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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở
“Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường Hàng không”
CỤC TRƢỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quyết định số 267/2003/QĐ-TTg ngày 19/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục hàng không Việt
Nam;
- Xét đề nghị của Trưởng ban Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 04: 2009/CHK “Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ
thống đèn phụ trợ dẫn đường Hàng không”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng ban Khoa học - Công nghệ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
Nơi nhận:

KT.CỤC TRƢỞNG
PHÓ CỤC TRƢỞNG

- Như điều 3;
- Vụ KHCN Bộ GTVT;
- Ban: QLCHKSB, KH ĐT, QLDA NSNN;
- Các Cảng vụ Hàng không;
- Các Tổng công ty cảng Hàng không;

(Đã ký)

- Lưu VT, Ban KHCN. nnt 12bn

Lại Xuân Thanh
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CHƢƠNG 1: QUI ĐỊNH CHUNG
1.1 Đối tƣợng áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng thống nhất trong ngành Hàng không dân dụng Việt
Nam, bao gồm các cơ quan quản lý và các đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc,
Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng vụ hàng không miền Nam, Tổng công ty cảng
hàng không miền Bắc, Tổng công ty cảng hàng không miền Trung, Tổng công ty cảng
hàng không miền Nam, Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay Việt Nam, Tổng công ty
hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần hàng không Jet Star-Pacific, Công ty bay dịch
vụ hàng không VASCO và các người khai thác hàng không khác,
1.2 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan việc lựa chọn,
lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không.
1.3 Mục đích áp dụng
Nâng cao độ tin cậy, chính xác và đảm bảo khả năng làm việc lâu dài, liên tục của
hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không;
Thống nhất và hoàn thiện hệ thống quản lý, làm cơ sở áp dụng cho các cơ quan
quản lý, Người khai thác hàng không, cơ sở cung cấp dịc vụ hàng không và các đơn vị
thiết kế , thi công hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không.
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CHƢƠNG 2: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐÈN
PHỤ TRỢ DẪN ĐƢỜNG HÀNG KHÔNG
2.1 Hệ thống đèn phụ trợ dẫn đƣờng
2.1.1 Tiªu chuÈn vÒ ®iÖn
2.1.1.1 Cáp sơ cấp cung cấp nguồn điện cho biến dòng cách ly và cáp thứ cấp cung cấp
nguồn điện cho bóng đèn phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi khai thác, làm
việc tốt và ổn định trong môi trường nhiệt đới, nóng và ẩm cao.
2.1.1.2 Đui cắm của đèn phải tiếp xúc tốt, có độ cách điện lớn hơn 50 M¿ với điện áp
thử là 500 VDC đặt vào sau một phút.
2.1.1.3 Công suất phát sáng, tuổi thọ của bóng đèn, công suất tiêu thụ và hiệu suất của
đèn sợi đốt phụ thuộc vào giá trị điện áp và dòng điện cung cấp cho đèn.
2.1.1.4 Hệ thống đèn đường CHC, đường lăn phải làm việc tốt, ổn định, đáp ứng các
tiêu chuẩn về quang, điện, cơ khí khi dòng điện thay đổi trong phạm vi sai lệch cho
phép theo bảng B 2.1:
Th«ng sè

Tiªu chuÈn

Sai lÖch cho phÐp

Ampe
6.6
5.5
4.8

Ampe
6.40-6.80
5.34-56.7
4.66-497

b. Thay ®æi 5 cÊp, 6.6 A

6.6
5.2
4.1
3.4
2.8

6.47-6.70
5.07-5.33
4.00-4.20
3.22-3.49
2.73-2.87

c. Thay ®æi 5 cÊp, 20 A

20.0
15.8
12.4
10.3
8.5

19.40-20.50
15.41-16.20
12.09-12.71
10.04-10.56
8.29-8.71

Dßng ®iÖn ®Ìn (M¹ch nèi tiÕp)
a. Thay ®æi 3 cÊp, 6.6 A

B¶ng B 2.1
2.1.2 Tiêu chuẩn về kết cấu cơ khí
2.1.2.1 Đèn có kết cấu dễ tháo lắp, thuận lợi trong bảo dưỡng. Không bị tụ nước và hơi
ẩm bên trong đèn trong mọi điều kiện thay đổi của thời tiết. Có khả năng điều chỉnh
góc tạo với đường trục song song với tim đường cất hạ cánh hoặc đường lăn theo
phương nằm ngang và góc ngẩng chùm sáng của đèn theo tiêu chuẩn khai thác của
ICAO.
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2.1.2.2 Đèn phải có kết cấu dễ gãy hoặc được lắp trên kết cấu dễ gãy đáp ứng tiêu
chuẩn của ICAO.
2.1.2.2.1 Đèn lắp nổi trên c¹nh đường lăn, đèn dừng, đèn ng-ìng và đèn c¹nh đường
cất hạ cánh:
a) Phải đảm bảo chiều cao lắp đặt tổng cña đèn thấp hơn vị trí thấp nhất của cánh quạt
hoặc vỏ động cơ tàu bay. Chiều cao lớn nhất của đèn không được vượt quá 38 cm.
b) Đèn phải được lắp trên kết cấu có bộ phận dễ gãy. Bộ phận này phải bị gãy khi có
tải trọng động đạt đến 5 kgm hoặc tải trọng tĩnh đạt đến 230 kg, tác động theo phương
nằm ngang vào vị trí cách 30 cm phía trên bộ phận dễ gãy.
2.1.2.2.2 Đèn tiếp cận
a) C¸c ®Ìn tiÕp cËn ph¶i cã kÕt cÊu chịu được luồng khí phụt từ động cơ theo các yêu
cầu sau:
1) Các đèn tiếp cận lắp đặt trong phạm vi cách thềm 90m phải chịu được luồng khí
phụt từ động cơ với tốc độ 360 km/giê.
2) Các đèn tiếp cận lắp đặt ngoài khoảng giới hạn cách thềm 90m, phải chịu được
luồng khí phụt từ động cơ với tốc độ 180 km/giê hoặc tải trọng gió trong điều kiện tự
nhiên.
b) Đèn tiếp cận phải có bộ phận dễ gãy hoặc bản thân kết cấu đỡ đèn có cấu trúc dễ
gãy.
c) Ở những nơi cần phải lắp đèn trên kết cấu có chiều cao lớn hơn 1,8m, vị trí dễ gẫy
chỉ được bố trí trong phạm vi từ 1,8m trở xuống. Đối với những kết cấu đỡ đèn có cấu
trúc tự bản thân dễ gãy thì không phải tuân thủ qui định này.
d) Đối với các kết cấu đỡ hệ thống đèn tiếp cận, kết cấu này phải bị gãy khi có tải trọng
động đạt đến 5 kgm hoặc tải trọng tĩnh đạt đến 230 kg, tác động theo phương nằm
ngang vào vị trí cách 30 cm phía trên bộ phận dễ gãy.
2.1.2.2.3 Biển hiệu phụ trợ dẫn đường, đèn PAPI
a) Có kết cấu đảm bảo khi tàu bay va chạm, kết cấu này sẽ bị gãy hoặc bị phá hỏng
nhưng không gây ra hỏng hóc đối với tàu bay.
b) Trong khu vực di chuyển tàu bay, không được lắp kết cấu đỡ đèn nhô lên trên mặt
đất.
2.1.3 Tiêu chuẩn về môi trƣờng
2.1.3.1 Nhiệt độ: 00C đến +550C
2.1.3.2 Độ ẩm tới 95%
2.1.3.3 Lắp đặt ngoài trời, hoạt động tốt trong môi trường có hơi nước mặn, hóa chất.
2.1.4 Tiêu chuẩn về quang học
2.1.4.1 Tiêu chuẩn chung
2.1.4.1.1 Đặc tính chiếu sáng tương ứng của từng loại đèn phải phù hợp với tiêu chuẩn
ICAO.
2.1.4.1.2 Giá trị cường độ sáng
2.1.4.1.2.1 Các đèn thuộc khu vực tiếp cận và hạ cất cánh:
Giá trị cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn, thể hiện trên các hình từ H 2.1-1 đến H 2.1-10. Giá trị cường
7
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độ sáng cực đại không được lớn hơn 3 lần giá trị cường độ sáng trung bình cho phép
nhỏ nhất.
2.1.4.1.2.2 Các đèn thuộc khu vực đường lăn
Giá trị cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn, thể hiện trên các hình từ H2.1-12 đến H2.1-20. Giá trị cường
độ sáng cực đại không được lớn hơn 3 lần giá trị trung bình cường độ sáng cho phép
nhỏ nhất.
2.1.4.1.2.3 Tỷ số cường độ sáng trung bình của 1 đèn phải đáp ứng điều kiện nằm
trong giới hạn xác định tương ứng với từng loại đèn.
2.1.4.1.3 Kính lọc ánh sáng: Làm bằng vật liệu có cấu trúc và các thông số kỹ thuật
(Chiết suất, độ đồng nhất quang học, hệ số khúc xạ ánh sáng) đáp ứng yêu cầu thiết kế
chế tạo để đảm bảo các đặc tính chiếu sáng theo yêu cầu.
2.1.4.2 Đèn tiếp cận
2.1.4.2.1 Đèn dải tim và dải đèn ngang tiếp cận (Crossbar) - Ánh sáng trắng.
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn dải tim và dải đèn ngang tiếp cận được thể hiện trên hình H
2.1-1.
b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn dải tim và dải đèn cánh theo
công thức dưới đây:

x2
a2

y2
b2

1

a

10

14

15

b

5.5

6.5

8.5

c) Đèn dải tim và dải đèn ngang tiếp cận phải có khả năng điều chỉnh được góc ngẩng
của chùm sáng chính theo phương thẳng đứng trong phạm vi: 00 0 - 13.50
d) Theo phương nằm ngang, các đèn dải tim và dải đèn ngang tiếp cận phải điều chỉnh
được góc tạo với đường trục song song với tim đường cất hạ cánh tới 2o.

H 2.1-1 Biểu đồ đường đồng mức cường độ chiếu sáng của
đèn tiếp cận tim và dải đèn ngang tiếp cận (ánh sáng trắng)
8
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2.1.4.2.2 Đèn dải cánh trước ngưỡng đường cất hạ cánh (Side row barrete) - Ánh sáng
màu đỏ
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn dải cánh trước ngưỡng, được thể hiện trên hình H 2.1-2.
b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn dải cánh trước ngưỡng theo
công thức dưới đây:
y2
a
7
11.5
16.5
x2
1
a2
b2
b
5
6
8
c) Đèn dải cánh trước ngưỡng phải có khả năng điều chỉnh được góc ngẩng của chùm
sáng chính theo phương thẳng đứng trong phạm vi: 0.50 - 11.50
d) Theo phương nằm ngang, các đèn dải cánh trước ngưỡng phải điều chỉnh được góc
tạo với đường trục song song với tim đường cất hạ cánh tới 20 .

H 2.1-2 Biểu đồ đường đồng mức cường độ chiếu sáng
đèn dải ngang cạnh (ánh sáng đỏ)
2.1.4.2.2 Đèn dải cánh trước ngưỡng đường cất hạ cánh (Side row barrete) - Ánh sáng
màu đỏ
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn dải cánh trước ngưỡng, được thể hiện trên hình H 2.1-2.
b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn dải cánh trước ngưỡng theo
công thức dưới đây:

x2
a2

y2
b2

1

a

7

11.5

16.5

b

5

6

8

c) Đèn dải cánh trước ngưỡng phải có khả năng điều chỉnh được góc ngẩng của chùm
9
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sáng chính theo phương thẳng đứng trong phạm vi: 0.50 - 11.50
d) Theo phương nằm ngang, các dải cánh trước ngưỡng phải điều chỉnh được góc tạo
với đường trục song song với tim đường cất hạ cánh tới 20 .
c) Theo phương nằm ngang, các đèn ngưỡng phải điều chỉnh được góc tạo với đường
trục song song với tim đường cất hạ cánh tới 3,50

H 2.1-3 Biểu đồ đường đồng mức cường độ chiếu sáng đèn ngưỡng
(ánh sáng màu xanh lá cây)
2.1.4.3.2 Đèn cánh ngưỡng - Ánh sáng màu xanh lá cây
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn cánh ngưỡng, được thể hiện trên hình H 2.1-4.
b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn cánh ngưỡng theo công
thức dưới đây:
a
7
11.5
16.5
x 2 y2
1
b
5
6
8
a 2 b2
c) Theo phương nằm ngang, các đèn cánh ngưỡng phải điều chỉnh được góc tạo với
đường trục song song với tim đường cất hạ cánh tới 20 .

H 2.1-4 Biểu đồ đường đồng mức cường độ sáng đèn cánh ngưỡng
10 xanh lá cây)
(ánh sáng màu
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2.1.4.4 Đèn vùng chạm bánh - Ánh sáng màu trắng
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn vùng chạm bánh, được thể hiện trên hình H 2.1-5.

H 2.1-5 Biểu đồ đường đồng mức cường độ chiếu sáng
đèn vùng chạm bánh (ánh sáng màu trắng)

b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn vùng chạm bánh theo công
thức dưới đây:
a
5
7
8.5
x 2 y2
1
b
3.5
6
8.5
a 2 b2
c) Theo phương nằm ngang, các đèn vùng chạm bánh phải điều chỉnh được góc tạo với
đường trục song song với tim đường cất hạ cánh tới 40.
2.1.4.5 Đèn tim đường CHC - Ánh sáng màu trắng
2.1.4.5.1 Đèn tim đường CHC (khoảng cách giữa các đèn là 30 m)
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn tim đường CHC (Khoảng cách giữa các đèn là 30 m), được thể
hiện trên hình H 2.1-6.
b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn tim đường CHC (Khoảng
cách giữa các đèn là 30 m) theo công thức dưới đây:

x2
a2

y2
b2

1

11

a

5

7

8.5

b

3.5

6

8.5
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(Đối với đèn màu đỏ, nhân giá trị a và b với 0,15)

H 2.1-6 Biểu đồ đường đồng mức cường độ sáng của đèn tim đường CHC,
khoảng cách giữa các đèn là 30 m (ánh sáng màu trắng)

2.1.4.5.2 Đèn tim đường CHC (khoảng cách giữa các đèn là 15 m)
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn tim đường CHC (khoảng cách giữa các đèn là 15 m), được thể
hiện trên hình H 2.1-7.

H 2.1-7 Biểu đồ đường đồng mức cường độ sáng của đèn tim đường CHC,
khoảng cách giữa các đèn là 15 m (ánh sáng màu trắng)
12
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b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn tim đường CHC (khoảng
cách giữa các đèn là 15 m) theo công thức dưới đây:
x 2 y2
a
5
7
8.5
1
2
2
a
b
b
4.5 8.5
10
(Đối với đèn ánh sáng màu đỏ, nhân giá trị a và b với 0,15)
2.1.4.6 Đèn giới hạn cuối đường CHC (ánh sáng màu đỏ)
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn giới hạn cuối đường CHC, được thể hiện trên hình H 2.1-8.

H 2.1-8 Biểu đồ đường đồng mức cường độ sáng
đèn giới hạn cuối đường CHC (ánh sáng màu đỏ)

b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn giới hạn cuối đường CHC
theo công thức dưới đây:
x 2 y2
a
6
7.5
9
1
2
2
a
b
b 2.25
5
6.5
2.1.4.7 Đèn cạnh đường CHC - Ánh sáng màu trắng
2.1.4.7.1 Đèn cạnh đường CHC (Đường CHC rộng 45 m)
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn cạnh đường CHC (Đường CHC rộng 45 m), được thể hiện trên
hình H 2.1-9 .
13
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b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn cạnh đường CHC (Đường
CHC rộng 45 m) theo công thức dưới đây:
x 2 y2
1
a
5.5 7.5
9
a 2 b2
b
3.5
6
8.5
(Đối với đèn ánh sáng màu vàng, nhân giá trị a và b với 0.4)
c) Theo phương nằm ngang, các đèn cạnh đường CHC (Đường CHC rộng 45 m) phải
điều chỉnh được góc tạo với đường trục song song với tim đường cất hạ cánh tới 3,50.

H 2.1-9 Biểu đồ đường đồng mức cường độ sáng
đèn lề đường CHC rộng 45 m (ánh sáng màu trắng)

2.1.4.7.2 Đèn cạnh đường CHC (Đường CHC rộng 60 m)
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn cạnh đường CHC (Đường CHC rộng 60 m ), được thể hiện trên
hình H 2.1-10 .
b) Xác định đường cong đồng mức cường độ sáng của đèn cạnh đường CHC (Đường
CHC rộng 60 m) theo công thức dưới đây:
a
6.5 8.5 10,0
x 2 y2
1
b
3.5
6
8.5
a 2 b2
(Đối với đèn ánh sáng màu vàng, nhân giá trị a và b với 0.4)
c) Theo phương nằm ngang, các đèn cạnh đường CHC (Độ rộng đường CHC là 60 m)
phải điều chỉnh được góc tạo với đường trục song song với tim đường cất hạ cánh tới
14
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4,50.

H2.1-10 Biểu đồ đường đồng mức cường độ sáng
đèn lề đường CHC rộng 60m
(¸nh s¸ng tr¾ng)
2.1.4.8 Lưới điểm dựng để tính toán cường độ trung bình của chùm sáng chính của các
đèn đường CHC và đèn tiếp cận (H 2.1-11).
Giá trị cường độ trung bình của chùm sáng chính được tính bằng trung bình tính toán
cường độ sáng của đèn được đo tại các điểm lưới nằm trên và trong đường elíp tương
ứng với chùm sáng chính.

H 2.1-11 Lưới điểm dùng để tính toán cường độ trung bình
của đèn đường CHC và đèn tiếp cận.
15
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Qui định chung cho các hình từ H2.1-1 đến H2.1-11:
Các đường elip trên mỗi hình vẽ đối xứng nhau qua hệ trục toạ độ đứng và ngang.
2. Các hình từ H2.1-1 đến H2.1-10 cho biết cường độ sáng tối thiểu có thể chấp nhận.
Cường độ trung bình của tia sáng chính được tính toán bằng các điểm lưới toạ độ xác
định trên hình H2.1-11 và việc sử dụng những giá trị cường độ tại tất cả các điểm của
lưới ô vuông được đo trong phạm vi bên trong và trên biên các đường elip tương ứng
của tia sáng chính. Giá trị trung bình là giá trị trung bình số học của các cường độ sáng
đo tại tất cả các điểm toạ độ lưới.
3. Không chấp nhận sai lệch nào trong mô hình chùm tia sáng chính khi bộ đèn được
đặt đúng.
4. Tỷ lệ cường độ sáng trung bình: Tỷ lệ giữa cường độ trung bình trong phạm vi
đường elip xác định chùm tia chính của một đèn mới điển hình và cường độ trung bình
của chùm tia chính của một đèn mới ở cạnh đường CHC như sau:
Hình H2.1-1 Đèn tim tiếp cận và đèn cánh ngang (Đèn màu trắng)
1,5-2,0
Hình H2.1-2 Đèn khu vực tiếp cận (Đèn màu đỏ)
0,5-1,0
Hình H2.1-3 Đèn ngưỡng (Đèn màu xanh lục)
1,0-1,5
Hình H2.1-4 Đèn cánh ngưỡng (Đèn màu xanh lục)
1,0-1,5
Hình H2.1-5 Đèn khu vực chạm bánh (Đèn màu trắng)
0,5-1,0
Hình H2.1-6 Đèn tim đường CHC (khoảng cách dọc 30 m):
0,5-1,0
(Đèn màu trắng)
Hình H2.1-7 Đèn tim đường CHC (khoảng cách dọc 15 m):
CAT III (Đèn màu trắng)
0,5-1,0
CAT I,II (Đèn màu trắng)
0,25-0,5
Hình H2.1-8 Đèn cuối đường CHC:
0,25-0,5
(Đèn màu đỏ)
Hình H2.1-9 Đèn cạnh đường CHC (chiều rộng đường CHC 45 m): 1,0
(Đèn màu trắng)
Hình H2.1-10 Đèn cạnh đường CHC (chiều rộng đường CHC 60 m): 1,0
(Đèn màu trắng)
5. Xác định phạm vi giới hạn trên các hình vẽ nhằm chỉ dẫn cho tiếp cận hạ cánh với
tầm nhìn trên đường CHC (RVR) khoảng 150 m và cất cánh với tầm nhìn trên đường
CHC (RVR) khoảng 100 m.
6. Các góc ngang được xác định so với mặt phẳng đứng đi qua tim đường CHC. Đối
với các đèn không phải là đèn tim, hướng về phía tim đường CHC được coi là dương.
Các góc đứng được xác định so với mặt phẳng nằm ngang.
7. Tại nơi có các đèn tim tiếp cận và dãy đèn ngang và đèn khu vực tiếp cận thì có thể
dùng các đèn tăng cường (hay đèn xen kẽ) để tăng độ chiếu sáng.
8. Cường độ trung bình không được thấp hơn 50 % so với cường độ tối thiểu trên các
hình vẽ và phải duy trì để độ chiếu sáng gần bằng cường độ trung bình nhỏ nhất qui
định.
9. Một bộ đèn được lắp đặt sao cho chùm tia chính được nằm trong khoảng 1/2 độ so
với yêu cầu.

16

TCCS 04: 2009/ CHK

H 2.1-12

H 2.1.3
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2.1.4.9 Đèn tim đường lăn
2.1.4.9.1 Đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 15m) và vạch đèn dừng chờ
trên các đoạn thẳng dùng cho tầm nhìn trên đường CHC thấp hơn 350m khi cho phép
sai lệch lớn và các đèn bảo vệ đường CHC cường độ thấp dạng B.
Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức cường
độ sáng của đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 15m) và đèn dừng, sử
dụng trong điều kiện tầm nhìn thấp hơn 350m, được thể hiện trên hình H 2.1-12.
2.1.4.9.2 Đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 15m) và đèn dừng trên các
đoạn thẳng dùng cho tầm nhìn đường CHC thấp hơn 350m.
Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức cường
độ sáng của đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 15m) và đèn dừng, sử
dụng trong điều kiện tầm nhìn thấp hơn 350m, được thể hiện trên hình H 2.1-13.
2.1.4.9.3 Đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 7,5m) và đèn dừng bố trí
theo đường cong trên đường cong được sử dụng cho tầm nhìn trên đường CHC dưới
350 m.
Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức cường
độ sáng của đèn tim đường lăn (khoảng cách giữa hai đèn là 7,5m) và đèn dừng bố trí
theo đường cong, sử dụng trong điều kiện tầm nhìn thấp hơn 350m, được thể hiện trên
hình H 2.1-14 .

H 2.1-14
2.1.4.9.4 Đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 30m, 60m) và đèn dừng trên
đoạn thẳng sử dụng cho điều kiện tầm nhìn trên đường CHC 350 m hoặc lớn hơn.
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn tim đường lăn (khoảng cách giữa hai đèn là 30m và 60m) và
đèn dừng trên đoạn thẳng, sử dụng trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC lớn hơn
hoặc bằng 350m, được thể hiện trên hình H 2.1-15.
b) Ở những khu vực phía sau đèn có độ sáng cao và ở những nơi độ sáng bị giảm nhiều
do bụi, tuyết hay ô nhiễm cục bộ, giá trị cường độ sáng được tăng lên 2.5 lần.
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H 2.1-15
2.1.4.9.5 Đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 7,5m; 15m và 30m) và đèn
dừng bố trí trên đường thẳng cho tầm nhìn trên đường CHC 350 m hoặc lớn hơn.
a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn tim đường lăn (Khoảng cách giữa hai đèn là 7,5m; 15m, 30m)
và đèn dừng bố trí trên đường thẳng, sử dụng trong điều kiện tầm nhìn lớn hơn hoặc
bằng 350m, được thể hiện trên hình H 2.1-16.
b) Ở những khu vực phía sau đèn có độ sáng cao và nơi độ sáng bị giảm nhiều do bụi,
tuyết hay ô nhiễm cục bộ, giá trị cường độ sáng được tăng lên 2.5 lần.

H 2.1-16
2.1.4.9.6 Đèn tim đường lăn cường độ sáng cao (Khoảng cách giữa hai đèn là 15m) và
đèn dừng trên đoạn thẳng nhằm chỉ dẫn cho chuyển động bề mặt và hệ thống kiểm soát
ở nơi cần cường độ chiếu sáng cao hơn.
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a) Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức
cường độ sáng của đèn tim đường lăn cường độ sáng cao (khoảng cách giữa hai đèn là
15m) và đèn dừng, được thể hiện trên hình H 2.1-17.
Giá trị cường độ sáng tương ứng các đường cong a, b, c, d, e trên biểu đồ được xác
định như sau:
Đường cong
a
b
c
d
e
Cường độ sáng (cd)
8
20
100
450
1800
b) Đèn tim đường lăn cường độ sáng cao (Khoảng cách giữa hai đèn là 15m) và đèn
dừng phải đáp ứng yêu cầu cải thiện chỉ dẫn di chuyển trên khu vực di chuyển mặt đất,
cải thiện hệ thống kiểm soát ở những nơi yêu cầu cường độ sáng cao hơn và ở những
khu vực rộng.

H 2.1-17
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H 2.1-18
2.1.4.9.7 §Ìn tim ®-êng l¨n c-êng ®é s¸ng cao (Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Ìn lµ 15m) vµ
®Ìn dõng trên đoạn thẳng nhằm chỉ dẫn cho chuyển động bề mặt và hệ thống kiểm tra
ở nơi cần cường độ chiếu sáng cao hơn.
a) Ph¶i ®¸p øng yªu cÇu có c-êng ®é s¸ng n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña biÓu ®å
®-êng ®ång møc c-êng ®é s¸ng ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh H 2.1-18 vµ ®¸p øng yªu cÇu
t¨ng kh¶ n¨ng chØ dÉn di chuyÓn trªn khu vùc di chuyÓn mÆt ®Êt vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn
ë nh÷ng n¬i yªu cÇu c-êng ®é s¸ng cao h¬n.
b) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ c-êng ®é s¸ng t-¬ng øng c¸c ®-êng cong a, b, c, d, e trªn biÓu ®å
nh- sau:
§-êng cong
C-êng ®é s¸ng (cd)

a
8

b
20

c
100

d
450

e
1800

2.1.4.9.8 §Ìn tim ®-êng l¨n c-êng ®é s¸ng cao (Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Ìn lµ 7,5m) vµ
®Ìn dõng trên đoạn thẳng nhằm chỉ dẫn cho chuyển động bề mặt và hệ thống kiểm tra
ở nơi cần cường độ chiếu sáng cao hơn
a) C-êng ®é s¸ng ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña biÓu ®å ®-êng ®ång møc
c-êng ®é s¸ng cña ®Ìn tim ®-êng l¨n c-êng ®é s¸ng cao (Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Ìn lµ
7,5m) vµ ®Ìn dõng, ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh H 2.1-19 vµ ®¸p øng yªu cÇu t¨ng kh¶ n¨ng
chØ dÉn di chuyÓn trªn khu vùc di chuyÓn mÆt ®Êt vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ë nh÷ng n¬i
yªu cÇu c-êng ®é s¸ng cao h¬n.
b) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ c-êng ®é s¸ng t-¬ng øng c¸c ®-êng cong a, b, c, d, e trªn biÓu ®å
nh- sau:
Đường cong
a
b
c
d
Cường độ (cd)
8
100
200
440

H 2.1-19
c) Các đèn bố trí lắp đặt trên đường cong phải tạo thành góc 17 so với đường tiếp
tuyến với đường cong.
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2.1.4.10 Đèn gác đường CHC cường độ sáng cao
Cường độ sáng phải nằm trong phạm vi cho phép của biểu đồ đường đồng mức cường
độ sáng của đèn gác đường CHC cường độ sáng cao, được thể hiện trên hình H 2.1-20.

H 2.1-20
2.1.4.11 Lưới điểm sử dụng để tính toán cường độ trung bình của chùm sáng chính
cho các đèn tim đường lăn và đèn vạch dừng (H 2.1-21)
Giá trị cường độ sáng trung bình của chùm sáng chính được tính bằng trung bình tính
toán cường độ sáng của đèn được đo tại các điểm lưới nằm trên và trong chu vi của
hình chữ nhật tương ứng với chùm sáng chính.
Qui định chung cho các hình từ H 2.1-12 đến H 2.1-21 .
1. Cường độ xác định trong các hình từ H 2.1-12 đến H 2.1-21 là đèn màu xanh lục và
màu vàng cho đèn tim đường lăn, màu vàng cho đèn gác đường CHC và đèn màu đỏ
cho đèn vạch dừng.

H 2.1-21
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2. Các hình vẽ từ H 2.1-12 đến H 2.1-20 cho biết cường độ chiếu sáng nhỏ nhất của
đèn cho phép. Cường độ trung bình của các tia sáng chính trên lưới ô vuông xác định
như trên hình H 2.1-21 và giá trị của các đường trung bình này được đo tại mọi điểm
toạ độ trong và trên chu vi của hình chữ nhật của chùm tia chính. Các giá trị trung bình
là giá trị trung bình số học của các cường độ chiếu sáng đo tại mọi toạ độ.
3. Không chấp nhận sai số trong đường giới hạn của các chùm tia chính hoặc chùm tia
trong cùng nếu nguồn sáng là cố định.
4. Các góc ngang được xác định so với mặt phẳng đứng đi qua tim đường lăn, trừ trên
đoạn cong được xác định so với tiếp tuyến của đường cong.
5. Các góc đứng xác định theo độ dốc dọc của bề mặt đường lăn.
6. Cường độ trung bình không được thấp hơn 50 % so với cường độ tối thiểu đã chỉ ra
trên các hình trên và phải duy trì độ chiếu sáng xấp xỉ cường độ trung bình nhỏ nhất
qui định.
7. Các đèn sẽ được lắp đặt sao cho các tia sáng chính hoặc chùm tia trong cùng tương
ứng phải thẳng hàng trong giới hạn 1/2 độ yêu cầu.
2.1.4.12 Hệ thống đèn PAPI và APAPI
a) Cường độ sáng của đèn PAPI và APAPI phải đáp ứng biểu đồ phân bố cường độ
sáng (Hình H 2.1-22), trong đó những cung tròn là các đường đồng mức cường độ sáng
nhỏ nhất của ánh sáng đỏ.
b) Giá trị cường độ sáng trong khu vực ánh sáng trắng của chùm sáng phải lớn hơn
hoặc bằng 2 và lớn hơn 6.5 lần cường độ sáng tương ứng trong vùng ánh sáng đỏ
c) Giá trị cường độ sáng trong ngoặc là cho APAPI
2.1.4.13 Hệ thống đèn T-VASIS và AT-VASIS
Cường độ sáng của đèn T-VASIS và AT-VASIS phải đáp ứng biểu đồ phân bố cường
độ sáng (Hình H 2.1-23).

H 2.1-21

H 2.1-22
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H 2.1-23
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2.2 Cáp điện đèn phụ trợ dẫn đƣờng
2.2.1 Qui định chung đối với cáp điện sơ cấp và thứ cấp
Phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ICAO. Đảm bảo hoạt động tốt trong các điều kiện:
Ngâm trong nước, chôn trực tiếp dưới đất, dưới ánh nắng mặt trời, hoặc trong môi
trường có axit, kiềm, khoáng dầu,...
2.2.2 Cáp điện đèn sơ cấp
a) Loại cáp điện trung thế, thực hiện chức năng chuyển năng lượng điện từ máy điều
dòng đến các đèn, biển phụ trợ dẫn đường, ... trong hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường.
b) Vật liệu lõi dẫn điện của cáp điện sơ cấp phải làm bằng đồng, có nhiều sợi nhỏ tết
thành một sợi dây cáp dẫn điện.
c) Cáp điện sơ cấp phải đảm bảo hoạt động tốt khi dòng điện liên tục chạy qua cáp
điện có giá trị nằm trong khoảng 6,6A đến 20A.
d) Dòng điện dò trên mỗi 100 m cáp không được lớn hơn 1 A với điện áp thử là 5
KV- DC.
e) Tùy theo giá trị dòng điện liên tục chạy qua cáp điện, dây dẫn điện của cáp điện
sơ cấp phải có tiết diện nhỏ nhất là 6mm2 đến 8,4 mm2.
f) Phải sử dụng loại cáp điện sơ cấp có lớp bảo vệ khi sử dụng cáp ở một trong các
điều kiện môi trường sau:
- Trong đất khô, sa mạc.
- Chuyển đổi từ đất dẫn điện sang đất không dẫn điện hoặc những ống luồn cáp.
- Chuyển từ đất khô sang đất ẩm ướt hoặc từ ống luồn cáp khô sang ống luồn cáp ẩm
ướt.
- Trong ống ẩm ướt.
- Sử dụng chất bôi trơn để kéo cáp trong ống dẫn.
g) Vỏ bọc cách điện hoặc lớp màn chắn bảo vệ bằng kim loại của cáp điện sơ cấp
phải có tác dụng đảm bảo thông số cách điện an toàn giữa cáp điện sơ cấp với đất
khi cáp điện làm việc liên tục ở điện áp lớn hơn hoặc bằng 2KV hoặc khi cáp điện
làm việc ở giá trị điện áp xoay chiều đột biến lớn hơn 5 KV giữa lõi dẫn điện với
đất; Giảm tối thiểu tín hiệu RF phát ra từ cáp, đảm bảo cân bằng điện áp (Chống
nhiễu) trên toàn bộ chiều dài cáp.
h) Lớp màn chắn bảo vệ bằng kim loại phải có khả năng chống lại lực tác động cơ
học từ bên ngoài, chống lại sự tấn công của mối, côn trùng và các loài gặm nhấm.
Trong điều kiện lớp vỏ ngoài cùng của cáp điện sơ cấp bị hư hại, lớp màn chắn bảo
vệ bằng kim loại của cáp phải có tác dụng bảo vệ cáp điện, đảm bảo chức năng dẫn
điện của cáp.
i) Cáp điện sơ cấp phải đảm bảo hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ từ 00 C đến
550 C, độ ẩm tới 95%.
k) Vật liệu cách điện của cáp phải đáp ứng điều kiện môi trường và các yêu cầu tiêu
chuẩn khai thác:
- Đối với cáp sơ cấp, nhiệt độ giới hạn sử dụng của cáp là 90oC, sử dụng một trong
các loại vật liệu cách điện sau: Butyl, XLPE, PE, SR NY.
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- Đối với cáp sơ cấp, nhiệt độ giới hạn sử dụng của cáp là 105 o C, sử dụng một trong
các loại vật liệu cách điện sau: EPR, PCP, PVC, SI.
2.2.3 Cáp điện đèn thứ cấp
a) Cáp điện thứ cấp 2 dây dẫn dùng để nối mạch thứ cấp của biến áp cách ly với
bóng đèn.
b) Cáp điện thứ cấp phải đảm bảo hoạt động tốt khi dòng điện liên tục chạy qua cáp
điện có giá trị nằm trong khoảng 6,6A đến 20A.
c) Cáp điện thứ cấp phải có giá trị tiết diện dây dẫn nhỏ nhất là 2,5mm2.
d) Cáp điện thứ cấp phải có độ cách điện tốt, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn khi
cáp điện làm việc liên tục ở điện áp 50 V.
e) Phần cách điện của cáp thứ cấp phải đảm bảo độ bền cơ học, có khả năng chịu
được lực tác động, lực cứa khi lắp đặt hoặc bảo trì. Giá trị điện trở cách điện tối
thiểu là 50 MΩ với điện áp thử 500V- DC.
f) Cáp phải chịu được nhiệt độ cao và thay đổi liên tục theo nhiệt độ của môi trường
sân bay. Hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ từ 0 0 C đến 550 C, độ ẩm tới 95%,
ngâm trong nước, kiềm và a xít.
2.3 Biến dòng cách ly
Biến dòng cách ly là bộ phận trung gian để cung cấp điện cho bóng đèn trong các
mạch đèn phụ trợ dẫn đường hàng không (Đèn tiếp cận, đèn đường hạ cất cánh, đèn
đường lăn, đèn PAPI và biển báo hiệu hàng không), đảm bảo mạch đèn không bị hở
khi bóng đèn bị cháy và cách ly giữa bóng đèn với mạch điện áp cao.
2.3.1 Tiêu chuẩn chung
a) Biến dòng cách ly phải đáp ứng tiêu chuẩn của ICAO.
b) Cấu trúc biến dòng cách li bao gồm: Cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp được
quấn trên lõi từ, các dây dẫn sơ cấp và thứ cấp nối tương ứng với mạch điện sơ cấp
và bóng đèn, đặt trong vỏ bảo vệ không thấm nước, chịu va đập.
c) Vật liệu làm vỏ và cấu tạo vỏ của biến dòng cách ly phải có khả năng cách điện
và bảo vệ chống nước cho các cuộn dây và lõi từ. Vỏ được làm bằng các vật liệu
kim loại, cao su hoặc nhựa và phải đảm bảo an toàn khi lắp đặt trong môi trường đất,
nước hoặc trong nền bê tông.
d) Biến dòng cách ly sử dụng trong hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường phải đáp ứng
hai nhiệm vụ sau: Đảm bảo sự thông mạch liên tục cho hệ thống mạch điện khi có
sự cố hỏng đèn; Là nguồn cung cấp điện cho các bóng đèn và đảm bảo độ cách điện
an toàn giữa mạch sơ cấp điện áp cao với mạch thứ cấp và bóng đèn.
e) Đảm bảo an toàn cho thiết bị và hoạt động của con người, dòng điện rò nằm trong
phạm vi cho phép.
f) Các vật liệu làm biến dòng phải có khả năng chống lão hóa, đảm hoạt động tốt khi
chôn trong đất ẩm ướt, ngâm trong nước, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp; Hoạt
động tốt trong môi trường axít, kiềm, dầu và các tác nhân hoá học khác.
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g) Bên ngoài vỏ được in các thông số kỹ thuật, mã hiệu của biến dòng.
h) Các đầu cắm (đực) và đầu chờ (cái) đáp ứng tiêu chuẩn, đảm bảo thực hiện kết
nối thuận tiện để giảm thời gian bảo dưỡng và lắp đặt.
2.3.2 Các thông số đặc trƣng của biến dòng cách ly
a) Biến dòng cách ly phải đảm bảo khi xảy ra ngắn mạch hoặc hở mạnh ở đầu dây
thứ cấp thì không hư hỏng hoặc làm ảnh hưởng đến trạng thái bình thường của mạch
đèn và biến dòng.
b) Trong mọi trường hợp, luôn phải đảm bảo tỷ số biến dòng là 1:1 đối với dòng
điện và điện áp giữa cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp của biến dòng.
c) Giá trị dòng dò của biến dòng cách ly ở điện áp thử 5KV-DC không được lớn hơn
2 A.
d) Chức năng tự bảo vệ của biến dòng cách ly: hoạt động liên tục ở chế độ đủ tải,
ngắn mạch, hoặc là hở mạch ở nhiệt độ môi trường làm việc.
e) Dải nhiệt độ làm việc của biến dòng cách ly là: 0o đến + 550C.
f) Cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp được cách điện với nhau và cách điện với
lõi từ, đảm bảo không làm ảnh hưởng tới đường sức từ thông của mạch từ. Một đầu
của cuộn dây thứ cấp được nối đất nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.
2.3.3 Các đặc tính kỹ thuật về điện
a) Công suất thiết kế của các loại biến dòng cách ly được lựa chọn phù hợp với các
yêu cầu cấp nguồn của từng loại đèn. Biến dòng cách ly được phân thành nhiều loại
theo công suất như sau: 30/45W, 65W, 100W, 150 W, 200W, 300W và 500W, ...
b) Dòng điện của biến dòng cách ly bao gồm các giá trị tỷ số giữa dòng điện sơ cấp
và thứ cấp như sau: 6.6/6.6A, 20/20A, 6.6/20A và 20/6.6A.
c) Biến dòng cách ly làm việc với nguồn điện có tần số là 50 Hz.
d) Biến dòng cách ly phải đảm bảo tỉ lệ 1:1 giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp.
e) Lõi từ của biến dòng cách li được chế tạo từ tôn silic có độ từ thẩm cao, kích
thước tiết diện và đường kính lõi từ được tính toán phù hợp với công suất của biến
dòng cách ly. Lõi sắt từ đáp ứng các yêu cầu sau: Đảm bảo ở trạng thái không bão
hoà từ khi mạch đèn phụ trợ dẫn đường hoạt động bình thường (Có tải) và ở trạng
thái bão hoà từ khi mạch đèn hoạt động ở chế độ không tải (bóng đèn bị hỏng hay
hở mạch thứ cấp); Giảm thiểu tác động trở kháng của biến dòng cách li lên mạch sơ
cấp khi có sự cố cháy bóng đèn hay hở mạch thứ cấp.
f) Biến dòng cách li phải đảm bảo cách điện đối với điện áp sơ cấp tới 5kV và điện
áp thứ cấp tới 600V, ở tần số 50 Hz.
g) Dây điện sơ cấp của biến dòng cách ly phải có tiết diện lõi không nhỏ hơn 6 mm2,
độ dài dây không nhỏ hơn 50 cm. Dây điện thứ cấp là loại dây đôi, tiết diện không
nhỏ hơn 2,5 mm2 và độ dài của dây không nhỏ hơn 100 cm.
h) Các thông số kỹ thuật của biến dòng cách ly dùng cho các đèn tiếp cận, đèn
đường CHC, đèn ĐL, đèn PAPI và biển báo hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không
phải đáp ứng yêu cầu bảng B 2.3:
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Công
suất của
biến dòng
cách ly
(W)
30/45
100
150
200
300

Dòng điện qua biến
dòng cách ly
Cuộn sơ
cấp (A)

Cuộn thứ
cấp (A)

6.6
6.6
6.6
6.6
6.6

6.6
6.6
6.6
6.6
6.6

Các thông số đặc tính
ở điều kiện nhiệt độ 20oC
Hiệu suất
Chịu tải
Hệ số
làm việc
lớn nhất
công suất
thấp nhất
(W)
nhỏ nhất
(%)
50
80
0.95
106
85
0.95
160
90
0.95
210
90
0.95
360
90
0.95

Điện áp
hở mạch
cực đại
(V)
25
70
80
100
135

Bảng B 2.3
2.4 Máy điều dòng
2.4.1 Tiêu chuẩn chung
a) Máy điều dòng phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ICAO.
b) Máy điều dòng cung cấp cho mạch đèn phụ trợ dẫn đường sân bay sử dụng cấu
trúc mạch nối tiếp. Máy điều dòng phải đáp ứng chức năng cung cấp dòng điện
không đổi khi có sự thay đổi của mạch tải và điện áp nguồn, điều khiển được mức
dòng điện các mạch đèn theo yêu cầu, phù hợp tiêu chuẩn khai thác của ICAO.
c) Máy điều dòng phải có thiết bị chống sét ở đầu vào và đầu ra đối với đường tín
hiệu và đường nguồn. Các thiết bị phải tính toán, lựa chọn các mức bảo vệ phù hợp
với công suất của máy điều dòng.
d) Máy điều dòng phải có kết cấu vững chắc, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, lắp đặt
và bảo dưỡng.
2.4.2 Các thông số điện
a) Nguồn cấp điện cho các mạch đèn phụ trợ dẫn đường phải phù hợp với máy điều
dòng có các loại công suất như sau: 2,5 KVA; 4 KVA; 7,5 KVA; 10 KVA; 15 KVA
và 20 KVA,...
b) Tần số của nguồn điện cung cấp cho máy điều dòng là: 50Hz.
c) Điện áp nguồn cung cấp cho cho máy điều dòng: 220 VAC 10% hoặc
220V/380VAC 10%.
d) Máy điều dòng phải duy trì giá trị dòng điện đầu ra theo mức đã đặt nằm trong
phạm vi sai số cho phép là 2% với phụ tải thay đổi từ 50 đến 100% dòng tải định
mức, kể cả trong tình trạng hở mạch thứ cấp (bóng đèn cháy) của 30% các biến dòng
cách ly.
e) Đảm bảo cách điện ở mạch sơ cấp và mạch thứ cấp của điều dòng.
f) Dòng điện đầu ra của máy điều dòng là 6,6 A hoặc 20 A.
2.4.3 Các thông số đặc trưng
28

TCCS 04: 2009/CHK

a) Máy điều dòng phải có khả năng phát hiện và hiển thị lỗi chạm đất trên mạch điện
trong khi mạch đèn vẫn hoạt động bình thường.
b) Máy điều dòng phải có tính ổn định và tin cậy cao trong hoạt động .
c) Trong trường hợp hở mạch đầu ra phụ tải, thiết bị bảo vệ phải cắt điện áp đầu vào
trong khoảng thời gian nhỏ hơn 3 giây, đồng thời phải có khả năng khởi động lại
máy điều dòng.
d) Khi thay đổi mức của dòng điện, máy điều dòng phải đáp ứng nhanh trong
khoảng thời gian nhỏ hơn 15 chu kỳ tần số.
e) Các thiết bị điều khiển dòng điện phụ tải phải đảm bảo đưa ra các mức dòng điện
theo yêu cầu hoặc giảm dòng điện trong trường hợp xảy ra quá dòng điện đầu ra.
f) Máy điều dòng phải có khả năng cung cấp dòng điện theo các mức định sẵn hoặc
thay đổi liên tục theo yêu cầu cường độ chiếu sáng của mạch đèn.
g) Máy điều dòng phải có khả năng hoạt động liên tục với 100% tải ở nhiệt độ từ
00C đến +550C và độ ẩm tới 95%.
h) Căn cứ vào yêu cầu khai thác, năng lực công nghệ và tính phổ biến của công
nghệ, lựa chọn máy điều dòng có giải pháp thiết kế tiên tiến, phù hợp: Sử dụng thiết
bị bán dẫn công suất có điều khiển và kĩ thuật vi xử lý, điều khiển số.
i) Các thiết bị bảo vệ đầu vào và mạch công suất phải có thông số kỹ thuật phù hợp
công suất máy điều dòng.
j) Máy biến áp lực của máy điều dòng có 2 mức điện áp đầu vào sơ cấp là 220 V và
380 V, phần thứ cấp đưa ra 5 mức điện áp phù hợp công suất tải, dòng điện lớn nhất
là 6.6 A và phải đáp ứng yêu cầu: Điện áp ra phù hợp công suất phụ tải theo bảng B
2.4
Công suất/
Điện áp ra theo các mức (VAC)
Dòng ra
100%
80%
70%
45%
20%
2.5 kVA/ 6.6A
378
190
4 kVA/ 6.6A
606
530
450
300
150
7.5 kVA/6.6A
1136
990
850
565
280
10 kVA/6.6A
1515
1320
1130
755
375
15 kVA/6.6A
2272
1980
1695
1130
560
20 kVA/6.6A
3030
2645
2260
1505
745
Bảng B 2.4
k) Máy điều dòng phải có đầy đủ các thiết bị cảm biến, tối thiểu phải có: Cảm biến
dòng điện ra (I), cảm biến điện áp ra (U), cảm biến lỗi chạm đất, cảm biến đèn hỏng.
Các bộ cảm biến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy
điều dòng khi lắp đặt.
l) Vỏ tủ máy điều dòng:
- Có kết cấu các khối ngăn riêng biệt: khối bộ phận được cung cấp điện áp thấp (Các
khối điều khiển, ...), khối bộ phận được cung cấp điện áp cao (Máy biến áp, thiết bị
chống sét, các thiết bị cảm biến giám sát, ...).
- Các khe cắm, giá lắp khối, bảng mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn.
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m) Khối kết nối thiết bị ngoại vi, là thiết bị trung gian thực hiện giao tiếp giữa máy
điều dòng với thiết bị ngoại vi (Máy tính, khối điều khiển xa), phải sử dụng chuẩn
giao tiếp thông dụng, đang được ứng dụng phổ biến tại các sân bay.
2.4.4 Hiển thị và điều khiển trên mặt máy
a) Phải có chức năng điều khiển trên mặt máy điều dòng. Việc điều khiển chọn các
mức cường độ chiếu sáng khác nhau của mạch đèn phải phù hợp theo tiêu chuẩn
khai thác.
b) Máy điều dòng phải có khả năng hiển thị từng chức năng giám sát sau trên mặt
máy: Dòng điện ra, điện áp ra, lỗi tiếp đất,...
2.5 Hệ thống điều khiển
2.5.1 Yêu cầu chung
2.5.1.1. Hệ thống điều khiển và giám sát hoạt động của hệ thống đèn phụ trợ dẫn
đường và biển báo hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không phải đáp ứng các yêu cầu
sau:
a) Đáp ứng tiêu chuẩn của ICAO.
b) Cung cấp các chức năng điều khiển và giám sát hoạt động của hệ thống đèn phụ
trợ dẫn đường và biển báo hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không; Cung cấp khả năng
bật tắt và điều chỉnh cường độ sáng của các loại đèn trong hệ thống đèn phụ trợ dẫn
đường sân bay với cả hai phương thức điều khiển từ xa và tại chỗ thông qua giao
diện điều khiển xa trên tháp chỉ huy sân bay và các bảng điều khiển trên mặt máy
điều dòng.
c) Giao diện điều khiển và hiển thị phải đảm bảo dễ sử dụng và trực quan. Có hệ
thống dự phòng để đảm bảo điều khiển hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường và biển báo
hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi bộ phận
điều khiển xa có sự cố (Do lỗi thiết bị, đứt cáp điều khiển, . . .).
d) Đảm bảo độ tin cậy và tính dự phòng theo yêu cầu khai thác, độ tin cậy của các
thiết bị đạt 99,9% trong tổng số thời gian làm việc.
e) Thời gian trễ tác động không quá 1ms tính từ lúc người điều khiển thực hiện lệnh
điều khiển.
f) Phải có các tính năng giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống
đèn phụ trợ dẫn đường như: hiển thị trạng thái các mạch đèn, hiển thị mức sáng hiện
tại, cảnh báo bằng âm thanh và đèn báo về sự hỏng hóc của thiết bị trong hệ thống
đèn phụ trợ dẫn đường, giám sát các thông số dòng điện, điện áp, công suất của các
mạch đèn.
g) Hệ thống điều khiển phải được thiết kế có tính linh hoạt cao, ứng dụng phù hợp
cho nhiều loại sân bay, dễ dàng kết nối với các loại điều dòng phổ biến trên thị
trường, có khả năng mở rộng hệ thống, thuận lợi cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng
hệ thống, thời gian khôi phục hệ thống sau sự cố nhanh.
h) Hệ thống phải có khả năng kết nối với hệ thống thông tin khí tượng, đáp ứng yêu
cầu điều khiển tự động theo chương trình đối với hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường.
2.5.1.2 Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị hệ thống
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a) Dải nhiệt độ làm việc: từ 00C tới 550C.
b) Độ ẩm tới 95%.
2.5.1.3 Hệ thống điều khiển và giám sát hoạt động phải được nhiệt đới hóa:
Hệ thống làm việc lâu dài, ổn định trong điều kiện môi trường ẩm ướt, mưa nắng và
nhiệt độ thay đổi đột ngột.
2.5.2 Điều khiển trung tâm
2.5.2.1. Mạch điều khiển
Mạch điều khiển cho hệ thống điều khiển và giám sát hoạt động của hệ thống đèn
phụ trợ dẫn đường và biển báo khu bay phải có chức năng điều khiển bật/tắt, giám
sát hoặc điều chỉnh cường độ sáng của các hệ thống đèn khác nhau, ….
2.5.2.2. Phương thức điều khiển
Tùy thuộc vào yêu cầu khai thác, qui mô và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của
hệ thống, lựa chọn phù hợp hệ thống điều khiển có chức năng điều khiển tại chỗ
hoặc điều khiển xa, điều khiển bằng tay hoặc tự động.
a) Điều khiển tại chỗ
Phương pháp điều khiển này được sử dụng tại các sân bay nhỏ hoặc dùng cho mục
đích điều khiển một số mạch đèn phụ trợ dẫn đường khác nhau. Trường hợp hệ
thống điều khiển đơn giản nhất là sử dụng các công tắc để tắt / bật các mạch điều
khiển, thực hiện theo kiểu nhân công tại các trạm điều dòng. Ngoài ra phương pháp
điều khiển này còn được sử dụng như là một phương án bổ trợ trong trường hợp
khẩn cấp.
b) Điều khiển xa
Đối với các sân bay lớn, khai thác trong điều kiện phức tạp, việc điều khiển hệ thống
đèn phụ trợ dẫn đường phụ thuộc vào một số yếu tố như điều kiện thời tiết, thời gian
khai thác, người lái tàu bay cũng như vị trí của tàu bay. Việc điều khiển hệ thống
đèn phụ trợ dẫn đường do kiểm soát viên không lưu thực hiện thông qua thiết bị bàn
điều khiển xa (màn hình, bàn mimic) đặt tại tháp kiểm soát không lưu hoặc trạm
điều khiển đặc biệt thay cho tháp kiểm soát không lưu , do người vận hành thiết bị
điều khiển thông qua việc liên lạc trực tiếp và thừa hành lệnh điều khiển của kiểm
soát viên không lưu. Thiết bị bàn điều khiển xa của hệ thống đèn được nối với các
máy điều dòng thông qua hệ truyền dẫn hữu tuyến hoặc vô tuyến.
c) Điều khiển tự động
- Điều khiển tự động hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường sân bay được áp dụng cho các
sân bay nhỏ, hoặc một số khu vực của sân bay lớn không có yêu cầu hỗ trợ tầm nhìn
thiết yếu, đặc biệt là các vị trí không thiết lập được đường truyền tới các mạch điều
khiển.
- Sử dụng giải pháp quang điện để điều khiển hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường sân
bay, thiết bị chỉ dẫn hướng gió và đèn cao không.
- Các mạch đèn phụ trợ dẫn đường sân bay được tự động bật khi cường độ sáng theo
hướng bắc từ giảm xuống dưới 400 lux và tắt tự động khi cường độ sáng tăng lớn
hơn 600 lux.
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- Đối với một số sân bay nhỏ có yêu cầu mật độ khai thác thấp, có thể sử dụng
phương pháp đồng hồ thời gian để điều khiển hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường
tắt/bật tại thời điểm nhất định để tiết kiệm năng lượng.
d) Điều khiển bằng nhân công
Mạch điều khiển tự động hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường sân bay phải được lắp
thêm một hệ thống điều khiển bằng nhân công để thực hiện điều khiển thay cho hệ
thống tự động khi cần thiết.
2.5.3 Thiết bị đầu cuối
2.5.3.1 Thiết bị đầu cuối của hệ thống điều khiển cần đáp ứng các tính năng điều
khiển và tính năng giám sát sau:
a. Tính năng điều khiển
- Tắt/mở hệ thống đèn, điều chỉnh cường độ sáng của đèn phù hợp theo quy định về
điều kiện thời tiết.
- Điều khiển chỉ huy lăn dắt tàu bay bằng đèn vạch dừng và đèn tim đường lăn.
- Có khả năng cập nhật thông tin khí tượng và tự động thiết lập các chế độ điều
khiển tương ứng với các điều kiện thời tiết khác nhau.
b. Tính năng giám sát
- Quan sát được tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống đèn đang khai thác trên
màn hình.
- Nhận biết tình trạng hỏng hóc đột xuất trong quá trình khai thác sử dụng của hệ
thống đèn.
- Lưu giữ tình trạng khai thác sử dụng thiết bị thông qua thiết bị đầu cuối.
- Phục vụ việc kiểm tra kỹ thuật hệ thống đèn: Cung cấp thông tin về tình trạng hoạt
động, hỏng hóc trên màn hình; Các trạng thái kỹ thuật của hệ thống thiết bị được cập
nhật theo thời gian và đưa về hiển thị trên màn hình.
- Cung cấp các tham số kỹ thuật cần thiết như:
+ Tổng số giờ hoạt động của mỗi điều dòng.
+ Tham số kỹ thuật về thiết bị cấp nguồn: điện áp, dòng tải, tần số, thời điểm chuyển
đổi điện và các thông số kỹ thuật cần thiết khác.
- Lưu trữ thông tin tình trạng khai thác sử dụng thiết bị, các tham số kỹ thuật của hệ
thống nguồn điện và hệ thống đèn, bảo trì hệ thống, các hỏng hóc.
2.5.3.2 Bàn điều khiển
a) Bàn điều khiển phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Bàn điều khiển đèn đặt tại đài kiểm soát không lưu;
- Bảng điều khiển được thiết kế để người vận hành thực hiện trên đó các thao tác
chuyển mạch điều khiển, có khả năng hiển thị bằng đèn trạng thái làm việc của mạch
điện và điều chỉnh độ sáng của đèn.
- Dễ dàng nhận biết các trạng thái của hệ thống đèn trên bảng điều khiển trong điều
kiện độ sáng của phòng điều khiển.
- Có chữ số phản quang cho ghi chú đối với các nút lựa chọn điều khiển và nút chỉnh
mức sáng của các đèn chỉ thị trên bàn điều khiển.
- Bố trí các nút điều khiển và đèn chỉ thị theo từng nhóm chức năng dịch vụ.
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- Mỗi đường cất hạ cánh có một bảng điều khiển riêng, bảng điều khiển này phải đi
kèm với một sơ đồ đường CHC đó. Trường hợp sân bay chỉ có một bàn điều khiển
thì phải có sơ đồ của sân bay đó.
- Đối với sân bay có hệ thống đường lăn phức tạp, có đèn tim và đèn dừng, cần có
các chuyển mạch lựa chọn để điều khiển riêng biệt cho đèn tim và đèn dừng.
- Đối với sân bay có hệ thống đường hạ cất cánh, đường lăn phức tạp, yêu cầu sơ đồ
sân bay trên bảng điều khiển có màu sắc tương phản giữa đường cất hạ cánh và
đường lăn và hiển thị trên sơ đồ các trạng thái chiếu sáng.
- Các chuyển mạch và núm điều khiển là loại làm việc tin cậy, nhận biết dễ dàng, có
khả năng chỉ thị trạng thái hoạt động và được nhóm vào từng nhóm theo chức năng.
b) Bảng điều khiển dự phòng:
- Hệ thống đèn phụ trợ đẫn đường sân bay phải có bảng điều khiển tại chỗ để dự
phòng, đảm bảo vận hành hệ thống đèn tại bất cứ thời điểm nào khi hệ thống điều
khiển xa không hoạt động. Bảng điều khiển dự phòng được đặt tại vị trí thuận tiện
thao tác vận hành và đặt tại khu vực riêng trong trạm nguồn điện, tách biệt khỏi khu
vực có các thiết bị nguồn điện.
- Mỗi sân bay cần có ít nhất một bảng điều khiển thay thế tập trung, tương tự như
bảng điều khiển xa đặt tại tháp kiểm soát không lưu. Trường hợp cần sử dụng nhiều
bảng điều khiển thay thế để điều khiển nhiều mạch đèn khác nhau, thì mỗi bảng điều
khiển một mạch đèn riêng.
- Trong trường hợp khẩn cấp hoặc phục vụ công tác bảo dưỡng, có thể thực hiện
điều khiển trực tiếp trên bảng điều khiển mặt máy của điều dòng.
c) Bảng chuyển đổi trung gian:
Để đảm bảo an toàn cho các nhân viên bảo dưỡng và tránh xung đột giữa các chức
năng điều khiển, hệ thống điều khiển được thiết kế để đảm bảo chỉ có khả năng thực
hiện lệnh điều khiển mạch đèn tại bảng điều khiển của đài kiểm soát không lưu tại
mọi thời điểm. Khi cần thực hiện lệnh điều khiển từ bảng điều khiển thay thế, cần sử
dụng bảng chuyển đổi trung gian để chuyển lệnh điều khiển mạch đèn từ bảng điều
khiển đài kiểm soát không lưu sang bảng điều khiển thay thế.
2.6 Biển báo hiệu phụ trợ dẫn đƣờng hàng không
2.6.1. Phạm vi sử dụng và phân loại
2.6.1.1 Phạm vi sử dụng
Biển báo hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không được sử dụng trên đường lăn và đường
cất hạ cánh của khu bay, nhằm cung cấp cho người lái các thông tin về vị trí và
hướng chuyển động đến các vị trí khác nhau trong khu bay.
2.6.1.2 Phân loại
Biển báo hiệu được phân thành 2 loại như sau:
a) Biển báo hiệu bắt buộc
- Thông tin được thể hiện trên biển báo hiệu để truyền đạt yêu cầu bắt buộc người lái
tàu bay phải tuân theo, hình H 2.6-1
- Biển báo hiệu bắt buộc bao gồm những biển báo hiệu sau: biển báo hiệu dừng
(stop), biển báo hiệu cấm vào (no entry), biển báo hiệu vị trí đứng (holding position)
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và biển báo hiệu giao nhau giữa đường cất hạ cánh với đường lăn dùng để thay cho
biển báo hiệu dừng hoặc biển báo hiệu vị trí đỗ.
- Biển báo hiệu bắt buộc có ký tự màu trắng trên nền màu đỏ, được chiếu sáng bên
trong hoặc bên ngoài, sử dụng vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn yếu. Biển
báo hiệu có hình dáng hình chữ nhật và cạnh dài song song với mặt đất. Chiều cao
của biển báo hiệu phụ thuộc vào khoảng cách của biển tới cạnh đường lăn.
b) Biển báo hiệu thông tin
- Biển báo hiệu thể hiện thông tin trên biển để truyền đạt thông tin hướng dẫn người
lái thực hiện, hình H 2.6-2.
- Biển báo hiệu thông tin bao gồm những biển báo sau: Biển báo vị trí, biển báo đích
đến, biển báo vị trí được sử dụng thường xuyên.
- Biển báo thông tin bao gồm một trong hai loại sau: Ký tự màu vàng trên nền đen
hoặc ký tự màu đen trên nền vàng.
- Biển báo hiệu sử dụng khai thác trong điều kiện đêm tối thì phải được chiếu sáng.
Có thể sử dụng một trong các hình thức chiếu sáng như sau: Chiếu sáng bên ngoài
biển báo hiệu hoặc chiếu sáng bên trong, hoặc sử dụng biển báo hiệu được phủ vật
liệu phản quang.
2.6.2 Cấu trúc và kích thƣớc biển báo hiệu phụ trợ dẫn đƣờng hàng không
2.6.2.1 Cấu trúc
a) Các biển báo hiệu được làm bằng vật liệu hợp kim có trọng lượng nhẹ, được lắp
đặt trên các tấm hoặc cột bê tông. Bao gồm 2 thành phần chính lá các cột đỡ và khối
hình hộp cứng có hiển thị thông tin.
b) Biển báo dùng đèn có thêm các thiết bị mạch đèn và thiết bị ngắt điện.
2.6.2.2 Kích thước
a) Chiều cao chữ viết của biển chỉ dẫn bắt buộc và biển thông tin phải phù hợp theo
bảng B 2.6-1:
b) Kích thước các mũi tên phải thực hiện theo qui định như sau:
Chiều cao của ký tự
Chiều rộng nét
200 mm
32 mm
300 mm
48 mm
400 mm
64 mm
c) Chiều rộng nét cho các từ đơn thực hiện theo qui định như sau:
Chiều cao của ký tự
Chiều rộng nét
200 mm
32 mm
300 mm
48 mm
400 mm
64 mm

Mã số
loại sân bay
1 hoặc 2
3 hoặc 4

Chiều cao nhỏ nhất của ký tự
Biển báo thông tin
Biển chỉ dẫn
Biển báo cửa ra và biển
bắt buộc
Biển báo khác
báo đường CHC trống
300 mm
300 mm
200 mm
400 mm
400 mm
300 mm
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Bảng B 2.6-1
d) Tương ứng với mã số sân bay, chọn biển báo hiệu có các thông số phù hợp: Chiều
cao chữ, chiều cao mặt hiển thị, chiều cao lắp đặt và khoảng cách đặt biển báo hiệu
với cạnh của đường cất hạ cánh và đường lăn được qui định trong bảng B 2.6-2

Mã số
sân bay

Chiều
cao chữ
(mm)

1 hoặc 2
1 hoặc 2
3 hoặc 4
3 hoặc 4

200
300
300
400

Chiều
cao nhỏ
nhất của
mặt
biển báo
hiệu
(mm)
400
600
600
800

Chiều
cao lắp
đặt lớn
nhất
(mm)

Khoảng cách
vuông góc từ
cạnh của đường
lăn tới cạnh gần
nhất của biển
báo hiệu (m)

Khoảng cách
vuông góc từ
cạnh của đường
CHC tới cạnh
gần nhất của biển
báo hiệu (m)

700
900
900
1100

5 - 11
5 - 11
11 - 21
11 - 21

3 - 10
3 - 10
8 - 15
8 - 15

Bảng B 2.6-2
e) Các tỷ lệ kích thước giữa chiều cao chữ với chiều cao mặt biển báo hiệu, khoảng
cách từ chữ đến cạnh đứng của biển báo hiệu được qui định tại hình H 2.6-3.
f) Hình dạng của các chữ, ký tự, chữ số, mũi tên và chiều rộng của các chữ, khoảng
cách giữa chúng phải phù hợp với trình bày trên cỏc hình H 2.6-4.
g) Chiều cao của chữ và bề mặt biển báo có kích thước theo qui định như sau:
Chiều cao của chữ
200 mm
300 mm
400 mm

Chiều cao mặt biển
400 mm
600 mm
800 mm

h) Chiều rộng của mặt biển báo được xác định theo hình H 2.6-3 (trừ biển báo chỉ
dẫn bắt buộc) được lắp đặt trên một phía của đường lăn, mặt biển báo không nhỏ
hơn:
1) 1,94 m ở sân bay có mã số 3 và 4
2) 1,46 m ở sân bay có mã số 1 và 2
i) Kích thước chiều rộng của chữ và số, khoảng cách giữa các chữ hoặc các số được
qui định tại bảng B 2.6-3
k) Qui định đối với đường biên biển báo hiệu
1) Đường viền đen đứng giữa các biển báo chỉ dẫn gần kề, phải có chiều rộng
xấp xỉ bằng 0,7 chiều rộng nét chữ.
2) Đường biên mầu vàng trên biển báo vị trí (đứng một mình) phải có chiều rộng
xấp xỉ bằng 0,5 chiều rộng nét chữ.
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2.6.3 Yêu cầu về điều kiện môi trƣờng
2.6.3.1 Phải thiết kế, chế tạo biển báo hiệu và tất cả các bộ phận đảm bảo được nhiệt
đới hóa, chịu được ăn mòn hóa học, hóa chất, có khả năng hoạt động lâu dài, liên tục
ở ngoài trời, trong điều kiện nhiệt độ và mưa nắng thay đổi đột ngột.
2.6.3.2 Yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm
Biển báo hiệu phải hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ từ 00C đến 550C, độ ẩm
tới 95%.
2.6.3.3 Yêu cầu về vận tốc gió
Biển báo hiệu phải hoạt động tốt trong môi trường có vận tốc gió tới cấp bão 12
(160 km/h).
2.6.4 Các yêu cầu về cơ khí
2.6.4.1 Kết cấu cơ khí
Biển báo hiệu có trọng lượng nhẹ, kết cấu đơn giản, dễ tháo lắp, thuận lợi trong bảo
dưỡng, sửa chữa. Đảm bảo định vị chính xác vị trí nguồn phát sáng (bóng đèn) để
ánh sáng phân bố đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đối lưu không khí bên trong và không
bị tụ nước và hơi ẩm trong biển báo hiệu trong mọi điều kiện thay đổi của thời tiết.
Biển báo hiệu được lắp trên giá đỡ có thể thay đổi chiều cao phù hợp với địa hình
lắp đặt và yêu cầu khai thác.
2.6.4.2 Chân đỡ biển báo hiệu và khớp dễ gẫy của các chân đỡ biển báo hiệu
a) Các chân đỡ biển báo hiệu phải có kết cấu bản thân dễ gãy hoặc bộ phận kết cấu
dễ gãy khi có va chạm với tàu bay. Kết cấu dễ gãy của biển báo hiệu phải đáp ứng
tiêu chuẩn của ICAO;
b) Phải đảm bảo tổng thể chiều cao biển báo hiệu thấp hơn vị trí thấp nhất của cánh
quạt hoặc vỏ động cơ tàu bay. Chiều cao các chân đỡ của biển báo hiệu phải thấp
hơn hoặc bằng 51 mm, được đặt ở vị trí phía trên mặt phiến hoặc cọc bê tông.
Đường khía dễ gẫy trên chân đỡ của biển báo phải được đặt ở vị trí 51 mm hoặc thấp
hơn, phía trên mặt phiến hoặc cọc bê tông.
c) Điểm dễ gẫy của biển báo hiệu phải chịu được gió từ động cơ phản lực lên tới
322km/h. Nhưng phải gẫy trước khi đạt tải trọng tác động lên bề mặt bảng biển báo
hiệu là 8,96 kPa.

36

TCCS 04: 2009/CHK

H 2.6-1
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H 2.6-2
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Biển báo với 2 hướng đến đường CHC

Biển báo với 1 hướng đến đường CHC

H 2.6-3
2.6.5 Các yêu cầu về quang học
a) Ở những nơi khai thác trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC thấp hơn 800
m, độ sáng trung bình thấp nhất của biển báo hiệu phải đáp ứng như sau:
Màu đỏ
30 cd/m2
Màu vàng 150 cd/m2
Màu trắng 300 cd/m2
b) Ở những nơi khai thác trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC phù hợp với các
điều kiện sau:
- Sử dụng vào ban đêm với đường CHC có thiết bị hoặc không có thiết bị, ở sân bay
có mã số 3, 4
- Sử dụng vào ban đêm với đường CHC không có thiết bị, ở sân bay có mã số 1 hoặc
2, có bảng báo hiệu phản xạ hoặc phát sáng phù hợp với qui định tại Annex 14,
Appenix 4.
Khi đó, độ sáng trung bình nhỏ nhất của biển báo hiệu phải đáp ứng như sau:
Màu đỏ
10 cd/m2
Màu vàng 50 cd/m2
Màu trắng 100 cd/m2
c) Tỉ lệ độ sáng giữa màu đỏ và màu trắng của biển báo hiệu là 1:5 và 1:10.
d) Độ sáng trung bình của biển báo hiệu được tính toán bằng cách thiết lập lưới điểm
trình bày trên hình H 2.6-5 và sử dụng các giá trị được đo từ tất cả các điểm của lưới
trong phạm vi hình chữ nhật của mặt biển. Giá trị trung bình là trung bình số học của
các độ sáng được đo từ tất cả các điểm của lưới.
e) Qui định thiết lập lưới điểm trên bề mặt một biển báo hiệu có các chữ và nền điển
hình của màu sắc thích hợp (Màu đỏ đối với các biển chỉ dẫn bắt buộc và màu vàng
đối với các biển chỉ hướng và chỉ nơi đến) như sau:
- Bắt đầu từ đỉnh góc bên trái của bề mặt biển báo, thiết lập một điểm lưới cách 7,5
cm từ cạnh trái và cạnh trên của mặt biển.
- Từ điểm này tạo ra lưới các điểm cách nhau 15 cm theo chiều dọc và chiều ngang.
Các điểm nằm trong khoảng 7.5 cm của lề mặt biển sẽ được bỏ qua.
- Nếu điểm cuối cùng của hàng, cột của lưới điểm ở trong khoảng 22.5 cm và 15 cm
tính từ mép của mặt biển, thì phải thêm điểm cách các điểm này 7.5 cm.
- Nếu điểm của lưới rơi vào đường ranh giới của ký tự và nền thì điểm này sẽ được
dịch 1 đoạn nhỏ ra ngoài ký tự.
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Đảm bảo mỗi ký tự phải có ít nhất 5 điểm có khoảng cách đều nhau, có thể thêm các
điểm vào lưới.
Đối với các biển báo bao gồm 2 mô đun thì phải thiết lập từng lưới điểm riêng cho
từng môđun.
f) Tỉ số giữa các giá trị độ sáng của các điểm lưới liền kề không được vượt quá
1,5:1. Đối với các vùng trên bề mặt biển báo có khoảng cách lưới là 7,5 cm, tỉ số
giữa các giá trị độ sáng của các điểm lưới liền kề không quá 1,25:1. Tỉ số giữa giá trị
độ sáng lớn nhất và giá trị độ sáng nhỏ nhất trên toàn bộ bề mặt biển báo không quá
5:1.
g) Các biển báo phải được nhận biết dễ dàng và đọc rõ ràng các chữ, số trên biển
báo hiệu ở khoảng cách trên 244m khi nhìn vào ban ngày và có đèn chiếu sáng vào
ban đêm.

H 2.6-5 Lưới điểm dùng tính toán độ sáng trung bình của Biển báo hiệu
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H 2.6-4 Kiểu chữ , số và ký tự
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H 2.6-4
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H 2.6-4
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H 2.6-4
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H 2.6-4

Biển báo 2 hướng đến đường CHC Biển báo 1 hướng đến đường
CHC
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H 2.6-4

Dấu chấm, mũi tên và dấu nối

Biển báo cấm vào

Trong đó:
1. Chiều rộng nét của ký tự không đổi đối với chiều rộng nét của: Mũi tên,
đường kính của dấu chấm, chiều rộng của dấu nối.
2. Đối với các biển báo hiệu có kích thước và hướng khác nhau, kích thước của
mũi tên không thay đổi.
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Bảng B 2.6-3: Chiều rộng của chữ và số, khoảng cách giữa các chữ hoặc giữa các số

Chữ cái trước
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Số trước
1
2
3
4
5
6
7

a) Mã số chữ với chữ
Chữ cái theo sau
B, D, E, F, H, I, K,
C, G, O,
L, M, N, P, R, U
Q, S, X, Z
Mã số
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
b) Mã số số với số
Số theo sau
1, 5
2, 3, 6, 8, 9, 0
Mã số
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
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A, J ,T, V ,W, Y
4
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
4
3
4
3

4, 7
2
2
2
4
2
2
4
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8
9
0
Mã số
1
2
3
4
Chữ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Số

1
2
1
2
1
2
c) Khoảng cách giữa các ký tự
Chiều cao chữ (mm)
200
300
Khoảng cách (mm)
48
71
38
57
25
38
13
19
d) Chiều rộng của chữ
Chiều cao chữ (mm)
200
300
Chiều rộng (mm)
170
255
137
205
137
205
137
205
124
186
124
186
137
205
137
205
32
48
127
190
140
210
124
186
157
236
137
205
143
214
137
205
143
214
137
205
137
205
124
186
137
205
152
229
178
267
137
205
171
257
137
205
e) Chiều rộng của số
Chiều cao số (mm)
200
300
48

2
2
2

400
96
76
50
26

400
340
274
274
274
248
248
274
274
64
254
280
248
314
274
286
274
286
274
274
248
274
304
356
274
342
274

400
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

50
137
137
149
137
137
137
137
137
143

Chiều rộng (mm)
74
205
205
224
205
205
205
205
205
214

98
274
274
298
274
274
274
274
274
286

Trong đó:
1) Khoảng cách giữa các từ hoặc một nhóm ký tự bằng 0,5 0,75 chiều cao ký tự
được sử dụng. Trừ trường hợp mũi tên với một ký tự đơn (A ) thì khoảng cách
không được nhỏ hơn 1/4 chiều cao của ký tự.
2) Đứng trước là số, tiếp theo sau là một chữ hoặc ngược lại thì sử dụng mã số 1.
3) Đứng sau một dấu gạch ngang, dấu chấm hoặc dấu gạch chéo là một ký tự
hoặc ngược lại thì sử dụng mã số 1.
2.7 Màu sắc đèn hàng không mặt đất và biển báo hiệu phụ trợ dẫn đƣờng hàng
không.
2.7.1 Màu sắc đèn hàng không mặt đất
2.7.1.1 Các sắc độ.
2.7.1.1.1 Các sắc độ của các đèn hàng không mặt đất nằm trong các giới hạn dưới
đây (Hình H 2.7-1):
a) Đỏ:
- Giới hạn đỏ tía
y = 0,980 - x
- Giới hạn vàng
y = 0,335
b) Vàng:
- Giới hạn đỏ
y = 0,382
- Giới hạn trắng
y = 0,790 - 0,667x
- Giới hạn xanh lục
y = x - 0,120
c) Xanh lục:
- Giới hạn vàng
x = 0,360 - 0,080y
- Giới hạn trắng
x = 0,650y
- Giới hạn xanh
y = 0,390 - 0,171x
d) Xanh:
- Giới hạn xanh lục
y = 0,805x + 0,065
- Giới hạn trắng
y = 0,400 - x
- Giới hạn đỏ tía
x = 0,600y + 0,133
e) Trắng:
- Giới hạn vàng
x = 0,500
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- Giới hạn xanh
x = 0,285
- Giới hạn xanh lục
y = 0,440
và y = 0,150 + 0,640x
- Giới hạn đỏ tía
y = 0,050 + 0,750x và y = 0,382
f) Trắng biến đổi:
- Giới hạn vàng
x = 0,225 + 0,750y và x = 1,185 - 1,500y
- Giới hạn xanh
x = 0,285
- Giới hạn xanh lục
y = 0,440
và y = 0,150 + 0,640x
- Giới hạn đỏ tía
y = 0,05 + 0,750x và y = 0,382
2.7.1.1.2 Khi bị mờ hay khi những người quan sát có thị lực màu sắc kém muốn xác
định được màu của đèn, thì các tín hiệu xanh lục ở trong những giới hạn sau đây:
- Giới hạn vàng:
y = 0,726 - 0,726x
- Giới hạn trắng:
x = 0,650y
- Giới hạn xanh:
y = 0,390 - 0,171x
2.7.1.1.3 Khi cần độ tin cậy cao về nhận biết hơn là cự ly tầm nhìn tối đa, các tín
hiệu xanh lục nằm trong những giới hạn sau:
- Giới hạn vàng:
y = 0,726 - 0,726x
- Giới hạn trắng:
x = 0,265y - 0,041
- Giới hạn xanh:
y = 0,390 - 0,171x
2.7.2 Phân biệt giữa các đèn
2.7.2.1 Nếu có yêu cầu phân biệt màu vàng và trắng thì các màu này cần đặt thật gần
nhau về thời gian và không gian, tín hiệu được phát đi nhấp nháy liên tục từ một đèn
mốc.
2.7.2.2 Nếu có yêu cầu phân biệt màu vàng với màu xanh lục và (hoặc) màu trắng,
như các đèn tim đường lăn thoát thì toạ độ y của đèn vàng không quá 0,40.
2.7.2.3 Màu trắng biến đổi được dùng riêng cho những đèn cần biến đổi về cường
độ. Nếu cần phân biệt với màu vàng thì các đèn được thiết kế và điều chỉnh đáp ứng:
a) Toạ độ "x" của đèn vàng ít nhất lớn hơn toạ độ "x" của đèn trắng là 0,05;
b) Bố trí đèn sao cho các đèn vàng được sáng đồng thời và thật gần các đèn trắng.
2.7.2.4 Màu của đèn hàng không mặt đất phải nằm trong phạm vi miền bao như trên
Hình 2.7-1 với 5 điểm trong giới hạn đường cong đẳng sáng bằng tích của dòng điện
và hiệu điện thế. Trong trường hợp đường đẳng sáng cong elip hoặc tròn, màu đo ở
giữa và đường giới hạn nằm ngang hoặc thẳng đứng. Trong trường hợp đường đẳng
sáng hình chữ nhật, đo màu điểm giữa và giới hạn bởi các đường chéo. Màu của đèn
còn được kiểm tra ở ngoài đường cong đẳng sáng để khẳng định không có tia màu
nào có thể làm người lái nhầm lẫn.
2.7.2.5. Trong trường hợp chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt và các bộ đèn khác có
miền chuyển tiếp màu thì màu cần được đo tại các điểm tương ứng với 2.7.2.4, trừ
phần màu riêng biệt và không có điểm ở trong phạm vi 0,5 độ của miền chuyển tiếp.
2.7.3 Màu sắc của dấu hiệu và biển báo hiệu phô trî dÉn ®-êng hµng kh«ng
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2.7.3 .1 Các sắc độ và hệ số chiếu sáng của màu sắc thông thường, các màu sắc của
các vật liệu phản quang, màu sắc của các tín hiệu và các biển báo hiệu (chiếu sáng
bên trong) được xác định theo những điều kiện tiêu chuẩn như sau:
a) Góc chiếu sáng: 45o.
b) Hướng nhìn: vuông góc với bề mặt;
c) Độ chiếu sáng: độ chiếu sáng CIE tiêu chuẩn D65 .
2.7.3.2. Sắc độ và các hệ số chiếu sáng của các màu sắc thông thường dùng cho các
dấu hiệu bề mặt cần nằm trong phạm vi các giới hạn sau đây khi được xác định
trong những điều kiện tiêu chuẩn (Hình H 2.7-2):
a) Màu đỏ:
- Giới hạn đỏ tía:
y = 0,345 - 0,051x
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn da cam:
y = 0,314 + 0,047x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,07 (min)
b) Màu da cam:
- Giới hạn đỏ:
y = 0,256 + 0,205x
- Giới hạn trắng:
y = 0,940 - x
- Giới hạn vàng:
y = 0,250 + 0,220x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,20 (min)
c) Màu vàng:
- Giới hạn da cam:
y = 0,108 + 0,707x
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 1,35x - 0,093
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,45 (min)
d. Màu trắng:
- Giới hạn đỏ tía:
y = 0,010 + x
- Giới hạn xanh
y = 0,610 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 0,030 + x
- Giới hạn vàng:
y = 0,710 - x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,75(min)
e) Màu đen:
- Giới hạn đỏ tía:
y = x - 0,030
- Giới hạn xanh:
y = 0,570 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 0,050 + x
- Giới hạn vàng:
y = 0,740 - x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,03 (max)
f) Màu xanh lục pha vàng nhạt:
- Giới hạn xanh lục:
y = 1,371x + 0,4
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn vàng:
y = 0,867x + 0,4
2.7.3.3 Sắc độ và các hệ số chiếu sáng màu sắc của các vật liệu phản quang dùng
cho các dấu hiệu bề mặt nằm trong phạm vi các đường biên sau đây khi được xác
định trong các điều kiện tiêu chuẩn (Hình H 2.7-3):
a) Màu đỏ:
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- Giới hạn đỏ tía:
y = 0,345 - 0,051x
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn da cam:
y = 0,314 + 0,047x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,03 (min)
b) Màu da cam:
- Giới hạn đỏ:
y = 0,265 + 0,205x
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn vàng:
y = 0,207 + 0,390x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,14 (min)
c) Màu vàng:
- Giới hạn da cam:
y = 0,160 + 0,540x
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 1,35 - 0,093x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,16 (min)
d) Màu trắng:
- Giới hạn đỏ tía:
y=x
- Giới hạn xanh
y = 0,610 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 0,040 + x
- Giới hạn vàng:
y = 0,710 - x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,27 (min)
e) Màu xanh:
- Giới hạn xanh lục:
y = 0,118 + 0,675x
- Giới hạn trắng:
y = 0,370 - x
- Giới hạn đỏ tía:
y = 1,65x - 0,187
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,01 (min)
f) Màu xanh lục:
- Giới hạn vàng:
y = 0,711 - 1,22x
- Giới hạn trắng:
y = 0,243 + 0,670x
- Giới hạn xanh:
y = 0,405 - 0,243x
- Hệ số chiếu sáng:
= 0,03 (min)
2.7.3.4. Sắc độ và các hệ số chiếu sáng của các màu sắc cho các dấu hiệu và biển
báo hiệu (chiếu sáng bên trong) nằm trong phạm vi các đường biên khi được xác
định trong các điều kiện tiêu chuẩn dưới đây (Hình H 2.7-4).
a) Màu đỏ:
- Giới hạn đỏ tía:
y = 0,345 - 0,051x
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn da cam:
y = 0,314 + 0,047x
Hệ số chiếu sáng (ban ngày):
= 0,07 (min)
Độ sáng so với màu trắng (ban đêm): 5% (min); 20% (max)
b) Màu vàng:
- Giới hạn da cam:
y = 0,108 + 0,707x
- Giới hạn trắng:
y = 0,910 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 1,35x - 0,093
Hệ số chiếu sáng (ban ngày):
= 0,45 (min)
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Độ sáng so với màu trắng (ban đêm): 30% (min); 80% (max)
c) Màu trắng:
- Giới hạn đỏ tía:
y = 0,010 + x
- Giới hạn xanh:
y = 0,610 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 0,030 + x
- Giới hạn vàng:
y = 0,710 - x
Hệ số chiếu sáng (ban ngày):
= 0,75 (min)
Độ sáng so với màu trắng (ban đêm): 100%
d) Màu đen:
- Giới hạn đỏ tía:
y = x - 0,030
- Giới hạn xanh
y = 0,570 - x
- Giới hạn xanh lục:
y = 0,050 + x
- Giới hạn vàng:
y = 0,740 - x
Hệ số chiếu sáng (ban ngày):
= 0,03 (Cực đại)
Độ sáng so với màu trắng (ban đêm): 0% (min); 2% (max)
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Hình H 2.7-1 Mầu sắc của các đèn hàng không mặt đất
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Hình H 2.7-2 Các mầu sắc thông thường để đánh dấu và
chiếu sáng cho biển báo hiệu phô trî dÉn ®-êng hµng kh«ng.
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Hình H2.7-3 Mầu sắc các vật liệu phản quang sơn tín hiệu,
biển bỏo hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không.
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Hình H 2.7-4 Mầu sắc của biển báo hiệu phô trî
dẫn đường hàng không (chiếu sáng trong)
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CHƢƠNG 3: TIÊU CHUẨN BỐ TRÍ HỆ THỐNG
ĐÈN PHỤ TRỢ DẪN ĐƢỜNG HÀNG KHễNG
3.1 Yêu cầu bố trí hệ thống đèn
3.1.1 Cấu hình tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đƣờng dùng cho đƣờng
CHC không đƣợc trang bị thiết bị (Non-instrument runway)
a) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn tiếp cận giản đơn đối với sân bay mã số 3,
4 hoạt động ban ngày và ban đêm.
b) Không yêu cầu trang bị hệ thống đèn tiếp cận giản đơn khi đường CHC chỉ sử
dụng trong điều kiện tầm nhìn tốt và trang bị dẫn đường bằng mắt khác đủ đảm bảo
định hướng tốt.
c) Yêu cầu phải có đèn ngưỡng đường CHC, đèn cạnh và đèn cuối đường CHC.
d) Yêu cầu phải có hệ thống đèn cạnh đường lăn khi khai thác ban đêm.
e) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống biển báo hiệu.
f) Các loại đèn khác được tùy chọn để phù hợp yêu cầu khai thác.
3.1.2 Cấu hình tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đƣờng dùng cho đƣờng
CHC tiếp cận không chính xác (Non-precision approach runway)
a) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn tiếp cận giản đơn.
b) Không yêu cầu trang bị hệ thống đèn tiếp cận giản đơn khi đường CHC chỉ sử
dụng trong điều kiện tầm nhìn tốt và các trang bị dẫn đường bằng mắt khác đủ đảm
bảo dẫn đường tốt.
c) Không yêu cầu phải có hệ thống đèn chỉ dẫn đường tiếp cận chính xác (PAPI).
d) Yêu cầu phải có đèn ngưỡng đường CHC, đèn cạnh và đèn cuối đường CHC.
e) Yêu cầu phải có hệ thống đèn cạnh đường lăn khi khai thác ban đêm.
f) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống biển báo.
g) Tùy chọn hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT I hoặc bổ sung hệ thống đèn dẫn
vào đường CHC.
h) Các loại đèn khác được tùy chọn để phù hợp yêu cầu khai thác.
3.1.3 Cấu hình tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đƣờng dùng cho đƣờng
CHC tiếp cận chính xác tiêu chuẩn CAT I (Precision approach runway CAT I)
a) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT I.
b) Không yêu cầu dải đèn 150m crossbar
c) Được tùy chọn sử dụng đèn chớp tuần tự.
d) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn chỉ dẫn đường tiếp cận chính xác (PAPI),
đèn ngưỡng đường CHC, đèn cạnh đường CHC.
e) Được tùy chọn sử dụng đèn tim đường CHC
f) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn cuối đường CHC
g) Không yêu cầu đèn vùng chạm bánh
h) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn cạnh đường lăn
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i) Được tùy chọn sử dụng đèn tim đường lăn, đèn dừng chờ (stop bars). Trường hợp
hệ thống đường lăn đồng bộ hoặc mật độ bay cao, yêu cầu bắt buộc phải có đèn tim
đường lăn.
k) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn báo vào vùng nguy hiểm (Runway guard
lights) khi mật độ bay cao.
l) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống biển báo hiệu.
3.1.4 Cấu hình tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đƣờng dùng cho đƣờng
CHC tiếp cận chính xác tiêu chuẩn CAT II (Precision approach runway CAT
II)
a) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn tiếp cận và dải đèn 150m crossbar.
b) Được tùy chọn sử dụng đèn chớp tuần tự. Có thể được tắt các đèn chớp nằm trong
khoảng giữa ngưỡng và hàng đèn cách ngưỡng 30m.
c) Yêu cầu sử dụng hệ thống đèn chỉ dẫn đường tiếp cận chính xác (PAPI).
d) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn ngưỡng đường CHC, đèn cạnh và đèn tim
đường CHC.
e) Yêu cầu sử dụng đèn cuối đường CHC
f) Yêu cầu bắt buộc phải có đèn vùng chạm bánh
g) Yêu cầu sử dụng hệ thống đèn cạnh đường lăn
h) Yêu cầu bắt buộc phải có đèn đường lăn tại những đoạn đường cong và đường
vòng, đèn tim đường lăn, đèn dừng chờ (stop bars), đèn báo vào vùng nguy hiểm
(Runway guard lights) và biển báo hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không.
3.1.5 Cấu hình tiêu chuẩn hệ thống đèn phụ trợ dẫn đƣờng dùng cho đƣờng
CHC tiếp cận chính xác tiêu chuẩn CAT III (Precision approach runway CAT
III)
a) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn tiếp cận và dải đèn 150m crossbar
b) Được tùy chọn sử dụng đèn chớp tuần tự. Có thể được tắt các đèn chớp nằm trong
khoảng giữa thềm và hàng đèn cách thềm 30m.
c) Yêu cầu sử dụng hệ thống đèn chỉ dẫn đường tiếp cận chính xác (PAPI). Có thể
được tắt các đèn PAPI.
d) Yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống đèn thềm đường CHC, đèn cạnh đường CHC,
đèn tim đường CHC.
e Yêu cầu sử dụng đèn kết thúc đường CHC
f) Yêu cầu bắt buộc phải có đèn vùng chạm bánh
g) Yêu cầu sử dụng hệ thống đèn cạnh đường lăn
h) Yêu cầu bắt buộc phải có đèn đường lăn tại những đoạn đường cong và đường
vòng, đèn tim đường lăn, đèn dừng chờ (stop bars), đèn báo vào vùng nguy hiểm
(Runway guard lights) và biển báo hiệu phụ trợ dẫn đường.
3.1.6 Lựa chọn cấp tiêu chuẩn hệ thống đèn sân bay theo điều kiện thời tiết
a) Cấp tiêu chuẩn hệ thống đèn CAT I: Lựa chọn cấp tiêu chuẩn CAT I đối với sân
bay thường xuyên khai thác trong điều kiện thời tiết như sau: Tầm nhìn nhỏ nhất
trên đường cất hạ cánh bằng 550 m, chiều cao trần mây thấp nhất bằng 60 m.
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b) Cấp tiêu chuẩn hệ thống đèn CAT II: Lựa chọn cấp tiêu chuẩn CAT II đối với sân
bay thường xuyên khai thác trong điều kiện thời tiết như sau: Tầm nhìn nhỏ nhất
trên đường cất hạ cánh bằng 350 m, chiều cao trần mây thấp nhất bằng 30 m.
c) Cấp tiêu chuẩn hệ thống đèn CAT IIIA: Lựa chọn cấp tiêu chuẩn CAT IIIA đối
với sân bay thường xuyên khai thác trong điều kiện thời tiết như sau: Tầm nhìn nhỏ
nhất trên đường cất hạ cánh bằng 200 m, chiều cao trần mây nhỏ hơn 30 m.
d) Cấp tiêu chuẩn hệ thống đèn CAT IIIB: Lựa chọn cấp tiêu chuẩn CAT IIIB đối
với sân bay thường xuyên khai thác trong điều kiện thời tiết như sau: Tầm nhìn nhỏ
nhất trên đường cất hạ cánh bằng 50 m, chiều cao trần mây nhỏ hơn 15 m.
3.2 Yêu cầu bố trí biển báo hiệu phụ trợ dẫn đƣờng
3.2.1 Biển báo hiệu bắt buộc
a) Biển báo cấm vào "No entry"
Được sử dụng ở lối vào vùng cấm vào. Biển báo hiệu này được đặt ở vị trí bắt đầu
vào vùng cấm, ở lề bên trái. Chữ ghi trên biển báo hiệu là "No entry".
b) Biển báo hiệu vị trí đứng (CAT I, II hoặc III).
Biển báo hiệu vị trí đứng (CAT I, II hoặc III) được đặt trên mỗi cạnh, tại nơi đánh
dấu vị trí đứng, hướng về phía tiếp cận tới vùng nguy hiểm. Chữ ghi trên biển báo
hiệu là "CAT I " cho biết một vị trí đứng CAT I, "CAT II " cho biết một vị trí đứng
CAT II, "CAT III " cho biết một vị trí đứng CAT III.
c) Biển báo hiệu giao cắt giữa đường cất hạ cánh với đường lăn.
Khi sử dụng biển báo hiệu này thay cho một biển báo hiệu dừng hoặc biển báo hiệu
vị trí đứng, biển báo hiệu giao cắt giữa đường cất hạ cánh với đường lăn được đặt
bên lề trái của đường lăn, đối diện điểm máy bay dừng. Chữ ghi bao gồm đích đến
hai đầu đường cất hạ cánh, đúng hướng nhìn của biển báo.
3.2.2 Biển báo hiệu thông tin
a) Biển báo hiệu vị trí được sử dụng để chỉ hướng đi đến một vị trí cụ thể trên sân
bay. Những vị trí cụ thể như: Các đầu đường CHC, giao cắt giữa đường CHC và
đường lăn, giao cắt giữa đường lăn và đường lăn.
Biển báo hiệu vị trí thường xuyên được sử dụng trên tất cả các sân bay, số lượng
biển báo hiệu phụ thuộc vào mật độ tàu bay di chuyển trong khu bay hoặc tầm nhìn
của sân bay.
b) Biển báo hiệu đích đến được sử dụng để chỉ hướng đi đến một khu vực cụ thể trên
sân bay. Những hướng đến khu vực cụ thể như: Đường CHC, sân đỗ, đường lăn, nhà
ga.
Biển báo hiệu đích đến được sử dụng hiệu quả khi điều kiện tầm nhìn tốt và tầm
nhìn trung bình. Trong trường hợp tầm nhìn hạn chế, sử dụng đèn tim đường lăn để
điều khiển khi hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường là CAT II.
3.3 Tiêu chuẩn bố trí và khai thác các loại đèn
3.3.1. Tiêu chuẩn chung
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3.3.1.1 Đèn tiếp cận nhô cao và các trụ của chúng phải có cấu trúc dễ gãy, trừ đèn
lắp ngoài phạm vi 300 m tính từ ngưỡng đường CHC:
a) Độ cao kết cấu trụ đèn vượt quá 12 m thì yêu cầu phần trên 12 m dễ gãy;
b) Khi kết cấu trụ đèn không được bao quanh bởi công trình không dễ gãy thì phần
cấu trúc của phần nằm ngoài công trình phải dễ gãy.
3.3.1.2 Khi đèn tiếp cận cố định hoặc cấu trúc của bản thân nó khó thấy rõ thì phải
đánh dấu chúng.
3.3.1.3 Đèn nhô cao: Đèn đường CHC, các đoạn dừng và đường lăn nhô cao phải dễ
góy. Đèn phải được đặt thấp gần mặt đất, đủ khoảng cách an toàn đến đầu mút cánh
quạt và bụng động cơ của tàu bay phản lực.
3.3.1.4 Đèn chìm: Các đèn chìm đoạn dừng, đường lăn và sân đỗ phải có kết cấu và
được bố trí sao cho chịu được tải trọng từ bánh tàu bay mà không bị hỏng và làm
hư hại tàu bay.
3.3.1.5 Nhiệt độ sinh ra trên bề mặt tiếp xúc của đèn chìm với lốp tàu bay không
được vượt quá 1600 C sau 10 phút tiếp xúc.
3.3.1.6 Đèn đường CHC phải có cường độ sáng đáp ứng trong điều kiện tầm nhìn tối
thiểu và chiếu sáng xung quanh mà đường CHC đòi hỏi. Khi cường độ sáng của hệ
thống đèn tiếp cận cao hơn cường độ sáng đèn đường CHC, không được tạo ra sự
chuyển tiếp cường độ sáng đột ngột giữa hai hệ thống đèn, dẫn tới việc người lái
ngộ nhận về sự thay đổi tầm nhìn trong khi tiếp cận hạ cánh.
3.3.1.7 Khi sử dụng hệ thống đèn cường độ sáng cao, phải có các thiết bị điều chỉnh
cường độ thích hợp để đảm bảo giảm cường độ sáng phù hợp khi có các hệ thống
sau:
a) Hệ thống đèn tiếp cận;
b) Đèn cạnh đường CHC;
c) Đèn ngưỡng đường CHC;
d) Đèn cuối đường CHC;
e) Đèn tim đường CHC;
f) Đèn khu vực chạm bánh;
g) Đèn tim đường lăn.
3.3.2 Đèn khẩn cấp (Emergency lighting)
3.3.2.1 Sân bay trang bị hệ thống đèn đường CHC, nhưng không có nguồn cấp điện
dự phòng thì phải có các đèn khẩn cấp để thay thế trong trường hợp hệ thống đèn
CHC ngừng làm việc thì có thể nhanh chúng thay thế các đèn hỏng của hệ thống đó
tối thiểu là trên đường CHC chính.
3.3.2.2. Khi lắp đèn khẩn cấp trên đường CHC, phải đáp ứng được yêu cầu của
đường CHC không có thiết bị.
3.3.2.3. Màu của các đèn khẩn cấp phải phù hợp với yêu cầu đối với hệ thống đèn
đường CHC. Trừ trường hợp không có khả năng lắp đặt đèn màu tại ngưỡng và đèn
giới hạn màu thì các đèn ấy có thể là màu trắng có cường độ chiếu sáng biến đổi.
3.3.3 Đèn mốc dẫn đƣờng hàng không (Aeronautical beacons)

61

TCCS 04: 2009/CHK

3.3.3.1 Các sân bay có hoạt động ban đêm, phải lắp đặt đèn mốc dẫn đường hàng
không hoặc đèn mốc sân bay.
3.3.3.2 Phải sử dụng đèn mốc dẫn đường hàng không ở sân bay có hoạt động ban
đêm nếu có một hoặc nhiều điều kiện sau:
a) Dẫn đường tàu bay theo phương thức chủ yếu bằng mắt.
b) Tầm nhìn thường xuyên bị hạn chế.
c) Khó xác định vị trí sân bay từ trên cao do ảnh hưởng của các đèn hoặc địa hình
xung quanh.
3.3.3.3 Đèn hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không được đặt ngay tại sân bay hoặc gần
sân bay, nơi có ánh sáng nền yếu.
3.3.3.4 Đèn hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không phải đặt theo hướng quan trọng
nhất, không bị các vật khác che khuất hoặc làm lóa mắt người lái tàu bay khi tiếp
cận hạ cánh.
3.3.3.5 Đèn hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không chiếu sáng hoặc phát ra các tia nhấp
nháy có màu lục xen kẽ với các tia nhấp nháy màu trắng. Tần số nhấp nháy là 20-30
lần/phút. Ở các sân bay trên đất liền, dùng đèn hiệu phụ trợ dẫn đường hàng không
phát ra các tia nhấp nháy màu xanh. Tại sân bay trên mặt nước, các tia nhấp nháy có
màu vàng. Trường hợp sân bay hỗn hợp, nằm trên đất liền và trên mặt nước thỡ đèn
có màu của đèn trên sân bay chính.
3.3.3.6 Ánh sáng đèn hiệu phải được nhìn thấy từ mọi hướng. Theo phương thẳng
đứng, ánh sáng chiếu lên trên theo một góc nhỏ hơn 1 0 so với mặt phẳng nằm ngang.
Cường độ sáng của đèn phải lớn hơn 2000 cd. Ở những nơi có ánh sáng nền cao,
cường độ sáng phải tăng lên 10 lần.
3.3.3.7 Đèn định vị: Phải sử dụng đèn định vị làm dấu mốc trên sân bay khi khó
nhận biết sân bay từ trên không vào ban đêm, mặc dù đó sử dụng các thiết bị khác.
3.3.3.8 Phải bố trí đèn định vị làm dấu mốc trên sân bay ở khu vực có ánh sáng nền
xung quanh yếu.
3.3.3.9 Đèn định vị được bố trí sao cho ở những hướng sử dụng, không bị các
chướng ngại vật khác che lấp và không làm lóa mắt khi người lái tiếp cận hạ cánh.
3.3.3.10 Để định vị sân bay trên mặt đất, ánh sáng đèn được nhìn thấy từ mọi hướng.
Theo phương thẳng đứng, ánh sáng chiếu lên trên theo một góc nhỏ hơn 10 so với
mặt phẳng nằm ngang. Cường độ sáng của đèn phải lớn hơn 2000 cd. Ở những nơi
có ánh sáng nền cao, cường độ sáng phải tăng lên 10 lần.
3.3.3.11. Đèn định vị sân bay có ánh sáng màu xanh lục tại sân bay trên đất liền và
ánh sáng màu vàng tại sân bay trên mặt nước.
3.3.3.12 Những ký tự định vị được phát đi theo mã mooc-xơ quốc tế.
3.3.3.13 Tốc độ truyền tin là 6 đến 8 từ trong một phút, tương ứng với tốc độ truyền
một tín hiệu mã mooc-xơ là 0,15 đến 0,2 giây.
3.3.4. Hệ thống đèn tiếp cận (Approach lingting systems)
3.3.4.1 Hệ thống đèn tiếp cận giản đơn bao gồm: Một dãy đèn bố trí trên phần kéo
dài của tim đường CHC trên cự ly không nhỏ hơn 420 m tính từ ngưỡng đường CHC
và một hàng đèn tạo thành một đường ánh sáng ngang dài 18 m hoặc 30 m cách
ngưỡng đường CHC 300 m (Hình H 3.3-1).
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3.3.4.1.1 Bố trí các đèn tạo thành đường thẳng ánh sáng ngang, vuông góc với dải
đèn tim đường CHC và cách đều đèn đường tim. Các đèn tạo thành đường ánh sáng
ngang với khoảng cách đủ để tạo thành đường sáng thẳng, trừ các trường hợp khi
chiều dài đường ánh sáng ngang là 30m, cho phép có các khoảng trống ở hai phía
của tim đường CHC, các khoảng trống không vượt quá 6m.
Giữa các đèn của dải sáng nằm ngang có khoảng cách từ 1m đến 4m. Khoảng trống
ở hai phía tim đường CHC phải bảo đảm các trang thiết bị cấp cứu và cứu hỏa đi lại
được.
3.3.4.1.2 Bố trí các đèn đường tim với khoảng cách cách dọc là 60 m, trừ trường
hợp có thiết bị định hướng tốt hơn thì bố trí khoảng cách 130m. Đèn gần nhất được
bố trí cách đầu ngưỡng đường CHC 60m hoặc 30m tùy thuộc vào khoảng cách dọc
của các đèn đường tim.
3.3.4.1.3 Nếu trên thực tế không có khả năng kéo dài đường tim ra cách ngưỡng
đường CHC 420m, thì đường tim cũng phải kéo dài ra một khoảng 300m đến đường
sáng ngang. Nếu không thể đạt được điều đó thì các đèn đường tim cần kéo dài càng
xa càng tốt, mỗi đèn tim phải là đường thẳng ít nhất 3m. Đối với hệ thống đèn tiếp
cận, đường sáng ngang bố trí ở khoảng cách 300m tính từ ngưỡng đường CHC thì
cần bố trí bổ sung một dải ánh sáng nằm ngang ở khoảng cách 150 m tính từ ngưỡng
đường CHC.
3.3.4.1.4 Bố trí hệ thống đèn sát mặt phẳng nằm ngang, đi qua ngưỡng đường CHC
và đáp ứng yêu cầu:
a) Không một công trình nào được nhô lên trên mặt phẳng đèn tiếp cận trong phạm
vi 60 m tính từ đường tim của hệ thống, trừ ăng ten của thiết bị ILS và MLS được
coi là vật chướng ngại và phải được đánh dấu, lắp đặt đèn tín hiệu phù hợp.
b) Khi tàu bay tiếp cận, người lái tàu bay chỉ nhìn thấy được các đèn ở khu trung
tâm hoặc đèn tim barret.
3.3.4.1.5 Các đèn của hệ thống đèn tiếp cận giản đơn là những đèn cố định và có
màu, cho phép phân biệt với các đèn dẫn đường hàng không mặt đất khác hoặc các
đèn lạ. Ban đêm, những nơi khó phân biệt được hệ thống đèn tiếp cận giản đơn do
có các đèn xung quanh thì trang bị thêm các đèn chớp sáng ngoài hệ thống. Mỗi đèn
tim bao gồm:
a) Đèn đơn;
b) Đèn dải ngang có chiều dài tối thiểu 3 m, khoảng cách giữa mỗi đèn là 1,5m.
Nếu có kế hoạch chuyển đổi hệ thống đèn tiếp cận giản đơn sang hệ thống đèn tiếp
cận chính xác thì sử dụng các dải sóng dài 4 m.
3.3.4.1.6 Ở giai đoạn tiếp cận chót và hạ cánh, người lái tàu bay phải nhìn thấy các
đèn trên đường CHC không có thiết bị từ mọi hướng. Cường độ sáng của đèn phải
đáp ứng trong mọi điều kiện tầm nhìn và ánh sáng xung quanh.
3.3.4.1.7 Trong giai đoạn tiếp cận chót và hạ cánh bằng thiết bị, khi tàu bay nằm
trong giới hạn độ lệch bình thường của quĩ đạo hạ cánh, người lái tàu bay phải nhìn
thấy từ mọi hướng toàn bộ đèn trên đường CHC tiếp cận giản đơn. Cường độ sáng
của hệ thống đèn phải đáp ứng cho việc định hướng chính xác vào ban ngày và ban
đêm trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc có chiếu sáng nền xung quanh.
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3.3.4.2 Hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp I bao gồm một dãy đèn được bố trí trên
phần kéo dài tim đường CHC, cách ngưỡng đường CHC 900 m và một dãy đèn tạo
thành một dải sáng ngang dài 30 m, cách ngưỡng đường CHC 300 m (Hình H 3.32).
3.3.4.2.1 Bố trí các đèn tạo nên dải sáng ngang theo một đường thẳng nằm ngang,
đối xứng và vuông góc với tuyến đèn tim và được tuyến đèn tim chia ra hai phần
bằng nhau. Các đèn của dải sáng ngang được bố trí với khoảng cách giữa các đèn từ
1m đến 4 m để tạo thành một đường thẳng liên tục. Trừ trường hợp có khoảng trống
ở hai bên của tim đường CHC kéo dài. Số lượng những khoảng trống càng ít càng
tốt, nhưng không được vượt quá 6 m, đảm bảo cho các phương tiện vận tải cấp cứu
và cứu hoả đi lại thuận tiện.
3.3.4.2.2 Các đèn tim được bố trí với khoảng cách dọc 30m, đèn đầu tiên được đặt
cách ngưỡng đường CHC 30m.
3.3.4.2.3 Phải bố trí hệ thống đèn thấp nhất, sát với mặt phẳng nằm ngang đi qua
ngưỡng đường CHC và đảm bảo:
a) Không một vật thể nào được nhô ra ngoài mặt phẳng đèn tiếp cận trong phạm vi
60 m tính từ đường tim của hệ thống đèn, trừ ăng ten của thiết bị ILS, MLS được
coi là vật chướng ngại và phải được đánh dấu hoặc chiếu sáng thích hợp.
b) Khi tàu bay tiếp cận, người lái tàu bay chỉ nhìn thấy các đèn ở phần trung tâm
của đèn dải ngang và đèn barret.
3.3.4.2.4 Các đèn tim và đèn dải ngang trong hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp I
phải là đèn sáng liên tục, có màu trắng thay đổi. Mỗi vị trí đèn tim bao gồm:
a) Dãy dài 300 m nguồn sáng đơn nằm ở gần tim đường CHC. Hai nguồn sáng kép ở
phần giữa của dãy trung tâm dài 300 m và ba nguồn sáng ở phần đường CHC xa
nhất của dãy trung tâm dài 300 m; hoặc
b) Các đèn dải ngang (barret) dài ít nhất 4 m. Nếu đường đèn barret gồm các đèn
được coi là nguồn sáng điểm, thì các đèn phải cách đều nhau một khoảng không lớn
hơn 1.5m và bổ sung bằng đèn phát chớp sáng. Mỗi đèn phát hai chớp sáng trong
một giây theo trình tự bắt đầu từ đèn xa theo hướng tới ngưỡng đường CHC và kết
thúc ở đèn gần đường CHC. Mạch điện điều khiển các đèn đó phải độc lập với các
đèn khác của hệ thống đèn tiếp cận.
3.3.4.2.5 Cần bổ trợ cho dải ánh sáng ngang cách ngưỡng 300 m bằng việc bố trí
thêm các dải sáng ở khoảng cách 150 m, 450 m, 600 m và 750 m tính từ ngưỡng
đường CHC. Phải bố trí các đèn tạo thành dải ánh sáng nằm ngang đối xứng và
vuông góc với đường đèn tim. Khoảng cách giữa các đèn được bố trí đảm bảo đủ
để tạo thành một dải sáng liên tục.
3.3.4.3 Hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp II và III bao gồm một dãy đèn trên phần
kéo dài tim đường CHC với khoảng cách cách ngưỡng đường CHC là 900 m; Hai
dãy đèn trên chiều dài 270 m hoặc 240 m tính từ ngưỡng đường CHC và hai hàng
đèn ngang cách ngưỡng đường CHC 150 m, 300 m (Hình H 3.3-3 và H 3.3-4) .
3.3.4.3.1 Các đèn đường tim được bố trí với giãn cách dọc 30 m, trong đó các đèn
gần ngưỡng đường CHC được bố trí cách ngưỡng 30 m.
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H 3.3-1 Đường CHC tiếp cận giản đơn
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H 3.3-2 Hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp I
3.3.4.3.2 Các đèn tạo nên dãy đèn biên phải được bố trí đối xứng hai bên đường tim
với giãn cách dọc giống như đối với đèn đường tim và đèn đầu tiên gần ngưỡng nhất
cách ngưỡng đường CHC 30 m. Ở những nơi không thể bố trí giãn cách dọc 30 m,
có thể bố trí dãy đèn biên với giãn cách dọc 60 m và đèn đầu tiên gần nhất cách
ngưỡng đường CHC 60 m. Giãn cách ngang (chiều rộng) giữa các đèn của dãy đèn
biên nằm trong khoảng 18 m đến 22,5 m. Trong mọi trường hợp, giãn cách ngang
phải bằng khoảng cách giữa các đèn của khu vực chạm bánh.
3.3.4.3.3 Dải sáng ngang đặt cách ngưỡng đường CHC 150 m, nằm giữa khoảng
trống các đèn tim và đèn biên.
3.3.4.3.4 Dải sáng ngang đặt cách ngưỡng đường CHC 300 m, được kéo dài về hai
bên của các đèn tim một khoảng là 15m tính từ tim đường CHC kéo dài.
3.3.4.3.5 Khu vực đường tim kéo dài ngoài phạm vi 300 m tính từ ngưỡng đường
CHC, cần đặt bổ sung các dải sáng ngang cách ngưỡng đường CHC 450 m, 600 m
và 750 m. Khi đó các đèn ngoài cùng của dải sáng ngang được bố trí nằm trên hai
đường thẳng hoặc chạy song song với đường đèn tim hoặc hội tụ trên tim đường
CHC tại một điểm cách ngưỡng đường CHC là 300m.
3.3.4.3.6 Phải bố trí hệ thống đèn thấp nhất, sát với mặt phẳng nằm ngang đi qua
ngưỡng đường CHC và đảm bảo:
a) Không một vật thể nào được nhô ra ngoài mặt phẳng đèn tiếp cận trong phạm vi
60 m tính từ đường tim của hệ thống đèn, trừ ăng ten của thiết bị ILS, MLS, được
coi là vật chướng ngại và phải được đánh dấu hoặc chiếu sáng thích hợp.
b) Khi tàu bay tiếp cận, người lái tàu bay chỉ được nhìn thấy các đèn ở khu trung
tâm hoặc đèn dải ngang.
3.3.4.3.7 Những đèn tim của hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp II và III ở cách
ngưỡng đường CHC 300 m là các đèn dải ngang có màu trắng, trừ các trường hợp
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khi ngưỡng đường CHC dịch chuyển đi 300 m hoặc lớn hơn thì đường tim sẽ gồm
các nguồn sáng đơn phát ánh sáng màu trắng.
3.3.4.3.8 Trong phạm vi 300m cách ngưỡng đường CHC, đèn tim phải bao gồm:
a) Đèn dải ngang (Barret); hoặc
b) Hai nguồn sáng ở đường tim trong khoảng 300m và ba nguồn sáng ở ngoài 300m;
Tất cả các đèn đều phát ra ánh sáng màu trắng.
3.3.4.3.9 Dãy đèn dải ngang phải dài tối thiểu 4m. Khi dãy đèn dải ngang bao gồm
các đèn được coi như các nguồn sáng điểm, các đèn phải được đặt cách nhau một
khoảng không nhỏ hơn 1,5m.
3.3.4.3.10 Ngoài phạm vi 300m cách ngưỡng đường CHC, mỗi dải đèn ngang của
đường đèn tim cần được bổ trợ bằng đèn chíp s¸ng. Mỗi đèn phát hai chớp sáng
trong một giây theo trình tự bắt đầu từ đèn xa theo hướng đến ngưỡng đường CHC
và kết thúc ở đèn gần đường CHC. Mạch điện điều khiển các đèn đó phải độc lập
với các đèn khác của hệ thống đèn tiếp cận.
3.3.4.3.11 Dãy đèn biên bao gồm những tuyến đèn màu đỏ. Chiều dài tuyến đèn và
khoảng cách giữa các đèn của dãy đèn biên giống như đối với các dãy đèn vùng
chạm bánh.
3.3.4.3.12 Những đèn tạo thành một dải sáng ngang là đèn bức xạ liên tục ánh sáng
trắng, khoảng cách giữa các đèn được phân bố đều và không được vượt quá 2,7m.
3.3.4.3.13 Cường độ sáng các đèn màu đỏ giống như cường độ sáng các đèn màu
trắng.
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H 3.3-3 Hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp II và III
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H 3.3-4 Hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp II và III
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3.3.5 Các hệ thống chỉ báo bằng mắt độ dốc tiếp cận (VASIS)
3.3.5.1 Sân bay phải có hệ thống chỉ báo bằng mắt độ dốc tiếp cận, khi có một trong
các điều kiện sau (Không phụ thuộc vào đường CHC có hoặc không có thiết bị phụ
trợ dẫn đường bằng mắt):
a) Đường CHC sử dụng cho các loại tàu bay tuốc bin phản lực hay các loại tàu bay
khác có yêu cầu dẫn đường tiếp cận tương tự;
b) Người lái tàu bay gặp khó khăn khi tiếp cận vì các lý do:
1) Không có đầy đủ những vật định hướng bằng mắt khi tiếp cận, thiếu vật
chuẩn, ban đêm không có đủ ánh sáng ở vùng tiếp cận;
2) Thiếu thông tin, không đánh giá đúng địa vật xung quanh hoặc độ dốc của
đường CHC;
c) Công trình ở vùng tiếp cận có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu tàu bay bay
thấp hơn quỹ đạo bình thường, hoặc thiếu thiết bị phát hiện được dấu hiệu cảnh báo
những công trình đó;
d) Trạng thái vật lý bề mặt ở phía ngoài của cả hai đầu ngưỡng đường CHC ảnh
hưởng nghiêm trọng đến an toàn nếu tàu bay tiếp đất sớm hay chạy vượt ra ngoài
phạm vi đường CHC;
e) Địa hình hay các điều kiện khí tượng ảnh hưởng làm cho tàu bay có thể rơi vào
vùng gió xoáy trong thời gian tiếp cận.
3.3.5.2 Sân bay có mã số 3 hoặc 4 và có một trong các điều kiện của mục 3.3.5.1 thì
phải lắp đặt hệ thống PAPI, T-VASIS hoặc AT-VASIS (Hình 3.3.5).
3.3.5.3 Sân bay có mã số 1 hoặc 2 và có một trong các điều kiện của mục 3.3.5.1 thì
phải lắp đặt hệ thống PAPI, APAPI (Hình 3.3.5).

Hình 3.3-5. Hệ thống chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt
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3.3.5.4 Sân bay có ngưỡng đường CHC tạm thời dịch chuyển khỏi vị trí bình thường
và có một trong các điều kiện của mục 3.3.5.1, phải có hệ thống PAPI, riêng đối với
sân bay có mã số là 1 hoặc 2 thì lắp đặt hệ thống APAPI.
3.3.5.5 Hệ thống T-VASIS bao gồm 20 bộ đèn được lắp đặt đối xứng qua tim đường
CHC tạo thành hai vạch đèn cánh mỗi vạch bốn bộ đèn, với tuyến đèn dọc đường
phân giác là 6 đèn (Hình 3.3.6)
3.3.5.6 Các bộ đèn phải đáp ứng các điều kiện lắp đặt sau:
a) Khi người lái tàu bay đang ở phía trên của đường dốc tiếp cận sẽ nhìn thấy các
vạch đèn cánh có màu trắng, và 1, 2 hoặc 3 đèn phía dưới; Người lái càng ở cao hơn
đường dốc tiếp cận thì các đèn phía dưới đèn “bay xuống” càng thấy rõ hơn. Khi ở
trên đường dốc tiếp cận, sẽ nhìn thấy các vạch đèn cánh có màu trắng.
b) Khi ở dưới đường dốc tiếp cận sẽ nhìn thấy các vạch đèn cánh và 1, 2 hoặc 3 đèn
màu trắng phía trên; Người lái càng ở thấp hơn đường dốc tiếp cận thì càng thấy các
đèn phía trên đèn “bay lên” rõ hơn và khi thấp hơn hẳn đường dốc tiếp cận, sẽ không
thấy các vạch đèn cánh và ba đèn phía trên có màu đỏ.
Khi trùng hoặc ở trên đường dốc tiếp cận, không nhìn thấy một đèn phía trên nào;
khi trùng hay ở dưới đường dốc tiếp cận không nhìn thấy một đèn phía dưới nào.
3.3.5.7 Vị trí của hệ thống T-VASIS đảm bảo độ dốc 3o và độ cao chuẩn của mắt
người lái ở độ cao 15 m so với ngưỡng đường CHC, khi mắt người lái ở độ cao 13 m
đến 17 m thì chỉ nhìn thấy các đèn cánh ngang. Nếu cần tăng chiều cao ở ngưỡng
đường CHC (để có đủ khoảng trống đến càng tàu bay), thì khi tiếp cận có thể nhìn
thấy một hay nhiều đèn “bay xuống”. Chiều cao mắt người lái phía trên ngưỡng
đường CHC lúc đó sẽ như sau:
a) Nhìn thấy các đèn cánh và một đèn “bay xuống”:
17 - 22 m
b) Nhìn thấy các đèn cánh và hai đèn “bay xuống”:
22 - 28 m
c) Nhìn thấy các đèn cánh và ba đèn “bay xuống”:
28 - 54 m
3.3.5.8 Hệ thống T-VASIS dùng để khai thác tàu bay ban ngày cũng như ban đêm.
3.3.5.9 Chùm sáng của mỗi đèn phân bố theo hình quạt, góc mở rộng theo phương
ngang của hướng tiếp cận. Các đèn cánh ngang tạo nên chùm sáng màu trắng trong
vùng góc đứng từ 1o54’ đến 6o và chùm sáng màu đỏ trong vùng góc đứng từ 0o
đến 1o 54’. Các đèn “ bay xuống” tạo thành chùm sáng màu trắng trong vùng từ góc
cao 6o xuống đến độ dốc tiếp cận. Các đèn ngưỡng đường CHC đèn “bay lên” tạo
thành chùm sáng màu trắng trong vùng độ dốc tiếp cận xuống đến góc đứng 1o54’.
3.3.5.10 Người quan sát phải nhận thấy sự chuyển tiếp từ màu đỏ sang màu trắng
trong mặt phẳng đứng từ cự ly không dưới 300m, với góc đứng không lớn hơn 15’.
3.3.5.11 Ở cường độ lớn nhất, đèn đỏ phải có tung độ Y không quá 0,320.
3.3.5.12 Cường độ đèn phải điều chỉnh phù hợp để không làm lóa mắt người lái tàu
bay trong lúc tiếp cận và hạ cánh.
3.3.5.13 Những đèn tạo thành dải ngang hoặc cặp chuyển vị đèn “bay xuống” hoặc
đèn “bay lên” phải đảm bảo khi người lái tàu bay tiếp cận, nhận thấy chúng xuất
hiện như đường nằm ngang. Các đèn phải có kết cấu dễ gãy.
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3.3.5.14 Đèn phải đáp ứng yêu cầu: bụi bẩn không bám lên những bộ phận quang
học, bề mặt phản quang, không làm ảnh hưởng đến sự tán xạ, độ sáng hoặc độ tương
phản giữa c¸c tín hiệu đỏ và trắng.
3.3.5.15 Độ dốc tiếp cận của tia sáng đèn phải phù hợp với tính năng các tàu bay tiếp
cận.
3.3.5.16 Khi đường CHC được trang bị 02 hệ thống T- VASIS và ILS hoặc MLS, vị
trí và độ cao của đèn cần đảm bảo độ dốc tiếp cận bằng mắt càng trùng với đường
tiếp cận bằng ILS, MLS càng tốt.
3.3.5.17 Độ cao của những tia sáng đèn thuộc các đèn cánh ngang ở hai bên đường
CHC phải giống nhau. Độ cao của đường giới hạn trên của chùm tia sáng đèn “bay
lên” gần nhất với mỗi cánh ngang và độ cao của tia sáng biên phía dưới của chùm
sáng đèn “bay xuống” gần nhất với mỗi cánh ngang phải bằng nhau và phù hợp với
độ dốc tiếp cận bằng ILS, MLS. Giới hạn góc của đường biên trên của những chùm
sáng đèn “bay lên” được tăng 5’ theo góc cao tại mỗi bên tiếp theo từ cánh ngang.
Giới hạn góc của đường biên dưới chùm sáng đèn “bay xuống” được tăng 7’ tại mỗi
đèn cánh ngang kế tiếp ( H 3.3-7).
3.3.5.18 Độ cao đường biên trên của các chùm sáng đỏ thuộc đèn cánh ngang và đèn
“bay lên” phải thiết lập sao cho trong quá trình tiếp cận, khi người lái tàu bay nhìn
thấy cánh ngang và 3 đèn “bay xuống” và ở cách tất cả các công trình trong vùng
tiếp cận một độ cao an toàn thì người lái sẽ không nhìn thấy một đèn đỏ nào.
3.3.5.19 Hệ thống PAPI bao gồm một đèn cánh ngang có bốn đèn nhiều bóng đèn
hoặc hai bóng đơn cách đều nhau, bố trí bên trái đường CHC, trừ trường hợp không
thể bố trí được bên trái thì được bố trí bên phải đường CHC. Trường hợp đường
CHC yêu cầu chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt nhưng không được trợ giúp bằng các
thiết bị khác thì có thể lắp đặt dải đèn cánh ngang thứ 2 ở phía đối diện của đường
CHC (Hình 3.3.8).
3.3.5.20 Hệ thống APAPI bao gồm một đèn cánh ngang có hai đèn nhiều bóng đèn
hoặc hai bóng đơn. Hệ thống này được bố trí bên trái đường CHC, trừ trường hợp
không thể bố trí được bên trái thì được bố trí bên phải đường CHC. Trường hợp
đường CHC yêu cầu chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt nhưng không được trợ giúp
bằng các thiết bị khác thì có thể lắp đặt dải đèn ngang thứ 2 ở phía đối diện của
đường CHC (Hình 3.3.8).
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H 3.3-6 Vị trí đèn T-VASIS
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H 3.3-7 Chùm tia và các góc lắp đặt của T-VASIS và AT-VASIS
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H 3.3-8 Vị trí đèn PAPI, APAPI và dung sai lắp đặt cho phép
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Hình 3.3-9 Chùm tia và các góc lắp đặt PAPI và APAPI
3.3.5.21 Đèn dải ngang của hệ thống PAPI phải bố trí đáp ứng các điều kiện:
a) Khi người lái tiếp cận ở trên, gần đường dốc tiếp cận, sẽ thấy hai đèn gần đường
CHC có màu đỏ và hai đèn xa đường CHC có màu trắng.
b) Khi ở phía trên đường dốc tiếp cận, sẽ nhìn thấy một đèn gần đường CHC nhất có
màu đỏ và ba đèn xa đường CHC màu trắng; Khi ở quá cao so với đường dốc tiếp
cận, sẽ nhìn thấy tất cả các đèn màu trắng;
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c) Khi ở thấp hơn độ dốc tiếp cận, nhìn thấy ba đèn gần đường CHC có màu đỏ và
một đèn xa đường CHC nhất có màu trắng; Khi ở quá thấp so với đường dốc tiếp
cận, sẽ nhìn thấy tất cả các đèn màu đỏ.
3.3.5.22 Khi người lái tàu bay tiếp cận, đèn dải ngang của hệ thống APAPI phải bố
trí đáp ứng các điều kiện sau:
a) Khi người lái tàu bay ở trên gần dốc tiếp cận, sẽ nhìn thấy một đèn gần đường
CHC hơn có màu đỏ và một đèn xa đường CHC hơn có màu trắng;

Các kiểu đƣờng CHC/mã số
Kích thƣớc

Không có thiết bị

Có thiết bị

Mã số

Mã số

bề mặt
1

2

3

4

1

2

3

4

Chiều dài
cạnh trong, m

60

80 (a)

150

150

150

150

300

300

Khoảng cách
từ ngưỡng, m

30

60

60

60

60

60

60

60

Độ mở (từng
phía), %

10

10

10

10

15

15

15

15

Tổng chiều
dài, m

7500

15000

15000

7500

(b)

15000

1500
0

7500
(b)

7500

Độ dốc, độ
a) T-VASIS và

_(c)

1.9

1.9

1.9

-

1.9

1.9

1.9

_

A0.57

A0.57

A0.57

A0.57

A0.57

A0.57

A0.57

A0.9

A0.9

-

-

A0.9

A0.9

-

-

AT-VASIS
b) PAPI(d)
c) APAPI(d)
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a) Chiều dài này được tăng đến 150m cho hệ thống T-VASIS hoặc ATVASIS.
b) Chiều dài này được tăng đến 15000m cho hệ thống T-VASIS hoặc ATVASIS.
c) Không có độ dốc nếu như hệ thống không sử dụng trên đường CHC tương
ứng.
d) Góc chỉ ra trong hình 3.3-9.
Bảng 3.3-1 Kích thước và độ dốc của chướng ngại vật bảo vệ bề mặt
b) Khi ở cao hơn dốc tiếp cận, sẽ nhìn thấy cả hai đèn màu trắng;
c) Khi ở thấp hơn dốc tiếp cận, nhìn thấy cả hai đèn màu đỏ.
3.3.5.23 Hệ thống APAPI dùng để khai thác tàu bay ban ngày cũng như ban đêm
3.3.5.24 Các đèn tạo nên dải cánh ngang được thiết lập sao cho người lái tàu bay
đang tiếp cận sẽ nhìn thấy một đường thẳng nằm ngang. Các đèn cần được lắp đặt
thấp và dễ gãy.
3.3.5.25 Người lái tàu bay phải quan sát được sự chuyển tiếp từ màu đỏ sang trắng
trong mặt phẳng đứng tại khoảng cách không nhỏ hơn 300 m, dưới một góc đứng
không lớn hơn 3’.
3.3.5.26 Ở cường độ đầy đủ, đèn đỏ phải có tung độ Y không quá 0,320.
3.3.5.27 Cường độ đèn phải điều chỉnh để không làm lóa mắt người lái trong lúc tiếp
cận và hạ cánh.
3.3.5.28 Mỗi đèn được điều chỉnh độ cao sao cho giới hạn dưới của phần trắng chùm
sáng được cố định ở trong khoảng góc giữa 1o30’ và 4o30’ phía trên mặt phẳng
ngang.
3.3.5.29 Độ dốc tiếp cận và độ cao của đèn được xác định theo hình H 3.3-9.
3.3.5.30 Đèn phải đáp ứng yêu cầu: bụi bẩn không bám lên những bộ phận quang
học, bề mặt phản quang, không làm ảnh hưởng đến sự tán xạ, độ sáng hoặc độ tương
phản giữa những tín hiệu đỏ và trắng cũng như độ cao của phần hình quạt chuyển
tiếp.
3.3.5.31 Khi đường CHC được lắp đặt hệ thống ILS, MLS, vị trí và trị số góc của
đèn cần được lắp đặt sao cho đường dốc tiếp cận bằng mắt càng trùng với đường
tiếp cận của hệ thống ILS, MLS càng tốt.
3.3.5.32 Góc chiếu đặt các đèn trong dải đèn cánh ngang PAPI phải đảm bảo trong
quá trình tiếp cận, khi người lái quan sát được tín hiệu 1 trắng và 3 đỏ thì sẽ nhìn
thấy mọi chướng ngại vật trong khu tiếp cận với một khoảng cách an toàn.
3.3.5.33 Góc chiếu đặt các đèn trong dải đèn cánh ngang APAPI phải đảm bảo trong
quá trình tiếp cận, khi người lái quan sát được tín hiệu trên đường dốc thấp nhất,
nghĩa là một tín hiệu trắng và một tín hiệu đỏ thì sẽ thấy mọi chướng ngại vật trong
khu vực tiếp cận từ một khoảng cách an toàn.
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3.3.5.34 Các quy định sau đây áp dụng cho T- VASIS, AT- VASIS, PAPI và
APAPI:
a) Phải lập một bề mặt bảo vệ chướng ngại vật bằng cách tạo ra một hệ thống chỉ
dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt.
b) Các đặc trưng của bề mặt bảo vệ chướng ngại vật: Đường gốc, độ mở, chiều dài
và độ dốc phải phù hợp với các quy định ở cột tương ứng ở Bảng 3.3-1 và H 3.3-10.

Hình 3.3-10. OPS cho hệ thống chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt
c) Các chướng ngại vật mới hoặc các phần mở rộng của các chướng ngại vật đã có
từ trước, không được nằm ngoài bề mặt bảo vệ chướng ngại vật, trừ khi nhà chức
trách cho phép hoặc chướng ngại vật mới hay phần mở rộng đó được che khuất bởi
một chướng ngại vật cố định hiện hữu.
d) Các chướng ngại vật hiện hữu vượt ra ngoài phía trên của bề mặt bảo vệ chướng
ngại vật phải được di chuyển, trừ khi được nhà chức trách cho phép sau khi xác định
chướng ngại vật đó không ảnh hưởng xấu đến an toàn hoặc chướng ngại vật này
được che khuất bởi một vật thể cố định hiện hữu.
e) Khi một chướng ngại vật vượt lên trên mặt phẳng giới hạn chướng ngại vật, ảnh
hưởng xấu đến an toàn bay, thì phải áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:
- Nâng cao một cách thích hợp độ dốc tiếp cận của hệ thống;
- Giảm độ mở phương vị đứng của hệ thống sao cho chướng ngại vật nằm ra ngoài
các đường bao của chùm tia sáng;
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- Di chuyển trục của hệ thống và bề mặt bảo vệ chướng ngại vật gắn liền với nó đi
không quá 5o
- Di chuyển thích hợp ngưỡng đường CHC. Khi không thể thực hiện di chuyển
ngưỡng đường CHC, thì di chuyển cả hệ thống lên phía ngược với ngưỡng đường
CHC để tăng độ cao trên ngưỡng đường CHC tương ứng độ cao chướng ngại vật
nhô lên.
3.3.6 Đèn dẫn chíp s¸ng tuÇn tù (Circling guidance lights)
3.3.6.1 Phải bố trí đèn dẫn chíp s¸ng tuÇn tù khi các hệ thống đèn tiếp cận và đèn
đường CHC không đảm bảo cho tàu bay nhận biết được đường CHC.
3.3.6.2 Vị trí và số lượng đèn dẫn chíp s¸ng tuÇn tù cần chọn phù hợp để cho phép
người lái thực hiện:
a) Đi vào ngược hướng gió hoặc chỉnh tuyến bay thẳng vào đường CHC ở cự ly cần
thiết và nhận biết được ngưỡng đường CHC khi bay qua;
b) Giữ được tầm nhìn đến ngưỡng đường CHC và những vật chuẩn định hướng
khác, cho phép người lái quyết định quay lại và hoàn thành tiếp cận chót theo các
chỉ dẫn của các thiết bị phụ trợ dẫn đường bằng mắt khác.
3.3.6.3 Các đèn dẫn chíp s¸ng tuÇn tù bao gồm:
a) Các đèn hiệu ở phần kéo dài tim đường CHC và các thành phần của hệ thống
đèn tiếp cận;
b) Các đèn báo hiệu vị trí ngưỡng đường CHC;
c) Các đèn báo hiệu hướng hoặc vị trí đường CHC.
3.3.6.4 Đèn dẫn chíp s¸ng tuÇn tù cố định hoặc nhấp nháy với cường độ và góc
chiếu sáng phù hợp với các điều kiện tầm nhìn và đèn xung quanh mà trong đó dự
kiến tiếp cận bằng mắt theo chíp s¸ng tuÇn tù. Các đèn chíp có màu trắng, các đèn
sáng liên tục có màu trắng hoặc sử dụng đèn phóng điện có khí.
3.3.6.5 Các đèn phải có cấu tạo và lắp đặt sao cho không làm lóa mắt hoặc làm
người lái tàu bay lạc hướng trong quá trình tiếp cận hạ cánh, cất cánh hoặc lăn.
3.3.7 Hệ thống đèn dẫn vào đƣờng CHC (Runway lead-in lighting system)
3.3.7.1 Ở những nơi yêu cầu có chỉ dẫn bằng mắt dọc quỹ đạo tiếp cận đặc biệt, liên
quan đến việc phải tránh địa hình nguy hiểm hoặc giảm tiếng ồn thì phải lắp hệ
thống đèn dẫn vào đường CHC.
3.3.7.2 Hệ thống đèn dẫn vào đường CHC bao gồm những nhóm đèn định hướng chỉ
dẫn đường tiếp cận. Khoảng cách giữa các nhóm đèn cạnh nhau không được vượt
quá 1.600 m.
3.3.7.3 Hệ thống đèn dẫn vào đường CHC được kéo dài từ một điểm do nhà chức
trách xác định đến điểm mà từ đó nhìn thấy được hệ thống đèn tiếp cận hoặc nhìn
thấy đường CHC hoặc hệ thống đèn đường CHC.
3.3.7.4 Mỗi nhóm đèn của hệ thống đèn dẫn vào đường CHC phải có tối thiểu ba
đèn nhấp nháy hoặc sáng liên tục thẳng hàng. Các đèn nhấp nháy có màu trắng, mỗi
nhóm lần lượt phát các tín hiệu nhấp nháy nối tiếp nhau theo hướng tới đường CHC.
Đèn sáng liên tục là các đèn phóng điện có khí.
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3.3.8 Đèn nhËn biÕt ngƣỡng đƣờng CHC (Runway threshold identifition lights)
3.3.8.1 Vị trí lắp đặt các đèn nhËn biÕt ngưỡng đường CHC:
a) Trên ngưỡng đường CHC tiếp cận giản đơn;
b) Trên ngưỡng dịch chuyển đường CHC hoặc ngưỡng tạm thời di chuyển khỏi vị
trí thông thường.
3.3.8.2 Các đèn ngưỡng đường CHC được bố trí trên một đường thẳng, đối xứng qua
tim đường CHC và ở ngoài các đèn biên đường CHC khoảng 10 m.
3.3.8.3 Các đèn đánh dấu ngưỡng đường CHC là đèn nhấp nháy mầu trắng, tần số
chớp từ 60 đến 120 lần trong một phút.
3.3.8.4 Các đèn ngưỡng đường CHC chỉ được nhìn thấy ở hướng tiếp cận vào đường
CHC.
3.3.9 Đèn cạnh của đƣờng CHC (Runway edge lights)
3.3.9.1 Các đèn cạnh của đường CHC được lắp đặt trên đường CHC, dùng để khai
thác vào ban đêm hoặc đường CHC tiếp cận chính xác dùng ban ngày hoặc ban đêm.
3.3.9.2 Các đèn cạnh của đường CHC được lắp đặt trên đường CHC, dùng cho cất
cánh ban ngày trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC dưới mức tối thiểu 800m.
3.3.9.3 Các đèn cạnh được bố trí thành hai dãy song song, đối xứng qua tim đường
CHC, dọc toàn bộ chiều dài đường CHC.
3.3.9.4 Các đèn cạnh của đường CHC được bố trí dọc mép đường CHC, hoặc ngoài
phạm vị đường CHC nhưng không cách xa mép đường CHC quá 3 m.
3.3.9.5 Khi chiều rộng đường CHC vượt quá 60 m, xác định khoảng cách giữa các
dãy đèn được xác định phụ thuộc vào: tính chất của hoạt động, sự phân bố các đèn
cạnh đường CHC và những thiết bị phụ trợ dẫn đường bằng mắt khác.
3.3.9.6 Đối với đường CHC có thiết bị, các đèn cạnh của đường CHC được bố trí
theo hàng với khoảng cách đều không lớn hơn 60 m và không quá 100 m đối với
đường CHC không có thiết bị.
3.3.9.7 Đèn cạnh đường CHC là đèn cố định, có ánh sáng màu trắng biến đổi, trừ
trường hợp:
a) Khi có ngưỡng dịch chuyển của đường CHC, các đèn bố trí giữa đầu đường CHC
và ngưỡng dịch chuyển có ánh sáng màu đỏ theo hướng tiếp cận hạ cánh.
b) Tính từ vị trí xuất phát chạy đà khi cất cánh, những đèn nằm trong phạm vi chiều
dài 600 m hoặc 1/3 chiều dài đường CHC ở đầu cuối của đường CHC, có ánh sáng
màu vàng.
3.3.9.8 Các đèn cạnh đường CHC được nhìn thấy theo toàn bộ góc phương vị đứng,
chỉ dẫn cho người lái khi hạ cánh, cất cánh ở cả hai hướng hoặc bay vòng.
3.3.9.9 Cường độ sáng đèn cạnh đường CHC nằm trong khoảng 25cd đến 50 cd,
điều chỉnh phù hợp theo các điều kiện tầm nhìn và chiếu sáng xung quanh.
3.3.10 Đèn ngƣỡng đƣờng CHC và đèn cánh ngang (Runway threshold and wing
bar lights)
3.3.10.1 Đường CHC có trang bị đèn cạnh, cần phải lắp đặt các đèn ngưỡng đường
CHC, trừ trường hợp đường CHC tiếp cận không thiết bị hoặc tiếp cận giản đơn, có
ngưỡng đường CHC dịch chuyển và có lắp đặt các đèn cánh ngang.
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3.3.10.2 Nếu ngưỡng trùng với mép đầu của đường CHC, các đèn ngưỡng được bố
trí thành một dãy vuông góc với tim đường CHC. Bố trí đèn ngưỡng càng gần mép
đầu của đường CHC càng tốt và phải nằm trong khoảng cách cách mép đường CHC
3 m.
3.3.10.3 Khi ngưỡng đường CHC được dịch chuyển khỏi mép đầu đường CHC thì
các đèn ngưỡng được bố trí theo một dãy vuông góc với tim đường CHC tại ngưỡng
dịch chuyển.
3.3.10.4 Các đèn ngưỡng đường CHC gồm có:
a) Ít nhất 6 đèn đối với đường CHC không thiết bị hoặc đường CHC tiếp cận giản
đơn;
b) Số lượng đèn phải đủ để bố trí đều giữa 2 dãy đèn cạnh đường CHC với khoảng
cách là 3 m đối với đường CHC tiếp cận chính xác cấp I.
c) Các đèn phân bố đều giữa 2 dãy đèn cạnh đường CHC với khoảng cách không lớn
hơn 3 m đối với đường CHC tiếp cận chính xác cấp II hoặc III .
3.3.10.5 Phải bố trí các đèn cánh ngang trên đường CHC tiếp cận chính xác
3.3.10.6 Các đèn ngưỡng và đèn cánh ngang chiếu sáng cố định một hướng màu
xanh lục, chiếu sáng liên tục theo hướng tiếp cận đường CHC. Cường độ và góc
chiếu sáng phù hợp với các điều kiện tầm nhìn và độ chiếu sáng xung quanh mà
đường CHC sẽ được sử dụng.
3.3.11 Đèn cuối đƣờng CHC (Runway end lights)
3.3.11.1 Các đèn cuối đường CHC được lắp đặt trên đường CHC có lắp đặt các đèn
cạnh. Khi ngưỡng nằm ở mép đường CHC, sử dụng đèn ngưỡng làm đèn giới hạn
cuối đường CHC.
3.3.11.2 Các đèn cuối đường CHC được bố trí trên một đường thẳng vuông góc với
tim đường CHC, càng gần đầu mép đường CHC càng tốt và không được vượt quá
khoảng cách cách mép đường CHC 3 m.
3.3.11.3 Hệ đèn cuối đường CHC phải có tối thiểu 6 đèn và đáp ứng yêu cầu:
a) Bố trí với các khoảng cách bằng nhau giữa 2 dãy đèn cạnh đường CHC;
b) Hai nhóm đối xứng qua tim đường CHC, các đèn trong từng nhóm được đặt
cách đều nhau và khoảng trống giữa các nhóm bằng khoảng cách ngang giữa các
đèn và không được lớn hơn 1/2 khoảng cách giữa các hàng đèn cạnh đường CHC.
CHC không được vượt quá 6 m.
3.3.11.4 Các đèn cuối đường CHC là những đèn cố định màu sáng đỏ một hướng,
theo hướng đường CHC. Cường độ và góc loa phát sáng phù hợp với điều kiện tầm
nhìn và độ chiếu sáng xung quanh mà đường CHC sẽ sử dụng.
3.3.12 Đèn tim đƣờng CHC (Runway centre line lights)
3.3.12.1 Đèn tim đường CHC được bố trí trên đường CHC có trang thiết bị tiếp cận
chính xác cấp II hoặc cấp III.
3.3.12.2 Đèn tim đường CHC được bố trí trên đường CHC có trang thiết bị tiếp cận
chính xác cấp I trong trường hợp đường CHC được dùng cho các tàu bay có tốc độ
hạ cánh lớn hoặc khi khoảng cách giữa các đèn cạnh đường CHC lớn hơn 50 m.
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3.3.12.3 Đèn tim đường CHC được bố trí trên đường CHC dùng để cất cánh trong
điều kiện khai thác với tầm nhìn trên đường CHC (RVR) nhỏ hơn 400 m.
3.3.12.4 Đèn tim đường CHC được bố trí trên đường CHC dùng để cất cánh trong
điều kiện tầm nhìn trên đường CHC tối thiểu là 400 m hoặc lớn hơn khi đường CHC
sử dụng cho các loại máy bay có tốc độ cất cánh lớn, hoặc khoảng cách giữa các
đèn cạnh của đường CHC lớn hơn 50 m.
3.3.12.5. Các đèn tim đường CHC phải được bố trí dọc theo tim đường CHC, trừ
trường hợp không thể bố trí theo đường tim, chúng được đặt về một phía cách đều
tim đường CHC một khoảng không được lớn hơn 60 cm. Các đèn tim đường
30 m. Ở những nơi
đã bố trí các đèn tim cách nhau 7,5 m thì không cần phải bố trí lại.
3.3.12.6 Chỉ dẫn tim đường CHC cho cho tàu bay cất cánh kể từ đầu đường CHC
đến ngưỡng dịch chuyển bằng hệ thống đèn sau:
ảo
hướng dẫn tàu bay khi cất cánh và không làm chói mắt người lái tàu bay đang cất
cánh;
b) hoặc các đèn tim đường CHC
c) hoặc những dải đèn (barret) có chiều dài tối thiểu là 3 m, được bố trí với những
khoảng cách bằng nhau và bằng 30 m, các đặc tính qua
chúng đảm bảo dẫn đường khi cất cánh, không làm chói mắt người lái tàu bay.
Trường hợp đường CHC sử dụng để hạ cánh, khi cần có thể tắt các đèn tim
đường CHC, hoặc điều chỉnh cường độ của hệ thống đèn tiếp cận hoặc của các dải
đèn (barret). Trong mọi trường hợp, nếu đường CHC sử dụng để hạ cánh thì các đèn
tim đường CHC không phải là chỉ dẫn đường tim duy nhất từ đầu đường CHC tới
ngưỡng dịch chuyển.
3.3.12.7 Các đèn tim đường CHC là các đèn cố định sáng trắng biến đổi, lắp đặt từ
ngưỡng đường CHC đến điểm cách cuối đường CHC 900 m, bố trí xen kẽ màu sáng
trắng biến đổi từ điểm cách 900m đến điểm cách 300m tính từ cuối đường CHC và
các đèn màu đỏ từ điểm cách cuối đường CHC 300 m tới mép cùng. Trừ trường hợp
hạ cánh, chiều dài đường CHC nhỏ hơn 1800 m, các đèn xen kẽ màu đỏ và màu
trắng biến đổi được lắp đặt từ một điểm giữa đường CHC dùng cho hạ cánh đến
điểm ở vị trí 300 m cách cuối đường CHC.
3.3.13 Đèn vùng chạm bánh đƣờng CHC (Runway touchdown zone lights)
3.3.13.1 Bố trí các đèn vùng chạm bánh trong vùng tiếp đất đường CHC tiếp cận
chính xác cấp II hoặc III
3.3.13.2 Các đèn vùng chạm bánh được lắp đặt bắt đầu từ ngưỡng đường CHC kéo
dài trên đoạn 900 m, trừ trường hợp đường CHC ngắn hơn 1800 m thì chiều dài đó
giảm xuống dưới một nửa chiều dài đường CHC. Các đèn được lắp đặt theo sơ đồ
từng cặp đèn (barret) đối xứng qua tim đường CHC. Khoảng cách ngang giữa các
đèn phía trong cùng của từng cặp dãy đèn (barret) bằng khoảng cách ngang lựa chọn
cho các dấu hiệu vùng chạm bánh. Khoảng cách dọc giữa các cặp dãy đèn (barret)
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là 60 m. Khi tầm nhìn thấp hơn tầm nhìn tối thiểu, bố trí các dãy đèn (barret) cách
nhau theo chiều dọc là 30 m.
3.3.13.3 Dãy đèn (barret) bao gồm tối thiểu ba đèn với khoảng cách giữa chúng
không lớn hơn 1.5 m.
3.3.13.4 Dãy đèn (barret) có chiều dài từ 3,5 m đến 4.5 m.
3.3.13.5 Các đèn vùng chạm bánh là đèn cố định, một hướng với màu trắng biến đổi.
3.3.14 Đèn nhận biết đƣờng lăn thoát nhanh
3.3.14.1 Đèn nhận biết đường lăn thoát nhanh được lắp đặt trên đường CHC sử dụng
trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 350m hoặc nơi có lưu lượng giao
thông cao
3.3.14.2 Đèn nhận biết đường lăn thoát nhanh không được bật trong trường hợp có
đèn hỏng hoặc có hỏng hóc làm cho các đèn không hiển thị đầy đủ như bình thường
3.3.14.3 Một bộ đèn nhận biết đường lăn thoát nhanh được đặt trên đường CHC
cùng phía của tim đường lăn thoát nhanh, mỗi đèn đặt cách nhau 2m và đèn gần tim
đường CHC nhất cách đường tim 2m (H 3.3-11)

Hình 3.3-11 Đèn báo đường lăn thoát nhanh (RETILS)
3.3.14.4 Khi có nhiều hơn một đường lăn thoát nhanh trên đường CHC, các bộ đèn
nhận biết của đường lăn thoát nhanh không được hiển thị đồng thời.
3.3.14.5 Các đèn nhận biết đường lăn thoát nhanh là đèn màu vàng cố định một
hướng, được lắp đặt sao cho khi người lái tàu bay hạ cánh, có thể nhìn thấy hướng
tiếp cận đường CHC.
3.3.14.6 Các đèn nhận biết đường lăn thoát nhanh được cấp điện độc lập với các đèn
đường CHC.
3.3.15 Đèn dừng (Stopway light)
3.3.15.1 Đoạn dừng sử dụng ban đêm phải được trang bị đèn dừng.
3.3.15.2 Các đèn dừng được đặt trên suốt chiều dài của đoạn dừng gồm hai dãy song
song cách đều ở hai bên tim đường CHC và trùng với những dãy đèn cạnh của
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đường CHC. Các đèn đoạn dừng được đặt gần nhất mép ngang cuối của đoạn dừng,
vuông góc với trục đoạn dừng, nhưng không được cách mép ngoài quá 3 m.
3.3.15.3 Các đèn của đoạn dừng là những đèn cố định một hướng, màu sáng đỏ, theo
hướng đường CHC.
3.3.16 Đèn tim đƣờng lăn (Taxiway centre line lights)
. Trừ trường hợp lưu lượng giao
thông thấp,
đường tim của nó đủ đảm bảo chỉ dẫn đường.
3.3.16.2 Phải lắp đặt đèn tim đường lăn sử dụng ban đêm khi tầm nhìn trên đường
CHC là 350m hoặc lớn hơn và trên nút giao ĐL với đường lăn thoát nhanh, trừ
trường hợp lưu lượng giao thông thấp mà đèn cạnh đường lăn và dấu hiệu tim đường
lăn đã đủ dẫn đường.
3.3.16.3 Khi cần, người có thẩm quyền cho phép lắp đặt các đèn tim đường lăn trên
đường lăn ra, đường lăn và trên sân đỗ trong tất cả các điều kiện tầm nhìn. Khi đó
đèn tim đường lăn được coi là các thành phần của việc chỉ dẫn và kiểm soát di
chuyển trên mặt đất nhằm dẫn đường liên tục giữa tim đường CHC và vị trí đỗ tàu
bay.
3.3.16.4 Lắp đặt các đèn tim đường lăn trên đường CHC có một phần là đường lăn
tiêu chuẩn và dùng cho tàu bay lăn trên đường CHC trong những điều kiện tầm nhìn
trên đường CHC nhỏ hơn 350 m. trừ trường hợp khi lưu lượng hoạt động thấp thì
không nhất thiết phải có các đèn đó nếu đèn cạnh ĐL và dấu hiệu đường tim của nó
đủ dẫn đường.
3.3.16.5 Khi cần, người có thẩm quyền cho phép lắp đặt đèn tim đường lăn cho tất
cả các trường hợp tầm nhìn trên một phần đường CHC là ĐL tiêu chuẩn như là một
bộ phận của hệ thống chỉ dẫn và kiểm soát di chuyển trên mặt đất.
3.3.16.6 Đèn tim ĐL trên ĐL không phải là ĐL thoát nhanh và ĐL tiêu chuẩn trên
một phần đường CHC là các đèn màu xanh lục với chùm tia chỉ nhìn thấy từ tàu bay
lăn trên hoặc bên cạnh ĐL.
3.3.16.7 Các đèn tim ĐL trên ĐL thoát nhanh là đèn sáng cố định. Đèn tim đường
lăn có màu xanh lục và vàng bắt đầu từ điểm xa đường CHC nhất trong hai vị trí
sau:
a) Vị trí tim đường CHC giao với biên của khu vực ILS/MLS tới hạn/nguy hiểm
b) Vị trí giao với cạnh thấp hơn của bề mặt chuyển tiếp trong.
Các đèn sau đó có màu xanh lục (H 3.3-12). Đèn gần biên nhất bao giờ cũng có màu
vàng. Tại nơi tàu bay có thể lăn theo đường tim theo cả hai hướng thì tất cả các đèn
tim cho tàu bay tiếp cận đường CHC có màu xanh lục.
3.3.16.8 Khi tầm nhìn trên đường CHC dưới 350m, ở nơi cường độ chiếu sáng cao
hơn thì độ chiếu sáng của đèn tim đường lăn thoát nhanh giống như đèn tim đường
CHC.
3.3.16.9 Các đèn tim đường lăn cường độ cao chỉ được sử dụng trong trường hợp
cần thiết và cần có nghiên cứu đặc biệt.
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3.3.16.10 Lắp đặt các đèn tim đường lăn trên dấu hiệ
30 cm .

Hình 3.3-12. Đèn đường lăn
3.3.16.11 Khoảng cách giữa các đèn tim ĐL nằm trên một đoạn thẳng của đường lăn
không được vượt quá 30 m, trừ các trường hợp sau:
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a) Khi điều kiện khí tượng cho phép, khoảng cách bố trí giữa các đèn tim ĐL được
phép lớn hơn 30m, nhưng không vượt quá 60 m.
b) Trên những đoạn thẳng ngắn, khoảng cách bố trí giữa các đèn tim ĐL được phép
nhỏ hơn 30m.
c) Khoảng cách bố trí giữa các đèn tim ĐL nhỏ hơn 15m khi khai thác đường lăn
trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 350 m.
3.3.16.12 Đèn tim đường lăn trên đoạn vòng được bố trí với khoảng cách không đổi
đến mép ngoài của đường cong giống như trên đoạn thẳng. Các đèn cần có khoảng
cách đủ để nhận thấy đường cong.
3.3.16.13 Trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC dưới 350 m, bố trí đèn trên
đường lăn với khoảng cách như sau: Ở những đoạn cong, cách nhau không quá
15m; Trên đường cong bán kính nhỏ hơn 400 m, cách nhau không quá 7,5m.
Khoảng cách này có thể tăng đến 60 m trước và sau đoạn cong.
Trong điều kiện tầm nhìn trên đường CHC bằng hoặc lớn hơn 350 m, bố trí đèn trên
đường lăn ở những đoạn cong với khoảng cách như sau:
Bán kính đƣờng cong
Khoảng cách đèn
Dưới 400 m
7,5m
Từ 401m đến 899 m
15m
Lớn hơn hoặc bằng 900 m
30 m
3.3.16.14 Đèn tim ĐL trên đường lăn thoát nhanh được lắp đặt bắt đầu từ một điểm
trước tiếp đầu của đoạn tim ĐL cong, ít nhất là 60 m và tiếp tục vượt quá tiếp cuối
của đoạn cong đến điểm trên tim ĐL mà tàu bay có thể đạt tốc độ lăn bình thường.
Các đèn trên đoạn song song với tim đường CHC phải cách hàng đèn tim của đường
CHC ít nhất 60 cm như Hình 3.3-13.

Hình 3.3-13 . Đèn tim bổ sung đường lăn và đường CHC
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3.3.16.15 Đèn tim
dọc không quá 15m. Trừ nơi không có đèn tim đường CHC, khoảng cách có thể lớn
hơn nhưng không vượt quá 30m.
t
cách hàng đèn tim đường CHC ít nhất 60 cm như trên Hình 3.3-13.
chiều dọc không quá 7,5 m.
3.3.16.17 Bố trí các đèn tim ĐL trên một phần đường CHC là đường lăn tiêu chuẩn
cho tàu bay lăn qua và lăn vào đường CHC trong điều kiện tầm nhìn trên đường
CHC nhỏ hơn 350 m được lắp với khoảng cách dọc không quá 15 m.
3.3.17 Đèn cạnh đƣờng lăn (Taxiway edge lights)
, thì có thể dùng bề mặt
phản quang hoặc các phương tiện khác để dẫn đường.
3.3.17.2 Đèn cạnh ĐL được lắp đặt trên đường CHC có một phần là ĐL tiêu chuẩn
dùng ban đêm khi đường CHC không có đèn tim ĐL.

60 m.
3.3.17.4 Đèn cạnh đường lăn trên sân chờ, sân cạnh đường CHC, sân đỗ... được bố
trí với khoảng cách dọc đều nhau không lớn hơn 60 m.
3.3.17.5 Đèn cạnh ĐL đặt sát mép của ĐL, sân chờ, sân cạnh đường CHC, sân đỗ,
hoặc đường CHC hoặc ở ngoài nhưng không xa mép quá 3 m.
30o
, đường lăn thoát hay
đoạn cong, đèn được che không cho ánh sáng chiếu về góc phương vị.
3.3.18 Đèn sân quay đầu đƣờng CHC
3.3.18.1 Các đèn sân quay đầu đường CHC được lắp đặt trên sân quay đầu đường
CHC cho điều kiện tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 350 m, cho phép người lái
tàu bay quay đầu tàu bay 180o trở về tim đường CHC.
3.3.18.2 Lắp đặt đèn sân quay đầu đường CHC cho sân quay đầu đường CHC sử
dụng vào ban đêm.
3.3.18.3 Lắp đặt các đèn sân quay đầu đường CHC trên dấu hiệu sân quay đầu
đường CHC, trường hợp không lắp được thì có thể dịch chúng đi không quá 30 cm.
3.3.18.4 Các đèn sân quay đầu đường CHC trên phần đoạn thẳng của dấu hiệu sân
quay đầu đường CHC cách nhau không quá 15 m.
3.3.18.5 Các đèn sân quay đầu đường CHC trên đường cong của dấu hiệu sân quay
đầu đường CHC cách nhau không quá 7,5 m.
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3.3.18.6 Các đèn sân quay đầu đường CHC là đèn cố định một hướng, ánh sáng màu
xanh lục với kích thước chùm tia sao cho các đèn chỉ được nhìn thấy từ các tàu bay
đang lăn trên sân quay đầu đường CHC hoặc đang tiếp cận nó.
3.3.19 Đèn vạch dừng (Stop bars)
3.3.19.1 Phải bố trí đèn vạch dừng ở từng vị trí chờ đường CHC khi tầm nhìn trên
đường CHC nhỏ hơn 350 m, trừ những nơi:
;
:
.
2) Phương tiện tối thiểu tham gia giao thông trên khu vực CHC.
ch dừng được lắp đặt ở từng vị trí chờ đường CHC khi tầm nhìn trên
đường CHC từ 350 m đến 550 m, trừ những nơi:
;
:
.
2) Phương tiện tối thiểu tham gia giao thông trên khu vực CHC.
3.3.19.3 Đèn v
.
n vạch dừng.
3 m.
3m, ngang
chờ đường CHC.
theo hướng tiếp cận đường CHC.
đèn này phải có những đặc trưng giống
như đèn vạch dừng, đảm bảo tàu bay tiếp cận nhìn thấy đèn vạch dừng.
, được liên kết ít nhất với 3 đèn tim
đường lăn (mở rộng đến khoảng cách tối thiểu là 90 m tính từ vạch dừng) theo
hướng tàu bay đến nhìn từ đèn vạch dừng.
:
;
b) Các vạch đèn dừng đặt ngang qua ĐL khi dự kiến chỉ chỉ sử dụng làm ĐL thoát,
được đóng mở theo lựa chọn hay theo cả nhóm;
90
m cách vạch đèn dừng;
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èn dừng,
sao cho khi đèn vạch dừng chiếu sáng thì đèn tim ĐL tắt và ngược lại.
e) Phải thiết kế hệ thống điện sao cho các đèn của vạch đèn dừng không bị hỏng
cùng một lúc.
3.3.20 Đèn vị trí chờ lăn trung gian (Intermediate holding lights)
.
3.3.20.2 Lắp đặt đèn chờ lăn trung gian tại vị trí chờ lăn trung gian ở nơi không có
biển hiệu chỉ dẫn dừng và đi giống như đèn vạch dừng.
3.3.20.3 Lắp đặt đèn chờ lăn trung gian dọc ở phía trước dấu hiệu vị trí chờ trung
gian 0.3 m.
3.3.20.4 Đèn vị trí chờ lăn trung gian bao gồm 3 đèn cố định cùng một hướng chiếu
sá
tim ĐL và từng đèn riêng biệt cách nhau 1,5m về mỗi bên.
3.3.21 Đèn thoát các sân cạnh đƣờng CHC (De/anti – icing facility exit lights)
3.3.21.1 Các đèn thoát của sân cạnh đường CHC được bố trí tại đường bao của sân.
3.3.21.2 Các đèn thoát của sân cạnh đường CHC được đặt trong khoảng 0,3 m của
dấu hiệu vị trí chờ trung gian để phân biệt đèn đường biên thoát và đèn thoát của sân
cạnh đường CHC.
3.3.21.3 Các đèn thoát của sân cạnh đường CHC phải cố định cùng hướng chớp sáng
vàng, cách nhau 6m, tiếp cận theo hướng đèn thoát đường biên, cùng hướng chớp
sáng với đèn tim ĐL (Hình 3.3-14).
3.3.22 Đèn gác đƣờng CHC (Runway guard lights)
3.3.22.1 Đèn gác đường CHC (hình 3.3-15), dạng A áp dụng cho từng nút ĐL /
đường CHC khi đường CHC được sử dụng trong điều kiện:
a) Tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 550 m khi không có vạch đèn dừng;
b) Tầm nhìn trên đường CHC từ 550 m đến 1200 m khi lưu lượng giao thông cao.
3.3.22.2 Trang bị đèn gác đường CHC, dạng A áp dụng cho từng nút ĐL / đường
CHC khi đường CHC sử dụng trong điều kiện:
a) Tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 550 m có vạch đèn dừng;
b) Tầm nhìn trên đường CHC từ 550 m đến 1200 m khi lưu lượng giao thông trung
bình hoặc thấp.
3.3.22.3 Đèn gác đường CHC dạng A, bố trí ở hai phía đường lăn với khoảng cách
đến tim đường CHC không nhỏ hơn tiêu chuẩn cho đường CHC cất cánh trong bảng
3.3- 2.
3.3.22.4 Đèn gác đường CHC dạng A bao gồm hai đôi đèn màu vàng.
3.3.22.5 Ở nơi cần tăng tầm nhìn hiệu quả khi tắt mở đèn gác đường CHC, đèn dạng
A vào ban ngày có thể dùng tấm che nắng bố trí ở trên mỗi đèn để ngăn ánh nắng
chiếu vào thấu kính tạo nên giao thoa ánh sáng.
3.3.22.6 Các đèn trong bộ đèn dạng A luân phiên nhau phát sáng.
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3.3.22.7 Đèn gác đường CHC dạng B, bố trí ngang qua đường lăn, với khoảng cách
đến tim đường CHC không nhỏ hơn tiêu chuẩn đối với đường CHC cất cánh trong
bảng 3- 2.
3.3.22.8 Đèn gác đường CHC dạng B bao gồm các đèn màu vàng, bố trí ngang qua
đường lăn, cách nhau 3m.

Hình 3.3-14 Sân cạnh đường CHC

Hình 3.3-15. Đèn gác đường CHC
3.3.22.9 Các đèn trong bộ đèn dạng B, những ngọn đèn cạnh nhau sẽ luân phiên
nhau phát sáng và các đèn cách nhau phát sáng đồng thời.
3.3.22.10 Lắp đặt đèn gác đường CHC, dạng A hoặc B hoặc cả 2 dạng cho từng nút
giao ĐL / đường CHC để phân biệt rõ nút giao đường lăn / đường CHC với vị trí
khác.
3.3.22.11 Bố trí đèn chiếu sáng theo một hướng sao cho người lái tàu bay đang lăn
nhìn thấy vị trí chờ cần đến.
3.3.22.12 Các đèn phải nhấp nháy trong khoảng 30 đến 60 chu kỳ trong một phút và
chu kỳ tắt, mở đối với các đèn đối diện ở mỗi bên phải bằng nhau.
3.3.22.13 Đèn gác đường CHC dạng A được lắp đặt ở giá trị 6.6 ampe, phải đảm
bảo nhìn tốt nhất chớp sáng từ 45 đến 50 lần trong một phút. Đèn gác đường CHC
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dạng B được lắp đặt ở giá trị 6.6 amp, phải đảm bảo nhìn tốt nhất khi mỗi đèn sáng
từ 30 đến 32 lần trong một phút.
3.3.23 Hệ thống dẫn đỗ tàu bay bằng mắt (Visual docking guidance system)
3.3.23.1 Hệ thống dẫn đỗ tàu bay bằng mắt được trang bị khi các phương thức đánh
dấu khác không dùng được.
3.3.23.2 Hệ thống biển báo thể hiện cả góc phương vị và chỉ dẫn dừng.
3.3.23.3 Đèn chỉ dẫn phương vị và đèn báo vị trí dừng cần đáp ứng nhu cầu sử dụng
trong mọi thời tiết, tầm nhìn và trạng thái mặt đường khi hệ thống dự kiến sử dụng
cả ban ngày và ban đêm, nhưng không làm lóa mắt người lái.
3.3.23.4 Đèn chỉ dẫn phương vị và đèn chỉ dẫn dừng cần được thiết kế để:
a) Người lái tàu bay nhận rõ sai sót đối với một hoặc cả hai loại đèn.
b) Có thể tắt.
3.3.23.5 Đèn chỉ dẫn phương vị và đèn chỉ dẫn dừng cần đặt ở vị trí đảm bảo chỉ dẫn
liên tục với các dấu hiệu vị trí đỗ tàu bay, các đèn chỉ dẫn di chuyển vào đỗ tàu bay
và hệ thống biển báo bằng mắt.
3.3.23.6 Độ chính xác của hệ thống này phải phù hợp với mọi loại cầu hành khách
và tàu bay cố định với các thiết bị phục vụ nó.
3.3.23.7 Hệ thống này có thể sử dụng cho mọi loại tàu bay sử dụng vị trí đỗ, không
phụ thuộc vào việc khai thác.
3.3.23.8 Nếu hệ thống phục vụ một loại tàu bay riêng biệt, thì cần thông báo loại tàu
bay được lựa chọn cho người lái và người vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống
sẵn sàng cho khai thác.
3.3.23.9 Đèn chỉ phương vị được đặt trên hoặc gần đường tim đỗ tàu bay kéo dài
phía trước đầu tàu bay để từ buồng lái tàu bay, người lái nhìn thấy tín hiệu trong
suốt thời gian lăn vào vị trí đỗ và khi vào vị trí đỗ, người lái bên trái nhìn thấy
chúng.
3.3.23.10 Đèn chỉ phương vị được lắp đặt đáp ứng yêu cầu người lái bên trái và bên
phải nhìn thấy.
3.3.23.11 Đèn chỉ phương vị phải chỉ rõ hướng trái/phải, giúp cho người lái xử lý và
giữ được hướng vào mà không phải sử dụng lệnh điều hành.
3.3.23.12 Khi dùng màu sắc thay đổi để chỉ phương vị thì màu xanh lục được sử
dụng để nhận biết đường tim và màu đỏ dùng để chỉ sai lệch khỏi đường tim.
3.3.23.13 Đèn chỉ vị trí dừng tàu bay cần được lắp đặt ở vị trí giao hoặc ở gần nút
giao, kết hợp với vị trí lắp đèn chỉ phương vị để người lái có thể quan sát thấy cả góc
phương vị và dấu hiệu dừng mà không cần quay đầu.
3.3.23.14 Đèn chỉ vị trí dừng tàu bay phải đảm bảo cho người lái ngồi bên phải và
bên trái nhìn thấy.
3.3.23.15 Khi biển báo cho biết thông tin về vị trí dừng đối với một loại tàu bay
riêng biệt thì phải xét đến khoảng thay đổi lớn của chiều cao mắt người lái và góc
nhìn.
3.3.23.16 Đèn báo vị trí dừng phải chỉ rõ vị trí dừng cho tàu bay, cho biết thông tin
về tốc độ cuối cùng để người lái hãm dần tàu bay cho đến khi dừng hoàn toàn ở vị
trí dừng.
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3.3.23.17 Đèn báo vị trí dừng tàu bay cho biết thông tin về tốc độ cuối cùng ở
khoảng cách ít nhất là 10 m.
3.3.23.18 Khi đèn báo vị trí dừng tàu bay thay đổi màu sắc thì màu xanh lục cho tàu
bay tiếp tục lăn và màu đỏ cho biết vị trí dừng, trừ khi khoảng cách trước điểm dừng
ngắn, màu thứ ba có thể sử dụng thông báo cho biết điểm dừng đã đóng.
3.3.24 Đèn chỉ dẫn di chuyển ở vị trí đỗ tàu bay (Aircraft stand manoeuvring
guidance lights)
3.3.24.1 Đèn chỉ dẫn tàu bay di chuyển vào vị trí đỗ được lắp đặt cho từng vị trí đỗ
tàu bay trên sân đỗ và sân cạnh đường CHC trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, trừ
trường hợp có chỉ dẫn bằng phương tiện khác.
3.3.24.2 Đèn chỉ dẫn tàu bay di chuyển vào vị trí đỗ được đặt thống nhất với các dấu
hiệu vị trí đỗ tàu bay.
3.3.24.3 Những đèn chỉ dẫn di chuyển, không phải đèn chỉ vị trí dừng, là đèn cố
định màu vàng, nhìn thấy được qua khe nhìn chỉ dẫn di chuyển.
3.3.24.4 Các đèn dùng để chỉ rõ các đường vào, ra và quay có khoảng cách không
quá 7,5 m trên đoạn cong và không quá 15 m trên đoạn thẳng.
3.3.24.5 Các đèn chỉ vị trí dừng là đèn cố định, một hướng, màu đỏ.
3.3.24.6 Cường độ chiếu sáng của đèn phụ thuộc vào điều kiện tầm nhìn và môi
trường chiếu sáng vị trí đỗ tàu bay.
3.3.24.7 Thiết kế mạch điện đáp ứng yêu cầu: Khi đèn bật sáng thì vị trí đỗ tàu bay
được sử dụng và tắt thì vị trí đỗ tàu bay không được sử dụng.
3.3.25 Đèn vị trí chờ đường lăn
3.3.25.1 Đèn vị trí chờ đường lăn được trang bị ở từng vị trí chờ đường lăn vào
đường CHC khi đường CHC được thiết kế sử dụng trong điều kiện tầm nhìn từ 350
m đến 550 m
3.3.25.2 Đèn vị trí chờ đường lăn được bố trí bên cạnh dấu hiệu vị trí chờ lăn, cách
mép đường lăn 1,5 m (± 0,5 m).
3.3.25.3 Đèn vị trí chờ đường lăn bao gồm:
a) Đèn hướng dẫn di chuyển mầu đỏ báo tín hiệu dừng, đèn màu xanh lục cho phép
đi;
b) Đèn nháy (Xung) màu đỏ
3.3.25.4 Chùm sáng phải định hướng và sắp xếp sao cho người lái phương tiện đang
lăn đến vị trí chờ lăn nhìn thấy.
3.3.25.5 Cường độ ánh sáng phải thích hợp với điều kiện tầm nhìn và môi trường
chiếu sáng theo điều kiện sử dụng vị trí chờ lăn nhưng không được làm lóa mắt
người lái.
3.3.25.6 Đèn màu đỏ có tần số chớp sáng từ 30 đến 60 chu kỳ trong một phút.
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Mã số loại đƣờng CHC
Loại đƣờng CHC
1

2

3

4

Đường CHC không có trang thiết bị

30

40

75

75

Đường CHC tiếp cận giản đơn

40

40

75

75

60(b)

60b

90(a.b)

90(a.b.c)

--

--

90(a.b)

90(a.b.c)

30

40

75

75

Đường CHC tiếp cận chính xác CAT I
Đường CHC tiếp cận chính xác CAT II
và III
Đường CHC cất cánh

a. Nếu cao trình sân chờ hoặc vị trí chờ đường CHC, đường lăn thấp hơn ngưỡng
đường CHC, khoảng cách trên có thể giảm đi 5 m đối với mỗi mét thấp hơn
ngưỡng phía trên sân chờ hoặc vị trí chờ nhưng không được vi phạm mặt chuyển
tiếp trong.
b. Khoảng cách đó có thể phải tăng để tránh nhiễu đối với hoạt động của các RNA,
đặc biệt khu vực tiếp cận (bay xuống) và thiết bị đài lao lướt.
1- Khoảng cách 90 m đối với mã số 3 hoặc 4 dựa trên cơ sở tính đến tàu
bay có chiều cao phần đuôi 20 m, khoảng cách từ phần mũi tới điểm cao nhất của
đuôi 52,7 m và chiều cao phần mũi 10 m nằm dưới một góc 45o hoặc lớn hơn so
với tim đường CHC và ở ngoài của OFZ và khoảng cách này không được kể vào
trong tính toán OCA/H.
2- Khoảng cách 60 m đối với mã số 2 được dựa trên cơ sở xem xét tàu
bay có chiều cao phần đuôi 8 m, khoảng cách từ phần mũi tới điểm cao nhất của
đuôi 24,6m và chiều cao phần mũi 5,2 m nằm dưới một góc 45 o hoặc lớn hơn so
với tim đường CHC và ở ngoài OFZ.
c. Khi mã chữ F, khoảng cách này là 107,5m.
Khoảng cách 107,5 m đối với mã số 4 khi mã chữ là F dựa trên cơ sở tàu bay có
chiều cao đuôi là 24 m, còn khoảng cách từ mũi tàu bay đến phần cao nhất của
đuôi là 62,2 m và chiều cao của mũi là 10 m nằm dưới một góc 45 0 hoặc lớn hơn
so với tim đường CHC và ở ngoài OFZ.
Bảng 3.3-2. Khoảng cách tối thiểu từ tim đường CHC đến sân chờ
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