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VTS 
Tóm tắt 
Hệ thống ñiều phối giao thông hàng hải (VTS) là một hệ thống ưu việt trong quản lý an 
toàn và an ninh hàng hải. . 
1. Nhiệm vụ của hệ thống 
Hệ thống này có nhiệm vụ chính như sau: 
- Tiếp nhận thông tin tàu trước khi ñến, rời cảng. 
- Thu nhận và theo dõi liên tục sự di chuyển của các mục tiêu trong khu vực quản lý. 
- Giám sát và kiểm soát các phương tiện ra, vào luồng giao thông. 
- Giám sát sự di chuyển của các tàu và phối hợp ñiều tiết giao thông. 
- Phát hiện tất cả các mục tiêu trong luồng và nhận dạng ñược tất cả các mục tiêu có trang 
bị AIS. 
- Giám sát viên của Cảng vụ có thể liên lạc bằng ñiện thoại vô tuyến VHF, ñiện văn tới  
các phương tiện di chuyển trong luồng. 
- Phối hợp các hoạt ñộng tìm kiếm cứu nạn. 
- Cung cấp các thông tin cho các tàu thuyền trong hoạt ñộng hàng hải an toàn. 
- Lưu trữ các thông tin tàu thuyền ñể phân tích. 
- Cung cấp bằng chứng khi có tai nạn xảy ra. 
2.Nguyên lý hoạt ñộng của hệ thống 
Thiết bị chính của hệ thống quản lý giao thông tàu biển Hải Phòng như ñã ñề cập ở trên, 
việc kết nối và tương thích của các thiết bị là ñiều kiện tiên quyết ñể xác ñịnh tính hiệu 
quả của hệ thống VTS. Khi kích hoạt hệ thống, VTS Radar sẽ thu tín hiệu của các mục 
tiêu dưới dạng hình ảnh và hiển thị trên bản ñồ số. Việc Radar ñược tích hợp thêm ARPA 
cho phép cán bộ vận hành hệ thống dễ dàng nhận diện ñược hướng di chuyển của các 
mục tiêu và ñánh giá trước ñược nguy cơ va chạm giữa các mục tiêu, ñồng thời máy nhận 
dạng AIS sẽ thu và hiển thị các thông tin từ các ñài tàu trên một bản ñồ số. Vì vậy các 
phương tiện sẽ ñược giám sát một cách ñầy ñủ khi trong tầm hoạt ñộng của thiết bị. Khi 
cần trao ñổi thông tin tới các ñài tàu, hệ thống VHF sẽ sử dụng ñể loan báo các phương 
tiện. Các tín hiệu hình ảnh Radar, AIS và thông tin liên lạc VHF sẽ ñược thu thập, xử lý, 
hiển thị và lưu trữ bằng thiết bị ghi và lưu trữ dữ liệu S-VDR. 
Ngoài ra hệ thống còn trang bị các máy tính cho phép xem lại l ịch sử của các tín hiệu ñã 
loan báo của hệ thống. 
3. Ưu, nhược ñiểm của hệ thống VTS  
  * Ưu ñiểm: 
Việc lắp ñặt các trang thiết bị nói trên ñã giúp cho Cảng vụ Hàng hải mở rộng 
vùng bao phủ giám sát phương tiện, ngoài ra hệ thống này còn có các ưu ñiểm sau: 
 Có khả năng giám sát sự di chuyển của các tàu và phối hợp ñiều tiết giao thông; 
 Có khả năng phát hiện tất cả các mục tiêu trong luồng và nhận dạng ñược tất cả các 
mục tiêu có trang bị AIS; 
 Có khả năng hiển thị ñược hướng, tốc ñộ, dự báo ñâm va; 
 Có khả năng vẽ và lưu vết ñường ñi của phương tiện trong luồng (phục vụ cho công 
tác ñiều tra tai nạn, sự cố hàng hải); 
 Có khả năng giám sát, nhận dạng và gửi thông tin tới các phương tiện ñược trang bị 
AIS một cách chính xác và dễ dàng; 
 Cho phép các giám sát viên của Cảng vụ có thể liên lạc bằng ñiện thoại vô tuyến VHF, 
ñiện văn tới các phương tiện di chuyển trong luồng; 
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 Có thể lưu trữ các tín hiệu hình ảnh Radar, AIS và các tín hiệu thông tin liên lạc trên 
kênh thoại VHF, các dữ liệu này có thể ñược giám sát trực tiếp cũng như truy xuất sử 
dụng lại khi cần thiết. 
* Nhược ñiểm: 
 Chưa thể nắm bắt ñược chính xác kế hoạch di chuyển của các phương tiện; 
 Chưa có kênh thông tin kết nối giữa doanh nghiệp cảng biển và cảng vụ hàng hải. 


