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Tóm tắt: 
 

Hàng không dân dụng luôn là lĩnh vực cần phải đảm bảo tính an toàn gần như tuyệt đối. Trong các 

vấn đề đảm bảo an toàn bay, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin liên lạc viễn thông trong quản lý 

không lưu là một vấn đề quan trọng bậc nhất. Ngày nay, việc áp dụng các phương thức mã hóa 

thông tin hiện đại nhằm đảm bảo tính an toàn cho hệ thống thông tin viễn thông đã và đang được 

nghiên cứu, triển khai áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất triển 

khai hệ mật Advance Encryption Standard (AES) cho hệ thống thông tin liên lạc ACARS băng tần 

HF sử dụng trong ngành hàng không dân dụng. Các kết quả mô phỏng kênh truyền liên lạc HF đã 

được mã hóa sẽ được phân tích nhằm đánh giá hiệu năng hoạt động của hệ thống với phương pháp 

đề xuất.                        

           Từ khóa: Quản lý không lưu; Hệ thống thông tin ACARS; Advance Encryption Standard; 
Mã Turbo; Băng tần HF.         

Abstract: 

Civil aviation is always required to be the safetest field. One of the most important issues in 

ensuring flight safety is to guarantee the safety of communications systems which are used in Air 

Traffic Management. Nowadays, the application of Cryptography to ensure the safety of 

communications systems has been studied and implemented in many fileds. In this paper, we 

propose a method to apply Advance Encryption Standard (AES) for the ACARS system with HF 

frequency band which is used in the civil aviation. The simulation results of encoded messages on 

HF channel will be analyzed to evaluate the performance of the proposed method.            
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