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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                            TCVN 2220:2022 

 

Phương pháp tính toán, xác định tầm hiệu lực của báo 

hiệu hàng hải 

Method for calculating and determining the effective range of Marine Aids to Navigation  

 Quy định chung 

1.1. Phạm vi áp dụng 

- Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp tính toán, xác định tầm hiệu lực của báo hiệu 

hàng hải được áp dụng để tính toán tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải phục vụ công tác thiết 

kế, kiểm tra, đánh giá, thông báo hàng hải và nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công 

bảo đảm an toàn hàng hải cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng 

hải khác. 

- Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải cũng như các hoạt động cung 

cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác. 

1.2. Thuật ngữ, định nghĩa  

1.2.1.  Thuật ngữ và định nghĩa chung 

- Báo hiệu hàng hải là các công trình, thiết bị chỉ dẫn hàng hải, bao gồm các báo hiệu 

nhận biết bằng hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và tín hiệu vô tuyến điện tử, được thiết lập và 

vận hành để chỉ dẫn cho tàu thuyền hàng hải an toàn. 

- Tiêu radar (Racon) là báo hiệu hàng hải để thu, phát tín hiệu vô tuyến điện trên các 

dải tần số của radar hàng hải. 

- Báo hiệu hàng hải AIS là báo hiệu vô tuyến điện truyền phát thông tin an toàn hàng 

hải tới các trạm AIS được lắp đặt trên tàu, hoạt động trên các dải tần số VHF hàng hải. 

- Tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải là khoảng cách lớn nhất tính từ người quan sát 

đến báo hiệu mà người quan sát nhận biết được báo hiệu đó để định hướng hoặc xác định vị 

trí của mình.  

1.2.2.  Thuật ngữ và định nghĩa cụ thể 

- Tầm nhìn xa khí tượng (V) là khoảng cách lớn nhất mà vật đen có kích thước phù 

hợp có thể nhận biết được trên nền trời sáng hoặc khoảng cách lớn nhất mà nguồn sáng có 

cường độ tương đương với ánh sáng ban ngày có thể nhận biết được trên nền trời tối. 

- Hệ số truyền quang của khí quyển (T) là hệ số biểu thị tỷ lệ cường độ ánh sáng còn 

lại từ nguồn sáng sau khi truyền qua khí quyển với khoảng cách một hải lý.  
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- Tầm nhìn địa lý của báo hiệu hàng hải (Dg) là khoảng cách lớn nhất mà người quan 

sát có thể nhìn thấy được báo hiệu hay nguồn sáng từ báo hiệu trong điều kiện tầm nhìn xa lý 

tưởng. 

- Tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu hàng hải (Dm) là khoảng cách lớn nhất mà người 

quan sát có thể nhận biết được báo hiệu vào ban ngày; được xác định với tầm nhìn xa khí 

tượng bằng 10 hải lý. 

- Tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải (Dl) là khoảng cách lớn nhất mà người 

quan sát có thể nhận biết được tín hiệu ánh sáng của báo hiệu. 

- Tầm hiệu lực danh định của báo hiệu hàng hải là tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu 

trong điều kiện khí quyển có tầm nhìn xa khí tượng là 10 hải lý (tương ứng với hệ số truyền 

quang của khí quyển T = 0,74) với ngưỡng cảm ứng độ sáng của mắt người quan sát quy 

ước bằng 0,2 micro-lux. 

- Tầm hiệu lực của Racon (Dr) là khoảng cách lớn nhất mà radar hàng hải có khả năng 

phát hiện được tín hiệu của Racon. 

- Tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải AIS (Da) là khoảng cách lớn nhất mà thiết bị thu 

AIS có khả năng thu được tín hiệu của báo hiệu hàng hải AIS. 

- Tầm hiệu lực danh định của báo hiệu âm thanh (Pn) là khoảng cách mà trong điều 

kiện thời tiết sương mù, người đi biển có thể nghe rõ được tín hiệu âm thanh của báo hiệu với 

xác xuất 90%. 

- Tầm hiệu lực thường dùng của báo hiệu âm thanh (Pu) là khoảng cách mà trong điều 

kiện thời tiết sương mù, người đi biển có thể nghe rõ được tín hiệu âm thanh của báo hiệu với 

xác xuất 50%. 

1.3. Từ viết tắt 

- AIS (Automatic Idenfitication System): Hệ thống nhận dạng tự động. 

- Racon (Radar Beacon): Tiêu radar. 

- IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 

Authorities): Hiệp hội các cơ quan quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế. 

- NM (Nautical mile): Hải lý. 

1.4.  Phân loại báo hiệu hàng hải 

- Báo hiệu thị giác cung cấp thông tin báo hiệu bằng hình ảnh vào ban ngày, ánh sáng 

vào ban đêm. Báo hiệu thị giác bao gồm: đèn biển, đăng tiêu, chập tiêu, báo hiệu dẫn luồng 

(báo hiệu hai bên luồng, báo hiệu hướng luồng chính, báo hiệu phương vị, báo hiệu chướng 

ngại vật biệt lập, báo hiệu vùng nước an toàn, báo hiệu chuyên dùng, báo hiệu chướng ngại 

vật nguy hiểm mới phát hiện) và các báo hiệu hàng hải khác. 
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- Báo hiệu hàng hải vô tuyến điện cung cấp thông tin báo hiệu bằng tín hiệu vô tuyến 

điện. Báo hiệu vô tuyến điện bao gồm báo hiệu tiêu radar, báo hiệu hàng hải AIS và các loại 

báo hiệu vô tuyến điện khác. 

 Nội dung tiêu chuẩn 

2.1. Phương pháp tính toán tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu hàng hải 

2.1.1. Tầm hiệu lực ban ngày 

Tầm nhìn địa lý của báo hiệu hàng hải được xác định bằng công thức: 

Dg= 2,03 ×(√h+√e )  

Trong đó: 

+ Dg là tầm nhìn địa lý của báo hiệu hàng hải (NM) 

+ h là chiều cao của báo hiệu tính từ đỉnh của báo hiệu đến mực nước biển với báo 

hiệu nổi, đến mực nước “số 0 hải đồ” với báo hiệu cố định (m). 

+ e là chiều cao của mắt người quan sát so với mực nước biển (m), lấy bằng 5m. 

- Khoảng cách nhận biết ban ngày của báo hiệu theo kích thước phương đứng được 

xác định bằng công thức: 

Dh= 
h

1,64
 

Trong đó: 

+ Dh là tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu theo kích thước phương đứng (NM) 

+ h là chiều cao phần nhận biết ban ngày của báo hiệu tính bằng (m) 

Chiều cao phần nhận biết ban ngày của báo hiệu là chiều cao phần không bị che khuất, 

đảm bảo người quan sát có thể nhận biết được đặc tính của báo hiệu (được tính từ cao độ 

hb,min lên đến đỉnh của báo hiệu). 
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Hình 1. Thông số tính toán tầm hiệu lực ban ngày 

+ hb,min là cao độ điểm thấp nhất không bị che khuất của phần nhận biết ban ngày của 

báo hiệu tính đến mực nước biển với báo hiệu nổi, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” với báo 

hiệu cố định (m). hb,min là giá trị tối thiểu được xác định thông qua công thức 

D < 2,03 ×(√ℎ𝑏,𝑚𝑖𝑛+√e ) trong đó D là khoảng cách từ báo hiệu đến mắt người quan sát tính 

toán. 

- Khoảng cách nhận biết ban ngày của báo hiệu theo kích thước phương ngang 

được xác định theo công thức: 

Dw= 
w

0,54
 

Trong đó: 

+ Dw là tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu theo kích thước phương ngang (NM) 

+ w là bề rộng trung bình nhận biết ban ngày của báo hiệu tính bằng (m) 

- Tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu hàng hải được xác định theo công thức:  

DD = min (Dg; Dh; Dw) 

- Đối với các báo hiệu nổi, giá trị Dg lớn hơn nhiều so với các giá trị Dh; Dw, do vậy tầm 

hiệu ban ngày của báo hiệu nổi có thể được rút gọn như sau : 

DD = min (Dh; Dw) 

Sử dụng Phụ lục A để xác định tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu theo các thông số 

kích thước hình học và độ cao của phần nhận biết ban ngày của báo hiệu 

2.1.2. Độ tương phản yêu cầu 
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- Độ tương phản của báo hiệu so với nền được xác định theo công thức: 

C =  | 
Lo - Lb

Lb

 | 

Trong đó : 

+ Lo: Độ chói của báo hiệu (Cd/m2). 

+ Lb: Độ chói của nền (Cd/m2). 

Độ chói của báo hiệu phụ thuộc vào mức độ chiếu sáng của môi trường và hệ số độ 

chói. Hệ số chói βo (Luminance factor) của báo hiệu là tỷ số độ chói thực tế của bề mặt báo 

hiệu so với độ chói của bề mặt phản xạ toàn phần trong cùng điều kiện chiếu sáng. 

Màu sắc Hệ số độ chói β 

Đỏ > 0.07 

Vàng > 0.50 

Xanh lá > 0.10 

Xanh lam > 0.07 

Trắng > 0.75 

Đen < 0.03 

Bảng 1. Hệ số độ chói của một số màu cơ bản 

Độ chói của nền phụ thuộc vào mức độ chiếu sáng của môi trường và suất phản xạ 

nền. Suất phản xạ nền βb (albedo) định nghĩa bằng tỷ số giữa bức xạ phát ra từ bề mặt so với 

bức xạ chiếu đến bề mặt đó. 

Bề mặt Suất phản xạ điển hình 

Asphalt 0.04 - 0.12 

Rừng 0.08 - 0.15 

Đất trống 0.17 

Cỏ xanh 0.25 

Sa Mạc 0.40 

Bê tông (mới) 0.55 

Nền trời lý tưởng 1.00 

Mặt biển 0.50 

Bảng 2. Suất phản xạ của một số bề mặt nền điển hình 

Độ chói của báo hiệu và độ chói của nền chịu ảnh hưởng rất lớn vào đặc điểm của 

nguồn sáng và hướng quan sát. Trong điều kiện chiếu sáng lý tưởng, công thức xác định độ 

tương phản được chuyển đổi theo hệ số độ chói của báo hiệu và suất phản xạ nền như sau: 
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C =  | 
βo - βb

βb

 | 

 

- Do ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và tán xạ, cũng như sự suy giảm của khí quyển mà độ 

tương phản quan sát được ở một khoảng cách nhất định được xác định theo công thức sau: 

C(d) = C(0) xTM
d 

Trong đó : 

+ Cd là độ tương phản quan sát được 

+ C(0) là độ tương phản ngay tại vị trí của báo hiệu 

+ TM là Hệ số truyển quang khí quyển  

+ d là khoảng cách quan sát (hải lý) 

Khi sử dụng tầm nhìn xa khí tượng V, công thức trên được chuyển đổi như sau: 

C(d) = C(0) x 0.05d/V 

Để đảm bảo tầm hiệu lực ban ngày, độ tương phản quan sát được của báo hiệu ban 

ngày tại vị trí quan sát trong điều kiện chiếu sáng lý tưởng phải đạt ngưỡng tương phản (độ 

tương phản tối thiểu) là 0,05. 

2.2. Phương pháp tính toán tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải  

- Xác định tầm nhìn địa lý bằng công thức: 

Dg= 2,03 ×(√H + √e) 

Trong đó: 

+ Dg là tầm nhìn địa lý của báo hiệu hàng hải (NM) 

+ H là độ cao của tâm sáng tính đến mực nước biển với báo hiệu nổi, tính đến mực 

nước “số 0 hải đồ”với báo hiệu cố định (m); 

+ e là độ cao của mắt người quan sát so với mực nước biển lấy bằng 5m; 

+ 2,03 là hệ số thể hiện sự ảnh hưởng của độ cong bề mặt quả đất và hiện tượng khúc 

xạ của ánh sáng khi truyền qua khí quyển. 

- Xác định khoảng cách nhận biết ánh sáng của báo hiệu hàng hải vào ban đêm theo 

công thức: 

 

 

Trong đó:  

+ Ie là cường độ ánh sáng hiệu dụng (cd) 

+ Er là ngưỡng cảm ứng ánh sáng tại mắt người quan sát lấy bằng 2x10-7  lx 

+ Ds là khoảng cách nhận biết ánh sáng (NM) 

+ V là tầm nhìn xa khí tượng (NM) 

−
=    

/V6 23,43 10 D 0,05 sD

e r sI E
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Tham khảo Bảng và đồ thị tra khoảng cách nhận biết ánh sáng từ cường độ ánh sáng 

hiệu dụng với ngưỡng cảm ứng ánh sáng tại mắt người quan sát lấy bằng 2x10-7  lx được thể 

hiện trong Phụ lục B. 

- Tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải là giá trị nhỏ nhất của tầm nhìn địa lý 

và khoảng cách nhận biết ánh sáng của báo hiệu hàng hải vào ban đêm.  

Dl = min (Dg; Ds) 

2.3. Phương pháp tính toán tầm hiệu lực của báo hiệu vô tuyến  

2.3.1.  Racon 

- Xác định tầm nhìn địa lý giữa Racon và radar: 

Dg = 2,2 ×(√H + √h) 

- Trong đó: 

+ Dg là tầm nhìn địa lý giữa Racon và radar (NM) 

+ H là độ cao của Racon tính đến mực nước biển với báo hiệu nổi, tính đến mực nước 

“số 0 hải đồ”với báo hiệu cố định (m);  

+ h là độ cao so với mực nước biển của Radar (m) 

+ 2,2 là hệ số thể hiện sự ảnh hưởng của độ cong bề mặt quả đất và hiện tượng khúc 

xạ sóng điện từ khi truyền qua khí quyển. 

- Xác định được khoảng cách xa nhất mà Racon nhận biết được tín hiệu yêu cầu từ 

radar, qua công thức: 

 

 

Trong đó: 

+ d1max là khoảng cách xa nhất mà Racon nhận biết được tín hiệu từ radar (m)  

+ L là chiều dài bước sóng của radar (m) 

+ PT1 là công suất phát của Radar (dBm) 

+ S1 là độ nhạy thu của Racon (dBm) 

+ GT là độ lợi của ăng ten Radar (dBi) 

+ GR là độ lợi của ăng ten Racon (dBi) 

- Xác định được khoảng cách xa nhất mà Radar nhận biết được tín hiệu từ Racon gửi 

tới, qua công thức: 

1 1G G

20
1max .10

4

T T RP S
L

d


+ + −

=
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2 2G G

20
2max .10

4

T T RP S
L

d


+ + −

=
 

Trong đó : 

+ d2max là khoảng cách xa nhất mà radar nhận biết được tín hiệu từ Racon gửi tới (m)  

+ L là chiều dài bước sóng của radar (m) 

+ PT2 là công suất phát của Racon (dBm) 

+ S2 là độ nhạy thu củaRradar (dBm) 

+ GT là độ lợi của ăng ten Racon (dBi) 

+ GR là độ lợi của ăng ten Radar (dBi) 

- Trong điều kiện thời tiết tiêu chuẩn (không có mưa, không có sương mù, độ cao sóng 

biển bằng 0 và không có vật che khuất giữa Racon với Radar) thì tầm hiệu lực của báo hiệu 

Racon là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị tầm nhìn địa lý, khoảng cách xa nhất mà Racon nhận 

biết được tín hiệu từ Radar và khoảng cách xa nhất mà Radar nhận biết được tín hiệu từ 

Racon gửi tới.  

Dr = min (Dg; d1max; d2max) 

- Trên thực tế thì độ nhạy thu của Radar tính theo dBm rất nhỏ so với độ nhạy thu của 

Racon nên khoảng cách xa nhất mà Racon nhận biết được tín hiệu từ radar thường nhỏ hơn 

so với khoảng cách xa nhất mà Radar nhận biết được tín hiệu từ Racon gửi lại. 

- Do ảnh hưởng hiện tượng giao thoa giữa sóng tới trực tiếp và sóng phản xạ từ mặt 

biển nên tầm hiệu lực thực tế của Racon có sự sai khác so với giá trị Dr xác định ở trên. Việc 

xác định tầm hiệu lực thực tế của Racon (Dr) được thực hiện bằng cách sử dụng đồ thị lập 

sẵn với các bộ thông số điển hình của Racon và Radar theo quy trình như sau: 

1. Lựa chọn đồ thị phù hợp với đặc tính kỹ thuật của Racon và Radar trang bị trên tàu, 

vẽ một đường nằm ngang tương ứng với độ cao của Racon so với mực nước biển. 

2. Đi theo đường nằm ngang vừa vẽ từ phải sang trái đến khi gặp búp sóng đầu tiên 

(đường liền nét), từ giao điểm này kẻ đường vuông góc với trục tầm hiệu lực nằng ngang thì 

giao điểm của đường thẳng này với trục tầm hiệu lực là giá trị tầm hiệu lực của Racon. 

- Tham khảo một số dạng đồ thị xác định tầm hiệu lực thực tế của Racon được nêu tại 

Phụ lục E.  

2.3.2.  Báo hiệu hàng hải AIS 

- Xác định tầm nhìn địa lý giữa báo hiệu hàng hải AIS và thiết bị thu AIS theo công 

thức: 

 Dg= 2,55×(√H + √h) 

Trong đó:   
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+ Dg là tầm nhìn địa lý giữa báo hiệu hàng hải AIS và thiết bị thu AIS (NM) 

+ H là chiều cao của ăng ten thiết bị báo hiệu AIS tính đến mực nước biển với báo hiệu 

nổi, tính đến mực nước “số 0 hải đồ”với báo hiệu cố định (m) 

+ h là chiều cao tính bằng m so với mực nước biển của ăng ten của thiết bị thu (m) 

- Xác định được khoảng cách xa nhất mà thiết bị thu AIS nhận được tín hiệu bức xạ 

điện từ PT do báo hiệu hàng hải AIS gửi đến, qua công thức: 

G G

20
ax .10

4

T T RP S

m

L
d



+ + −

=  

Trong đó : 

+ dmax là khoảng cách xa nhất mà thiết bị thu AIS thu được tín hiệu từ báo hiệu  hàng 

hải AIS gửi đến (m)  

+ L là chiều dài bước sóng của AIS (m) 

+ PT là công suất bức xạ tại ăng ten báo hiệu hàng hải AIS (dBm). 

+ S là độ nhạy thu của thiết bị thiết bị thu AIS (dBm). 

+ GT là độ lợi của ăng ten báo hiệu hàng hải AIS (dBi). 

+ GR là độ lợi của ăng ten thiết bị thu AIS (dBi). 

+ c là vận tốc truyền sáng trong chân không c =3x108 m/s. 

+ f là tần số hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS (Hz). 

- Trong điều kiện thời tiết tiêu chuẩn và không có vật che khuất giữa báo hiệu AIS với 

thiết bị thu AIS thì tầm hiệu lực của báo hiệu AIS là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị tầm nhìn 

địa lý, khoảng cách xa nhất mà thiết bị thu AIS nhận được tín hiệu bức xạ điện từ PT do báo 

hiệu hàng hải AIS gửi đến. 

Da = min (Dg; dmax) 

2.4.  Phương pháp tính toán tầm hiệu lực của báo hiệu âm thanh 

- Xác định mức áp suất âm của âm thanh của thiết bị tương đương với mức áp suất 

âm thanh thuần khiết Nr do thiết bị âm thanh phát ra ở khoảng cách 1m theo hướng đo theo 

công thức 

0

20logr D

D
N N

D
= +  

Trong đó : 

+ Nr là mức áp suất âm thanh thuần khiết do thiết bị âm thanh phát ra ở khoảng cách 

1m theo hướng đo (dB). 

+ D0 là khoảng cách tham chiếu mà tại đó có mức áp suất âm thanh là Nr (m). 
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+ ND là mức áp suất âm thanh do thiết bị âm thanh phát ra ở khoảng cách D theo 

hướng đo (dB). 

+ D là khoảng cách từ điểm có mức áp suất âm thanh ND đến nguồn âm (m). 

- Sử dụng mức áp suất âm thanh thuần khiết Nr do thiết bị âm thanh phát ra ở khoảng 

cách 1m và tần số âm thanh f của nguồn âm tra đồ thị xác định tầm hiệu lực danh định của 

báo hiệu âm thanh (Pn) và tầm hiệu lực thường dùng của báo hiệu âm thanh (Pu). 

- Tầm hiệu lực của báo hiệu âm thanh trên thực tế rất khó xác định do bị ảnh hưởng 

nhiều bởi các yếu tố môi trường đặc biệt là gió và tiếng ồn trên tàu. Vì tín hiệu âm thanh được 

sử dụng chủ yếu vào những thời điểm có sương mù nên hiệu lực thực tế của báo hiệu âm 

thanh còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường không khí có sương mù (tác động của độ 

ẩm cũng như ảnh hưởng của các giọt sương mù lơ lửng trong không khí.) 

 

 
Hình 2. Đồ thị xác định tầm hiệu lực danh định của báo hiệu âm 
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2.5.  Phương pháp kiểm tra tầm hiệu lực thực tế của báo hiệu 

2.5.1. Kiểm tra tầm hiệu lực ban ngày: Kiểm tra tầm hiệu lực ban ngày bằng phương 

pháp kiểm tra trực quan 

- Sử dụng phương tiện di chuyển từ xa về phía báo hiệu (hoặc từ phía báo hiệu ra 

xa), trực quan kết hợp hải đồ, la bàn, thiết bị định vị vệ tinh để đo đạc, kiểm tra tính toán 

xác định tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu trong điều kiện tầm nhìn xa khí tượng bằng 

10 hải lý. 

2.5.2. Kiểm tra tầm hiệu lực ánh sáng 

2.5.2.1. Kiểm tra tầm hiệu lực ánh sáng bằng phương pháp gián tiếp 

- Sử dụng thiết bị đo độ rọi hướng dẫn tại Phụ lục D xác định độ rọi đỉnh tức thời 

Ep.  

- Tính toán xác định cường độ sáng lớn nhất của chớp sáng  IP. 

2.lP PI E=  

Trong đó: 

+ Ip là cường độ sáng lớn nhất của chớp sáng (cd). 

+ Ep là độ rọi sáng lớn nhất của chớp sáng, lấy giá trị trung bình qua 3 lần đo (lx). 

Hình 3. Đồ thị xác định tầm hiệu lực thường dùng của báo hiệu âm thanh  
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+ l là khoảng cách từ tâm nguồn sáng đến bề mặt cảm quang của thiết bị đo (m). 

- Tính toán cường độ sáng hiệu dụng của chớp sáng theo công thức: 

.p

e

I t
I

a t
=

+
  

Trong đó  

+ Ie là cường độ sáng hiệu dụng (cd). 

+ Ip là cường độ sáng lớn nhất của chớp sáng (cd). 

+ t là thời gian chớp sáng ngắn nhất (s). 

+ a là hằng số thời gian 

   • a = 0,1 vào ban đêm đối với các chớp sáng (trừ ánh sáng màu xanh lam). 

   • a = 0,2 vào ban đêm đối chớp sáng màu xanh lam. 

- Sử dụng phương pháp tính toán được nêu tại Mục 2.2 để tính toán xác định tầm 

hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải. 

Sau khi xác định được Ie, tra theo Bảng tra tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu 

hàng hải hoặc đồ thị (Phụ lục D) sẽ xác định được tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải. 

2.5.2.2.  Kiểm tra tầm hiệu lực ánh sáng bằng phương pháp kiểm tra trực quan 

- Sử dụng phương tiện di chuyển từ xa về phía báo hiệu (hoặc từ phía báo hiệu ra 

xa), trực quan kết hợp hải đồ, la bàn, thiết bị định vị vệ tinh để đo đạc, kiểm tra tính toán 

xác định tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu trong điều kiện tầm nhìn xa khí tượng bằng 

10 hải lý. 

2.5.3.  Kiểm tra tầm hiệu lực của báo hiệu vô tuyến 

2.5.3.1. Tầm hiệu lực Racon: Kiểm tra tầm hiệu lực thực tế của Racon bằng phương 

pháp kiểm tra trực quan 

- Sử dụng phương tiện thủy có trang bị radar hàng hải di chuyển từ xa về phía báo 

hiệu (hoặc từ phía báo hiệu ra xa) trực quan kết hợp hải đồ, thiết bị định vị vệ tinh để đo 

đạc, kiểm tra, xác định tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu trong điều kiện tầm nhìn xa 

khí tượng bằng 10 hải lý. 

2.5.3.2. Tầm hiệu lực báo hiệu hàng hải AIS: Kiểm tra tầm hiệu lực thực tế của báo 

hiệu AIS bằng phương pháp kiểm tra trực quan 

- Sử dụng phương tiện thủy có trang bị thiết bị nhận dạng tự động AIS di chuyển 

từ xa về phía báo hiệu (hoặc từ phía báo hiệu ra xa) trực quan kết hợp hải đồ, la bàn, 

thiết bị định vị vệ tinh để đo đạc, kiểm tra tính toán xác định tầm hiệu lực của báo hiệu 

AIS trong điều kiện tầm nhìn xa khí tượng bằng 10 hải lý. 
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2.5.3.3. Tầm hiệu lực báo hiệu âm thanh: Kiểm tra tầm hiệu lực thực tế của 

báo hiệu âm thanh bằng phương pháp kiểm tra trực quan 

- Sử dụng phương tiện thủy di chuyển từ xa về phía báo hiệu (hoặc từ phía báo 

hiệu ra xa) trực quan kết hợp hải đồ, la bàn, thiết bị định vị vệ tinh để đo đạc, kiểm tra tầm 

hiệu lực thực tế của báo hiệu âm thanh. 
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Phụ lục A: Bảng tra thông số tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu 

Dm 

(NM) 
h 

(m) 
w 

(m) 

Độ cao tối thiểu phần nhận biết ban ngày hb,min (m) 

e = 2m e = 3m e = 5m e = 10m e = 20m e = 30m 

1 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 3,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 5,0 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 6,6 2,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 8,2 2,7 1,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 9,9 3,3 2,4 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 

7 11,5 3,8 4,2 3,0 1,5 0,1 0,0 0,0 

8 13,2 4,4 6,4 4,9 3,0 0,7 0,0 0,0 

9 14,8 4,9 9,2 7,3 4,9 1,7 0,1 0,0 

10 16,4 5,4 12,4 10,3 7,3 3,2 0,3 0,0 

11 18,1 6,0 16,1 13,6 10,2 5,1 0,9 0,0 

12 19,7 6,5 20,3 17,5 13,6 7,6 2,1 0,2 

13 21,4 7,1 24,9 21,9 17,4 10,6 3,8 0,9 

14 23,0 7,6 30,1 26,7 21,8 14,0 5,9 2,1 

15 24,6 8,1 35,8 32,1 26,6 17,9 8,6 3,7 

16 26,3 8,7 41,9 37,9 31,9 22,3 11,7 5,8 

17 27,9 9,2 48,5 44,2 37,7 27,2 15,3 8,4 

18 29,6 9,8 55,6 51,0 44,0 32,6 19,4 11,5 

19 31,2 10,3 63,2 58,2 50,8 38,5 23,9 15,1 

20 32,8 10,8 71,2 66,0 58,1 44,8 29,0 19,2 

21 34,5 11,4 79,8 74,2 65,8 51,6 34,5 23,7 

22 36,1 11,9 88,8 83,0 74,0 59,0 40,6 28,8 

23 37,8 12,5 98,4 92,2 82,8 66,8 47,1 34,3 

24 39,4 13,0 108,4 101,9 92,0 75,1 54,1 40,3 

25 41,0 13,5 118,9 112,1 101,6 83,8 61,6 46,8 

26 42,7 14,1 129,9 122,7 111,8 93,1 69,5 53,8 

27 44,3 14,6 141,3 133,9 122,5 102,8 78,0 61,3 

28 46,0 15,2 153,3 145,5 133,6 113,1 86,9 69,2 

29 47,6 15,7 165,7 157,6 145,2 123,8 96,4 77,6 

30 49,2 16,2 178,6 170,3 157,4 135,0 106,3 86,6 

Hướng dẫn sử dụng bảng tra: 

- Căn cứ độ cao mắt người quan sát tính toán, tăng dần giá trị DD để tìm 

giá trị DD lớn nhất mà chiều cao (h), bề rộng (w) và độ cao bố trí phần nhận biết 

ban ngày (hb,min) của báo hiệu đáp ứng được cả 3 thông số này. 
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(a) Với mỗi giá trị DD giả định, tra bảng tìm hb,min yêu cầu tương ứng với DD 

và chiều cao mắt người quan sát e. 

(b) Chiều cao h của phần nhận biết ban ngày được xác định từ cao độ hb,min 

xác định tại điểm (a) đến điểm cao nhất của phần nhận biết ban ngày (trường hợp 

phần quan sát được vào ban ngày của báo hiệu nằm trên độ cao hb,min thì chiều cao 

phần nhận biết ban ngày của báo hiệu là chiều cao phần quan sát được vào ban 

ngày). 

(c) Bề rộng w của phần nhận biết ban ngày được xác định là giá trị trung 

bình trong khoảng cao h xác định tại điểm (b). 

 

Phần quan sát được của báo hiệu từ hb,min 
 

Phần quan sát được của báo hiệu nằm trên hb,min 
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Phụ lục B: Bảng tra tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải 

Cường độ ánh 

sáng 

Tầm hiệu 

lực danh 

định 

Cường độ ánh 

sáng 

Tầm hiệu 

lực danh 

định 

Cường độ ánh 

sáng 

Tầm hiệu 

lực danh 

định 

candelas 

(cd) 

nautical 

miles (NM) 

kilocandelas 

(103 cd) 

nautical 

miles (NM) 

Megacandelas 

(106 cd) 

nautical 

miles (NM) 

1 – 2 1 0.633- 1.06 9 0.927 - 1.35 26 

3 – 9 2 1.07 - 1.75 10 1.36 - 1.96 27 

10 – 23 3 1.76 - 2.84 11 1.97 - 2.84 28 

24 – 53 4 2.85 - 4.53 12 2.85 - 4.11 29 

54 – 107 5 4.54 - 7.13 13 4.12 - 5.93 30 

108 – 203 6 7.14 - 11.1 14 5.94 - 8.53 31 

204 – 364 7 11.2 - 17.1 15 8.54 - 12.2 32 

365 – 632 8 17.2 - 26.1 16 12.3 - 17.5 33 

  26.2 - 39.7 17 17.6 - 25.1 34 

  39.8 - 59.9 18 25.2 - 35.9 35 

  60.0 - 89.8 19 36.0 - 51.2 36 

  89.9 - 133 20 51.3 - 72.9 37 

  134 -198 21 73.0 - 103 38 

  199 – 293 22 104 -147 39 

  294 – 432 23 148 - 209 40 

  433 – 634 24   

  635 – 926 25   
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Đồ thị xác định tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải 
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Phụ lục C: Hướng dẫn cách đo độ rọi 

(Tham khảo) 

1. Đo độ rọi đỉnh tức thời Ep 

1.1. Yêu cầu đo 

 - Yêu cầu chung về điều kiện môi trường: 

  • Nhiệt độ môi trường 250C÷±30C. 

  • Độ ẩm môi trường 10%÷65%. 

  • Không có khói, bụi, hơi nước, rung cơ học, nhiễu điện từ và ánh sáng ảnh hưởng 

đến độ chính xác của phép đo. 

- Yêu cầu về nguồn cung cấp điện: 

  • Đối với đèn báo hiệu được cấp nguồn xoay chiều, điện áp đặt vào đèn phải trong 

phạm vi ±2% điện áp danh định và độ lệch tần số không vượt quá 3% tần số danh định. 

• Đối với đèn báo hiệu cấp nguồn một chiều, điện áp đặt vào vào đèn phải trong 

phạm vi ±2% điện áp danh định và hệ số gợn sóng điện áp một chiều không vượt quá 

0,5%. 

- Yêu cầu thiết bị đo: 

• Hệ số sai lệch quang phổ của thiết bị đo (quang kế) phải không vượt quá 6%. 

• Độ nhạy phép đo của quang kế phải lớn hơn 0,001 lux và độ tuyến tính phải lớn 

hơn 1%. 

• Máy đo quang phải đo được giá trị tức thời của đại lượng trắc quang với thời 

gian phản hồi không lớn hơn 10S và tần số lấy mẫu không nhỏ hơn 1kHz. 

  • Dải bước sóng của máy quang phổ phải bao phủ tối thiểu từ bước sóng 380nm 

đến 780nm, với sai lệch bước sóng không quá ±0,5nm và độ tuyến tính trắc quang trong 

dải đo không quá 1%. 

- Yêu cầu khoảng cách đo: 

  • Khoảng cách đo tối thiểu giữa tâm sáng của thiết bị đèn báo hiệu và tâm trắc 

quang của quang kế được xác định theo công thức: 

2 2

( )
4 4

R R R
d f

f r f
= + +  

Trong đó: 

d là khoảng cách đo tối thiểu (m). 

f là tiêu cự hệ thống quang học (m). 

R là bán kính khẩu độ quang học (m). 

   r là bán kính nguồn sáng (m). 
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+ Một cách gần đúng có thể xác định khoảng cách đo tối thiểu theo công thức: 

2
fR

d
r

=  

+ Khoảng cách này đối với các thấu kính loại nhỏ là khoảng 50 m và đối với các 

thấu kính loại lớn là khoảng 200÷300 m. 

1.2. Công tác chuẩn bị: 

- Chuẩn bị thiết bị đo đáp ứng yêu cầu thiết bị đo. 

- Thiết bị đo phải được gắn cố định chắc chắn, đảm bảo khoảng cách đo tối thiểu 

sao cho cảm quang của thiết bị đo nằm trên trục quang học và mặt phẳng chứa cảm 

quang của thiết bị đo vuông góc với trục quang học của thấu kính đèn báo hiệu. 

- Đèn báo hiệu cần đo phải được làm việc dưới đặc tính ánh sáng quy định trong 

thời gian đủ lâu để đạt được sự cân bằng trắc quang, ổn định điện và ổn định nhiệt. Ở 

trạng thái ổn định, giá trị trắc quang đo được sau mỗi 5 phút qua 3 lần đo liên tiếp không 

quá 5%. 

1.3. Tiến hành đo: 

- Cho đèn báo hiệu làm việc dưới đặc tính chớp sáng theo quy định, quang kế đo 

giá trị độ rọi đỉnh tức thời Ep với khoảng thời gian đo không ít hơn một chu kỳ, số lần đo 

tối thiểu là 3 lần. Nếu sai lệch số đo 03 lần quá 1% thì phải thực hiện lại phép đo. 

2. Đo độ rọi tại khoảng cách 1m (E1) đối với các đèn báo hiệu có thể cài đặt chế độ 

sáng liên tục 

2.1. Yêu cầu đo 

 - Yêu cầu chung về điều kiện môi trường: 

   • Nhiệt độ môi trường 250C÷±30C. 

   • Độ ẩm môi trường 10%÷65%. 
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• Không có khói, bụi, hơi nước, rung cơ học, nhiễu điện từ và ánh sáng ảnh hưởng 

đến độ chính xác của phép đo. 

- Yêu cầu về nguồn cung cấp điện: 

• Đối với bóng đèn được cấp nguồn xoay chiều, điện áp đặt vào bóng đèn phải 

trong phạm vi ±2% điện áp danh định và độ lệch tần số không vượt quá 3% tần số danh 

định. 

• Đối với bóng đèn được cấp nguồn một chiều, điện áp đặt vào vào bóng đèn phải 

trong phạm vi ±2% điện áp danh định và hệ số gợn sóng điện áp một chiều không vượt 

quá 0,5%. 

2.2. Công tác chuẩn bị: 

- Sử dụng thiết bị đo độ rọi gắn cố định chắc chắn sao cho cảm quang của thiết bị 

đo nằm trên đường thẳng đi qua tâm thấu kính và tâm dây tóc của bóng đèn, cách tâm 

thấu kính đèn 01 m. 

- Bóng đèn cần đo phải được hoạt động trong thời gian đủ lâu để đạt được sự cân 

bằng trắc quang, ổn định điện và ổn định nhiệt. Ở trạng thái ổn định, giá trị trắc quang đo 

được sau mỗi 5 phút qua 3 lần đo liên tiếp không quá 5%. 

2.3. Tiến hành đo:  

- Cài đặt để đưa đèn vào hoạt động ở chế độ sáng liên tục, dùng quang kế đo giá 

trị độ rọi của đèn ở khoảng cách 1m với khoảng thời gian đo không ít hơn khoảng thời 

gian đo tối thiểu của thiết bị, số lần đo tối thiểu là 3 lần. Nếu sai lệch số đo 03 lần quá 1% 

thì phải thực hiện lại phép đo. 

2.4. Sử dụng kết quả đo độ dọi tại khoảng cách 1m đối với các đèn báo hiệu có thể 

cài đặt chế độ sáng liên tục để kiểm tra chất lượng đèn báo hiệu: 

 - Đối với thiết bị mới được lắp đặt đưa vào sử dụng (có thể cài đặt chế độ sáng liên 

tục): 

+ Coi tầm hiệu lực D0 của nhà sản xuất là tầm hiệu lực danh định của đèn;  

+ Trước khi đưa đèn báo hiệu vào hoạt động thực hiện đo độ rọi tại khoảng cách 

1m (E1) tương ứng với tầm hiệu lực danh định D0 của nhà sản xuất để cung cấp cho người 

vận hành.  

- Đối với những thiết bị cũ (có thể cài đặt chế độ sáng liên tục): 

+ Sử dụng phương tiện di chuyển từ xa về phía báo hiệu (hoặc từ phía báo hiệu ra 

xa), trực quan kết hợp hải đồ, la bàn, thiết bị định vị vệ tinh để đo đạc, kiểm tra tính toán 

xác định tầm hiệu lực ánh sáng D1 của báo hiệu trong điều kiện tầm nhìn xa khí tượng 

bằng 10 hải lý; 
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+ Đồng thời, thực hiện đo độ rọi tại khoảng cách 1m (E1) tương ứng với tầm hiệu 

lực D1 đo được nêu trên để cung cấp cho người vận hành. 

- Trong quá trình vận hành thiết bị, người vận hành thường xuyên tiến hành phép 

đo độ rọi của đèn báo hiệu tại khoảng cách 1m để đánh giá tầm hiệu lực thực tế của báo 

hiệu. 
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BẢNG TRA TẦM HIỆU LỰC BÁO HIỆU THEO ĐỘ RỌI TẠI KHOẢNG CÁCH 1m 

Tỷ lệ tầm hiệu lực của đèn so với tầm 
hiệu lực ban đầu D1 (%) 

Tỷ lệ độ rọi tại khoảng cách 1m so với độ 
rọi tại khoảng cách 1m ban đầu E1 (%) 

100% 100% 

99% 98% 

98% 96% 

97% 94% 

96% 92% 

95% 90% 

94% 88% 

93% 86% 

92% 84% 

91% 82% 

90% 81% 

89% 79% 

88% 77% 

87% 76% 

86% 74% 

85% 72% 

84% 70% 

83% 69% 

82% 67% 

81% 66% 

80% 64% 

79% 62% 

78% 60% 

77% 59% 

76% 58% 

75% 56% 
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Phụ lục D: Đồ thị tầm hiệu lực Racon kết hợp với từng loại radar điển hình 

1. Đồ thị xác định tầm hiệu lực của Racon kết hợp giữa Racon (công suất phát 1W; 

độ lợi ăng ten 4,5dBi; độ nhạy thiết bị -40dBm) với radar (công suất phát 4kW, độ lợi ăng 

ten 25dBi, độ nhạy thiết bị -95,5dBm, độ cao ăng ten radar so với mực nước biển 3m) và 

điều kiện môi trường (hằng số khúc k=1,33; độ cao sóng h = 0 m) thay đổi theo độ cao 

Racon: 
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2. Đồ thị xác định tầm hiệu lực của Racon kết hợp giữa Racon (công suất phát 1W; 

độ lợi ăng ten 4,5dBi; độ nhạy thiết bị -40dBm) với radar (công suất phát 4kW, độ lợi ăng 

ten 25dBi, độ nhạy thiết bị -95,5dBm, độ cao ăng ten radar so với mực nước biển 6m) và 

điều kiện môi trường (hằng số khúc k=1,33; độ cao sóng h = 0 m) thay đổi theo độ cao 

Racon: 
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3. Đồ thị để xác định tầm hiệu lực của Racon kết hợp giữa Racon (công suất phát 

1W; độ lợi ăng ten 4,5dBi; độ nhạy thiết bị -40dBm) với radar (công suất phát 10kW, độ 

lợi ăng ten 29dBi, độ nhạy thiết bị -95,5dBm, độ cao ăng ten radar so với mực nước biển 

5m) và điều kiện môi trường (hằng số khúc k=1,33; độ cao sóng h = 0 m) thay đổi theo 

độ cao Racon: 
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4. Đồ thị để xác định tầm hiệu lực của Racon kết hợp giữa Racon (công suất phát 

1W; độ lợi ăng ten 4,5dBi; độ nhạy thiết bị -40dBm) với radar (công suất phát 10kW, độ 

lợi ăng ten 29dBi, độ nhạy thiết bị -95,5dBm, độ cao ăng ten radar so với mực nước biển 

10m) và điều kiện môi trường (hằng số khúc k=1,33; độ cao sóng h = 0 m) thay đổi theo 

độ cao Racon: 
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5. Đồ thị để xác định tầm hiệu lực của Racon kết hợp giữa Racon (công suất phát 

1W; độ lợi ăng ten 4,5dBi; độ nhạy thiết bị -40dBm) với radar (công suất phát 25kW, độ 

lợi ăng ten 31dBi, độ nhạy thiết bị -95,5dBm, độ cao ăng ten radar so với mực nước biển 

15m) và điều kiện môi trường (hằng số khúc k=1,33; độ cao sóng h = 0 m) thay đổi theo 

độ cao Racon: 
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6. Đồ thị để xác định tầm hiệu lực của Racon kết hợp giữa Racon (công suất phát 

1W; độ lợi ăng ten 4,5dBi; độ nhạy thiết bị -40dBm) với radar (công suất phát 25kW, độ 

lợi ăng ten 31dBi, độ nhạy thiết bị -95,5dBm, độ cao ăng ten radar so với mực nước biển 

35m) và điều kiện môi trường (hằng số khúc k=1,33; độ cao sóng h = 0 m) thay đổi theo 

độ cao Racon: 
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Phụ lục E: Tài liệu tham khảo 

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải QCVN 20:2015/BGTVT được 

ban hành kèm theo Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải; 

2. IALA Guideline 1094 Daymarks for Aids to Navigation do Hiệp hội báo hiệu hàng 

hải quốc tế ban hành tháng 6/2016; 

3. Theory of Visual Aids to Navigation do Tổ chức báo hiệu hàng hải Nhật Bản ban 

hành ngày 31/8/1999; 

4. Radio Aids Equipment Outline do Tổ chức báo hiệu hàng hải Nhật Bản ban hành 

ngày 31/8/1999; 

5. IALA Recommendation R0202 (E200-2) Marine Signal Lights - Calculation, 

Definition and Notation of Luminous Range do Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành 

tháng 12/2017; 

6. IALA Recommendation R0203 (E200-3) Marine Signal Lights - Part 3 -

Measurement do Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 12/2008. 

7. IALA Guideline G1135 Determination and Calculation of Effective Intensity do 

Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 12/2020. 

8. IALA Guideline 1010 Racon Range Performance do Hiệp hội báo hiệu hàng hải 

quốc tế ban hành tháng 6/2005; 

9. IALA Guideline 1098 The Application of AIS -AtoN on Buoys do Hiệp hội báo hiệu 

hàng hải quốc tế ban hành tháng 5/2013. 

10. IALA Recommendation V-128 On Technical Performance Requirements for VTS 

Eqiupment do Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 5/2004. 

11. Hướng dẫn tính toán tầm hiệu lực Racon của hãng Tideland (Seabeacon 2 

System 5 service Range Caculations). 

12. IALA Recommendation R0109 (E109) The Calculation of the Range of a Sound 

signal do Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 6/1998. 

 

 

 



THUYẾT MINH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  

 

1. Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp tính toán, xác định tầm 

hiệu lực của báo hiệu hàng hải. 

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn  

2.1. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp tính toán, xác định 

tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải được áp dụng để tính toán tầm hiệu lực của 

báo hiệu hàng hải phục vụ công tác thiết kế, kiểm tra, đánh giá, thông báo hàng 

hải và nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải 

cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác;  

2.2. Đối tượng áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng 

hải cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác. 

3. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước 

3.1 Trong nước 

- Hoạt động sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ luôn gắn liền với những tiêu 

chuẩn nhằm đảm bảo cho sản phẩm sau quá trình sản xuất phải đạt chất lượng 

nhất định. Trong việc tính toán, xác định tầm hiệu lực của các báo hiệu hàng hải 

phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam hiện nay chưa có tiêu 

chuẩn nào được xây dựng và áp dụng. Trong khi thực hiện các công tác nghiệp 

vụ có liên quan, các cơ quan hữu quan phải vận dụng các tiêu chuẩn, chỉ dẫn tính 

toán của các tổ chức quốc tế chuyên ngành (IALA, ITU) để thực hiện. 

- Với đặc thù riêng mang tính chất quốc tế hoá cao, cùng với sự nghiệp phát 

triển giao thông vận tải nói chung, lĩnh vực hàng hải đang có những bước phát 

triển rất mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của quốc 

gia và hội nhập ngày càng sâu với ngành hàng hải trên thế giới. Hệ thống báo hiệu 

hàng hải theo đó cũng cần thiết phải được chuẩn hoá trong tất cả các khâu từ thiết 

kế, xây dựng, vận hành, kiểm tra bảo trì bảo đảm theo tiêu chuẩn chung của thế 

giới. 

- Để có cơ sở thiết kế, kiểm tra, đánh giá, thông báo hàng hải và nghiệm thu 

chất lượng dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải thì việc xây dựng tiêu chuẩn tính 

toán, xác định tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải là rất cần thiết.  

3.2. Ngoài nước 

Hiện nay, hiệp hội báo hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế IALA đưa ra các 

khuyến cáo để hướng dẫn tính toán, xác định tầm hiệu lực của báo hiệu hàng hải 

như: Navguide 2018; R0202 Marine Signal Lights- Calculation, Definition and 

Notation of Luminous Range (E200-2); R204 Marine Signal Lights and 



Calculation of Effective Intensity (E-200-4); Guideline G1094 Daymarks for Aids 

to Navigation; R0106 The Calculation of Range of Sound Sinal (E-109); R0101 

Marine Radar Beacon (Racon) (R-101); Guideline G1010 RACON range 

performance; R0124 The AIS Service (A-124),.... 

4. Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN  

1. Quy định chung 

1.1. Phạm vi áp dụng 

1.2. Thuật ngữ, định nghĩa  

1.2.1. Thuật ngữ và định nghĩa chung 

1.2.2. Thuật ngữ và định nghĩa cụ thể 

1.3. Từ viết tắt  

1.4. Phân loại báo hiệu hàng hải 

2. Nội dung tiêu chuẩn 

2.1. Phương pháp tính toán tầm hiệu lực ban ngày của báo hiệu hàng hải 

2.2. Phương pháp tính toán tầm hiệu lực ánh sáng của báo hiệu hàng hải 

2.3. Phương pháp tính toán tầm hiệu lực của báo hiệu vô tuyến điện 

2.3.1. Tiêu radar (Racon) 

2.3.2. Báo hiệu hàng hải AIS 

2.4. Phương pháp tính toán tầm hiệu lực của báo hiệu âm thanh 

2.5. Phương pháp kiểm tra, xác định tầm hiệu lực thực tế của báo hiệu 

2.5.1. Tầm hiệu lực ban ngày 

2.5.2. Tầm hiệu lực ánh sáng 

2.5.3. Tầm hiệu lực của báo hiệu vô tuyến điện 

2.5.4. Tầm hiệu lực của báo hiệu âm thanh 

3. Tổ chức thực hiện 

4. Các phụ lục 

5. Cơ sở xây dựng tiêu chuẩn 

Nội dung TCVN Thuyết minh xây dựng TCVN Ghi chú 

1. Quy định chung   

1.1. Phạm vi áp dụng 

Sử dụng nội dung tại Đề cương được 

duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-

BGTVT ngày 30/12/2021, Khoản 2: 

Phạm vi, đối tượng áp dụng của tiêu 

chuẩn 

 

1.2. Thuật ngữ, định nghĩa   



Nội dung TCVN Thuyết minh xây dựng TCVN Ghi chú 

1.2.1. Thuật ngữ và định nghĩa 

chung  

QCVN 20:2015 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu hàng hải, Phần 1: 

Quy định chung, Khoản 1.3: Giải thích 

từ ngữ 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Báo hiệu hàng hải 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.1: Báo hiệu hàng hải 

 

- Tiêu radar (Racon) 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.29: Tiêu radar (Racon) 

 

- Báo hiệu hàng hải AIS 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.28: Báo hiệu hàng hải AIS 

 

- Tầm hiệu lực của báo hiệu 

hàng hải 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.2: Tầm hiệu lực của báo hiệu 

hàng hải 

 

1.2.2. Thuật ngữ và định nghĩa 

cụ thể 

 

QCVN 20:2015 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu hàng hải, Phần 1: 

Quy định chung, Khoản 1.3: Giải thích 

từ ngữ 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Tầm nhìn xa khí tượng 

IALA Guideline 1094 Daymarks for 

Aids to Navigation do Hiệp hội các cơ 

quan quản lý báo hiệu hàng hải và hải 

đăng quốc tế ban hành tháng 6/2016, 

Khoản 6: The Viewing Condition-

Media, Mục 6.2: Meteorological 

Visibility 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Hệ số truyền quang  

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.7: Hệ số truyền quang 

 

- Tầm nhìn địa lý 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.6: Tầm nhìn địa lý 

 

- Tầm hiệu lực ban ngày 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.3: Tầm hiệu lực ban ngày 

 



Nội dung TCVN Thuyết minh xây dựng TCVN Ghi chú 

- Tầm hiệu lực ánh sáng 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.4: Tầm hiệu lực ánh sáng 

 

- Tầm hiệu lực danh định 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.3: Giải thích từ ngữ, 

Mục 1.3.5: Tầm hiệu lực danh định 

 

- Tầm hiệu lực của Racon 

IALA Guideline 1010 Racon Range 

Performance do Hiệp hội các cơ quan 

quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng 

quốc tế ban hành tháng 6/2005, Khoản 1: 

Introduction 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Tầm hiệu lực của báo hiệu 

hàng hải AIS 

Vận dụng Tầm hiệu lực của báo hiệu 

Racon để xây dựng 
 

1.3. Từ viết tắt  Tự xây dựng  

1.4. Phân loại báo hiệu hàng hải 

QCVN 20:2015 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu hàng hải, Phần 1: 

Quy định chung, Khoản 1.6: Phân loại 

báo hiệu hàng hải 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Báo hiệu hàng hải thị giác 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.6: Phân loại báo hiệu 

hàng hải, Mục 1.6.1: Báo hiệu hàng hải 

thị giác 

 

- Báo hiệu hàng hải vô tuyến 

điện 

QCVN 20:2015, Phần 1: Quy định 

chung, Khoản 1.6: Phân loại báo hiệu 

hàng hải, Mục 1.6.2: Báo hiệu hàng hải 

vô tuyến điện 

 

2. Nội dung tiêu chuẩn   

2.1. Phương pháp tính toán tầm 

hiệu lực ban ngày của báo hiệu 

hàng hải 

IALA Guideline 1094 Daymarks for 

Aids to Navigation do Hiệp hội các cơ 

quan quản lý báo hiệu hàng hải và hải 

đăng quốc tế ban hành tháng 6/2016 

Vận dụng 

- Độ cao tối thiểu phần nhận 

biết ban ngày của báo hiệu 

IALA Guideline 1094, Khoản 6: The 

Viewing Condition-Media, Mục 6.1: 

Viewing Distance 

 

- Khoảng cách nhận biết ban 

ngày của báo hiệu theo kích 

thước phương đứng 

IALA Guideline 1094, Khoản 5: The 

Daymark Object, Mục 5.4: size; Phụ lục 

C: Simple model of the human eye. 

 



Nội dung TCVN Thuyết minh xây dựng TCVN Ghi chú 

- Khoảng cách nhận biết ban 

ngày của báo hiệu theo kích 

thước phương ngang 

IALA Guideline 1094, Khoản 5: The 

Daymark Object, Mục 5.4: size; Phụ lục 

C: Simple model of the human eye 

 

- Độ tương phản yêu cầu 
IALA Guideline 1094, Khoản 6: The 

Observer, Mục 6.4: Required contrast 
 

2.2. Phương pháp tính toán tầm 

hiệu lực ánh sáng của báo hiệu 

hàng hải 

 
Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Xác định tầm nhìn địa lý 

QCVN 20:2015 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu hàng hải, Phụ lục 6: 

Công thức tính toán thiết lập đèn biển, 

đăng tiêu độc lập 

 

- Xác định khoảng cách nhận 

biết ánh sáng của báo hiệu 

IALA Recommendation R0202 (E200-

2) Marine Signal Lights - Calculation, 

Definition and Notation of Luminous 

Range do Hiệp hội các cơ quan quản lý 

báo hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế 

ban hành tháng 12/2017 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Xác định cường độ sáng lớn 

nhất của chớp sáng 

IALA Recommendation R0203 (E200-

3) Marine Signal Lights - Part 3 -

Measurement do Hiệp hội các cơ quan 

quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng 

quốc tế tháng 12/2008, Khoản 5: 

Measurement Principles, Mục 5.1: 

Photometric Distance Law 

 

- Xác định cường độ sáng hiệu 

dụng 

- IALA Guideline G1135 Determination 

and Calculation of Effective Intensity do 

Hiệp hội các cơ quan quản lý báo hiệu 

hàng hải và hải đăng quốc tế ban hành 

tháng 12/2020, Khoản 2: Description of 

Effective Intensity of a Rhythmic Light 

 

- Hướng dẫn các đo độ rọi đỉnh 

tức thời 

IALA Recommendation R0203 (E200-

3) Marine Signal Lights - Part 3 -

Measurement do Hiệp hội các cơ quan 

quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng 

quốc tế tháng 12/2008 

 



Nội dung TCVN Thuyết minh xây dựng TCVN Ghi chú 

+ Yêu cầu chung về điều kiện 

môi trường 

IALA Recommendation R0203, Khoản 

8: General Laboratory Procedures, Mục 

8.6: Environmental Conditions 

 

+ Yêu cầu về nguồn cung cấp 

điện 

IALA Recommendation R0203, Khoản 

8: General Laboratory Procedures, Mục 

8.7: Power Electrical Conditions 

 

+ Yêu cầu về thiết bị đo 

Measurement and Calculation of 

Effective Intensity of Aids to Navigation 

Light, Khoản 4: Request 
 

+ Yêu cầu về khoảng cách đo 

IALA Recommendation R0203, Khoản 

9: Photometry Methods and 

Requirements, Mục 9.8: Minimum 

Photometric Distance 

 

- Công tác chuẩn bị 

Measurement and Calculation of 

Effective Intensity of Aids to Navigation 

Light, Điều 3: Discussion, Khoản 3.2:  

Measurement Requirements, Mục 3.2.3: 

Measurement Preparation 

 

- Tiến hành đo 

Measurement and Calculation of 

Effective Intensity of Aids to Navigation 

Light, Điều 3: Discussion, Khoản 3.3:  

Measurement Method 

 

2.3. Phương pháp tính toán tầm 

hiệu lực của báo hiệu vô tuyến 

điện 

  

2.3.1. Tiêu radar (Racon) 

- IALA Guideline 1010 Racon Range 

Performance do Hiệp hội các cơ quan 

quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng 

quốc tế ban hành tháng 6/2005 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Xác định tầm nhìn địa lý 

- IALA Recommendation V-128 

Technical Performance for VTS 

equipment do Hiệp hội các cơ quan quản 

lý báo hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế 

ban hành tháng 5/2004 mục 2.4.2 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Xác định khoảng cách xa nhất 

mà Racon nhận biết được tín 

hiệu yêu cầu từ radar  

Hướng dẫn tính toán tầm hiệu lực Racon 

của hãng Tideland (Seabeacon 2 System 

5 service Range Caculations) 

 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 



Nội dung TCVN Thuyết minh xây dựng TCVN Ghi chú 

- Xác định khoảng cách xa nhất 

mà radar nhận biết được tín hiệu 

từ Racon gửi tới 

Hướng dẫn tính toán tầm hiệu lực Racon 

của hãng Tideland (Seabeacon 2 System 

5 service Range Caculations) 

Vận dụng 

- Quy trình sử dụng đồ thị lập 

sẵn với các bộ thông số điển 

hình của Racon và Radar để xác 

định tầm hiệu lực Racon 

IALA Guideline 1010 Racon Range 

Performance do Hiệp hội các cơ quan 

quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng 

quốc tế ban hành tháng 6/2005, Điều 5: 

Examples, Khoản 5.1: Radar-Racon 

Analysic 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Một số dạng đồ thị xác định 

tầm hiệu lực thực tế của Racon 

IALA Guideline 1010 Racon Range 

Performance do Hiệp hội các cơ quan 

quản lý báo hiệu hàng hải và hải đăng 

quốc tế ban hành tháng 6/2005, Annex 

A: Typical Racon Performance 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

2.3.2. Báo hiệu hàng hải AIS   

- Xác định tầm nhìn địa lý 

IALA Guideline 1098 The Application 

of AIS -AtoN on Buoys do Hiệp hội báo 

hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 

5/2013, Khoản 3.2: Transmission Range 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

- Xác định được khoảng cách xa 

nhất mà thiết bị thu AIS nhận 

được tín hiệu do báo hiệu hàng 

hải AIS gửi đến 

Hướng dẫn tính toán tầm hiệu lực Racon 

của hãng Tideland (Seabeacon 2 System 

5 service Range Caculations) 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

2.4. Phương pháp tính toán tầm 

hiệu lực của báo hiệu âm thanh 

IALA Recommendation R0109 (E109) 

The Calculation of the Range of a Sound 

signal do Hiệp hội báo hiệu hàng hải 

quốc tế ban hành tháng 6/1998. 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 

2.5. Phương pháp kiểm tra, xác 

định tầm hiệu lực thực tế của 

báo hiệu 

Thông tư số 27/2021/TT-BGTVT ngày 

30/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải, 

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 42/2019/TT-BGTVT ngày 

30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định tiêu chí, kiểm tra, 

giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm 

an toàn hàng hải, Khoản  3: Sửa đổi bổ 

sung một số điều của Phụ lục 1 

Chấp nhận nguyên 

vẹn 



 

6. Tài liệu tham khảo 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải QCVN 

20:2015/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 

24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- IALA Guideline 1094 Daymarks for Aids to Navigation do Hiệp hội báo 

hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 6/2016; 

- Theory of Visual Aids to Navigation do Tổ chức báo hiệu hàng hải Nhật 

Bản ban hành ngày 31/8/1999; 

- Radio Aids Equipment Outline do Tổ chức báo hiệu hàng hải Nhật Bản 

ban hành ngày 31/8/1999; 

- IALA Recommendation R0202 (E200-2) Marine Signal Lights - 

Calculation, Definition and Notation of Luminous Range do Hiệp hội báo hiệu 

hàng hải quốc tế ban hành tháng 12/2017; 

- IALA Recommendation R0203 (E200-3) Marine Signal Lights - Part 3 -

Measurement do Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 12/2008. 

- IALA Guideline G1135 Determination and Calculation of Effective 

Intensity do Hiệp hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 12/2020. 

- IALA Guideline 1010 Racon Range Performance do Hiệp hội báo hiệu 

hàng hải quốc tế ban hành tháng 6/2005; 

- IALA Guideline 1098 The Application of AIS -AtoN on Buoys do Hiệp 

hội báo hiệu hàng hải quốc tế ban hành tháng 5/2013; 

- Measurement and Calculation of Effective Intensity of Aids to Navigation 

Light; 

- Hướng dẫn tính toán tầm hiệu lực Racon của hãng Tideland (Seabeacon 

2 System 5 service Range Caculations) 

 



BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN GIA CẤP CƠ SỞ 

(Kèm theo thuyết minh xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia) 

TT 
Ý kiến Lãnh đạo, Cơ 

quan đơn vị 
Nội dung ý kiến Tiếp thu, giải trình 

1 
Phòng Khoa học công 

nghệ môi trường 
  

1.1  

Tại Mục 1.2.2: Thuật ngữ và định nghĩa cụ thể 

đề nghị bổ sung tầm nhìn xa khí tượng chuẩn để 

tính toán xác định tầm hiệu lực của báo hiệu 

phục vụ thông báo hàng hải  

Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và bổ sung. 

1.2  

Đề nghị quy ước độ cao mắt người quan sát, khả 

năng nhận biết mắt người quan sát theo phương 

ngang và phương đứng để tính toán xác định 

tầm hiệu lực của báo hiệu phục vụ thông báo 

hàng hải 

Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và bổ sung. 

1.3  

Tại Mục 2.1: Phương pháp tính toán tầm hiệu 

lực ban ngày của báo hiệu hàng hải đề nghị bổ 

sung độ tương phản nền 

Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và bổ sung. 

1.4  
Đề nghị điều chỉnh lại một số công thức cho phù 

hợp với tài liệu gốc 
Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và chỉnh sửa. 

1.5  

Đề nghị bổ sung chỉ dẫn về xác định tầm hiệu 

lực ánh sáng bằng cách đo độ rọi tại khoảng 

cách 1m 

Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và bổ sung. 
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TT 
Ý kiến Lãnh đạo, Cơ 

quan đơn vị 
Nội dung ý kiến Tiếp thu, giải trình 

1.6  
Đề nghị bổ sung phương pháp tính toán, xác 

định tầm hiệu lực của báo hiệu âm thanh 
Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và bổ sung. 

2 
Phòng Kết cấu hạ tầng 

hàng hải 

Đề nghị ghi rõ các Phụ lục để tham khảo hay 

yêu cầu áp dụng 
Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và chỉnh sửa. 

3 
Công ty Thông tin điện 

tử hàng hải Việt Nam 

Đề nghị bổ sung tài liệu tham khảo phù hợp với 

dải tần đối với báo hiệu vô tuyến điện 
Ban soạn thảo TCVN đã tiếp thu và bổ sung. 
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