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1.  GIỚI THIỆU 

AT38-4G là thiết bị giám sát hành trình (TB-GSHT), Thiết bị được công ty TNHH Ứng 

Dụng Bản Đồ Việt nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan. Sản xuất để đáp ứng các yêu cầu về 

tiêu chuẩn QCVN 31: 2014/BGTVT, là một thiết bị sử dụng mạng di động 4G 

2. PHẦN CỨNG THIẾT BỊ 

2.1. Hình ảnh của thiết bị AT38-4G 

 

Mặt trước thiết bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt sau thiết bị 
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Mặt bên trái 

Mặt bên phía sau 

 

2.2. Ăng tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ăng-ten GPS 

 

 

Ăng-ten GSM 
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2.3. Phương pháp tính quãng đường và tốc độ 

Các thông số quãng đường và tốc độ của AT38-4G được tính dựa trên GPS. Tần suất 

cập nhật GPS là 1s/lần. 

3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ 

Đặc tính kỹ thuật phần cứng 

Đặc tính kỹ thuật phần cứng 

Kích thước 133mm x 68mm x 25mm 

Chip CPU NUVOTON-Đài Loan 

GPS 

 Chipset Quectel 

 99 kênh truyền 

 Ăng ten rời, kết nối ngoài 

GSM 

 Chipset: SIM7500E 

 LTE CAT1, PW: 3.4V~4.2V, Data tran Multi 12 slot class 

 GSM: 4G/3G/2G/GSM/GPRS/, băng tần 900/1800 MHz 

Nguồn điện DC 5~35V, Dải điện áp đầu vào rộng 

Mức tiêu thụ điện năng 
 Chế độ bình thường 65mA (2W) @ 

 Chế độ ngủ <4mA@ (0.2W) DC 12V 

Dung lượng bộ nhớ 

Bộ nhớ trong 8 MB 

Bộ nhớ đảm bảo dung lượng để lưu giữ các dữ liệu, thông tin được quy định tại 

QCVN 31: 2014/ BGTVT (hành trình xe, tốc độ, thông tin lái xe, số lần và thời 

gian dừng đổ) tối thiểu 30 ngày gần nhất. 

Điều khiển Chức năng cập nhật firmware by OTA từ máy chủ xuống thiết bị 

Cổng mở rộng 

Input 

 3 input tích cực dương (cùng với 2 input analog, điện áp 30V) 

 3 output 

Cổng dữ liệu 

 1 cổng mini USB 

 1 RS-232 với nguồn 5V (DB9) 

 1 RS232 (4 chân cắm phía sau) 
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Đèn tín hiệu 

Gồm có 3 đèn LED 

 Đèn màu đỏ GPS 

 Đèn màu xanh GSM 

 Đèn màu cam cảnh báo bộ nhớ, đăng nhập tài xế (RFID) 

Còi cảnh báo 
Tích hợp trong thiết bị 

<65dB tần suất cảnh báo từ 60 đến 120 lần trên phút. 

Đầu đọc thẻ tài xế 

(RFID) 

Support ISO14443A/B, ISO15693, MIFARE 

 Theo chuẩn công nghệ RFID 

 Tần số hoạt động 13,56 MHz 

 Tuân thủ chuẩn ISO/IEC 15693 

Sensor cảm biến 
sensor gia tốc 3 chiều 

Built-in 3D G-sensor (±16g.) 

Pin  Lithium battery (Optional) 

 

 

 

 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

4.1. Trạng thái đèn cảnh báo 

Thiết bị thông báo trạng thái thông qua đèn 3 đèn LED - Xanh, Đỏ và Cam 

 Trạng thái đèn LED màu xanh (GSM): 

o Chưa thiết lập kết nối: LED xanh sáng 0.6 giây và tắt 0.6 giây 

o Đã kết nối thành công: LED xanh sáng 0.1 giây và tắt 3 giây 

 Trạng thái đèn LED màu đỏ (GPS): 

o Tắt (không kết nối GPS): LED đỏ không sáng 

o Bật – chưa bắt được sóng: LED đỏ sáng 1 giây và tắt 1 giây 

o Bật – đã bắt được sóng: LED đỏ sáng liên tục 

 Trạng thái đèn màu cam (RFID):  

o Đăng nhập tài xế: LED cam sáng liên tục 

o Chưa đăng nhập: LED cam không sáng 

- Trạng thái đèn báo lỗi bộ nhớ của thiết bị:  
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Bộ nhớ bị lỗi: LED màu cam chớp tắt 10 giây liên tục, sau đó LED cam sáng 

đứng 5 giây (báo trạng thái RFID), lặp lại trạng thái đèn như trên liên tục. Cảnh 

báo bộ nhớ thiết bị đang bị lỗi. 

4.2. Trạng thái còi cảnh báo 

- Không đăng nhập tài xế: Khi xe chạy vận tốc > 5km/h thiết bị phát ra 3 tiếng 

“beep” liên tục 1 giây một tiếng, sau 10 giây lặp lại 3 tiếng “beep”. 

- Cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ: khi xe chạy quá tốc độ cho phép sẽ phát 

ra một tiếng kêu “beep” liên tục 1 giây một tiếng, đến khi xe chạy tốc độ nhỏ 

hơn tốc độ cho phép thì thiết bị sẽ ngừng phát ra tiếng kêu. 

CHÚ Ý: khi xe vào đường cao tốc, thì tốc độ tối đa của xe sẽ là tốc độ tối đa 

của đường cao tốc. 

- Cảnh báo khi lái xe liên tục quá 4 giờ: khi thời gian tài xế lái xe liên tục chạy 

quá 4h sẽ phát ra 1 tiếng kêu “beep”, liên tục 1 giây 1 tiếng. 

Lưu ý: khi xe dừng không có vận tốc hoặc tài xế phải logout, lúc này thiết bị 

không phát ra tiếng kêu. 

- Cảnh báo khi tổng thời gian lái xe quá 10 giờ trong ngày: Khi thời gian lái 

xe của tài xế quá 10 giờ /ngày thiết bị sẽ phát ra tiếng “beep” liên tục, 1 giây 1 

tiếng, cho tới khi xe ngừng không chạy hoặc phải đăng xuất tài xế lúc này thiết 

bị sẽ phát ra tiếng kêu. 
 

 

 

 

 

 

 

4.3. Đầu đọc thẻ RFID 

4.3.1. Mô tả  

Bộ đọc RFID (RFID Reader): được tích hợp vào board mạch trên thiết bị AT38-

4G, tương tích các chuẩn sau. 

 Theo chuẩn công nghệ RFID 

 Tần số hoạt động 13,56 MHz 

 Tuân thủ chuẩn ISO/IEC 15693 

4.3.2. Định dạng thẻ 

Thẻ RFID: thẻ theo định dạng ISO/IEC 15693 với cấu trúc dữ liệu ghi trên thẻ như 

sau 

 Định dạng ASCII 
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 16 byte đầu tiên: 15 byte đầu ghi số giấy phép lái xe, byte thứ 16 ghi mã kiểm 

tra. 

 44 byte tiếp theo: các byte đầu ghi tên lái xe, các byte không có dữ liệu thì ghi 

số 0, byte thứ 44 ghi mã kiểm tra. 

4. 3.3. Cách sử dụng và đăng nhập tài xế 

 Đăng nhập: Tài xế đặt thẻ RFID vào phía trên thiết bị AT38-4G (ngay góc có hình 

bàn tay cầm thẻ , thiết bị phát ra 1 tiếng “beep”, thiết bị báo trạng thái đăng 

nhập thành công và đồng thời lúc này trạng thái đèn màu cam trên thiết bị bật sáng 

lên. 

o Nếu đặt thẻ RFID lên trên thiết bị không có âm thanh “Beep” phát ra, lúc 

này đăng nhập chưa thành công và trạng thái đèn màu cam chưa bật sáng. 

o Sau đây là một số trường hợp thiết bị không cho phép đăng nhập: 

o Xe đang chạy có vận tốc 

o Khi thiết bị chưa bắt được GPS 

o Định dạng thẻ không theo chuẩn ISO/IEC 15693 

o Cấu trúc dữ liệu không theo chuẩn của QCVN31 2014/BGTVT 

 Đăng xuất: Tài xế đặt thẻ RFID vào phía trên thiết bị AT38-4G (ngay góc có hình 

bàn tay cầm thẻ , thiết bị phát ra 2 tiếng “beep beep” báo đăng xuất thành 

công, lúc này trạng thái đèn màu cam trên thiết bị tắt. 

Một số chú ý sau: 

 Thiết bị chỉ cho phép đăng xuất khi xe không có vận tốc. 

 Trong trường hợp thiết bị đã được đăng nhập và nếu dùng một thẻ RFID 

khác để đăng nhập tiếp thì thiết bị sẽ tự động đăng xuất với tài xế đã đăng 

nhập trước đó và đăng nhập cho tài xế với thẻ RFID mới. 

 Trạng thái đèn LED màu xanh (GSM): 

o Chưa thiết lập kết nối: LED xanh sáng 0.6 giây và tắt 0.6 giây 

o Đã kết nối thành công: LED xanh sáng 0.1 giây và tắt 3 giây 

 Trạng thái đèn LED màu đỏ (GPS): 

o Tắt (không kết nối GPS): LED đỏ không sáng 

o Bật – chưa bắt được sóng: LED đỏ sáng 1 giây và tắt 1 giây 

o Bật – đã bắt được sóng: LED đỏ sáng liên tục 

 Trạng thái đèn màu cam (RFID):  

o Đăng nhập tài xế: LED cam sáng liên tục 

o Chưa đăng nhập: LED cam không sáng 

- Trạng thái đèn báo lỗi bộ nhớ của thiết bị:  
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Bộ nhớ bị lỗi: LED màu cam chớp tắt 10 giây liên tục, sau đó LED cam sáng 

đứng 5 giây (báo trạng thái RFID), lặp lại trạng thái đèn như trên liên tục. Cảnh 

báo bộ nhớ thiết bị đang bị lỗi. 

 

5. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

Cổng I/O của AT38-4G bao gồm: 

 05 dây I/O (từ 1 -> 8) và 04 dây mở rộng UART 

1

2

357

46810

9

12

11
 

TT Tên gọi Màu Dây Mô Tả 

1 Nguồn  (Red) 
DC Cực (+): 0 ~ 30VDC. Dây này đấu nối trực 

tiếp với bình acquy xe 

2 Mass  (Ground) Cực âm (-) 

3 Input 1  (Yellow) 
Dùng để nối với ACC/ON (điện áp mức 1 khi > 

5VDC) 

4 Input 2  (Gray) Điện áp mức 1 khi > 5VDC ngược lại ở mức 0 

5 Input 3 (Blue) 
Điện áp mức 1 khi < 0.8VDC ngược lại ở mức 

0 

6 Output 1 (Green) 
Dây điều kiển (Negative triggered: Io=160mA, 

Ipeak: 320mA) 

7 Output 2 (White) 
Dây điều khiển ( (Negative triggered: 

Io=160mA, Ipeak: 320mA)) 

8 Output 3 (DarkViolet) 
Dây điều khiển ( (Negative triggered: 

Io=160mA, Ipeak: 320mA)) 

9 V.EXT  Nguồn 5v 

10 GND  Mass 

11 TX  Truyền tín hiệu 

12 RX  Nhận tín hiệu 
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Dây nguồn thiết bị 

 

 Đấu dây nguồn thiết bị AT38-4G 

Nguồn + 

(Màu đỏ) 

Input 1  

(Màu vàng) 

Input 3  

Xanh Dương 

Output 2 

 (Màu trắng) 

Nguồn –  

(Màu đen) 

Input 2 

 (Màu xám) 

Output 1  

(Xanh lá) 

Output 3 

(Màu tím) 

 
 

 Dây đỏ: Nguồn chính (+) để nuôi thiết bị - nên lắp thẳng vào cực dương trên bình 
Ắcquy (thiết bị hoạt động từ 8 – 35VDC)  

 Dây đen: Nối vào cực âm (-) của bình Ắcquy 
 Input 1 (Dây vàng): nối vào nguồn ON trên ổ khóa của xe (phải cùng số Volt với 

dây đỏ) 
 Sau khi kết nối các dây, sau đó kiểm tra trạng thái đèn 

 Trạng thái đèn LED màu xanh (GSM): 

o Chưa thiết lập kết nối: LED xanh sáng 0.6 giây và tắt 0.6 giây 

o Đã kết nối thành công: LED xanh sáng 0.1 giây và tắt 3.0 giây 

o Đã kết nối GPRS thành công: LED xanh sáng 0.1 giây, tắt 0.1 

giây, sáng 0.1 giây và tắt 3.0 giây. 

 Trạng thái đèn LED màu đỏ (GPS): 

o Tắt (không kết nối GPS): LED đỏ không sáng 

o Bật – chưa bắt được sóng: LED đỏ sáng 1 giây và tắt 1 giây 

o Bật – đã bắt được sóng: LED đỏ sáng liên tục 
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 Trạng thái đèn màu cam (RFID):  

o Đăng nhập tài xế: LED cam sáng liên tục 

o Chưa đăng nhập: LED cam không sáng 

- Trạng thái đèn báo lỗi bộ nhớ của thiết bị:  

 

Bộ nhớ bị lỗi: LED màu cam chớp tắt 10 giây liên tục, sau đó LED cam 

sáng đứng 5 giây (báo trạng thái RFID), lặp lại trạng thái đèn như trên liên tục. 

Cảnh báo bộ nhớ thiết bị đang bị lỗi.  
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