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Lời nói đầu 

QCVN 35:2021/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và 

Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải ban hành theo thông  tư số …../2021/TT-BGTVT ngày … tháng … năm 2021. 

QCVN 35:2021/BGTVT thay thế QCVN 35:2017/BGTVT. 

QCVN 35:2021/BGTVT được biên soạn trên cơ sở QCVN 35:2017/BGTVT và bổ 

sung cập nhật ECE 123 revision 02,  amend 05, supplement 09, 01 series và ECE R149 

(13/01/2020), amend 02. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƢỚC CỦA 

PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 

National technical regulation of road vehicle headlamps 

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước (sau 

đây được gọi chung là đèn) của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

1.2 Đối tƣợng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn, sản xuất lắp ráp, 

nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan 

đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với đèn. 

1.3  Giải thích từ ngữ 

Trong quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.3.1 Đèn chiếu gần (Passing-beam/ Low beam/ Dipped-beam headlamp) là thiết bị 

được sử dụng phát ra chùm sáng chiếu gần để chiếu sáng phần đường phía trước xe 

không gây chói mắt hoặc khó chịu cho người lái xe ngược chiều và người tham gia giao 

thông khác. 

1.3.2 Đèn chiếu xa là thiết bị được sử dụng phát ra chùm sáng chiếu xa để chiếu 

sáng trên một khoảng cách xa ở phần đường phía trước xe. 

1.3.3 Đèn độc lập có nghĩa là đèn có các bộ phận chiếu sáng có bề mặt rõ ràng 

theo hướng trục tham chiếu, nguồn sáng riêng biệt và thân đèn riêng biệt. 

1.3.4 Đèn theo nhóm có nghĩa là đèn có các bộ phận chiếu sáng có bề mặt rõ ràng 

riêng biệt theo hướng trục tham chiếu, nguồn sáng riêng biệt, nhưng thân đèn chung. 

1.3.5 Đèn “liền khối” là toàn bộ các bộ phận của một tổng thể nguyên vẹn gồm có 

gương phản xạ, kính đèn và một hoặc nhiều nguồn sáng bằng điện được làm kín trong 

quá trình sản xuất và không thể tháo rời được mà không làm hư hỏng đèn. 

1.3.6 Kính đèn là chi tiết phía ngoài cùng của đèn, có chức năng truyền ánh sáng 

thông qua bề mặt chiếu sáng của đèn. 

1.3.7 Lớp phủ là một hoặc nhiều lớp vật liệu dùng để phủ một hoặc nhiều lớp lên 

bề mặt ngoài hoặc mặt trong của kính đèn. 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA           
QCVN 35:2021/BGTVT 
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1.3.8 Các kiểu loại đèn khác nhau là các đèn khác nhau về một trong những đặc 

điểm cơ bản sau: 

1.3.8.1 Tên thương mại hoặc nhãn hiệu; 

1.3.8.2  Kết cấu của hệ thống quang học; 

1.3.8.3  Đặc tính quang học; 

1.3.8.4  Loại chùm sáng được phát ra (Chùm sáng chiếu gần, chùm sáng chiếu xa 

hoặc cả hai chùm sáng); 

1.3.8.5  Vật liệu làm kính đèn và lớp phủ (nếu có); 

1.3.8.6 Nguồn sáng. 

1.3.9 Đèn chiếu sáng phía trƣớc thích ứng (AFS) là một thiết bị chiếu sáng, tạo 

các chùm sáng với những đặc điểm khác nhau để tự động thích ứng với các điều kiện sử 

dụng khác nhau của chùm sáng chiếu gần và chùm sáng chiếu xa (nếu có). Đèn này bao 

gồm hệ thống điều khiển, một hoặc nhiều thiết bị hỗ trợ vận hành nếu có, và các bộ phận 

lắp đặt lên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

1.3.10 Trạng thái trung gian của hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng nghĩa 

là trạng thái khi ở chế độ chùm sáng chiếu gần loại C hoặc chùm sáng chiếu xa(nếu có), 

được tạo ra trong điều kiện vận hành tối đa và không sử dụng tín hiệu điều khiển AFS; 

1.3.11 Chế độ uốn cong có nghĩa là việc sử dụng một chế độ của chức năng chiếu 

sáng phía trước mà khi đó chùm sáng được di chuyển sang một bên hoặc thay đổi (để có 

hiệu ứng tương đương), được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả chiếu sáng khi xe di 

chuyển quay vòng hoặc di chuyển ở những nơi đường giao nhau, được xác định bằng 

các thiết bị đo quang học cụ thể; 

1.3.12 Chế độ uốn cong loại 1 có nghĩa là chế độ uốn có thay đổi vị trí đường ranh 

giới theo phương ngang; 

1.3.13 Chế độ uốn cong loại 2 có nghĩa là chế độ uốn không thay đổi vị trí đường 

ranh giới theo phương ngang; 

1.3.14 Bộ tạo tín hiệu có nghĩa là một thiết bị, tái tạo một hoặc nhiều tín hiệu để 

thử nghiệm hệ thống chiếu sáng; 

1.3.15 Thiết bị cung cấp và vận hành có nghĩa là một hoặc nhiều bộ phận của hệ 

thống chiếu sáng cung cấp nguồn điện cho một hoặc nhiều bộ phận của hệ thống, bao 

gồm bộ điều khiển nguồn và/hoặc điện áp cho một hoặc nhiều nguồn sáng; 
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1.3.16 Loại của đèn chiếu gần Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng (C, V, E, 

W hoặc T) có nghĩa là ký hiệu của đèn chiếu gần, một hệ thống chiếu sáng phía trước 

thích ứng có thể bao gồm một, một vài hoặc toàn bộ các loại trên. 

Loại C: Chùm sáng chiếu gần chế độ thông thường. 

Loại V: Chùm sáng chiếu gần khi xe chạy trong đô thị. 

Loại E: Chùm sáng chiếu gần khi xe chạy trên đường cao tốc. 

Loại W: Chùm sáng chiếu gần khi xe chạy trên đường thời tiết xấu (mưa, sương 

mù…). 

Loại T: Chùm sáng chiếu gần khi xe hoạt động ở bán kính quay vòng nhỏ nhất. 

1.3.17 Tâm đèn chiếu gần, tâm đèn chiếu xa là điểm trên mẫu thử để căn chỉnh 

khi thực hiện các hạng mục thử nghiệm bằng thiết bị đo. Điểm này được xác định trong 

tài liệu kỹ thuật mà cơ sở đăng ký thử nghiệm (có thể là các ký hiệu trên mẫu thử, ký hiệu 

trên đồ gá chuyên dụng của mẫu thử). Nếu không, nó được xác định bằng hình học là 

tâm của nguồn sáng, hoặc tâm trung bình của (các) gương phản xạ. Khi thử nghiệm các 

phép đo theo quy chuẩn này, việc gá lắp mẫu thử trên thiết bị được thực hiện theo tâm 

đèn chiếu gần (trừ trường hợp mẫu thử là đèn chiếu xa độc lập, không có đèn chiếu gần 

thì việc gá lắp mẫu thử trên thiết bị được thực hiện theo tâm đèn chiếu xa). 

 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1 Đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe gắn máy 

Đèn chiếu sáng phía trước của xe gắn máy đạt yêu cầu khi kiểm tra phải thỏa mãn 

các yêu cầu sau: 

2.1.1  Yêu cầu kết cấu 

Kết cấu của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 1 của một trong các Phụ lục từ A 

đến L. 

2.1.2  Yêu cầu đặc tính quang học 

Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 2 của một trong các 

Phụ lục từ A đến L. 

Đối với đèn độc lập như định nghĩa tại mục 1.3.3, đặc tính quang học đèn chiếu gần 

độc lập phải thỏa mãn mục 2.2 của một trong các phụ lục từ A đến L, đặc tính quang học 

đèn chiếu xa độc lập phải thỏa mãn mục 2.3 của một trong các phụ lục từ A đến H. 
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Đối với những đèn kiểm tra theo mục 2 của một trong các phụ lục A đến H phải thử 

thêm hạng mục tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động (phụ 

lục M). 

2.1.3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 3 của một trong các 

Phụ lục từ A đến L. 

2.2  Đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe mô tô 

Đèn chiếu sáng phía trước của xe mô tô đạt yêu cầu khi kiểm tra phải thỏa mãn các 

yêu cầu sau: 

2.2.1  Yêu cầu kết cấu 

Kết cấu của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 1 của một trong các Phụ lục từ A 

đến H. 

2.2.2 Yêu cầu đặc tính quang học 

Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 2 của một trong các 

Phụ lục từ A đến H. 

Đối với đèn độc lập như định nghĩa tại mục 1.3.3, đặc tính quang học đèn chiếu gần 

độc lập phải thỏa mãn mục 2.2 của một trong các phụ lục từ A đến H, đặc tính quang học 

đèn chiếu xa độc lập phải thỏa mãn mục 2.3 của một trong các phụ lục từ A đến H.  

2.2.3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 3 của một trong các 

Phụ lục từ A đến H. 

2.2.4 Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt 

động 

Tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động được kiểm tra 

phải thỏa mãn Phụ lục M. 

2.3  Đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe ô tô 

Đèn chiếu sáng phía trước của xe ô tô đạt yêu cầu khi kiểm tra phải thỏa mãn các 

yêu cầu sau: 

2.3.1  Yêu cầu kết cấu 

Kết cấu của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 1 của một trong các Phụ lục C, 

D, E, G, S. 

2.3.2 Yêu cầu đặc tính quang học 
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Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 2 của một trong các 

Phụ lục C, D, E, G, S. 

Đối với đèn độc lập như định nghĩa tại mục 1.3.3, đặc tính quang học đèn chiếu gần 

độc lập phải thỏa mãn mục 2.2 của một trong các phụ lục C, D, E, G, S, đặc tính quang 

học đèn chiếu xa độc lập phải thỏa mãn mục 2.3 của một trong các phụ lục C, D, E, G, S. 

2.3.3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải thỏa mãn mục 3 của một trong các 

Phụ lục từ C, D, E, G, S. 

2.3.4 Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt 

động 

Tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động được kiểm tra 

phải thỏa mãn Phụ lục M. 

2.3.5 Đối với đèn chiếu sáng thích ứng (AFS) phải đƣợc thử nghiệm theo phụ 

lục S 

2.4 Yêu cầu đối với đèn sản xuất hàng loạt 

Đèn sản xuất hàng loạt được kiểm tra phải thỏa mãn Phụ lục N của Quy chuẩn này. 

2.5 Yêu cầu đối với đèn có nguồn sáng LED 

Đèn có nguồn sáng LED được thử nghiệm phải thỏa mãn theo phụ lục G hoặc phụ 

lục H hoặc phụ lục S, và được thử nghiệm phải thỏa mãn theo phụ lục R. 

2.6 Yêu cầu đối với đèn có nguồn sáng XENON 

Đèn sử dụng nguồn sáng XENON nếu thử nghiệm theo phụ lục G phải thỏa mãn 

yêu cầu của đèn loại D, nếu thử nghiệm theo phụ lục H phải thỏa mãn yêu cầu của đèn 

loại E. 

 

3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ 

3.1  Phƣơng thức kiểm tra, thử nghiệm 

Đèn sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra thử nghiệm theo quy 

định tại các nghị định tương ứng số: 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Thủ tướng chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
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hàng hóa; nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra 

chuyên ngành. 

Đèn sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra thử nghiệm theo quy 

định tại các Thông tư tương ứng số: 44/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản 

xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Thông tư số 

30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp 

xe cơ giới; Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới; 

Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới nhập khẩu và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập 

khẩu; Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

trong sản xuất, lắp ráp ô tô. 

Đèn sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chứng nhận chất lượng kiểu loại phải 

được kiểm tra thỏa mãn các yêu cầu tại phần 2 quy định kỹ thuật. 

3.2 Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử 

Khi có nhu cầu thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, lắp ráp, 

nhập khẩu đèn phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu 

cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2 dưới đây. 

3.2.1  Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật 

Tài liệu kỹ thuật của đèn phải gồm các thông tin sau đây: 

- Đèn dùng để chiếu gần và chiếu xa hay chỉ một trong hai chức năng này; 
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- Đèn được thiết kế phù hợp với luật giao bên phải, trái hay cả hai; 

- Công suất danh định của bóng đèn; 

- Điện áp danh định của bóng đèn; 

- Điện áp thử nghiệm; 

- Chùm sáng chiếu gần đối xứng hay không đối xứng; 

- Loại đèn khi thử nghiệm theo Phụ lục H (A hoặc B hoặc C hoặc D ; E); 

- Loại đèn khi thử nghiệm theo Phụ lục G (A, B hoặc D); 

- Các chế độ hoạt động (loại) của đèn khi thử nghiệm theo phụ lục S; 

- Các bản v  đủ chi tiết để nhận biết được kiểu loại đèn. 

3.2.2 Yêu cầu về mẫu thử   

3.2.2.1 Số lượng mẫu thử: 

- 03 mẫu thử cho mỗi kiểu loại đèn cần thử nghiệm để chứng nhận chất lượng kiểu 

loại trong đó: 

- Thử nghiệm đặc tính quang học, màu sắc ánh sáng và thử nghiệm theo phụ lục R 

(nếu có): 01 mẫu đèn hoàn chỉnh; 

- Thử nghiệm tính ổn định đặc tính quang học: 02 mẫu đèn hoàn chỉnh . 

3.2.2.2 Yêu cầu kỹ thuật về mẫu thử: 

- Đèn mới 100%, phải nguyên bản đúng theo thiết kế của cơ sở sản xuất, không 

được phép can thiệp chỉnh sửa các bộ phận của đèn bao gồm cả bóng đèn. 

- Ánh sáng của đèn phát ra không được là màu đỏ, bao gồm cả các loại đèn khác 

được lắp trên cùng thân đèn chiếu sáng phía trước. 

- Phụ kiện kèm theo để đảm bảo đèn hoạt động ổn định, bao gồm cả đồ gá thử 

nghiệm đèn nếu cần thiết. 

- Nếu đèn được thử nghiệm theo phụ lục S thì phải bao gồm Bộ tạo tín hiệu, thiết bị 

cung cấp và vận hành được nêu ở mục 1.3.14 và 1.3.15. 

3.3 Báo cáo thử nghiệm 

Cơ sở thử nghiệm phải lập báo cáo kết quả thử nghiệm có các nội dung ít nhất bao 

gồm các mục quy định trong quy chuẩn này tương ứng với từng kiểu loại đèn. 

3.4  Áp dụng quy định 
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Trong trường hợp các văn bản, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự 

thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới. 

 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1  Lộ trình áp dụng 

- Áp dụng sau 06 tháng khi Quy chuẩn kỹ thuật này ban hành. 

- Đối với đèn đã được thử nghiệm và chứng nhận theo QCVN 35:2017/BGTVT mà 

không phát sinh thêm hạng mục thử nghiệm mới theo QCVN 35:2021/BGTVT thì không 

phải thử nghiệm và chứng nhận lại. 

- Đối với đèn AFS đã được thử nghiệm cấp giấy chứng nhận theo QCVN 

35:2017/BGTVT thì không phải thử nghiệm và chứng nhận lại nếu giấy chứng nhận vẫn 

còn thời hạn. 

- Với loại đèn phải thử theo phụ lục R: thử nghiệm từ ngày quy chuẩn kỹ thuật này 

có hiệu lực đối với các kiểu loại xe mới lần đầu tiên được kiểm tra cấp Giấy chứng nhận 

chất lượng kiểu loại và từ ngày 01/04/2022 đối với các kiểu loại xe đã được cấp Giấy 

chứng nhận kiểu loại mà chưa thử nghiệm theo phụ lục R. Đèn đã thử nghiệm thỏa mãn 

theo phụ lục R của QCVN 35:2017/BGTVT thì không phải thử nghiệm lại. 

4.2 Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật 

này trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với đèn chiếu sáng phía trước của 

phương tiện cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 
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Phụ lục A 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe mô tô có chùm sáng 

chiếu gần đối xứng 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1  Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2 Những bộ phận để cố định bóng đèn sợi đốt với gương phản xạ phải được chế 

tạo sao cho có thể lắp chắc chắn bóng đèn sợi đốt vào đúng vị trí của nó. 

1.3 Các bộ phận của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1 Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối sợi đốt của đèn với điểm HV. 

2.1.2 Giá trị độ rọi trên màn đo nêu trong mục 2.2, 2.3 phải được đo bởi quang kế 

có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4 Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1 Theo phương nằm ngang, đèn phải được bố trí sao tâm chùm sáng chiếu xa 

nằm trên đường thẳng đứng v-v (Hình 1); 

2.1.4.2 Theo phương thẳng đứng, đèn phải được bố trí sao cho đường ranh giới 

của chùm sáng chiếu gần nằm dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm. 

2.2 Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1 Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Đường ranh giới phải là 

đường thẳng nằm ngang trên phạm vi ít nhất 50 hoặc 2187 mm */ về cả hai phía của 

đường v-v (Hình 1). 

2.2.2 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu trong 

Bảng 1 sau: 

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo 

STT Các điểm đo Độ rọi yêu cầu (lux) 
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1 Điểm bất kỳ trên và phía trên đường h-h ≤ 0,7 

2 Điểm bất kỳ trên đường 50L-50R, trừ 50V(1) ≥1,5 

3 Điểm 50V ≥ 3 

4 Điểm bất kỳ trên đường 25L-25R ≥ 3 

5 Điểm bất kỳ trong vùng IV ≥ 1,5 

(1) 
 Cường độ 50R/50V ≥ 0,25 

2.3 Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 

2.3.1 Điểm có độ rọi lớn nhất của chùm sáng chiếu xa phải đặt tại vị trí không lớn 

hơn 0,60 hoặc 262 mm phía trên hoặc dưới đường h-h (hình 1). 

2.3.2 Độ rọi lớn nhất (Elớn nhất) của chùm sáng chiếu xa tối thiểu là 32 lux. 

2.3.3 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

2.3.3.1 Giao điểm HV của các đường h-h và v-v phải có độ rọi ít nhất bằng 90% độ 

rọi lớn nhất; 

2.3.3.2 Bắt đầu từ điểm HV, theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của 

chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 12 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không 

nhỏ hơn 3 lux với khoảng cách tới 2250 mm. 

3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng chọn lọc (selective yellow). 

Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về màu sắc tương ứng đối với kính 

đèn màu vàng hoặc các bộ lọc như sau: 

Giới hạn đối với màu đỏ   y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 1,29 x - 0,1 

Giới hạn đối với màu trắng   y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ   y ≤ -x +0,992 

4 Màn đo 



QCVN 35 : 2021/BGTVT 
 

 12 
 

B50

HV

50L

25L

50V

25V

50R

25R

h

Vùng III

h

V

V

Vùng II

Vùng IV

Vùng I

2
5

0

2
5

0

22502250

7
5

0 3
7

5

11251125

 

Hình 1. Màn đo 

 



QCVN 35:2021/BGTVT 

 13 

Phụ lục B 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe mô tô có chùm sáng 

chiếu gần không đối xứng 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2  Những bộ phận để cố định bóng đèn sợi đốt với gương phản xạ phải được chế 

tạo sao cho có thể lắp chắc chắn bóng đèn sợi đốt vào đúng vị trí của nó. 

1.3  Các bộ phận của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1  Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối sợi đốt của đèn với điểm HV. 

2.1.2  Giá trị độ rọi trên màn đo nêu trong mục 2.2.2 và 2.3 phải được đo bởi quang 

kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3  Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4 Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1 Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường 

nằm ngang; 

2.1.4.2 Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng gần được định vị trên 

màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm; 

2.1.4.3  Điểm gấp khúc của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm trên đường 

v-v (Hình 1). 

Nếu chùm sáng chiếu gần không có đường ranh giới có một điểm gấp khúc rõ ràng, 

sự điều chỉnh sau cùng phải được thực hiện sao cho thỏa mãn các yêu cầu về độ rọi tại 

điểm 75R và 50R; 

2.1.4.4  Nếu đèn được chỉnh đặt như vậy mà không thỏa mãn các yêu cầu được nêu 

trong mục 2.2.2 và 2.3 thì việc điều chỉnh thẳng của nó có thể thay đổi với điều kiện là 

trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 10 hoặc 436 mm. Phần 

nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h 

(Hình 1). 

2.2 Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 
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2.2.1 Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Ranh giới phải là một 

đường thẳng nằm ngang ở bên trái, ở phía bên phải nó không được kéo dài quá đường 

gẫy khúc HV H1H4 được tạo ra bởi đường thẳng HV H1 có góc nghiêng 450 với phương 

nằm ngang và đường thẳng H1H4 nằm ở phía trên đường thẳng h-h là 250 mm, hoặc 

đường thẳng HV H3 có góc nghiêng 150 so với đường thẳng nằm ngang (Hình 1). 

2.2.2 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu trong 

Bảng 1 sau: 

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo 

STT Các điểm đo Độ rọi yêu cầu (lux) 

1 B50L ≤ 0,3 

2 75R ≥ 6 

3 50R ≥ 6 

4 25L ≥ 1,5 

5 25R ≥ 1,5 

6 Bất kỳ điểm nào trong vùng III ≤ 0,7 

7 Bất kỳ điểm nào trong vùng VI ≥ 2 

8 Bất kỳ điểm nào trong vùng I ≤ 20 

 

2.3  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 

2.3.1Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

2.3.1.1 Giao điểm HV của hai đường h-h và v-v phải có độ rọi ít nhất bằng 90% độ 

rọi lớn nhất. Giá trị độ rọi lớn nhất đó (Elớn nhất) không được nhỏ hơn 32 lux và không được 

lớn hơn 240 lux; 

2.3.1.2 Bắt đầu từ điểm HV theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của 

chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 16 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không 

nhỏ hơn 4 lux với khoảng cách tới 2250 mm. 

3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng chọn lọc (selective yellow). 

Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về màu sắc tương ứng đối với kính 

đèn màu vàng hoặc các bộ lọc như sau: 
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Giới hạn đối với màu đỏ  y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây  y ≤ 1,29 x - 0,1 

Giới hạn đối với màu trắng  y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ  y ≤ -x + 0,992 

4 Màn đo 

 

Hình 1. Màn đo 
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Phụ lục C 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của phƣơng tiện giao thông 

đƣờng bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng trên màn 

sử dụng 13 điểm và 3 vùng đo 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2 Những bộ phận để cố định bóng đèn sợi đốt với gương phản xạ phải được chế 

tạo sao cho có thể lắp chắc chắn bóng đèn sợi đốt vào đúng vị trí của nó. 

1.3  Các bộ phận của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1 Điều kiện thử 

2.1.1  Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối sợi đốt của đèn với điểm HV. 

2.1.2 Giá trị độ rọi trên màn đo nêu trong mục 2.2.2 và 2.3 phải được đo bởi quang 

kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4  Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1 Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường 

nằm ngang; 

2.1.4.2 Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị 

trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm; 

2.1.4.3 Nếu đèn được chỉnh đặt như vậy mà không thỏa mãn các yêu cầu được nêu 

trong mục 2.2.2 và 2.3 thì việc điều chỉnh thẳng của nó có thể thay đổi với điều kiện là 

trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 10
 hoặc 436 mm. Phần 

nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h 

(Hình 1). 

2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1 Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Ranh giới phải là đường 

thẳng nằm ngang ở bên trái, còn ở phía bên phải nó phải nằm ngang hoặc trong phạm vi 

góc 150 trên phương ngang (Hình 1). 
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2.2.2  Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu trong 

Bảng 1 sau: 

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo 

STT Các điểm đo Độ rọi yêu cầu (lux) 

1 B50L ≤ 0,4 

2 75R ≥ 6 

3 50R ≥ 6 

4 25L ≥ 1,5 

5 25R ≥ 1,5 

6 Bất kỳ điểm nào trong vùng III ≤ 0,7 

7 Bất kỳ điểm nào trong vùng VI ≥ 2 

8 Bất kỳ điểm nào trong vùng I ≤ 20 

9 ”1”+”2”+”3” ≥ 0,3 

10 ”4”+”5”+”6” ≥ 0,6 

11 ”7” ≥ 0,1 và ≤ 0,7 

12 ”8” ≥ 0,2 và ≤ 0,7 

 

2.3  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 

2.3.1 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

2.3.1.1  Giao điểm HV của đường thẳng h-h và v-v phải có độ rọi ít nhất bằng 90% 

độ rọi lớn nhất. Giá trị lớn nhất này không nhỏ hơn 32 lux; 

2.3.1.2  Bắt đầu từ điểm HV theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của 

chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 16 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không 

nhỏ hơn 4 lux với khoảng cách tới 2250 mm. 

3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng chọn lọc (selective yellow). 

Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về màu sắc tương ứng đối với kính 

đèn màu vàng hoặc các bộ lọc như sau: 

Giới hạn đối với màu đỏ  y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 1,29 x - 0,1 
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Giới hạn đối với màu trắng  y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ  y ≤ -x + 0,992 

4 Màn đo 

 

Hình 1. Màn đo 

 

Hình 2. Các điểm đo từ 1 đến 8 
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Phụ lục D 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc liền khối của phƣơng tiện giao 

thông đƣờng bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2  Các cực chỉ nối điện với sợi đốt bóng đèn phải được gia cố và gắn chặt vào 

khối đèn. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1 Điều kiện thử 

2.1.1  Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối sợi đốt của đèn với điểm HV. 

2.1.2 Giá trị độ rọi trên màn đo được đề cập trong mục 2.2.2 và 2.3 được đo bằng 

quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4 Đèn liền khối phải được chỉnh đặt sao cho: 

2.1.4.1  Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường 

nằm ngang; 

2.1.4.2 Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị 

trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm; 

2.1.4.3 Nếu đèn được chỉnh đặt như vậy mà không thỏa mãn các yêu cầu được nêu 

trong mục 2.2.2 và 2.3 thì việc điều chỉnh thẳng của nó có thể thay đổi với điều kiện là 

trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 10
 hoặc 436 mm. Phần 

nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h 

(Hình 1). 

2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1 Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Ranh giới phải là đường 

thẳng nằm ngang ở bên trái; ở phía bên phải nó phải nằm ngang hoặc trong phạm vi góc 

150 trên phương ngang (Hình 1). 

2.2.2  Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu trong 

Bảng 1 sau: 
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Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo 

STT Các điểm đo Độ rọi yêu cầu (lux) 

1 B50L ≤ 0,3 

2 75R ≥ 6 

3 50R ≥ 6 

4 25L ≥ 1,5 

5 25R ≥ 1,5 

6 Bất kỳ điểm nào trong vùng III ≤ 0,7 

7 Bất kỳ điểm nào trong vùng VI ≥ 2 

8 Bất kỳ điểm nào trong vùng I ≤ 20 

 

2.3  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 

2.3.1 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

2.3.1.1 Giao điểm HV của đường thẳng h-h và v-v phải có độ rọi ít nhất bằng 90% 

độ rọi lớn nhất. Giá trị lớn nhất này không nhỏ hơn 32 lux; 

2.3.1.2  Bắt đầu từ điểm HV, theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của 

chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 16 lux với khoảng cách tới 1125 mm và không 

nhỏ hơn 4 lux với khoảng cách tới 2250 mm. 

3  Yêu cầu về màu ánh sáng 

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng chọn lọc (selective yellow). 

Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về màu sắc tương ứng đối với kính 

đèn màu vàng hoặc các bộ lọc như sau: 

Giới hạn đối với màu đỏ  y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây  y ≤ 1,29 x - 0,1 

Giới hạn đối với màu trắng  y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ  y ≤ -x + 0,992 

4 Màn đo 
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Hình 1. Màn đo 
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Phụ lục E 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của phƣơng tiện giao thông 

đƣờng bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng trên màn 

sử dụng 18 điểm và 3 vùng đo 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2 Những bộ phận để cố định bóng đèn sợi đốt với gương phản xạ phải được chế 

tạo sao cho có thể lắp chắc chắn bóng đèn sợi đốt vào đúng vị trí của nó. 

1.3 Các bộ phận của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1  Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 25 m và vuông góc với đường thẳng nối sợi đốt của đèn với điểm HV. 

2.1.2 Giá trị độ rọi trên màn đo nêu trong mục 2.2.2 và 2.3 được đo bằng quang kế 

có diện tích hữu ích nằm trong vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4  Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1  Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường 

nằm ngang; 

2.1.4.2  Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị 

trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm; 

2.1.4.3  Điểm gấp khúc của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm trên đường 

v-v (Hình 1); 

Nếu chùm sáng chiếu gần không có đường ranh giới có một điểm gấp khúc rõ ràng, 

sự điều chỉnh sau cùng phải được thực hiện sao cho thỏa mãn các yêu cầu về độ rọi tại 

điểm 75R và 50 R; 

2.1.4.4  Nếu đèn được chỉnh đặt như vậy mà không thỏa mãn các yêu cầu được nêu 

trong mục 2.2.2 và 2.3 thì việc điều chỉnh thẳng của nó có thể thay đổi với điều kiện là 

trục của chùm sáng không được lệch sang bên trái hoặc phải quá 10
 hoặc 436 mm. Phần 

nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không được vượt quá đường h-h 

(Hình 1). 
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2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1  Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Ranh giới phải là một 

đường thẳng nằm ngang ở bên trái, ở phía bên phải nó không được kéo dài quá đường 

gẫy khúc HV H1H4 được tạo ra bởi đường thẳng HV H1 có góc nghiêng 450 với phương 

nằm ngang và đường thẳng H1H4 nằm ở phía trên đường thẳng h-h là 250 mm, hoặc 

đường thẳng HV H3 có góc nghiêng 150 so với đường thẳng nằm ngang (Hình 1). 

2.2.2 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu trong 

Bảng 1 sau: 

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo 

STT Các điểm đo Độ rọi yêu cầu (lux) 

1 B50L ≤ 0,4 

2 75R ≥ 12 

3 75L ≤ 12 

4 50L ≤ 15 

5 50R ≥ 12 

6 50V ≥ 6 

7 25L ≥ 2 

8 25R ≥ 2 

9 Bất kỳ điểm nào trong vùng III ≤ 0,7 

10 Bất kỳ điểm nào trong vùng VI ≥ 3 

11 Bất kỳ điểm nào trong vùng I ≤ 2x(E50R) 

12 ”1”+”2”+”3” ≥ 0,3 

13 ”4”+”5”+”6” ≥ 0,6 

14 ”7” ≥ 0,1 và ≤ 0,7 

15 ”8” ≥ 0,2 và ≤ 0,7 

E50R là giá trị độ rọi đo tại điểm 50R 

2.3 Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 

2.3.1 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
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2.3.1.1  Giao điểm (HV) của các đường h-h và v-v phải có độ rọi ít nhất bằng 80% 

độ rọi lớn nhất. Giá trị độ rọi lớn nhất (EM) không được nhỏ hơn 48 lux. Giá trị lớn nhất 

này không được vượt quá 240 lux. Trong trường hợp đèn chiếu xa và đèn chiếu chiếu 

gần kết hợp với nhau để tạo ra chùm sáng chiếu xa thì giá trị lớn nhất này không được 

lớn hơn 16 lần độ rọi đo được của đèn chiếu gần tại điểm 75R; 

2.3.1.2 Bắt đầu từ điểm HV, theo phương nằm ngang về hai bên phải và trái, độ rọi 

của chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn 24 lux với khoảng cách tới 1125 mm và 

không nhỏ hơn 6 lux với khoảng cách tới 2250 mm. 

3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng chọn lọc (selective yellow). 

Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về màu sắc tương ứng đối với kính 

đèn màu vàng hoặc các bộ lọc như sau: 

Giới hạn đối với màu đỏ  y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 1,29 x - 0,1 

Giới hạn đối với màu trắng  y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ y ≤ -x + 0,992 

4 Màn đo 

 

Hình 1. Màn đo 
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Hình 2. Các điểm đo từ 1 đến 8 
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Phụ lục G 

Thử nghiệm đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của phƣơng tiện giao 

thông đƣờng bộ có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai không đối xứng đối 

với loại đèn A, B và D 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2  Những bộ phận để cố định nguồn sáng với gương phản xạ phải được chế tạo 

sao cho có thể lắp bóng đèn đó vào đúng vị trí của nó. 

1.3 Các bộ phận của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn. 

2  Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1  Điều kiện thử 

2.1.1  Khi đo chiếu sáng của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước 

cách đèn 25 m và vuông góc với trục chuẩn của đèn. 

2.1.2 Giá trị cường độ chiếu sáng trên màn đo đề cập trong mục 2.2.2 và 2.3 được 

đo bằng quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4 Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1  Ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa trái của màn đo là đường 

nằm ngang; 

2.1.4.2  Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị 

trên màn đo ở bên dưới và cách đường H-H (Hình 1) là 250 mm; 

2.1.4.3 Điểm gấp khúc của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm trên đường 

v-v (Hình1); 

2.1.4.4  Nếu đèn được chỉnh đặt như vậy mà không thỏa mãn các yêu cầu được nêu 

tại mục 2.2.2 và 2.3 thì việc điều chỉnh thẳng của nó có thể thay đổi với điều kiện là trục 

của chùm sáng không được lệch sang bên trái 0,50 hoặc phải quá 0,750 và không lệch lớn 

hơn 0,250 lên trên hoặc xuống dưới so với vị trí ban đầu quy định tại mục 2.1.4.2. 

2.1.4.5 Trong trường hợp chùm sáng chiếu xa và chiếu gần có cơ cấu điều chỉnh 

riêng biệt thì cho phép cân chỉnh đèn chiếu xa sao cho vùng cường độ sáng lớn nhất tập 

trung trên giao cắt của đường H-H và V-V khi thử nghiệm đèn chiếu xa. 
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2.1.4.6 Trong trường hợp đèn chiếu sáng chỉ tạo ra chùm sáng chiếu xa, đèn này 

s  được điều chỉnh để vùng sáng tối đa tập trung tại điểm giao nhau của đường H-H và 

V-V. 

2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1  Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Đường ranh giới phải là một 

đường thẳng nằm ngang ở bên trái, trong trường hợp không xác định được đường ranh 

giới trên màn đo bằng phương pháp quan sát, thì sử dụng phương pháp dùng thiết bị nêu 

tại Phụ lục O của quy chuẩn kỹ thuật này. 

2.2.2  Yêu cầu cường độ chiếu sáng của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn Bảng 

1 và 2 dưới đây: 

Bảng 1 

 
Đèn loại A Đèn loại B Đèn loại D 

Điểm đo Tọa độ 

Cường độ sáng 
cd 

Cường độ sáng 
cd 

Cường độ sáng 
cd 

Lớn nhất 
Nhỏ 

nhất 
Lớn nhất 

Nhỏ 

nhất 
Lớn nhất 

Nhỏ 

nhất 

B 50 L 0.57U, 3.43L 350  350  350  

BR 1.0 U, 2.5R 1,750  1,750    

75 R 0.57D, 1.15R  5,100  10,100  12,500 

75 L 0.57D, 3.43L 10,600  10,600    

50 L 0.86D, 3.43L 13,200**  13,200**  18,480  

50 R 0.86D, 1.72R  5,100  10,100  12,500 

50 V 0.86D,  0    5,100  7,500 

25 L1 1.72D, 3.43L     18,800  

25 L2 1.72D, 9.0L  1,250  1,700  2,500 

25 R1 1.72D, 9.0R  1,250  1,700  2,500 

25 L3 1.72D, 15.0L      1,250 

25 R2 1.72D, 15.0R      1,250 

15L 2.86D, 20.0L      625 

15R 2.86D, 20.0R      625 



QCVN 35 : 2021/BGTVT 
 

 28 
 

Đoạn I từ A đến B 0.86D, 5.15L-5.15R      3,750 

Đoạn II từ C đến D 1.0U, 2.5R     1,750  

Đoạn III và phía  

dưới nó 
4.29D, 9.37L-8.50R     12,500  

Emax R 
Phía trên đường nằm ngang 

1.72D, bên phải đường V-V 
    43,800  

Emax L Bên trái đường V-V     31,300  

Bất kỳ điểm nào trong vùng III  

( có tọa độ giới hạn bởi các điểm) 
 

8 L 8 L 8 R 8 R 6 R 1.50 R V-V 4 L 

1 U 4 U 4 U 2 U 1.50 U 1.50 U H-H H-H 

625  625  625  

Bất kỳ điểm nào trong vùng IV 

(0.86D - 1.72D, 5.15 L - 5.15 R) 
 1,700  2,500   

Bất kỳ điểm nào trong vùng I 

(1.72D - 4D, 9 L - 9 R) 
17,600  < 2I*    

 

Chú thích: 

Chữ L có nghĩa là các điểm nằm bên trái đường V-V 

Chữ R có nghĩa là các điểm nằm bên phải đường V-V 

Chữ U có nghĩa là các điểm nằm trên đường H-H 

Chữ D có nghĩa là các điểm nằm dưới đường H-H 

* Giá trị đo thực tế tại các điểm 50R 

*** trong trường hợp đèn LED tạo ra chùm sáng chiếu gần thì giá trị đo được không 

lớn hơn 18500 cd 

Bảng 2 

     Điểm đo  Tọa độ điểm đo 
Yêu cầu cường độ 

sáng nhỏ nhất cd 

1 4U, 8L 
Các điểm 1+2+3 

190 
2 4U, 0 

3 4U, 8R 

4 2U, 4L 
Các điểm 4+5+6 

375 
5 2U, 0 

6 2U, 4R 

7 0, 8L 65 

8 0, 4L 125 
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Bốn giây sau khi đánh lửa chùm sáng chiếu gần Loại D được trang bị nguồn sáng 

xenon (đã được tắt trước đó ít nhất 30 phút), ít nhất phải đạt được 6250 cd tại điểm 50V, 

nguồn cung cấp phải đủ để đảm bảo mức tăng yêu cầu của xung dòng điện cao. 

2.3  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 

2.3.1 Cường độ chiếu sáng của chùm sáng chiếu xa trên màn đo phải thỏa mãn các 

yêu cầu sau: 

Bảng 3 

 Đèn loại A Đèn loại B Đèn loại D 

Điểm 

đo 

Tọa độ 

điểm đo 

Yêu cầu 

cường độ 

sáng cd 

Yêu cầu 

cường độ 

sáng Cd 

Yêu cầu cường 

độ sáng Cd 

  Nhỏ nhất Nhỏ nhất Nhỏ nhất 

Imax  27,000 40,500 43,800 

H-5L 0.0, 5.0 L 3,400 5,100 6,250 

H-2.5L 0.0, 2.5 L 13,500 20,300 25,000 

H-2.5R 0.0, 2.5 R 13,500 20,300 25,000 

H-5R 0.0, 5.0 R 3,400 5,100 6,250 

 

2.3.1.1  Giao điểm HV của đường h-h và v-v phải có cường độ chiếu sáng bằng ít 

nhất 80% cường độ chiếu sáng lớn nhất. Giá trị cường độ chiếu sáng lớn nhất (Imax) 

không được vượt quá 215000 cd. 

Bốn giây sau khi đánh lửa chùm sáng chiếu xa Loại D được trang bị nguồn sáng 

xenon (đã được tắt trước đó ít nhất 30 phút), ít nhất phải đạt được 37500 cd tại điểm HV, 

nguồn cung cấp phải đủ để đảm bảo mức tăng yêu cầu của xung dòng điện cao. 

3 Yêu cầu màu sắc ánh sáng 

Màu của ánh sáng do đèn phát ra phải là màu trắng. Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 

màu CIE, ánh sáng của đèn phải nằm trong giới hạn bắt buộc sau: 

Giới hạn đối với màu xanh da trời  x ≥ 0,310 

Giới hạn đối với màu vàng x ≤ 0,500 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 0,150 + 0,640 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 0,440 

Giới hạn đối với màu tía y ≥ 0,050 + 0,750 x 
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Giới hạn đối với màu đỏ y ≥ 0,382 

4 Màn đo 

 

 

H-H mặt phẳng nằm ngang, V-V mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm trục quang học của 

đèn 

Hình 2. Màn đo đèn chiếu gần loại A, B và D 

 

 

Hình 3. Điểm đo đèn chiếu xa 

độ 

độ 

5
L 

2
.
5
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H
V 
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5
R 

5
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Phụ lục H 

Thử nghiệm đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe gắn máy, xe mô 

tô có chùm sáng chiếu gần hoặc xa hoặc cả hai đối xứng 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1  Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2  Những bộ phận để cố định nguồn sáng với gương phản xạ phải được chế tạo 

sao cho có thể lắp nguồn sáng đó vào đúng vị trí của nó. 

1.3  Các bộ phận của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1  Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo chiếu sáng của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1, 2, 3, 4, 5) đặt 

phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với trục chuẩn của đèn. 

2.1.2  Giá trị cường độ chiếu sáng trên màn đo nêu trong mục 2.2.3 và 2.3 được đo 

bằng quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4 Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1 Chùm sáng chiếu gần đối xứng qua đường thẳng V-V; 

2.1.4.2 Đường ranh giới nằm ngang của chùm sáng chiếu gần phải nằm phía dưới 

cách đường H-H (Hình 1, 2, 3) là 250 mm. 

2.1.4.3 Trong trường hợp chùm sáng chiếu xa và chiếu gần có cơ cấu điều chỉnh 

riêng biệt thì cho phép cân chỉnh đèn chiếu xa sao cho vùng cường độ sáng lớn nhất tập 

trung trên giao cắt của đường h-h và v-v khi thử nghiệm đèn chiếu xa. 

2.1.4.4 Trong trường hợp đèn chiếu sáng chỉ tạo ra chùm sáng xa, đèn này s  

được điều chỉnh để vùng sáng tối đa tập trung tại điểm giao nhau của đường H-H và V-V. 

2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1 Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Đường này phải nằm ngang 

trên phạm vi ít nhất ± 3 độ với đèn loại A, C và D, E và ít nhất ± 5 độ với đèn loại B. 
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Trong trường hợp không xác định được đường ranh giới trên màn đo bằng phương 

pháp quan sát, thì sử dụng phương pháp dùng thiết bị nêu tại Phụ lục P của Quy chuẩn 

kỹ thuật này. 

2.2.2 Nếu đèn được chỉnh đặt như vậy mà không thỏa mãn các yêu cầu nêu tại mục 

2.2.3 và 2.3 thì việc điều chỉnh thẳng của nó có thể thay đổi với điều kiện là trục của chùm 

sáng không được lệch sang bên phải hoặc trái quá 0,50, không lệch lên hoặc xuống quá 

0,250 theo chiều dọc phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần không 

được vượt quá đường H-H (Hình 1, 2, 3). 

2.2.3  Yêu cầu chiếu sáng trên màn đo của chùm sáng chiếu gần thỏa mãn các bảng 

sau: 

2.2.3.1 Đối với đèn chiếu sáng loại A: 

Bảng 1. Yêu cầu chiếu sáng các điểm đo 

Điểm/đường/vùng đo Tọa độ* Yêu cầu cường độ sáng 

Bất kỳ điểm nào trong Vùng 1 0° - 15°U 5°L - 5°R ≤ 320 cd 

Bất kỳ điểm nào trên đường 25L - 

25R 
1.72°D 5°L - 5°R ≥ 1100 cd 

Bất kỳ điểm nào trên đường 12.5L 

- 12.5R 
3.43°D 5°L - 5°R ≥ 550 cd 

*0,25 dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy 

định khác. 

2.2.3.2  Đối với đèn chiếu sáng loại B 

Bảng 2. Yêu cầu chiếu sáng tại các điểm đo 

Điểm/Đường/ 

vùng đo 

Tọa độ* Yêu cầu cường độ sáng 

Bất kỳ điểm nào trong 

vùng 1 
0° - 15°U 5°L - 5°R ≤ 700 cd 

Đường 50L - 50R trừ 

điểm 50V 
0.86°D 2.5°L - 2.5°R ≥ 1100 cd 

Điểm 50V 0.86°D 0 ≥ 2200 cd 

Đường 25L - 25R 1.72°D 5°L - 5°R ≥ 2200 cd 

Bất kỳ điểm nào trong 0.86°D - 1.72°D 5°L - 5°R ≥ 1100 cd 
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vùng 2 

*0,25 dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy 

định khác. 

2.2.3.3 Đối với đèn chiếu sáng loại C và D, E: 

Bảng 3. Yêu cầu chiếu sáng tại các điểm/đường/vùng đo 

Điểm/ 

đường/ 

vùng đo 

Tọa độ* 

Yêu cầu cường độ sáng [cd] 

Nhỏ nhất Lớn nhất 

Loại C Loại D Loại E Loại C, D, E 

1 0.86°D 3.5°R 2000 2000 2500 13750 

2 0.86°D 0 2450 4900 4900 - 

3 0.86°D 3.5°L 2000 2000 2500 13750 

4 0.50°U 1.50°L và 1.50°R -- -- -- 900 

5 2.00°D 15°L và 15°R 550 1100 1100 -- 

6 4.00°D 20°L và 20°R 150 300 600 - 

7 0 0 -- -- -- 1700 

Đường 1 2.00°D 9°L - 9°R 1350 1350 1900 - 

8** 4.00°U 8.0°L 

∑ 8 + 9 + 10 ≥ 150 cd** 

700 

9** 4.00°U 0 700 

10** 4.00°U 8.0°R 700 

11** 2.00°U 4.0°L 

∑ 11 + 12 + 13 ≥ 300 cd** 

900 

12** 2.00°U 0 900 

13** 2.00°U 4.0°R 900 

14** 0 8.0°L và 8.0°R 50 cd** 50 cd** 50 cd** - 

15** 0 4.0°L và 4.0°R 100 cd** 100 cd** 100 cd** 900 

Vùng 1 

1°U/8°L-4°U/8°L-4°U/8°R-

1°U/8°R-0/4°R-0/1°R-0.6°U/0- 

0/1°L-0/4°L-1°U/8°L 

-- -- -- 900 

Vùng2 >4U - <15U 8°L - 8°R -- -- -- 700 
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*0,25 dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy 

định khác. 

** Theo yêu cầu của người đệ trình trong quá trình đo của những điểm này, đèn vị trí phía 

trước đã được phê duyệt theo ECE 50, ECE 7; nếu kết hợp, phân nhóm, hoặc tương hỗ 

lẫn được chuyển sang bật. 

Chú thích: "D" dưới đường H-H; "U" trên đường H-H; 

"R" bên phải đường V-V; "L" bên trái đường V-V; 

Bốn giây sau khi đánh lửa chùm sáng chiếu gần Loại E được trang bị nguồn sáng 

xenon (đã được tắt trước đó ít nhất 30 phút), ít nhất phải đạt được 3750 cd tại điểm có 

tọa độ 0.86D-V, nguồn cung cấp phải đủ để đảm bảo mức tăng yêu cầu của xung dòng 

điện cao. 

2.3 Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 

2.3.1 Trừ đèn chiếu sáng loại A, yêu cầu chiếu sáng trên màn của đèn phải thỏa 

mãn các yêu cầu sau: 

2.3.1.1  Cường độ sáng s  tuân theo Bảng 4 hoặc 5 dưới đây. Bảng 4 được áp 

dụng trong trường hợp khi đèn chiếu xa chính gây ra từ một nguồn đơn. Bảng 5 áp dụng 

trong trường hợp chùm sáng chiếu xa gây ra bởi đèn chiếu sáng thứ cấp hoạt động kết 

hợp với đèn chiếu xa hoặc đèn chiếu gần chính. 

Bảng 4. Yêu cầu chiếu sáng các điểm đo 

Điểm 

đo 
Tọa độ* 

Yêu cầu cường độ sáng [cd] 

Loại B Loại C Loại D, E 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

1 H-V 16000 --- 20000 --- 30000 --- 

2 H-2.5°.R và 2.5°L 9000 --- 10000 --- 20000 --- 

3 H-5°.R và 5°L 2500 --- 3500 --- 5000 --- 

4 H-9°.R và 9°L --- --- 2000 --- 3400 --- 

5 H-12°.R và 12°L --- --- 600 --- 1000 --- 

6 2°.U-V --- --- 1000 --- 1700 --- 

 Giá trị nhỏ nhất của (IM) 20000 --- 25000 --- 40000 --- 
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 Giá trị lớn nhất của (IM) --- 215000 --- 215000 --- 215000 

*0,25 dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy 

định khác. 

Bảng 5. Yêu cầu chiếu sáng các điểm đo. 

Điểm 

đo 
Tọa độ* 

Yêu cầu cường độ sáng [cd] 

Loại B Loại C Loại D, E 

Nhỏ 

nhất 
Lớn nhất 

Nhỏ 

nhất 
Lớn nhất 

Nhỏ 

nhất 
Lớn nhất 

1 H-V 16000 --- 20000 --- 30000 --- 

2 H-2.5°R và 2.5°L 9000 --- 10000 --- 20000 --- 

3 H-5°R và 5°L 2500 --- 3500 --- 5000 --- 

6 2°U-V --- --- 1000 --- 1700 --- 

 Giá trị nhỏ nhất của (IM) 20000 --- 25000 --- 40000 --- 

 Giá trị lớn nhất của (IM) --- 215000 --- 215000 --- 215000 

*0,25 dung sai được cho phép độc lập tại mỗi điểm kiểm tra trắc quang trừ khi được quy 

định khác. 

Bốn giây sau khi đánh lửa chùm sáng chiếu xa Loại E được trang bị nguồn sáng 

xenon (đã được tắt trước đó ít nhất 30 phút), ít nhất phải đạt được 37500 cd tại điểm HV, 

nguồn cung cấp phải đủ để đảm bảo mức tăng yêu cầu của xung dòng điện cao. 

3  Yêu cầu màu sắc ánh sáng 

Màu của ánh sáng do đèn phát ra phải là màu trắng. Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 

màu CIE, ánh sáng của đèn phải nằm trong giới hạn bắt buộc sau: 

Giới hạn đối với màu xanh da trời  x ≥ 0,310 

Giới hạn đối với màu vàng x ≤ 0,500 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 0,150 + 0,640 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 0,440 

Giới hạn đối với màu tía y ≥ 0,050 + 0,750 x 

Giới hạn đối với màu đỏ y ≥ 0,382 

4  Màn đo 
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Hình 1. Màn đo cho đèn loại A 

 

Hình 2. Màn đo cho đèn loại B 
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Hình 3. Màn đo cho đèn loại C và D, E 

 

Hình 4. Màn đo cho đèn chiếu xa chính (Bảng 4) 
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Hình 5. Màn đo cho đèn chiếu xa thứ cấp (Bảng 5) 
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Phụ lục I 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe gắn máy phát ra một 

chùm sáng chiếu gần loại đơn ở khoảng cách 10 m 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1 Mỗi đèn phải phù hợp với các yêu cầu được quy định trong mục này và mục 2. 

1.2 Những bộ phận để cố định bóng đèn với gương phản xạ phải được chế tạo sao 

cho có thể lắp chắc chắn bóng đèn vào đúng vị trí của nó. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1  Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 10 m và vuông góc với trục chuẩn của đèn với điểm HV. 

2.1.2  Giá trị độ rọi trên màn đo nêu trong mục 2.2 phải được đo bởi quang kế có 

diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4 Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1  Theo phương nằm ngang, chùm sáng đối xứng với đường thẳng V-V (Hình 

1); 

2.1.4.2  Theo phương thẳng đứng, độ rọi tại điểm HV là 2 lux. Theo điều kiện này, 

đường ranh giới phải nằm chính giữa đường thẳng H-H và đường thẳng H-100 mm (Hình 

1). 

2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1  Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Đường ranh giới phải là 

đường gần như nằm ngang và có chiều dài đoạn thẳng nằm ngang tối thiểu là ± 900 mm. 

2.2.2  Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

2.2.2.1  Tại điểm bất kỳ trên và phía trên đường thẳng H-H: không lớn hơn 2 lux; 

2.2.2.2 Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 300 mm và 

suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V: không nhỏ hơn 8 lux; 

2.2.2.3  Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 600 mm và 

suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V: không nhỏ hơn 4 lux; 
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3  Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng chọn lọc (selective yellow). 

Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về màu sắc tương ứng đối với kính 

đèn màu vàng hoặc các bộ lọc như sau: 

Giới hạn đối với màu đỏ  y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 1,29 x - 0,1 

Giới hạn đối với màu trắng  y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ y ≤ -x + 0,992 

4  Màn đo 

 

Hình 1. Màn đo 
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Phụ lục K 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe gắn máy phát ra chùm 

sáng chiếu xa và chùm sáng chiếu gần 

1  Yêu cầu kết cấu 

1.1  Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2 Những bộ phận để cố định bóng đèn với gương phản xạ phải được chế tạo sao 

cho có thể lắp chắc chắn bóng đèn vào đúng vị trí của nó. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1  Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 10 m và vuông góc với trục chuẩn của đèn với điểm HV. 

2.1.2 Giá trị độ rọi trên màn đo nêu trong mục 2.2 và 2.3 phải được đo bởi quang kế 

có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4 Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1  Theo phương nằm ngang, chùm sáng chiếu gần đối xứng với đường thẳng 

V-V (Hình 1); 

2.1.4.2 Theo phương thẳng đứng, đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm dưới 

đường H-H là 100 mm (Hình 1). 

2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1  Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Đường ranh giới phải là 

đường gần như nằm ngang và có chiều dài đoạn thẳng nằm ngang tối thiểu là ± 900 mm. 

2.2.2  Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

2.2.2.1 Tại điểm bất kỳ trên và phía trên đường thẳng H-H: không lớn hơn 2 lux; 

2.2.2.2  Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 300 mm và 

suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V: không nhỏ hơn 8 lux; 

2.2.2.3 Trên đường thẳng nằm phía dưới, cách đường thẳng H-H là 600 mm và 

suốt chiều rộng 900 mm về cả hai phía của đường thẳng đứng V-V: không nhỏ hơn 4 lux. 

2.3  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa 
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Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu xa phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

2.3.1  Giao điểm HV của đường H-H và V-V phải có độ rọi ít nhất bằng 80% độ rọi 

lớn nhất. 

2.3.2 Độ rọi lớn nhất (EM) của chùm sáng chiếu xa ít nhất phải bằng 50 lux. 

2.3.3  Bắt đầu từ điểm HV, theo phương nằm ngang sang phải và trái, độ rọi của 

chùm sáng chiếu xa không được nhỏ hơn EM /4 với khoảng cách tới 900 mm. 

3  Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Đèn phải phát ra ánh sáng màu trắng hoặc màu vàng chọn lọc (selective yellow). 

Khi biểu diễn trong hệ tọa độ 3 màu CIE các đặc điểm về màu sắc tương ứng đối với kính 

đèn màu vàng hoặc các bộ lọc như sau: 

Giới hạn đối với màu đỏ  y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 1,29 x - 0,1 

Giới hạn đối với màu trắng  y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ y ≤ -x + 0,992 

4 Màn đo 

 

Hình 1. Màn đo 
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Phụ lục L 

Thử đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trƣớc của xe gắn máy phát ra một 

chùm sáng chiếu gần loại đơn ở khoảng cách 25 m 

1 Yêu cầu kết cấu 

1.1  Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2 Những bộ phận để cố định bóng đèn với gương phản xạ phải được chế tạo sao 

cho có thể lắp chắc chắn bóng đốt vào đúng vị trí của nó. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học 

2.1 Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo độ rọi của đèn phải sử dụng một màn đo (Hình 1) đặt phía trước cách 

đèn 25 m và vuông góc với trục chuẩn của đèn. 

2.1.2 Giá trị độ rọi trên màn đo nêu trong mục 2.2 phải được đo bởi quang kế có 

diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử 

Theo tài liệu kỹ thuật của đèn. 

2.1.4  Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1  Theo phương nằm ngang, chùm sáng đối xứng với đường thẳng V-V (Hình 

1); 

2.1.4.2 Theo phương thẳng đứng, đường ranh giới nằm dưới đường thẳng H-H và 

cách 250 mm (Hình 1). 

2.2  Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1 Bằng phương pháp quan sát, chùm sáng chiếu gần phải có một đường ranh 

giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó trên màn đo. Đường ranh giới phải là 

đường gần như nằm ngang và có chiều dài đoạn thẳng nằm ngang tối thiểu là ± 2250 

mm. 

2.2.2 Độ rọi trên màn đo của chùm sáng chiếu gần phải thỏa mãn các yêu cầu trong 

bảng sau: 

Bảng 1. Yêu cầu độ rọi các điểm đo 

STT Điểm đo Độ rọi yêu cầu (lux) 

1 Điểm bất kỳ trên và phía trên  

đường H-H 
≤ 0,7 
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STT Điểm đo Độ rọi yêu cầu (lux) 

2 Điểm bất kỳ trên đường 35L-35R 

trừ 35V 
≥ 1 

3 Điểm 35V ≥ 2 

4 Điểm bất kỳ trên đường 25L-25R ≥ 2 

5 Điểm bất kỳ trên đường 15L-15R ≥ 0,5 

 

3  Yêu cầu màu của ánh sáng 

3.1 Đèn có thể phát ra ánh sáng trắng hoặc ánh sáng vàng chọn lọc. 

3.2  Hệ tọa độ 3 màu của ánh sáng vàng chọn lọc như sau: 

Giới hạn đối với màu đỏ  y ≥ 0,138 + 0,58 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 1,29 x - 0,1 

Giới hạn đối với màu trắng  y ≥ -x + 0,966 

Giới hạn đối với giá trị quang phổ y ≤ -x + 0,992 

3.3  Hệ tọa độ 3 màu của ánh sáng trắng như sau: 

Giới hạn đối với màu xanh da trời x ≥ 0,310 

Giới hạn đối với màu vàng x ≤ 0,500 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 0,150 + 0,640 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 0,440 

Giới hạn đối với màu tía y ≥ 0,050 + 0,750 x 

Giới hạn đối với màu đỏ y ≥ 0,382 

4  Màn đo 
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Phụ lục M 

Thử nghiệm về tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động 

1  Thử tính ổn định đặc tính quang học 

Các thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện khô ráo và không có gió tại 

nhiệt độ môi trường 230C ± 50C. 

Đèn phải được hoạt động trong vòng 12 giờ như mô tả trong mục 1.1 và được thử 

như quy định trong mục 1.2. 

1.1 Quy trình thử 

1.1.1  Trong trường hợp kết hợp bóng đèn chiếu xa với bóng đèn chiếu gần (đèn có 

sợi đốt kép hoặc có hai đèn sợi đốt): 

- Nếu nhà sản xuất khai báo đèn được sử dụng với một sợi đốt đơn được thắp sáng 

tại một thời điểm, thì thử nghiệm phải được thực hiện theo điều kiện này bằng cách kích 

hoạt từng chức năng một cách liên tục trong nửa thời gian quy định tại 1; 

- Trong các trường hợp khác, đèn phải được thử theo đúng chu trình với khoảng 

thời gian như sau: 

+ 15 phút chiếu sáng đối với chùm sáng chiếu gần; 

+ 5 phút chiếu sáng đối với tất cả các loại chùm sáng. 

1.1.2  Trong trường hợp các chức năng bật sáng được nhóm lại, tất cả các chức 

năng bật sáng đơn được bật đồng thời theo thời gian quy định cho từng chức năng phát 

sáng đơn có tính đến chức năng chiếu sáng tổ hợp dựa trên đặc tính kỹ thuật mà nhà sản 

xuất khai báo. 

1.1.3 Trong trường hợp đèn AFS: 

Nếu mỗi chức năng nhất định hoặc loại chùm sáng chiếu gần của đèn có nguồn 

sáng riêng, chỉ sáng một lần. Khi thử nghiệm phải kích hoạt chế độ tiêu thụ điện năng 

nhiều nhất của từng chức năng hoặc loại chùm sáng chiếu gần chia đều lần lượt một 

cách liên tục trong thời gian quy định tại mục 1. 

Trong tất cả các trường hợp khác, mẫu thử phải thử nghiệm theo chu kỳ sau cho 

từng chế độ của chùm sáng gần loại C, V, E, W, bất cứ chức năng gì mà mẫu thử cung 

cấp hoặc cung cấp một phần, trong cùng một phần thời gian (chia đều) được quy định tại 

mục 1: 

- 15 phút, đầu tiên, ví dụ: chế độ chùm sáng gần loại C sáng với chế độ tiêu thụ 

nhiều điện năng nhất cho điều kiện đường thẳng;    
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- 5 phút, thắp sáng chế độ chùm sáng gần như trên và thắp sáng tất cả các nguồn 

sáng của mẫu thử; 

- Sau khi đạt đến phần thời gian nói trên (chia đều) quy định tại mục 1, chu kỳ thử 

nghiệm trên phải được thực hiện với chùm sáng gần loại V, E, W nếu có, theo trình tự 

trên. 

1.1.4  Điện áp thử 

Thử nghiệm ở 90% điện áp thử nghiệm của bóng đèn theo đăng ký của cơ sở đăng 

ký thử nghiệm (nếu đèn được thử nghiệm theo các phụ lục A, B, C, D, E) hoặc, 

Thử nghiệm ở các điện áp 6.3 V (6.75V đối với nguồn sáng LED), 13.2 V 

hoặc 28.0 V (tùy theo hệ thống điện áp của xe lắp loại đèn đó) đối với đèn được thử 

nghiệm theo phụ lục G, H, S.  

Trừ trường hợp cơ sở đăng ký thử nghiệm định rõ đèn có thể sử dụng tại một điện 

áp khác. 

1.2 Kết quả thử nghiệm 

1.2.1 Kiểm tra bằng quan sát 

Khi đèn đã hoạt động ổn định ở điều kiện môi trường xung quanh, kính đèn và lớp 

phủ bên ngoài (nếu có) phải được lau sạch bằng khăn bông thấm nước mềm và sạch. 

Sau đó quan sát bề ngoài xem có bị méo mó, biến dạng, nứt vỡ hoặc thay đổi màu sắc 

của kính đèn hoặc lớp phủ bên ngoài hay không. 

1.2.2  Thử nghiệm quang học 

Giá trị quang học phải được kiểm tra tại các điểm sau: 

Đối với đèn chiếu gần: 

- 50R, 50L, HV, B50 (đối với loại đèn thuộc Phụ lục A); 

- 0.86D/3.5R, 0.86D/3.5L, 0.50U/1.5L và 0.50U/1.5R (đối với đèn loại C, D, E của 

Phụ lục H); 

- 50R, 50L, 0.50U/1.5L và 0.50U/1.5R (đối với đèn loại B của Phụ lục H); 

- 50R, B50L, 25L (đối với đèn Phụ lục G); 

- 50R, B50L, HV (đối với đèn Phụ lục B, C, D, E); 

- 50V, B50L, 25RR ( đối với loại đèn loại C hoặc V, E, W nếu có thuộc phụ lục S). 

Đối với đèn chiếu xa: điểm có độ rọi lớn nhất EM hoặc cường độ sáng lớn nhất IM. 

Yêu cầu về giá trị quang học: 
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Cho phép sai lệch 10% giữa giá trị đo tại các điểm trên trước và sau khi thử. 

Ngoại trừ điểm 0.50U/1.5L và 0.50U/1.5R cho phép sai lệch không quá 255 cd giữa 

giá trị đo trước và sau khi thử đối với đèn theo Phụ lục H và điểm B50L cho phép sai lệch 

không quá 170 cd giữa giá trị đo trước và sau khi thử đối với đèn theo Phụ lục G và phụ 

lục S. 

2 Thử sự thay đổi vị trí theo phƣơng thẳng đứng của đƣờng ranh giới dƣới 

ảnh hƣởng của nhiệt 

Phép thử này bao gồm thử trôi đi theo chiều thẳng đứng của đường ranh giới do tác 

động của nhiệt không được vượt quá giá trị quy định trong mục 2.2. 

2.1 Thử nghiệm 

Thử nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện khô ráo và khí quyển tĩnh tại nhiệt 

độ môi trường là 230C ± 50C. 

Sử dụng các bóng đèn sản xuất hàng loạt mà đã thử nghiệm ít nhất 1 giờ. Khi thử 

nghiệm điện áp cung cấp phải thỏa mãn mục 1.1.3. 

Đối với chùm sáng chiếu gần của đèn phát ra chùm sáng đối xứng, vị trí của đường 

ranh giới trên phần năm ngang của nó (giữa đường thẳng đứng qua điểm 50L và 50R đối 

với đèn loại B Phụ lục H và các Phụ lục khác, 3.5L và 3.5R đối với đèn loại C, D, E Phụ 

lục H) phải được thử riêng biệt từng lần trong vòng 3 phút (r3) và 60 phút (r60) sau khi hoạt 

động. 

Đối với chùm sáng chiếu gần của đèn phát ra chùm sáng không đối xứng, vị trí của 

đường ranh giới trên phần nằm ngang của nó (giữa đường v-v và đường thẳng đứng đi 

qua điểm B50L) s  được thử riêng biệt từng lần trong vòng 3 phút (r3) và 60 phút (r60) sau 

khi hoạt động. 

2.2  Kết quả thử nghiệm 

2.2.1 Kết quả được biểu diễn theo đơn vị mrad và nó có thể được chấp nhận cho 

đèn chiếu gần nếu giá trị tuyệt đối Δr1 = Ι r3 - r60 Ι đo được không lớn hơn 1.0 mrad (Δr1 ≤ 

1.0 mrad). 

Đối với đèn theo phụ lục G: giá trị tuyệt đối Δr1 = Ι r3 - r60 Ι đo được không lớn hơn 

1.0 mrad (Δr1 ≤ 1,0 mrad) theo hướng lên trên và 2.0 mrad (Δr1 ≤ 2.0 mrad) theo hướng 

xuống dưới. 

2.2.2 Nếu giá trị Δr1 này lớn hơn 1,0 mrad nhưng không vượt qua 1.5 mrad (1.0 

mrad ≤ Δr1 ≤ 1.5 mrad), riêng đối với đèn theo phụ lục G nếu giá trị Δr1 này lớn hơn 1 

mrad nhưng không vượt quá 1.5 mrad (1.0 mrad ≤ Δr1 ≤ 1.5 mrad) theo hướng lên trên và 

theo hướng xuống dưới (2.0 mrad ≤ Δr1 ≤ 3.0 mrad) thì một đèn thứ 2 s  được thử theo 
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quy định trong mục 2.1. Sau 3 lần thử liên tiếp với quy trình miêu tả dưới đây, để làm ổn 

định vị trí của các bộ phận cơ học của đèn trên giá thử như lắp đặt thật trên xe: 

Đèn chiếu gần làm việc trong 1 giờ (điện áp phải được điều chỉnh theo quy định 

trong mục 1.1.3). 

Thời gian nghỉ 1 giờ. 

Kiểu đèn được coi là chấp nhận được nếu giá trị trung bình của giá trị tuyệt đối Δr1 

đo được ở mẫu đầu tiên và Δr2 đo được ở mấu thứ hai không lớn hơn 1.0 mrad 

(Δr1 + Δr2)/2 ≤ 1.0 mrad 

Riêng đối với đèn theo phụ lục G đèn được coi là chấp nhận được nếu giá trị giá trị 

tuyệt đối Δr đáp ứng yêu cầu mục 2.2.1 ở trên. 
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Phụ lục N 

Yêu cầu đối với đèn sản xuất hàng loạt 

1 Việc kiểm tra sự phù hợp đối với đèn sản xuất hàng loạt thuộc kiểu loại đèn đã 

được cấp chứng nhận chất lượng kiểu loại được thực hiện đột xuất hoặc trong đánh giá 

định kỳ của cơ quan cấp giấy chứng nhận. 

2  Việc kiểm tra sự phù hợp đối với đèn thuộc kiểu loại đèn chưa được cấp chứng 

nhận chất lượng kiểu loại và đang được lắp trên xe (bao gồm cả xe nhập khẩu) được 

thực hiện theo phương thức kiểm tra mẫu. Mẫu kiểm tra là các sản phẩm do cơ quan 

quản lý chất lượng lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu. 

3 Yêu cầu về kết cấu 

Các yêu cầu về sự phù hợp được coi là thỏa mãn nếu không có sự sai khác về kết 

cấu của đèn so với kiểu loại đèn đã được cấp chứng nhận chất lượng. 

4  Yêu cầu về đặc tính quang học 

Các sai lệch về độ rọi như sau: 

4.1 Các giá trị độ rọi đo được không được sai lệch lớn hơn 20% so với các giá trị 

quy định trong quy chuẩn kỹ thuật này. Các giá trị độ rọi tại điểm B50L, vùng III và Vùng I 

như sau: 

- Điểm B50L sai lệch cho phép là 0,2 lux (Phụ lục B, C, D, E) (hoặc 170 cd Phụ lục 

G) tương ứng 20%; 

- Vùng III (đối với các đèn thử theo Phụ lục từ A đến G) sai lệch cho phép là 0,3 lux 

(hoặc 255 cd đối với Phụ lục G) và vùng I (đối với đèn loại B, C, D, E Phụ lục H) sai lệch 

cho phép là 255 cd tương ứng 20%. 

- Đối với đèn phụ lục S: Giá trị tối đa tại điểm B50L là 255 cd;  Giá trị tối đa ở Vùng 

III và vùng BLL là 380 cd; Giá trị tối đa ở vùng E, F1, F2 và F3 là 255; Giá trị tối thiểu ở 

BR, P, ở tại các nhóm S 50 + S 50LL + S 50RR và S 100 + S 100LL + S 100RR, và các 

điểm B50L, BR, BRR, BLL là ba phần tư giá trị yêu cầu. 

4.2 Đối với chùm sáng chiếu xa, điểm HV nằm trong vùng có độ rọi ít nhất bằng 

0,75 Emax ngoại trừ đèn theo Phụ lục H. Sai số cho phép là +20% đối với giá trị lớn nhất 

và -20% đối với giá trị nhỏ nhất với các giá trị đặc tính quang học tại bất kỳ điểm đo nào 

quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này. 

4.3 Đối với các đèn chiếu sáng phía trước được thử nghiệm để đánh giá lại hiệu lực 

giấy chứng nhận chất lượng thì phải thỏa mãn các yêu cầu của phụ lục đã được thử 

nghiệm khi tiến hành đăng ký cấp giấy chứng nhận kiểu loại. 
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Phụ lục O 

Xác định đƣờng ranh giới chùm sáng chiếu gần không đối xứng bằng thiết bị 

1  Đo chất lƣợng đƣờng ranh giới 

Để xác định độ sắc nét tối thiểu, các phép đo s  được thực hiện bằng cách quét 

theo chiều dọc qua một phần của đường ranh giới nằm ngang với bước nhảy 0,050 hoặc 

22 mm tại những khoảng cách đo khác nhau: 

- 10 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 10 mm; hoặc 

- 25 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 30 mm. 

Để xác định độ sắc nét lớn nhất, các phép đo được thực hiện bằng cách quét theo 

chiều dọc qua một phần của đường ranh giới nằm ngang với bước nhảy 0,050 hoặc 22 

mm bằng đầu dò có đường kính xấp xỉ 30 mm tại khoảng cách đo 25 m. 

Chất lượng của đường ranh giới xem như được chấp nhận nếu các yêu cầu của 

mục 1.1 đến mục 1.3 dưới đây tuân theo ít nhất 1 chỉnh đặt của các phép đo. 

1.1  Hiển thị không nhiều hơn một đƣờng ranh giới 

1.2  Độ sắc nét của đƣờng ranh giới 

Hệ số sắc nét G được xác định bằng việc quét dọc đường thẳng cách đường V-V 

một góc 2,50 hoặc 1092 mm (Hình 1) qua một phần của đường ranh giới nằm ngang khi 

đó: 

G = (log Eβ - log E(β + 0.1°))             (1) 

trong đó: β là vị trí thẳng đứng theo góc; 

E là giá trị độ rọi tại vị trí , 

Giá trị của G không bé hơn 0,13 (độ sắc nét tối thiểu) và không lớn hơn 0,4 (độ sắc 

nét tối đa). 

1.3  Độ tuyến tính 

Phần của đường ranh giới nằm ngang dùng để điều chỉnh phương thẳng đứng phải 

nằm giữa 2 đường thẳng lần lượt cách đường V-V một góc 1,50 hoặc 655 mm và 3,50 

hoặc 1529 mm (xem Hình 1). 

Các điểm uốn của đường ranh giới trên các đường thẳng cách đường V-V lần lượt 

các góc 1,50, 2,50, 3,50 được đo bởi công thức sau: 

(d2 (log E)/dβ2 = 0).        (2) 

Khoảng cách dọc lớn nhất giữa các điểm uốn trên không qua 0,20 hoặc 87 mm. 
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2 Điều chỉnh dọc và ngang 

Nếu đường ranh giới phù hợp yêu cầu chất lượng của mục 1, sự điều chỉnh chùm 

sáng có thể được thực hiện bằng thiết bị. 

 

Hình 1. Phương pháp đo chất lượng đường ranh giới 

2.1 Điều chỉnh dọc 

Quét dọc từ dưới lên theo đường thẳng cách đường V-V một góc 2,50 hoặc 1092 

mm (xem Hình 2). Điểm uốn tại đó được xác định và điều chỉnh vị trí của nó về đường B-

B nằm dưới cách đường H-H một góc 0,570 hoặc 250 mm. 

2.2 Điều chỉnh ngang 

2.2.1 Phƣơng pháp đƣờng thẳng 0,2 D (xem Hình 2) 

Một đường thẳng nằm ngang phía dưới và cách đường H-H một góc 0,20 hoặc 87 

mm được quét từ vị trí lệch trái 50 hoặc 2187 mm đến lệch phải 50 sau khi đèn đã được 

điều chỉnh dọc. Giá trị G lớn nhất được xác định bằng công thức: G = (log Eβ - log E(β + 

0.1°)) s  không nhỏ hơn 0,08. 

Điểm uốn (điểm có G lớn nhất) tìm thấy trên đường 0,2 D phải được đặt trên đường 

A-A (Hình 2). 
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Hình 2. Điều chỉnh dọc và ngang bằng thiết bị - phương pháp quét theo đường ngang 

2.2.2  Phƣơng pháp 3 đƣờng (xem Hình 3) 

Quét dọc từ vị trí lệch dưới 20 hoặc 873 mm đến lệch trên 20 hoặc 873 mm theo 3 

đường thẳng lần lượt cách đường V-V về bên phải 10 hoặc 436 mm, 20 hoặc 873 mm, 30 

hoặc 1310 mm sau khi đèn đã được điều chỉnh dọc. Các giá trị G lớn nhất tương ứng 

được xác định bằng công thức: 

G = (log Eβ - log E(β + 0.1°))           (3) 

trong đó: β là vị trí dọc tính bằng độ; 

E là giá trị độ rọi tại vị trí . 

Giá trị G không được nhỏ hơn 0,08. Các điểm uốn (điểm có G lớn nhất) của 3 

đường thẳng trên được sử dụng để định ra 1 đường thẳng. Giao điểm của đường thẳng 

này với đường B-B phải được đặt lên trên đường V-V (Hình 3). 
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Hình 3. Điều chỉnh dọc và ngang bằng thiết bị - phương pháp quét 3 đường thẳng 

 



QCVN 35:2021/BGTVT 

 57 

Phụ lục P 

Xác định đƣờng ranh giới chùm sáng chiếu gần đối xứng bằng thiết bị 

1 Tổng quan 

Phân bố cường độ ánh sáng của chùm ánh sáng đối xứng của đèn chiếu sáng phía 

trước xen k  với đường ranh giới cho phép chùm ánh sáng đối xứng được điều chỉnh 1 

cách chính xác các phép đo độ sáng và định hướng cho phương tiện. Các đặc tính của 

đường ranh giới phải phù hợp các yêu cầu đặt ra trong các hạng mục từ 2 đến 4 dưới 

đây. 

2  Hình dạng của đƣờng ranh giới 

2.1  Việc điều chỉnh bằng mắt đường ranh giới của chùm sáng gần đối xứng s  cung 

cấp một đường nằm ngang để sự điều chỉnh chùm sáng gần đối xứng của đèn chiếu 

sáng phía trước mở rộng sang 2 bên của đường V-V (xem Hình 1). 

 

Hình 1. Hình dạng và vị trí của đường ranh giới 

3 Điều chỉnh chùm sáng gần đối xứng của đèn 

3.1 Điều chỉnh theo phƣơng ngang 

Chùm sáng cùng đường ranh giới của nó phải được đặt tại vị trí mà hình dạng 

chùm sáng dự kiến gần như đối xứng qua đường V-V. 

3.2  Điều chỉnh theo phƣơng dọc 

Sau khi điều chỉnh theo phương ngang chùm sáng gần đối xứng đèn chiếu sáng 

phía trước theo đoạn 3.1 ở trên, sự điều chỉnh dọc được thực hiện theo cách nào đó mà 

chùm sáng cùng với đường ranh giới của nó di chuyển đi lên từ vị trí bên dưới cho đến 

khi đường ranh giới được đặt tại vị trí dọc danh định. Đối với sự điều chỉnh dọc danh định 

đường ranh giới được đặt tại vị trí trên đường v-v tại 1% dưới đường h-h (250 mm). 

Tuyến 
tính 
trong 
khoảng 
±0,2

0
 

từ vị trí 
danh 
định 

Vị trí danh định 
của 
đường danh 
giới 
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Nếu phần nằm ngang không thẳng mà hơi cong hoặc nghiêng, đường ranh giới 

không được vượt quá phạm vi dọc tạo lên bởi hai đường nằm ngang chạy từ vị trí 3o phải 

sang 30 trái đường v-v ở 0,2o cho loại B và 0,3o cho loại A, C và D, E ở trên và dưới vị trí 

danh định của đường ranh giới (xem Hình 1). 

3.3  Khi điều chỉnh theo phương dọc của 3 lớp khác nhau khác hơn 0,2o cho loại B, 

0,3o cho loại A, C và D, E, phần nằm ngang của đường ranh giới là giả định không cung 

cấp đủ độ tuyến tính và nét cho việc điều chỉnh hình ảnh trực quan. Trong trường hợp 

này đặc tính của các đường ranh giới s  được thử bằng thiết bị theo đúng các yêu cầu 

như sau. 

4 Đo chất lƣợng đƣờng ranh giới 

4.1 Phép đo phải được thực hiện bằng cách quét theo phương dọc qua phần nằm 

ngang của đường ranh giới với bước nhảy không qua 0,050 hoặc 22 mm tại những 

khoảng cách đo khác nhau. 

- Tại khoảng cách đo là 10 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 10 mm; hoặc 

- Tại khoảng cách đo là 25 m với đầu dò có đường kính xấp xỉ 30 mm. 

Phép đo chất lượng đường ranh giới coi như chấp nhận được nếu yêu cầu của mục 

4.1.2 phù hợp ít nhất một phép đo tại khoảng cách 10 m hoặc 25 m. 

Việc quét được thực hiện từ dưới lên qua đường ranh giới theo các đường dọc 

(Hình 2) lần lượt cách đường V-V các góc ± 30 hoặc ± 1310 mm. Khi đo như vậy, chất 

lượng của đường ranh giới phải phù hợp các yêu cầu sau đây: 

4.1.1 Hiển thị không nhiều hơn một đƣờng ranh giới 

4.1.2  Độ sắc nét của đƣờng ranh giới 

Nếu quét theo phương dọc qua phần đường ranh giới nằm ngang dọc theo 2 

đường thẳng cách đường V-V ± 2,50 hoặc ± 1092 mm (Hình 1), giá trị lớn nhất đo được 

theo công thức: 

G = (log EV - log E(V + 0.1°))      (4) 

Được gọi là hệ số sắc nét G của đường ranh giới. Giá trị của G không được phép 

nhỏ hơn 0,13 đối với đèn loại B và 0,08 đối với đèn loại A, C và D, E. Vị trí tại đó giá trị G 

đạt giá trị lớn nhất được xem là vị trí của đường ranh giới. 

4.1.3  Độ tuyến tính  phần của đường ranh giới mà dùng để điều chỉnh dọc s  nằm 

ngang từ vị trí -30 hoặc -1310 mm đến +30 hoặc +1310 mm đối với đường V-V. Yêu cầu 

này được cho là thỏa mãn nếu các vị trí dọc của các điểm có G lớn nhất trên các đường 

thẳng lần lượt cách đường V-V về hai phía góc 1,50 hoặc 655 mm, 30 hoặc 1310 mm 
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(Hình 2) không khác quá 0,20 hoặc 87 mm đối với lớp B và 0,30 hoặc 130 mm đối với loại 

A, C và D, E từ vị trí của đường ranh giới. 

5  Điều chỉnh theo phƣơng dọc 

Nếu đường ranh giới thỏa mãn các yêu cầu ở trên, việc điều chỉnh dọc chùm sáng 

được thực hiện bằng cách dịch đường ranh giới xác định ở mục 4.1.2 về vị trí phía dưới 

và cách đường H-H là 250 mm. 

 

Hình 2. Vị trí đường ranh giới 



QCVN 35 : 2021/BGTVT 
 

 60 
 

Phụ lục R 

Yêu cầu đối với các cụm đèn LED và đèn chiếu sáng gồm có đèn LED 

1. Yêu cầu kĩ thuật chung 

1.1 Với mỗi mẫu LED đệ trình phải phù hợp với thông số kỹ thuật có liên quan với 

quy chuẩn kỹ thuật này, khi thử nghiệm với bộ điều khiển nguồn sáng thích hợp, nếu có. 

1.2 Các hạng mục LED được thiết kế nhằm duy trì tình trạng hoạt động tốt trong 

điều kiện sử dụng thông thường. Hơn nữa chúng không được chứa lỗi trong thiết kế và 

sản xuất. Một cụm đèn LED bị cho là hỏng nếu một phần nào đó của nó bị hỏng. 

1.3 Các cụm đèn LED phải có chức năng chống lại việc tu sửa. 

1.4 Thiết kế của các cụm đèn LED tháo rời được s  như sau: 

1.4.1 Khi cụm đèn LED được tháo ra và được thay thế bởi một cụm đèn khác bởi 

người đệ trình và mang cùng mã nhận dạng của nguồn sáng, thông số ánh sáng của đèn 

pha s  được đáp ứng; 

1.4.2 Cụm đèn LED với mã nguồn sáng khác nhau trong cùng đế đèn, không thể 

thay thế được cho nhau. 

2. Sản xuất 

2.1 Các bóng LED trên cụm đèn LED s  được gắn với các thành phần cố định phù 

hợp. 

2.2 Các thành phần cố định và đảm bảo chắc chắn cho các LEDS và cụm LED. 

3. Điều kiện thử nghiệm 

3.1 Áp dụng. 

3.1.1 Tất cả các mẫu s  được thử nghiệm như trong phần 4 dưới đây. 

3.2  Điều kiện hoạt động. 

3.2.1 Điều kiện hoạt động cụm đèn LED 

Tất cả các mẫu s  được thử nghiệm dưới điều kiện như đã nêu trong Phụ lục G 

hoặc H của Quy chuẩn kỹ thuật này. Nếu như không được quy định khác đi như trong 

Phụ lục này các cụm LED s  phải thử nghiệm bên trong đèn như cơ sở đề nghị thử 

nghiệm cung cấp. 

3.3 Tuổi thọ 
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Dựa theo yêu cầu của người đệ trình cụm đèn LED s  phải hoạt động 48h và để 

nguội trong nhiệt độ thông thường, trước khi bắt đầu thử nghiệm như đã nêu trong Quy 

chuẩn kỹ thuật này. 

4. Các yêu cầu và kiểm tra cụ thể 

4.1 Tạo màu 

4.1.1 Hàm lượng màu đỏ 

Cùng với phương pháp đo như mô tả trong mục 3 Phụ lục G, H của quy định này, 

phần màu đỏ tối thiểu của ánh sáng cụm đèn LED hoặc đèn kết hợp với cụm đèn LED 

thử nghiệm tại 50V như sau: 

05.0

d)(V)(E

d)(V)(E

k
nm780

nm380

e

nm780

nm610

e

red
















              (5) 

Ee() (đơn vị: W) là sự phân bổ quang phổ của bức xạ; 

V() (đơn vị: 1) là hiệu suất phát sáng của quang phổ; 

() (đơn vị: nm) là bước sóng. 

Giá trị này được tính bằng cách sử dụng đơn vị đo nanometer. 

4.2 Bức xạ UV 

Bức xạ UV của đèn LED có UV thấp phải đảm bảo: 
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    (6) 

S()(đơn vị: 1) là tỷ trọng hàm phổ; 

km = 683 lm/W (là giá trị lớn nhất của hiệu quả chiếu sáng của bức xạ). 

(ký hiệu khác xem tại mục 4.1.1 bên trên) 

Giá trị này s  được tính bằng cách sử dụng đơn vị đo nanometrer. Tia bức xạ UV 

s  có tỷ trọng dựa theo giá trị như chỉ dẫn tại bảng UV bên dưới: 
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 S()   S()   S() 

250 0.430  305 0.060  355 0.00016 

255 0.520  310 0.015  360 0.00013 

260 0.650  315 0.003  365 0.00011 

265 0.810  320 0.001  370 0.00009 

270 1.000  325 0.00050  375 0.000077 

275 0.960  330 0.00041  380 0.000064 

280 0.880  335 0.00034  385 0.000053 

285 0.770  340 0.00028  390 0.000044 

290 0.640  345 0.00024  395 0.000036 

295 0.540  350 0.00020  400 0.000030 

300 0.300       

 



QCVN 35:2021/BGTVT 

 63 

Phụ lục S 

Thử nghiệm đặc tính quang học của 

hệ thống chiếu sáng phía trƣớc thích ứng (AFS) 

1  Yêu cầu kết cấu  

1.1 Mỗi mẫu đèn phải phù hợp với các yêu cầu được nêu trong mục này và mục 2. 

1.2 Những bộ phận để cố định nguồn sáng với gương phản xạ phải được chế tạo 

sao cho có thể lắp nguồn sáng đó vào đúng vị trí của nó. 

1.3 Các bộ phận của đèn phải được lắp đặt một cách chắc chắn. 

2 Yêu cầu đặc tính quang học  

2.1 Điều kiện thử 

2.1.1 Khi đo chiếu sáng của đèn phải sử dụng một màn đo như mục 4 của phụ lục 

này đặt phía trước cách đèn 25 m và vuông góc với trục chuẩn của đèn. 

2.1.2 Giá trị cường độ chiếu sáng trên màn đo đề cập trong mục 2.2 và 2.3 được đo 

bằng quang kế có diện tích hữu ích nằm trong hình vuông có cạnh bằng 65 mm. 

2.1.3 Điện áp thử  

Theo tài liệu kỹ thuật của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

2.1.4 Đèn phải được điều chỉnh sao cho: 

2.1.4.1 Ở trạng thái trung gian, ranh giới của chùm sáng chiếu gần nằm bên nửa 

trái của màn đo là đường nằm ngang; 

2.1.4.2 Phần nằm ngang của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần được định vị 

trên màn đo ở bên dưới và cách đường h-h (Hình 1) là 250 mm; 

2.1.4.3 Điểm gấp khúc của đường ranh giới chùm sáng chiếu gần nằm trên đường 

v-v (Hình1); 

2.1.4.4 Nếu đèn được chỉnh đặt như vậy mà không thoả mãn các yêu cầu được nêu 

tại mục 2.2 và 2.3 thì việc điều chỉnh thẳng của nó có thể thay đổi với điều kiện là trục của 

chùm sáng không được lệch sang bên trái  0,50 hoặc phải quá 0,750 và không lệch lớn 

hơn 0,250 lên trên hoặc xuống dưới so với vị trí ban đầu quy định tại mục 2.1.4.2.    

2.1.4.5 Trong trường hợp chùm sáng chiếu xa và chiếu gần có cơ cấu điều chỉnh 

riêng biệt thì cho phép cân chỉnh đèn chiếu xa sao cho vùng cường độ sáng lớn nhất tập 

trung trên giao cắt của đường h-h và v-v khi thử nghiệm đèn chiếu xa. Nếu chùm sáng 

chiếu xa và chiếu gần không có cơ cấu điều chỉnh riêng biệt, việc đo đặc tính quang học 

chùm sáng chiếu xa được thực hiện với vị trí cân chỉnh của chùm sáng chiếu gần. 
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2.1.4.6  5.3.1.1.Each system shall provide a Class C passing-beam according to paragraph 5.3.2.4. and one or 

more passing-beam(s) of additional class(es); it may incorporate one or more additional modes within each class of 

passing-beam and the front-lighting functions according to paragraph 5.3.3. and/or 3.1.3.2.l. Mỗi hệ thống đèn 

chiếu sáng thích ứng phải cung cấp ít nhất  một chùm sáng chiếu gần loại C như mục 

2.2.1.4 và một hoặc nhiều chùm sáng chiếu gần khác; nó có thể kết hợp một hoặc nhiều 

chế độ bổ sung trong mỗi loại chùm sáng chiếu gần và các chức năng chiếu xa như mục 

2.3 phụ lục này. 

2.1.4.7  5.3.1.2.The system shall provide automatic modifications, such, that good road illumination is achieved 

and no discomfort is caused, neither to the driver nor to other road users. Hệ thống phải tự động đưa ra sự 

điều chỉnh để tối ưu chiếu sáng mặt đường và không gây khó chịu cho người lái xe cũng 

như người tham gia giao thông khác. 

2.1.4.8  5.3.1.3.The system shall be considered acceptable if it meets the relevant photometric requirements of 

paragraphs 5.3.2. and 5.3.3. Hệ thống được coi là đạt yêu cầu được nếu nó đáp ứng các yêu cầu 

đặc tính quang học có liên quan của mục 2.2.1 và 2.3. 

2.1.4.9 5.3.1.4.Photometric measurements shall be performed according to the applicant's description: Các 

phép đo về quang học được thực hiện theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm: 

2.1.4.9.1 5.3.1.4.1.Ở trạng thái trung gian; 

2.1.4.9.2 5.3.1.4.2.Ở tín hiệu V, W, E, T tùy loại nào được áp dụng; 

2.1.4.9.3 5.3.1.4.3.If applicable, at any other signal(s) and combinations of them, according to the applicant's 

specification. Nếu có thể, tại bất kỳ (các) tín hiệu khác và sự kết hợp của chúng, theo đăng ký 

thông số kỹ thuật của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

2.1.4.9.4 5.3.1.4.4. In case of a headlamp using a gas-discharge light source with the ballast not integrated with 

the light source, four seconds after ignition of a headlamp that has not been operated for 30 minutes or more: Trong 

trường hợp đèn sử dụng nguồn sáng XENON với bộ điều khiển nguồn điện không tích 

hợp với nguồn sáng, bốn giây sau khi bật đèn (đã được tắt trước đó ít nhất 30 phút) đặc 

tính quang học phải đạt được yêu cầu sau: 

2.1.4.9.4.1 5.3.1.4.4.1. At least 37,500 cd shall be attained at point HV, for a system producing driving-beam 

only. Điểm HV phải đạt được ít nhất 37.500 cd, đối với hệ thống đèn cung cấp chùm sáng 

chỉ chiếu xa. 

2.1.4.9.4.2 5.3.1.4.4.2. At least 3,100 cd shall be attained at point 50 V when the Class C passing-beam is 

activated, for systems producing passing-beam only or alternately producing passing-beam and driving-beam functions as 

described in paragraphs 4.11.1. and 4.11.4. Điểm 50V phải đạt được ít nhất 3.100 cd khi chùm sáng 

chiếu gần loại C được kích hoạt, đối với các hệ thống đèn cung cấp chùm sáng chỉ chiếu 

gần hoặc hệ thống đèn cung cấp chùm sáng chiếu gần và chùm sáng chiếu xa. 
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2.1.4.9.4.3 5.3.1.4.4.3. In either case the power supply shall be sufficient to secure the required rise of the high 

current pulse. Trong cả hai trường hợp, nguồn điện phải đủ công suất để cung cấp cho đèn 

hoạt động bình thường. 

2.2 Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu gần 

2.2.1 5.3.2.Provisions concerning the passing-beam 

The system shall, prior to the subsequent test procedures, be set to the neutral state, emitting the Class C passing-

beam. Hệ thống đèn trước khi tiến hành quy trình thử nghiệm tiếp theo, phải được thiết lập 

ở trạng thái trung gian, cung cấp chế độ chiếu gần Loại C. 

2.2.1.1 5.3.2.1.For each side of the system (vehicle) the passing-beam in its neutral state shall produce from at 

least one lighting unit a "cut-off" as defined in Annex 5 or, Đối với mỗi bên của hệ thống (xe) chùm sáng 

chiếu gần ở trạng thái trung gian phải có đường ranh giới rõ nét đủ để xác định vị trí trên 

màn đo. 

2.2.1.1.1 5.3.2.1.1.The system shall provide other means, e.g. optical features or temporary auxiliary beams, 

allowing for unambiguous and correct aiming. Hệ thống phải cung cấp các phương tiện khác, ví dụ 

như các tính năng quang học hoặc chùm tia phụ tạm thời, cho phép quan sát rõ ràng và 

chính xác. 

2.2.1.1.2 5.3.2.1.2.Annex 5 does not apply to the traffic-change function as described in paragraph 4.12. Phụ 

lục O không áp dụng cho chức năng chuyển đổi hệ thống giao thông như được mô tả 

trong đoạn 4.12. 

2.2.1.2 5.3.2.2.The system or part(s) thereof shall be aimed according to the requirements of paragraph 1. of 

Annex 5 so that the position of the cut-off complies with the requirements indicated in the Table 10. Hệ thống đèn 

hoặc (các) bộ phận của chúng phải được căn chỉnh để vị trí của đường ranh giới đáp ứng 

các yêu cầu được nêu trong Bảng S2. 

If, however, vertical adjustment cannot be performed repeatedly to the required position within the allowed 

tolerances, the instrumental method of Annex 5, paragraph 2. shall be applied to test compliance with the required minimum 

quality of the "cut-off" line and to perform the beam vertical adjustment. Bằng phương pháp quan sát, chùm 

sáng chiếu gần phải có một đường  ranh giới đủ nét để có thể xác định được vị trí của nó 

trên màn đo. Trong trường hợp không xác định được đường ranh giới trên màn đo bằng 

phương pháp quan sát, thì sử dụng phương pháp dùng thiết bị nêu tại phụ lục O của quy 

chuẩn kỹ thuật này. 

2.2.1.3 5.3.2.3.When so aimed, the system or part(s) thereof, Khi điều chỉnh như vậy hệ thống 

hoặc (các) bộ phận của hệ thống hoặc bộ phận đó, 

(a) If its approval is sought solely for provision of the passing-beam, needs to comply with the requirements set out 

in the relevant paragraphs below; Nếu nó được thiết kế để cung cấp chùm sáng chiếu gần, cần 

phải đáp ứng các yêu cầu được đặt ra sau đây; 
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(b) If it is intended to provide additional lighting or light signalling functions according to the scope of this 

Regulation, it shall comply in addition with the requirements set out in the relevant paragraphs below, if not being adjustable 

independently. Nếu nó được thiết kế để chiếu sáng bổ sung hoặc chức năng báo hiệu ánh 

sáng theo phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật này, nó phải đáp ứng thêm các yêu cầu quy 

định tại các mục có liên quan dưới đây, nếu không được điều chỉnh một cách độc lập. 

2.2.1.4 5.3.2.4.When emitting a specified mode of the passing-beam, the system shall meet the requirements in 

the respective section (C, V, E, W) of part A of Bảng S1 (photometric values) and in Table 10 (Imax and "cut-off" positions), 

as well as paragraph 1 ("cut-off" requirements) of Annex 5. Khi phát ra một chế độ đặc biệt của chùm 

sáng chiếu gần, hệ thống đèn phải đáp ứng các yêu cầu trong phần tương ứng (C, V, E, 

W) của phần A của Bảng S1 (giá trị đặc tính quang học) và trong bảng S2 (Imax và vị trí 

đường ranh giới). 

2.2.1.5 5.3.2.5.A bending mode may be emitted, provided that: Chế độ uốn cong nếu có phải đáp 

ứng yêu cầu sau: 

2.2.1.5.15.3.2.5.1.The system meets the respective requirements of part B of Table 9 (photometric values) and 

item B of Table 10 ("cut-off" provisions), when measured according to the procedure indicated in paragraph 5.3.4., relevant 

to the category (either category 1 or category 2) of the bending mode, for which approval is sought; Hệ thống đáp 

ứng các yêu cầu tương ứng của phần B của Bảng S1 (giá trị đặc tính quang học) và mục 

B của Bảng S2 đường ranh giới, khi được đo theo quy trình được nêu trong mục 2.2.2, 

tùy theo chế độ uốn cong loại 1 hoặc chế độ uốn cong loại 2; 

2.2.1.5.2 5.3.2.5.2.When the T-signal corresponds to the vehicle's smallest turn radius to the left (or right), the 

sum of the luminous intensity values provided by all contributors of the right or the left side of the system shall be at least 

2,500 cd at one or more points in the zone extending from H-H to 2 degrees below H-H and from 10 to 45 degrees left (or 

right). Khi tín hiệu T tương ứng với bán kính quay vòng nhỏ nhất của xe sang trái (hoặc 

phải), tổng các giá trị cường độ phát sáng được cung cấp bởi tất cả bộ phận chiếu sáng 

của bên phải hoặc bên trái của hệ thống phải đạt ít nhất 2.500 cd tại một hoặc nhiều điểm 

trong vùng kéo dài từ H-H đến 2
o
D H-H và từ 10

o
L-45

o
L (hoặc R). 

2.2.1.5.3 5.3.2.5.3.If approval is sought for a category 1 bending mode, the use of the system is restricted to 

vehicles where provisions are taken such that the horizontal position of the "kink" of the "cut-off" which is provided by the 

system, complies with the relevant provisions of paragraph 6.22.7.4.5. (i) of UN Regulation No. 48; Nếu phê duyệt 

cho chế độ uốn cong loại 1, việc sử dụng hệ thống được giới hạn cho các phương tiện 

quy định được thực hiện như vậy mà vị trí ngang gấp khúc của đường ranh giới được 

cung cấp bởi hệ thống đèn, tuân thủ các quy định có liên quan của đoạn 6.22.7.4.5. (i) 

Quy định số R48 của LHQ; (bỏ vì yêu cầu này liên quan đến ắp đặt trên xe) 

2.2.1.5.3 5.3.2.5.4.If approval is sought for a category 1 bending mode, the system is designed so that, in the 

case of a failure affecting the lateral movement or modification of the illumination, it must be possible to obtain automatically 

either photometric conditions corresponding to paragraph 5.3.2.4. or a state with respect to the photometric conditions which 

yields values not exceeding 1,300 cd in the zone IIIb, as defined in Table 11, and at least  3,400 cd in a point of "segment 

Imax"; Nếu phê duyệt cho chế độ uốn cong loại 1, hệ thống được thiết kế sao cho trong 
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trường hợp sự cố khi thực hiện chế độ uốn cong, nó phải được tự động đạt được yêu cầu 

đặc tính quang học tương ứng với mục 2.2.1.4 hoặc một trạng thái mà giá trị đặc tính 

quang học không quá 1.300 cd trong vùng IIIb, như được định nghĩa trong bảng S3, và ít 

nhất 3.400 cd tại một điểm của "phân đoạn Imax"; 

However, this is not needed if, for positions relative to the system reference axis up to 5 degrees left, at 0.3 degree 

up from H-H, and greater than 5 degrees left, at 0.57 degree up, a value of 880 cd is in no case exceeded. Tuy nhiên, 

điều này là không cần thiết nếu trên trục tham chiếu hệ thống đèn, vị trí từ H-H lên đến 

5
o
L, ở 0.3

o
U và lớn hớn 5

o
L, ở 0.57

o
U, giá trị đặc tính quang học không quá 880 cd. 

2.2.1.6 5.3.2.6.The system shall be checked on the basis of the relevant instructions of the manufacturer, 

indicated in the safety concept according to paragraph 3.1.3.3.1. Hệ thống phải được thử nghiệm trên cơ 

sở các hướng dẫn có liên quan của nhà sản xuất, được nêu trong bản đăng ký thông số 

kỹ thuật của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

2.2.1.7 5.3.2.7.A system or part(s) thereof, designed to meet the requirements of both right-hand and left-hand 

traffic must, in each of the two setting positions according to paragraph 4.10. meet the requirements specified for the 

corresponding direction of traffic. Một hệ thống hoặc một phần của chúng, được thiết kế để đáp 

ứng các yêu cầu của cả giao thông bên phải và bên trái phải, trong mỗi vị trí thiết lập theo 

đoạn 4.10. đáp ứng các yêu cầu quy định về hướng lưu thông tương ứng. (bỏ đoạn này) 

2.2.1.8 5.3.2.8.The system shall be so made that: Hệ thống đèn phải được thiết kế sao cho: 

2.2.1.8.15.3.2.8.1.Any specified passing-beam mode provides at least 2,500 cd at point 50V from each side of 

the system;The mode(s) of the Class V passing-beam are exempted from this requirement; 

Bất kỳ chế độ chùm sáng chiếu gần đặc biệt nào đạt được ít nhất 2.500 cd tại điểm 

50V từ mỗi bên của hệ thống;  (Các) chế độ của chùm sáng chiếu gần loại V không cần 

thiết phải đáp ứng yêu cầu này; 

2.2.1.8.25.3.2.8.2.Other modes: Chế độ khác 

When signal inputs according to paragraph 5.3.1.5.3. apply, the requirements of the paragraph 5.3.2. shall be 

fulfilled. Khi tín hiệu đầu vào theo mục 2.1.4.9.3 được áp dụng, nó phải đáp ứng các yêu 

cầu của mục 2.2. 

Bảng S1 

Yêu cầu đặc tính quang học chùm sáng chiếu gần 

Giá trị yêu cầu(cd) 
Vị trí (độ) Chùm sáng chiếu gần 

Ngang Dọc Loại C Loại V Loại E Loại W 

 TT. Điểm, vùng đo Từ Đến Điểm 
Nhỏ 
nhất 

Lớn nhất 
Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Lớn 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

P
h
ầ
n
 A

 

1 B50L L 3.43 - U 0.57 50
4
 350 50 350 50 625

7
 50 625 

3 BR R 2.50 - U 1.00 50
4
 1750 50 880 50 1750 50 2650 

4 
Phân đoạn 
BRR 

R 8.00 R 20 U 0.57 50
4
 3550 - 880 - 3550 - 5300 

5 Phân đoạn BLL L 8.00 L 20 U 0.57 50
4
 625 - 880 - 880 - 880 

6 P L 7.00 - H 63 - - - - - 63 - 

7 Vùng III Như đã nêu Bảng S3 - 625 - 625 - 880 - 880 
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8a 
S50+S50LL 
+S50RR

5
 

- - U 4.00 190
6
 - - - 190

6
 - 190

6
 - 

9a 
S100+S100LL+
S100RR

5
 

- - U 2.00 375
6
 - - - 375

6
 - 375

6
 - 

10 50 R R 1.72 - D 0.86 - - 5100 - - - -  

11 75 R R 1.15 - D 0.57 10 100 - - - 15200 - 20300 - 

12 50 V V - D 0.86 5100 - 5100 - 10100 - 10100 - 

13 50 L L 3.43 - D 0.86 3 550 13200
8
 3550 13200

8
 6800 - 6800 26 00

8
 

14 25 LL L 16.00 - D 1.72 1180 - 845 - 1180 - 3400 - 

15 25 RR R 11.00 - D 1.72 1180 - 845 - 1180 - 3400 - 

16 
Phân đoạn 20 
và phía dưới nó 

L 3.50 V D 2.00 - - - - - - - 17600
2
 

17 
Phân đoạn 10 
và phía dưới nó 

L 4.50 
R 

2.00 
D 4.00 - 12300

1
 - 12300

1
 - 12300

1
 - 7100

2
 

18 Imax
3
 - - - 16900 44100 8400 44100 16900 79300

7
 29530 70500

2
 

Phần B (Chế độ uốn cong): áp dụng Bảng S1, tuy nhiên với các dòng số 1,7,13 

và 18 đang được thay thế bằng những dòng sau đây: 

P
h

ầ
n

 B
 

1 B50L L 3.43 - U 0.57 50
4
 530 50 350 50 625 50 625 

7 Vùng III 
Như được nêu trong 

Bảng S3 
- 880 - 880 - 880 - 880 

13 50 L L 3.43 - D 0.86 1700 - 1700 - 3400 - 3400 - 

18 Imax - - - 10100 44100 5100 44100 10100 79300
7
 20300 70500

2
 

Chú ý: Theo Bảng S1, Phần A và phần B: 
1Lớn nhất 15900 cd, nếu hệ thống đèn cũng thiết kế có chùm sáng chiếu gần loại W. 
2Các yêu cầu được nêu trong Bảng S4 được áp dụng bổ sung. 
3Yêu cầu vị trí theo quy định trong Bảng S2 ("Phân đoạn Imax"). 
4
The contribution of each side of the system (for segment BLL and BRR: of at least one point), when measured according to 

the provisions of Annex 4 shall not be less than 50 cd. Chùm sáng phát ra ở mỗi bên của hệ thống đèn 
(đối với phân đoạn BLL và BRR: ít nhất một điểm) không được nhỏ hơn 50 cd. 
5Yêu cầu vị trí theo quy định trong Bảng S5. 
6Một cặp đèn vị trí, được kết hợp với hệ thống hoặc được dự định s  được lắp đặt cùng 
với hệ thống có thể được kích hoạt theo chỉ dẫn của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 
7Các yêu cầu theo quy định được nêu trong Bảng S6 được áp dụng bổ sung. 
8
The max. value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer's description that this value will  

not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system's use is confined to vehicles, providing a 

corresponding stabilization/limitation of the system's supply, as indicated in the communication form. Giá trị tối đa có 
thể được nhân với 1,4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng giá trị này 
s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống hoặc, nếu 
việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn chế tương 
ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật của cơ sở 
đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S2 

Tọa độ góc của chùm sáng chiếu gần, các yêu cầu bổ sung. 
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Chú ý đối với Bảng S2: 
1 Các yêu cầu theo các quy định được nêu trong Bảng S1 được áp dụng bổ 
sung. 

Bảng S3 

Tọa độ góc xác định Vùng III của chùm sáng chiếu gần 

Tọa độ góc (độ) Thứ tự 
các điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vùng III a 

Đối với chùm sáng chiếu gần loại C 

và loại V 

Ngang 8 L 8 L 8 R 8 R 6 R 1.5 R V-V 4 L 

Dọc 1 U 4 U 4 U 2 U 1.5 U 1.5 U H-H H-H 

Vùng III b 

Đối với chùm sáng chiếu gần loại W 

và loại E 

Ngang 8 L 8 L 8 R 8 R 6 R 1.5 R 0.5 L 4 L 

Dọc 1 U 4 U 4 U 2 U 1.5 U 1.5 U 0.34 U 0.34 U 

Bảng S4 

Yêu cầu bổ sung đối với chùm sáng chiếu gần loại W, (đơn vị đo: cd) 

Định nghĩa và yêu cầu đối với phân đoạn E, F1, F2, and F3 (không được nêu trong 
Bảng S1 và màn đo). 

Không được phép quá 175 cd trong các trường hợp sau:  
a) Trên phân đoạn E tại U10o, từ L20o đến R20o, và 
b) Trên ba phân đoạn dọc F1, F2 và F3 ở các vị trí nằm ngang L10o, V-R10o, đoạn 

kéo dài từ U10o đến U60o. 

Yêu cầu bổ sung/ thay thế đối với Imax, phân đoạn 20 và phân đoạn 10: 
Bảng S1 phần A hoặc phần B được áp dụng, tuy nhiên với các yêu cầu lớn nhất 

trong dòng 16, 17 và 18 được thay thế bằng những nội dung dưới đây. 

Nếu, theo đặc điểm kỹ thuật của cơ sở đăng ký thử nghiệm: một chùm sáng chiếu 
gần loại W, vùng bên dưới phân đoạn 20 không quá 8,800 cd và vùng phía dưới phân 
đoạn 10 không quá 3,550 cd, giá trị thiết kế Imax chùm sáng đó không được vượt quá 
88,100 cd. 

 
Yêu cầu đối với chùm sáng 

(đơn vị góc: độ) 

Chùm sáng 
chiếu gần loại 

C 

Chùm sáng 
chiếu gần loại 

V 

Chùm sáng 
chiếu gần loại E 

Chùm sáng 
chiếu gần loại W 

Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc 

A 

Tọa độ góc của phân đoạn 
Imax 

Độ sáng lớn nhất của  "phân 
đoạn Imax"  như được nêu 
trong Bảng này phải đáp ứng 
yêu cầu  tại Bảng S1, dòng 
18. 

0.5 L 
đến  
3 R 

0.3 D 
đến   

1.72D 
 

0.3 D 
đến   

1.72D 

0.5 L 
đến   
3 R 

0.1 D 
đến 

1.72D 

0.5 L 
đến 
3 R 

0.3 D 
đến   

1.72D 

B 
Đường ranh giới và các bộ phân của nó phải: 
(a) đáp ứng theo yêu cầu của phụ lục O và 

 (b) Vị trí phần nằm ngang 
của đường ranh giới 

 
ở V = 
0.57 D 

 

Không 
trên 

0.57D  
không  
dưới 
1.3D 

 

Không 
trên 

0.23D
1 

không  
dưới 

0.57D 

 

Không 
trên 

0.23D  
 không  
dưới 

0.57D 
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Bảng S5 

Overhead sign requirements, angular position of measurement points Vị trí góc của các điểm đo về biển báo 

trên cao 

Vị trí S50LL S50 S50RR S100LL S100 S100RR 

Tọa độ góc 
4 U / 8 

L 
4 U / V-V 4 U / 8 R 

2 U / 4 
L 

2 U / V-V 2 U / 4 R 

Bảng S6 

Yêu cầu bổ sung đối với chùm sáng chiếu gần loại E 

Bảng S1, phần A hoặc phần B, và Bảng S2 được áp dụng, tuy nhiên dòng số 1 và 18 
của Bảng S1 và mục B của Bảng S2 được thay thế như sau: 

Tên gọi Dòng 1 của Bảng 
S1, phần A hoặc 

phần B 

Dòng 18 của Bảng S1, 
phần A hoặc phần B 

mục B của Bảng S2 

Dữ liệu EB50L (cd) Imax (cd) Phần phẳng đường 
ranh giới (độ) 

 Lớn nhất Lớn nhất Không nằm trên 

E1 530 70500 0.34 D 

E2 440 61700 0.45 D 

E3 350 52900 0.57 D 

 Bảng S7 

Yêu cầu về chùm sáng chiếu xa thích ứng 

Phần A 

Điểm kiểm tra 

 

Vị trí (độ) 
Cường độ 
lớn nhất** 

Ngang Dọc (cd) 

Đường 1 bên trái 

Xe đi ngược chiều ở 
khoảng cách 50 mét 

4.8°L đến 2°L 0.57°U 625 

Đường 2 bên trái 

Xe đi ngược chiều ở 
khoảng cách 100 mét 

2.4°L đến 1°L 0.3°U 1 750 

Đường 3 bên trái 

Xe đi ngược chiều ở 
khoảng cách 200 mét 

1.2°L đến 0.5°L 0.15°U 5 450 

Đường 4 

Xe đi cùng chiều ở khoảng 
cách 50 mét 

1.7°L đến 1.0°R 

0.3°U 

1 850 

>1.0° R đến 1.7°R 2 500 

Đường 5 

Xe đi cùng chiều ở khoảng 
cách 100 mét 

0.9° L đến 0.5°R 

0.15°U 

5 300 

>0.5°R đến 0.9°R 7 000 

Đường 6 

Xe đi cùng chiều ở khoảng 
cách 200 mét 

0.45°L đến 0.45°R 0.1°U 16 000 
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Phần B 
Điểm 

kiểm tra 

Vị trí (độ) Cường độ lớn nhất ** 

Ngang Dọc (cd) 

50R 1.72 R D 0.86 5 100 

50V V D 0.86 5 100 

50L 3.43 L D 0.86 2 550 

25LL 16 L D 1.72 1 180 

25RR 11 R D 1.72 1 180 

**   The photometric requirements for each single measuring point (angular position) of this lighting function apply 

to half of the sum of the respective measured values from all lighting units of the system applied for this function. Các 
yêu cầu đặc tính quang học cho mỗi điểm đo duy nhất (vị trí góc) của chức năng chiếu 
sáng này áp dụng cho một nửa tổng các giá trị đo tương ứng từ tất cả các đơn vị chiếu 
sáng của hệ thống được áp dụng cho chức năng này. 

Mỗi dòng được xác định trong phần A của Bảng S7, kết hợp với các điểm đo trong 
phần B của Bảng S7 được đo riêng tương ứng với tín hiệu được cung cấp bởi bộ giả lập 
tín hiệu thử nghiệm. 

Trong trường hợp chùm sáng chiếu gần, đáp ứng các yêu cầu của mục 2.2, được 
vận hành liên tục kết hợp chùm sáng chiếu xa thích ứng, các yêu cầu trong Phần B của 
Bảng S7 s  không được áp dụng. 

2.2.2 5.3.4.Điều kiện thử nghiệm đối với chế độ uốn cong 

2.2.2.1  5.3.4.1.Trong trường hợp hệ thống đèn chiếu sáng có chế độ uốn cong, yêu 

cầu theo mục 2.2 (chùm sáng chiếu gần), và/ hoặc mục 2.3 (chùm sáng chiếu xa) được 

áp dụng cho tất cả các trạng thái tương ứng với bán kính quay vòng của xe. Chùm sáng 

chiếu gần và chùm sáng chiếu xa phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

2.2.2.1.1 5.3.4.1.1.Hệ thống đèn phải được thử nghiệm ở trạng thái trung gian, và 

trạng thái tương ứng với bán kính quay vòng nhỏ nhất của xe theo cả hai hướng bằng 

cách sử dụng bộ giả lập tín hiệu do cơ sở đăng ký thử nghiệm cung cấp. 

2.2.2.1.1.1 5.3.4.1.1.1. Compliance with the requirements of paragraphs 5.3.2.5.2. and 5.3.2.5.4. shall be 

checked for both category 1 and category 2 bending modes without additional horizontal re-aim. Chế độ uốn cong 

loại 1 và chế độ uốn cong loại 2 phải đáp ứng các yêu cầu của mục 2.2.1.5.2 và 2.2.1.5.3 

mà không điều chỉnh ngang đường ranh giới. 

2.2.2.1.1.2 5.3.4.1.1.2. Phải đáp ứng yêu cầu của mục 2.2.1.5.1 và 2.3 khi: 

(a)Trong trường hợp chế độ uốn cong loại 2: Không được điều chỉnh ngang vị trí 

đường ranh giới; 

(b)Trong trường hợp chế độ uốn cong loại 1 hoặc uốn cong chùm sáng chiếu xa: 

điều chỉnh ngang đường ranh giới bằng thiết bị thử nghiệm theo hướng ngược lại tương 

ứng. 

2.2.2.1.2 5.3.4.1.2.Khi thử nghiệm theo chế độ uốn cong loại 1 hoặc chế độ uốn cong loại 2, for a turn radius of 

the vehicle other than specified in paragraph 5.3.4.1.1. it shall be observed whether the light distribution is substantially 

uniform and no undue glare occurs. If this cannot be confirmed the compliance with the requirement laid down in Bảng S1 
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shall be checked. Khi thử nghiệm theo chế độ uốn cong loại 1 hoặc chế độ uốn cong loại 2, 

bán kính quay vòng của xe khác với quy định tại mục 2.2.2.1.1. Quan sát bằng mắt chùm 

sáng phát ra đồng nhất và không có chói quá mức xảy ra. Nếu không thể đánh giá bằng 

quan sát, chùm sáng phải được thử nghiệm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong Bảng S1. 

2.2.3 5.3.5.Các quy định khác 

2.2.3.1  5.3.5.1.It shall be stated by means of a form conforming to the model in Annex 1, which lighting unit(s) 

provide a "cut-off" as defined in Annex 5, that projects into a zone extending from 6 degrees left to 4 degrees right and 

upwards from a horizontal line positioned at 0.8 degrees down. (Các) đơn vị chiếu sáng có đường ranh giới 

như yêu cầu trong phụ lục O, chiếu vào một vùng mở rộng từ 6°L đến 4°R và hướng lên 

từ một đường nằm ngang ở vị trí 0.8°D. 

 

2.2.3.2 5.3.5.2.It shall be stated by means of a form conforming to the model in Annex 1, which Class E passing-

beam mode(s), if any, comply with a "data set" of Table 14. Các chế độ chùm sáng chiếu gần loại E nếu 

có, phải đáp ứng yêu cầu của Bảng S6. 

2.2.4 5.3.6.Photometric requirements for conformity of production Yêu cầu đặc tính quang học đối 

với sự phù hợp của sản xuất. 

2.2.4.1 5.3.6.1.Yêu cầu chung 

Các yêu cầu chung về thử nghiệm sự phù hợp sản xuất được quy định trong phụ 

lục N. Ngoài ra, các thử nghiệm đặc tính quang học cụ thể liên quan đến hệ thống chiếu 

sáng phía trước thích ứng (AFS) s  được áp dụng như được mô tả dưới đây. 

These requirements apply only for the entire system and apply to half of the sum of the respective measured values 

from all lighting units of the system applied for this function or mode, or, from all lighting units as indicated in the respective 

requirement. Những yêu cầu này chỉ áp dụng cho toàn bộ hệ thống và áp dụng cho một nửa 

tổng giá trị đo tương ứng từ tất cả các đơn vị chiếu sáng của hệ thống được áp dụng cho 

chức năng hoặc chế độ này, hoặc, từ tất cả các đơn vị chiếu sáng như được chỉ ra trong 

yêu cầu tương ứng. 

As an alternative to the re-alignment procedure as described in paragraph 1.2.3. of Annex 2, the intensity 

requirement of column A, B or C of Tables 17 to 32 for a particular direction of observation shall be deemed to be satisfied if 

that requirement is met in a direction deviating by not more than one-quarter of a degree from the direction of observation. 

Sự điều chỉnh của đèn có thể bị thay đổi, với điều kiện là trục của chùm sáng không lệch 

sang phải hoặc sang trái quá 0,5 độ, và không lệch lên và xuống quá 0,2 độ, yêu cầu 

cường độ sáng của cột A, B của bảng S9 đến bảng S24 cho một hướng quan sát được 

coi là đạt yêu cầu nếu hướng lệch không quá một phần tư độ so với hướng quan sát. 

2.2.4.2  5.3.6.2.Yêu cầu đặc tính quang học chùm sáng chiếu gần 

Bảng S8 
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Mô tả yêu cầu đối với các chế độ 

 Đèn nhiều chế độ 

* Nếu đèn được thiết kế một loại có 
nhiều hơn một chế độ thì áp dụng 
chế độ đại diện cho điều kiện xấu 
nhất để kiểm tra theo chế độ không 
uốn cong 

Chế độ uốn cong 

Nếu hệ thống sử dụng các đơn 
vị chức năng tương tự để tạo 
chế độ uốn cong cho nhiều loại: 

Có Không 

Loại C Bảng S9 *  

Chế độ uốn 
cong loại 1 

 

** các chế độ uốn s  
chỉ được kiểm tra 
một loại đại diện cho 
điều kiện xấu nhất 

Bảng 
S10 

Chế độ uốn 
cong loại 2 

thử nghiệm theo Bảng S11 

Loại V 

Chế độ không 
uốn cong 

Bảng S12 *  

Loại V 

Chế độ uốn 
cong loại 1 

 

(xem **) Bảng 
S13 

Loại V 

Chế độ uốn 
cong loại 2 

Bảng 
S14 

Loại W  

Chế độ không 
uốn cong 

Bảng S15 *  

Loại W 

Chế độ uốn 
cong loại 1 

 

(xem **) Bảng 
S16 

Loại W 

Chế độ uốn 
cong loại 2 

Bảng 
S17 

Loại E   Nếu nhiều hơn một chế độ loại E, 
thì chỉ tồn tại một chế độ loại E có 
đường ranh giới ở vị trí cao nhất để 
thử nghiệm theo chế độ không uốn 
cong theo Bảng S18 đến Bảng S21 

Không cần thử nghiệm bổ sung 
chế độ uốn cong loại 1 và / hoặc 
chế độ uốn cong loại 2 

Bảng S9 

Loại C – Yêu cầu đối với trạng thái trung gian 

Loại C – chế độ 
không uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất Lớn nhất Nhỏ 

nhất 
Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 50 350 25 520 

3 BR R 2.5     U 1 50 1750 25 2100 
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4 Điểm BRR R 8     U 0.57 50 3550 25 4260 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 50 625 25 880 

7 Đường III L 4 V V H     625   880 

8a S50+S50LL+S
50RR3         U 4 1902 1875 952 2250 

9a S100+S100LL 

+S100RR3         U 2 3752 1875 1852 2250 

10 50 R R 1.72     D 0.86   44100   52920 

11 75 R R 1.15     D 0.57 10100 44100 8080 52920 

12 50 V V       D 0.86 5100 44100 4080 52920 

13 50 L L 3.43     D 0.86 3550 132004 2840 158404 

14 25 LL L 16     D 1.72 1180 44100 944 52920 

15 25 RR R 11     D 1.72 1180 44100 944 52920 

17 Đường 10 L 4.5 R 2.0 D 4   123001   147601 

Chú ý Bảng S9: 

 1 Nhân với hệ số 1.3 nếu hệ thống chỉ cung cấp chế độ chiếu gần loại W. 

 2 Một cặp đèn vị trí, được kết hợp với hệ thống hoặc được có thể được cài đặt 

cùng với hệ thống có thể được kích hoạt theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

 3 Yêu cầu vị trí theo quy định trên màn đo. 

 4 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị 

tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 

giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S10 

Loại C – Yêu cầu đối với chế độ uốn cong loại 1 

Loại  C – Chế 
độ uốn cong 
loại 1 

Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, 
đường Từ Đến Điểm Nhỏ 

nhất 
Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

530 

 

700 

3 BR R 2.5     U 1 

 

1750 

 

2100 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

3550 

 

4260 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

625 

 

880 

7 Đường III L 4 V V H     880   1135 

10 50 R R 1.72     D 0.86   44100   52920 
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Loại  C – Chế 
độ uốn cong 
loại 1 

Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, 
đường Từ Đến Điểm Nhỏ 

nhất 
Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

11 75 R R 1.15     D 0.57 10100 44100 8080 52920 

12 50 V V       D 0.86 5100 44100 4080 52920 

13 50 L L 3.43     D 0.86 1700 132001 2840 158401 

Chú ý Bảng S10: 

1 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị 

tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 

giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S11 

Loại C – Yêu cầu đối với chế độ uốn cong loại 2 

Loại C – Chế độ uốn 
cong loại 2 Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

530 

 

700 

3 BR R 2.5   

 

U 1 

 

1750 

 

2100 

4 Đường BRR R 8 R 20 U 0.57 

 

3550 

 

4260 

5 Đường BLL L 8 L 20 U 0.57 

 

625 

 

880 

7 Đường III L 4 V V H     880   1135 

Bảng S12 

Loại V – Yêu cầu đối với chế độ không uốn cong 

Loại V –chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

350 

 

520 

3 BR R 2.5     U 1 

 

880 

 

1135 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 
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Loại V –chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

7 Đường III L 4 V V H     625   880 

10 50 R R 1.72     D 0.86 5100 44100 4080 52920 

13 50 L L 3.43     D 0.86 3550 132001 2840 158401 

Chú ý Bảng S12:  

 1 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, providing a 

corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị tối đa có 

thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng giá trị này 

s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống hoặc, nếu 

việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn chế tương 

ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật của cơ sở 

đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S13 

Loại V – Yêu cầu đối với chế độ uốn cong loại 1 

Loại V –chế độ uốn cong 
loại 1 Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

530 

 

700 

3 BR R 2.5     U 1 

 

880 

 

1135 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III L 4 V V H     880   1135 

10 50 R R 1.72     D 0.86 5100 44100 4080 52920 

13 50 L L 3.43     D 0.86 1700 132001 2840 158401 

Chú ý Bảng S13:  

2 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that this 

value will not be exceeded in use, either by means of the system or, of the system’s use is confined to vehicles, providing a 

corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị tối đa có 

thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng giá trị này 

s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống hoặc, nếu 

việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn chế tương 

ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật của cơ sở 

đăng ký thử nghiệm. 
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Bảng S14 

Loại V – Yêu cầu đối với chế độ uốn cong loại 2 

Loại V –chế độ uốn cong 
loại 2 Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L  3.43      U 0.57 

 

530 

 

700 

3 BR R  2.5      U 1 

 

880 

 

1135 

4 Đường BRR R   8 R   20  U 0.57 

 

880 

 

1135 

5 Đường BLL L    8 L  20  U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III L   4 V V   H     880   1135 

Bảng S15 

Loại W – Yêu cầu đối với chế độ không uốn cong 

Loại W – chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

625 

 

880 

3 BR R 2.5     U 1 

 

2650 

 

3180 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

5300 

 

6360 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III b L 4 L 0.5 U  0.34   880   1135 

11 75 R R 1.15     D 0.57 20300 705001 16240 846001 

13 50 L L 3.43     D 0.86 6800 264002 5440 316802 

14 25 LL L 16     D 1.72 3400 705001 2720 846001 

15 25 RR R 11     D 1.72 3400 705001 2720 846001 

16 Phân đoạn 20 L 3.5 V  D 2  176001  211201 

17 Phân đoạn 10 L 4.5 R 2.0 D 4   123001   147601 

 Đường E L 20 R 20 U 10  175  260 

 

Chú ý Bảng S15:  

1 Nếu theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm một chùm sáng chiếu gần loại W 

được thiết kế mà ở phân đoạn 20 và dưới nó không quá 8.800 cd (10.560 cd tương ứng 

với 20% CoP) và ở phân đoạn 10 trở xuống không quá 3.550 cd (4.260 cd tương ứng với 

20% CoP) , giá trị thiết kế cho Imax của chùm sáng đó không được vượt quá 88.100 cd 

(105.720 tương ứng với 20% CoP). 

2 
The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị 
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tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 

giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S16 

Loại W – Yêu cầu đối với chế độ uốn cong loại 1 

Loại W –chế độ uốn 
cong loại 1 Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

790 

 

960 

3 BR R 2.5     U 1 

 

2650 

 

3180 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

5300 

 

6360 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III b L 4 L 0.5 U 0.34    880   1135 

11 75 R R 1.15     D 0.57 20300 705001 16240 846001 

13 50 L L 3.43     D 0.86 3400 132002 2720 158402 

Chú ý Bảng S16:  

1 Nếu theo đăng ký của cơ sở đăng ký thử nghiệm một chùm sáng chiếu gần loại W 

được thiết kế mà ở phân đoạn 20 và dưới nó không quá 8.800 cd (10.560 cd tương ứng 

với 20% CoP) và ở phân đoạn 10 trở xuống không quá 3.550 cd (4.260 cd tương ứng với 

20% CoP) , giá trị thiết kế cho Imax của chùm sáng đó không được vượt quá 88.100 cd 

(105.720 tương ứng với 20% CoP). 

2 
The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị 

tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 

giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm.  

Bảng S17 

Loại W – Yêu cầu đối với chế độ uốn cong loại 2 

Loại W –chế độ uốn 
cong loại 2 Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 
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TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

790 

 

960 

3 BR R 2.5     U 1 

 

2650 

 

3180 

4 Đường BRR R 8 R 20  U 0.57 

 

5300 

 

6360 

5 Đường BLL L 8 L 20  U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III b L 4 L 0.5 U 0.34   880   1135 

Bảng S18 

Loại E – Chế độ không uốn cong 

Loại E – chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

625 

 

880 

3 BR R 2.5     U 1 

 

1750 

 

2100 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

3550 

 

2100 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III b L 4 L 0.5 U 0.34    880   1135 

11 75 R R 1.15     D 0.57 15200 79300 12160 95160 

12 50 V V       D 0.86 10100 79300 8080 95160 

13 50 L L 3.43     D 0.86 6800 793001 5440 951601 

Chú ý Bảng S18:  

1 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị 

tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 

giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S19 

Loại E1 – Chế độ không uốn cong 

Loại E1 – chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) 
Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

530 

 

700 

3 BR R 2.5     U 1 

 

1750 

 

2100 
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Loại E1 – chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) 
Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

3550 

 

2100 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III b L 4 L 0.5 U 0.34   880   1135 

11 75 R R 1.15     D 0.57 15200 70500 12160 84600 

12 50 V V       D 0.86 10100 70500 8080 84600 

13 50 L L 3.43     D 0.86 6800 705001 5440 846001 

Chú ý Bảng S19:  

1 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị 

tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 

giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S20 

Loại E2 – Chế độ không uốn cong 

Loại E2– chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) 
Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

440 

 

610 

3 BR R 2.5     U 1 

 

1750 

 

2100 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

3550 

 

2100 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III b L 4 L 0.5 U 0.34 
 

880 
 

1135 

11 75 R R 1.15     D 0.57 15200 61700 12160 74040 

12 50 V V       D 0.86 10100 61700 8080 74040 

13 50 L L 3.43     D 0.86 6800 617001 5440 740401 

Chú ý Bảng S20:  

1 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form.  Giá trị 

tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 
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giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

Bảng S21 

Loại E2 – Chế độ không uốn cong 

Loại E3 – Chế độ không 
uốn cong Vị trí (độ) Cột A Cột B 

Yêu cầu (cd) 
Ngang Dọc ≙ 0% CoP ≙ 20% CoP 

TT Điểm, đường Từ Đến Điểm Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

1 B50L L 3.43     U 0.57 

 

350 

 

520 

3 BR R 2.5     U 1 

 

1750 

 

2100 

4 Điểm BRR R 8     U 0.57 

 

3550 

 

2100 

5 Điểm BLL L 8     U 0.57 

 

880 

 

1135 

7 Đường III b L 4 L 0.5 U 0.34   880   1135 

11 75 R R 1.15     D 0.57 15200 52900 12160 63480 

12 50 V V       D 0.86 10100 52900 8080 63480 

13 50 L L 3.43     D 0.86 6800 529001 5440 634801 

Chú ý Bảng S21:  

1 The maximum value may be multiplied by 1.4, if it is guaranteed according to the manufacturer’s description that 

this value will not be exceeded in use, either by means of the system or, if the system’s use is confined to vehicles, 

providing a corresponding stabilization/limitation of the system’s supply, as indicated in the communication form. Giá trị 

tối đa có thể được nhân với 1.4 nếu nó được đảm bảo theo mô tả của nhà sản xuất rằng 

giá trị này s  không được vượt quá khi sử dụng, hoặc bằng phương tiện của hệ thống 

hoặc, nếu việc sử dụng hệ thống được giới hạn trong xe, cung cấp một sự ổn định / hạn 

chế tương ứng của nguồn cung cấp của hệ thống, như được chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật 

của cơ sở đăng ký thử nghiệm. 

2.3 5.3.3Yêu cầu  đối với chùm sáng chiếu xa 

Hệ thống được thiết lập ở trạng thái trung gian trước khi thử nghiệm các bước tiếp 

theo. 

2.3.1 5.3.3.1.(Các) bộ phận chiếu sáng của hệ thống phải được điều chỉnh theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất, sao cho diện tích chiếu sáng tối đa được tập trung vào 

điểm (HV) là giao cắt của các đường H-H và V-V; 

2.3.1.1  5.3.3.1.1.Bất kỳ (các) bộ phận chiếu sáng nào không thể điều chỉnh độc lập, 

việc thử nghiệm s  được thực hiện theo vị trí cố định của chùm sáng chiếu gần, trạng thái 

trung gian. 



QCVN 35 : 2021/BGTVT 
 

 82 
 

2.3.2 5.3.3.2.When measured according to the provisions laid down in paragraph 5.1. the luminous intensity shall 

meet the requirements of Class B in Table 5 and of paragraph 5.1.3.4. Khi đo theo các quy định về chùm 

sáng chiếu xa theo phụ lục G cường độ phát sáng phải đáp ứng các yêu cầu của phụ lục 

G loại B. 

2.3.3 5.3.3.3.Ánh sáng hoặc một phần của nó phát ra bởi hệ thống AFS có thể được 

tự động di chuyển theo chiều ngang (hoặc sửa đổi để có được một hiệu ứng tương 

đương), với điều kiện là: 

2.3.3.1  5.3.3.3.1.The system meets the requirements of the paragraphs 5.1.3.1. class B and 5.1.3.4. above with 

each lighting unit measured according to the relevant procedure indicated in paragraph 5.3.4. Hệ thống đáp ứng 

các yêu cầu của mục 2.3 phụ lục G loại B với mỗi bộ phận chiếu sáng được đo theo quy 

trình có liên quan được chỉ ra trong mục 2.2.2. 

2.3.4  5.3.3.4.Hệ thống phải đảm bảo: 

2.3.4.1  5.3.3.4.1.The lighting unit(s) of the right side and of the left side each provide at least 16,200 cd at the 

point HV: (Các) bộ phận chiếu sáng của phía bên phải và phía bên trái mỗi bên cung cấp ít 

nhất 16.200 cd tại điểm HV. 

2.3.5 5.3.3.5.If the specified beam requirements are not met, a re-aiming of the beam position within 0.5 degree 

up or down and/or 1 degree to the right or left, with respect to its initial aiming is allowed; in the revised position all 

photometric requirements shall be met. These provisions do not apply to lighting units as indicated under 

paragraph 5.3.3.1.1. Nếu các yêu cầu chùm sáng không thỏa mãn yêu cầu, cho phép hiệu 

chỉnh lại vị trí của chùm sáng 0.5°U hoặc 0.5°D và/ hoặc 1°R hoặc 1°L so với vị trí ban 

đầu của chùm sáng. Sau khi hiệu chỉnh chùm sáng phải được thỏa mãn các yêu cầu. Các 

quy định này không áp dụng cho các đơn vị chiếu sáng như được chỉ ra theo mục 

2.3.1.1.1. 

2.3.6 5.3.3.6.In the case of adaptation of the driving-beam function the system shall meet the requirements of the 

above paragraphs only when it is in the maximum condition of activation. Đối với chùm sáng chiếu xa thích 

ứng,  hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu của các đoạn trên chỉ khi nó ở  trong điều kiện 

kích hoạt tối đa. 

2.3.7 5.3.3.7.During adaptation, the driving-beam function shall meet the requirements for all the cases of right-

hand and left-hand traffic specified in Part A of Table 15. These requirements shall be verified during the type approval 

testing in conjunction with a signal generator to be provided by the applicant. This signal generator shall reproduce the 

signals provided by the vehicle and cause the adaptation of the driving-beam and in particular shall represent the settings so 

that the photometric compliance can be verified. Chùm sáng chiếu xa thích ứng phải đáp ứng các yêu 

cầu đối với tất cả các trường hợp giao thông bên phải và bên trái quy định tại Phần A của 

bảng S7. Những yêu cầu này s  được kiểm tra thử nghiệm với bộ giả lập tín hiệu được 

cung cấp bởi cơ sở đăng ký thử nghiệm. Bộ giả lập tín hiệu s  tái tạo các tín hiệu để tạo 

chùm sáng chiếu xa thích ứng như thực tế lắp trên xe. 
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2.3.7.1  5.3.3.7.1.If the driving-beam function meets the requirements in Part A of Table 15 specified for line 1 to 

line 3 for oncoming and preceding vehicles (symmetrical beam) the relevant information shall be noticed in the 

communication document in Annex 1. Nếu chùm sáng chiếu xa đáp ứng các yêu cầu trong Phần A 

của Bảng S7 quy định cho đường 1 đến đường 3 cho xe cùng chiều và ngược chiều 

(chùm sáng đối xứng). 

2.3.7.2  5.3.3.7.2.If the requirements of paragraph 5.3.3.7. can be met for right-hand traffic or left-hand traffic only, 

the relevant information shall be reported in the communication document in Annex 1. 

2.3.8  5.3.6.3.Yêu cầu đặc tính quang học chùm sáng chiếu xa 

2.3.8.1  5.3.6.3.1.Chùm sáng chiếu xa – Trạng thái trung gian 

If there is more than one mode of the driving beam only the mode corresponding to the neutral state shall be tested 

for CoP according to Table 30 

Nếu có nhiều hơn một chế độ của chùm sáng chiếu xa thì chỉ có chế độ tương ứng 

với trạng thái trung gian s  được kiểm tra CoP theo bảng S22. 

2.3.8.1.1 5.3.6.3.1.1.Chùm sáng chiếu xa – chế độ uốn cong (nếu có): 

If the system uses the same functional units to obtain bending modes for more than one class, no further testing of 

the bending modes of Category 1 and/or Category 2) is necessary. Nếu hệ thống sử dụng các đơn vị cùng 

chức năng để tạo ra chế độ uốn cong cho nhiều loại,thì không cần kiểm tra thêm các chế 

độ uốn cong loại 1 và/hoặc loại 2). 

Nếu không, hệ thống phải được thử nghiệm theo Bảng S23. 

2.3.8.1.2 5.3.6.3.2. Chùm sáng chiếu xa thích ứng (nếu có): 

During adaptation, the driving-beam function shall meet the requirements for all the cases of Right-Hand and/or 

Left-Hand traffic specified in Part A of Table 32. Trong quá trình kích hoạt chùm sáng thích ứng, chùm 

sáng chiếu xa thích ứng phải đáp ứng các yêu cầu đối với tất cả các trường hợp giao 

thông bên phải và / hoặc bên trái quy định tại phần A của bảng S24. 

If the system uses the same functional units for the adaptation of the driving beam only Line 1 and Line 4 of Table 

32 have to be measured. Nếu hệ thống sử dụng các đơn vị cùng chức năng để tạo chùm sáng 

chiếu xa thích ứng thì chỉ đo theo dòng 1 và dòng 4 của bảng S24. 

Trong trường hợp chùm sáng chiếu gần (thỏa mãn yêu cầu của mục 2.2.4.2) được 

vận hành liên tục kết hợp với chùm sáng chiếu xa thích ứng, các yêu cầu đặc tính quang 

học trong Phần B bảng S24 s  không được áp dụng. 

Bảng S22 

Loại R – Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa – trạng thái trung gian 

  Cột A Cột B 



QCVN 35 : 2021/BGTVT 
 

 84 
 

Điểm Tọa độ góc (độ) Yêu cầu cường độ sáng  
(cd) ≙ 0% CoP 

Yêu cầu cường độ sáng 
(cd) ≙ 20% CoP 

  Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 

HV H,V 32,400 215,000 26,000 258,000 

H-5L 0.0, 5.0 L 5,100 215,000 4,080 258,000 

H-2.5L 0.0, 2.5 L 20,300 215,000 16,240 258,000 

H-2.5R 0.0, 2.5 R 20,300 215,000 16,240 258,000 

H-5R 0.0, 5.0 R 5,100 215,000 4,080 258,000 

Bảng S23 

Loại R – Yêu cầu đối với chùm sáng chiếu xa uốn cong 

  Cột A Cột B 

Điểm Tọa độ góc (độ) Yêu cầu cường độ sáng  
(cd) ≙ 0% CoP 

Yêu cầu cường độ sáng 
(cd) ≙ 20% CoP 

  Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 

HV H,V 32,400 215,000 26,000 258,000 

H-5L 0.0, 5.0 L 4,080 215,000 3,264 258,000 

H-2.5L 0.0, 2.5 L 16,240 215,000 12,992 258,000 

H-2.5R 0.0, 2.5 R 16,240 215,000 12,992 258,000 

H-5R 0.0, 5.0 R 4,080 215,000 3,264 258,000 

Bảng S24 

Loại R – Chùm sáng chiếu xa thích ứng– giá trị COP 

P
h
ầ
n
 A

 

Điểm 
Vị trí (độ) 

Cột A 
độ sáng nhỏ 

nhất** 
≙ 0% CoP 

Cột B 
độ sáng nhỏ 

nhất** 
≙ 20% CoP 

Ngang Dọc (cd) (cd) 

Đường 1 bên trái 

Phương tiện đi ngược chiều  

ở khoảng cách 50 mét 

4.8°L đến 2°L 0.57°U 625 880 

Đường 2 bên trái 

Phương tiện đi ngược chiều  

ở khoảng cách 100 mét 

2.4°L đến 1°L 0.3°U 1750 2100 

Đường 3 bên trái 

Phương tiện đi ngược chiều  

ở khoảng cách 200 mét 

1.2°L đến 0.5°L 0.15°U 5450 6540 

Đường 4 bên trái 

Phương tiện đi cùng chiều  

ở khoảng cách 50 mét 

1.7°L đến 1.0°R 

0.3°U 

1850 2220 

>1.0°R đến 
1.7°R 

2500 3000 
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P
h
ầ
n
 A

 
Điểm 

Vị trí (độ) 

Cột A 
độ sáng nhỏ 

nhất** 
≙ 0% CoP 

Cột B 
độ sáng nhỏ 

nhất** 
≙ 20% CoP 

Ngang Dọc (cd) (cd) 

Đường 5 bên trái 

Phương tiện đi cùng chiều  

ở khoảng cách 100 mét 

0.9°L đến 0.5°R 

0.15°U 

5300 6360 

>0.5°R đến 
0.9°R 

7000 8400 

Đường 6 bên trái 

Phương tiện đi cùng chiều  

ở khoảng cách 200 mét 

0.45°L đến 
0.45°R 

0.1°U 16000 19200 

 

P
h
ầ
n
 B

 

Điểm 
Vị trí (độ) 

Cột A 
độ sáng lớn 

nhất** 
≙ 0% CoP 

Cột B 
độ sáng lớn 

nhất** 
≙ 20% CoP 

Ngang Dọc (cd) (cd) 

50R 1.72 R D 0.86 5 100 4080 

50V V D 0.86 5 100 4080 

50L 3.43 L D 0.86 2 550 2040 

25LL 16 L D 1.72 1 180 944 

25RR 11 R D 1.72 1 180 944 

Chú ý Bảng S24: 

** The photometric requirements for each single measuring point (angular position) of this lighting function apply to 

half of the sum of the respective measured values from all lighting units of the system applied for this function. Các yêu 
cầu đặc tính quang học cho mỗi điểm đo duy nhất (vị trí góc) của chức năng chiếu sáng 
này áp dụng cho một nửa tổng các giá trị đo tương ứng từ tất cả các đơn vị chiếu sáng 
của hệ thống được áp dụng cho chức năng này. 

Mỗi đường được xác định trong phần A của bảng S24, kết hợp với các điểm kiểm 
tra theo quy định tại phần B của bảng S24 được đo riêng tương ứng với tín hiệu được 
cung cấp bộ giả lập tín hiệu thử nghiệm. 

Trong trường hợp chùm sáng chiếu gần liên tục hoạt động kết hợp với sự thích nghi 

của chùm sáng chiếu xa, các yêu cầu đặc tính quang học trong Phần B của bảng S24 s  

không được áp dụng. 

3 Yêu cầu về màu sắc ánh sáng 

Màu của ánh sáng do đèn phát ra phải là màu trắng. Khi biểu diễn trong hệ toạ độ 3 

màu CIE, ánh sáng của đèn phải nằm trong giới hạn bắt buộc sau: 

Giới hạn đối với màu xanh da trời x ≥ 0,310 

Giới hạn đối với màu vàng  x ≤ 0,500 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây  y ≤ 0,150 + 0,640 x 

Giới hạn đối với màu xanh lá cây y ≤ 0,440 

Giới hạn đối với màu tía  y ≥ 0,050 +0,750 x 

Giới hạn đối với màu đỏ y ≥ 0,382 

4 Màn đo 
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Hình 1. Màn đo 


