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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) 

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Tổng hội Địa chất Việt Nam 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam 

Hội Công trình ngầm Việt Nam 

Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

Viện Địa chất và Địa vật lý biển 

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Trường Đại học Đông Á 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

BAN TỔ CHỨC 

Trưởng ban 

GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ Địa - chất  

Phó Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

PGS.TS Triệu Hùng Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TS Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam 

GS.TS Nguyễn Quang Phích, Hội Công trình ngầm Việt Nam 

PGS.TS Trần Tuấn Anh, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam 

PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

TS Trần Xuân Hòa, Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 

TS Hoàng Văn Khoa, Tổng hội Địa chất Việt Nam 

TS Đỗ Hồng Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

TS Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

TS Lê Văn Quyển, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam 

TS Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TS Nguyễn Quốc Thập, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

TS Đặng Kim Triết, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 

TS Trần Văn Trung, Trường Đại học Thủ Dầu Một 

TS Đỗ Trọng Tuấn, Trường Đại học Đông Á 

TS Nguyễn Thanh Tùng, Viện Dầu khí Việt Nam 
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BAN KHOA HỌC 

Trưởng ban 

GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

Phó trưởng ban 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

GS.TS Đỗ Như Tráng, Trường Đại học Công nghệ GTVT 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội KHCN Mỏ Việt Nam 

PGS.TSKH Hà Minh Hòa, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Hoàng Văn Long, Viện Dầu khí Việt Nam 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đặng Trung Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Công trình và Môi 

trường Việt Nam 

PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Quốc Cường, Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt 

Nam 

TS Công Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Trần Tuấn Dũng, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện 

HL KH&CN Việt Nam 

TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Bùi Thị Thu Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Thế Truyện, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa 

TS Nguyễn Văn Xô, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN BIÊN TẬP 

Trưởng ban 

TS Nguyễn Viết Nghĩa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Bùi Hoàng Bắc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Trần Tuấn Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Đỗ Như Ý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

 

 

 
 

TS Nguyễn Thị Mai Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Phạm Trung Kiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

BAN THƯ KÝ 

Trưởng ban 

PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Phó Trưởng ban 

TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ủy viên 

PGS.TS Phạm Văn Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

PGS.TS Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Tô Xuân Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Trọng Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Duy Huy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

TS Ngô Thanh Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Ngọc Dung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Hoàng Thu Hằng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

ThS Phạm Đức Nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 
 

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD được Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và các đối tác tổ chức 2 năm một lần để các nhà chuyên môn trong và 

ngoài nước tụ hội, giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, thảo luận về các xu thế 

phát triển, thách thức và cơ hội mới đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, Tài nguyên và 

các ngành khác có liên quan.  

Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất năm 2018 (ERSD 2018) và được sự cho phép của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững lần 

thứ hai (ERSD 2020) được Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) đăng cai tổ chức với sự phối hợp 

đồng tổ chức của nhiều  đơn vị quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất có uy tín trong nước 

gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Viện Địa chất 

và Địa vật lý biển, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường 

Đại học Đông Á, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hội Khoa học Công nghệ 

Mỏ Việt Nam, Hội Công trình ngầm Việt Nam, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Hội Địa chất Công 

trình và Môi trường Việt Nam, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt 

Nam, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, và với sự tham gia của nhiều tổ chức và cá nhân khác.  

Các chủ đề chính của Hội nghị lần này tập trung vào thảo luận các kết quả khoa học công nghệ và 

hướng nghiên cứu mới của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài nguyên 

địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ Thông tin, 

Xây dựng, … cũng như việc ứng dụng chúng vào phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh vực khác nhau 

của khoa học công nghệ, kinh tế và xã hội.  

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà 

khoa học, chuyên môn và quản lý trong và ngoài nước, trong đó có hơn 300 báo cáo khoa học liên quan 

tới các chủ đề của Hội nghị đã được gửi tới Ban biên tập. Trên cơ sở đó, 255 báo cáo có chất lượng đã 

được lựa chọn và xuất bản trong Tuyển tập tóm tắt các báo cáo và Tuyển tập các báo cáo toàn văn của 

Hội nghị. Báo cáo toàn văn được tập hợp thành 16 tập, mỗi tập ứng với một chủ đề khoa học sau: 

1. Địa chất khu vực 
2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn  

3. Tài nguyên địa chất và phát triển bền vững 

4. Môi trường trong khai thác tài nguyên và phát triển bền vững 
5. An toàn mỏ 

6. Công nghệ và thiết bị khai thác 
7. Thu hồi và chế biến khoáng sản 

8. Công trình ngầm và Địa kỹ thuật 

9. Vật liệu và kết cấu 
10. Kỹ thuật dầu khí tích hợp 

11. Trắc địa 
12. Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý 

13. Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường 

14. Cơ khí, điện và Tự động hóa 
15. Công nghệ thông tin 

16. Phân tích dữ liệu và học máy 

Toàn bộ thông tin khoa học về hội nghị, trong đó có Tuyển tập các báo cáo toàn văn, được đưa lên 

trang Website chính thức của Hội nghị tại địa chỉ: http://ersd2020.humg.edu.vn/. 

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, với tư cách là đơn vị đăng cai tổ 

chức Hội nghị, cùng các đơn vị đồng tổ chức đã hợp tác và góp phần quan trọng vào sự thành công của 

Hội nghị này. Cảm ơn các nhà khoa học đã đóng góp các công bố khoa học có giá trị cho Hội nghị. Ban 

tổ chức cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban biên tập và các chuyên gia biên tập để nâng cao chất lượng 

của các báo cáo khoa học cũng như sự cố gắng lớn của Ban thư ký trong việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị 

này.   

Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ và góp ý chân thành của các đơn vị 

và cá nhân đối với việc chuẩn bị, tổ chức, biên tập, và xuất bản các báo cáo khoa học, nhằm nâng cao chất 

http://ersd2020.humg.edu.vn/
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lượng của các hội nghị tiếp theo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và Tài nguyên và các lĩnh vực 

khoa học khác có liên quan. 

 

 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
 

GS.TS Trần Thanh Hải 
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Hệ thống thông tin vô tuyến và ứng dụng 
 

Tống Ngọc Anh1,*, Nguyễn Tiến Sỹ1
, Hà Thị Chúc1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT 

Ngôn ngữ và cử chỉ là phương thức giao tiếp kinh điển nhất của các đối tác truyền thông từ xưa tới nay. 

Với mong muốn có thể truyền thông tin xa hơn, người xưa đã dùng nhiều cách để tăng hiệu quả của việc 

truyền thông tin như: sử dụng cờ, khói, vật phát sáng, dây ... để báo hiệu. Nhưng nhìn chung, tất cả các 

phương pháp này đều có những hạn chế về khoảng cách (wireless/ radio transmission distance) và độ trễ 

tín hiệu (delay). Trải qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, cuối cùng, con người cũng phát minh ra giải pháp có 

thể truyền thông tin, dữ liệu từ điểm này tới điểm khác mà không sử dụng bất kỳ kết nối vật lý hay có dây 

nào, được gọi là hệ thống thông tin vô tuyến (Wireless Communication). Bài báo này sẽ tập trung trình bày 

về các thành phần trong hệ thống thông tin vô tuyến, các yếu tố ảnh hưởng tới cự ly truyền dẫn, các phương 

pháp để tăng cự ly truyền dẫn này và ứng dụng của hệ thống thông tin vô tuyến trong cuộc sống ngày nay. 

 

Từ khóa: Hệ thống thông tin vô tuyến; Wireless Communication; Radio Communication; khoảng cách 

truyền dẫn. 

1. Đặt vấn đề 

Hệ thống truyền dẫn tín hiệu nói chung được phân thành hai loại: hệ thống truyền dẫn tín hiệu có dây và 

hệ thống truyền dẫn tín hiệu không dây. Trong hệ thống tín hiệu có dây, phương tiện truyền dẫn thường là 

các đường truyền vật lý như: cáp quang, cáp đồng trục, cáp xoắn cặp, … Tại đó, tín hiệu sẽ được truyền đi 

từ điểm này sang điểm khác theo một hướng nhất định, hệ thống này còn được gọi tên là hệ thống truyền 

dẫn tín hiệu có định hướng. Khi đó, các đối tác truyền thông trong hệ thống này cũng được định nghĩa là 

các đối tác truyền thông được định hướng. Ngược lại với hệ thống này là hệ thống truyền thông không định 

hướng (hệ thống truyền dẫn tín hiệu không dây), tại đây, các tín hiệu được truyền qua môi trường không 

gian mà không yêu cầu bất kỳ đường truyền vật lý nào. Các đối tác truyền thông trong hệ thống truyền 

thông không dây lúc này sẽ được định nghĩa là đối tác truyền thông không định hướng. 

Ngày nay, trong các hệ thống truyền thông không dây, tín hiệu truyền từ đối tượng phát sang đối tượng 

thu có thể được thực hiện ở nhiều khoảng cách khác nhau, tùy thuộc vào địa hình, vị trí cũng như cách thức 

ta sử dụng, ví dụ như cự ly truyền dẫn có thể thực hiện trong vài mét (remote TV), hàng trăm mét, hàng 

chục kilomet (hệ thống thông tin vô tuyến, viba, di động), hàng nghìn mét (hệ thống thông tin vệ tinh). 

2. Hệ thống thông tin vô tuyến và ứng dụng  

2.1.  Kiến trúc hệ thống thông tin vô tuyến  

Hệ thống truyền thông không dây, không sử dụng đường truyền vật lý để truyền tín hiệu, mà sử dụng 

môi trường là không gian tự do để làm kênh truyền dẫn. Trong đó, ăng ten là thiết bị đóng vai trò biến đổi 

tín hiệu điện thành tín hiệu dưới dạng sóng điện từ (EM wave – Eletromagnetic wave) và ngược lại, sóng 

điện từ này sẽ được lan truyền trong không gian. Do đó, bắt buộc cả máy phát và máy thu trong hệ thống 

thông tin vô tuyến phải có ăng ten (Rappaport, 1995). 

Sóng điện từ mang năng lượng điện từ của trường điện từ trong không gian. Sóng điện từ bao gồm tia 

Gamma (- Tia), tia X, tia cực tím, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia vi sóng và sóng vô tuyến. Sóng 

điện từ (thường là sóng vô tuyến) được sử dụng trong giao tiếp không dây để mang tín hiệu. Sóng điện từ 

bao gồm cả điện trường và từ trường dưới dạng sóng hình sin thay đổi theo thời gian (sóng điện từ ngang). 

Cả hai trường này đều dao động vuông góc với nhau và hướng truyền của sóng điện từ lại vuông góc với 

cả hai trường này. Về mặt toán học, một sóng điện từ có thể được mô tả bằng các phương trình Maxwell. 

Biểu diễn bằng hình ảnh của sóng điện từ được hiển thị bên dưới nơi điện trường hoạt động theo trục Y, từ 

trường hoạt động theo trục Z và sóng điện từ truyền theo trục X như hình 1. 
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Hình 1. Sóng điện từ ngang 
 

Vào năm 1897, Guglielmo Marconi đã thử nghiệm thành công điện báo không dây bằng cách gửi sóng 

điện từ ngang EM trong khoảng cách ngắn 100m. Kết quả này đã mở đường cho các nghiên cứu tiếp theo 

về hệ thống truyền thông vô tuyến. Tới những năm đầu của thập kỷ 1900, Marconi tiếp tục thành công 

trong việc thu phát vô tuyến xuyên qua Đại Tây Dương khi ông thực hiện truyền các tin nhắn sử dụng mã 

Morse. Kể từ đó, các công nghệ liên quan tới giao tiếp không dây và hệ thống truyền thông không dây đã 

phát triển nhanh chóng, cho phép truyền dẫn dữ liệu qua khoảng cách xa hơn với chi phí cho các thiết bị rẻ 

hơn. (Rappaport, 1995; Vũ Văn Yêm, 2006). 

Kiến trúc/ mô hình của hệ thống thông tin vô tuyến được thể hiện như hình 2, bao gồm: máy phát (Tx – 

Transmitter), máy thu (Rx – Receiver), ăng ten thu phát và kênh truyền dẫn. Ăng ten phát và ăng ten thu 

đặc trưng bởi hệ số tăng ích   (Gain – dBi). 

Tx Rx
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Hình 2. Mô hình hệ thống thông tin vô tuyền 
 

Kiến trúc thu phát trong hệ thống thông tin vô tuyến được mô tả trên hình 3. 
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Hình 3. Kiến trúc thu phát trong hệ thống thông tin vô tuyến 
 

a. Kiến trúc máy phát 

Máy phát tín hiệu có nhiệm vụ chuyển đổi nguồn tín hiệu (thường là các bộ DAC), thực hiện mã hóa 

nguồn, mã hóa kênh, điều chế tín hiệu, chuyển đổi tần số hướng lên, khuếch đại công suất và đưa tín hiệu 

này tới các ăng ten phát (hình 3). 

Giả sử hệ thống thông tin vô tuyến hoạt động ở tần số 0f . Khi đó ta sẽ có: 

Thông số đặc trưng cho máy phát tín hiệu là công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP), được 

viết dưới dạng (Rappaport, 1995; Vũ Văn Yêm, 2006): 

 
( ) ( )

( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

W
(W) W
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T TX TX

TX

TX TX TX

P
EIRP P G G

L

EIRP dBW P dBW L dB G dBi

=  = 

= − +

laàn laàn
laàn ,       (1) 
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Trong đó: 

TXP : công suất đầu ra của máy phát (W, dBW) 

TP : công suất tại đầu vào anten phát (W, dBW) 

TXL : suy hao cáp Feeder phát (lần, dB) 

TXG : tăng ích của anten phát (dBi) 

 

b Kiến trúc máy thu 

Máy thu tín hiệu có nhiệm vụ ngược lại, nhận tín hiệu từ các ăng ten thu, giải điều chế tín hiệu, giải mã 

kênh, giải mã nguồn, chuyển đổi tín hiệu về tín hiệu gốc như hình 3 (Vũ Văn Yêm, 2006): . 

Thông số đặc trưng cho máy thu tín hiệu là công suất đầu vào tại máy thu RXP , độ nhạy máy thu sensP  

và tỷ số tín hiệu trên tạp âm C/N (hay SNR) (Rappaport, 1995; Vũ Văn Yêm, 2006): 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

min_174 10log

228,6 10log 10log

RX P RX RX

sens out

RX
P RX

dB

P dBm EIRP dBm L dB L dB G dBi

P dB B NF dB SNR dB

C G
EIRP dBW L dB L dB B

N T

= − − +

= − + + +

   
= − − + − +   

   

,       (2) 

Trong đó: 

B : băng thông hiệu dụng của tạp âm (Hz) 

NF : hệ số tạp âm của máy thu (dB) 

min_ outSNR : tỷ số tín hiệu trên tạp âm ngưỡng (dB) 

PL : suy hao truyền sóng (dB) 

RXL : suy hao cáp Feeder thu (dB) 

TXG : tăng ích anten thu (lần) 

T : nhiệt độ tạp âm của máy thu (0K) 

 

c. Kênh truyền 

Kênh truyền là môi trường truyền dẫn cho phép truyền lan sóng vô tuyến, môi trường truyền dẫn có thể 

là trong một tòa nhà, ngoài trời hoặc phản xạ trên các tầng điện ly. Tín hiệu sóng vô tuyến lan truyền từ 

anten phát tới anten thu được truyền qua nhiều đường khác nhau như hình 4 (Tống Ngọc Anh, 2012). 

Suy hao truyền sóng trong không gian tự do PL  (Rappaport, 1995; Vũ Văn Yêm, 2006): 

 0

0

[ ] 92,44 20 log [ ] 20 log [ ]

[ ] 32,44 20 log [ ] 20 log [ ]

FS

FS

L dB d km f GHz

L dB d km f MHz

= +  + 

= +  + 
,     (3) 

 

Trong đó: 

d: khoảng cách truyền dẫn từ trạm phát đến trạm thu 

𝑓0: tần số hoạt động của hệ thống thông tin vô tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sóng vô tuyến lan truyền từ ăng ten phát đến ăng ten thu 

Trong thông tin vô tuyến, cơ chế truyền sóng vô tuyến và việc sử dụng thiết bị truyền thông phụ thuộc 

vào tần số vô tuyến sử dụng. Bảng 1.1 trình bày băng tần số vô tuyến được phân loại theo tiêu chuẩn quốc 

tế hiện hành và theo  cơ chế, phương thức sử dụng sóng vô tuyến (Vũ Văn Yêm, 2006). 

Bảng 1.1. Phân loại sóng vô tuyến 

Tần số Phân loại băng tần Cơ chế truyền sóng vô tuyến 

3 KHz – 30 KHz VLF Sóng đất – điện ly 

Anten phát
Anten thu

Sóng bề mặt

Bề mặt trái đất

Khí quyển trái đất

Sóng nhìn thẳng (LOS)
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30 KHz – 300 KHz LF Sóng đất 

300 KHz – 3 MHz MF Sóng đất (cự ly ngắn) 

Sóng trời (Cự ly dài) 

3 MHz – 300 MHz HF Sóng trời 

30 MHz – 300 MHz VHF Sóng trời 

Sóng đối lưu 

300 MHz – 3 GHz UHF Sóng trời 

Sóng đối lưu 

3 GHz – 30 GHz SHF, Viba Sóng trời 

30GHz – 300 GHz EHF, Milimeter Sóng trời 

 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của Hệ thống Thông tin vô tuyến 

Xét trên cùng một nguồn tín hiệu gốc, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống truyền thông 

không dây chủ yếu nằm trên kênh truyền, đó là : Fading, nhiễu (Noise), và suy hao (Loss).  

Fading là hiện tượng suy hao của tín hiệu phát, nhận được tại máy thu do kênh truyền gây ra. Hiện nay 

Fading được chia làm 4 loại : Fading phẳng, Fading chọn lọc tần số, Fading nhanh, Fading chậm tùy theo 

chu kỳ/ băng thông của tín hiệu được truyền như hình 5 (Vũ Văn Yêm, 2006).  

Ts

Ts

Fading chậm 

phẳng

Fading nhanh

 phẳng

Fading chậm 

lựa chọn tần số

Fading nhanh

 lựa chọn tần số

Tc

(a) Chu kỳ symbol được truyền

Bs

Bs

Bc

Fading nhanh

 phẳng

Fading chậm

 phẳng

Fading nhanh

 lựa chọn tần số

Fading chậm

 lựa chọn tần số

(b) Băng thông của tín hiệu dãi nền được truyền  

Hình 5. Phân loại Fading 

Trong bốn loại Fading kể trên, Fading nhanh (Fast Fading – hiệu ứng Doppler) là yếu tố thường gặp 

nhất, do có sự chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu dẫn đến tần số thu sẽ bị dịch tần đi một 

lượng f so với tần số phát tương ứng như hình 6 (Rappaport, 1995). 

 

Vật 

phản 

x 

Tuyến 1 

v 
α1 

Tuyến 2 

)(2 t  

)(1 t  

Trạm phát 

 

( )k


 

Hình 6. Hiệu ứng Doppler 

 Tần số Doppler:  

 
0 cos( )

kD k

v
f f

c
=     (4) 

Trong đó: 

v : vận tốc chuyển động của máy thu – máy phát (m/s) 

c : vận tốc ánh sáng (m/s) 

0f : tần số sóng mang của hệ (Hz, MHz, GHz, …) 

k : góc lệch giữa hướng chuyển động của máy thu – máy phát so với phương truyền sóng 

Nhiễu là hiện tượng có các nguồn tín hiệu không mong muốn, tác động lên sóng mang của chủ thể tín 

hiệu đang được lan truyền, bao gồm: nhiễu trắng, nhiễu liên ký tự (ISI – Intersymbol Interference), nhiễu 

liên kênh (Interchannel Interference), nhiễu đồng kênh (Co-Channel Interference) và nhiễu đa truy nhập. 

Để khắc phục ảnh hưởng của nhiễu, người ta thường có khoảng bảo vệ (Guard band) giữa các dải tần hoặc 

sử dụng các bộ lọc chắn dải (stopband filter). 
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Suy hao là đặc trưng của kênh truyền sóng, đặc biệt trong môi trường vô tuyến, hệ thống thông tin hoạt 

động ở tần số cao sẽ có suy hao nhiều và ngược lại. Suy hao phụ thuộc nhiều vào khoảng cách truyền dẫn, 

địa hình, vị trí địa lý đặt trạm máy thu – máy phát, điều kiện khí hậu (mưa, nắng, mây …) (Delogne, 1982). 

2.3. Các phương pháp để tăng cự ly truyền dẫn 

Đối với cùng một nguồn tín hiệu gốc, hiện nay có hai phương pháp để tăng cự ly truyền dẫn tín hiệu 

trong hệ thống thông tin vô tuyến đó là: tăng công suất phát hoặc tăng tăng ích của anten (hardware). 

Đối với nhiều nguồn tín hiệu (cùng công suất phát và ăng ten), ta có thể thực hiện các phương pháp để 

tối ưu hóa nguồn tín hiệu (tốc độ bitrate) để giảm áp lực lên kênh truyền ví dụ như: chuẩn nén tín hiệu 

(MPEG 4 H.264, MPEG 4 H.265) – software. 

Hình 7 dưới đây là kết quả mô phỏng có được khi thực hiện một số thay đổi trên hardware của mẫu tín 

hiệu gốc: Video HD-SDI, 6 Mbps, 8MHz bandwidth, 0 2290f MHz= , QPSK mode, FEC ½, Guard 1/32, 

3 , 4.5TX RXG dBi G dBi= = . 

Nhìn vào bảng kết quả mô phỏng và thực nghiệm ở trên, chúng ta có thể thấy rằng: khi tiến hành điều 

chỉnh công suất phát TXP càng lớn, mức tín ghi nhận được tại máy thu sẽ càng cao, cùng với việc tỷ số tín 

hiệu trên tạp âm SNR không đổi, điều này sẽ giúp ích trong việc tăng cự ly truyền dẫn giữa máy phát và 

máy thu mà vẫn đảm bảo máy thu vẫn phân tích/ giải điều chế/ giải mã tín hiệu gốc ban đầu. 

  

  
Hình 7. Kết quả thu được tại máy thu khi điều chỉnh công suất phát (thực nghiệm trên mô hình hệ 

thống truyền tín hiệu Video Camera qua mạng không dây của hãng DTC/ UK) 

2.4. Ứng dụng của hệ thống thông tin vô tuyến 

Hiện nay, hệ thống thông tin vô tuyến được áp dụng rất nhiều trong thực tế ví dụ như: các hệ thống viba 

điểm - điểm truyền dữ liệu trong mạng viễn thông (Mobifone, Viettel, Vinaphone, …), các hệ thống truyền 

dẫn dữ liệu cự ly ngắn từ hải đảo về đất liền, hệ thống truyền dữ liệu về đường ống dẫn dầu từ dàn khoan 

về đất liền (vệ tinh), hệ thống truy cập WLAN, wifi-internet, IP Mesh, hệ thống truyền tín hiệu Video cho 

truyền hình, hệ thống truyền dữ liệu trong ngành mỏ, hầm lò, đường sắt (Arghavan, 2013; Shafiullah, 2007) 

sử dụng công nghệ TTE (Through the Earth) với dải tần ELF, VLF (employ/very low frequency) tạo thành 

các mạng Ad-Hoc để quản lý xe hoặc giám sát quá trình khai thác, trong các hệ thống cảnh báo thông minh 

(Wafaa Anani, 2019). 
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Hình 8. Ứng dụng HTTTVT trong công nghiệp mỏ, hầm lò (DTC Digital Mining, 2018; Wafaa Anani, 

2019). 

3. Kết luận 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã đưa ra những kiến thức chung nhất về hệ thống thông tin vô tuyến, 

kiến trúc, mô hình, ứng dụng của hệ thống thông tin vô tuyến cũng như đã mô phỏng đánh giá được yếu tố 

quan trọng (công suất phát, ăng ten) ảnh hưởng tới khoảng cách truyền dẫn của một hệ thống truyền thông 

không dây. Từ đây, ta sẽ có nhiều hướng để nâng cao cự ly truyền dẫn để nghiên cứu trong tương lai gần. 
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ABSTRACT 

Wireless communication system and applications 
 

Tong Ngoc Anh1, Nguyen Tien Sy1
, Ha Thi Chuc1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

In the history of human being, two main ways of communications which have been being used are 

languages and gestures. Being able to increase the efficiency of information transmission over distance, the 

ancients had used a number of methods such as flags, smoke, glowing objects, echo wires, etc … 

Nevertheless, the disadvantages of these methods are the limitations on geographic areas and delays. After 

many years of research, a breakthrough solution has been invented, so-called wireless (or radio) 

communication system. In particular, it seamlessly transfers data and information from one point to others 

without using any wired or physical connection. This paper focuses on the wireless communication system 

structure, the applications of system, transmission distance, the key factors affecting transmission distance 

and the methods for increasing the system’s effectiveness. 

 

Keywords: Wireless communication; radio communication; transmission distance. 

 



 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  

VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) 
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Nghiên cứu ứng dụng thiết bị LoRa IoT Gateway để thiết kế hệ thống 

giám sát từ xa trên Web Server 
 

Đặng Văn Chí 1, *, Nguyễn Đức Khoát 1, Nguyễn Thế Lực 1 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

      Thiết bị LoRa Gateway đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng IoT(Internet of Things), nhiệm 

vụ chính là kết nối giữa các mạng cảm biến LoRa với các mạng truyền thống hoặc Internet. Bài báo này 

trình bày những nghiên cứu bước đầu trong việc ứng dụng thiết bị LoRa Gateway để thiết kế và phát triển 

hệ thống giám sát từ xa. Nội dung nghiên cứu bao gồm đề xuất cấu hình thiết bị cho hệ thống, lập trình 

code cho board Arduino và LoRa Shield để thu thập dữ liệu đo từ các sensor node và truyền thông không 

dây bằng sóng LoRa đến LoRa Gateway LG01-N. Thiết bị LG01-N có chức năng gửi dữ liệu lên Web 

Server dựa trên nền tảng Cloud Service của Thingspeak bằng giao thức MQTT(Message Queing Telemetry 

Transport). Giao diện được thiết lập trên Thingspeak sẽ hiển thị trực tuyến và lưu trữ giá trị đo từ các sensor 

node. Hệ thống đã được tích hợp và chạy thử nghiệm trên mô hình giám sát thông số nhiệt độ và độ ẩm môi 

trường, bước đầu đánh giá cho kết quả khả quan với độ chính xác cao. Đảm bảo thu nhận được dữ liệu với 

khoảng cách các điểm đo đến 10km trong trường hợp không bị che chắn. Kết quả nghiên cứu cho phép 

triển khai hệ thống IoT vào thực tế với các ứng dụng có yêu cầu đo, giám sát từ xa bằng Web Server.    

               

Từ khóa: LoRa Gateway LG01-N; IoT Gateway; Thingspeak; Web Server; MQTT. 

1. Đặt vấn đề  

 Sự phát triển của Internet, điện thoại Smartphone và đặc biệt là các thiết bị cảm biến không dây... Công 

nghệ IoT đang trở thành xu hướng phát triển mới của Thế Giới. IoT được định nghĩa là những đối tượng 

(Things) có khả năng kết nối mạng Internet và tác động qua lại giữa các dịch vụ Web. Nó cho phép nhiều 

đối tượng được nhúng với các giao diện truyền thông có dây hoặc không có dây để tự động kết nối và tương 

tác với nhau. IoT là một hệ thống liên kết các hệ điều khiển nhúng, các cảm biến, phần mềm và mạng 

internet. 

 Các hệ thống đo lường, giám sát tự động đã và đang được ứng dụng phổ biến ở các nước phát triển 

trong mọi mọi lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, Smart City, giao thông, y tế, giáo dục... 

Trước việc công nghệ IoT phát triển mạnh mẽ trên Thế Giới, Việt Nam cũng là nước đón đầu xu thế đó. 

Trên thị trường hiện nay có nhiều hệ thống IoT đã và đang được triển khai ứng dụng: như các hệ thống đo 

lường giám sát tự động môi trường, hệ thống tưới tiêu tự động, trong giao thông vận tải là các hệ thống 

điều khiển và giám sát giao thông, thu phí không dừng, phạt nguội camera... Thị phần hệ thống IoT tại Việt 

Nam hiện có chủ yếu là của các doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước mới chỉ tập trung 

vào các ứng dụng trên nền tảng điện thoại di động, máy tính, chưa khai thác triệt để tính năng thông minh 

của các hệ thống cảm biến hay các nguồn dữ liệu lớn Big Data. 

 Nhiệt độ và độ ẩm là một trong những đại lượng vật lý được quan tâm nhiều trong các hệ thống đo 

lường, điều khiển và giám sát do nó có vai trò quyết định làm thay đổi tính chất của vật chất. Trong công 

nghiệp, đặc điểm của nhiệt độ là làm thay đổi liên tục các đại lượng chịu sự ảnh hưởng của nó, ví dụ như 

áp suất, mức, lưu lượng, nồng độ..., trong môi trường sống nó là yếu tố tác động chính đến sự sống của con 

người, trong nông nghiệp (Cao Hoàng Tiến, 2015) việc giữ ổn định nhiệt độ và độ ẩm trong hệ thống nhà 

kính là yếu tố quan trọng quyết định đến việc tăng trưởng cũng như chất lượng của sản phẩm... Chính vì 

vậy công tác đo và giám sát tự động từ xa là rất quan trọng và cần thiết. 

  Hiện nay trong nước cũng đã có nhiều công trình, đề tài được các nhà Khoa học nghiên cứu và từng 

bước triển khai các giải pháp đo lường giám sát từ xa như: đề tài: “Phương pháp giám sát và điều khiển các 

thông số môi trường trên nền tảng điện toán đám mây qua mạng truyền thông không dây WIMAX”, của 

Tác giả Phạm Ngọc Minh & nnk, tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động 
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Email: dangvanchi@humg.edu.vn 
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hóa (Phạm Ngọc Minh & nnk, 2015). Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước “Ảnh hưởng của Enso đến các cực 

trị và lượng mưa ở Việt Nam và khả năng dự báo”, tác giả Nguyễn Đức Ngữ, Trung tâm KHCN khí tượng 

thủy văn và môi trường (Nguyễn Đức Ngữ, 2012). Đặc biệt đề tài thuộc dự án PAM Air “Nghiên cứu hệ 

thống giám sát chất lượng không khí cho các mỏ than lộ thiên Quảng Ninh” được thực hiện với sự hợp tác 

của hai Trường là Đại học Đông Á (Hàn Quốc) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Dự án PAM Air) thực 

hiện năm 2018-2020...  

  Từ những nghiên cứu trước đó, trong nghiên cứu này tác giả muốn đề xuất một giải pháp có giá thành 

thấp, độ tin cậy và ổn định cao. Sử dụng công nghệ truyền LoRa cho phép truyền từ các sensor node tới 

Gateway với khoảng cách xa lên tới 15km. Thông qua LoRa Gateway dữ liệu có thể truyền về trung tâm 

(Web server) có thể thông qua Wifi, Ethenet hoặc GPRS/3G..., không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý 

và có thể vận hành giám sát bất cứ đâu với ưu điểm tuyệt đối là truyền dữ liệu xa nhất với công suất tiêu 

thụ thấp nhất. 

2. Thiết kế xây dựng và phát triển hệ thống 

2.1. Xây dựng thiết kế phần cứng  

2.1.1. Xây dựng mô hình nguyên lý của hệ thống 

LoRa (Long Range Radio) được nghiên cứu và phát triển bởi Cycleo, công nghệ này có thể truyền dữ 

liệu với khoảng cách hàng km mà không cần các mạch khuếch đại công suất, giúp tiết kiệm năng lượng 

tiêu thụ khi truyền và nhận dữ liệu. Do đó, LoRa được áp dụng rộng rãi trong các ứng dụng thu thập dữ liệu 

như sensor network trong đó các sensor node có thể gửi giá trị đo về trung tâm cách xa hàng km và có thể 

hoạt động với pin trong thời gian dài. (xem hình 1),  

 

LoRa Gateway
LoRa Shield 

Module

Wifi/Ethernet/3G

To 10km

LoRa 

Laptop/Computer

LoRa Shield 
Module

Arduino UNO_R3 Arduino UNO_R3

LoRa 

To 10km

LoRa 

Temperature and Humidity 
DHT11 Sensor node 01

Temperature and Humidity 
DHT11 Sensor node 02

Wifi/Ethernet/3GWifi/Ethernet/3G

Mobile phone

Sonar panel

Cloud Server

 
Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống LoRa Gateway LG01-N 

LoRa sử dụng kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum với nguyên lý băm dữ liệu bằng các xung cao 

tần để tạo ra tín hiệu có dãy tần số cao hơn tần số của dữ liệu gốc (gọi là chipped). Sau đó tín hiệu cao tần 

này tiếp tục được mã hoá theo các chuỗi chirp signal (là các tín hiệu hình sin có tần số thay đổi theo thời 

gian). Có 2 loại chirp signal là up-chirp có tần số tăng theo thời gian và down-chirp có tần số giảm theo 

thời gian. Việc mã hoá theo nguyên tắc bit 1 sẽ sử dụng up-chirp, và bit 0 sẽ sử dụng down-chirp trước khi 

truyền ra anten để gửi đi. 

Nhờ sử dụng chirp signal mà các tín hiệu LoRa với các chirp rate khác nhau có thể hoạt động trong cùng 

một khu vực mà không gây nhiễu cho nhau. Điều này cho phép nhiều thiết bị LoRa có thể trao đổi dữ liệu 

trên nhiều kênh đồng thời (mỗi kênh cho 1 chirp rate). 

Theo mô hình trên, hệ thống được thiết lập với các thiết bị hoạt động như sau: 

+ Thiết bị hiện trường: là hệ thống các cảm biến dữ liệu sensor node đều được gắn các module LoRa. 

+ Các dữ liệu cảm biến truyền về bộ LoRa Gateway đặt tại trung tâm khu vực địa lý đó. Thông qua 

Gateway, dữ liệu có thể truyền về trung tâm (không giới hạn khoảng cách địa lý) thông qua mạng GPRS/3G 

hoặc thông qua Internet. 

+ Giao diện được thiết lập trên thingspeak sẽ hiển thị online và lưu trữ giá trị đo từ các sensor node. 
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2.1.2. Thiết bị LoRa Gateway LG01-N 

LG01-N là thiết bị LoRa Gateway mã nguồn mở. Cho phép kết nối mạng không dây LoRa với mạng IP 

thông qua WiFi, Ethernet, mạng di động 3G/4G. LG01-N chạy trên hệ điều hành Linux mã nguồn mở, có 

cổng USB host được sử dụng để kết nối các module di động rất linh hoạt và kết nối mạng LoRa với các 

loại mạng khác nhau, phù hợp với yêu cầu của người sử dụng (hình 2); (http://dragino.com) 

 

 

Hình 2. Thiết bị LoRa Gateway LG01-N và sơ đồ nguyên lý cấu trúc 

Thông số kỹ thuật LG01-N: 

- Bộ vi xử lý: 400Mhz, AR9331 

- Flash: 16MB; RAM 64MB 

- Frequency Range:    

+ Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz    

+ Band 2 (LF): 410 ~ 528 Mhz  

- Mạng 4G LTE (tùy chọn): Quectel EC20 LTE module   

+ Micro SIM Slot  

+ Internal 4G Antenna + External 4G Sticker Antenna.  

 

2.1.3. Dragino LoRa Shield . 

Là bộ thu phát LoRa tầm xa dựa trên thư viện mã nguồn mở. Lora Shield cho phép người dùng gửi dữ 

liệu và đạt phạm vi cực xa tới 11km. Cung cấp phổ trải rộng và miễn nhiễm cao  của hãng Dragino. LoRa 

Shield được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, 

máy tính nhúng..., (hình 3). (http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield) 

 
 

Hình 3. Thiết bị Dragino LoRa Shield 433MHz Hình 4. DHT11 Sensor 
 

2.1.4. Cảm biến DHT11 

      DHT11 là loại cảm biến số, được dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí với độ chính xác cao. 

Công nghệ chế tạo và thiết kế của DHT11 sensor đảm bảo độ tin cậy cao và ổn định khi hoạt động trong 

thời gian dài. Cảm biến có chất lượng tốt, mức tiêu thụ điện năng thấp và giá thành thấp, hình 4.    

Thông số kỹ thuật: 

- Điện áp hoạt động: 3 - 5V 

- Tần số lấy mẫu: 1Hz  

- 4 chân: VCC – Data - NC - GND 
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2.1.5. Vi điều khiển Arduino  

UNO R3 (Phạm Quang Huy, Nguyễn Trọng Hiếu, 2014) 

Vi điều khiển Arduino UNO R3 là kit Arduino UNO thế hệ 3 dùng chip ATmega328P với khả năng lập 

trình cho các ứng dụng điều khiển phức tạp do được trang bị cấu hình mạnh cho các loại bộ nhớ ROM, 

RAM và Flash, các ngõ vào ra digital I/O trong đó có nhiều ngõ có khả năng xuất tín hiệu PWM, các ngõ 

đọc tín hiệu analog và các chuẩn giao tiếp đa dạng như UART, SPI, TWI (I2C), hình 5. (Phạm Quang Huy, 

Nguyễn Trọng Hiếu, 2014). 

 
Hình 5. Vi điều khiển Arduino UNO R3 

▪ Thông số kỹ thuật:  

- Điện áp hoạt động: 5V 

- Tần số hoạt động: 16 MHz 

- Số chân Digital I/O 14 (6 chân hardware PWM) 

- Số chân Analog 6 (độ phân giải 10bit) 

2.2. Thiết kế phần mềm 

2.2.1. Giao thức MQTT. 

      MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền nhận dữ liệu trên nền 

TCP/IP (Hoàng Minh Sơn, 2014). MQTT được  xây dựng theo mô hình Publish/subscribe và khái niệm 

“Topic”, giao thức đơn giản và siêu nhẹ thích hợp với các hệ thống nhúng với bộ nhớ và nguồn năng lượng 

thấp. Hình 6 mô tả nguyên lý hoạt động của giao thức MQTT, các Client có thể là Publisher, Subscriber 

hoặc cả hai. Nếu một Publisher gửi dữ liệu vào một Topic trên MQTT server (được gọi là Broker), ví dụ 

Topic 2, thì chỉ có các Subscriber Client đã đăng ký vào Topic 2 mới nhận được dữ  liệu. Hơn nữa Subscriber 

này sẽ nhận tất cả các dữ liệu được gửi đến Topic 2 từ nhiều Publisher khác. 

 
Hình 6. Nguyên lý hoạt động của giao thức MQTT 

2.2.2. Thingspeak_Web Server. 

      Thingspeak là một cloud service nguồn mở cung cấp các ứng dụng IoT(internet of things) cho phép 

người dùng dễ dàng gửi dữ liệu và cung cấp các giao diện đồ họa hiển thị dữ liệu thông qua giao thức 

HTTP/MQTT qua mạng Internet hoặc thông qua mạng Local Area Network.  

Các bước thực hiện để làm việc với Thingspeak 

- Tạo một tài khoản bằng cách đăng nhập vào https://thingspeak.com/ 

- Tạo một data channel để lưu trữ dữ liệu từ cảm biến thu được với Field_1: temperature và 

Field_2: humidity. 

https://thingspeak.com/
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- Lấy URL cần thiết để get hoặc upload dữ liệu 

2.2.3. Lập trình C code cho Arduino UNO R3. 

Hình 7 là phát triển code được lập trình C mô tả truyền thông giữa sensor node và vi điều khiển Arduino 

UNO. Gửi dữ liệu lên Thingspeak bằng giao thức MQTT, code lập trình được upload cho Arduino UNO. 

 
Hình 7. Code cho VĐK Arduino UNO_R3 

2.3. Nguyên lý làm việc của hệ thống giám sát  

Hình 8 mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống giám sát từ xa. Hệ thống gồm board Arduino được dùng 

để thu thập dữ liệu đo nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu được xử lý, định dạng và được gửi thông qua module 

LoRa Shield đến LoRa Gateway LG01-N. LoRa Gateway có nhiệm vụ mã hóa dữ liệu nhận được và gửi 

lên ThingSpeak IoT Server bằng giao thức MQTT (http://thinkspeak.com).        

 
Hình 8. Nguyên lý làm việc của hệ thống giám sát 

3. Kết quả đạt được 

Thiết kế và xây dựng được hệ thống đo giám sát từ xa ứng dụng thiết bị LoRa Gateway có khả năng thu 

thập giá trị cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu được gửi và lưu trữ trên Webserver. Qua thực nghiệm trên 

mô hình hệ thống hoạt động theo đúng các yêu cầu đặt ra. Hình 9 là kết quả hiển thị dữ liệu 2 trường Field_1 

và Field_2 trên Thingspeak. 

 

4. Kết luận và hướng phát triển 

Bài báo trình bày các nội dung nghiên cứu thiết kế, phát triển và thử nghiệm hệ thống giám sát từ xa sử 

dụng LoRa Gateway LG01-N, công nghệ điện toán đám mây Thingspeak và công nghệ truyền dữ liệu 

MQTT.   

Hệ thống đã được tích hợp, lập trình và chạy thử nghiệm trên mô hình giám sát thông số nhiệt độ và độ 

ẩm. Bước đầu đánh giá cho kết quả khả quan đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ, thu nhận dữ 

liệu với khoảng cách truyền LoRa tới 15km. Kết quả nghiên cứu cho phép triển khai hệ thống IoT vào thực 

tế với các ứng dụng có yêu cầu đo, giám sát từ xa bằng Web Server.     
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Hình 9. Dữ liệu đo hiển thị dưới dạng biểu đồ trên Thingspeak  

 

Trong thiết kế có tính chất thử nghiệm, sử dụng các sensor và thiết bị có giá thành thấp nên cần quan 

tâm theo dõi đến độ chính xác và ổn định của hệ thống. Hơn nữa khi triển khai với các ứng dụng ngoài trời 

thì cũng cần phải chú ý tới các yếu tố ngoại cảnh trong môi trường tác động tới hoạt động của thiết bị. 

Đề xuất tiếp tục đánh giá độ chính xác, tính ổn định và bền vững của hệ thống, mở rộng và phát triển 

thêm các cảm biến có tính ứng dụng cao trong công nghiệp, nông nghiệp và trong mọi mặt đời sống xã hội 

với mục tiêu hướng đến một hệ thống làm việc ổn định. Có thể dễ dàng triển khai vào thực tế áp dụng công 

nghệ LoRa IoT Gateway, đáp ứng kịp thời với sự phát triển rất mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. 
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ABSTRACT 

Research and apply the LoRa IoT Gateway device to design 

for monitoring system on the Web Server 
 

Dang Van Chi A1*, Nguyen Duc Khoat B1, Nguyen The Luc C1
 

1Hanoi University of Mining and Geology 

 

LoRa Gateway devices play an important role in IoT applications (Internet of Things), the function is to 

connect LoRa sensor networks with traditional networks or the Internet. This paper presents research and 

application of LoRa Gateway equipment to design and develop surveillance systems using LoRa 

technology. The research contents include configuration design for the system, C programming for Arduino 

boards and LoRa Shield to collect measurement data from sensor nodes and wireless communication by 

LoRa to LoRa Gateway LG01-N. LG01-N device sends data to Web Server based on Thingspeak Cloud 

Service by MQTT (Message Queing Telemetry Transport). The interface set on Thingspeak will display 

online and store the measurement values from the sensor nodes. The system has been integrated and tested 

on temperature and humidity monitoring model. The research results allow the implementation of IoT 

system in practice with monitoring applications on Web Server. 

 

Keywords: LoRa Gateway LG01-N; IoT Gateway, Thingspeak; Web Server; MQTT. 
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Nghiên cứu thiết kế và xây dựng bộ điều khiển bù mờ để điều khiển 

hợp lý tốc độ quay và lực ấn ty khoan nhằm giảm rung động trên máy 

khoan xoay cầu CBШ-250T 
 

Lê Ngọc Dùng1, Đặng Văn Chí2, *, Thái Hải Âu2 
1Trường Đại học công nghệ Đồng Nai 

2Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

 Bài báo giới thiệu thuật toán điều khiển bù mờ dựa trên công cụ logic mờ (fuzzy logic) để điều chỉnh tốc 

độ quay và lực ấn ty khoan trong máy khoan xoay cầu CБШ-250T. Giải pháp được đề xuất bao gồm sử 

dụng công cụ mạng nơron nhân tạo (neural network) thay thế cho cảm biến cứng (sensor) để nhận diện 

được biên độ và tần số rung trên máy khoan. Biên độ rung, tần số rung và giá trị đặt (setpoint) về tốc độ 

quay và lực ấn ty khoan đóng vai trò là các biến đầu vào cho bộ logic mờ. Chức năng suy luận của bộ logic 

mờ sẽ quyết định được giá trị cần bù hợp lý với mục tiêu giảm rung động cho máy khoan. Kết quả đánh giá 

được kiểm chứng thông qua mô hình hóa bằng công cụ Simulink_matlab hứa hẹn có thể nhúng được vào 

hệ thống điều khiển hiện tại để cải tiến và nâng cao chất lượng điều khiển hiện có với mục tiêu giảm rung 

cho máy khoan xoay cầu CБШ-250T đang được sử dụng phổ biến trên các công trường khai thác lộ thiên 

vùng Quảng Ninh). 

 

Từ khóa: Điều khiển bù mờ; máy khoan CBШ-250T; neural network ; fuzzy logic. 

1. Đặt vấn đề  

Máy khoan xoay cầu CБШ-250T đang được sử dụng rất phổ biến hiện nay trên các công trường khai 

thác mỏ lộ thiên vùng Quảng Ninh. Quá trình khoan phá vỡ đất đá, mũi khoan liên tục tiếp xúc với đất đá 

có độ cứng và cấu tạo địa chất khác nhau. Công việc nghiên cứu tìm được quy luật hoặc một thuật toán phù 

hợp để điều chỉnh thông số chế độ khoan (tốc độ quay và lực ấn) trong điều kiện địa chất phức tạp, môi 

trường khai thác đặc thù ở Việt Nam đã và đang được nhiều nhà khoa học thuộc lĩnh vực khai thác mỏ quan 

tâm nghiên cứu.  

Một số các công trình nghiên cứu trước đây trên Thế giới cũng đã đề cập đến vấn đề điều khiển tối ưu 

thông số chế độ khoan dựa trên độ cứng của đất đá (B.Y. Lee, H.S. Liu, Y.S. Tarng, 1998) (Alexei A. 

Zhukovsky, 1982). Tuy nhiên do hạn chế về kỹ thuật, công nghệ cũng như về phương tiện mà việc đo lường 

trực tiếp độ cứng đất đá trong môi trường làm việc của máy khoan gặp nhiều khó khăn. Vì vậy ý tưởng đề 

xuất dùng phương pháp gián tiếp ứng dụng mạng nơron nhân tạo để nhận diện độ cứng đất đá thông qua 

việc đo các tham số quan trọng của quá trình như tốc độ quay, lực ấn ... hứa hẹn mang lại được những kết 

quả mong đợi.  

Dựa trên thông tin được dự báo từ mạng nơron nhân tạo có thể xây dựng được một thuật toán bù mờ 

nhằm can thiệp tự động vào hệ thống điều khiển hiện tại nhằm mục đích điều chỉnh lại tốc độ quay và lực 

ấn ty khoan cho phù hợp với tính chất đất đá thực tế. Giải pháp đề xuất được đánh giá thông qua mô hình 

hóa hệ thống điều khiển trên phần mềm mô phỏng, cho kết quả khẳng định hệ thống điều khiển hoàn toàn 

thích nghi và đáp ứng tốt với môi trường khai thác hiện tại, giảm độ rung cho máy, nâng cao chất lượng hệ 

thống điều khiển mà vẫn đảm bảo được tốt năng suất và hiệu quả làm việc của máy khoan.  

2. Hệ thống điều khiển tốc độ quay và lực ấn ty khoan đề xuất. 

2.1. Sơ đồ nguyên lý đề xuất cho hệ thống điều khiển tốc độ và lực ấn ty khoan. 

Sơ đồ nguyên lý điều khiển tốc độ quay và lực ấn trên máy khoan CБШ-250T (Nguyễn Chí Tình & nnk, 

2013); (Nguyễn Thạc Khánh, 2003) cho như hình 1. 
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Sơ đồ nguyên lý điều khiển trên máy khoan CБШ-250T bao gồm 2 kênh: điều khiển tốc độ quay và lực 

ấn ty khoan (Эkcплуатационная документация, 2003) Trong sơ đồ sử dụng chung khối Sensor đo độ rung 

và để mô hình hóa tác giả đề xuất thay thế tương đương bằng khối NN(Neural Network) với chức năng 

nhận dạng biên độ và tần số rung sau khi đã huấn luyện mạng thành công. 

+ Kênh điều khiển tốc độ: tín hiệu setpoint Uđk được đặt trực tiếp từ tay điều khiển bởi người vận hành 

máy ngồi trong cabin lái, qua bộ điều khiển ĐK để thay đổi góc mở α. Trong hệ thống đề xuất, góc mở α 

sẽ được bù bởi một lượng δα thông qua bộ suy luận mờ (fuzzy – logic). Bộ fuzzy – logic có chức năng thu 

thập tín hiệu biên độ và tần số rung từ sensor đo độ rung để ra quyết định góc mở α cần bù (δα) phù hợp 

nhằm giảm rung. 

+ Kênh điều khiển lực ấn ty khoan: tín hiệu setpoint Uđk được đặt trực tiếp từ tay điều khiển bởi người 

vận hành máy ngồi trong cabin, qua bộ điều khiển PID để điều khiển độ mở van tiết lưu điện – thủy lực. 

Trong hệ thống đề xuất, tín hiệu điều khiển Uđk sẽ được bù bởi một lượng δuđk thông qua bộ suy luận mờ 

(fuzzy – logic). Bộ fuzzy – logic có chức năng thu thập tín hiệu biên độ và tần số rung từ sensor đo độ rung 

để ra quyết định tín hiệu điều khiển cần bù δuđk phù hợp nhằm giảm rung. (Ngô Đức Thao, 1971).  

 

 
Hình 1. Sơ đồ nguyên lý điều khiển tốc độ quay và lực ấn ty khoan CБШ-250T  

2.2. Xây dựng khối neural network để nhận diện tần số và biên độ rung.  

Mạng nơron là một công cụ rất hữu hiệu cho việc nhận dạng và điều khiển với những đối tượng, những 

hệ thống phi tuyến và bất biến. Khả năng tự học, tự update tri thức và thông tin dữ liệu của chúng là một 

thế mạnh của nó làm cho mạng ngày càng giàu tri thức và trở nên thông minh hơn. Đó là cơ sở để xây dựng 

và phát triển một bộ công cụ thông minh có khả năng suy luận và dự báo được độ cứng, tính chất đất đá 

trong thực tế và từ đó cũng đánh giá được khả năng rung động của máy.  

Sự thành công trong việc phát triển một mạng nơron phụ thuộc nhiều vào chất lượng và số lượng mẫu 

trong quá trình huấn luyện. Các biến của quá trình khoan như tốc độ, lực ấn ty khoan mô men cản là những 

biến quan trọng và được chọn làm đầu vào cho mạng nơron. Đại lượng ra là biên độ và tần số rung động.  

Bảng số liệu đầu vào cho quá trình huấn luyện mạng (Lê Ngọc Dùng & nnk, 2018) , bảng 1. 

 

Bảng 1. Bộ dữ liệu vào ra của mạng cho công tác huấn luyện sơ bộ 

STT 

Độ cứng 

đất đá 

Spectrum 

(FFT) 
Amplitude 

Tốc độ quay 

ty khoan 

Lực ấn ty 

khoan F 

Mô men 

cản Mc 

 fc (rad/s) (Hz) (m/s2) (vòng/ph) (tấn) (Nm) 

1 13 1 0.16 0.3 50 30 260 

2 12 3 0.48 0.65 63 27.5 218 

3 11.5 5 0.8 0.35 70 25 185 

4 11 10 1.6 0.15 75 24 183 
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5 10.5 15 2.4 0.23 78 23 172 

6 10 18 2.88 0.2 84 20 165 

7 9 26 4.16 0.75 90 17 156 

8 8.5 31 4.96 0.25 96 15 153 

9 8 35 5.6 0.2 102 13 134 

10 7 40 6.4 0.15 107 12 121 

11 6.5 55 8.8 0.1 110 10 102 

12 6 60 9.6 0.02 123 9 91 

13 5 82 13.12 0.05 132 8 83 

14 4.5 100 16 0.03 138 7 82 

15 4 120 19.2 0.05 145 6 75 

16 3 140 22.4 0.03 150 5 67 

+ Thiết kế và huấn luyện mạng:  

Mạng được xây dựng dựa trên bộ công cụ NN_Tool hoặc có thể lập trình trong m_file trong cửa sổ của 

Matlab. Sau khi khai báo các yêu cầu về cấu trình mạng, số lớp nơron, số lượng nơron trong các lớp, hàm 

truyền, sai lệch ... thực hiện quá trình huấn luyện. Kết quả huấn luyện cho hình ảnh mạng và đồ thị sai lệch 

quá trình huấn luyện như hình 2, hình 3 và hình 4 

 
Hình 2. Cấu trúc rút gọn 3 lớp của mạng 

 
Hình 3. Cấu trúc rút gọn lớp vào của 

mạng 

 
Hình 4. Sai lệch trong quá trình huấn luyện mạng 

Kết quả kiểm tra trên các tập dữ liệu vào ra của mô hình mạng 3 lớp [16 x 36 x 2] cho thấy tập dữ liệu 

nhận dạng đều bám theo tập dữ liệu mẫu. Cho kết luận rằng mạng nơron truyền thẳng vừa thiết lập đã học 

được bộ mẫu tín hiệu vào – ra. Sai lệch giữa giá trị thực và giá trị mục tiêu là 10-5 đạt được sau 652 thế hệ 

(epochs) huấn luyện. 

2.3. Ứng dụng fuzzy_logic để thiết kế bộ điều khiển bù mờ cho 2 kênh;  

+ Kênh điều khiển tốc độ quay [ωq]: 

Định nghĩa các biến ngôn ngữ vào-ra: căn cứ vào dải điều chỉnh các tham số bảng 1.  

Biến vào:  

 1. Tần số f của tín hiệu rung, dùng 5 tập mờ: từ (0.08 – 22.4) Hz . 

 2. Biên độ rung, dùng 5 tập mờ: từ (0.003 – 1.14) m/s2 . 

 3. Góc điều khiển α, dùng 5 tập mờ: từ (53.2o – 88.2o) .  

Biến ra: góc bù δα , dùng 5 tập mờ từ (-35o – +35o). 

+ Kênh điều khiển lực ấn ty khoan[F]: 

Định nghĩa các biến ngôn ngữ vào-ra: căn cứ vào dải điều chỉnh các tham số bảng 1.  
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Biến vào:  

 1. Tần số f của tín hiệu rung, dùng 5 tập mờ: từ (0.08 – 22.4)Hz  

 2. Biên độ rung, dùng 5 tập mờ: từ (0.003 – 1.14)m/s2 

 3. Điện áp điều khiển, dùng 5 tập mờ Udk từ [0 ÷ 24]V 

Biến ra: điện áp bù δuđk , dùng 5 tập mờ từ (-24 – 24)V 

+ Sơ đồ cấu trúc chung cho bộ suy luận mờ fuzzy- logic: 

Được thiết lập và phát triển trong Simulink-Matlab (Nguyễn Phùng Quang, 2004) được cho như hình 5 

 
Hình 5. Sơ đồ cấu trúc cho bộ suy luận mờ 

+ Xây dựng luật hợp thành và phương pháp giải mờ: 

Quan hệ truyền đạt phi tuyến của bộ suy luận mờ với 3 biến vào và 1 biến ra được căn cứ trên cơ sở thu 

thập số liệu chuyên gia, số liệu đo thực tế vận hành máy khoan và các số liệu được kiểm chứng qua mô 

phỏng. Theo bảng dữ liệu mỗi kênh sẽ có tổng số 125 mệnh đề hợp thành theo luật mờ: 

Kênh ωq: If Tansof=Tansofi and BiendoA=BiendoAi and Alpha=Alphai then Bualpha=Bualphai  

Kênh F: If Tansof=Tansofj and BiendoA=BiendoAj and Udk=Udkj then Buudk=Buudkj  

Bộ suy luận mờ được cài đặt với thiết bị hợp thành Max-Min, phép suy diễn được thực hiện với luật Min 

và phép hợp mờ được thực hiện theo luật Max. Mờ hoá đơn trị và giải mờ theo phương pháp trung bình 

trọng tâm.  

3. Ứng dụng Neural network và Fuzzy logic để mô hình hóa hệ thống điều khiển kênh quay ty và áp 

lực trục trên máy khoan xoay cầu CБШ-250T 

Sau khi phát triển thành công 2 bộ công cụ Neural network và Fuzzy logic, chúng sẽ được lưu trong thư 

viện của Simulink-matlab để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và mô hình hóa. Từ sơ đồ nguyên lý đề xuất 

(hình 1), thực hiện quá trình mô hình hóa hệ thống điều khiển, trong đó mô hình toán của khối động cơ đã 

được tác giả thực hiện và phát triển mô hình, được cài sẵn trong Simulink-matlab, thực hiện việc link các 

block với nhau và chạy mô phỏng (hình 6).  

 
Hình 6. Mô phỏng kênh quay ty trên máy khoan CБШ-250T  

Kết quả chạy thử ở các điều kiện vận hành với đất đá có độ cứng khác nhau, hệ thống không có bộ bù 

mờ và hệ thống có bộ bù mờ cho kết quả đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về chất lượng điều khiển và mục 

tiêu giảm rung động cho thiết bị (hình 7,8). Trong đó hình màu đỏ là biên độ và tần số rung với bộ điều 

khiển hiện tại, màu xanh là biên độ và tần số rung với bộ điều khiển có bù mờ. Quan sát các biên độ đỉnh 
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ở các dải tần khác nhau: 0.3Hz, 3.7Hz, 4.1Hz (độ sâu 6.5m) và 0.5Hz, 3.8Hz, 4Hz (độ sâu 13m) đều cho 

kết quả tương đương với độ giảm rung đạt được trong khoảng từ 20% đến 60%.  

 
Hình 7. Kết quả thử nghiệm trên mô hình ở độ sâu 6.5m 

 
Hình 8. Kết quả thử nghiệm trên mô hình ở độ sâu 13m 

4. Kết luận 

Bài báo đề cập đến các nội dung nghiên cứu phát triển 2 bộ công cụ là neural network và fuzzy logic với 

mục đích là xây dựng một bộ điều khiển bù mờ tác động vào hệ thống điều khiển hiện tại để điều khiển hợp 

lý tốc độ quay và áp lực trục với mục tiêu giảm rung cho máy khoan xoay cầu bao gồm:  

+ Huấn luyện thành công một mạng neural network để xác định được tính chất đất đá thông qua biên độ 

và tần số rung động. 

+ Phát triển bộ logic mờ (fuzzy logic) để xác định được giá trị cần bù thực tế.  

+ Tổng hợp và mô hình hóa hệ thống điều khiển tốc độ quay và áp lực trục sử dụng bộ điều khiển bù 

mờ, so sánh đánh giá với bộ điều khiển hiện tại đang sử dụng. 

+ Kết quả nghiên cứu được kiểm tra trên mô hình mô phỏng, được đánh giá bởi các chỉ tiêu chất lượng 

của hệ thống điều khiển, các tiêu chí giảm rung động trên máy hứa hẹn khả năng ứng dụng của bộ điều 

khiển vào thực tế vận hành máy khoan.  

+ Kết quả nghiên cứu khẳng định việc ứng dụng 2 bộ công cụ neural network và fuzzy logic để cải tiến, 

nâng cao chất lượng điều khiển và giảm rung cho máy khoan là một giải pháp phù hợp trong điều khiển các 

hệ truyền động điện phi tuyến có tính đến các điều kiện địa chất phức tạp và đặc thù của ngành khai thác 

mỏ.  

+ Đề xuất tiếp tục đánh giá tính ổn định và bền vững của hệ thống điều khiển bù mờ thông qua việc 

nhúng thuật toán này vào hệ thống điều khiển hiện tại trong vận hành, hiệu chỉnh và điều khiển máy khoan. 

Giải pháp sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển, hiệu suất làm việc và tuổi thọ của các thiết 

bị trên máy khoan xoay cầu CБШ-250T đang được sử dụng phổ biến trên các mỏ vùng Quảng Ninh. 
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ABSTRACT 
Research and design a fuzzy compensation controller to reasonably 

control the rotating speed and force to reduce vibration  

on the CBШ-250T drilling machine 
 

Le Ngoc Dung1, Dang Van Chi2, Thai Hai Au2
 

1Dong Nai University of Technology 
2Hanoi University of Mining and Geology 

 

The paper introduces the compensation control algorithm based on fuzzy logic to control the rotation 

speed in CБШ-250T drilling machine. The proposed solution uses an artificial neural network instead of a 

vibration measuring sensor to identify the amplitude and vibration frequency on a rotary drill. The vibration 

amplitude, vibration frequency and set values of rotation speed and drilling force are input variables for the 

fuzzy logic unit. The inference function of the fuzzy logic unit will determine the compensation value with 

the goal to reducing the vibration of the drilling machine. The results were tested through modeling with 

Simulink_matlab tool, which can be applied to the current control system to improve control quality in 

order to reduce vibration of the CБШ-250T drilling machine, used on coal mines in Quang Ninh area. 

 

Keywords: compensating - fuzzy controller; drilling machine CBШ-250T; neural network; fuzzy logic. 
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Nghiên cứu chế tạo trạm đo đạc dữ liệu cho hệ thống giám sát và xác 

định quy luật phân bố độ ẩm đất trên nền tảng vi điều khiển 
 

Đào Hiếu1,*, Uông Quang Tuyến1
, Khổng Cao Phong1 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Quy luật phân bố độ ẩm, độ khô hạn là những thông tin quan trọng tác động mạnh tới đời sống, kinh tế, xã 

hội của dân cư khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Phân tích những quy luật đó, có thể cung cấp cho 

chính quyền và người dân những cảnh báo về nguy cơ trượt lở đất; hỗ trợ ra quyết định về việc chuyển đổi 

cây trồng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Hệ thống giám sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm, độ khô 

hạn cho một khu vực là mục tiêu nhóm nghiên cứu đang xây dựng. Hệ thống gồm các trạm cảm biến đo 

lường (Sensor Station) và một trạm trung tâm thu thập dữ liệu. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu 

thiết kế cấu trúc phần cứng cũng như phần mềm cho trạm đo lường. Các trạm cảm biến đo lường có nhiệm 

vụ là đọc những giá trị mà cảm biến đo được theo chu kỳ xác định; sau đó cung cấp các giá trị đo và thực 

hiện các yêu cầu khác từ trạm trung tâm. Kết quả chế tạo và thử nghiệm trạm cảm biến đo lường sẽ được 

trình bày trong nội dung bài báo. 
 

Từ khóa: IoT; Hệ thống giám sát, cảnh báo; Phân bố độ ẩm, độ khô hạn; Cảm biến; PIC. 

1. Đặt vấn đề  

Tai biến trượt lở đất ở Việt Nam đã được các nhà khoa học quan tâm từ những năm 90 của thế kỷ trước. 

Có rất nhiều các công trình nghiên cứu được thực hiện bởi các trung tâm nghiên cứu lớn như: Viện Địa 

chất, Viện Địa lý (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam); Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất… 

Việc đánh giá tai biến trượt lở đất có thể được nghiên cứu đánh giá thông qua các hệ thống dữ liệu khảo 

sát điều tra về địa chất, địa mạo, thổ nhưỡng… Căn cứ vào các dữ liệu có được các nhà nghiên cứu thực 

hiện các phân tích dựa trên cấu trúc địa hình, mô hình hình thức trượt để đánh giá phân vùng cảnh báo nguy 

cơ trượt lở (Phạm Văn Hùng và nnk, 2015; Nguyễn Lập Dân và nnk, 2008). 

Một hướng nghiên cứu đang được các nhà nghiên cứu nước ta quan tâm hiện nay được các nhà khoa học 

Việt Nam quan tâm với sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám kết 

hợp với mô hình thực nghiệm (Phạm Quang Sơn, 2015; Mai Thành Tân, 2012). 

Hiện nay, với sự phát triển của các lĩnh vực điện tử, thông tin truyền thông, cho phép xây dựng những 

hệ thống theo dõi, thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển từ xa các thống số hoạt động cho các đối tượng 

khác nhau. Các hệ thống này cho phép đo lường thu thập dữ liệu của đối tượng liên tục theo thời gian thực 

hỗ trợ cung cấp thông tin trong công tác theo dõi, cảnh báo hay ra quyết định điều khiển (Nguyễn Đức 

Khoát và nnk, 2013; Lê Xuân Sanh và nnk, 2017). Cấu hình của các hệ thống này thường bao gồm các cảm 

biến để đo lường các thông tin khác nhau của môi trường khu vực cần giám sát. Các thông tin này sẽ được 

thu thập và xử lý bởi một bộ đầu thu tạo thành một trạm đo. Các trạm đo sẽ gửi kết quả về một trạm trung 

tâm bằng các đường truyền thông. Trạm trung tâm sẽ có chức năng tiếp nhận thông tin, lưu trữ tại chỗ và 

truyền lên internet về một trung tâm xử lý, lưu trữ dữ liệu thông qua hệ thống mạng Wifi/GPRS/3G. 

Nhận thấy khả năng ứng dụng của các hệ thống theo dõi thu thập dữ liệu từ xa trong lĩnh vực cảnh báo 

tai biến thiên nhiên, một số nhà khoa học đã bắt đầu quan tâm tới vấn đề này (Phạm Đức Huy, 2015; Nguyễn 

Văn Hùng, 2015). Tuy nhiên cho tới nay các nghiên cứu trong nước mới chỉ dừng lại ở mức xây dựng mô 

hình trong phòng thí nghiệm, chế tạo dạng thiết bị đơn lẻ, chưa thực sự xây dựng các trạm thu thập dữ liệu. 

Trên thế giới các thảm họa thiên nhiên như trượt lở đất, lũ lụt cũng gây ra thiệt hại đáng kể về người và 

của cho các cộng đồng dân cư (Petley D., 2012). Các thảm họa như trượt lở đất có thể được giảm bớt tác 

hại bằng cách ứng dụng các phương pháp khác nhau. Các biện pháp này có thể chia thành hai nhóm: Các 

biện pháp kỹ thuật, ví dụ như nghiên cứu cấu trúc địa chất kiến tạo hay chủ động đo lường, phân tích, theo 
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dõi giám sát để đánh giá khả năng xuất hiện trượt lở và xử lý; và các biện pháp phi kỹ thuật. Do đó, việc 

nghiên cứu về trượt lở đất cũng như các thảm họa thiên nhiên được rất nhiều quốc gia, nhóm nghiên cứu 

quan tâm thực hiện. Trong những năm gần đây, các hệ thống theo dõi cảnh báo sớm (Landslide early 

warning systems – LEWS) được nghiên cứu phát triển mạnh mẽ do giá thành của các hệ thống đo lường 

giám sát ngày càng rẻ (Intrieri E. và nnk, 2012); (Thiebes B. và nnk, 2016); Sự phát triển liên tục của các 

thiết bị kỹ thuật liên quan tới việc giám sát trượt lở (Chae B.G. và nnk, 2017); (Crosta G.B. và nnk, 2017) 

và khả năng cung cấp dữ liệu liên tục theo thời gian thực có độ tin cậy cho các mô hình nghiên cứu trượt 

lở tăng khả năng dự báo (Haque U. và nnk, 2016;Calvello M. và nnk, 2017). 

Ở Việt Nam, các khu vực miền núi phía Bắc với đặc điểm địa chất đặc thù, cùng với các tác động của 

biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người dẫn đến việc số lượng các tai biến thiên nhiên ngày càng 

nhiều.  Các dạng tai biến thiên nhiên chủ yếu là: Hiện tượng xói mòn, trượt lở đất và lũ quét. 

Lũ quét là một loại hình tai biến thiên nhiên đã và đang xảy ra ngày càng tăng ở các vùng đồi núi của 

nước ta. Sự hình thành lũ quét có liên quan mật thiết với: cường độ mưa, điều kiện khí hậu, đặc điểm địa 

hình, các hoạt động của con người cũng như điều kiện tiêu thoát lũ của khu vực. 

Trượt lở đất xuất hiện khi độ ổn định mái dốc chuyển từ trạng thái cân bằng sang mất ổn định. Các biến 

đổi này có thể phụ thuộc vào một hoặc một nhóm các yếu tố. Bên cạnh những thiệt hại lớn về người và 

kinh tế mà lũ quét và sạt lở đây gây ra thì sự huỷ hoại môi trường sống là rất lớn. Trên lãnh thổ nước ta, 

nhiều trận lũ quét và lũ bùn đá lớn xảy ra làm thiệt hại rất lớn đến kinh tế - xã hội và môi trường cả vùng. 

Xói mòn là hoạt động của các quá trình bề mặt (như nước hoặc gió) làm phong hóa và vận chuyển hợp 

phần rắn (như trầm tích, đá, đất,…) trong môi trường tự nhiên hoặc từ nguồn và lắng đọng ở vị trí khác. 

Bên cạnh các yếu tố về địa hình, con người, thảm thực vật, tính chất đất đá thì yếu tố khí hậu có ảnh hưởng 

lớn nhât trong việc gây ra hiện tượng xói mòn. 

Các tai biến thiên nhiên này đều có tác hại rất lớn về kinh tế cũng như tính mạng con người. Để giảm 

thiểu những tác hại đó thì cần phải có các dự báo, cảnh báo hoặc báo động về nguy cơ xảy ra tai biến, từ đó 

có những giải pháp xử lý phù hợp. Các thông tin dự báo, cảnh báo được xây dựng dựa trên cơ sở các thông 

tin về đặc điểm địa hình, địa chất của khu vực; lịch sử tai biến và những biến động địa chất; và những thông 

tin mang tính tức thời như lượng mưa, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, nhiệt độ môi trường.  

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ về các giải pháp công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo, hệ thống dữ liệu 

lớn cho phép xây dựng các hệ thống thu thập thông tin, hiển thị, giám sát, phân tích đánh giá. Một hệ thống 

thu thập, giám sát thông số môi trường thông thường có cấu trúc như Hình 1. 

 
Hình 1. Cấu trúc thường có của một hệ thống quan trắc dữ liệu môi trường 

Trên cơ sở cấu trúc đã được tối ưu, hợp lý hóa, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, xây dựng hệ thống quan 

trắc cho bài toán cảnh báo trượt lở đất đá. Các thông tin quan trắc bao gồm : nhiệt độ không khí, độ ẩm 

không khí, độ ẩm đất và lượng mưa. Trong phạm vi bài báo này, các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu 

thiết kế cấu trúc phần cứng cũng như phần mềm cho các trạm đo (Sensor Station - SS). Trạm SS này có hai 

nhiệm vụ chính gồm: 

- Đọc những giá trị cảm biến đo lường các thông số môi trường theo thời gian. Các thông số đo của trạm 

gồm: lượng mưa, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và nhiệt độ môi trường. 

- Gửi các kết quả đo về trạm thu thập dữ liệu trung tâm làm cơ sở cho các dự báo và cảnh báo 

2. Lựa chọn thiết bị và xây dựng cấu trúc hệ thống  

Từ sơ đồ cấu trúc hệ thống mô tả ở Hình 1 và nhiệm vụ phải thực hiện, trạm SS cần có các thiết bị cảm 

biến tương ứng với các thông số cần đo và khả năng kết nối với trạm thu thập trung tâm. Tuy nhiên, khi 

xây dựng một hệ thống thiết bị điện, ngoài tiêu chí về kỹ thuật thì vấn đề rất quan trọng là nguồn cung cấp 

năng lượng sẽ được lấy từ đâu. Trên cơ sở đó, các thiết bị mới được lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu kỹ 
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thuật cũng như điều kiện làm việc. Vì vậy, vấn đề đầu tiên được quan tâm với hệ thống này là nguồn cấp. 

Từ đó, qui trình được thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 1: Lựa chọn hệ thống cung cấp năng lượng (cấp nguồn) để duy trì hoạt động cho trạm. 

Bước 2: Lựa chọn các thiết bị cảm biến, đo lường. 

Bước 3: Lựa chọn giải pháp kết nối với trạm thu thập trung tâm và thiết bị phù hợp. 

Bước 4: Lựa chọn bộ điều khiển trung tâm CPU. 

Bước 5: Xây dựng cấu trúc hệ thống. 

2.1. Hệ thống cung cấp nguồn 

Đối với một hệ thống quan trắc môi trường, yếu tố linh hoạt là yếu tố rất quan trọng. Trạm quan trắc có 

thể di dời từ vị trí này sang vị trí khác một cách đơn giản và dễ dàng. Do đó, hệ thống cung cấp nguồn, 

năng lượng cho hoạt động của trạm cũng phải dễ dàng di chuyển theo, vì thế, giải pháp sử dụng năng lượng 

tái tạo từ pin mặt trời luôn được lựa chọn. Hệ thống cung cấp năng lượng cho trạm SS sẽ bao gồm một tấm 

pin mặt trời, một bộ điều khiển nguồn và một ắc qui tích trữ năng lượng (Hình 2). Công suất tấm pin mặt 

trời phải đủ lớn để có thể tạo dòng nạp cho ắc qui cả những ngày trời nhiều mây, ít nắng; Dung lượng ắc 

qui phải đủ lớn để có thể duy trì hoạt động cho trạm SS trong một số ngày nhất định để đáp ứng trường hợp 

trời mưa hoặc không có nắng liên tục nhiều ngày; và Bộ điều khiển nguồn yêu cầu tiêu thụ năng lượng phải 

thấp không ảnh hưởng đến hệ thống. Những thông số chi tiết thiết bị của hệ thống nguồn sẽ chỉ được cụ thể 

hóa sau khi thiết kế hoàn thiện hệ thống, bởi khi đó mới xác định được chính xác mức tiêu hao năng lượng 

khi trạm làm việc. 

 
Pin mặt trời 

 
Ắc qui 

 
Bộ điều khiển nguồn 

Hình 2. Các thiết bị trong hệ thống cấp nguồn cho trạm đo lường Sensor Station - SS 

2.2. Các thiết bị cảm biến  

Với các thông số cần quan trắc, trạm SS cần có các cảm biến đo độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm 

không khí và lượng mưa. Các cảm biến này phải đáp ứng yêu cầu về đo lường và độ chính xác cùng khả 

năng chuyển đổi dữ liệu đo về dạng tín hiệu điện, đồng thời, chúng cũng phải có tính công nghiệp cao (độ 

bền, khả năng chống chọi ảnh hưởng của môi trường, độ ổn định cao). Từ những mục tiêu đó, các cảm biến 

được lựa chọn cho hệ thống được mô tả ở Hình 3. Trong đó, nhiệt độ và độ ẩm không khí được tích hợp 

chung trong một cảm biến. 

 
Cảm biến độ ẩm đất 

SONBEST SM2801M 

Nguồn cấp : 12 – 24 VDC 

Công suất tiêu thụ : < 0,5W 

Dải đo : 0 – 100 % 

Độ chính xác : ± 3% 

Tín hiệu ra : 4 – 20 mA 

 

 
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí 

SHT30 

Nguồn cấp : 2,15 – 5,5 VDC 

Dải đo nhiệt độ : -40 ÷ +125 độ C 

Dải đo độ ẩm : 0 – 99%RH 

Sai số : 0,3 độ C ; 2%RH 

Tín hiệu ra : mã hóa chuẩn I2C 

 
Cảm biến đo lượng mưa 

RS-YL-PL-2 

Nguồn cấp : < 16VDC 

Dòng tiêu thụ : < 50mA 

Nhiệt độ làm việc : 0 – 60 độ C 

Sai số : ± 2% 

Tín hiệu ra : Xung số 

 

Hình 3. Các cảm biến sử dụng trong hệ thống 

2.3. Kết nối trạm thu thập dữ liệu trung tâm 

Với đặc tính di chuyển linh hoạt của mình, trạm quan trắc SS cần sử dụng phương thức kết nối không 

dây với trạm trung tâm. Có nhiều giải pháp kỹ thuật để giao tiếp, truyền thông không dây như sử dụng công 

nghệ Bluetooth, Wifi hoặc sóng Radio.  

Công nghệ Bluetooth và Wifi có ưu điểm là lưu lượng dữ liệu lớn, giúp cho việc truyền tải thông tin 

nhanh nên lượng thông tin được truyền đi nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Nhược điểm của những công 

nghệ này là khoảng cách truyền ngắn. Ngoài ra, do lưu lượng lớn, nên tổn hao năng lượng trong quá trình 

truyền cũng lớn. 
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Giải pháp sử dụng sóng Radio thì lưu lượng dữ liệu thấp, không thể so sánh được với Bluetooth hay 

Wifi. Ngược lại, sóng Radio có ưu thế về khoảng cách truyền khi sử dụng các công nghệ mã hóa dữ liệu, 

có thể lên tới nhiều kilomet. Đồng thời, khi lưu lượng dữ liệu thấp, tổn hao năng lượng truyền cũng thấp 

hơn. 

Với hệ thống quan trắc thông số môi trường, lượng thông tin là không lớn, các thông tin không cần thiết 

phải truyền đi liên tục do sự biến đổi của môi trường cần phải có thời gian. Mặt khác, các trạm SS không 

đặt gần nhau và gần trạm trung tâm, do điều kiện môi trường là tương tự như nhau trong một vùng nhất 

định, tức là khoảng cách giữa các trạm có thể từ 1 tới vài kilomet. Thêm nữa, hệ thống làm việc từ nguồn 

pin, do đó, giải pháp lựa chọn phải tiêu thụ càng ít năng lượng càng tốt. Đó là những đặc thù của hệ thống 

này. 

Từ những tính chất đặc thù đó, giải pháp được lựa chọn là sử dụng sóng Radio. và giải pháp được lựa 

chọn là công nghệ Lora. Đây là một phương pháp mã hóa dữ liệu vào sóng điện từ ở một dải tần để có thể 

truyền thông tin ở khoảng cách lên tới nhiều kilomet mà vẫn trong giới hạn cho phép của nhà nước. Như 

vậy, trên mỗi trạm quan trắc SS sẽ có một module truyền thông Lora dùng cho việc giao tiếp với trạm trung 

tâm. Module Lora và thông số kỹ thuật cơ bản được mô tả trong Hình 4. 

 

 

Nguồn cấp : 2,5 – 5 VDC 

Giao tiếp : UART 

Dải tần : 410 – 525 MHz 

Tốc độ truyền : 300Kb/s 

Công suất truyền : 18±1 dBm 

Tần số thường dùng : 433MHz, 470MHz 

Nhiệt độ làm việc : -30 ÷ +85 độ C 

Hình 4. Module truyền thông không dây Lora 

2.4. Bộ xử lý trung tâm CPU 

Với yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, trạm quan trắc SS cần có nguyên lý làm việc càng đơn giản càng 

tốt, nhưng vẫn phải đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và độ ổn định cao. Vì vậy, bộ xử lý trung tâm CPU 

của trạm cần có cấu trúc đơn giản, xử lý thông tin nhanh, gọn và trực tiếp và tất nhiên là đảm bảo khả năng 

kết nối cảm biến và module chức năng Lora. Với những lý do đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn dòng vi 

điều khiển Pic của Microchip mã 16f886. Đây là loại vi điều khiển 28 chân nhỏ gọn nhưng có đầy đủ các 

cổng kết nối tín hiệu số, tương tự và truyền thông UART, I2C (Hình 5). Với 24 chân I/O, CPU này cho 

phép thiết lập một số các cổng I/O dự phòng cho mục đích phát triển ứng dụng về sau. 

 

 

Điện áp hoạt động : 2 – 5,5 VDC 

Tần số clock : ≤ 20 MHz 

Kích thước : 28 chân 

Số chân IO : 24 

Chuyển đổi ADC : 10 bit 

Truyền thông : I2C, SPI, UART 

 

Hình 5. Vi điều khiển Pic16f886 

2.5. Xây dựng cấu trúc hệ thống  

Sau khi lựa chọn được các thiết bị, phân tích phương thức kết nối các cảm biến và module chức năng 

Lora với CPU, các liên kết được xác lập. Các I/O còn lại của CPU cũng được thiết kế dự phòng cho sự phát 

triển ứng dụng của trạm quan trắc. 

Bảng 1. Xác định các kiểu tín hiệu và cổng kết nối CPU với cảm biến và module Lora 

Chức năng Kiểu tín hiệu Tên Cổng 

Đọc dữ liệu cảm biến độ ẩm đất. Tương tự AN1 

Đọc dữ liệu cảm biến độ ẩm và nhiệt độ 

không khí 

Truyền thông I2C SCL,SDA 

Đọc dữ liệu cảm biến đo lượng mưa Số RB4 

Kết nối module Lora Truyền thông UART RX,TX 

Kiểm tra tình trạng nguồn Tương tự AN0 

Điều khiển cấp/ngừng cấp nguồn cảm biến Số RB5 

Trên cơ sở xác định các I/O sử dụng và I/O dự phòng của CPU, cấu trúc chi tiết trạm quan trắc SS được 

mô tả như trên Hình 6. 
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CPU

(Pic16f886)

Thạch anh

Hạ áp 

12->5Vdc

Kiểm tra 

nguồn 12V Lora module

Cảm biến độ 

ẩm đất

Cảm biến độ 

ẩm, nhiệt độ 

không khí

Cảm biến đo 

mưa

I2C

PULSE

AI

UART

DI

2xADC

(terminal)

4xDI

(terminal)

Nguồn 5vdc

(terminal)

AI

AI

CLOCK

Nguồn 12vdc

(terminal)

4xDO

(terminal)

1xPWM

(terminal)

DI

DO

 
Hình 6. Cấu trúc trạm quan trắc dữ liệu môi trường Sensor Station - SS 

3. Thiết kế phần mềm điều khiển và kết quả  

Sau khi xác định được cấu trúc chi tiết cho trạm SS, mạch phần cứng CPU được thiết kế và kết nối với 

các thiết bị. Kết quả thiết kế và xây dựng trạm SS được mô tả như Hình 7. Để trạm đi vào hoạt động, cần 

có phần mềm nạp cho vi điều khiển. Phần mềm này cũng gồm hai chức năng cơ bản là đọc dữ liệu cảm 

biển và giao tiếp với trạm trung tâm. CPU cũng được thiết kế chế độ ngủ (Sleep) giữa các chu kỳ đọc dữ 

liệu cảm biến và trao đổi thông tin với trạm trung tâm. Việc tạo lập chế độ này sẽ làm giảm mức tiêu thụ 

năng lượng của trạm, giúp duy trì hoạt động lâu dài hơn khi nguồn cung cấp năng lượng bị hạn chế. Ngoài 

ra, CPU cũng cung cấp một dung lượng bộ nhớ nhất định giúp trạm SS có thể lưu trữ một số kết quả đo khi 

trạm bị mất kết nối với trạm trung tâm. Hình 8 mô tả thuật toán chương trình điều khiển của CPU cũng là 

quy trình hoạt động của trạm Sensor Station. 

 

 
 

Hình 7. Hình ảnh các trạm quan trắc thông số môi trường Sensor Station – SS sau khi hoàn thành 
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Hình 8. Giải thuật xử lý hoạt động trạm Sensor Station – SS 

Kết quả chạy thử nghiệm trạm hoạt động tốt, ổn định, các thông số đo chính xác, tổng dòng điện tiêu thụ 

là khoảng 3 mili Ampe. Từ cơ sở này, các thông số hệ thống nguồn được chuẩn hóa. Theo đó, pin mặt trời 

được sử dụng loại 30W, 18V; ắc qui 12V20Ah; Bộ điều khiển nguồn sạc loại PWM. Với hệ thống thiết bị 
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nguồn này, cho phép trạm có thể hoạt động tới trên một tuần trong tình trạng trời ít nắng. Hình 9 mô tả kết 

quả đo dữ liệu của trạm SS gửi về được hiển thị tại trạm thu thập trung tâm. 

 
Hình 9. Kết quả dữ liệu đo tại trạm thu thập trung tâm 

 

4. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu các lý thuyết về độ ẩm, độ khô hạn đất; và nghiên cứu cấu trúc, cơ chế hoạt động 

của các hệ thống quan trắc môi trường trong thực tế, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, xây dựng thành công 

trạm cảm biến đo lường dữ liệu môi trường cho hệ thống giám sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm, độ 

khô hạn đất trên nền tảng vi điều khiển Pic16f886. Sản phẩm đã được thử nghiệm thành công và hoạt động 

ổn định, độc lập. Dữ liệu có thể truyền đi với khoảng cách nhiều kilomet. Các dữ liệu được mã hóa gửi về 

trạm trung tâm theo chuẩn truyền thông Modbus, với độ chính xác 2 số sau dấu phảy. Nguồn năng lượng 

tái tạo và dự trữ cho phép hệ thống hoạt động trong điều kiện nắng yếu hoặc trời mưa liên tục trong nhiều 

ngày.  

Hệ thống này có thể nâng cấp thêm nhiều tính năng và cơ chế hoạt động. Ngay khi thiết kế, nhóm nghiên 

cứu đã tính toán cho yêu cầu phát triển, mở rộng hệ thống sau này bằng cách đặt sẵn các cổng I/O còn lại 

của vi điều khiển làm I/O dự phòng. Theo đó, trạm cho phép kết nối thêm 2 thiết bị trao đổi tín hiệu dạng 

tương tự; 4 cổng ra số (2 cổng ra Transitor, 2 cổng ra Relay) để điều khiển thiết bị ngoại vi; 4 cổng vào tín 

hiệu số cho phép sử dụng chế độ ngắt ưu tiên; và một cổng ra điều khiển PWM. 

Kết quả hoạt động thử nghiệm cho thấy, thiết bị đủ điều kiện cho phép để đưa vào sử dụng trong thực tế 

đáp ứng yêu cầu của các hệ thống giám sát, phân tích dữ liệu và xác định quy luật phân bố độ ẩm và độ khô 

hạn đất. 
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ABSTRACT 

Research to build Sensor Station to measure data for the monitor and 

determine soil moisture distribution rules system by microcontroller 

  
Dao Hieu1, Uong Quang Tuyen1

, Khong Cao Phong1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

The distribution rules of humidity and drought are important information that strong impact on the life 

and economy of the people in Vietnam northern mountainous areas. Analyzing those rules can provide 

authorities and people warnings about the risk of landslides; it support to the decision-making on crop 

conversion in the agricultural and forestry sectors. A system can monitor and determine the distribution of 

humidity and drought for an area is the goal of the research team. The system consists of Sensor Station 

and a Central Station for data acquisition and saving. This paper presents the architecture design of  

hardware and software of Sensor stations. The Sensor stations have responsibility that reading measured 

value of sensors according to defined cycle; after that providing those values, and executing other request 

commands from central station. Producting and testing results of Sensor Stations will be presented in the 

content of this article. 

Keywords: IoT; monitoring and waring system; soil moisture and dryness distribution; sensor; Pic. 
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Tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ 

biến đổi bán dẫn 
 

Kim Ngọc Linh 1,* , Nguyễn Trường Giang1, Kim Thị Cẩm Ánh 1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT 

Mạng điện mỏ hỗn hợp (mạng có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn) ngày càng được sử dụng nhiều trong 

các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. Để có thể lựa chọn được những giải pháp hạn chế hiệu quả dòng điện rò 

trong các mạng điện này cần phải biết được đặc điểm của dòng rò phát sinh trong đó. Bài báo trình bày kết 

quả xây dựng các biểu thức tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hỗn hợp, khi có rò ở phần mạng xoay 

chiều tần số công nghiệp và rò trong phần mạng xoay chiều có tần số thay đổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

rằng, khi phần mạng một chiều có có điện trở cách điện không đối đối xứng hoặc phần mạng xoay chiều 

có tần số thay đổi có chiều dài đáng kể, để đảm bảo an toàn điện giật, cần áp dụng các giải pháp hạn chế 

dòng điện rò khác với các giải pháp đã áp dụng đối với mạng xoay chiều tần số công nghiệp thông thường. 

 

Từ khóa: Dòng điện rò; mạng điện mỏ; biến đổi bán dẫn; Têvenin. 

1. Đặt vấn đề 

Trong thời gian hiện tại, ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh đã đưa vào sử dụng những tổ hợp cơ khí 

hóa khai thác mới, trong đó có sử dụng các bộ biến tần bán dẫn để truyền động cho các máy công tác. Để 

khởi động các hệ băng tải và máy bơm nhiều mỏ hầm lò cũng sử dụng các thiết bị khởi động mềm dùng 

các van bán dẫn công suất. 

Trong điều kiện khắc nghiệt của các mỏ hầm lò, việc ứng dụng các truyền động điều khiển bán dẫn kèm 

theo những vấn đề kỹ thuật phức tạp cũng như những vấn đề mới về an toàn điện giật. Đó là vì khi đưa các 

thiết bị điện tử công suất vào thì mạng điện mỏ trở thành một mạng điện hỗn hợp, tức là có chứa cả phần 

mạch xoay chiều tần số công nghiệp, phần mạch một chiều và phần mạch xoay chiều có tần số có thể điều 

chỉnh. Mỗi một phần mạch này có đặc điểm vận hành và yêu cầu khác nhau về đảm bảo điều kiện an toàn 

điện giật (Xavitxki V.N., Xtađnik N.I., 2013). Vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm của dòng điện rò phát sinh 

trong mạng điện mỏ hỗn hợp, để từ đó đề xuất các giải pháp hạn chế hiệu quả dòng điện rò trong các mạng 

điện mỏ có chứa các bộ biến đổi bán dẫn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

2. Kết quả nghiên cứu 

Với giả thiết mạng có thông số tập trung, bỏ qua trở kháng của biến áp và cáp, phần mạch chỉnh lưu của 

bộ biến đổi được mắc trực tiếp không qua biến áp và không tính đến trở kháng cách điện giữa các pha của 

mạng, sơ đồ tương đương về phương diện an toàn điện giật cho mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ 

biến đổi bán dẫn (mạng hỗn hợp) như hình 1 (Kim Ngọc Linh, 2018). 
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Hình 1. Sơ đồ tương đương về phương diện an toàn điện giật của mạng điện mỏ hỗn hợp 
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Trong sơ đồ hình 1 ký hiệu RA, RB, RC, CA, CB, CC là điện trở cách điện và điện dung các pha so với đất 

của phần mạng trước biến tần (MTBT); RAf, RBf, RCf, CAf, CBf, CCf là điện trở cách điện và điện dung các 

pha so với đất của phần mạng sau biến tần (MSBT); R+, R-, C+, C- là điện trở cách điện và điện dung giữa 

cực dương (+) và cực âm (-) so với đất của phần mạng một chiều (MMC); Uf là điện áp pha cuộn thứ cấp 

của máy biến áp khu vực; U0 là trị số trung bình của điện áp chỉnh lưu cầu ba pha (
0 2,34 fU U ). 

2.1. Khi phát sinh rò ở phần mạng trước biến tần (MTBT)  

Trường hợp phát sinh rò ở phần mạch xoay chiều tần số công nghiệp (MTBT) sơ đồ tính toán có dạng 

như hình 2, trong đó Rrò là điện trở rò một pha. 
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Hình 2. Sơ đồ tính dòng điện rò khi có rò ở phần mạng trước biến tần (MTBT) 

Khi có rò một pha, dòng irò qua điện trở rò Rrò sẽ gồm hai thành phần: Thành phần dòng xoay chiều irò1 

gây bởi điện trở và điện dung cách điện của phần mạng xoay chiều MTBT và thành phần dòng một chiều 

irò2 có trị số tùy thuộc vào sự mất đối xứng điện trở cách điện của phần mạng điện một chiều MMC. 

+ Tính dòng điện rò xoay chiều irò1: 

Thành phần xoay chiều được xác định theo phương pháp giống như phương pháp tính dòng rò trong 

mạch ba pha trung tính cách ly thông thường (Nôvôxelov V.A., 2013; Petrichencô A.A., 2017). 

Giả thiết điện áp pha cuộn thứ cấp của biến áp có dạng 2 sin( )f fu U ωt ψ= +  suy ra: 
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 , 1/CX C=  , R=RA//RB//RC, C=CA+CB+CC. 

+ Tính dòng điện rò một chiều irò2: 

Có sáu giai đoạn hoạt động của nghịch lưu trong một chu kỳ của điện áp pha phần MSBT (ví dụ ufa). 

Trong các giai đoạn này điện trở cách điện giữa cực dương và cực âm của phần mạch một chiều MMC so 

với đất được mô tả trong bảng 1 (Olszowiec P., 2014). 

 

Bảng 1. Điện trở cách điện phần MMC trong một chu kỳ làm việc của nghịch lưu 

TT Góc pha của điện 

áp pha uaf 

Van dẫn Điện trở cách điện nối giữa 

cực dương và đất 

Điện trở cách điện nối 

giữa cực âm và đất 

1 0 / 3  V1, V3, V5 R+, RAf, RCf R-, RBf 

2 / 3 2 / 3   V1, V5, V6 R+, RAf R-, RBf, RCf 

3 2 / 3   V1, V2, V6 R+, RAf, RBf R-, RCf 

4 4 / 3   V2, V4, V6 R+, RBf R-, RAf RCf 

5 4 / 3 5 / 3   V2, V3, V4 R+, RBf, RCf R-, RAf 

6 5 / 3 2   V3, V4, V5 R+, RCf R-, RAf, RBf 

Bảng 1 cho thấy điện trở cách điện nhìn từ cực dương và cực âm phần MMC so với đất thay đổi theo 

chu kỳ làm việc của nghịch lưu. 

Từ sơ đồ hình 2, nếu giả thiết các van bán dẫn là lý tưởng ta có sơ đồ tương đương để tính dòng điện rò 

một chiều irò2 hình 3a. Trong sơ đồ này để tiện phân tích mạch đã thay thế các điện trở cách điện bằng các 

điện dẫn cách điện tương ứng (Gi=1/Ri), các van bán dẫn V1-V6 được thay thế bằng các chuyển mạch lý 

tưởng S1-S6.  
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Hình 3. Sơ đồ tương đương tính dòng điện rò iro2 

Theo phương pháp nguồn tương đương, sơ đồ hình 3a có thể thay thế bằng sơ đồ đơn giản hình 3b, trong 

đó ký hiệu Etđ và Gtđ là sức điện động và điện dẫn của nguồn tương đương Têvenin. 

Từ sơ đồ hình 3b có biểu thức tổng quát để tính dòng rò iro2: 

 
2

1/ 1/

tđ

ro

rò tđ

E
i

G G
=

+
 (2) 

Ta đi tính các thông số của nguồn tương đương Têvenin ứng với 6 giai đoạn làm việc của nghịch lưu. 

+ Trong khoảng 0 / 3 , trong hình 2 các khóa S1, S3 và S5 đóng, có sơ đồ tính Etđ và Gtđ nêu trên 

hình 4. 

AfG BfGCfG −G+G
AG CGBG

20 /U

20 /U
hotđ UE =

 

Hình 4. Sơ đồ tính Etđ và Gtđ trong khoảng 0 / 3  

Từ sơ đồ hình 4 tính được điện dẫn của nguồn tương đương chính bằng tổng điện dẫn cách điện của 

mạng 
cdG 

: 

 
1tđ A B C Af Bf Cf cdG G G G G G G G G G+ − = + + + + + + + =  (3) 

Áp dụng phương pháp xếp chồng tính được sức điện động của nguồn tương đương Etđ1: 

 0

1

( ) / 2

)

Af Cf

ho

A B C Af Bf Cf

U G G G
U

G G G G G G G G

+

+ −

+ +
=

+ + + + + + +
 

 0

2

( ) / 2

)

Bf Cf

ho

A B C Af Bf Cf

U G G G
U

G G G G G G G G

−

+ −

− + +
=

+ + + + + + +
 

Vậy: 

 
1 1 2

[( ) ( )

)

Af Cf Bf

tđ ho ho ho

A B C Af Bf Cf

E G G G G G
E U U U

G G G G G G G G

+ −

+ −

+ + − +
= = + =

+ + + + + + +
  (4) 

+ Trong khoảng / 3 2 / 3  , các khóa S1, S5 và S6 đóng, sơ đồ tính Etđ và Gtđ nêu trên hình 5. 

AfG BfGCfG−G+G
AG CGBG

20 /U

20 /U
hotđ UE =

 

Hình 5. Sơ đồ tính Etđ và Gtđ trong khoảng / 3 2 / 3   

Từ sơ đồ hình 5 tính được điện dẫn của nguồn tương đương:  

 
2tđ A B C Af Bf CfG G G G G G G G G+ −= + + + + + + +   (5) 

Áp dụng phương pháp xếp chồng tính được sức điện động của nguồn tương đương Etđ2: 



   

31 

0

1

( ) / 2

)

Af

ho
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U G G
U

G G G G G G G G
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+ −
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( ) / 2

)
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ho
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G G G G G G G G

−

+ −
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Vậy: 

 0

2 1 2

[( ) ( )] / 2

)

Af Bf Cf

tđ ho ho

A B C Af Bf Cf

U G G G G G
E U U

G G G G G G G G

+ −

+ −

+ − + +
= + =

+ + + + + + +
  (6) 

Tính toán tương tự trong các khoảng thời gian còn lại cho các kết quả: 

+ Trong khoảng 2 / 3  , các khóa S1, S2 và S6 đóng có 

3tđ A B C Af Bf CfG G G G G G G G G+ −= + + + + + + +  

0

3

[( ) ( )] / 2

)

Af Bf Cf

tđ

A B C Af Bf Cf

U G G G G G
E

G G G G G G G G

+ −

+ −

+ + − +
=

+ + + + + + +
 

+ Trong khoảng 4 / 3  , các khóa S2, S4 và S6 đóng có 

4tđ A B C Af Bf CfG G G G G G G G G+ −= + + + + + + +  

0

4

[( ) ( )] / 2

)

Bf Af Cf

tđ

A B C Af Bf Cf

U G G G G G
E

G G G G G G G G

+ −

+ −

+ − + +
=

+ + + + + + +
 

+ Trong khoảng 4 / 3 5 / 3  , các khóa S2, S3 và S4 đóng có 

5tđ A B C Af Bf CfG G G G G G G G G+ −= + + + + + + +  

0

5

[( ) ( )] / 2

)

Bf Cf Af

tđ

A B C Af Bf Cf

U G G G G G
E

G G G G G G G G

+ −

+ −

+ + − +
=

+ + + + + + +
 

+ Trong khoảng 5 / 3 2  , các khóa S3, S4 và S5 đóng có 

6tđ A B C Af Bf CfG G G G G G G G G+ −= + + + + + + +  

0

6

[( ) ( )] / 2

)

Cf Af Bf

tđ

A B C Af Bf Cf

U G G G G G
E

G G G G G G G G

+ −

+ −

+ − + +
=

+ + + + + + +
 

➢ Suy ra trị số trung bình của điện dẫn và sức điện động nguồn tương đương: 

1 2 3 4 5 6( ) / 6tđ tđ tđ tđ tđ tđ tđG G G G G G G= + + + + +  

 
tđ A B C Af Bf Cf cdG G G G G G G G G G+ − = + + + + + + + =  (7) 

1 2 3 4 5 6( ) / 6tđ tđ tđ tđ tđ tđ tđE E E E E E E= + + + + +  

 0 0( ) / 2 ( )

) 2
tđ

A B C Af Bf Cf cd

U G G U G G
E

G G G G G G G G G

+ − + −

+ − 

− −
= =

+ + + + + + +
 (8) 

➢ Từ (2), (7) và (8) tính được dòng điện rò irò2 bằng: 

 0

2

( ) / 2

1/ 1/ 1/ 1/

cdtđ

rò

rò tđ rò cd

U G G GE
i

G G G G

+ − 



−
= =

+ +
 (9) 

Từ biểu thức (1) và (9) suy ra irò=irò1+irò2 bằng: 

  

 ( )
2 2

0

2 2 2 2

( ) / 2
2 sin

1/ 1/( )

C cd

rò f

rò cdro C ro

R X U G G G
i U t

G GR R X R R

+ − 



+ −
= + − +

++ +
     (10) 

Từ (10) có nhận xét thấy rằng nếu phần MMC có điện dẫn cách điện đối xứng thì irò2=0 và trở kháng 

cách điện phần mạch một chiều và phần mạch sau biến tần không ảnh hưởng đến dòng điện rò. 

2.2. Khi phát sinh rò ở phần mạng sau biến tần (MSBT)  

Trường hợp phát sinh rò ở phần mạch điện xoay chiều tần số thay đổi (MSBT) sơ đồ tính toán có dạng 

như hình 6. Trường hợp này dòng rò iròf chảy qua điện trở rò Rrò gồm hai thành phần: Thành phần xoay 

chiều irò1f gây bởi trở kháng cách điện của phần MSBT và thành phần một chiều irò2f gây bởi trở kháng 

cách điện của phần MMC. 
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Hình 6. Sơ đồ tính dòng điện rò khi có rò ở phần mạng sau biến tần 

• Tính dòng điện rò xoay chiều irò1f: 

Giả thiết điện áp pha mạng sau biến tần có dạng 
/ / /2 sin( )fa fu U t= +   suy ra: 

 ( )
2 2

/ / / /

1
2 2 2 2

2 sin
( )

f Cf

rò f f

f rò Cf f rò

R X
i U t

R R X R R

+
= + −

+ +
     (11) 

Với 

2

/

2 2 ( )

f Cf

f rò Cf f rò

R X
arctg

R R X R R

−
=

+ +
 , /1/Cf fX C=  , Rf=RAf//RBf//RCf, Cf=CAf+CBf+CCf. 

• Tính dòng điện rò một chiều irò2f: 

Sơ đồ tương đương để tính dòng điện rò một chiều irò2f hình 7a. 

0U
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Hình 7. Sơ đồ tương đương tính dòng điện rò iro2f 

Theo phương pháp nguồn tương đương, sơ đồ hình 7a có thể thay thế bằng sơ đồ đơn giản hình 7b, trong 

đó ký hiệu Etđ và Gtđ là sức điện động và điện dẫn của nguồn tương đương Têvenin. 

Từ sơ đồ hình 7b có biểu thức tổng quát để tính dòng rò iro2f: 

 
2

1/ 1/

tđ

rò f

rò tđ

E
i

G G
=

+
  (12) 

Ta đi tính các thông số của nguồn tương đương Têvenin ứng với 6 giai đoạn làm việc của nghịch lưu. 

+ Trong khoảng 0 / 3 , trong hình 7a các khóa S1, S3 và S5 đóng, có sơ đồ tính Etđ và Gtđ nêu trên 

hình 8. 

0U

ròG

froi 2

AfG BfGCfG
−G

+G

 

Hình 8. Sơ đồ tính Etđ và Gtđ trong khoảng 0 / 3  

Từ sơ đồ hình 8 tính được điện dẫn của nguồn tương đương:  

 /

1tđ Af Bf Cf cđG G G G G G G+ −= + + + + =   (13) 

Sức điện động của nguồn tương đương: 
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Tính toán tương tự trong các khoảng thời gian còn lại cho các kết quả: 

+ Trong khoảng / 3 2 / 3  , các khóa S1, S5 và S6 đóng có 
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+ Trong khoảng 5 / 3 2  , các khóa S3, S4 và S5 đóng có 
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➢ Suy ra trị số trung bình của điện dẫn và sức điện động nguồn tương đương: 

1 2 3 4 5 6( ) / 6tđ tđ tđ tđ tđ tđ tđG G G G G G G= + + + + +  

 /

tđ Af Bf Cf cđG G G G G G G+ −= + + + + =   (15) 
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➢ Từ (12), (15) và (16) tính được dòng điện rò irò2f bằng: 
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2 /

( ) / 2

1/ 1/ 1/ 1/

tđ cđ

rò f

rò tđ rò cđ

E U G G G
i

G G G G

− +−
= =
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  (17) 

Từ biểu thức (11) và (17) suy ra iròf=irò1f+iro2f bằng: 

 ( )
2 2 /

/ / / / 0

/2 2 2 2

( ) / 2
2 sin

1/ 1/( )

f Cf cđ

ròf f

rò cđf rò Cf f rò
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     (18) 

Từ (18) ta cũng có nhận xét thấy rằng nếu phần MMC có điện dẫn cách điện đối xứng (G+=G-) thì irò2f=0 

và trở kháng cách điện phần mạch một chiều không ảnh hưởng đến dòng điện rò. 

3. Kết luận  

Trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn (mạng hỗn hợp), ở chế độ xác lập, quy 

luật phụ thuộc của dòng điện rò vào điện trở rò, điện trở và điện dung cách điện của mạng được mô tả theo 

các biểu thức (10) và (18).  

Trường hợp có rò một pha ở phần mạch xoay chiều MTBT, nếu phần mạch điện một chiều MMC trong 

các mạng điện mỏ hỗn hợp có điện trở cách điện đối xứng (G+=G-) thì trở kháng cách điện phần mạch một 

chiều MMC và phần mạch xoay chiều MSBT không ảnh hưởng đến dòng điện rò. Trường hợp có rò một 

pha ở phần mạch xoay chiều MSBT, nếu phần MMC có điện dẫn cách điện đối xứng (G+=G-) thì trở kháng 

cách điện phần mạch một chiều cũng không ảnh hưởng đến dòng điện rò. 
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Nếu đảm bảo điều kiện phần MMC có điện dẫn cách điện đối xứng (G+=G-) thì trị số dòng điện rò ở 

phần mạch xoay chiều MTBT và MSBT chỉ phụ thuộc vào trở kháng cách điện của bản thân các phần đó. 

Vì vậy, nên lựa chọn thiết bị sao cho phần mạng MMC có chiều dài ngắn nhất để dễ đạt được điều kiện 

G+=G-. 

Khi phần mạng MMC có có điện trở cách điện đối xứng, nếu lựa chọn chọn sơ đồ cung cấp điện các 

mạng điện mỏ hỗn hợp sao cho phần mạng MSBT có chiều dài ngắn (điện dung của mạng so với đất nhỏ 

có thể bỏ qua), thì các các giải pháp hạn chế dòng điện rò trong mạng hỗn hợp có thể tương tự như các giải 

pháp đã áp dụng đối với mạng xoay chiều tần số công nghiệp thông thường. Trường hợp phần mạng MMC 

có điện trở cách điện không đối xứng hoặc phần mạng MSBT có chiều dài đáng kể, để đảm bảo an toàn 

điện giật cần áp dụng các giải pháp hạn chế dòng điện rò mới, phù hợp cho các mạng điện mỏ hỗn hợp. 
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ABSTRACT 

Determination of leakage current in underground mining power 

networks using semiconductor converters 
 

Kim Ngoc Linh 1, Nguyen Truong Giang 1
, Kim Thi Cam Anh 1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

The underground mine power networks containing semiconductor frequency converters (combined 

networks) are now widely used in Quang Ninh zone. In order to be able to select solutions that effectively 

limit the leakage current in these electrical networks, it is necessary to know the characteristics of the 

leakage current generated therein. This paper presents the results of calculating the leakage currents in 

combined networks when there is leakage in the industrial frequency AC network part and leakage in the 

variable frequency AC network part. Research results show that when the DC network part has an 

asymmetric insulating resistance or variable frequency AC network part has considerable length, to ensure 

electrical safety, it is necessary to apply leakage current limiting solutions are different from solutions 

applied to conventional industrial frequency AC networks. 

 

Keywords: Leakage current; Underground mine power networks; Semiconductor frequency converters; 

Thevenin. 
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Thiết kế hệ thống giám sát, cảnh bảo trượt lở đất dựa trên nền tảng 

Android 
Phạm Thị Thanh Loan 1,* , Nguyễn Thế Lực1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT  

Để đáp ứng nhu cầu giám sát từ xa các thông số độ ẩm đất, độ hạn đất, nhiệt độ, lượng mưa và cảnh báo 

sớm hiện tượng trượt lở đất, hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các thông số môi trường theo thời gian 

thực dựa trên nền tảng Android, tích hợp với công nghệ WebGIS được đề xuất trong bài báo này. Thiết kế 

tổng thể của hệ thống, thiết kế của từng module, chương trình phần mềm giám sát và cảnh báo chạy trên 

điện thoại Android được trình bày cô đọng và khoa học trong bài báo. Kết quả thực tế cho thấy hệ thống 

hoạt động ổn định và đáng tin cậy, khả năng giám sát và cảnh báo giúp người dùng khai thác tối ưu tài 

nguyên đất đồng thời giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Hệ thống có thể dược mở rộng dễ dàng khi số 

lượng điểm đo và vùng cảnh báo tăng lên. 

 

Từ khóa: Hệ thống giám sát; cảnh báo; Android; WebGIS. 

1. Đặt vấn đề 

Với đặc điểm là một nước nông nghiệp cùng mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ổn định ở 16-18% 

trong những năm gần đây, việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đang được chính phủ Việt Nam đặc 

biệt quan tâm (https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/nong-san-viet-nam-rao-can-chat-

luong1093043.html). Khoa học công nghệ phát triển đã đem lại những thành tựu vượt trội về năng suất, sản 

lượng và xuất khẩu trong nông nghiệp. Tuy nhiên thành tích về hiệu quả kinh tế cho nông dân và chất lượng 

nông sản lại không mấy ấn tượng. Nguyên nhân là do tác động của môi trường và những ảnh hưởng của 

thời tiết cực đoạn như trượt lở đất, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng…Giám sát thông số môi trường và cảnh báo 

sớm trượt lở đất giúp người dùng có kế hoạch phù hợp cho vụ mùa, giảm chi phí đầu tư và phòng tránh tác 

hại của thiên tai. Hệ thống giám sát môi trường chủ yếu dựa trên các máy tính cục bộ, hệ thống cảm biến 

không dây, Internet và giao tiếp mạng GPRS. 

Android là hệ điều hành điện thoại di động nguồn mở dựa trên Linux, bao gồm hệ điều hành, phần mềm 

trung gian, giao diện người dùng. Tất cả nền tảng phát triển phần mềm của thế giới đều có thể được xây 

dựng thông qua nền tảng mở Linux (Li Zhang*, Congcong Li, Yushen Jia, Zhigang Xiao, 2015). Bài báo 

này đề xuất xây dựng ứng dụng di động dựa trên Android tích hợp công nghệ WebGIS để giám sát độ ẩm 

đất, mức độ hạn đất, nhiệt độ môi trường, lượng mưa và cảnh báo sớm trượt lở đất cho tỉnh Lai Châu. 

Thông số môi trường tại các điểm đo được gửi tới thiết bị đầu cuối di động theo thời gian thực. Người dùng 

có thể  theo dõi giá trị đo trên điện thoại thông minh, máy tính bảng,….Nhà quản lý có thể lập báo cáo, lập 

kế hoạch gieo trồng, thiết lập ngưỡng cảnh báo và lên phương án ứng phó khi xảy ra tai biến thiên nhiên. 

2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống 

2.1. Cấu trúc cơ bản  

Hệ thống phần mềm hoạt động theo mô hình Client-Server và được cài đặt trên điện thoại thông minh, 

máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android. Hình 1 là cấu trúc hệ thống phần mềm giám sát thông số môi 

trường và cảnh báo sớm trượt lở đất. 

2.2.  Thiết kế các module chức năng 

Module chức năng của ứng dụng giám sát và cảnh báo trượt lở đất bao gồm: Module cơ sở dữ liệu và 

quản lý cơ sở dữ liệu; Module kết nối máy chủ (web services) và Module giao diện người dùng (John W. 

Satzinger Missouri, Robert B. Jackson RBJ and Associates Stephen D. Burd, 2015). 

Module cơ sở dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu 
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Cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu của phần mềm giám sát thông số môi trường và cảnh báo trượt lở đất cho 

trên hình 3. Dữ liệu chính bao gồm: giá trị đo độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí; tọa độ các 

điểm đo, khu vực đo (xã, huyện); dữ liệu về nhà cung cấp số liệu; 

 
Hình 1. Sơ đồ cấu trúc hệ thống giám sát thông số môi trường và cảnh báo trượt lở đất 

 

Dữ liệu báo cáo dạng số, hình ảnh, bảng biểu; ngưỡng cảnh báo trượt lở đất và nguy hiểm thiên tai. 

Nhóm tác giả sử dụng công cụ visual studio, ngôn ngữ lập trình C# và mô hình MVC (Model View 

Controller) để phát triển phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Trong đó, Framework.Net và .NET Core cung 

cấp các thư viện hỗ trợ lập trình.  Việc kết nối và truy vấn dữ liệu giữa ứng dụng .Net với cơ sở dữ liệu 

được thực hiện thông qua công cụ hỗ trợ Entity Framework. 

 

Gửi yêu cầu truy vấn thông tin 

người dùng

Thông tin người dùng, thêm mới 
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Database data
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data
API SQL 

Processor

Direct Processor
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Direct query 
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Database 

Administrator

Schema 

data

DBMS

 
 

Hình 2. Cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

 

Module giao diện người dùng 

    Phần mềm giám sát được cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng nền tảng 

Android. Việc sử dụng công cụ phát triển Android Studio để xây dựng chương trình phần mềm đảm bảo 

tính nhất quán, phù hợp với kích thước nhỏ gọn của màn hình thiết bị di động. Các chức năng chính của 

phần mềm bao gồm: Hiển thị dữ liệu các trạm đo kết hợp dữ liệu bản đồ, thống kê lịch sử dữ liệu đo, cho 

phép cài đặt và hiển thị thông báo hoặc cảnh báo về trượt lở đất tại những khu vực mà người dùng quan 

tâm. 

    Đối với nhà quản lý, phần mềm cung cấp chức năng xuất báo cáo, thiết lập cảnh báo, quản lý nhà cung 

cấp và người dùng. Ngoài ra, phần mềm cho phép người dùng cung cấp hình ảnh thực tế liên quan đến khu 

vực hoạt động của hệ thống. 

Module kết nối máy chủ 

    Module kết nối máy chủ là một web service cung cấp các dữ liệu cho phần mềm của người dùng và 

xử lý các yêu cầu từ phần mềm phía người dùng. Giao thức kết nối sử dụng RES API, một giao thức phổ 

biến để kết nối client-server. Web service kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua các hàm được xây dựng sẵn 

cho việc truy vấn dữ liệu ở các bảng. Phần mềm phía server được phát triển trên nền tảng .Net core sử dụng 
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ngôn ngữ lập trình C#. Module bao gồm các Controller có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu từ phía client để truy 

vấn cơ sở dữ liệu và trả về cho client các dữ liệu được yêu cầu. 
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Hình 3. Bảng cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát và cảnh báo trượt lở đất 

 

Bảng 1. Bảng dữ liệu của hệ thống giám sát và cảnh báo 

District/Ward: districID, Name, latitude, longitude, 

area, population 

Quận/khu vực: Chỉ số, Tên, vĩ độ, kinh độ, khu 

vực, dân số 

Measurement: LocationID, Name, latidtude, 

longitude,Location Status  

Điểm đo: Chỉ số, tên, vĩ độ, kinh độ, trạng thái 

điểm đo 

Measurementdata: mDataID, mLocationID,mData 

Value 

Dữ liệu đo: chỉ số, vị trí, giá trị, kiểu dữ liệu 

Message/messageType: ID, senderID, recieverID, 

Type, Content 

Tin nhắn: chỉ số, địa chỉ gửi, nhận, kiểu tin 

nhắn, nội dung. 

Warning: ID, levelSetting, Location, Type Cảnh báo: chỉ số, mức độ, vị trí, loại dữ liệu 

UserAccount: ID, Name,Password.. Tài khoản người dùng: chỉ số, tên, mật khẩu... 

3. Thiết kế phần mềm giám sát thông số môi trường và cảnh báo trượt lở đất 

Phần mềm giám sát được thiết kế và lập trình trên nền tảng Android sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. 

Thiết kế phần mềm dựa trên mô hình MVVM (Model-View-ViewModel) được đề xuất bởi Google đối với 

các phần mềm hoạt động trên nền tảng Android (Joseph Annuzzi, Jr, Lauren Darcey, Shane Conder, 2014). 
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Cấu trúc phần mềm bao gồm các lớp: Phần hiển thị (View), lớp cung cấp dữ liệu cho view (ViewModel), 

lớp kết nối nguồn dữ liệu (Repository) và nguồn dữ liệu (Model). 

Phần hiển thị bao gồm các file layout được thiết kế bằng ngôn ngữ XML kết hợp với các lớp java và các 

resource (icon, image, string,…) tạo nên giao diện người dùng. Lớp ViewModel cung cấp các dữ liệu cần 

thiết để hiển thị trên các view thuộc lớp java (edit text, recycleview, imageview,…). 

Nguồn dữ liệu của hệ thống được lữu trữ trên server hoặc lưu trữ trên thiết bị của người dùng (Room, 

SQLite database). Lớp Repository thực hiện kết nối nguồn dữ liệu, truy vấn dữ liệu để trả về cho 

ViewModel các dữ liệu cần thiết. Thư viện Retrofit được sử dụng để hỗ trợ cho việc kết nối server sử dụng 

giao thức RES API để tạo các yêu cầu đến server. Dữ liệu trả về từ server được đóng gói vào các Response 

body theo cấu trúc file Json. 

 
Hình 4. Mô hình MVVM 

 

 
 

Hình 5: Thuật toán chương trình 
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Với hệ thống giám sát các thông số môi trường và cảnh báo trượt lở, việc tích hợp công nghệ WebGIS 

sẽ hỗ trợ việc theo dõi, giám sát và tìm kiếm các thông tin một cách trực quan. Công cụ google map API 

cho phép tích hợp công nghệ WebGIS một cách nhanh chóng và dễ dàng lên các phần mềm ứng dụng cho 

điện thoại, máy tính,… 

4. Kết quả đạt được 

    

Hình 6: Giao diện phần mềm 

5. Kết luận 

    Phần mềm giám sát thông số môi trường và cảnh báo trượt lở đất được thiết kế cho điện thoại thông minh 

chạy hệ điều hành Android, sử dụng các công cụ phát triển phần mềm: Visual Studio và Android Studio. 

Hệ thống sử dụng mã nguồn mở nền tảng Android, tích hợp công nghệ WebGIS và liên kết chặt chẽ với 

các công nghệ hiện đại. Kết quả thực tiễn cho thấy việc trao đổi dữ liệu của phần mềm di động và module 

máy chủ là đáng tin cậy, giao diện ứng dụng đơn giản, thuận tiện và đáp ứng đầy đủ mục đích sử dụng của 

người dùng. Thông tin về các giá trị đo được cập nhật theo thời gian thực, hình ảnh và âm thanh rõ ràng. 

Các cảnh báo hoạt động chính xác theo ngưỡng đặt, thể hiện trên cả tin nhắn và âm thanh báo động. Ứng 

dụng giúp người sử dụng lập kế hoạch cho vụ mùa, chăm sóc cây trồng hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả kinh 

tế, nâng cao năng suất và chất lượng nông, lâm sản. Thông tin về cảnh báo cũng góp phần giảm thiểu thiệt 

hại về người và tài sản cho các địa phương. Ứng dụng có thể được mở rộng và áp dụng cho các địa bàn 

khác cũng như các lĩnh vực nông nghiệp thông minh khác.  
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ABSTRACT 

Design of Land sliding warning and monitoring system based on 

Android Platform 
 

Pham Thi Thanh Loan1, Nguyen The Luc1 

1Ha Noi University of Mining and Geology 

 

To meet the need of remote monitoring of soil moisture, soil drought, temperature, precipitation 

parameters and early warning of landslides, the early warning and monitoring system for environmental 

parameters over real time based on Android platform, integrated with WebGIS technology is proposed in 

this paper. The overall design of the system, the design of each module, the program running on Android 

phones are presented concisely and scientifically in the article. The actual results show that the system 

operates stably and reliably, the warning and monitoring abilities help users to optimize land resources 

while minimizing damage caused by natural disasters. The system can be easily expanded as the number 

of measuring points and alarm zones increases. 

 

Keywords: Monitoring systems; warning; Android; WebGIS. 
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Nền tảng Data-Logger cho ứng dụng quan trắc môi trường sử dụng 

công nghệ NB-IoT 
 

Nguyễn Tiến Sỹ1,* , Cung Quang Khang1
, Nguyễn Trường Giang1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Công nghệ 4.0 với sự phát triển của IoT dẫn tới nhu cầu thu thập dữ liệu và giám sát từ xa không dây các 

thông số môi trường như mực nước, rung chấn, chất lượng không khí (AQI), … tăng trưởng mạnh mẽ. Để 

thực hiện việc này cần xây dựng nền tảng phần cứng Data-Logger Gateway mở, sử dụng công nghệ IoT 

cho phép kết nối đa dạng các loại cảm biến và giám sát từ xa qua server. NB-IoT là công nghệ IoT băng 

hẹp mới được triển khai tại Việt Nam từ 2019, công nghệ này có ưu điểm là vùng phủ rộng, chi phí kết nối 

thiết bị thấp, cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối vào mạng và sử dụng công suất vô tuyến thấp giúp kéo 

dài thời gian hoạt động của các thiết bị đầu cuối Gateway, phù hợp cho ứng dụng quan trắc các thông số 

môi trường. Bài báo đề xuất xây dựng nền tảng mở bộ Data-logger gắn trên các trạm quan trắc, truyền dữ 

liệu về trạm giám sát trung tâm các thông số bao gồm: toạ độ GPS, ID của trạm và dữ liệu đo được từ cảm 

biến qua kết nối NB-IoT. Bộ Data-logger có thể tuỳ biến kết nối nhiều loại cảm biến để phù hợp với nhiều 

ứng dụng quan trắc thông số môi trường khác nhau. 
 

Từ khóa: NB-IoT; data-logger; LPWAN; quan trắc; môi trường. 

1. Đặt vấn đề 

Theo thông tư số 24/2017/TT-BTNMI quy định kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần 

môi trường gồm: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước biển; 

nước mưa; nước thải; khí thải; đất; trầm tích. Để thực hiện công việc quan trắc môi trường yêu cầu bắt buộc 

cần bộ thiết bị thu thập dữ liệu từ cảm biến (gọi tắt là Data-logger); đây là phần cứng có chức năng nhận 

tín hiệu từ cảm biến, xử lý và truyền dữ liệu đã được xử lý lên máy chủ qua dây cáp hoặc vô tuyến. Hiện 

nay trên thị trường có rất nhiều thiết bị Data-logger như thiết bị đo mức siêu âm của HONDA HD1200, 

thiết bị đo nhiệt Raytek RAYMI3COMM ... 

        
Hình 1. Thiết bị Data-logger đo mức HD1200 và đo nhiệt RAYMI3COMM  

 

Các thiết bị Data-logger hiện nay chủ yếu là dạng đo cục bộ, dữ liệu đo được lưu vào bộ nhớ; người 

quản lý sau một thời gian sẽ kết nối Data-logger vào máy tính để đọc và xử lý dữ liệu. Điều này gây ra tốn 

chi phí, công sức và làm gián đoạn dữ liệu đo. Theo thông tư mới nhất, yêu cầu các bộ Data-logger cần 

truyền thông từ trạm cơ sở đến Trung tâm quan trắc của Sở TNMT. Như vậy, đòi hỏi bộ Data-logger phải 

luôn online, gửi dữ liệu theo thời gian thực qua Internet. Để thực hiện yêu cầu đó, tác giả đề xuất một nền 

tảng phần cứng bộ Data-logger cho phép thu thập dữ liệu từ các loại cảm biến khác nhau như cảm biến siêu 

âm, bụi, nhiệt, rung chấn, …, đồng thời có chức năng định vị thiết bị thông qua hệ thống GPS; dữ liệu được 

xử lý và truyền đến cơ sở dữ liệu của Trung tâm quan trắc Sở TNMT qua giao thức không dây NB-IoT.  

 

 
* Tác giả liên hệ 

Email: nguyentiensi@humg.edu.vn 

mailto:nguyentiensi@humg.edu.vn
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2. Các công nghệ được sử dụng trong thiết bị 

2.1. Mạng diện rộng công suất lớn LPWAN và công nghệ NB-IoT 

Theo yêu cầu của bài toán thu thập dữ liệu, thiết bị phần cứng có khả năng truyền dữ liệu theo chu kỳ 

với khoảng cách lớn và thời gian truyền hàng năm; giải pháp LPWAN (Low-Power WAN) là giải pháp tối 

ưu. Trong LPWAN có rất nhiều công nghệ khác nhau như LoRa, NB-IoT, Sigfox, LTE-M  

 

Bảng 1. So sánh giữa các công nghệ LPWAN   (www.smartfactoryvn.com) 

Tính năng Công nghệ LPWAN 

LoRAWAN Sigfox NB-IoT LTE-M 

Phổ (MHz) 868 EU; 915 

US; 433 Asia 

868 EU; 915 US; 433 

Asia 

700-900 700-900 

Băng thông 

(kHz) 

500-250-125 

US 

250-125 EU 

192 200 standalone 

180 in-band 

1.4MHz 

Tốc độ dữ liệu tối 

đa 

50kbps 100kbps 200kbps <1Mbps 

Độ dài mỗi tin 243 Byte Tối đa 12 Byte 1600 Byte  

Tuổi thọ pin 

(năm) 

13 13 11 10 

Kỹ thuật điều chế CSS BPSK QPSK 16QAM 

Chi phí Miễn phí dịch 

vụ, chi phí triển 

khai lớn, thiết 

bị đầu cuối rẻ 

Miễn phí dịch vụ, chi 

phí cho trạm và 

gateway lớn, thiết bị 

đầu cuối rẻ 

Chi phí cho trạm 

lớn, thiết bị đầu 

cuối rẻ 

Chi phí 

lớn 

 

Khả năng định vị trên LoRa và Sigfox phụ thuộc vào gateway (trạm chuyển giao), không có GPS nên 

cung cấp dịch vụ định vị không chính xác. Ngược lại, LTE-M và NB-IoT dựa trên GPS, cung cấp khả năng 

định vị chuẩn xác. LoRa phù hợp với các ứng dụng trong nhà do vị trí đặt gateway dễ dàng. Tuy nhiên, các 

bộ Data-logger lại thường đặt ngoài trời trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt nên NB-IoT là lựa 

chọn tốt hơn cả do hoạt động dựa trên hạ tầng 3G/4G mà không phụ thuộc vào gateway. NB-IoT và LTE 

hoạt động trong cùng một dải tần số. Như vậy mạng NB-IoT có thể được triển khai ở các dải tần mà GSM 

và LTE đang hoạt động với các chế độ trong băng (Inband), băng bảo vệ (Guardband) và ngoài băng 

(standalone).  

 
Hình 2. Các chế độ triển khai NB-IoT 

 

NB-IoT cung cấp hỗ trợ cho hơn 100 nghìn kết nối mỗi trạm thu phát, pin của thiết bị được kết nối với 

NB-IoT có thể hoạt động tới mười năm. Với những ưu điểm đã phân tích, công nghệ NB-IoT là tối ưu với 

thiết bị Data-logger.  

2.2. Hệ thống định vị toàn cầu GPS 

Với yêu cầu định vị chính xác, thiết bị Data-logger cần sử dụng công nghệ GPS. Hệ thống GPS bao gồm 

3 phân hệ chính: phân hệ không gian, phân hệ điều khiển mặt đất và phân hệ sử dụng. Phân hệ không gian 

gồm 32 vệ tinh chủ đạo quay quanh trái đất. Các vệ tinh được bố trí sao cho các máy thu GPS trên mặt đất 

có thể nhìn thấy tối thiểu 4 vệ tinh và trung bình từ 6 đến 8 vệ tinh nếu không bị cản trở bởi các cấu trúc hạ 

tầng dưới mặt đất. Góc quan sát lớn hơn 15o vào bất kỳ thời điểm nào. Hệ thống máy thu GPS bao gồm bộ 

thu GPS và cộng đồng người sử dụng. Các máy thu GPS sẽ chuyển đổi tín hiệu vệ tinh thành các thông số 

vị trí, vận tốc và thời gian. Để tính toán các thông số vị trí (X, Y, Z) và thời gian, cần ít nhất 4 vệ tinh. Bộ 

thu GPS được sử dụng cho các dịch vụ định vị, dẫn đường và nghiên cứu khác. Băng tần GPS L1 có tần số 

1575.42 MHz 
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Hình 3. Chùm sao vệ tinh và các thiết bị thu GPS 

 

Như vậy, trên thiết bị phần cứng cần hỗ trợ đa băng tần GPS (1.575 GHz) và băng tần NB-IoT (LTE) 

2.3. Thiết kế chế tạo phần cứng 

2.3.1. Sơ đồ khối  

Data-logger có các khối cơ bản sau: khối nguồn; khối xử lý trung tâm; khối thu GPS, phát sóng NB-IoT 

(Bruno Srbinovski và nnk, 2017), (Nurliyana Kafli và nnk, 2018). Trong đó khối nguồn sử dụng pin năng 

lượng mặt trời và pin sạc, cung cấp các điện áp 7.5VDC, 5VDC, 3.3VDC cho các thành phần trong mạch. 

Khối xử lý trung tâm thu thập dữ liệu từ cảm biến và tín hiệu GPS, truyền dữ liệu định vị, trạng thái và ID 

của bộ Data-logger. Khối thu GPS, phát sóng NB-IoT là dạng module đa băng tần tích hợp 

GPS/2G/3G/4G/NB-IoT, chuẩn giao tiếp UART qua tập lệnh AT 

 

 
Hình 4. Sơ đồ khối thiết bị Data-logger 

2.3.2. Khối nguồn 

Khối nguồn từ pin mặt trời 18V/20W và pin sạc 18650 3.7V. Điện áp 5VDC được tạo ra từ mạch ổn áp 

tuyến tính dùng LM7805 cung cấp cho cảm biến hoạt động. Điện áp 3.3VDC được tạo ra từ mạch ổn áp 

tuyến tính dùng AMS1117 cung cấp cho vi điều khiển hoạt động. Điện áp từ pin NLMT 18VDC được hạ 

áp xuống 7.5VDC. Với đặc tính điện áp đẩu ra pin NLMT biến đổi theo cường độ ánh sáng cực tím nên 

yêu cầu bộ nguồn cần có điện áp đầu vào dải rộng. Sử dụng IC LM2596 (www.ti.com) đáp ứng được yêu 

cầu trên với điện áp đầu vào dao động từ 4 đến 35VDC, dòng điện đầu ra tối đa 3A, hiệu suất 90% 

 3

2

5.1
(1 ) 1.23(1 ) 7.5

1
out ref

R
V V V

R
= + = + =         (1)  

trong đó: 1.23refV V=           

 
Hình 5. Sơ đồ khối nguồn 
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Điện áp sạc cho pin được tạo từ mạch nguồn xung sử dụng XL6009, mạch tự động sạc và chuyển nguồn 

giữa pin NLMT và pin sạc sử dụng IC tích hợp MOSFET APM4953. MOSFET tự động dẫn hoặc khoá dựa 

trên điện áp đo được từ pin sạc và pin NLMT 

 
(a) 

    
(b)   (c) 

Hình 4. Sơ đồ nguyên lý mạch tạo điện áp sạc (a), mạch sạc (b) và tự động chuyển nguồn giữa pin 

NLMT và pin sạc (c)  

2.3.3. Khối vi xử lý trung tâm 

Sử dụng vi điều khiển STM32 của hãng ST (www.st.com). Đây là dòng vi điều khiển 32 bit với lõi 

ARM-Cortex, bộ nhớ 64Kb Flask, 16kB RAM và tần số hoạt động lên tới 72MHz, vi điều khiển tích hợp 

10 bộ ADC 12 bit, 8 bộ truyền thông USART, 2 bộ SPI và 2 bộ I2C. STM32 sử dụng điện áp thấp 3.3V và 

dòng điện 2μA khi ở chế độ standby, phù hợp với các ứng dụng cần tiết kiệm năng lượng, hoạt động lâu 

dài. 

 
Hình 5. Sơ đồ nguyên lý khối vi xử lý trung tâm 

 

2.3.4. Khối thu GPS, phát sóng NB-IoT 

Sử dụng module SIMCOM 7000C (www.simcom.com) hỗ trợ đa băng tần NB-IoT/ eMTC/ EDGE/ 

GPRS/GNSS hỗ trợ các băng tần 4G: B1/B3/B5/B8, giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn truyền thông 

UART và tập lệnh AT 

 
Hình 6. Sơ đồ nguyên lý khối GPS, NB-IoT 

 

Anten được sử dụng tương ứng GPS có tần số 1575MHz với độ lợi ≥ 25dB, anten NB-IoT tần số 900-

1800MHz, độ lợi 7dBi. Để sử dụng hạ tầng mạng 3G/4G tại Việt Nam, thiết bị cần có khe sim và đăng ký 

dịch dịch vụ 4G với các nhà mạng hiện đang triển khai NB-IoT ở Việt Nam như Viettel, Mobifone. 
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3. Quy trình thiết kế phần cứng 

Quy trình thiết kế phần cứng bao gồm các bước sau (www.altium.com) 

3.2 Đặt ra các yêu cầu bài toán. 

3.3 Lựa chọn linh kiện. 

3.4 Thiết kế mạch nguyên lý. 

3.5 Lựa chọn các chân linh kiện để chuyển sang mạch in Update mạch nguyên lý sang mạch in. 

3.6 Lựa chọn kích thước mạch in Sắp sếp các vị trí các loại linh kiện  như điện trở, tụ điện, IC... 

3.7 Đặt kích thước các loại dây nối. 

3.8 Đi dây trên mạch. 

3.9 Kiểm tra toàn mạch. 

3.10 Xuất file Gerber 

3.11 Sản xuất mạch in   

 
(a) 

 
(b) 

Hình 7. Nền tảng phần cứng Data-logger thiết kế bằng phần mềm (a) và sản phẩm thực tế (b) 

4. Kết quả và thảo luận  

Nền tảng phần cứng bộ Data-logger có chức năng thu thập dữ liệu định vị, đo lường cảm biến và truyền 

đến máy chủ thông qua giao thức NB-IoT trên nền di động 4G. Trong báo cáo cũng thể hiện kết quả về 

bảng dữ liệu và hình ảnh bản đồ định vị các vị trí lắp đặt bộ Data-logger trên giao diện web. Data-logger là 

một mảng đề tài lớn thu hút sự đầu tư nghiên cứu và phát triển của mọi quốc gia trong nước và thế giới. 

Hiện nay đã có một số công ty nghiên cứu và sản xuất thiết bị Data-logger trên nền NB-IoT như Daviteq, 

Advantech, ... 

Nền tảng Data-logger chế tạo có thể được áp dụng rất linh hoạt trong các lĩnh vực khác nhau như hệ 

thống quản lý rác thải (Kello Pardini và nnk, 2019), quan trắc các thông số môi trường như độ ẩm, bụi, mực 

nước, các loại khí, giám sát hành trình xe cấp nước, xử lý môi trường trong thành phố (Pouya 

Jamborsalamati và nnk, 2017), khai thác mỏ, giám sát mức độ rung chấn của các vụ nổ mìn khai thác 

quặng… Sản phẩm cung cấp dữ liệu thô giúp các nhà quản lý có thể bằng các thuật toán khai phá dữ liệu 

để đưa ra các giải pháp tối ưu về quan trắc môi trường.  

    
Hình 8. Hình ảnh bảng dữ liệu mức rác và bản đồ định vị các vị trí đặt bộ Data-logger 

trên giao diện web ứng dụng thiết kế thùng rác thông minh dùng NB-IoT 
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Với phần cứng bộ Data-logger được thiết kế trên, nhóm tác giả đã thực hiện triển khai với bài toán 

quản lý rác thải trong đô thị bằng cách gắn các bộ Data-logger trên các thùng rác để thu thập dữ liệu về 

mức rác trong thùng, vị trí đặt thùng rác trên bản đồ Google Map (Hình 8) 

5. Kết luận 

Báo cáo đề xuất một nền tảng phần cứng cho bộ Data-logger ứng dụng trong quan trắc môi trường sử 

dụng các công nghệ GPS, NB-IoT và đo lường cảm biến có chức năng thu thập dữ liệu không dây. Sản 

phẩm đáp ứng được các yêu cầu theo thông tư 24 của Bộ TNMT, đây là sản phẩm có thể nhân rộng và triển 

khai thực tế khi có dự án cụ thể. 

Hướng phát triển: xây dựng hệ cơ sở dữ liệu trên máy chủ đám mây để gửi dữ liệu từ phần cứng bộ Data-

logger về đó nhằm lưu trữ, phân tích, giám sát, hiển thị  
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ABSTRACT 

Data-Logger platform for Environmental Monitoring Application 

using NB-IoT  
Nguyen Tien Sy1, Cung Quang Khang1

, Nguyen Truong Giang1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

Industrial 4.0 with the development of IoT leads to strong growth of the demand for data collection and 

wireless remote monitoring of environmental parameters such as water level, vibration, air quality (AQI)... 

To do this, it is necessary to build an open Data-Logger Gateway hardware platform, using IoT technology 

to connect a variety of sensors and remote monitoring via server. NB-IoT is a new narrow-band IoT 

technology deployed in Vietnam from 2019 that has the advantage of wide coverage, low cost device, 

allowing multiple devices to connect to the network. Using low radio power helps to prolong the operation 

time of Gateway terminals, suitable for monitoring environmental parameters. The paper proposes to build 

an open platform for the Data-logger set mounted on monitoring stations, transmit data to the central 

monitoring station, including: GPS coordinates, station IDs and measured data from sensors via NB-IoT 

connection. The Data-logger can customize the connection of many types of sensors to suit many different 

monitoring applications of environmental parameters. 

 

Keywords: NB-IoT; data-logger; LPWAN; monitoring; environment. 



 

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT  

VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) 
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Thiết lập mô hình và giải bài toán tối ưu trong sản xuất với ví dụ áp 

dụng sắp xếp container lên tàu thủy nhằm tối ưu hóa lợi nhuận vận tải 
 

Nguyễn Đăng Tấn1,* 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT 

Trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp hàng hóa, mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận thu được luôn được các nhà sản 

xuất quan tâm và nó quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Để tìm các biến số với các thông số đầu 

vào cho trước cũng như các ràng buộc liên quan, cần phải thiết lập mô hình tối ưu hóa cũng như giải bài 

toán tối ưu. Nếu số lượng biến số càng nhiều cũng như số lượng ràng buộc càng lớn thì việc giải bài toán 

tối ưu càng phức tạp cũng như tốn nhiều thời gian. Để đơn giản hóa việc giải bài toán tối ưu cũng như viết 

chương trình, bài báo sử dụng phần mềm IBM CPLEX ILOG để viết thuật toán cũng như lưu dữ liệu đầu 

vào và xuất kết quả chương trình lên database microsoft access. Bài báo lấy ví dụ xây dựng mô hình tối ưu 

hóa cho công tác sắp xếp các loại container khác nhau lên các loại tàu thủy khác nhau và tìm nghiệm của 

mô hình. Kết quả bài toán tối ưu là lựa chọn được các loại container có tải trọng và dung tích khác nhau 

lên các loại tàu thủy có dung tích khoang chứa cũng như tải trọng khác nhau theo các ràng buộc cho trước 

nhằm thu được lợi nhuận vận tải tối đa. 
 

Từ khóa: Tối ưu hóa tuyến tính; sản xuất; lợi nhuận; ràng buộc; hàm mục tiêu. 

1. Đặt vấn đề 

Tối ưu hóa tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp. Lợi nhuận lớn nhất và chi phí sản xuất 

nhỏ nhất sẽ quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu. Trong bài toán tối ưu 

hóa, cực tiểu hoặc cực đại cho một hoặc nhiều hàm mục tiêu cần phải được giải quyết. Những hàm mục 

tiêu này liên quan đến thông số cho trước như số lượng, tập hợp các phần tử linh kiện trong sản xuất. Ngoài 

vấn đề lắp ráp, chế tạo, trong lĩnh vực vận tải, bài toán tối ưu hóa cũng được đặt ra nhằm thu được lợi nhuận 

vận tải tối đa trên cơ sở trang thiết bị sẵn có của doanh nghiệp. Vấn đề vận tải, đặc biệt là vận tải quy mô 

lớn cần được giải quyết triệt để bằng phần mềm chuyên dụng cũng như máy tính tốc độ cao. Nó quyết định 

tính kinh tế, hiệu quả trong lĩnh vực vận tải cũng như sản xuất hàng hóa. Nếu giải quyết được vấn đề phân 

phối hàng hóa tốt thì các bước tổ chức sản xuất sẽ thuận lợi (Domschke. W. 2007), (Dantzig, G.B. 1963). 

Để vận tải các đối tượng hàng hóa cho nhiều nơi tiêu thụ cần sắp xếp các tuyến vận tải sao cho chi phí vận 

tải rẻ nhất. Điều đó có nghĩa, các thông số về số lượng hàng hóa được giao, địa điểm giao hàng cũng như 

chi phí vận chuyển cho một đơn vị hàng hóa đến các điểm giao hàng được cho trước cần phải được tính 

toán (HAUKEN, W.; OPITZ, O. 1996). 

Xét về mặt động lực, vấn đề vận tải phụ thuộc vào thời gian, để tối ưu hóa tất cả các thông số của bài 

toán vận tải là điều không thể, vì cấu trúc mô hình rất phức tạp do khó khăn trong việc mô hình hóa. Trong 

quá trình vận chuyển luôn xuất hiện các biến ngẫu nhiên. Các đại lượng ngẫu nhiên không đại diện cho cấu 

trúc mô hình bài toán vận tải. Một thực tế quan trọng là tối ưu hóa nghiêm ngặt về mặt toán học sẽ không 

đạt được. Do đó việc chuyển sang mô phỏng tối ưu hóa hỗn hợp thường được sử dụng làm phương pháp 

đánh giá và tiếp cận (HELD, S 2014). 

Để lựa chọn phương pháp giải bài toán tối ưu vận tải theo hướng cực tiểu giá thành vận tải trong mạng 

lưới vận chuyển trong khi phải thỏa mãn các điều kiện cho trước, nó hiển nhiên là quyết định quan trọng 

trong phân tích sơ đồ vận tải. Người ta cần giải quyết hai câu hỏi: thứ nhất là thuật toán logic phải phù hợp 

với biến số khác nhau, thứ hai là phân tích thủ công dựa trên các công cụ thích hợp. Nhiệm vụ của tối ưu 

hóa là cực đại hoặc cực tiểu một hoặc nhiều hàm mục tiêu liên quan đến các tập hợp cho trước, những tập 

hợp này chứa các phần tử được lựa chọn. Hàm mục tiêu cho phép so sánh và quyết định một hoặc nhiều 

khả năng lựa chọn các phần tử, các phần tử được chọn sẽ đại diện cho giải pháp tốt nhất (Jensen, P., G. 

Bhaumik, and W. Driscoll, 1974). 

 

 
* Tác giả liên hệ 
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Để thành lập và giải bài toán tối ưu hóa tuyến tính, trước tiên cần xây dựng hàm mục tiêu dưới dạng tổng 

quát như sau: 

 
1

min max .
n

j j

j

c x
=

  (1) 

Trong đó: 𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑗: các số liệu đầu vào cho trước 

   𝑥𝑗: biến quyết định 

Để có thể tìm nghiệm của biến số, cần phải hạn chế điều kiện cho các biến này, những biến này thông 

thường phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

 
1

. ;

1,..., ; 1,..., ; 0

n

ij j i

j

j

a x b

i m j n x

=

 
 
=
 
  

= = 

  (2) 

Tối ưu hóa tuyến tính được nhận diện bằng các hàm mục tiêu cũng như các điều kiện biên là các hàm 

tuyến tính. Tối ưu hóa tuyến tính được ứng dụng nhiều trong thực tế như lập kế hoạch tối ưu hóa giá thành 

sản phẩm, doanh thu hoặc lợi nhuận thu được của một nhà máy. Kết quả tối ưu phụ thuộc vào các điều kiện 

biên như sản lượng, năng suất, nhân công… (Jensen, P., G. Bhaumik, and W. Driscoll, 1974). Trong trường 

hợp này, các biến của bài toán tối ưu hóa tuyến tính chỉ nhận được số nguyên dương vì sản phẩm, năng suất 

chỉ tồn tại số nguyên dương (SCHREIER, H. 2013). Trong thực tế, bài toán tối ưu chọn các giá trị từ tập 

hợp cho trước, nghĩa là một phần tử bất kỳ có thể được chọn hay không. Khi đó, biến nhận giá trị là 1 hoặc 

0 và tối ưu hóa lúc này gọi là tối ưu hóa tuyến tính 0-1 (Ford, L.R, Fulkerson. D.R. 1982) ,(Winkler H. 

1977). Hiện nay, ứng dụng tối ưu hóa tuyến tính trong sản xuất khá phổ biến, thông qua thiết lập bài toán 

tối ưu hóa và lập trình giải bằng thuật toán Simplex để tìm kết quả. Tuy nhiên, với những bài toán phức tạp 

với số lượng biến lớn, việc tìm nghiệm này trở nên rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Cùng với sự phát 

triển của công nghệ phần mềm, công ty IBM của Mỹ đã phát triển thuật toán Simplex để ứng dụng chuyên 

sâu cho giải các bài toán tối ưu hóa tuyến tính. Bằng ứng dụng phần mềm IBM ILOG CPLEX Optimization 

Studio, cho phép giải các bài toán tối ưu hóa tuyến tính trực quan và dễ dàng hơn. Do vậy, nghiên cứu này 

sẽ thiết lập bài toán tối ưu tuyến tính với ví dụ vận chuyển bằng tàu thủy và giải bài toán bằng lập trình trên 

phần mềm IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. 

2. Thiết lập và giải bài toán ưu hóa tuyến tính 

2.1. Thiết lập bài toán 

Để thiết lập bài toán tối ưu hóa trong sản xuất, cần phải biết thông số cho trước của bài toán, ví dụ tập 

hợp chủng loại sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá thành cho một đơn vị sản phẩm. Những tập hợp cho trước 

này là cơ sở để bài toán tối ưu lựa chọn số lượng trong tập hợp nhằm thỏa mãn hàm mục tiêu. Ngoài ra, các 

biến số trong bài toán cũng phải được chỉ rõ, các biến số này như số lượng hàng hóa, chủng loại hàng hóa, 

nơi sản xuất. Để làm sáng tỏ điều này, dưới đây là phương pháp thiết lập bài toán tối ưu dưới dạng tiêu 

chuẩn. 

Một tàu chở hàng Container có trọng tải (tấn) và không gian chứa với đơn vị đo tương ứng 20 Foot 

(TEU: Twenty foot Equivalent Unit). Một Container 20 Foot được định nghĩa là 1 TEU (Wikipedia, 

Containership). Các tàu chở hàng khác nhau sẽ có trọng tải khác nhau, chúng bị hạn chế bởi tải trọng và 

không gian chứa. Trong nghiên cứu lấy ví dụ với 9 loại tàu khác nhau như Bảng 1: 

 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của tàu chở hàng 

Tên tàu với ký hiệu „F“ Tải trọng với ký hiệu 

„ 𝐰𝐣“ (Tấn) 

Không gian chứa (TEU) với ký 

hiệu „ 𝐫𝐣“  

„F1“ Barzan 199744 18000 

„F2“ MSC Oscar 199273 19224 

„F3“ CSCL Globe 184320 19000 

„F4“ Maersk Mc-Kinney 194153 18270 

„F5“ CMA CGM Marco 187625 16020 

„F6“ Xin Los Angeles 111889 9580 

„F7“ Cosco Guangzhou 107277 9580 

„F8“ MSC Pamela 110592 9178 

„F9“ Colombo Express 104400 8749 
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Ngoài các loại tàu có sẵn, cần các loại Container có sẵn để chứa hàng phục vụ cho công tác vận chuyển. 

Mỗi loại Container sẽ có các thông số khác nhau về tải trọng hàng hóa chứa trong nó, số lượng Container 

có sẵn ở doanh nghiệp để chứa hàng, dung tích chứa, lợi nhuận thu được khi vận chuyển mỗi thùng 

Container. Các loại Container có các thông số kỹ thuật như Bảng 2: 

 

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của Container 

Loại Container 

với ký hiệu „C“ 

Tải trọng mỗi 

loại  với ký hiệu 

„𝐥𝐢“ (Tấn) 

Số lượng sẵn có 

với ký hiệu „𝐬𝐢“ 

(Chiếc) 

Khả năng 

chứa „ 𝐭𝐢“ 

(TEU) 

Lợi nhuận thu được 

khi vận chuyển với ký 

hiệu „𝐠𝐢“ (€/Tấn) 

„C1“ 20 foot Dry 

Cargo Container 

18 12000 1 90 

„C2“ 20 foot 

Reefer Container 

21 15000 1 85 

„C3“ 40 foot Dry 

Cargo Container 

28 14000 2 89 

„C4“ 40 foot 

Reefer Container 

26 17000 2 91 

Yêu cầu bài toán là phân chia số lượng các loại Container lên các tàu khác nhau sao cho lợi nhuận thu 

được lớn nhất. Để thực hiện được điều này, mô hình toán học tối ưu hóa tuyến tính được xác định như sau: 

Ký hiệu:  

C là tập hợp các loại Container, 𝑪 = (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4) 

F là tập hợp các loại tàu chở hàng, F = (F1,…, F9) 

Hàm mục tiêu được viết như sau: 

 max . .j i ij

i C j D

g l x
 

  (3) 

Trong đó:   gi - lợi nhuận thu được cho mỗi tấn hàng ∀𝑖 ∈ 𝑪  
   li - tải trọng của mỗi Container ∀𝑖 ∈ 𝑪 

   𝑥𝑖𝑗  - số lượng Containers 𝑖 ở trong tàu 𝑗;   ( ∀𝑖 ∈ 𝑪, ∀𝑗 ∈ 𝑭) 

Điều kiện biên: 

Tổng các Container được sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng số lượng sẵn có: 

 ;ij i

j F

x s i C


    (4) 

Tổng tải trọng của các Container trên tàu nhỏ hơn hoặc bằng tải trọng của tàu: 

 . ;ij i j

i C

x l w j F


    (5) 

Tổng khả năng chứa TEU của các Container phải nhỏ hơn hoặc bằng không gian chứa của tàu: 

 . ;ij i j

i C

x t r j F


    (6) 

Số lượng các Container là số nguyên dương: 

 ijx Z +  (7) 

2.2. Giải bài toán bằng lập trình trên phần mềm IBM CPLEX OPL 

Với các bài toán tối ưu 2 đến 3 biến, người ta có thể giải bằng tay thông qua thuật toán Simplex hoặc 

phương pháp đồ họa. Bài toán tối ưu này bao gồm 4 biến số " g ", 4 biến số " l ", 36 biến số "x", 4 biến số 

"s", 9 biến số "w" và 9 biến số "r", nghĩa là tổng số biến số đến 36 biến. Do đó giải thủ công là không thể. 

Vì vậy, nghiên cứu này lập trình giải bài toán với sự hỗ trợ của phần mềm giải toán tối ưu IBM CPLEX 

OPL. Để thực hiện được giải bải toán tối ưu hóa tuyến tính bằng phần mềm IBM CPLEX OPL cần thực 

hiện qua các bước như hình 2. Để thiết lập mô hình bài toán tối ưu trên OPL, cần phải thiết lập 1 dự án, 

trong dự án này có chứa ít nhất „model file“ (.mod) và „data file“ (.dat). „Data file“ đọc dữ liệu từ ngân 

hàng và chuyển thông tin đến „model file“. Các thông số cho trước của tàu cũng như container sẽ được 

nhập vào ngân hàng dữ liệu. Căn cứ vào thuật toán được thiết lập ở trên để sử dụng cho „model file“. Trong 

„model file“ sẽ định nghĩa các tham số đầu vào, biến, hàm mục tiêu cũng như điều kiện biên. 
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Hình 2. Các bước thực hiện để giải bài toán tối ưu hóa tuyến tính bằng IBM CPLEX OPL 

Để đọc và ghi dữ liệu trong chương trình, nghiên cứu này sử dụng lưu dữ liệu và kết quả bằng phần mềm 

ngân hàng dữ liệu MS Access (xem Hình 3). Nó cho phép không chỉ chương trình đọc mà còn ghi kết quả 

lên MS Access, do đó theo dõi và kiểm tra thuận tiện hơn. 

 

Hình 3. Ngân hàng dữ liệu trong MS Access 

3. Kết quả và thảo luận  

Bằng việc thực hiện các bước trên, kết quả chương trình tối ưu hóa cho bài toán vận tải được chỉ ra như 

Hình 4. Bên trái là kết cấu của chương trình, bên cạnh model file và data file, ngân hàng dữ liệu Datenbank 

cũng được liên kết với chương trình, ứng với đó là nội dung chương trình phía bên phải. 
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Hình 4. Chương trình tối ưu hóa tuyến tính lập trình trên phần mềm IBM CPLEX OPL 

Sau khi chạy chương trình lập trình, kết quả thu được cho trên Bảng 3. Để đánh giá mức độ chính xác 

cần phải kiểm tra lại kết quả. Kết quả này phải đảm bảo được hàm mục tiêu cũng như toàn bộ các điều kiện 

biên. Kết quả cho thấy, tất cả các Container đều được sử dụng, tàu F3"CSSL Globe“, và tàu F6 „Xin Los 

Angeles chở đúng bằng trọng tải của chúng. Các tàu còn lại chở chưa đủ tải trọng, nghĩa là số lượng 

Container không đủ để chất lên các tàu này. 

 

Bảng 3. Kết quả tối ưu hóa sắp xếp Container lên tàu 

Tàu và số lượng Container chứa Tải trọng của tàu 

(Tấn) 

Khả năng chứa 

(TEU) 

Lợi nhuận 

(€) 

Lớn 

nhất 

Kết quả thu 

được 

Lớn 

nhất 

Kết quả thu 

được 

F1 7682 (C4) 199744 199732 18000 15364 18.175.612 

F2 9489 (C2) 199273 199269 19224 9489 16937865 

F3 10240 (C1) 184320 184320 19000 10240 16588800 

F4 1760 (C1), 6248 (C4) 194153 194128 18270 14256 17633968 

F5 5479 (C3), 1 (C4) 187625 153438 16020 10960 13656034 

F6 403 (C2), 844 (C3), 3069 

(C4) 

111889 111889 9580 8229 10083857 

F7 5108 (C2) 107277 107268 9580 5108 9117780 

F8 3949 (C3) 110592 110572 9178 7898 9840908 

F9 3728 (C3) 104400 104384 8749 7456 9290176 

Tổng: 12000 (C1), 15000 (C2), 

14000 (C3), 17000 (C4) 

    Tổng: 

121325000 

 

Để so sánh độ chính xác, thuận lợi giữa biện pháp tối ưu hóa và thủ công, bài báo cũng đã thực hành thử 

với nhiều khả năng khác nhau với sự hỗ trợ của bảng tính Microsoft Excel. Chương trình CPLEX chạy 

khoảng 55 giây khi thay đổi ngân hàng dữ liệu đầu vào, còn làm thủ công cần ít nhất 30 phút. Tuy nhiên 

kết quả của việc làm thủ công sẽ không thể thu được giải pháp tối ưu(xem Bảng 4). Đồng thời, khi số liệu 

thay đổi, người dùng lại phải tính toán lại. 

 

Bảng 4. Kết quả phân bố Container lên tàu bằng biện pháp thủ công 

Tàu và số lượng Container chứa Tải trọng của tàu (Tấn) Khả năng chứa 

(TEU) 

Lợi nhuận 

(€) 

Lớn 

nhất 

Kết quả thu 

được 

Lớn 

nhất 

Kết quả thu 

được 

F1 1100 (C1), 1500 (C2), 2600 

(C3), 1000 (C4) 

199744 150100 18000 9800 13304700 

F2 1200 (C1), 2800 (C2), 1800 

(C3), 1000 (C4) 

199273 156800 19224 9600 13793600 

F3 1000 (C1), 3800 (C2), 1600 

(C3), 1200 (C4) 

184320 173.800 19000 10400 15229400 

F4 3200 (C1), 1300 (C2), 600 

(C3), 3500 (C4) 

194153 192700 18270 12700 17280700 
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Tàu và số lượng Container chứa Tải trọng của tàu (Tấn) Khả năng chứa 

(TEU) 

Lợi nhuận 

(€) 

Lớn 

nhất 

Kết quả thu 

được 

Lớn 

nhất 

Kết quả thu 

được 

F5 1200 (C1), 1100 (C2), 3216 

(C3), 1500 (C4) 

187625 173748 16020 11732 15470772 

F6 350 (C1), 600 (C2), 353 

(C3), 3136 (C4) 

111889 110320 9580 7928 9937452 

F7 1000 (C1), 1000 (C2), 1000 

(C3), 1500 (C4) 

107277 106000 9580 7000 9446000 

F8 1200 (C1), 1300 (C2), 1000 

(C3), 500 (C4) 

110592 89900 9178 5500 7939500 

F9 1200 (C1), 1600 (C2), 1000 

(C3), 600 (C4) 

104400 98800 8749 6000 8711600 

Tổng: 11450 (C1), 15000 (C2), 

13169 (C3), 13936 (C4) 

    Tổng: 

111113724 

 

4. Kết luận 

- Nhờ việc thiết lập bài toán tối ưu hóa tuyến tính trong lĩnh vực sản xuất nói chung và vận tải nói riêng, 

cho phép xác định số lượng, chủng loại hàng hóa cần thiết vận chuyển mà thu được lợi nhuận tối đa. Trong 

thực tế, theo mỗi điều kiện cụ thể mà số lượng biến, cũng như thông số đầu vào, điều kiện biên cũng tăng 

lên đáng kể. Tuy nhiên, sau khi thiết lập được bài toán tối ưu thì hoàn toàn có thể xác định được các giá trị 

của các biến số để đạt được hàm mục tiêu đã đề ra. 

- Bằng việc lập trình và giải bài toán tối ưu hóa tuyến tính trên phần mềm chuyên dụng IBM CPLEX 

OPL cho phép giảm thời gian giải bài toán cũng như kiểm soát kết quả bài toán trên ngân hàng dữ liệu 

Microsoft Access. 
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ABSTRACT 

Establish and solve the linear optimization in production with an 

example of container arrangement to optimize for transport profit 
 

Nguyen Dang Tan1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

In the field of manufacturing and assembling products, the subjective function of maximum profit is 

always being interested and it decides a success of business. To find the variables of linear optimization 

with the given input parameters as well as the constraints, it is necessary to set up and solve the optimization 

problem. If the optimization problem contains multivariable, it must be used the simplex method to solve 

with the help of a computer. To simplify the solving and programming, the article uses ILOG IBM CPLEX 

software to write optimization algorithms as well as to import input data and export program results into 

the Microsoft access database. This article aluminates an example for the arrangement of different container 

types on different types of ships to maximize the transport profit. The optimal result is the best arrangement 

of containers that have different loads and capacities into ships according to the given constraints in order 

to obtain the maximum transport profit. 

 

Keywords: Linear optimization; production; max profit; constrain; objective function. 
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Phân tích cơ cấu tay quay con trượt kết hợp cơ cấu cam để dẫn động 

cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động 
 

Nguyễn Đăng Tấn1,* 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT 

Để mài nhiều loại lưỡi cưa vòng có bước khác nhau trên máy mài lưỡi cưa vòng tự động, cơ cấu tay quay con trượt kết hợp với cơ 

cấu cam phẳng được lựa chọn và sử dụng để thay thế cho hai cam phẳng kết hợp. Căn cứ vào biên dạng, kích thước cơ cấu đẩy lưỡi 

cưa bằng tay quay con trượt và di chuyển đá mài bằng cơ cấu cam, người thiết kế phải xác định quy luật động học, động lực của chúng 
bao gồm: quy luật biến thiên vị trí; vận tốc, gia tốc cũng như các thành phần lực và phản lực. Hiện nay, xác định các thông số động 

học, động lực học thông thường sử dụng phương pháp hình học và giải tích kết hợp với các phần mềm hỗ trợ tính toán như Mathcad, 

Matlab cho tất cả các vị trí làm việc trong một chu kỳ chuyển động. Phương pháp truyền thống này không trực quan cũng như tiêu 
tốn khá nhiều thời gian và công sức của người thiết kế. Bài báo xây dựng mô hình 3D của cơ cấu tay quay con trượt và cơ cấu cam 

cũng như mô phỏng chuyển động của chúng bằng phần mềm hỗ trợ thiết kế Creo Parametric để xác định sự phối hợp làm việc theo 

thời gian, các thông số động học, động lực học. Kết quả mô phỏng cho phép đánh giá chất lượng hệ truyền động cũng như cơ sở để 
tính toán độ bền của các chi tiết. 

 

Từ khóa: Phối hợp truyền động; mô phỏng; động học; động lực học; máy mài lưỡi cưa vòng. 

1. Đặt vấn đề 

Dẫn động các cơ cấu cơ khí cam, cơ cấu bốn khâu bản lề phẳng được ứng dụng rất phổ biến trên thế giới 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong ứng dụng phổ biến của cơ cấu cam là trên các máy dệt, dập, máy 

mài lưỡi cưa…. Bằng việc phối hợp các chuyển động, cơ cấu cam được dùng để dẫn động các chuyển động 

lắc hoặc tịnh tiến của cần cam cho các máy từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các cơ 

cấu cam cũng như cơ cấu tay quay con trượt riêng lẻ được chỉ ra trong các tài liệu về nguyên lý máy của 

Đinh Gia Tường (2003) và Trần Quang Minh (2015). Trong các tài liệu và nghiên cứu này đề cập đến việc 

thiết kế hình học, xác định động học, động lực học cơ cấu. Tuy nhiên, các tài liệu này chỉ tập trung vào 

riêng lẻ các cơ cấu mà chưa nêu ra các biện pháp phối hợp các cơ cấu để thực hiện bài toán truyền động cơ 

khí. 

Đối với cơ cấu tay quay con trượt, các thông số hình học như chiều dài tay quay và thanh truyền, độ lệch 

tâm cũng như vị trí góc của tay quay sẽ xác định vị trí của con trượt. Khi các góc quay biến đổi theo thời 

gian, hành trình chuyển động của con trượt sẽ phụ thuộc vào góc quay này. Đồ thị quay hệ giữa góc quay 

và hành trình chuyển động đóng vai trò quyết định cho việc kết hợp cơ cấu này với các cơ cấu khác của 

máy. Để có thể điều chỉnh được hành trình chuyển động của cont trượt, tay quay có thể làm dạng đĩa trên 

đó có để các vị trí bán kính khác nhau để lắp ghép với thanh truyền. Khi muốn thay đổi hành trình của con 

trượt, người ta có thể điều chỉnh bán kính tay quay (Holman, 1999), (Luck, 1990) và (Volmer,1989). 

Theo Corvers (2015), Fricker (2015), có nhiều nghiên cứu cũng như tài liệu giảng dạy về chi tiết máy 

nói chung cũng như cơ cấu cam nói riêng Cơ cấu cam được từng bước hoàn thiện để có thể đáp ứng được 

những yêu cầu khắt khe trong truyền động, Trong điều kiện có thể thay thế được, người ta sử dụng các cơ 

cấu 4, 5 hoặc 6 khâu bản lề để đảm nhiệm vai trò truyền động, vì chúng đơn giản trong thiết kế và chế tạo. 

Ngoài ra, với sự hỗ trợ bằng các phần mềm thiết kế CAD-3D cho phép mô phỏng lại chuyển động của các 

cơ cấu dẫn động bằng cam cũng như tính toán các thông số động học, động lực học. Sau đó, biên dạng cơ 

cấu cam được xuất ra file dữ liệu Numerical Control (NC) để gia công trên các máy CNC (Berger, 2011). 

Trong quá trình cam chuyển động quay tròn, cần cơ cấu cam có thể chuyển động lắc hoặc tịnh tiến. Quỹ 

đạo chuyển động, vận tốc, gia tốc của cần cam sẽ phụ thuộc vào biên dạng cam cũng như tốc độ chuyển 

động của cam. Bằng cách tạo biên dạng khác nhau, người thiết kế có thể tạo ra quỹ đạo chuyển động của 

cần cam theo ý muốn. 

Lưỡi cưa máy xẻ gỗ có các thông số cơ bản như chiều dày, rộng, dài cũng như bước răng, chiều sâu răng 

(xem Hình 1). Khi mài, yêu cầu đá cắt nghiêng một góc bằng góc nghiêng răng cũng như cơ cấu đẩy lưỡi 

cưa phải đẩy hành trình bằng bước răng T. Máy mài lưỡi cưa vòng tự động bao gồm hai chuyển động cơ 
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bản là chuyển động lên xuống của đá mài và chuyển động đẩy một răng của lưỡi cưa sau khi mài xong. Để 

đảm bảo không có va đập giữa hai chuyển động này, người ta thường sử dụng một cơ cấu dẫn động chung 

cho hai chuyển động trên. Vì vậy, kết hợp hai chuyển động này từ một cơ cấu dẫn động cần phải phối hợp 

với nhau nhịp nhàng. Một giải pháp nhanh chóng, chính xác là xây dựng mô hình máy mài 3D, sau đó kiểm 

tra pha làm việc của các chuyển động bằng mô phỏng động học, động lực học. Trên cơ sở các thành phần 

lực ở các liên kết cho phép đánh giá, tính toán kiểm tra độ bền của các chi tiết. 

 
Hình 1.  Hình dáng hình học một vài loại lưỡi cưa (A&B Tool) 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Yêu cầu chuyển động kết hợp hai cơ cấu 

Khi cam quay với góc quay 𝜑, con lăn tiếp xúc với bề mặt cam. Tùy theo biên dạng mặt cam mà quỹ 

đạo chuyển động của con đội sẽ thay đổi, khi phần bán kính cam dạng đường tròn, con đội không chuyển 

động. Thời điểm và hành trình chuyển động của con đội với bề mặt cam được thể hiện trên biểu đồ Hình 2. 

Khi tay quay của cơ cấu tay quay con trượt quay với góc góc quay 𝜑, con trượt sẽ chuyển động tịnh tiến. 

Khác với cơ cấu cam, khi tay quay chuyển động quay tròn, thông qua thanh truyền làm con trượt chuyển 

động tịnh tiến. Theo quan hệ hình học, con trượt luôn chuyển động mà không có hành trình nghỉ như cơ 

cấu cam. 

 
Hình 2. Sơ đồ làm việc cơ cấu cam và tay quay con trượt (Berger 2011) 

Để có thể kết hợp hai cơ cấu này nhằm dẫn động cho máy mài lưỡi cưa, cần xác lập pha làm việc của 

chúng theo góc quay 𝜑. Theo góc quay cơ cấu dẫn động, khi đá mài chuyển động xuống để mài lưỡi cưa, 

lưỡi cưa phải được giữ chặt, lúc này con trượt đẩy lưỡi cưa ở hành trình về. Khi con trượt đẩy lưới cưa tiến 

lên một răng sau khi mài xong, cơ cấu dẫn động đá mà phải đang đi lên. Thời điểm đẩy lưỡi cưa, đá mài 

phải ở phía bên ngoài lưỡi cưa. Các chuyển động nghịch hướng nhau của hai cơ cấu được thể hiện trên 

Hình 3. 
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Hình 3. Thiết kế quỹ đạo chuyển động của hai cơ cấu 

 

2.2. Xây dựng hệ truyền động kết hợp cơ cấu tay quay con trượt và cơ cấu cam 

Cấu tạo các bộ phận chính của hệ truyền động được chỉ trên Hình 4. Dẫn động tay quay bằng bộ truyền 

đai và trục vít bánh vít 1. Để có thể điều chỉnh nhanh hành trình chuyển động của con trượt, tay quay 2 

được chế tạo dạng đĩa và có rãnh để điều chỉnh vị trí lắp của thanh truyền 3. Trên con trượt 4 lắp cần đẩy 

lưỡi cưa và chuyển động với hành trình bằng hành trình con trượt 4. Để dẫn động cơ cấu nâng hạ lưỡi đá 

mài 11, cam 7 được dẫn động thông qua cần lắc 5 và 6. Khi cam 7 lắc quanh quanh trục cần lắc 6, con lăn 

8 sẽ đẩy cần cam chuyển động tịnh tiến lên xuống nhằm nâng hạ lưỡi đá mài. Hành trình chuyển động của 

đá mài được điều chỉnh không những thông qua biên dạng cam 7 mà còn cơ cấu cam phụ trợ 9, 10. Cam 

phụ trợ này đóng vai trò điều chỉnh hành trình đá mài nhanh hoặc chậm, hay nói cách khác nó giúp điều 

chỉnh pha chuyển động đá mài theo ý muốn của người thiết kế. Bằng việc sử dụng phần mềm creo 

parametric cho phép xây dựng mô hình 3D nhanh chóng cũng như mô phỏng chuyển động của các cơ cấu. 

 
Hình 4. Kết cấu kết hợp tay quay con trượt và cơ cấu cam 

 

Hiện nay, trên thị trường cung cấp nhiều loại lưỡi cưa với các thông số bước răng, chiều sâu răng khác 

nhau từ 12,5 đến 50 mm. Do đó, khi mài lưỡi cưa, hành trình chuyển động của cơ cấu đẩy lưỡi cưa cũng 

như hành trình chuyển động của đá mài lưỡi cưa cũng thay đổi. Để có thể thay đổi hành trình chuyển động 

của đá mài nhanh chóng, cơ cấu cam số 7 và số 9 kết hợp với nhau. Tuy nhiên, góc nghiêng các cam trên 

càng lớn thì phản lực tác dụng lên con lăn cũng như cần đẩy sẽ lớn. Vì vậy, cần lựa chọn các góc nghiêng 

phù hợp để tránh phản lực lớn trên cơ cấu cam. Để thay đổi hành trình đẩy lưỡi cưa theo bước răng, cần 

thiết kế tay quay có bán kính làm việc thay đổi được. Điều đó có nghĩa khi mài lưỡi cưa có bước răng khác 

nhau, người dùng cần thay đổi bán kính tay quay tương ứng. 

Nếu gọi S là hành trình chuyển động của lưỡi cưa, S=T (bước răng). Bán kính tay quay khi đó được xác 

định: R = S/2 hoặc R = T/2. Máy mài được dẫn động bằng hai động cơ cho cơ cấu tay quay con trượt và 

cho chuyển động quay của đá mài. Bộ phận truyền động trung gian là đai và trục vít bánh vít. Để có thể mô 

phỏng động học, động lực học, các liên kết của các khâu và khớp phải được định nghĩa cũng như khai báo 

các thông số khối lượng, tốc độ quay của động cơ. Các liên kết được chỉ ra trên Hình 5. Các thông số cơ 

bản được khai báo như sau: 

- Tỷ số truyền bộ truyền đai: i = 9 và i = 3 (hai bộ truyền) 

- Tỷ số truyền trục vít bánh vít: i = 5 
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Hình 5. Khai báo liên kết trong creo parametric 

3. Kết quả và thảo luận  

Để đảm bảo cơ cấu cam và tay quay con trượt phối hợp chuyển động không va đập giữa đá và lưỡi cưa, 

hình dáng đồ thị quan hệ giữa hai cơ cấu theo thời gian phải đảm bảo như Hình 3. Sau khi chạy mô phỏng 

bằng phần mềm creo parametric, kết quả thu được mối quan hệ giữa hai cơ cấu được chỉ trên Hình 6. Kết 

quả thu được cho thấy, khi cơ cấu đẩy lưỡi cưa ở hành trình lùi, cơ cấu đẩy đá mài ở hành trình tiến và 

ngược lại. Ở vị trí cuối hành trình lùi của cơ cấu đẩy đá mài, cơ cấu đẩy đá mài có thời gian dừng, thời gian 

nghỉ theo thời gian từ giây thứ 4,25 đến giây thứ 6. 

 

 
Hình 6. Quan hệ giữa hành trình chuyển động tay quay và hành trình lưỡi cưa 

Tùy thuộc vào bước lưỡi cưa, thông qua điều chỉnh bán kính tay quay sẽ thu được hành trình chuyển 

động của lưỡi cưa cũng như hành trình chuyển động của đá mài khác nhau. Về mặt hình dạng, quỹ đạo 

chuyển động của hành trình đẩy lưỡi cưa cũng như cơ cấu đẩy đá mài như yêu cầu trên Hình 3. 

Trong phân tích động lực học, thành phần phản lực trên cơ cấu cam phụ thuộc vào kích thước hình học 

cũng như biên dạng, quỹ đạo chuyển động. Lực lên con lăn đẩy đá mài và con lăn đẩy cần lắc có phương 

như Hình 7. 

 
Hình 7. Phản lực lên con lăn cơ cấu cam 
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Kết quả lực lên con lăn của hai cơ cấu cam cho trên Hình 8. Lực tại con lăn cam đẩy đá mài có giá trị 

rất lớn 300.000 N, trong khi đó phản lực lên con lăn cam lắc chỉ 41.000 N. Nguyên nhân sự khác biệt này 

chính là góc hợp bởi phương của lực và phương chuyển động của cần đẩy lớn. Do đó, để có thể đẩy được 

cần đẩy thì lực sinh ra tác dụng lên con lăn cũng phải tăng. 

 
Hình 8. Lực lên con lăn cơ cấu cam có biên dạng như Hình 7 

 

Để giảm lực lên con lăn, người ta có thể thay đổi biên dạng của cam. Về nguyên tắc, khi giảm góc hợp 

bởi lực tác dụng lên con lăn giảm. Để tránh tải trọng va đập giữa con lăn và bề mặt cam, bán kính chuyển 

tiếp của bề mặt cam phải đủ lớn, đồng thời bán kính con lăn phải lựa chọn hợp lý để con lăn luôn tiếp xúc 

với bề mặt cam. Hình 9 chỉ ra sự thay đổi biên dạng mặt cam so với trường hợp ban đầu trên Hình 7. Bề 

mặt cam đẩy đá mài được làm với cung tròn bán kính lớn. Đồng thời bề mặt cam đẩy cần lắc cũng được 

thay đổi biên dạng bề mặt với dạng cung tròn. 

 

 
Hình 9. Thay đổi biên dạng mặt cam nhằm giảm phản lực lên con lăn 

 

Nhờ sự thay đổi trên, thông qua mô phỏng, lực tác động lên con lăn đã thay đổi lớn. Đối với cam đẩy đá 

mài, giá trị lực lên con lăn chỉ còn 48.000 N. So với giá trị ban đầu khoảng 300.000 N cho thấy việc thay 

đổi kết cấu bề mặt cam có tác dụng rõ rệt. Tương tự như cam đẩy đá mài, lực tác dụng lên cam lắc cũng 

giảm đi đáng kể, từ 41.000 N giảm còn 17.000 N. 

 

 
Hình 10. Phản lực trên con lăn giảm nhờ thay đổi biên dạng mặt cam 
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Tất nhiên, việc tăng bán kính bề mặt cam sẽ giảm lực tác dụng lên con lăn, tuy nhiên biên dạng cam sẽ 

quyết định đến hành trình con đội. Khi hành trình con đội cho trước, người thiết kế cần lựa chọn biên dạng 

cam phù hợp để trong hành trình chuyển động của cam, con đội di chuyển quãng đường đúng yêu cầu đặt 

ra. Hình 11 chỉ ra sự thay đổi hành trình con đội khi thay đổi bề mặt cam. Trong trường hợp này, hành trình 

chuyển động của cơ cấu đẩy lưỡi cưa còn 5 mm. 

 

Hình 11. Hành trình đẩy đá mài khi thay đổi biên dạng cam 

Để đánh giá các thành phần vận tốc, gia tốc của cơ cấu truyền động, cần thiết phải xác định các biểu đồ 

vận tốc của chúng. Trong mô hình trên, động cơ dẫn động tay quay con trượt có tốc độ quay 2500 vòng/phút 

thông qua bộ truyền động đai i = 3 và bộ truyền trục vít bánh vít i = 5. Động cơ dẫn động đá mài có tốc độ 

quay 2500 vòng/ phút, thông qua hai bộ truyền đai i = 9. 

Đối với cơ cấu tay quay con trượt, vận tốc chuyển động lớn nhất của con trượt là 0,4 m/s và gia tốc 

chuyển động lớn nhất 7m/s2 (xem Hình 12). Cơ cấu cam đẩy đá mài có hành trình chuyển động bé hơn so 

với con trượt, do đó các thành phần vận tốc và gia tốc cũng nhỏ hơn so. Vận tốc lớn nhất của cần đẩy lưỡi 

cưa 0,07 m/s và gia tốc lớn nhất 1,6 m/s2. 

 

 

Hình 12. Vận tốc, gia tốc của con trượt đẩy lưỡi cưa, cần đẩy đá mài 
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4. Kết luận 

Xác định các thông số động học, động lực học của các cơ cấu cơ khí có thể sử dụng phương pháp giải 

tích và hình học. Tuy nhiên, để nâng cao độ an toàn trong thiết kế, các phần mềm ứng dụng đã được sử 

dụng, nó tiết kiệm thời gian cũng như tăng trực quan khi thiết kế. Khi kết hợp các cơ cấu cơ khí, bài toán 

thiết kế trở nên phức tạp và khó khăn hơn cho người thiết kế. Phương pháp phân tích động học, động lực 

học không những áp dụng cơ một vài cơ cấu và còn trên các máy và thiết bị phức tạp hoặc trong hệ thống 

truyền động. Nhờ phân tích động học, động lực học hệ thống truyền động trên máy mài lưỡi cưa vòng, kết 

quả thu được như sau: 

+ Pha chuyển động phối hợp của hành trình chuyển động con trượt đẩy lưỡi cưa và con đội đẩy đá mài 

+ Xác định vận tốc, gia tốc cơ cấu 

+ Đánh giá được lực tác dụng lên con lăn cơ cấu cam thay đổi khi thay đổi biên dạng cam 
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ABSTRACT 

Analysis the combination of the slider-crank and cam mechanism to 

drive the automatic bandsaw blade grinder 
Nguyen Dang Tan1 

1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

To grind the bandsaw blades with different tooth pitches on automatic bandsaw blade grinder, the slider-

crank and cam mechanisms are selected and used instead of combining two flat cam mechanisms. The 

structure of the grinder is designed by basing on the tooth profiles. When combining movement of slider-

crank and cam mechanism, kinematics of grinder must be tested to avoid the impact between a pushing saw 

blade mechanism and a grinding wheel. The kinematics, dynamics are conventionally determined by using 

geometry and mathematical method under support of computer software such as Mathcad, Matlab for all 

working positions in a working cycle. This traditional method is not intuitive as well as consumes a lot of 

time of designer. This article builds the 3D model of slider-crank and cam mechanisms and simulates their 

movements to determine the kinematics, dynamics. The simulation results allow to assess the quality of the 

transmission system and calculate the dimensions of mechanisms. 

 

Keywords: Movement combination; simulation; kinematics; dynamics; bandsaw blade grinder. 
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Phân tích ảnh hưởng của biên dạng rotor kiểu elip tới khả năng làm 

việc của máy tách bùn 
Phạm Thị Thủy1

, Đoàn Kim Bình1 ,Phạm Tuấn Long1, Nguyễn Thanh Tùng1,* 
1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tập trung vào xây dựng biên dạng hình học của rotor kiểu elip trong máy tách bùn thải dựa 

trên nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng. Trên cơ sở mô hình toán học đường cong elip cùng sự hỗ 

trợ của phần mềm Matlab và AutoCAD biên dạng hình học rotor kiểu elip được hình thành với các tham 

số tùy chỉnh. Kết quả tính toán cho thấy, rotor kiểu elip có tâm sai e càng nhỏ thì khe hở biên dạng giữa các 

rotor sẽ nhỏ nhưng độ biến thiên tốc độ sẽ lớn. Do đó, rotor kiểu elip có giá trị trong khoảng từ 0,5 tới 0,6 

là có nhiều ưu điểm hơn. 

Từ khóa: Bánh răng elip; máy tách bùn; rotor elip. 

1. Đặt vấn đề 

Ô nhiễm môi trường sống, môi trường làm việc đang là vấn đề nóng trên toàn thế giới. Việc xử lý ô 

nhiễm môi trường và hạn chế tác hại của nó tới đời sống đang được tất cả các quốc gia trên thế giới quan 

tâm. Trong sản xuất công nghiệp có rất nhiều chất thải có thể gây ô nhiễm như: khí độc, rác công nghiệp, 

hóa chất, nước thải,…  Bùn là một trong các chất thải trong sản xuất khai khoáng, sản xuất nông nghiệp và 

sinh hoạt. Xét ở góc độ bảo vệ môi trường, bùn thải là một trong các đối tượng được quan tâm xử lý vì tính 

phức tạp và mức độ khó khăn khi triển khai công nghệ xử lý trong điều kiện cụ thể. Bùn thải phát sinh đã 

gây nên ô nhiễm nguồn nước, đất. Bùn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khoẻ cộng 

đồng. Có nhiều nghiên cứu về phương pháp xử lý bùn và tách bùn đã được công bố chủ yếu tập trung vào 

các phương pháp vật lý, hoá học và sinh học nhằm chuyển hoá bùn thành các dạng không độc hại hoặc tiêu 

huỷ lượng bùn phát sinh. Tuy nhiên, có rất ít những nghiên cứu về thiết bị tách bùn, chúng chủ yếu được 

các nhà sản xuất, công ty công nghệ chế tạo nên rất ít các công bố chi tiết về loại thiết bị này. Hiện nay, 

một số nghiên cứu đã công bố về thiết bị tách bùn phải kể tới như: máy tách bùn kiểu trục vít, tách bùn kiểu 

băng tải, tách bùn kiểu chân không, tách bùn kiểu khung bản,…v.v. 

  
Hình 1. Máy tách bùn kiểu trục vít Hình 2. Máy tách bùn kiểu băng tải 

 

Máy tách bùn kiểu trục vít (Hình 1) cho bùn sau ép khô, vận hành máy dễ dàng nhưng trục vít mòn 

nhanh, dễ xảy ra hiện tượng kẹt nước, hiệu quả thấp khi ép các loại bùn mịn và bùn có hạt cứng (Bouchaib 

El idrissi 2019). Tách bùn kiểu băng tải (Hình 2) cho năng suất và tuổi thọ thiết bị cao (Nguyễn Văn Thơm 

2015) nhưng giá thành chế tạo lớn, độ ẩm của bùn sau tách có độ ẩm cao, hiệu suất tách nước từ bùn kém. 

Tách bùn kiểu chân không (Hình 3) được sử dụng phổ biến trong khai thác khoáng sản do có nhiều ưu điểm 

như (Vĩnh 2009): Bùn sau tách có độ ẩm thấp (bùn khô), tách được các loại bùn mịn nhưng tuổi thọ vải lọc 

thấp, chi phí đầu tư và vận hành cao. Tách bùn kiểu khung bản (Hình 4) có thể ép được nhiều loại bùn khác 

nhau (Nguyễn Văn Thơm 2015), bùn sau ép có độ ẩm nhỏ nhưng năng suất ép thấp và chi phí sử dụng cao.  
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Hình 3. Máy tách bùn kiểu chân không Hình 4. Máy tách bùn kiểu khung bản 

Trên thế giới, việc sử dụng máy tách bùn trong xử lý bùn thải khá phổ biến, nhiều doanh nghiệp tham 

gia nghiên cứu và chế tạo thiết bị này. Bên cạnh đó, nhiều nhà khoa học cũng đã công bố kết quả nghiên 

cứu liên quan tới máy tách bùn. Nhóm tác giả Anne Wambui Mumbi, Li Fengting, Fridah Mwarania and 

Batzorig Uuganchimeg (Anne Wambui Mumbi 2015), nghiên cứu đã đưa biện pháp giảm tiếng ồn trong sử 

dụng máy trục vít để lọc tách bùn. Tác giả J. oliver , J. vaxelaire (J. oliver 2016), nghiên cứu sự ảnh hưởng 

các yếu tố hoạt tính tới khả năng tách bùn của vải lọc trên máy tách bùn kiểu chân không. Nhóm tác giả 

Okada, Takesi (Okada 2017), đã nghiên cứu để tối ưu hóa biên dạng trục vít nhằm nâng cao khả năng làm 

việc của trục vít trong máy tách bùn kiểu trục vít. T. Remat, R. Branion (T. Remat 2007), nghiên cứu máy 

tách bùn kiểu băng tải và kiểu trục vít để đánh giá hiệu quả làm việc trong quy mô phòng thí nghiệm. 

Các nghiên cứu trên thế giới chủ yếu tập trung vào biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy tách bùn 

kiểu trục vít, kiểu băng tải, kiểu chân không nhằm hạn chế các nhược điểm như làm việc ồn, chống kẹt, 

nâng cao khả năng tách bùn mịn cũng như hiệu suất của thiết bị. 

Trong những năm gần đây, máy tách lọc bùn sử dụng các loại bánh răng không tròn đang được nghiên 

cứu. Trong đó, loại máy tách bùn sử dụng trục rotor kiểu elip (Hình 5) với nguyên lý làm việc kiểu bánh 

răng đang được nghiên cứu chế tạo ở một số quốc gia trên thế giới. Trong quá trình làm việc, các rotor quay 

độc lập cùng tốc độ tạo ra chuyển động liên tục cùng chiều. Hạt bùn chuyển động mạnh theo phương trọng 

lực nên nước từ bùn dễ dàng được tách khỏi bùn và ít xảy ra hiện tượng kẹt nước hay tắc nước. Theo nguyên 

lý làm việc này thì máy sẽ khắc phục được hạn chế của những máy tách bùn truyền thống như đã đề cập ở 

trên. 

  

Hình 5. Máy tách bùn rotor hình elip Hình 6. Hệ tọa độ tính 

 

Hiện nay có rất ít các công bố nghiên cứu về kiểu rotor elip 

sử dụng trên thiết bị tách bùn. Tuy nhiên, một số hãng sản suất về máy tách bùn trên thế giới 

(http://kendensha.com n.d.), (http://tridentprocesses.com n.d.) đã tiến hành chế tạo máy tách bùn rotor kiểu 

elip và đã công bố những kết quả tích cực về nó. Trong nghiên cứu này, dựa trên nguyên lý ăn khớp của bộ 

truyền bánh răng, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu động lực học tạo hình biên dạng rotor kiểu bánh răng 

elip. Từ đó, đưa ra được thông số hình học tối ưu cho rotor máy tách bùn.  

2. Xây dựng biên dạng rotor kiểu elip cho máy tách bùn 

Trong quá trình làm việc, các rotor quay cùng chiều và được truyền động độc lập từ bộ truyền ngoài. 

Biên dạng rotor quyết định khả năng tách nước thông qua khe hở biên dạng do chúng tạo ra. Chọn hệ trục 

tọa độ O1X1Y1 và O2X2Y2 có tâm trùng với tâm của elip (HÌnh 6). Một điểm M, N nằm trên elip được xác 

định thông qua bán kính ri(i), được xác định bởi phương trình: 

 

1/2 1/2
2 2
1 1

1 1 1 2 1 12 22 2
1 1

1 1
( ) ( )

1 cos ( 1) 1 cos ( 2)

e e
r φ a và r φ a

e φ e φ

− −   
= =   − −   

 (1) 

Trong đó: a1 là bán trục dài, b1 là bán trục ngắn của elip 
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Tâm sai của elip được định nghĩa theo công thức: 
( )

1/2
2 2
1 1

1

a b
e

a

−
= .  

Khi rotor 1 quét được 1 cung S1(SAM) thì rotor 2 cũng quét được cung S2(SBN) 

 

( )2 1/21 1 4 2 22
11 11 12

1 1 1 11 2 22 2 3
1 11 10 0

1 sin (2 )1

1 cos ( 1) 4(1 cos )

φ φ
e e φdr e

S r dφ a dφ
dφ e φ e φ

−−   
= + = +   − −   
    (2) 

 

( )2 1/22 2 4 2 22
21 12 12

2 2 1 22 2 22 2 3
2 2 21 10 0

1 sin (2 )1

1 cos ( ) 4(1 cos )

φ φ
e e φdr e

S r dφ a dφ
dφ e φ e φ

−−   
= + = +   − −   
    (3) 

Trong quá trình làm việc thì biên dạng 2 rotor phải đảm bảo điều kiện khe hở đều theo điều kiện đặt 

trước. Do vậy cung r1 và r2 phải đảm bảo điều kiện: kSfrrf ii == ),(),( 21   

Xét tại tiết diện i trên phương song song với O1O2, ta có: 

 

1/2 1/2
2 2
1 1

1 2 1 2 1 2 1 11 2 2 22 2
21 1

1 1
cos cos

1 cos ( 1) 1 cos ( )
i i

i

e e
k O O r φ r φ OO a

e φ e φ

− −   
= − − = − −   − −   

 (4) 

Và khi đó điều kiện cân bằng là: 

  
1 2

1 2

S S

r r
=  (5) 

Dựa trên phương trình (1), (2), (3) và điều kiện (5), nhóm tác giả viết chương trình xây dựng biên dạng 

rotor trên phần mềm Matlab. Dữ liệu thu được từ quá trình chạy chương trình được chuyển thành dữ liệu 

điểm để hình thành biên dạng rotor trong phần mềm AutoCAD. Kết quả thu được các mô hình biên dạng 

rotor như Hình 7. 

 

e= 65 

 

e= 6 

 

e= 55 

 

e= 5 

 

e= 45 

 

e= 4 

Hình 7. Biên dạng rotor elip 

3.  Kết quả và bàn luận 

2.1. Ảnh hưởng biên dạng rotor tới khe hở  

Biên dạng rotor ảnh hưởng lớn tới khả năng hình thành khe hở biên dạng rotor. Khe hở lớn thì bùn dễ 

dàng lọt qua, hiệu quả tách nước giảm. Khe hở nhỏ thì hiệu quả tách nước tăng lên nhưng quá trình làm 

việc hay xảy ra hiện tường kẹt bùn. Do đó, lựa chọn khe hở tối ưu là vấn đề cần được xem xét lựa chọn. 

Khi tâm sai của rotor thay đổi thì khe hở giữa chúng cũng thay đổi. Xét tại tiết diện ngang tâm rotor trong 

¼ chu kỳ làm việc tức là rotor quay được ¼ vòng (góc quay 900). 
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Hình 8. Sự biến đổi khe hở rotor 

 

Hình 9. Khe hở trung bình 

Hình 8 thể hiện sự biến đổi khe hở giữa 2 rotor ứng với từng góc quay rotor khi tham số e thay đổi. Biểu 

đồ cho thấy khe hở 2 rotor biến đổi theo đồ thị dạng parabol. Trong tất cả các trường hợp thì vùng khe hở 

lớn đều xảy ra ở khu vực góc quay  = 400-500. Khe hở lớn nhất biến đổi từ 1,53mm tới 5,71mm khi e thay 

đổi từ 0,4 tới 0,65. Khe hở lớn thì khó tách được bùn mịn, còn khi khe hở nhỏ thì hiệu suất làm việc giảm. 

Điều đó giúp chúng ta lựa chọn vị trí đặt tấm đỡ bùn cho hệ thống. Nhìn biểu đổ cho thấy tấm đỡ bùn đặt 

ở vị trí góc quay  < 400
, khi đó khe hở biên dạng tăng nhưng ở bên sườn trái của điểm cực đại. 

Đồ thị cũng cho thấy khe e càng lớn thì khe hở trung bình biên dạng càng lớn (Hình 9), vì vậy nên chọn 

e nhỏ trong thiết kế biên dạng rotor khi yêu cầu khe hở nhỏ. Trong nghiên cứu này e= 0,4 cho khe hở trung 

bình nhỏ nhất có giá trị 1,26mm và e = 0,65 cho khe hở trung bình lớn nhất với giá trị 3,36 mm. Thông số 

e nhỏ thì mức độ ovan của rotor càng lớn, độ chênh lệch kích thước ovan b/a lớn, dẫn tới khả năng văng 

bùn cao trong quá trình làm việc. Mặt khác khi e nhỏ thì độ bền của của rotor sẽ giảm và rung động trong 

quá trình làm việc tăng (T. Remat 2007), điều này ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả làm việc của các chi 

tiết trong hệ thống. Với giá trị e = 0,5 – 0,6 tuy không đạt khe hở nhỏ nhất trong các trường hợp nhưng có 

được sự cân đối của biên dạng (b/a), điều này là cơ sở quan trọng trong việc nâng cao độ bền của rotor. 

2.2. Ảnh hưởng của biên dạng rotor tới vận tốc  

Vận tốc của một điểm nằm M nằm trên rotor ảnh hưởng lớn tới khả năng tạo chuyển động của bùn (khả 

năng văng bùn). Vận tốc v tại điểm M được tính theo công thức (Hình 10) 

 

 
Hình 10. Sơ đồ tính vận tốc 
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trong đó:  là vận tốc góc, phụ thuộc tốc độ quay của rotor. 

Xét trong ¼ chu kỳ làm việc của rotor. Tốc độ quay động cơ truyền tới n = 7 vòng/phút. Do các rotor 

chuyển động có quy luật nên tốc độ trong ¼ chu kỳ làm việc đặc trưng cho cả quá trình làm việc của rotor. 

Hình 11 cho thấy, trong tất cả các trường hợp khảo sát thì vận tốc thay đổi theo góc quay của rotor có quy 

luật nhưng không tuyến tính và có chu kỳ. Khi góc quay tăng dần thì tốc độ của điểm M giảm dần. Trong 

tất cả các trường hợp giá trị cực đại của vận tốc đều bằng nhau và bằng 0.0711m/s nhưng giá trị nhỏ nhất 

của vận tốc thì thay đổi. Vận tốc đạt nhỏ nhất sấp xỉ 0,065 m/s với e = 0,65 và đạt sấp xỉ 0,054 m/s khi e = 

0.4. Biểu đồ cũng cho thấy, gradient tốc độ (độ dốc của đường cong) thay đổi theo khi sự thay đổi của e, 

nếu e tăng dần thì gradient tốc độ cũng như tỉ lệ r = vmax/vmin cũng tăng dần tương ứng, cụ thể r = 1,09 tới 

1,32 khi e từ 0,65 tới 0,4. Sự chênh lệch về tốc độ của điểm M trong chu kỳ lớn, sẽ làm khả năng văng bùn 

và dao động bùn lớn (Anne Wambui Mumbi 2015), khi đó nước sẽ dễ tách ra khỏi bùn nhưng ngược lại sẽ 
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làm phá vỡ cấu trúc rắn của bùn to thành bùn mịn. Khi e trong khoảng 0,5 – 0,6 thì tỉ lệ r = 1,16 – 1,2 là 

phù hợp để tạo ra chuyển động tương đối của hạt bùn (Nguyễn Văn Thơm 2015). Giá trị của e phụ thuộc 

vào tính chất của bùn, mức độ hạt rắn, độ kết dính và hiệu suất thiết kế của thiết bị nên việc lựa chọn e cần 

được tính toán cụ thể với từng loại bùn khác nhau. Hình 12 biểu thị vận tốc trung bình của điểm M, sự biến 

đổi vận tốc trung bình gần tuyến tính. Điều này có nghĩa, muốn tốc độ văng bùn lớn thì chọn thông số e 

nhỏ và ngược lại. 

 

 

Hình 11. Sự biến đổi của vận tốc 

 

Hình 12. Vận tốc trung bình 

4. Kết luận 

Bài báo sử dụng các phép biến đổi toán học để xây dựng biên dạng rotor kiểu elip của máy tách bùn. 

Việc tính toán khe hở biên dạng và vận tốc được sự hỗ trợ của chương trình Matlap, Autocad. Kết quả của 

bài báo cho thấy tâm sai e trong hình thành biên dạng rotor ảnh hưởng nhiều tới khả năng hình thành khe 

hở và vận tốc làm việc của rotor. Tâm sai e càng lớn thì tốc độ làm việc của rotor càng nhỏ và khe hở biên 

dạng lớn và gradient tốc độ nhỏ. Tâm sai e nhỏ thì khe hở làm việc nhỏ, tốc độ làm việc lớn và gradient tốc 

độ lớn. Nghiên cứu cũng chỉ ra tâm sai e nhỏ cho khe hở biên dạng nhỏ nhưng sự biến động tốc độ cao. Khi 

e trong khoảng 0,5 -  0,6 tuy không đạt khe hở biên dạng nhỏ nhất nhưng có nhiều ưu điểm như sự cân đối 

kết cấu rotor, độ chênh lệch vận tốc ít và độ văng bùn trong giới hạn cho phép. 
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ABSTRACT 

Analyzing elliptical rotor profile’s effects to performance of fileter 

slufdge 
Pham Thi Thuy1

, Đoan Kim Binh1, Pham Tuan Long1, Nguyen Thanh Tung1, 
1 Hanoi University of Mining and Geology 

 

The paper presents a research on the effect of the ellipptical rotor profile of filter sludge on the theories 

of gears.  Based on the geometric analysis and mathematical, the rotor profile is generated with six different 

distance ratio e. Matlab program is used to get accurate rotor profile after calculating its geometrical data. 

The consequence of calculation demonstrates that the ellipptical profile rotor provides smaller gap and 

higher velocity when the ratio e decreasing. The ratio e between  0.5 and 0.65  provides a much advantage 

than each others 

Keywords: Non circle gear; filter sludge; ellipptical rotor. 
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67 

Nghiên cứu chế tạo trạm thu thập dữ liệu sử dụng cho hệ thống giám 

sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm, độ khô hạn đất trên nền tảng 

Raspberry Pi 
 

Uông Quang Tuyến1,*, Đào Hiếu1
, Khổng Cao Phong1 

1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

TÓM TẮT  

Quy luật phân bố độ ẩm, độ khô hạn là những thông tin hết sức quan trọng tác động mạnh mẽ tới đời sống, 

kinh tế, xã hội của dân cư khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Dựa trên những thông tin này các hệ thống 

phân tích có thể cung cấp mức cảnh báo về nguy cơ trượt lở đất cho chính quyền và người dân; hỗ trợ ra 

quyết định trong việc chuyển đổi cây trồng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp của địa phương. Hệ 

thống giám sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm, độ khô hạn cho một khu vực trong đề tài của chúng tôi 

được xây dựng với các trạm cảm biến đo lường và một trạm thu thập dữ liệu trung tâm. Trong đó trạm thu 

thập dữ liệu trung tâm có nhiệm vụ nhận thông tin được thu thập từ các trạm cảm biến đo lường thông qua 

hệ thống truyền không dây, tổ chức, xắp xếp dữ liệu và gửi về server thông qua mạng thông tin di động. 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế cấu trúc phần cứng cũng như phần mềm cho trạm trung tâm. 

Kết quả quá trình thu thập dữ liệu và gửi về server của trạm sẽ được trình bày trong nội dung bài báo.   

 

Từ khóa: IoT; Hệ thống giám sát, cảnh báo; Phân bố độ ẩm, độ khô hạn; Hỗ trợ ra quyết định; Raspberry 

Pi. 

1. Giới thiệu công nghệ truyền nhận dữ liệu từ xa 

Công nghệ mạng không dây cho phép hai hoặc nhiều máy tính để giao tiếp và chuyển tiếp dữ liệu bằng 

cách sử dụng giao thức mạng tiêu chuẩn, mà không có rắc rối của mạng dây và cáp. Công nghệ không dây 

bây giờ không chỉ giới hạn trong ứng dụng điện thoại không dây mà bây giờ công nghệ không dây đã được 

mở rộng rất nhiều với các ứng dụng internet, trình duyệt web, âm nhạc, video và các ứng dụng đa phương 

tiện. GPRS nổi bật như một sự phát triển lớn trong tiêu chuẩn GSM, lợi ích từ các kỹ thuật chuyển gói để 

cung cấp cho thuê bao di động với tốc độ cao cần thiết cho truyền dữ liệu. GPRS cung cấp một chức năng 

bảo mật tương tự như của GSM. Nó có trách nhiệm xác thực và dịch vụ yêu cầu xác nhận để ngăn chặn sử 

dụng dịch vụ trái phép 

Hệ thống này bao gồm Raspberry pi (ARM11) xử lý với GSM/GPRS SIM800C mô-đun giao tiếp với 

nó mà hoạt động như một khách hàng và thông qua kết nối không dây nó được kết nối với máy chủ từ xa, 

nơi dữ liệu được cập nhật tự động trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ. Khi người dùng đăng nhập hệ thống từ 

máy tính có thể theo dõi được các thông số, các dữ liệu được đẩy lên từ hệ thống. 

Việc thu thập dữ liệu từ xa đã và đang là xu thế trong nền công nghiệp 4.0. Các ứng dụng thu thập dữ 

liệu về các thông số thời tiết như độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí, độ ẩm đất và lượng mưa là một 

trong những hệ thống quan trọng trong việc phân tích và cảnh báo về các sự cố liên quan đến môi trường 

(sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán,…). Trong phạm vi bài báo tác giả đề cập đến việc thu thập các thông tin từ các 

trạm cảm biến từ xa thông qua mạng lora, sau đó sử dụng mạng GSM để truyền dữ liệu lên server. 

(Geraldine Shirley N, Dr. S. Jayanthy, 2015) 

2. Mục đích và cấu trúc hệ thống trạm thu thập dữ liệu trung tâm 

2.1.  Mục đích của hệ thống 

Hệ thống thu thập dữ liệu và gửi lên server từ xa là một hệ thống rất cần thiết trong việc cảnh báo thiên 

tai tại các khu vực hay xảy ra sạt lở. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sạt lở phải kể đến đó là độ ẩm đất, độ ẩm 

không khí, nhiệt độ và lượng mưa, ngoài ra còn một số các yếu tố khác. Khi xảy ra sạt lở sẽ ảnh hưởng rất 

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: uongquangtuyen@humg.edu.vn 



   

68 

lớn đến con người và nguồn đất thổ cư cũng như đất trồng trọt. Chính vì vậy, nhóm tác giả đề xuất phát 

triển trạm thu thập dữ liệu trung tâm gửi lên server thông qua module GSM/GPRS có cấu trúc như hình 1. 

(Lê Xuân Sanh, Trần Vũ Kiên,2017) 

 
Hình 1 - Cấu trúc hệ thống thu thập dữ liệu 

2.2. Sơ đồ khối, cấu trúc trạm thu thập dữ liệu trung tâm 

Trạm trung tâm có nhiệm vụ thu thập, xử lý những dữ liệu được gửi lên từ các trạm cảm biến như độ ẩm 

đất, độ ẩm không khí, lượng mưa và nhiệt độ. Sau đó làm nhiệm vụ gửi những dữ liệu này lên server thông 

qua module SIM800C GSM/GPRS. Để thực hiện các nhiệm vụ trên nhóm tác giả đề xuất cấu trúc trạm 

trung tâm và module Raspberry Pi là thiết bị xử lý của trạm. (Phạm Đức Huy,2015) 

 Raspberry Pi, được cấp nguồn từ các nguồn như điện lưới quốc gia, hệ thống pin mặt trời và ắc quy. 

Máy tính raspberry, trạm master, nhận các tín hiệu được truyền qua module lora từ các trạm cảm biến, trạm 

slave. 

Việc trao đổi thông tin giữa trạm Master và Slave đòi hỏi phải có sự ổn định và tin cậy cao, bởi vì trạm 

Slave hoạt động hoàn toàn độc lập và theo sự điều khiển của trạm Master. Các yêu cầu về kết nối truyền 

thông Master – Slave đối với cả hai trạm là như nhau do đó module truyền thông giữa Master - Slave được 

lựa chọn trong cấu trúc mạng là module truyền thông lora. 

 

 
Hình 2. Cấu trúc trạm thu thập dữ liệu trung tâm 

2.3. Thiết bị trong hệ thống 

2.3.1. Raspberry Pi 

Raspberry Pi là một phiên bản máy tính nhúng nhỏ gọn, có cấu trúc và hoạt động như một chiếc máy 

tính cá nhân thông thường. Raspberry Pi có các cổng giao tiếp I/O đa mục đích (input/output), các cổng 

truyền thông nối tiếp như UART, I2C, SPI và cho phép lập trình điều khiển như một vi điều khiển hay hệ 

thống nhúng đơn thuần. Raspberry Pi có thể tùy chọn sử dụng bộ nhớ lớn nhiều GigaByte, vừa để lưu trữ 

phần mềm hoạt động, vừa để lưu trữ dữ liệu. Raspberry Pi cũng có sẵn cổng HDMI để kết nối màn hình, 

các cổng USB cho phép kết nối với bàn phím, chuột hoặc các bộ nhớ USB. Với hệ thống nghiên cứu thử 

nghiệm này, các thành phần màn hình, bàn phím, chuột, bộ nhớ USB chỉ được kết nối với module CPU khi 

cần thiết để giảm tiêu hao năng lượng 
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Hình 3. Module Raspberry Pi 4 

2.3.2. GSM/GPRS SIM800C module 

SIM800C Quad-Band GSM/GPRS mô-đun được thiết kế bởi SIMCom. Với một giao diện tiêu chuẩn 

ngành công nghiệp, SIM800C cung cấp hiệu suất GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz cho cuộc gọi, tin 

nhắn SMS và các gói dữ liệu nhỏ và với mức tiêu thụ điện năng thấp. Nó được thiết kế như một DCE (thiết 

bị truyền dữ liệu). Nó cung cấp một cổng nối tiếp modem đầy đủ, được sử dụng để truyền dữ liệu và gửi 

lệnh AT. SIM800C được tích hợp với giao thức TCP/IP cùng với mở rộng TCP/IP tại các lệnh được phát 

triển cho khách hàng sử dụng giao thức TCP/IP một cách dễ dàng, rất hữu ích cho các ứng dụng truyền dữ 

liệu.  

 

Hình 4. Module Sim800C 

 

2.3.3. Module Lora E32-TTL-1W 

Module RF E32-TTL-1W hoạt động ở tần số từ 433 MHZ, sử dụng chip SX1287 từ hãng SEMTECH 

và công nghệ truyền dẫn Lora, có thể truyền xa và tiết kiệm năng lượng. 

Module E32 được ghép nối với Raspberry Pi qua cổng UART và các trạm đo vệ tinh. Các dữ liệu đo 

được từ các cảm biến sẽ được vi điều khiển PIC tại trạm đo thu thập và gửi lên Master thông qua module 

E32 này. 

 
Hình 5. Module Lora E32 

 

2.3.4. Nguồn cung cấp cho trạm trung tâm 

Khi xây dựng một hệ thống thiết bị điện, ngoài tiêu chí về kỹ thuật thì vấn đề rất quan trọng cần được 

để tâm tới là nguồn cung cấp năng lượng sẽ được lấy từ đâu. Trên cơ sở đó, các thiết bị mới được lựa chọn 

cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật cũng như điều kiện làm việc. Như đã phân tích, do tính linh động của 

trạm đo Slave, các trạm sẽ sử dụng hệ thống năng lượng tái tạo. Hai dạng năng lượng tái tạo phổ biến nhất 

là năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Nhược điểm chung của hệ năng lượng tái tạo là sự không ổn 

định, không liên tục. Vì vậy hệ thống này luôn có các hệ thống tích trữ và phân bổ năng lượng. Hệ thống 

tích trữ năng lượng là pin hoặc ắc qui. Hệ thống phân bổ năng lượng là bộ điều khiển sạc. (Nguyễn Đức 

Khoát, Khổng Cao Phong, 2013) 
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Hình 6. Nguồn cung cấp năng lượng cho trạm 

3. Thuật toán điều khiển của trạm trung tâm 

Trạm trung tâm sẽ gửi tín hiệu đến các trạm đo vệ tinh, yêu cầu các trạm này thực hiện việc gửi dữ liệu 

đã đo được về trạm trung tâm. Sau khi nhận đầy đủ các dữ liệu của các trạm đo, trạm trung tâm thực hiện 

kết nối với mạng GSM/GPRS để thực hiện việc truyền dữ liệu lên server theo thuật toán dưới đây: 

Bước 1: Gửi yêu cầu cần thu thập dữ liệu đo tới các trạm đo 

Bước 2: Kiểm tra kết nối tới các trạm đo 

Bước 3: Nhận các dữ liệu từ các trạm đo gửi về (Độ ẩm đất, độ ẩm không khí, lượng mưa và nhiệt độ) 

Bước 4: Xử lý bản tin nhận được, cấu trúc bản tin để gửi lên server 

Bước 5: Cấu hình và kết nối mạng GSM/GPRS 

Bước 6: Gửi dữ liệu đã cấu trúc lên server 

Các bước trong thuật toán được thể hiện chi tiết hơn trong 2 lưu đồ như hình dưới 

 

Hình 7. Lưu đồ gửi yêu cầu đến trạm đo 

 

Hình 8. Lưu đồ gửi dữ liệu lên server 
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4. Kết quả thực nghiệm 

 
Hình 9. Giao diện chính trên server 

 

 

  

Hình 10. Các đồ thị thể hiện dữ liệu được gửi lên server từ trạm trung tâm 

 

Trên đây là những kết quả thực nghiệm của trạm thu thập dữ liệu từ xa thông qua Raspberry kết hợp với 

module lora. Khi module trung tâm gửi yêu cầu đọc các dữ liệu từ cảm biến xuống các trạm cảm biến thì 

sau một khoảng thời gian trạm trung tâm nhận được kết quả phản hồi với đầy đủ các tham số yêu cầu. Trên 

các bộ tham số này, module trung tâm làm nhiệm vụ mã hoá dữ liệu và truyền lên server thông qua module 

Sim800 với các lệnh AT, các dữ liệu này sẽ được hiển thị trên website để người sử dụng có thể dễ dàng 

theo dõi. 
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5. Kết luận và kiến nghị 

Việc sử dụng Raspberry kết hợp các module truyền thông vào các ứng dụng IoT cho kết quả khả quan. 

Đặc biệt là trong các ứng dụng xử lý và truyền dữ liệu từ xa thông qua các module lora, zigbee, và kết hợp 

với module sim GSM, qua đó dữ liệu được truyền lên server một các dễ dàng thông qua mạng GPRS. Kết 

quả nghiên cứu trong bài báo là một minh chứng cho thấy hiệu quả của hệ thống sử dụng raspberry kết hợp 

với các module truyền thông. 

Thông qua các dữ liệu được gửi lên server, hệ thống sử dụng công nghệ AI sẽ gửi các cảnh báo, hiển thị 

các cảnh báo lên giao diện website, gửi cảnh báo đến các máy điện thoại thông minh có cài sẵn phần mềm 

hoặc đăng ký số điện thoại với trung tâm cảnh báo thiên tai. Qua đây nhận thấy sự cần thiết nếu thực hiện 

việc đặt thêm nhiều các trạm đo tại các khu vực có khả năng xảy ra các biến cố thiên tai để cảnh báo cho 

người dân biết và sơ tán kịp thời. 
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ABSTRACTS 

Research on fabrication of data collection stations used for monitoring 

systems and determining the rule of distribution of humidity and 

drought on the Raspberry Pi platform 
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The rule of distribution of humidity and drought is extremely important information that has a strong 

impact on the life, economy and society of the population in the northern mountainous areas of Vietnam. 

Based on the information analytical systems can provide an alert level of landslide risk to government and 

residents; support decision-making in converting crops in the local agricultural and forestry sectors. The 

system for monitoring and determining the distribution of humidity and drought for an area in our project 

is built with measurement sensor stations and a central data collection station. In particular, the central 

station receives data from sensor station through the wireless transmission system, organizing, arranging 

data and sending it to the server via the Mobile Information network. The paper presents the results of 

hardware and software architecture design research for central station. The results of data collection and 

the delivery to the server of the station will be presented in the article. 

 

Keywords: IoT; Monitoring and Warning system; distribution of humidity and drought; support 

decision-making; Raspberry Pi. 
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