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Hệ thống tự ñộng nhận dạng AIS 
 
I. NGUYÊN TẮC HOẠT ðỘNG CỦA AIS 
Hệ thống tự ñộng nhận dạng AIS (Automatically Identification System) là 
hệ thống an toàn hàng hải nhằm nâng cao hiệu quả ñiều ñộng tránh va và 
năng lực quản lý tàu biển. Các tàu hay các ñối tượng hàng hải liên quan 
ñược lắp ñặt hệ thống AIS sẽ liên tục có chu kỳ phát các thông tin về tàu 
mình và các thông tin an toàn hàng hải, trao ñổi thông tin với các tàu khác 
hay với các ñài bờ ñược trang bị AIS. 
Việc trao ñổi các thông tin một cách liên tục như vậy, giúp cho việc tránh 
va, phân luồng và cảnh giới hiệu quả, thuận tiện. ðặc biệt khi số lượng các 
tàu ñược trang bị các hệ thống AIS ngày càng tăng lên thì năng lực quản lý 
tàu và an toàn hàng hải cũng ñòi hỏi ngày càng tăng. 
Các thông tin trao ñổi giữa các tàu hay giữa tàu với ñài bờ là các thông tin 
liên quan ñến các thông số về trạng thái hàng hải của tàu, các bản tin an toàn 
hàng hải, vị trí, tốc ñộ, kích thước, vận tốc quay trở... 
Nguyên tắc hoạt ñộng 
Hệ thống AIS gồm: 01 anten VHF, 01 anten GPS thu tín hiệu vệ tinh; 01 bộ 
phát ñáp (transponder), và khối nối ghép (Juntion box); Bộ phận hiển thị, 
bàn phím và các khối kết hợp khác. 
Trong ñó: 
Bộ phát ñáp gồm 1 máy thu-phát VHF, làm việc ở 2 kênh: kênh 87B (kênh 
2087 VHF = 161.975MHz) và kênh 88B (kênh 2088 VHF = 162.025MHz), 
và 1 máy thu DSC làm việc kênh 70 DSC (156.525MHz), một bộ xử lí thông 
tin, một máy thu GPS có khả năng thu song song tối ña ñược 12 kênh vệ 
tinh. 
Bộ phận hiển thị gồm màn hình hiển thị LCD và một số phím chức năng 
ñiều khiển. Tất cả các thông tin thu - phát ñều ñược hiển thị trên màn hiển 
thị này. 
Khối nối thực hiện quản lý kết nối với các thiết bị ngoại vi như RADAR, 
PC, ñèn/còi báo ñộng, các sensor… và cổng kết nối với mạng LAN. 
Hệ thống có thể liên kết theo cấu trúc mạng và có thể hoạt ñộng ở 3 chế ñộ 
như sau: 
- Chế ñộ tự ñộng liên tục (autonomous), hoạt ñộng liên tục ở mọi khu vực 
biển: ngoài khơi, trong khu vực cảng, trong luồng hẹp,... 
- Chế ñộ chỉ ñịnh (assigned): khe thời gian, kênh tần số, công suất phát, tốc 
ñộ truyền… ñược cơ quan chức năng (trạm trung tâm) chỉ ñịnh bằng một 
bản tin, khi tàu ñang chạy trong tầm quản lý của 1 trạm AIS trung tâm. 
- Chế ñộ quét/dò-trả lời các yêu cầu từ các tàu khác hay nhà chức trách.  
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Khối thu - phát làm việc trên kênh 87B (2087 VHF) và kênh 88B (2088 
VHF) với 2 mức công suất phát là 12.5W/2W. 
Các thông tin và dữ liệu ñược tự ñộng cập nhật nhờ các sensor hàng hải, phù 
hợp với các khuyến nghị ITU-R M.1371-1, tiêu chuẩn IEC 61162-1/2. 
Dữ liệu phát ñi sử dụng phương pháp ñiều chế GMSK (Gausse Minimum 
Shift Keying- khoá dịnh pha cực tiểu Gausse) với tốc ñộ 9.6 kbit/s trên ñộ 
rộng 25 khz/12.5 khz dùng giao thức ñiều khiển liên kết dữ liệu mức cao 
HDLC (High level Data Link Control). 
Trung tâm VTS sẽ phát trên kênh TDMA các bức ñiện bao gồm mã, kiểu, vị 
trí các phao luồng trong cảng theo chu kỳ 3 phút, các trạm trợ giúp hàng hải 
(A to N) phát các bức ñiện này cho tất cả các tàu lân cận. 
ðồng thời các VTS cũng phát các yêu cầu trên tần số ấn ñịnh, các thông tin 
về khe thời gian, công suất phát, kênh sử dụng… tất cả các tàu có trang bị 
AIS ñều phát quảng bá các thông tin cố ñịnh và thay ñổi của tàu mình ở chế 
ñộ tự ñộng liên tục. 
Trong chế ñộ này trạm sẽ truy nhập kênh theo phương thức SOTDMA (Self 
Organizing TDMA). ðây là phương thức truy nhập ñặc trưng của AIS. 
II. ðẶC ðIỂM HOẠT ðỘNG CỦA AIS 
ðặc ñiểm phát và nội dung thông tin trao ñổi trong AIS 
Trong chế ñộ tự ñộng liên tục các thông tin ñược phát quảng bá cứ mỗi 2 
phút hoặc nhanh nhất là 10s khi tàu ñang chạy hoặc mỗi 3 phút khi tàu ñang 
neo/buộc, bao gồm các thông tin cố ñịnh (tĩnh) và các thông tin thay ñổi 
(ñộng), và các thông tin về hành trình: 
Thông số cố ñịnh (static data): hô hiệu và tên tàu, nhận dạng dịch vụ di ñộng 
hàng hải (Maritime Mobile Service Identity – MMSI), số nhận dạng IMO 
(International Maritime Organization), kích thước tàu: chiều dài, bề ngang, 
loại tàu, vị trí lắp ñặt anten GPS trên tàu 
Thông số ñộng (dynamic data): vị trí hiện tại của tàu, thời gian phối hợp 
toàn cầu (Universal Coordinated Time - UTC), hướng quay trở (COG), tốc 
ñộ quay trở (SOG), hướng chạy, trạng thái hàng hải, tốc ñộ quay (nếu có) 
Các thông số liên quan ñến hành trình: ñộ sâu mớn nước (draft), loại hàng 
nguy hiểm (nếu có), cảng ñích (destination) và thời gian dự ñịnh tới (ETA), 
các bản tin liên quan ñến an toàn hàng hải và các bản tin khác. 
Các thông số cố ñịnh ñược phát ñi theo chu kỳ 6 phút hoặc theo yêu cầu, 
hoặc khi thay ñổi. 
Các thông tin thay ñổi ñược phát theo chu kì phù hợp với tốc ñộ và sự ñổi 
hướng chạy của tàu. Ví dụ: cảng ñích và thời gian dự ñịnh (ETA) ñược phát 
theo chu kỳ 6 phút, với tàu ñang neo, buộc hoặc chạy chậm hơn 3 kt thì phát 
theo chu kì 3 phút, tàu chạy với tốc ñộ lớn hơn hoặc bằng 23kt thì phát theo 
chu kì 2s. 
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Ki ểu tàu Khoảng thời gian báo cáo 
Khi neo ñậu và di chuyển dưới 3 kt 3 phút 
Khi neo ñậu và di chuyển trên 3 kt 10s 
Tốc ñộ trong khoảng 0-14kt 10s 
Tốc ñộ trong khoảng 0-14kt và thay ñổi luồng 3 1/3s 
T Tốc ñộ trong khoảng 14-23kt 6s 
Tốc ñộ trong khoảng 14-23kt và thay ñổi luồng 2s 
Tốc ñộ lớn hơn 23kt 2s 
Tốc ñộ lớn hơn 23kt và thay ñổi luồng 2s 
ðặc ñiểm của thiết bị thu và cơ cấu chỉ báo 
Các máy thu làm việc trên kênh 87B/88B/70DSC. Máy phát có thể phát ở 2 
công suất 12.5W/2W. Máy thu DSC thu trên kênh 70 VHF trong chế ñộ 
G2B, tốc ñộ 1200bit/s, ñộ rộng băng tần phát 25kHz/12.5kHz. 
Máy thu GPS có khả năng thu song song cùng lúc 12 kênh vệ tinh với ñộ 
chính xác toạ ñộ khoảng 10m với tổng 95% thời gian sử dụng (GPS) hay 
<5m trong 95% thời gian sử dụng (DGPS). 
Tất cả các thông tin thu và phát ñược tự ñộng cập nhập phù hợp khuyến nghị 
ITU-R M1371. 
Các thông tin về các ñối tượng có thể ñược hiển thị dưới dạng text hay dạng 
ñồ hoạ trên màn hình LCD ñộ phân giải cao. 
Có thể chọn xem các thông tin dạng text hay xem các hình ảnh plotter bằng 
cách sử dụng các phím chức năng và di chuyển con trỏ trên màn hình dễ 
dàng như thao tác với các cửa số hay thư mục trong máy tính PC. 
Hiển thị thông tin dạng ñồ hoạ (plotter): Các thông tin thu ñược về mục tiêu 
có thể ñược hiển thị trên màn hình dạng Plotter. 
Màn hình hiển thị mục tiêu kiểu Plotter 
Các thông tin thu ñược về kích thước,vận tốc và hướng của muc tiêu ñược 
kết hợp ñể hiển thị dưới dạng plotter trên màn hình LCD. Tâm của Plotter 
ñược ñánh dấu ký hiệu tàu chủ, các tàu khác trên Plotter cũng ñược chỉ rõ 
vận tốc, hướng chạy, hướng quay, loại tàu, khoảng cách với tàu chủ… bằng 
những quy ước thích hợp. Các thông tin thu nhập có thể ñược kết hợp với 
màn hình Radar và hải ñồ ñiện tử ñể theo dõi lưu lượng, luồng lạch trực 
quan hơn. 
Dữ liệu thu ñược hiển thị kết hợp với thông tin hải ñồ ñiện tử 
Các thông tin về một mục tiêu ñược chọn nào ñó có thể hiển thị ngay phía 
phải màn hình… 
Khi phát hiện mất thông tin từ một mục tiêu nào ñó, tàu chủ sẽ quét trong 
1.5 phút, nếu không có tín hiệu phản hồi thì sau 3 phút mục tiêu sẽ bị xoá 
khỏi màn hình Plotter. 
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Khi khoảng cách giữa tàu chủ và mục tiêu nhỏ hơn một giá trị cài ñặt trước, 
hệ thống sẽ báo ñộng nguy hiểm ñâm va bằng còi báo ñộng hoặc nháy ñèn 
flash. 
Dữ liệu hiển thị dạng text: Tất cả các thông tin về mục tiêu, tàu chủ, hay các 
bức ñiện ñã thu/phát ñều có thể ñược xem lại trên màn hình dưới dạng text 
bằng các thao tác ñơn giản với các chức năng của phím Menu. 
ΙΙΙ. ỨNG DỤNG CỦA AIS VÀO QUẢN LÝ TÀU BI ỂN 
a. Khái quát ứng dụng của AIS 
AIS là một hệ thống an toàn hàng hải với mục tiêu nâng cao năng lực quản 
lý tàu biển và an toàn hàng hải trên các vùng biển. ðặc biệt khi số lượng các 
tàu hoặc các ñối tượng hàng hải liên quan ñược trang bị AIS ngày càng tăng 
lên thì việc ứng dụng của AIS sẽ càng có hiệu quả. 
Do ñó, IMO ñã khuyến nghị các tàu là thành viên của SOLAS ñều phải ñược 
trang bị AIS. Do ñó tất cả các tàu trên 300GT chạy tuyến quốc tế bắt buộc 
phải ñược trang bị hệ thống AIS. 
Ứng dụng cơ bản của AIS là nhận dạng ñể tránh va giữa các tàu và quản lý 
lưu lượng tàu ñối với chính quyền cảng. 
Ứng dụng của AIS trong việc tránh va giữa các tàu: 
Bằng việc trao ñổi các thông tin liên quan ñến tàu như tên tàu, số nhận dạng 
của tàu, vị trí, hướng, tốc ñộ chạy tàu, tốc ñộ quay trở, kích thước... và các 
thông tin an toàn hàng hải trong cả chế ñộ phát quảng bá và chế ñộ polling 
(hỏi-ñáp), các tàu có trang bị AIS có thể nhận dạng nhau ở một khoảng cách 
nhất ñịnh (với cự ly trung bình từ 25 ñến 30 hải lý) ñủ ñể các sĩ quan hàng 
hải ñiều ñộng tàu tránh va hiệu quả. Hơn nữa, có thể cài ñặt một khoảng 
cách an toàn nhất ñịnh khi tàu và các mục tiêu có khoảng cách bằng hoặc 
nhỏ hơn một khoảng cách an toàn ñược cài ñặt trước ñó nhờ chức năng CPA 
của hệ thống, thì tín hiệu báo ñộng (bằng âm thanh hoặc ánh sáng) sẽ tự 
ñộng báo ñộng, nhờ ñó tăng thêm hiệu quả trong công tác tránh va. 
Ứng dụng của AIS trong quản lý tàu của chính quyền cảng: 
Các ñài bờ ñặt dọc theo bờ biển hay ñặt tại cảng ñược trang bị AIS có thể kết 
nối với nhau bằng ñường truyền cáp hoặc thông qua mạng PSTN, các ñài ở 
xa cũng có thể thông tin với nhau bằng việc kết nối Internet một khi các dữ 
liệu ñược chuyển tiếp lên Internet. Do ñó, các trạm bờ có thể phát quảng bá 
các thông tin an toàn cho các tàu (có AIS) trong vùng biển quản lí của mình 
(tối ña 30 hải lí), hoặc trao ñổi thông tin với những tàu xác ñịnh theo chế ñộ 
polling. Các ñài bờ, hay các cảng cũng liên hệ với nhau nhờ Internet, ñiều 
này giúp cho việc quản lí, ñiều khiển lưu lượng kịp thời và chính xác… 
Chính quyền cảng quản lí tàu thông qua các thông tin ñược trao ñổi bao 
gồm: 
- Vị trí tàu 
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- Cảng ñến và thời gian dự ñịnh ñến ETA 
- Các thông tin khác về tàu như: loại tàu, kích thước tàu, số thuyền viên trên 
tàu, tên tàu, số nhận dạng, quốc tịch của tàu, hướng chạy, tốc ñộ, loại hàng 
nguy hiểm... 
Mặc dù hệ thống Inmarsat-C ñã ñược sử dụng nhằm phục vụ cho công tác 
quản lý tàu, nhưng thông tin trao ñổi chủ yếu chỉ là vị trí tàu và chỉ có tính 
chất riêng lẻ với một tàu cụ thể, mà không bao quát ñược cả một vùng biển, 
do ñó chỉ phù hợp cho việc quản lý tàu của các chủ tàu. 
Trong khi ñó, với hệ thống AIS gần như tất cả các thông tin cần thiết ñể 
quản lý tàu ñều ñược trao ñổi hoàn toàn tự ñộng (chỉ cần một lần cài ñặt ban 
ñầu) mà không cần thông qua trạm dịch vụ nào, và cũng không phụ thuộc 
vào khai thác viên. Mặt khác, chức năng thông tin của hệ thống AIS có khả 
năng bao quát và quản lý tất các tàu (ñược trang bị hệ thống AIS) trong cả 
một vùng biển nhất ñịnh. 
Hơn nữa, do những khả năng và những tính ưu việt ñặc biệt của hệ thống, 
ñến nay tất cả các tàu biển chạy tuyến quốc tế bắt buộc phải trang bị các 
thiết bị tự ñộng nhận dạng AIS (Theo qui ñịnh của Công ước quốc tế). ðây 
cũng là một ñiều kiện thuận lợi cho việc quản lý tàu của các cảng và của chủ 
tàu nhờ hệ thống AIS. 
Ở Việt Nam, hiện tại chỉ duy nhất có cảng Sài Gòn ñã ñầu tư trang bị hệ 
thống VTS ñể quản lý, giám sát tàu bè di chuyển, neo ñậu và ra vào khu vực 
cảng Sài Gòn - Vũng Tàu. Hệ thống ñã ñưa vào khai thác và bước ñầu ñem 
lại những hiệu quả to lớn. Tuy nhiên do hệ thống trạm VTS này chưa ñược 
kết nối với hệ thống AIS nên vẫn chưa khai thác hết hiệu quả của hệ thống 
(chi tiết tải phần VTS SAIGON-VUNGTAU www.hanghaikythuat.tk) 
Hiện tại cho tới hôm nay 28 tháng 3 năm 2013, tại vùng nước cảng Hải 
Phòng ñang hình thành hệ thống VTS ñể quản lý, giám sát tàu bè di chuyển, 
neo ñậu và ra vào khu vực cảng Hải Phòng, Hòn Gai. Trạm sẽ ñặt tại ðại 
diện Cảng vụ Hải Phòng tại Cát Hải.  
Còn lại các cảng khác như, ðà Nẵng vẫn chưa có một hệ thống quản lý tàu 
trong cảng một cách chính xác hiệu quả và hiện ñại ñể theo kịp với xu thế 
phát triển của thế giới. 
Với xu thế hội nhập và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, ñược sự 
ñầu tư và các chính sách ưu ñãi của nhà nước, những năm gần ñây số lượng 
tàu bè hoạt ñộng trên các khu vực cảng của nước ta ngày càng gia tăng mạnh 
mẽ, bao gồm cả các tàu lớn nhỏ của các chủtàu Việt Nam và các tàu biển của 
các nước trên thế giới. Với xu thế phát triển ñó, bên cạnh việc phải mở rộng 
qui mô của các cảng biển của Việt Nam, còn ñòi hỏi vấn ñề an toàn trong 
luồng hẹp, trong khu vực neo ñậu, vấn ñề quản lý tàu bè ra vào cảng... 
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Với những nhu cầu của thực tế, những tiện ích của hệ thống AIS mang lại, 
việc nghiên cứu ứng dụng hệ thống AIS vào việc quản lý tàu trong khu vực 
cảng, việc theo dõi quản lý các tàu ra vào cảng của các chủ tàu có ñội tàu lớn 
là việc cần thiết, hữu ích và hoàn toàn có thể thực hiện ñược. 
Mô hình ứng dụng của hệ thống AIS 
Các thiết bị AIS ñược thiết kế ñể có thể trao ñổi dữ liệu với hệ thống cảm 
biến (Sensor) hàng hải như tốc ñộ kế, labàn, Radar, ... và PC. việc kết nối 
với máy tính thông qua chuẩn truyền thông RS 232/RS 422. 
Tất cả các thông tin thu/phát thậm chí cả màn hình của thiết bị AIS cũng có 
thể ñược truyền tới máy tính PC qua các chân Tx, Rx của cổng COM (ở máy 
tính) và cổng port PC I/O ở thiết bị AIS. Vấn ñề cơ bản là thiết kế một phần 
mềm cài ñặt cho PC ñể quản lý truyền thông giữa PC với AIS, phần mềm 
này thực hiện các thủ tục bắt tay, ñồng bộ... trong quá trình kết nốithông tin 
giữa AIS với PC. 
Nhờ ñó, có thể quan sát một cách trực quan toàn bộ tàu bè (có trang bị AIS) 
trong khu vực biển với bán kính khoảng 30 hải lý từ mỗi vị trí ñặt trạm AIS. 
Ứng dụng của hệ thống có ý nghĩa vô cùng to lớn khi các máy ghép nối với 
trạm AIS ở các vùng biển khác nhau ñược ghép nối với một trạm trung tâm 
Center PC, qua máy tính trung tâm này, dữ liệu từ các cảng khác nhau, các 
vùng biển khác nhau ñược xử lí tổng hợp ñể chuyển tiếp lên Internet. Công 
việc tiếp theo là xây dựng một trang Web ñể quản lý các thông tin dữ liệu 
này. 
PC 
Hải ñồ ñiện tử 
VHF Anten 
GPS Anten 
Cấu trúc mạng ứng dụng hệ thống AIS 
Khi ñã xây dựng ñược một trang Web như vậy, việc hợp tác, liên kết giữa 
các tổ chức, các chính quyền cảng, các chủ tàu... hiệu quả hơn trong vấn ñề 
quản lý tàu. Các chủ tàu có thể ở bất cứ nơi nào truy nhập Internet ñể biết 
ñược các thông tin về tàu mình như vị trí, tình trạng an toàn hàng hải, lộ 
trình... các cảng ở các vùng biển khác nhau có thể hợp tác ñể quản lý tàu bè, 
ñiểu khiển luồng lạch hiệu quả.... nhờ tính toàn cầu của Internet và các thông 
tin từ AIS ñã ñược ñưa lên. 
KẾT LUẬN 
AIS là một hệ thống an toàn hàng hải hoạt ñộng trên dải tần VHF truy cập 
theo phương pháp SOTDMA, có khả năng tự giải quyết nhanh các xung ñột 
biến (nếu có) mà không cần sự can thiệp của các trung tâm ñiều khiển. 
Trong ñiều kiện kinh tế còn hạn chế chưa có ñiều kiện ñầu tư một hệ thống 
VTS hoàn thiện ñắt tiền, vẫn có thể ứng dụng hệ thống AIS vào việc quản lý 
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các tàu bè ra vào cảng và các khu vực neo ñậu ven bờ bằng việc kết nối hệ 
thống AIS với mạng máy tính và Internet giúp các cơ quan chức năng các 
chủ tàu theo dõi, quản lý tàu bè ra vào các cảng và các khu vực neo ñậu ... 
TÀI LI ỆU THAM KH ẢO 
Technical intruction SAMYUNG AIS systems SI-30 
Technical intruction FURUNO AIS systems FA-100 
Technical intruction JRC AIS systems JHS 180 
WEB tham khảo : www.hanghaikythuat.tk  
                             www.hanghaikythuat.edu.tf 
 


