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CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

 

˗ Màn hình màu LCD TFT 15 inch, độ nét cao, cho chất lượng hình ảnh sâu. Chuyên 

dụng cho quan sát mục tiêu. 

˗ Thao tác máy bằng con lăn. 

˗ Công suất phát lớn 25kW, giúp tín hiệu phát mạnh, quan sát được tầm xa lớn. 

˗ Có chức năng xử lý tín hiệu số, giúp cho việc cân chỉnh radar rất đơn giản. 

˗ Phân biệt tốt mục tiêu ở khoảng cách gần. 

˗ Có chức năng tự động theo dõi và quan sát mục tiêu ATA, cho phép theo dõi cùng lúc 

đến 100 tàu (khi kết nối radar với máy định vị GPS và la bàn). 

˗ Có chức năng hiển thị các mục tiêu  AIS trên màn hình radar, cho phép hiển thị cùng 

lúc đến 951 mục tiêu AIS. 

˗ Dễ dàng cập nhật chương trình. 

˗ Có nhiều kiểu hiển thị màn hình: Hướng mũi tàu, Hướng Bắc thực, Hướng Bắc tương 

đối, Hướng tới thực, Hướng tới tương đối. 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 
TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MÁY 

 

Để đảm bảo cho máy hoạt động tốt, tăng tuổi thọ máy và phục vụ tốt cho việc 

hành hải cũng như an toàn trên biển. Chúng tôi mong quý khách hàng trong quá 

trình sử dụng máy cần lưu ý những điểm sau: 

- Sử dụng nguồn điện một chiều ổn định, điện áp phải đủ. Với RADAR KODEN 

MDC-5520 nên dùng bộ nguồn MECOM để ổn định điện cho RADAR. 

- Tuyệt đối không sử dụng máy khi bình Ắc quy đang nạp. Nên làm công tắc hay 

Aptômát để ngắt hoàn toàn máy khỏi nguồn điện khi bình Ắc quy đang sạc hay khi 

không dùng máy. 

-  Đảm bảo máy đã được nối với anten một cách chắc chắn. 

- Khi cầu chì đứt phải tìm nguyên nhân và khắc phục trước khi thay cầu chì 

mới. Cầu chì thay thế phải có đặc tính kỹ thuật tương đương với cầu chì của máy. 

Tuyệt đối không dùng cầu chì có trị số Ampe lớn hơn. 

-   Khi nối nguồn vào máy phải kiểm tra và biết chắc nguồn được dùng là nguồn 

một chiều, có điện áp phù hợp với máy thì mới được sử dụng. 

- Phải xác định chính xác dây nguồn nào nối với cực dương MÀU TRẮNG 

(hay ĐỎ)  (+), dây nguồn nào nối với cực âm MÀU ĐEN (-). 

-    Phải đảm bảo các đầu nối điện được tiếp xúc tốt, đảm bảo không bị mất 

điện đột ngột khi đang sử dụng máy. 

-   Bảo quản máy ở nơi thoáng mát, thường xuyên vệ sinh máy sạch sẽ. 

-   Anten  phải đảm bảo độ cao để chùm tia sóng phát ra không ảnh hưởng đến 

người trên tàu. 

-   Khi máy hư hỏng cần thông báo cho MECOM biết, tuyệt đối không tự mở máy 

ra sửa chữa.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

1. CHỨC NĂNG CÁC NÚM PHÍM  
 

 

 

STT Ý NGHĨA 

1 Phím [POWER ON/OFF] Tắt/Mở nguồn. 

2 Đèn nguồn 

3 Phím [STBY/TX] Tắt/mở phát xung radar 

4 Phím [LB/SP] lựa chọn kiểu xung phát. 

5 Phím [DAY/NIGHT] lựa chọn chế độ ngày đêm. 

6 Phím [EBL1] tia đo phương vị 1. 

7 Phím [EBL2] tia đo phương vị 2. 

8 Phím [BRILL] điều chỉnh độ sáng. 

9 Núm xoay điều chỉnh tia đo phương vị 1, 2 và độ sáng. 

10 Đèn chỉ hoạt động đo phương vị. 

11 Núm [RAIN] khử nhiễu mưa. 

12 Núm [SEA] khử nhiễu biển. 

13 Núm [GAIN] điều chỉnh độ nhạy. 

14 Phím [F1],….  [F6] các phím chức năng tùy chọn. 

15 Phím [VRM1] vòng cự ly di động 1. 

16 Phím [VRM2] vòng cự ly di động 2. 

17 Phím [PANEL] điều chỉnh độ sáng bàn điều khiển. 

18 Núm xoay điều chỉnh vòng cự ly và độ sáng bàn phím. 
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19 Đèn chỉ hoạt động đo vòng cự ly. 

20 Phím [ERBL] tích hợp vòng cự ly di động và đường đo phương vị 

21 Phím [OFF] tắt hiển thị đường mũi tàu/ tắt báo động,.. 

22 Phím [MENU]. 

23 Phím [ACQ] bắt mục tiêu. 

24 Phím [ENT]. 

25 Phím [RANGE] điều chỉnh thang đo xa. 

26 Phím [MODE] điều chỉnh chế độ màn hình. 

27 Phím [OFF CENT] điều chỉnh chế độ lệch tâm. 

28 Con lăn điều chỉnh menu và di chyển con trỏ. 
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2. CHÚ THÍCH MÀN HÌNH RADAR 
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3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
3.1. TẮT/ MỞ MÁY 

MỞ MÁY 

1) Nhấn giữ phím [POWER ON/OFF] cho đến khi phát ra âm thanh. Radar sẽ 

được kích hoạt sau khi nghe tiếng bíp. 

2) Sau khi khởi động máy, ở giữa tâm màn hình sẽ hiện thời gian đếm ngược 120 

hoặc 180 giây. 

3) Độ sáng của màn hình sẽ được cài đặt ở giá trị lúc tắt máy trước đó. 

4) Trong suốt quá trình hoạt động, POWER LAMP sẽ sáng màu đỏ. 

TẮT MÁY 

Nhấn giữ phím [POWER ON/OFF] trong vòng  5 giây để tắt máy. 

3.2. PHÁT XUNG RADAR 

PHÁT XUNG 

1) Bấm phím [STBY/TX] khi Radar ở trạng thái chuẩn bị để phát xung Radar. 

2) Sau khi bật máy, trạng thái STAND-BY hiển thị trên màn hình sau 120 giây hoặc 

180 giây. 

NGƯNG PHÁT XUNG 

1) Bấm phím [STBY/TX] để ngừng phát xung Radar. 

2) Xuất hiện chữ “STAND BY” trên màn hình sau khi ngừng phát xung Radar. 

3.3. THAY ĐỔI THANG ĐO (RANGE)

Vùng bao phủ của Radar có thể được điều chỉnh bằng cách tăng hoặc giảm thang 

tầm xa. 

Khi tăng thang tầm xa lên thì Radar sẽ bao phủ một vùng rộng hơn (Nhưng mục 

tiêu sẽ trở nên nhỏ hơn). 

Giá trị của thang tầm xa được thể hiện ở góc trên bên trái của màn hình. 

Sử dụng phím [RANGE +] hoặc [RANGE -] để thay đổi thang đo theo mong 

muốn. 

Thang đo có thể được điều chỉnh ngay trên góc trái màn hình bằng cách, di 

chuyển con lăn đến vị trí RANGE nằm góc trên bên trái màn hình và bấm phím [ENT] 

để chọn thang tầm xa mong muốn. 
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3.4. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ NHẠY (GAIN) 

Để có thể hiển thị mục tiêu một cách rõ ràng nhất, người sử dụng phải điều 

chỉnh độ nhạy sao cho phù hợp nhất đối với từng loại điều kiện thời tiết. 

Điều chỉnh GAIN thấp hơn mức yêu cầu sẽ dẫn đến khó khăn trong việc quan 

sát các tàu thuyền nhỏ và các phao. 

Điều chỉnh GAIN lớn hơn mức yêu cầu sẽ dẫn đến khó khăn trong việc phân 

biệt giữa các tàu nhỏ và các tín hiệu nhiễu gây ra. 

3.4.1. Lựa Chọn Chế Độ Điều Chỉnh Độ Nhạy 

Cách 1: Nhấn núm [GAIN] để lựa chọn: AUTO GAIN (điều chỉnh độ nhạy tự động) 

hoặc MAN GAIN (điều chỉnh độ nhạy bằng tay). 

Cách 2: Dùng con lăn trên bàn phím để di chuyển con trỏ đến lựa chọn MAN hoặc 

AUTO bên phải thanh GAIN ở bên phải, phía trên màn hình hiển thị. Nhấn phím 

[ENT] để lựa chọn: AUTO (điều chỉnh độ nhạy tự động) hoặc MAN (điều chỉnh độ 

nhạy bằng tay). 

3.4.2. Điều Chỉnh GAIN Tự Động 

Khi lựa chọn [AUTO GAIN] , [GAIN] sẽ tự động điều chỉnh. 

Chú ý: Chế độ GAIN tự động có thể không hiển thị được các mục tiêu nhỏ, hoặc sẽ 

bị nhiễu biển nhiều hơn. Vì thế nên điều chỉnh núm [GAIN] phù hợp để có tín hiệu 

tốt nhất. 

3.4.3. Điều Chỉnh GAIN Bằng Tay 

˗ Điều chỉnh núm xoay [GAIN] theo chiều kim đồng hồ sẽ tăng GAIN.  

˗ Điều chỉnh núm xoay [GAIN] ngược chiều kim đồng hồ sẽ giảm GAIN.  

Chú ý: 

 Giảm độ nhạy GAIN để sử dụng cho thang tầm xa ngắn và dễ phân biệt mục tiêu.

 Tăng độ nhạy GAIN để sử dụng cho thang tầm xa lớn và dễ thấy các mục tiêu nhỏ. 

 Tuy nhiên hạn chế sử dụng GAIN quá lớn sẽ làm nhiễu tăng khó quan sát các mục nhỏ. 
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3.5. KHỬ NHIỄU BIỂN (ANTI-SEA) 

Có 2 cách khử nhiễu biển: MAN (bằng tay) hoặc AUTO (tự động). Khi tàu hải hành 

ở những vùng biển sóng gió to, thì các tín hiệu nhiễu sẽ xuất hiện xung quanh vị trí tầm 

Anten, do đó các mục tiêu ở gần bị che khuất và khó nhận ra. Trong trường hợp này, 

người sử dụng kích hoạt chức năng khử nhiễu biển, sau khi chỉnh khử nhiễu biển thì các 

mục tiêu bị che khuất sẽ hiện ra và dễ dàng quan sát trên màn hình. 

3.5.1. Lựa Chọn Chế Độ Khử Nhiễu Biển 

Cách 1: Nhấn núm [SEA] để lựa chọn: AUTO SEA ( khử nhiễu biển tự động) hoặc MAN SEA 

(khử nhiễu biển bằng tay). 

Cách 2: Dùng con lăn trên bàn phí để di chuyển con trỏ tới  vị trí MAN hoặc AUTO  bên phải 

thanh SEA ở góc trên, bên phải màn hình. Nhấn phím [ENT]  để lựa chọn: AUTO ( khử nhiễu 

biển tự động) hoặc MAN (khử nhiễu biển bằng tay). 

3.5.2. Khử Nhiễu Biển Tự Động 

Khi chọn AUTO SEA, khử nhiễu biển sẽ tự động điều chỉnh. 

Chú ý:  

Chế độ AUTO SEA (Khử nhiễu biển tự động) có thể không 

hiển thị được các mục tiêu nhỏ, hoặc sẽ bị nhiễu biển nhiều 

hơn. Vì thế nên điều chỉnh núm [SEA] phù hợp để có tín hiệu 

tốt nhất. 

 

 

 

3.5.3. Khử nhiễu biển bằng tay 

Khi chọn MAN SEA, khử nhiễu biển sẽ được điều chỉnh 

bằng tay. 

Bằng cách sử dụng núm xoay [SEA], điều chỉnh để mục 

tiêu hiển thị rõ ràng nhất. 

Điều chỉnh núm xoay [SEA] theo chiều kim đồng  hồ để tăng khử nhiễu biển. 

Điều chỉnh núm xoay [SEA] ngược chiều kim đồng hồ để giảm khử nhiễu biển. 
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Chú ý:  

- Khi biển êm nên xoay núm [SEA] hết về phía ngược chiều kim đồng hồ. 

- Khử nhiễu biển sẽ làm giảm độ lợi ở gần xung quanh tàu. Khi nhiễu biển quá nhiều, việc 

khử nhiễu có thể sẽ làm mất các mục tiêu nhỏ ở gần xung quanh tàu. 

- Phải thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh khử nhiễu biển khi điều kiện thời tiết biển bên 

ngoài thay đổi. 

- Phải điều chỉnh khử nhiễu mưa và khử nhiễu biển cho phù hợp để dễ dàng thấy được 

các mục tiêu nhỏ. Nếu điều chỉnh không phù hợp rất khó để phát hiện các mục tiêu nhỏ. 

3.6. KHỬ NHIỄU MƯA (ANTI-RAIN) 

Trong điều kiện thời tiết có mưa, các mục tiêu sẽ trở nên khó quan sát hơn do các 

tín hiệu nhiễu dội về gây ra. 

Hình ảnh nhiễu của mưa và tuyết xuất hiện thành một vùng 

rộng lớn ở giữa màn hình 

3.6.1. Lựa Chọn Chế Độ Khử Nhiễu Mưa 

Cách 1: Nhấn núm [RAIN] để lựa chọn: CFAR hoặc MAN (khử 

nhiễu mưa/tuyết bằng tay). 

Cách 2: Dùng con lăn trên bàn phím để di chuyển con trỏ tới  vị 

trí MAN hoặc CFAR  bên phải thanh RAIN ở góc trên, bên phải 

màn hình. Nhấn phím [ENT]  để lựa chọn: AUTO ( khử nhiễu 

biển tự động) hoặc CFAR . 

3.6.2. Thay Đổi CFAR  

Sự thay đổi CFAR được hiển thị ở góc bên phải phía trên của màn hình. 

CFAR: Giúp việc phát hiện mục tiêu đang di chuyển trong điều kiện nhiễu mưa trên quy 

mô lớn được dễ dàng hơn. Điều này giúp đảm bảo an toàn tránh va khi tàu đang hành 

hải trong điều kiện mưa. 

˗ Xoay núm [RAIN] theo chiều kim đồng hồ để tăng khử 

nhiễu biển. 

˗ Xoay núm [RAIN] ngược chiều kim đồng hồ để giảm khử 

nhiễu biển. 

 

Chú ý:   

- Trong điều kiện môi trường bình thường, nên xoay núm [RAIN] hết về theo ngược 

chiều kim đồng hồ. 

Sau khi điều chỉnh CFAR 
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- Cẩn thận khi tăng khử nhiễu biển, nếu mức khử nhiễu cao có thể làm mất các mục tiêu 

nhỏ nên không quan sát được các mục tiêu nhỏ trên màn hình hiển thị. 

- Trong cài đặt CFAR, độ lợi GAIN luôn lớn nhất. 

 

3.6.3. Thay Đổi Khử Nhiễu Mưa Bằng Tay 

 

 

˗ Xoay núm [RAIN] theo chiều kim đồng hồ để tăng khử nhiễu mưa. 

˗ Xoay núm [RAIN] ngược chiều kim đồng hồ để giảm khử nhiễu mưa. 

˗ Xoay núm [GAIN] nhẹ theo chiều kim đồng hồ để thấy được tín hiệu hiển thị rõ 

hơn trên màn hình. 

 

Chú ý:  

- Trong điều kiện môi trường bình thường, nên xoay núm [RAIN] hết về theo ngược chiều 

kim đồng hồ. 

- Cẩn thận khi tăng khử nhiễu mưa, nếu mức khử nhiễu cao có thể làm mất các mục tiêu 

nhỏ nên không quan sát được các mục tiêu nhỏ trên màn hình hiển thị. 

- Tùy thuộc vào tình hình thời tiết thực tế, mức độ mưa để điều chỉnh khử nhiễu mưa cho 

phù hợp. Và tình hình thời tiết biển để điều chỉnh khử nhiễu mưa cho phù hợp 

3.7. CÁCH SỬ DỤNG GAIN, SEA, RAIN 

Như đã đề cập ở mục 3.4, 3.5 và 3.6 

GAIN 

 Chức năng của GAIN là dùng để điều chỉnh độ lợi (độ nhạy) của máy thu. Chỉnh 

mức GAIN cao thì tín hiệu mục tiêu dội trở về sẽ to hơn, rõ hơn nhưng nếu chỉnh quá cao 



Trang 14/45 

Hướng dẫn sử dụng Radar KODEN MDC – 5520 

 

 

thì sẽ làm xuất hiện tín hiệu nhiễu trên màn hình, sẽ làm khó phân biệt giữa mục tiêu và 

tín hiệu nhiễu. 

Ngược lại nếu như chỉnh GAIN quá nhỏ thì sẽ không thu được tín hiệu dội trở về. Vì 

vậy sẽ không thấy được mục tiêu trên màn hình. 

Vì vậy điều chỉnh mức GAIN làm sao để có thể quan sát được mục tiêu một cách rõ 

ràng nhất là rất quan trọng. 

SEA 

Chức năng của SEA là dùng để khử nhiễu biển. Đối với các tàu thường xuyên hải 

hành ở những khu vực thường xuyên biển động, sóng to, gió lớn thì lúc này sẽ xuất hiện 

tín hiệu nhiễu trên màn hình RADAR. Tín hiệu nhiễu này sẽ tạo thành một vùng mờ rộng 

lớn trên màn ảnh, gây khó khăn trong việc quan sát mục tiêu. 

Vì vậy ta sử dụng chức năng này để khử nhiễu biển. Tức là làm giảm đi các tín hiệu 

nhiễu trên màn ảnh để ta có thể dễ dàng quan sát được mục tiêu. 

Tuy nhiên nếu như chỉnh SEA quá cao sẽ làm mất luôn tín hiệu của mục tiêu, gây 

nguy hiểm cho hành trình của tàu. 

RAIN 

Chức năng này cũng tương tự như SEA nhưng dùng để khử nhiễu mưa. Khi tàu 

hành hải trong vùng mưa gió, sẽ xuất hiện hình ảnh nhiễu tạo thành một vùng rộng lớn 

trên màn hình RADAR. 

Lúc này ta sử dụng chức năng RAIN để khử nhiễu mưa, tức là làm giảm đi các tín 

hiệu nhiễu trên màn ảnh để ta có thể dễ dàng quan sát được mục tiêu. 

Tuy nhiên nếu như chỉnh RAIN quá cao sẽ làm mất luôn tín hiệu của mục tiêu, gây 

nguy hiểm cho hành trình của tàu. 

  

3.8. THAY ĐỔI ĐỘ RỘNG XUNG PHÁT (SP/LP) 

Radar MDC-5520 có khả năng phát hiện mục tiêu phù hợp bằng cách tự thay đổi 

độ rộng xung phát. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [ECHO]  [PULSE WIDTH]  chọn 

khoảng  cách (từ 0.5 đến 12 NM)  lựa chọn SP hoặc LP  nhấn phím [ENT]. 

Xung ngắn sử dụng tốt ở thang tầm gần. Ưu điểm là độ phân giải cao và sử dụng 

hiệu quả ở những khu có mật độ mục tiêu nhiều. 

Xung dài sử dụng tốt ở thang tầm xa. Ưu điểm là phát hiện mục tiêu xa hơn và nhận 

diện được các mục tiêu nhỏ. 

Cài đặt độ rộng xung mặc định theo bảng xung bên dưới: 
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Độ rộng xung cài đặt được hiển thị ở phía trên bên phải của màn hình. 

 

Cách 1: Nhấn phím [SP/LP] để thay đổi 2 độ rộng xung cho phù hợp. 

Cách 2: Dùng con lăn trên bàn phím để di chuyển con trỏ tới vị trí độ rộng xung ở 

phía trên bên phải màn hình, nhấn phím [ENT] để thay đổi độ rộng xung cho phù hợp. 

3.9. ĐO KHOẢNG CÁCH (VRM) 

Đo khoảng cách từ tàu tới mục tiêu có các cách sau: 

1) RR: Vòng khoảng cách cố định. 

2) Cursor: Con trỏ. 

3) VRM: Vòng cự ly di động. 

3.9.1. Hiển thị vòng khoảng cách cố định (RR) 

  

Nhấn phím [MENU] để hiển thị [MENU]  chọn [NAV TOOL] [RR]  [RR]  

[ON]  nhấn phím [ENT]. 

Chú ý: Hiển thị (RR) Vòng khoảng cách cố định có thể thay đổi bằng cách: Dùng 

con lăn trên bàn phím để di chuyển con trỏ tới vị trí RR ở góc phía trên bên trái màn hình, 

sau đó nhấn phím [ENT]. 
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Chú ý: Khi BRG (Hướng mũi tàu) chọn TRUE (Thật), 0o của vòng khoảng cách là hướng 

Bắc. Chọn REL (Tương đối), 0o của vòng khoảng cách là hướng mũi của tàu. 

3.9.2. Hiển Thị Vòng Cự Ly Di Động (VRM) 

Có 2 vòng cự ly di động linh hoạt VRM1 và VRM2 

1) Nhấn phím [VRM1] để hiển thị vòng cự ly của VRM1 

Xoay núm [VRM] để điều chỉnh vòng cự ly chạm đến mục tiêu. 

Khoảng cách từ tàu tới mục tiêu được hiển thị ở góc phí dưới bên phải màn hình hiển thị, 

ngoài ra một ký hiệu [►] được hiển thị ở bên trái của khoảng cách tới mục tiêu hiện tại. 

 

2) Điều chỉnh vòng cự ly phóng to bằng cách xoay núm [VRM] theo chiều kim đồng hồ 

hoặc thu nhỏ vòng cự ly  thu nhỏ bằng cách xoay núm [VRM] theo ngược chiều kim 

đồng hồ. 

Chú ý: Nhấn núm [VRM] trong khi xoay sẽ làm thay đổi vòng cự ly nhanh hơn. 

 

3) Nhấn phím [VRM1] để tắt vòng khoảng cách VRM1. 

4) Nhấn phím [VRM2] để hiển thị vòng khoảng cách VRM2. 

Thao tác điều chỉnh vòng khoảng cách VRM2 tương tự như vòng khoảng cách VRM1 
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5) Nếu muốn hiển thị cả hai vòng khoảng cách VRM1 và VRM2 

Nhấn phím [VRM1] và phím [VRM1] để hiển thị 2 vòng khoảng cách VRM1 và VRM2  

6) Lựa chọn thay đổi vòng khoảng cách VRM1 và VRM2 bằng cách nhấn núm điều chỉnh 

vòng khoảng cách [VRM]. Vòng khoảng cách nào được lựa chọn để thay đổi thì trên 

bàn phím sẽ chuyển qua màu đỏ. 

3.10. ĐƯỜNG PHƯƠNG VỊ (EBL) 

EBL: Đường phương vị điện tử dùng để đo góc lệch của mục tiêu so với hướng mũi tàu. 

Có 2 đường phương vị điện tử: EBL 1 và EBL 2.  

1) Nhấn phím [EBL1] để hiển thị đường phương vị EBL1. Góc của mục tiêu so với hướng 

mũi tàu sẽ được hiển thị ở góc phía dưới bên trái màn hình hiển thị, và có ký hiệu ► 

nằm phía bên trái của góc mục tiêu so với hướng mũi tàu. 

2) Điều chỉnh đường phương vị bằng núm [EBL] 

 

Chú ý: Nhấn núm [EBL] trong khi xoay sẽ làm thay đổi đường phương vị nhanh hơn. 

 

3) Nhấn phím [EBL1] để tắt đường phương vị EBL1, góc của mục tiêu so với hướng mũi 

tàu của đường phương vị EBL1 ở góc phía dưới bên trái màn hình cũng sẽ tắt. 

4) Nhấn phím [EBL2], để mở đường phương vị EBL2, Thao tác với đường phương vị 

EBL2 tương tự như đường phương vị EBL1. 

5) Nếu muốn hiển thị cả 2 đường phương vị EBL1 và EBL2, nhấn phím [EBL1] và nhấn 

phím [EBL2] cả 2 đường phương vị EBL1 và EBL2 sẽ xuất hiện trên màn hình, 1 

đường là nét đứt và đường còn lại là nét chấm. 
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6) Nhấn núm [EBL] để thay lựa chọn điều chỉnh đường phương vị EBL1 hoặc EBL2. 

Đường phương vị nào được lựa chọn điều chỉnh sẽ chuyển thành màu đỏ. 

3.11. SỬ DỤNG ĐƯỜNG PHƯƠNG VỊ/ VÒNG KHOẢNG CÁCH TẠI MỘT VỊ TRÍ 

BẤT KÌ TRÊN MÀN HÌNH (EBL/VRM OFFSET) 

1) Nhấn phím [EBL] và phím [VRM] để hiển thị đường phương vị EBL và vòng khoảng 

cách VRM. 

2) Di chuyển con trỏ với vị trí bất kì trên màn hình. 

 

3) Nhấn núm [EBL] và nhấn núm [VRM] để chuyển vòng khoảng cách và đường 

phương vị từ vị trí tàu đến vị trí con trỏ. Trên bàn phím lúc này màu của đèn 

OFFSET sẽ chuyển từ màu xanh thành màu đỏ, và chuyển động thật (TM) hoặc 

chuyển động tương đối (RM) nằm ở phía bên phải của giá trị đường phương vị. 

Lựa chọn kiểu chuyển động: nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn NAV 

TOOL  EBL  EBL1 OFFSET hoặc EBL2 OFFSET  chọn RM hoặc TM  nhấn 

phím [ENT]. 

 

4) Để tắt chế độ EBL/VRM OFFSET, nhấn núm [EBL] vị trí đường phương vị và 

vòng khoảng cách lệch tâm sẽ di chuyển về lại vị trí tâm tàu. 

3.12. VẾT MỤC TIÊU 

Có 2 chế độ hiển thị, đó là: chế độ hiển thị tương đối (REL) và chế độ hiển thị 

vết thật (TRUE). 

Khi bắt đầu hiển thị vết, biểu tượng “TRAIL” nằm ở phía góc dưới bên trái 

màn hình chuyển sang màu vàng. 
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Chú ý: 

˗ Vết tàu hiển thị bằng cách lưu trữ các chuyển động của tàu trước đó và hiển thị 

chúng trên màn hình. Vết tàu sẽ không hiển thị ngay khi Radar phát xung, phải 

cần một khoảng thời gian để vết có thể hiển thị lên màn hình. 

˗ Thêm vào đó, sau khi thay đổi [TIME], hoặc thay đổi thang tầm xa [RANGE], màn 

hình sẽ không hiển thị vết tàu, bởi vì dữ liệu lưu trữ vết tàu đã bị xóa, phải đợi một 

thời gian để vết tàu có thể hiển thị lại. 

˗ Vết tàu có thể được điều chỉnh ngay tại phía góc dưới bên trái màn hình bằng 

cách sử dụng con lăn và phím [ENT] mà không cần dùng tới Menu chức năng. 

˗ Sử dụng con lăn di chuyển con trỏ về phía góc dưới bên trái màn hình và bấm 

phím [ENT] để điều chỉnh vết tàu. 

1)  Nhấn phím [MENU] để mở Menu Chọn TRAIL  TRUE/REL  chọn TRUE 

(Hiển thị vết thật) hoặc REL (hiển thị vết tương đối),  sau đó bấm phím [ENT]. 

 

 

2) Những phần cài đặt: TIME, SHAPE, TRAIL LEVEL, CLEAR, RANGE KEEP. 

TIME: Phần này được sử dụng để cài đặt thời gian mà vết sẽ hiển thị lên trên màn 

hình bằng cách cài đặt thời gian hiển thị bao nhiêu phút tính từ thời điểm cài đặt. 

Nhấn phím [MENU] để mở Menu Chọn TRAIL  TIME  chọn OFF, 30sec, 

1min, 3min, 6min, 12min, 30min, 60min, PERM (lưu vết). 

SHAPE: Phần này dùng để lựa chọn kiểu dáng của vết tàu. Có 7 loại cho  ta lựa 

chọn như sau: Nhấn phím [MENU] để mở Menu Chọn TRAIL  SHAPE  1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 
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TRAIL LEVEL: Phần này được sử dụng để cài đặt độ mạnh yếu của vết khi 

hiển thị lên màn hình. 

CLEAR: Xóa dữ liệu hiện tại và hiển thị vết tàu và sau đó bắt đầu dữ liệu mới 

và hiển thị vết mới. 

RANGE KEEP: Chọn OFF tất cả vết tàu sẽ bị xóa khi thay đổi thang đo. 

Chọn ON giữ nguyên các vết tàu khi thay đổi thang đo. 

3.12.1. Hiển Thị Vết Tương Đối (R) 

Vết của mục tiêu được hiển thị lên trên màn hình RADAR là kết quả của sự tổng 

hợp các Vector (hướng và vận tốc) của tàu mục tiêu và tàu ta. Khi mà tàu hành hải 

trên hướng của vết này, thì nó sẽ chỉ ra khả năng 2 tàu sẽ va chạm trong thời gian 

sắp tới. Việc hiển thị này rất có ích trong việc cánh báo các tình huống nguy hiểm. 

 

Mục tiêu 1, vết của nó nằm đè lên đường phương vị điện tử (EBL), đây là mục 

tiêu nguy hiểm trong khi mục tiêu 2 thì không. Nếu như vết tàu được cài đặt là 6 

phút, và nếu như độ dài của vết bằng với khoảng cách giữa vị trí tàu ta và mục tiêu 

1, điều đó có nghĩa là sẽ xảy ra va chạm trong vòng 6 phút nữa. 
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3.12.2. Hiển Thị Vết Thật (T) 

Chế độ này hiển thị vết của mục tiêu đang di chuyển lên trên màn hình giống như 

hình ảnh ngoài thực địa. 

Chế độ này được sử dụng để hiển thị phương vị và tốc độ của mục tiêu. 

Đối với các mục tiêu cố định như đường bờ, phao thì sẽ không hiển thị vết. 

Sự di chuyển của tất cả các tàu, tàu ta, mục tiêu 1 và mục tiêu 2 được hiển thị thành 

vết. 

Đường bờ không di chuyển, vì vậy sẽ không hiển thị vết. 

 

3.13. CÀI ĐẶT THEO DÕI MỤC TIÊU (TT), NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS VECTOR) 

3.13.1. Cài Đặt Vector Hướng Mục Tiêu 

Vận tốc và hướng được hiển thị bằng Vector sau khi kích hoạt chức năng theo dõi mục tiêu. 

1) Có 2 loại chế độ hiển thị: Hiển thị tương đối (REL), hiển thị thật (TRUE). 

REL: Vector này chỉ ra hướng/ vận tốc của mục tiêu đến hướng/vận tốc của tàu ta. Nếu 

như Vector hướng thẳng đến tàu ta, sẽ có khả năng xảy ra va chạm. Nó chỉ ra 2 tàu sẽ 

va chạm nguy hiểm và rất hữu ích trong việc tránh va. 

TRUE: Vector này chỉ hiển thị hướng/vận tốc của mục tiêu, không hiển thị tàu ta.  

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn [TARGET]  [VECT]  [TRUE/REL]  

[TRUE] (hiển thị thật) hoặc  [REL] (hiển thị tương đối) và sau đó bấm [ENT] sau khi đã 

lựa chọn giá trị cài đặt. 
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2) Ngoài ra, có thêm phần cài đặt TIME, TIME INCREMENT, STAB INDICATOR, PATH 

INDICATOR, OS VECTOR. 

TIME: Dùng để hiển thị độ dài của Vector theo thời gian. Khi [TIME] được cài là 1 

phút thì Vector sẽ được hiển thị hướng đến vị trí mà con tàu sẽ di chuyển đến trong 

khoảng thời gian là 1 phút với vận tốc hiện tại của tàu. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn [TARGET]  [VECT]  [TIME] 

chọn OFF, 30sec, 1min, 3min, 6min, 12min, 30min, 60min  Nhấn phím [ENT]. 

TIME INCREMENT: Chức năng này dùng để chia Vector ra thành các khoảng thời 

gian bằng nhau. Khi cài đặt giá trị là 2, thì Vector sẽ được chia làm 2 và độ dài của mỗi 

đoạn sẽ bằng một nữa độ dài Vector tổng. 

 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn [TARGET]  [VECT]  [TIME 

INCREMENT]  Chọn [OFF, 2, 3, 5, 10]  Nhấn phím [ENT]. 

3.13.2. Cài Đặt Báo Động (CPA/TCPA) 

Nhấn phím [MENU]  Chọn [TARGET]  [CPA/TCPA] để cài đặt chức năng báo 

động (ALARM) là [ON] (Mở) hoặc [OFF] (Tắt). Để tránh va, cần cài đặt giới hạn khoảng 

cách tiếp cận (CPA) và giới hạn thời gian tiếp cận (TCPA).  

3.13.3. Cài Đặt Báo Động Mất Mục Tiêu (LOST ALARM) 

Trong chế độ truy bám mục tiêu (TT) và AIS có thể cài đặt báo động khi một mục 

tiêu đang theo dõi bị mất tín hiệu. Ấn [MENU]→[TARGET]→[LOST ALARM]→[ON] hoặc 

[OFF]→[ENT]. 
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1) Khi LOST ALARM được mở, mục tiêu nào bị mất tín hiệu thì vị trí báo cáo cuối cùng 

của mục tiêu vẫn hiển thị trên màn hình, và kèm theo báo động mục tiêu bị mất tín hiệu. 

Nhấn phím [OFF] để tắt báo động. 

2) Khi LOST ALARM được tắt, mục tiêu bị mất sẽ không hiển thị trên màn hình, và cũng 

không có báo động cho người sử dụng biết mục tiêu bị mất tín hiệu và biến mất trên 

màn hình. 

3.13.4. Cài đặt hiển thị thông tin AIS 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn [TARGET]  [AIS ID DISP TYPE] 

[NUMER, NAME, MMSI, IMO, CALLSIGN]  mở thông tin chọn [ON], tắt thông tin chọn 

[OFF]. 

 

3.13.5. Cài Đặt Hiển Thị Thông Tin Truy Bám (TT) 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn [TARGET]  [TT ID DISP TYPE]  

[NUMBER, LABEL]  mở thông tin chọn [ON], tắt thông tin chọn [OFF].  

 

3.13.6. Cài Đặt Kích Thước Hiển Thị Thông Tin 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn TARGET ID DISP SIZE  X-

SMALL (Nhỏ hơn), SMALL (Nhỏ) , MEDIUM (Vừa), LARGE (lớn). 
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3.13.7. Cài Đặt Vùng Hiển Thị Mục Tiêu Truy Bám TT Và AIS 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn TARGET  INPUT RNG  Chọn 

giá trị trừ 1.0NM đến 64.0NM  nhấn phím [ENT] để lưu giá trị cài đặt. 

Các mục tiêu TT và AIS nằm trong khoảng cách hoạt động cài đặt sẽ hiển thị thông 

tin còn các mục tiêu nằm ngoài khoảng cách hoạt động đã cài đặt thì sẽ không hiển thị 

thông tin. 

3.13.8. Kết Hợp Thông Tin Mục Tiêu Và AIS 

Khi thông tin mục tiêu AIS và thông tin mục tiêu TT giống nhau thì  nó sẽ tự động 

kết hợp lại với nhau thành một mục tiêu. 

Lựa chọn hiển thị thông tin ưu tiên của sự kết hợp đó là AIS hoặc TT 

Nếu tốc độ tàu thấp mà chọn thông tin hiểu thị ưu tiên là TT thì khi đó HDG(hướng 

mũi) sẽ không ổn định, vì thế nên chọn thông tin hiển thị ưu tiên là AIS. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn TARGET  ASSOCIATION  

ASSOCIATION  OFF, TT or AIS. 

 

3.13.9. Cài Đặt Tự Động Bảo Vệ 

Chức năng sẽ tự động lựa chọn khu vực bảo vệ báo động mục tiêu TT và AIS xâm 

nhập vào khu vực. 

TT: Khi một mục tiêu không được theo dõi xâm nhập vào, nó sẽ tự động thu và sẽ 

được báo động. 

 Khi một mục tiêu đang theo dõi xâm nhập vào, nó sẽ không báo động. 

AIS:  Phải mất ít nhất 20 giây trước khi thu được mục tiêu bằng TT(ARPA). 

Cần chú ý rằng có thể không thu được mục tiêu khi cài đặt khu vực quá hẹp hoặc 

mục tiêu di chuyển tốc độ nhanh. 

Cách 1:  

1) Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn ALARM  ECHO ALARM  OFF, IN 

OUT  nhấn phím [ENT] để lưu cài đặt. 

2) Cài đặt khu vực bằng con trỏ để thay đổi: BRG REL, WIDTH,RNG, DEPTH 
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Cách 2: 

1) Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn TARGET  AUTO ACQ AREA  lựa 

chọn ON  nhấn phím [ENT] để lưu cài đặt. Đèn của phím bấm EBL1, EBL2, VRM1, 

VRM2 sẽ chuyển thành màu đỏ khi được lựa chọn. 

2) Cài đặt khu vực (Bằng cách sử dụng con trỏ). Các mục để lựa chọn cài đặt là: BRG 

REL, WIDTH,RNG, DEPTH 

3) Nhấn phím [EBL1] hoặc phím [EBL2], và dùng núm [EBL] lựa chọn mục để đặt giữa 

BRG REL và WIDTH. Tương tự như trên, Nhấn phím [VRM1] hoặc phím [VRM2], và 

dùng núm [VRM] lựa chọn mục để đặt giữa RNG và DEPTH. 

Mục lựa chọn sẽ được đánh dấu bằng ký hiệu ► nằm phía bên trái của của thông số 

tại mục tự động bảo vệ trong hiển thị menu. 

4) Sau khi cài đặt hoàn thành, nhấn phím [ENT] AUTO ACQ AREA sẽ hoạt động. 

 

3.13.10. Vẽ Vết Mục Tiêu 

Cài đặt hiển thị vị trí đã qua của mục tiêu TT và mục tiêu AIS: 

Nhấn phím [MENU] → [TARGET] → [PAST POSN TIME] → OFF, 30sec, 1min, 

3min, 6min, 12min, 30min, 60min. 
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Chú ý: TRUE/REL trong cài đặt TRAIL (ở mục  3.12 VẾT MỤC TIÊU), Nếu thay đổi ở 

đây, tất cả các vết mục tiêu sẽ thay đổi theo. Cài đặt thời gian vết mục tiêu (PAST POSN 

TIME): OFF, 30sec, 1min, 3min, 6min, 12min, 30min, 60min.  

3.14. HỆ THỐNG NHẬN DẠNG AIS 

Hệ thống AIS liên lạc với các tàu khác thông qua sóng VHF bằng cách phát đi các 

thông tin của tàu ta và thu các thông tin của tàu khác. 

Chỉ có dữ liệu AIS sử dụng theo quy chuẩn WGS84 mới được chấp nhận. 

Nếu như dữ liệu AIS không theo quy chuẩn WGS84 hoặc sử dụng khác quy chuẩn 

WGS84, thì sẽ xuất hiện bảng thông báo [AIS datum is not WGS84]. Dữ liệu AIS không 

được hiển thị.

Có khả năng hiển thị lên đến 1000 mục tiêu. 

Nếu như số mục tiêu hiển thị vượt quá 951  mục tiêu, thì sẽ có bảng thông báo hiển 

thị ở góc dưới bên phải màn hình. Số đếm mục tiêu AIS ở góc trên bên phải màn hình sẽ 

chuyển sang màu vàng. 

Nếu như số mục tiêu hiển thị vượt quá 1000, thì sẽ có báo động hiển hiện ở góc dưới 

bên phải màn hình. Số đếm mục tiêu AIS ở góc trên bên phải màn hình sẽ chuyển sang 

màu đỏ. 

Trong tình huống đó, thay đổi giá trị TARGET  INPUT RNG và xóa bớt mục tiêu được 

hiển thị. 

3.14.1. Kích Hoạt Chức Năng AIS 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn TARGET  AIS  AIS  ON  

nhấn phím [ENT] để lưu cài đặt. 

3.14.2. Lựa Chọn Thông Tin ID 

 Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  Chọn TARGET  AIS SELECT ID  

nhấn phím [ENT] sau đó lựa chọn giá trị cài đặt từ 101 đến 1099. 

3.14.3. Hoạt Động/ Nghỉ 

Thay đổi ACTIVE/SLEEP (hoạt động / nghỉ) của mục tiêu bằng chứ năng SELECT 

ID (Lựa chọn thông tin) 

Thay đổi ACTIVE/SLEEP có thể thực  hiện bằng cách sử dụng con lăn ở trên bàn 

phím để di chuyển con trỏ trên màn hình đến mục tiêu mong muốn sau đó nhấn phím 

[ENT]. 
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3.14.4. Kích thước mục tiêu AIS ( Ship Outline) 

Ship outline chỉ được hiển thị khi OUTLINE được bao gồm trong thông tin đích mà 

AIS nhận được. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [TARGET]  [AIS]  [SHIP 

OUTLINE]  [ON] để mở ship outline  nhấn phím [ENT]. 

3.14.5. Đường Hướng Mũi Tàu (HDG Line) 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [TARGET]  [AIS]  [HDG LINE]  

[ON] để mở đường hướng mũi tàu  nhấn phím [ENT]. 

3.14.6. Công Tắc Chỉ Thị (Turn Indicator) 

Điều này chỉ được hiển thị khi HDG LINE được bao gồm trong thông tin đích mà AIS 

nhận được. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [TARGET]  [AIS]  [TURN 

INDICATOR]  [ON] để mở đường hướng mũi tàu  nhấn phím [ENT]. 

3.14.7. Bật/Tắt Ký Hiệu AIS 

Cài đặt OS display để bật hoặc tắt hiển thị ký hiệu AIS của tàu. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  [AIS]  [OS DISPLAY]  [ON] để hiển thị 

ký hiệu tàu  nhấn phím [ENT]. 

3.14.8. Cài Đặt Số MMSI 

OS MMSI là nơi người sử dụng có thể nhập số MMSI của tàu vào 

Số MMSI là điều kiện cần thiết để tàu nhận tin nhắn 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  [AIS]  [OS MMSI]  nhập số [MMSI] (có 

thể nhập từ 0 đến 1073741824)   nhấn phím [ENT] 

3.14.9. Lọc AIS 

Khi có nhiều mục tiêu AIS cùng hiển thị sẽ rất khó quan sát. Khi đó, cài đặt lọc AIS 

(AIS FILTER) giúp tắt hiển thị những mục tiêu không cần thiết để dễ dàng quan sát các 

mục tiêu quan trọng. 

Chú ý: Chế độ lọc được sử dụng để giới hạn hiển thị, Để giới hạn đầu vào sử dụng 

cài đặt INPUT RNG. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  [TARGET]  [AIS]  [AIS FILTER]  

nhấn phím [ENT] sau đó lựa chọn cài đặt. 
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3.14.10. Báo Động Ais (Mất Tín Hiệu AIS) 

Báo động AIS sẽ hoạt đông khi mục tiêu bị mất tín hiệu. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  TARGET  AIS  AIS ALARM  

+ SLEEPING LOST (mất tín hiệu)   ON (Mở) hoặc OFF (Tắt)  nhấn phím [ENT]. 

+ WITHOUT HDG/COG (Mất hướng/tốc độ)  ON (Mở) hoặc OFF (Tắt)  nhấn phím 

[ENT]. 
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3.14.11. Các Loại Ký Hiệu Mục Tiêu AIS 

Ký hiệu TÊN BIỂU TƯỢNG 

 Mục tiêu mất tín hiệu 

 Mục tiêu mất tín hiệu không có hướng mũi tàu 

 Mục tiêu mất tín hiệu không có hướng mũi tàu 

và hướng của tàu 

 

 

 

Mục tiêu đang được theo dõi 

 

 

 

Mục tiêu đang được theo dõi nhưng không có 

hướng mũi tàu 

 
Mục tiêu đang được theo dõi nhưng không có 

hướng mũi tàu lẫn hướng tàu 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu đang được theo dõi – kích thước thật 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu đang được theo dõi – Mục tiêu nguy 

hiểm 

 

 

 

 

Mục tiêu đang được theo dõi nhưng không có 

hướng mũi tàu 

 

 

 

 

Mục tiêu đang được theo dõi nhưng không có 

hướng mũi tàu lẫn hướng tàu 

 

  

 

 

 

 

 

Mục tiêu đang được the-o dõi có hướng mũi 

tàu 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu đang được theo dõi thay đổi hướng 

 

 

 

AIS ATON thật (AIS ATON: AIS Aids to 

Navigation: AIS hỗ trợ hành hải) 

 

 

 

 

AIS ATON mô phỏng (AIS ATON: AIS Aids to 

Navagation: AIS hỗ trợ hành hải) 

 

 

 

 

SART (Thiết bị phát báo RADAR) 

 



Trang 30/45 

Hướng dẫn sử dụng Radar KODEN MDC – 5520 

 

 

3.15. TRUY BÁM MỤC TIÊU (TT) 

Truy bám mục tiêu (TT) là giải pháp hiệu quả để tránh va trạm bằng cách tạo các 

vector cho các mục tiêu theo dõi, thiết lập CPA/TCPA (khoảng cách tiếp cận/ thời gian 

tiếp cận). 

Thông tin AIS sẽ vẽ vết mục tiêu, tăng độ tin cậy theo dõi mục tiêu. 

3.15.1. Giới Hạn Của Chức Năng Truy Bám 

Chức năng TT giới hạn về việc sử dụng mục tiêu thu được và mục tiêu đã theo dõi. 

Chú ý:  

Nếu có nhiều mục tiêu tiếp cận nhau, Điều này có thể khiến hệ thống coi chúng là 

một mục tiêu và do đó để trao đổi hoặc mất chúng. Việc trao đổi hoặc giảm các mục tiêu 

cũng có thể xảy ra nếu hình ảnh của mục tiêu theo dõi bị ảnh hưởng bởi nhiễu mưa/tuyết 

hoặc nhiễu biển hoặc di chuyển rất gần với đảo. 

Cường độ tín hiệu phản hồi và chức năng TT có mối liên hệ với nhau, do đó mục 

tiêu sẽ bị mất nếu không có tiếng vang và phát hiện trong sáu lần quét liên tiếp. Nếu mục 

tiêu bị mất tín hiệu thì phải tăng độ lợi GAIN lên để tăng mức tín hiệu thấy được mục tiêu 

hiển thị trên màn hình. Nếu tăng độ lợi GAIN radar lên đáng kể, nhiễu biển sẽ tăng hoặc 

các nhiễu khác có thể sẽ xuất hiện, dễ nhầm lẫn tín hiệu nhiễu như là một mục tiêu, và 

có thể báo động sai. 

Để việc theo dõi được chính xác, trước hết phải điều chỉnh chính xác GAIN, SEA và 

RAIN sao cho thông tin mục tiêu hiển thị rõ ràng trên màn hình hiển thị. Các cài đặt không 

thích hợp của các điều chỉnh này làm giảm độ tin cậy / độ chính xác của việc theo dõi tự 

động. 

3.15.2. Mở Chức Năng Truy Bám  

Cách 1: Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn TARGET  TT  TT  ON  

nhấn phím [ENT]. 

Cách 2: Dùng Phím [ACQ] trực tiếp trên bàn phím. 

 

Chú ý: 

Khi TT đang trạng thái OFF nếu nhấn phím [ACQ] thì TT sẽ tự động chuyển qua 

trạng thái ON. 

Chức năng TT không làm việc nếu như không có đầy đủ thông tin đầu vào (khi  

radar không được kết nối định vị GPS và la bàn). 

TT (ARPA) hoạt động tốt hơn khi kết hợp TT với ASSISTANT DISP. 

3.15.3. Hoạt động truy bám mục tiêu (TT) 

Di chuyển con trỏ tới mục tiêu ở trên màn hình, sau đó nhấn phím [ACQ]. Ký hiệu 

vòng tròn nét đứt sẽ hiển thị tại vị trí con trỏ. 
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Khoảng 30 giây. Từ 1 phút. Sau đó, vòng tròn nét đứt chuyển thành vòng tròn nét 

liền và vector chưa báo hướng. Sau đó 3 phút, vector mới dự báo hướng, tốc độ ổn định 

của mục tiêu. 

 

3.15.4. Xóa mục tiêu truy bám (TT) 

Cách 1:   

1) Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [TARGET]  [TT]  [SELECT ID]  

lựa chọn số ID từ 1 đến 100  sau đó nhấn phím [ENT]. 

2) Lựa chọn [DELETE]  Nhấn phím [ENT] để xóa. 

Cách 2: 

Dùng con lăn trên bàn phím để di chuyển con trỏ tới mục tiêu TT(ARPA) để xóa, 

nhấn và giữ phím [OFF], sau đó nhấn phím [ACQ]. 

3.15.5. Xóa tất cả mục tiêu TT 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu chọn [TARGET]  [TT] [ ALL DELETE] 

 nhấn phím [ENT]. Tất cả các mục tiêu TT sẽ bị xóa. 

3.16. HẢI ĐỒ 

Tính năng chỉ hoạt động khi radar được gắn thẻ hải đồ C – MAP, có kết nối GPS và 

la bàn. 

Nhấn giữ phím [POWER ON/OFF] để tắt radar => cắm thẻ hải đồ C-MAP vào khe 

cắm SD. 

Ấn [MENU]→[MAP]→[MAP DISP]→[ON/OFF]→[ENT]. 

3.16.1. Vết Tàu 

1. Tắt mở vết tàu: Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [MAP]  chọn [OWN 

TRACK]  chọn [ON]  nhấn phím [ENT] . 

2. Chọn STYLE  chọn kiểu vết thích hợp  nhấn phím [ENT]. Kiểu vết sẽ thay đổi 

theo sự lựa chọn. 

3. Chọn COLOR  chọn màu vết thích hợp từ 8 màu  nhấn phím [ENT]. Màu của vết 

sẽ thay đổi theo sự lựa chọn 
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4. Chọn PLOT INT  chọn thời gian vẽ vết thích hợp  nhấn phím [ENT]. Thời gian vẽ 

vết sẽ thay đổi theo sự lựa chọn (1sec, 2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 3min). 

5. Chọn PLOT NUMBER  chọn số lượng điểm vết thích hợp  nhấn phím [ENT]. Số 

lượng điểm vết sẽ được tạo theo sự lựa chọn (1000, 2000, 4000, 5000, 7000, 10000, 

20000). 

6. Xóa vết tàu: Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn MAP  chọn OWN TRACK 

 chọn CLEAR  chọn GO  nhấn phím [ENT] . Thông báo “ALL OWN SHIP PAST 

TRACK” sẽ hiển thị, vết tàu và hiển thị vết tàu sẽ bắt đầu lại từ đầu. 

3.16.2. Vết Mục Tiêu. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [MAP]  chọn [TARGET TRACK]  

1. Chọn [TARGET TRACK]  chọn số lượng mục tiêu vẽ vết bằng cách di chuyển con 

lăn để lựa chọn [từ 1 đến 100]  nhấn phím [ENT]. 

2. Chọn [DISPLAY]  chọn [ON]  nhấn phím [ENT] để hiển thị. 

3. Chọn CLEAR  chọn GO  nhấn phím [ENT] để xóa vết các mục tiêu đã chọn. 

4. Chọn COLOR  chọn màu vết  nhấn phím [ENT]. Màu vết sẽ thay đổi theo lựa chọn. 

5. Chọn STYLE  chọn kiểu vết thích hợp  nhấn phím [ENT]. Kiểu vết sẽ thay đổi theo 

sự lựa chọn. 

6. Chọn PLOT INT  chọn thời gian vẽ vết thích hợp  nhấn phím [ENT]. Thời gian vẽ 

vết sẽ thay đổi theo sự lựa chọn (OFF, 2sec, 15sec, 30sec, 1min, 3min, 5min). 

7. Chọn PLOT NUMBER  chọn số lượng điểm vết thích hợp  nhấn phím [ENT]. Số 

lượng điểm vết sẽ được tạo theo sự lựa chọn (50, 100, 200, 500, 1000). 

Chọn mục tiêu vẽ vết 

Di chuyển con trỏ tới mục tiêu AIS hoặc mục tiêu theo dõi (ARPA) để hiển thị vết, nhấn 

giữ phím [ENT] sau đó nhấn phím [ACQ]. 

Kết thúc vẽ vết mục tiêu 

Di chuyển con trỏ tới mục tiêu AIS hoặc mục tiêu theo dõi (ARPA) để tắt hiển thị vết 

và sau đó nhấn phím [OFF]. 

3.16.3. Đường Bờ Biển 

Chức năng này cho phép người sử dụng tạo ra tối đa 10 đường bờ biển với tối đa 

100 điểm để đánh dấu các khu vực hàng hải quan trọng, chẳng hạn như các khu vực 

nguy hiểm hoặc các luồng lạch, vv. Đường bờ biển được tạo bằng cách nhập kinh/vĩ độ 

của một điểm hoặc sử dụng con trỏ và phím [ENT]. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn MAP   

[COAST LINE]: Lựa chọn số đường bờ biển để hiển thị.( ALL, 1÷10, OFF) 

 [ALL]: Hiển thị tất cả 10 đường bờ biển. 

 [1 to 10]: Hiển thị số đường bờ biển đã lựa chọn. 

 [OFF]: Không hiển thị đường bờ biển. 
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[EDIT]: Tạo đường bờ biển. 

[MOVE]: Thay đổi vị trí. 

[ADD]: Chèn một dữ liệu vị trí. 

[DELETE]: Xóa một dữ liệu vị trí. 

[CLEAR]: Xóa dữ liệu đường bờ biển. 

3.16.4. Đường hàng hải 

Chức năng này để hiển thị đường hàng hải bằng cách nhập thông tin kinh/vĩ độ của 

điểm hoặc sử dụng con trỏ và phím [ENT] để nhập điểm, người dùng có thể tạo 10 đường 

với 100 điểm mỗi đường. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [MAP]  chọn  

[NAV LINE]: Lựa chọn số đường hàng hải để hiển thị.( ALL, 1 to 10, OFF). 

[EDIT]: Tạo đường hàng hải. 

[MOVE]: Xem lại vị trí của đường hàng hải. 

[ADD]: Chèn một dữ liệu điểm trong một đường hàng hải. 

[DELETE]: Xóa một dữ liệu điểm trong đường hàng hải. 

[CLEAR]: Xóa dữ liệu đường hàng hải. 

3.16.5. Cài Đặt Tuyến Hành Hải (ROUTE) 

Tính năng ROUTE hoạt động với mục đích chỉ hiển thị thông tin, người sử dụng có 

thể cài đặt ROUTE trên màn hình radar hỗ trợ trong việc di chuyển trên biển. ROUTE 

được tạo bằng cách sử dụng con trỏ và phím [ENT] hoặc nhập thông tin tọa độ cho mỗi 

điểm. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn MAP  chọn 

[ROUTE]: Lựa chọn số của tên riêng để hiển thị. (ALL, 1 to 10, OFF). 

[EDIT]: Nhập tên riêng. 

[MOVE]: Xem lại vị trí của tên riêng. 

[ADD]: Thêm một tên riêng. 

[DELETE]: Tính năng để xóa tên riêng bằng con trỏ và phím [ENT] hoặc bằng số 

của tên riêng. 

[CLEAR]: Xóa tất cả tên riêng đã tạo trong bộ nhớ. 

3.16.6. Cài Đặt Điểm Sự Kiện (EVENT MKR) 

Chức năng này cho phép hiển thị các vị trí người sử dụng tạo, và có thể sử dụng nó 

để làm dấu hiệu, chẳng hạn như điểm đến, vùng đánh cá và khu vực nguy hiểm. Tên 

riêng được tạo bằng cách nhập kinh/vĩ độ hoặc bằng con trỏ và phím [ENT]. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [MAP]  chọn 

[EVENT MKR]: Lựa chọn số của tên riêng để hiển thị. (ALL, 1 to 10, OFF). 

[EDIT]: Nhập tên riêng. 

[MOVE]: Xem lại vị trí của tên riêng. 
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[ADD]: Thêm một tên riêng. 

[DELETE]: Tính năng để xóa tên riêng bằng con trỏ và phím [ENT] hoặc bằng số 

của tên riêng. 

[CLEAR]: Xóa tất cả tên riêng đã tạo trong bộ nhớ. 

3.16.7. Cài Đặt Khu Vực (AREA) 

Chức năng AREA là để điều hướng trực quan, nơi người sử dụng có thể nhập các 

điểm được kết nối bằng một đường để giúp chuyển hướng. Có 10 khối bộ nhớ cho khu 

vực có thể chứa đến 100 điểm mỗi khối. Tính năng này cần tối thiểu là 3 điểm để kết nối. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn MAP  chọn 

[AREA]: Lựa chọn số khu vực để hiển thị. (ALL, 1 to 10, OFF). 

[EDIT]: Nhập tên riêng. 

[MOVE]: Xem lại vị trí của tên riêng. 

[ADD]: Thêm một tên riêng. 

[DELETE]: Tính năng để xóa tên riêng bằng con trỏ và phím [ENT] hoặc bằng số 

của tên riêng. 

[CLEAR]: Xóa tất cả tên riêng đã tạo trong bộ nhớ. 

3.17. CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ HẢI ĐỒ TOÀN MÀN HÌNH  

Chế độ ALL PPI cho phép hiển thị thông tin ảnh, vết, hải đồ trên toàn màn hình 

hiển thị. 

Nhấn phím [MENU] để hiển thị Menu  chọn [DISPLAY]  [ALL PPI]  chọn 

[ON] để mở chế độ ALL PPI, chọn [OFF] để tắt chế độ ALL PPI. 
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GIẢI THÍCH CÁC PHÍM CHỨC  NĂNG 

Để truy cập nhanh vào từng chức năng, nhà cung cấp đã đưa vào 6 phím chức 

năng được đánh số từ 1 đến 6: F1, F2, F3. F4. F5, F6. Ta có thể nhanh chóng truy cập 

vào từng chức năng đã cài đặt trước bằng cách bấm vào từng phím chức năng. 

Mặc định của nhà sản xuất đối với các phím chức năng như sau: 

˗ F1: Tự động khử nhiễu biển 

˗ F2: Khử nhiễu biển tối đa bằng thủ công. 

˗ F3: Khử nhiễu biển tối thiểu bằng thủ công. 

˗ F4: Cân bằng tối đa khử nhiễu biển. 

˗ F5: Chế độ khử nhiễu mưa. 

˗ F6: Khử nhiễu mưa tối đa. 

Ngoài ra người sử dụng còn có thể thay đổi cài đặt chức năng đối với từng phím 

bằng cách sau: Bấm phím [MENU] để hiển thị cửa sổ Menu. 

Chọn [MAINTENANCE]→ [STARTUP] → [FUNCTION KEY] → [F1] → [ENT] → 

[CHỌN CHỨC NĂNG], sau đó bấm [ENT] sau khi đã cài đặt giá trị. 

Lặp lại tương tự đối với các phím F2, F3, F4, F5, F6 để cài đặt chức năng mong muốn. 
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GIẢI THÍCH PHÍM MODE 

˗ Phím [MODE] được sử dụng để thay đổi các chế độ hiển thị của màn hình. 

˗ Có 3 loại chế độ hiển thị màn hình: H UP, C UP, N UP. 

˗ Chuyển động của mục tiêu được hiển thị bằng 2 phương pháp: RM chuyển 

động tương đối và TM chuyển động thật. 

Bấm phím [MODE]. Màn hình hiển thị sẽ thay đổi lần lượt như sau. Màn hình 

hiển thị đang sử dụng được hiển thị ở góc trái phía trên của màn hình. 

 

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ H UP (HEAD UP: HƯỚNG MŨI TÀU) 

 

Chế độ này (H UP) là chế độ ổn định hướng mũi tàu. Dấu hướng mũi tàu luôn 

ở điểm 00 (hướng 12 giờ trên màn hình) trên vòng chia độ của màn hình chỉ thị. Khi 

tàu thay đổi hướng hoặc đảo lái (lệch nhỏ) thì dấu mũi tàu vẫn ở 00, ảnh mục tiêu sẽ 

di chuyển theo hướng ngược lại với hướng tàu thay đổi. Có nghĩa là khi mục tàu 

quay (chuyển hướng) sang bên phải thì mục tiêu di chuyển sang trái. Hướng quan 

sát mục tiêu sẽ là góc mạn. 

Màn hình này (H UP) giúp cho việc cảnh giới được thuận tiện khi tàu thuyền 

thực hiện việc hành hải xa bờ. 

Khi tàu hành hải trong khu vực kênh hoặc sông hẹp không nên sử dụng vì tàu 

thường xuyên thay đổi hướng. mục tiêu di chuyển ngược lại còn hình ảnh trước đó 

sẽ biển mất một cách từ từ nên dẫn đến ảnh mục tiêu bị nhòe. Việc ảnh mục tiêu 

nhòe khi thay đổi thang đo xa. 

Ưu điểm của chế độ này là việc quan sát từ buống lái sẽ giống như quan sát 

trên màn hình radar. 
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CHẾ ĐỘ N UP (NORTH UP: HƯỚNG BẮC THẬT) 

 

Để sử dụng được chế độ này thì Radar phải được kết nối với la bàn con quay, 

trong chế độ N UP màn hình hiển thị sẽ ổn định theo hướng bắc. Trên màn hình 

điểm bắc sẽ ở vị trí 00 trên vành chia độ hướng 12 giờ. Ở chế độ màn hình N UP khi 

quan sát ảnh trên màn hình radar lúc này sẽ không bị ảnh hưởng khi hướng tàu thay 

đổi  hoặc tàu đảo mũi. Sự thay đổi ảnh mục tiêu hiển thị rất chậm nên sẽ không làm 

nhòe ảnh. 

Dấu mũi tàu lúc này biểu thị hướng thật của tàu trên vành chia độ, khi tàu đảo 

mũi thì dấu mũi tàu sẽ dao động theo hướng đã định. Khi tàu thay đổi hướng, dấu 

mũi tàu sẽ quay đến hướng đi mới, nhưng ảnh sẽ không quay. 

Ưu điểm của chế độ này là quan sát trên màn hình ảnh radar sẽ giống như định 

hướng trên hải đồ. Ảnh của mục tiêu đang di chuyển hoặc cố định sẽ không thay đổi 

khi tàu chủ thay đổi hướng và tốc độ. Chế độ này rất thuận lợi cho việc hành trình 

gần bờ. 

 

CHẾ ĐỘ C UP (COURSE UP: HƯỚNG CHẠY TÀU) 

 

Để sử dụng được chế độ này thì Radar phải được kết nối với la bàn con quay. 

Vạch dấu tàu sẽ chỉ về phía điểm 00 trên vành chia độ cố định quanh màn ảnh và 

dạo động quanh vị trí này khi tàu ta đảo mũi. Ảnh các mục tiêu trên màn hình radar 

khi đó vẫn ổn định chứ không bị nhòe như đối với chế độ H UP. 

Khi tàu đổi hướng sang phải hoặc sang trái thì hình ảnh các mục tiêu trên màn 

hình vẫn đứng yên, chỉ có vạch dấu mũi tàu sẽ quay sang phải hoặc sang trái một 

góc tương ứng với góc chuyển hướng của tàu. Nên khi chuyển hướng xong phải 

chuyển sang chế độ khác ( H UP hoặc N UP) và sau đó chuyển về lại chế độ C UP. 
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Chế độ này là sự kết hợp ưu điểm của 2 chế độ màn hình H UP và N UP. Chế 

độ ổn định hướng này rất thuận tiện khi cảnh giới do có hình ảnh trên màn hình 

giống như đứng trên buồng lái nhìn ra, đồng thười các hình ảnh mục tiêu không bị 

nhòe khi tàu thay đổi hướng. Các thông số về khoảng cách và phương vị tàu mục 

tiêu có độ chính xác cao tương đương ở chế độ N UP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trang 39/45 

Hướng dẫn sử dụng Radar KODEN MDC – 5520 

 

 

 

GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ TRONG MENU 

 

TUNE MAN ADJ: Điều chỉnh điều hưởng bằng tay.

TRUE/REL: Lựa chọn vết thật hoặc vết tương đối. 

TIME: Lựa chọn thời gian hiển thị vết (Tắt, mỗi phút, 1 phút, 3 phút, 6 phút, 12 phút, 

24 phút, 48 phút). 

SHAPE: Lựa chọn kiểu vết     

DETECT LEVEL: Lựa chọn mức độ hiển thị vết (Từ 1 đến 6). 

RESET: Xóa những vết đã lưu. 

OFF CENT POINT: Cài đặt hướng ở chế độ lệch tâm 

AUTO OFF CENT: Thay đổi tâm tàu xuống phía dưới để cho góc nhìn phía trước rộng 

hơn. 

TM RESET: Cài đặt lại điểm vị trí phía sau lái. 

C UP RESET: Cài đặt lại và làm mới hướng hành hải nằm ở phía trên cùng màn hình. 

DETAIL: Cài đặt chi tiết. 

ECHO ALARM: Cài đặt hiển thị vùng báo động 

BRG REL: Hướng chỉ đến trung tâm của vùng báo động 

WIDTH: Chiều rộng của vùng báo động  

RNG: Khoảng cách vùng báo động  

DEPTH: Chiều sâu của vùng báo động 

MODE: Đưa ra các chế độ báo động khi có mục tiêu đi vào hoặc ra khỏi vùng báo 

động 

DETECT LEVEL: Cài đặt độ mạnh mục tiêu để kích hoạt báo động (Từ 1 đến 7) 

MAP AREA: Hiển thị báo động khi có mục tiêu đi vào hoặc ra khỏi vùng báo động đã 

được cài đặt. 

DETECT LEVEL: Cài đặt độ mạnh mục tiêu để kích hoạt báo động (Từ 1 đến 7) 

CPA/TCPA: Lựa chọn Tắt/Mở chế độ báo động CPA/TCPA  

AUTO ACQ: Lựa chọn Tắt/Mở chế độ tự động bắt mục tiêu  

GUARD ZONE: Hiển thị và cài đặt vùng báo động 

BRG REL: Hướng chỉ đến trung tâm của vùng báo động 

WIDTH: Chiều rộng vùng báo động 

RNG: Khoảng cách vùng báo động  

DEPTH: Chiều sâu của vùng báo động 

SLEEPING LOST: Báo động khi bị mất mục tiêu 

NO HDG/COG: Báo động khi bị mất hướng, vận tốc của mục tiêu đang theo dõi. 

NAVLINE CROSS: Báo động khi vượt qua đường NAVLINE. 
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PRIORITY: Lựa chọn chế độ báo động ưu tiên 

LIST: Đưa ra danh sách báo động 

HISTORY LIST: Đưa ra danh sách lịch sử báo động 

DETAIL: Cài đặt chi tiết báo động

TRUE/REL: Chọn hiển thị vết thật hoặc vết tương đối. 

TIME: Chọn thời gian hiển thị vết (Tắt, 30 giây, 1 phút, 3 phút, 6 phút, 12 phút, 

30 phút, 60 phút). 

TIME INCREMENT: Lựa chọn khoảng chia của vector thời gian (Tắt, 2, 3, 5 và 10) 

TGT ID DISP: Lựa chọn hiển thị ID (Tắt, số, nhãn, cả hai). 

ID DISP SIZE: Lựa chọn kích cỡ của TGT ID (Rất nhỏ, nhỏ, vừa, lớn).  

INPUT RNG: Lựa chọn vùng hoạt động cho AIS và TT (từ 1 đến 64 hải lý).  

ASSOCIATIN: Lựa chọn chế độ kết hợp. 

AUTO ACQ AREA: Lựa chọn và cài đặt vùng tự động bắt mục tiêu. 

OS: Lựa chọn và cài đặt OS. 

AIS: Lựa chọn vài cài đặt chức năng tự động nhận dạng mục tiêu 

TT: Lựa chọn và cài đặt chức năng theo dõi mục tiêu. 

TRIAL MANOEUVRE: Thực hiện chức năng điều động thử. 

DETAIL: Cài đặt chi tiết trong Menu OS/TGT. 

RR: Mở hoặc Tắt vòng cự ly. 

BRG TRUE/REL: Lựa chọn phương vị thật hoặc tương đối. 

CURSOR SHAPE: Lựa chọn hình dạng của con trỏ.  

LINE: Lựa chọn số đường song song (Từ 1 đến 7). 

DISP: Tắt hoặc mở đường song song. 

START RNG: Lựa chọn điểm bắt đầu của đường song song (-96 đến 96 hải lý). 

END RNG: Lựa chọn điểm kết thúc của đường song song (-96 đến 96 hải lý). 

PI DISP SIDE: Lựa chọn chế độ hiển thị đường song song (Một nửa, toàn màn hình).  

EBL 1 OFFSET: Lựa chọn chế độ hiển thị của đường phương vị điện tử thứ nhất  

EBL 2 OFFSET: Lựa chọn chế độ hiển thị của đường phương vị điện tử thứ hai.  

DETAIL: Cài đặt chi tiết trong Menu TOOL. 

DISP: Lựa chọn Tắt hoặc mở chức năng bản đồ. 

GROUP: Lựa chọn hiển thị nhóm (1 đến 20) 

COAST LINE: Lựa chọn hiển thị (Tắt, 1 đến 20, Tất cả). 

NAV LINE: Lựa chọn hiển thị (Tắt, 1 đến 20). 

ROUTE: Lựa chọn hiển thị (Tắt, 1 đến 20). 

EVENT MARK: Lựa chọn hiển thị (Tắt, 1 đến 20, Tất cả). 

AREA: Lựa chọn hiển thị (Tắt, 1 đến 20). 

COAST LINE: Cài đặt đường bờ biển. 
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NAV LINEL: Cài đặt đường chỉ hướng.  

ROUTE: Cài đặt tuyến hành hải.  

EVENT MARK: Cài đặt điểm sự kiện.  

AREA: Cài đặt khu vực. 

MONITORED ROUTE: Tắt hoặc Mở tuyến hành hải từ thiết bị kết nối ngoài.

WPT ID DISP: Tắt hoặc Mở các điểm waypoint trong tuyến hành trình. 

DATUM: Lựa chọn dữ liệu (W84, W72, S85, P90 và **) 

**: Dữ liệu của người sử dụng. 

EDIT USER DATUM: Cài đặt tên dữ liệu của người sử dụng. 

OFFSET: Lựa chọn dữ liệu đầu vào của vị trí offset. 

MAN OFFSET: Cài đặt bằng tay kinh độ/ vĩ độ của vị trí offset. 

DETAIL: Cài đặt chi tiết trong Menu MAP. 

COLOR: Lựa chọn màu ban ngày hoặc ban đêm. 

ECHO: Lựa chọn màu của mục tiêu (Trắng, Vàng, Xanh, Nhiều, Người dùng 1, Người 

dùng 2). 

TRAIL: Lựa chọn màu của vết (Xanh, Hổ phách, Người dùng 1, Người dùng 2). 

BKGND PPI: Lựa chọn màu nền của màn hình PPI (Đen, Xanh, Người dùng 1, Người 

dùng 2). 

BKGND DATA: Lựa chọn màu nền của bảng thông số dữ liệu (Đen, Xanh, Người 

dùng1, Người dùng 2). 

DATA: Lựa chọn màu dữ liệu (Trắng, Xám, Người dùng 1, Người dùng 2). 

BRIGHTNESS: Cài đặt độ sáng màn hình. 

DETAIL: Cài đặt chi tiết trong Menu BRILL.

INTER SWITCH: Cài đặt phần chuyển đổi nội bộ cho 2 Radar. 

TIME: Chọn thời gian (UTC, địa phương). 

ASSISTANT DISP: Lựa chọn màn hình hỗ trợ ở góc dưới bên phải màn hình. 

TGT LIST SORT: Lựa chọn cách thức sắp xếp trong danh sách TGT (CPA, TCPA, 

BCR, BCT, RNG, TGT, SEL). 

USER: Lựa chọn cấu hình hoạt động. 

EDIT USER NAME: Cài đặt tên người sử dụng. 

SOUND: Tắt hoặc Mở âm thanh báo động trên bảng điều khiển.  

FREQUENCY: Lựa chọn tần số âm thanh báo động (1 đến 7).  

KEY CLICK: Tắt hoặc Mở âm bàn phím. 

BITE: Sử dụng để chuẩn đoán các trục trặc của hệ thống. 

TOTAL HOUR: Tổng số thời gian hoạt động của hệ thống. 

TX HOUR: Tổng số thời gian phát xung. 

VERSION: Chỉ ra phiên bản phần mềm đang sử dụng. 
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DETAIL: Cài đặt chi tiết Menu SYSTEM. 

START UP: Hiển thị cài đặt mặc định sau khi lắp đặt. 

I/O: Cài đặt cấu hình I/O. 

OS PROFILE: Cài đặt thông số tàu và vị trí Anten.  

SECTOR MUTE: Không phát xung tại một vùng đã định.  

PRESET: Cài đặt mặc định cho GAIN, SEA, RAIN v.v…  

BACKUP: Lưu trữ các dữ liệu cài đặt. 
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GIẢI THÍCH CÁC THUẬT  NGỮ DÙNG TRONG RADAR 

RELATIVE MOTION ( CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI) 

 

Chuyển động tương đối là một chế độ hiển thị trên màn hình mà ở đó vị trí tàu 

ta luôn nằm ở giữa tâm màn hình RADAR, những tàu mục tiêu xung quanh tàu ta sẽ 

chuyển động. 

Ngoài ra ở chế độ này thì các mục tiêu đứng yên như là núi, đảo, dải bờ hoặc 

phao tiêu khi thể hiện lên trên màn hình đều di chuyển theo hướng ngược lại hướng 

chuyển động của tàu. 

 

 

TRUE MOTION ( CHUYỂN ĐỘNG THẬT) 

Chuyển động thật là một chế độ hiển thị mà ở đó tàu ta sẽ chuyển động theo 

như vận tốc là dòng hiện tại. Ở chế độ này thì những mục tiêu cố định như là núi, 

đảo, dải bờ hoặc phao tiêu cũng sẽ đứng yên trên màn hình. 

Chế độ này rất hữu ích để xác định các mục tiêu đứng yên so với chuyển động 

của tàu ta. 
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CPA (KHOẢNG CÁCH GẦN NHẤT XẢY RA VA CHẠM) 

 

 

Đây là một chức năng cho phép người sử dụng cài đặt khoảng cách an toàn 

cho tàu mình. Khi đã cài đặt khoảng cách an toàn và kích hoạt chức năng ARPA của 

RADAR thì lúc này RADAR sẽ tự động tính toán đối với các tàu mục tiêu xung quanh. 

Tàu nào di chuyển có hướng cắt vào vùng cài đặt này thì sẽ phát ra báo động. 

Ví dụ:Khi ta cài đặt khoảng cách là 2 hải lý thì ở tâm hình tròn sẽ luôn luôn là vị 

trí tàu ta và bán kính báo động là 2 hải lý. Lúc này xung quanh tàu ta có các tàu mục 

tiêu đang di chuyển, tàu nào di chuyển theo hướng cắt vào bán kính 2 hải lý mà ta 

đã cài đặt thì máy sẽ phát ra báo động giúp giảm nguy cơ 2 tàu bị va chạm. 

 

TCPA (THỜI GIAN ĐẾN ĐIỂM XẢY RA VA CHẠM GẦN NHẤT) 

Chức năng này sẽ lấy thông số vận tốc của tàu mục tiêu và khoảng cách của 

tàu mục tiêu với tàu ta và tính toán ra khoảng thời gian ngắn nhất 2 tàu sẽ xảy ra va 

chạm, tính năng này hoàn toàn tự động và phát báo động. Qua đó sẽ giúp cho người 

sử dụng dễ dàng hơn trong việc tránh va. 

 

CPA/TCPA 

Nói chung chức năng CPA/TCPA là chức năng hết sức quan trọng, nó giúp hạn 

chế tối đa khả năng đâm va giữa các tàu nhất là khi hành hải trong khu vực nhiều 

tàu bè đi lại. Hai chức năng này luôn luôn đi cùng với nhau. Hiểu một cách đơn giản 

là CPA/TCPA là một chức năng hoàn toàn tự động, sẽ phát báo động nếu như có 

tàu mục tiêu di chuyển hướng đến tàu ta và cho biết luôn khoảng thời gian bao lâu 

nữa thì 2 tàu sẽ xảy ra va chạm. 

Khi hành hải ở những khu vực nhiều tàu bè như trong cảng, vào luồng hoặc để 

cảnh giác các tàu khác thì đây là một chức năng rất hữu ích để giúp người sử dụng 

có thể nhận biết trước được các nguy hiểm sẽ xảy ra. 
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AIS (HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG) 

AIS là hệ thống nhận dạng tự động. Khi tàu lắp hệ thống này thì cứ sau một 

khoảng thời gian mặc định, máy sẽ tự động phát đi tín hiệu bao gồm thông số tàu, 

trạng thái tàu. Trong vùng lân cận đó nếu như có các tàu khác cũng lắp đặt hệ thống 

AIS thì giữa tàu ta và các tàu đó có thể biết đầy đủ thông số tàu, trạng thái tàu của 

đối phương thông qua màn hình hiển thị. 

RADAR MDC-5520 có khả năng lấy tín hiệu từ hệ thống AIS đưa vào màn hình 

RADAR. Vì vậy khi thao tác trên RADAR chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được 

các tàu xung quanh. Rất thuận tiện cho việc liên lạc và thông tin giữa các tàu. 

RADAR MDC-5520 có thể hiển thị đồng thời 900 mục tiêu AIS trên màn hình. 

 

TT (THEO DÕI MỤC TIÊU) 

Đây là một tính năng cho phép truy bám theo dõi mục tiêu, một khi mục tiêu đã 

được truy bám thì mục tiêu đó sẽ thể hiện Vector hướng và vận tốc. Ta có thể biết 

được hướng đi và vận tốc của mục tiêu đó. Tính năng này rất hữu ích cho phục vụ 

việc tránh va. 

 

 ------------HẾT----------- 


