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LỜI NÓI ĐẦU

Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc
đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện sinh viên ở trường đại học. Đối với
sinh viên, việc NCKH không những củng cố kiến thức đã học mà còn phát huy tính
năng động, sáng tạo trong việc tiếp cận các kiến thức khoa học để giải quyết những vấn
đề đáp ứng nhu cầu thực tế. Thông qua NCKH, sinh viên sẽ tạo cho mình khả năng làm
việc độc lập, thói quen nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo trong quá trình học tập và công tác
sau này.

Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 34, năm học 2018-2019 của Trường đại học Giao
thông Vận tải đã được tổ chức vào hai ngày: 17 và 24/4/2019 tại các khoa trong Trường.
Hội nghị năm nay có 486 đề tài được báo cáo tại 44 tiểu ban chuyên ngành thuộc các
khoa ở Hà Nội. Hội nghị sinh viên NCKH của Phân hiệu được tổ chức riêng tại TP. Hồ
Chí Minh.

- Tổng số đề tài trong toàn Trường: 520 đề tài tại 48 tiểu ban

- Số công trình được Hiệu trưởng khen thưởng:

48 giải nhất, 84 giải Nhì, 103 giải Ba và 44 giải Khuyến khích

- Số lượng giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH: 273 GV

Để ghi nhận kết quả của phong trào sinh viên NCKH năm học 2018 - 2019 và giới
thiệu với bạn đọc trong và ngoài Trường, Ban biên tập chúng tôi tuyển chọn các báo cáo
tóm tắt của các đề tài đạt giải Nhất in trong Kỷ yếu này.

Kỷ yếu sinh viên NCKH được chuẩn bị công phu, thận trọng và kỹ lưỡng, mặc dù
vậy không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên tập rất mong nhận được các ý
kiến đóng góp của bạn đọc trong và ngoài Trường để các Kỷ yếu sinh viên NCKH của
Trường Đại học Giao thông Vận tải được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp
theo. Các ý kiến đóng góp xin gửi về phòng KHCN - Trường Đại học Giao thông Vận
tải - Số 3 phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 38347611

Fax: (84-24) 37669613

BAN BIÊN TẬP
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ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TRONG ĐÁNH GIÁ RỦI RO
KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Phương Thảo

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Hưng

Ngô Xuân Quyền

Đặng Xuân Chương

Phan Ngọc Điệp

Lớp: Quản lý XD CTGT K56

Tóm tắt: Trong những năm gần đây vấn đề kiểm toán rủi ro được quan tâm rất
lớn của các công ty tổ chức kiểm toán nói chung và kiểm toán viên nói chung. Nhưng
việc kiểm toán rủi ro thông thường tốn rất nhiều thời gian công sức và tiền bạc. Bởi vậy
chúng tôi đề xuất một giải pháp đó sử dụng mạng lưới neural sinh học để tiến hành
đánh giá rủi ro kiểm toán. Chúng tôi tiến hành xây dựng một mạng neural với nhiều
tầng và lớp giúp xử lý các thông tin dữ liệu và đưa ra kết luận về mức độ rủi ro của
kiểm toán. Phương pháp này sử dụng kết hợp đặc trưng của mô hình mạng neural và
các đặc trưng của sắc xuất thống kê, kết quả của nghiên cứu là tạo ra được một mạng
neural giúp đánh giá được rủi ro kiểm toán với độ chính xác cao chứng tỏ được hiệu
quả của phương pháp đề xuất.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

- Trước xu thế hội nhập như ngày nay các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam luôn
phải đặt ra yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình để có thể đáp ứng
được nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh với các công ty kiểm toán nước ngoài.

- Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành luôn là dịch vụ truyền thống và
chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của các công ty kiểm toán hiện nay. Những người quan
tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp coi báo cáo kiểm toán là ý kiến cuối cùng trong
việc thẩm định, xác minh tính trung thực, hợp lý của các báo cáo quyết toán hoàn thành.

- Tuy nhiên, bất cứ ngành nào cũng chứa đựng những yếu tố rủi ro không mong
muốn. Hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chính
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vì vậy việc nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong kiểm toán nói chung và kiểm toán tài
chính nói riêng là việc không thể thiếu trong bất kỳ cuộc kiểm toán nào. Với tầm quan
trọng như vậy đề tài “Rủi ro Kiểm toán” sẽ cung cấp, bổ sung những kiến thức liên
quan đến vấn đề rủi ro kiểm toán.

- Để hỗ trợ cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán xác định rủi ro trong kiểm toán,
mạng neural đã được đưa vào để làm tăng khả năng xác định rủi ro trong báo cáo quyết
toán dự án hoàn thành. Trong thực tế sử dụng, nhiều mạng nơ-ron là các công cụ mô hình
hóa dữ liệu thống kê phi tuyến. Chúng có thể được dùng để mô hình hóa các mối quan hệ
phức tạp giữa dữ liệu vào và kết quả hoặc để tìm kiếm các dạng/mẫu trong dữ liệu.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Khái quát chung về mạng neural nhân tạo

- ANN được ứng dụng như một hệ thống xử lý thông tin một cách phân tán và
song song

- ANN có khả năng học (learn), nhớ lại (recall), khái quát hóa (generalize) từ các
dữ liệu học bằng cách gán và điều chỉnh (thích nghi) các giá trị trọng số (mức độ quan
trọng) của các liên kết giữa các nơ-ron

- Chức năng (hàm mục tiêu) của một ANN được xác định bởi

- Kiến trúc (topology) của mạng nơ-ron

- Đặc tính vào/ra của mỗi nơ-ron

- Chiến lược học (huấn luyện)

- Dữ liệu học.
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- ANN được ứng dụng như một hệ thống xử lý thông tin một cách phân tán và
song song

- ANN có khả năng học (learn), nhớ lại (recall), khái quát hóa (generalize) từ các
dữ liệu học bằng cách gán và điều chỉnh (thích nghi) các giá trị trọng số (mức độ quan
trọng) của các liên kết giữa các nơ-ron

- Chức năng (hàm mục tiêu) của một ANN được xác định bởi

+ Kiến trúc (topology) của mạng nơ-ron

+ Đặc tính vào/ra của mỗi nơ-ron

+ Chiến lược học (huấn luyện)

+ Dữ liệu học

2.2. Kiến trúc mạng neural

- Kiến trúc mạng được xác định bởi

+ Số lượng tín hiệu đầu vào/đầu ra

+ Số lượng các tầng

+ Số lượng nơ-ron trong mỗi tầng

+ Cách thức các nơ-ron liên kết với nhau

+ Những nơ-ron nào nhận các tín hiệu điều chỉnh lỗi

- Một ANN phải có

+ 1 tầng đầu vào (input layer)

+ 1 tầng đầu ra (output layer)

+ Có thể có hoặc không có tầng ẩn (hidden layer)
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2.3. Huấn luyện mạng neural

Đầu ra của mạng neural tuân theo hàm tuyến tính với cấu trúc cớ bản như sau:
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Trong đó: W là các trọng số

X là các biến đầu vào

Tiến hành update dữ liệu sử dụng phân biệt logistic

2.3. Ứng dụng mạng neural xác định rủi ro kiểm toán một công trình cụ thể

Thông tin dự án

Tên công trình: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Phòng giao
dịch Ngân hàng CSXH huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư: Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Vân Hồ - tỉnh Sơn La

Cấp quyết định đầu tư: Chi nhánh Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Sơn La

Địa điểm đầu tư: Tiểu Khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh
Sơn La

Khảo sát rủi ro tiềm tàng
Sau khi đã có mô hình huấn luyện, ta thực hiện việc kiểm thử, trong thực tế có

nghĩa là ta có một dữ liệu của một dự án cụ thể, ta sử dụng mô hình đã huấn luyện để
kiểm tra được rủi ro tiềm tàng của dự án

2 lớp: dữ liệu
Output
Hàm lỗi
Cập nhật
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ACC: 80% Du doan: [[0]] ti le dung: [[1.]]

Qua kết quả ta có được kết luận dự án với mức rủi ro thấp với mức độ chính xác
của đánh giá là 80 %

Khảo sát rủi ro kiểm soát
Sau khi đã có mô hình huấn luyện, ta thực hiện việc kiểm thử, trong thực tế có

nghĩa là ta có một dữ liệu của một dự án, ta sử dụng mô hình đã huấn luyện để kiểm tra
được rủi ro tiềm tàng của dự án

ACC: 86% Du doan: [[0]] ti le dung: [[1.]]
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Qua kết quả ta có được kết luận dự án với mức rủi ro thấp với mức độ chính xác
của đánh giá là 86 %

Xác định rủi ro phát hiện và số liệu bằng chứng cần thu thập

Qua kết quả kiểm toán rủi ro kiểm soát và rủi ro tiềm tàng ta tiến hành xác định
rủi ro phát hiện.

Mô hình có công thức như sau:

AR = ( IR x CR ) x DR

Suy ra được rủi ro phát hiện cao ta tiến hành xác định số liệu bằng chứng cần thu
thấp.

Thông qua việc tính toán rủi ro phát hiện, kiểm toán viên sẽ xác định thủ tục kiểm
toán và số lượng bằng chứng cần thu thập để rủi ro phát hiện không vượt quá mức chấp
nhận được. Quan hệ giữa mức trọng yếu, rủi ro kiểm toán và bằng chứng kiểm toán
được thể hiện trong bảng sau:

Rủi ro kiểm
toán (AR)

Rủi ro tiềm
tàng (IR)

Rủi ro kiểm
soát (CR)

Rủi ro phát
hiện (DR)

Số liệu bằng
chứng cần thu

thập

Cao Thấp Thấp Cao Thấp

3. KẾT LUẬN

Như vậy, việc áp dụng áp mạng neural vào đánh giá rủi ro kiểm toán trong xây
dựng là rất cần thiết vói kiểm toán viên và công ty kiểm toán. Tùy theo những câu lệnh
mà mạng neural sẽ đưa ra những ý kiến quyết định nhận xét… cũng giống như bộ não
con người, những điểm mạnh của mạng neural là với càng nhiều số liệu đầu vào thì độ
chính xác càng cao và hoàn tòan khách quan, hơn nữa mạng neural có tính học hỏi ngày
càng thông minh và hoàn thiện. Với những ưu điểm nêu trên mạng neural là một giải
pháp quan trọng với kiểm toán nói chung và kiểm toán trong xây dựng nói riêng

Với sự phát triển của công nghệ thông tin cùng với sự phát triển nhanh chóng của
trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi phát triển mạng neural vào những ngành nghề cần thiết của cuộc
sống không chỉ riêng trong kiểm toán xây dựng.
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[2]. Giáo trình Kiểm toán nội bộ - PGS.TS Nguyễn Phú Giang; TS. Nguyễn Trúc Lê -
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- ThS. Đào Thanh Tú - Trường Đại học Giao thông vận tải

[4]. Dongare A. D., Kharde R.R., Amit D. Kachare (2012), Introduction to Artificial
Neural Network, International Journal of Engineering and Innovative Technology
(IJEIT), Volume 2, Issue 1, July 2012.
[5]. Jan Larsen (1999), Introduction to Artificial Neural Networks, Department of

Mathematical Modelling, Technical University of Denmark

[6]. Các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán dự án xây dựng và các chuẩn mực

kiểm toán VN có liên quan:

- Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN: Quyết định ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu

tư xây dựng công trình.

- Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN: Quyết định ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp

cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo

quyết toán dự án đầu tư.

- Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400

- Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000
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NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THIẾT KẾ DẦM I, T BÊ TÔNG
CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC LẮP GHÉP KIỂU MỚI CHO

CẦU ĐƯỜNG CAO TỐC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Văn Đức

Sinh viên thực hiện: Hà Văn Nam

Đặng Công Duy

Nguyễn Duy Toản

Lớp: CNTT2 - K57

Tóm tắt: Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng điều khiển từ xa bằng điện thoại thông
minh với kết cấu trình bày nội dung chính gồm 2 mục: 1 tổng quan về công nghệ không
dây bluetooth, 2 thiết kế và xây dựng phần cứng, 3 cài đặt và xây dựng phần mềm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm qua, khoa học máy tính và xử lý thông tin có những bước tiến
vượt bậc và ngày càng có những đóng góp to lớn vào cuộc cách mạng khoa học kỹ
thuật hiện đại. Đặc biệt sự ra đời và phát triển nhanh chóng của kỹ thuật số làm cho
ngành điện tử trở nên phong phú và đa dạng hơn. Nó góp phần rất lớn trong việc đưa kỹ
thuật hiện đại thâm nhập rộng rãi vào mọi lĩnh vực của hoạt động sản xuất, kinh tế và
đời sống xã hội. Từ những hệ thống máy tính lớn đến những hệ thống máy tính cá
nhân, từ những việc điều khiển các máy công nghiệp đến các thiết bị phục vụ đời sống
hằng ngày của con người. Trong các hệ thống đó, việc trao đổi thông tin là vô cùng
quan trọng. Công nghệ truyền tin không dây ngày càng phát triển, đặc biệt công nghệ
Bluetooth đã phổ biến hầu hết các thiết bị điện tử di động. Bản báo cào này trình bày
kết quả nghiên cứu công nghệ không dây Bluetooth của các thiết bị điện tử chạy trên
nền hệ điều hành Android và ứng dụng vào thiết kế mô hình xe điều khiển từ các thiết
bị Android qua kết nối không dây Bluetooth.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu và xây dựng về hệ thống ô tô điều khiển từ xa bằng
Bluetooth trên điện thoại Smartphone nhằm ứng dụng vào thực tế.
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1.3. Cách tiếp cận

Nghiên cứu các đặc điểm của công nghệ Bluetooth. Nghiên cứu module Bluetooth
HC-06. Nghiên cứu ModuleArduinoUnoR3 trong xây dựng mạch điều khiển xe từ xa.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu từ lý thuyết công nghệ Bluetooth cũng như module Bluetooth HC-06
và các câu lệnh trong phần mềm Arduino và bảng mạch điện tử. Rồi đi đến thực tế lắp
ghép các linh kiện điện tử và viết code cho ứng dụng điều khiển xe từ xa bằng
Bluetooth.

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công nghệ Bluetooth: khái niệm về Bluetooth, các đặc
điểm của công nghệ Bluetooth, cách thức hoạt động. Nghiên cứu Module Bluetooth
HC-06: các thông số kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của module HC-06. Module
Arduino Uno R3: thiết kế hệ thống sử dụng để giao tiếp module Bluetooth, điều khiển
các thiết bị.

Phạm vi nghiên cứu: Điều khiển một mô hình ô tô nhỏ với thiết bị Arduino Uno
R3, Module bluetooth HC-06.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Công nghệ không dây bluetooth

2.1.1. Khái niệm
Bluetooth là một công nghệ cho phép truyền thông giữa các thiết bị với nhau mà

không cần dây dẫn. Nó là một chuẩn điện tử, điều đó có nghĩa là các hãng sản xuất
muốn có đặc tính này trong sản phẩm thì họ phải tuân theo các yêu cầu của chuẩn này
cho sản phẩm của mình. Những tiêu chuẩn kỹ thuật này đảm bảo cho các thiết bị có thể
nhận ra và tương tác với nhau khi sử dụng công nghệ Bluetooth. Ngày nay phần lớn các
nhà máy đều sản xuất các thiết bị có sử dụng công nghệ Bluetooth. Các thiết bị này gồm
có điện thoại di động, máy tính và thiết bị hỗ trợ cá nhân PDA (Prosonal Digital
Assistant).

Công nghệ Bluetooth là một công nghệ dựa trên tần số vô tuyến và bất cứ một
thiết bị nào có tích hợp bên trong công nghệ này đều có thể truyền thông với các thiết bị
khác với một khoảng cách nhất định về cự ly để đảm bảo công suất cho việc phát và
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nhận sóng. Công nghệ này thường được sử dụng để truyền thông giữa hai loại thiết bị
khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể hoạt động trên máy tính với một bàn phím không dây, sử
dụng bộ tai nghe không dây để nói chuyện trên điện thoại di động của bạn hoặc bổ sung
thêm một cuộc hẹn vào lịch biểu PDA của một người bạn từ PDA của bạn.

2.1.2. Đặc điểm của công nghệ Bluetooth

- Ưu điểm
+ Tiêu thụ năng lượng thấp.
+ Cho phép ứng dụng được nhiều loại thiết bị bao gồm các thiết bị cầm tay và

điện thoại di động.
+ Giá thành ngày một giảm.
+ Khoảng cách giao tiếp cho phép giữa hai thiết bị kết nối có thể lên đến 100m.
+ Bluetooth sử dụng băng tần 2.4GHz, tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt tới mức tới

1Mbps mà các thiết bị không cần phải trực tiếp thấy nhau.

+ Tính tương thích cao, được nhiều nhà sản xuất phần cứng cũng như phần mềm
hỗ trợ

- Nhược điểm
+ Khoảng cách kết nối còn ngắn so với công nghệ mạng không dây khác.
+ Chỉ kết nối được hai thiết bị với nhau, không kết nối thành mạng.

2.1.3. Module Bluetooth HC-06

Module Bluetooth HC-06 được thiết kế để chuyển đổi giao tiếp nối tiếp không
đồng bộ thành giao tiếp không dây Bluetooth và ngược lại.

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chuẩn Bluetooth : V2.0+EDR.
- Điện áp hoạt động : 3.3-5VDC, 30mA.
- Kích thước 28mm x 15mm x 2.35mm.
- Tần số: 2.4GHz.
- Tốc độ: 2.1Mbs (Max)/160kbps.
- Tốc độ baudrate mặc định: 9600, 8bit dữ liệu, 1bit Stop. Hỗ trợ tốc độ baud:

9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400,460800.
- Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 75 độ C
- Độ nhạy: -80dBm 2.1.
- Module có 2 chế độ làm việc:
+ Kết nối truyền thông.
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+ Đáp ứng theo lệnh: khi làm việc ở chế độ này, chúng ta có thể gửi các lệnh AT
để giao tiếp và cài đặt module.

Hình 1. Sơ đồ chân Bluetooth HC-06

2.2. Thiết kế xây dựng phần cứng

Hình 2. Sơ đồ khối tổng quát

2.2.1. Khối xử lý
Khối xử lý sử dụng bo mạch ArduinoUNO. Có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ module

Bluetooth qua cổng Serial, xử lý và xuất dữ liệu cho module Driver động cơ.

Hình 3. Kết nối Arduino với HC-06
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2.2.2. Khối nguồn

Hình 4. Khối nguồn nuôi

2.2.3. Khối Driver động cơ

Driver Motor Shield L293D là một module mở rộng chuyên dụng cho các ứng
dụng điều khiển động cơ, robot. Driver Motor Shiled L293D có nhiều chức năng, dễ
vận hành và có thư viện hỗ trợ. Nó có thể điều khiển độc lập 4 động cơ. Đây là một
driver phổ biến cho điều khiển động cơ DC, sử dụng IC điều khiển động cơ DC L293D.
Các chân tương thích với Arduino, do đó dễ dàng sử dụng để lập trình cho các dự án
Arduino.

Hình 5. Driver Motor Shield L293D
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2.3. Cài đặt và xây dựng phần mềm

2.3.1. Phần mềm trên thiết bị cầm tay

Giao diện phần mền điều khiển:

Hình 6. Giao diện điều khiển

Thuật toán:

Hình 7. Thuật toán phần mềm trên di động
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2.3.2. Cài đặt điều khiển cho Arduino

Thuật toán cài đặt khối xử lí trung tâm Arduino:

Hình 8. Thuật toán trên Arduino

3. KẾT LUẬN

3.1 Kết quả đạt được

- Nắm rõ được giao tiếp Bluetooth.

- Tìm hiểu về hệ điều hành android.

- Thực hiện viết ứng dụng trên Android.

- Thực hiện kết nối và trao đổi dữ liệu giữa thiết bị cầm tay và Arduino UNO qua
module

Bluetooth.

- Tìm hiều bo mạch Arduino.

- Thiết kế kết cấu cơ khí cho khung xe.

- Thiết kế các mạch điện cho xe.

- Viết chương trình cho Arduino nhận dữ liệu từ thiết bị cầm tay và điều khiển xe
chạy theo yêu cầu
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3.2 Hướng phát triển đề tài

- Tích hợp thêm nhiều chức năng cho xe như: truyền hình ảnh, đo nhiệt độ, độ ẩm,
khoảng cách vật cản, đo độ nghiêng.

- Phản hồi được các sự cố về thiết bị cầm tay.

- Ứng dụng công nghệ Bluetooth vào các hệ thống khác.

Tài liệu tham khảo
[1]. Arduino, http://arduino.vn
[2]. Android, http://developer.android.com
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����� ��� ��� ������ �� ����� ��� ����� ����� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���
���� ��� ���� ������������������������6������������������������ ��� �� ���� ����
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���� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��� ��� ���� ����� ���
���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ���
����� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ����������
��������������6������������������������ ����� ��� ������ �����

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Thực nghiệm
2.1.1. Tổng hợp các chất

X��� ���� �ừ E������ �� ����� ���� ��� ����� ���� ��� � ���� ���� ���� ���� ��
���� ��� ���� ��� ���� ������������������������6������������������������ ���� ��
�� ���:

H�� ���� Q �� ���� �ắ� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ở ����� �� �������
����� ���� ���� �� �ị ���� ��ỷ ở ����� �� > 2��0C�

C��� ��� ��� ����� ���� ở ����� �� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ����; ����� ���
����� �������� ������� ����������� ���������� ���z��� ������� ������; ��� ����� �����
��SO� ��F�

2.1.2. Hóa chất, dụng cụ và các phương pháp nghiên cứu cấu trúc

�������� ��� ����� ���� ��

� HC� ��� ��� ��% �� ���� ����

� H�� ���� ������������������������6������������������������ �Q�

Q
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� T�é� CT� ���� �� TISCO� T��� ������� T���� ��� ���� ���� ��� ������ �ẫ�
��é� ���� ���� ���� �ỉ� ��� ��� �ỡ �ằ�� �� ����� �� ���� �ị�� ���� ��� ��� �ỡ� S��
��� ��� ��é� ���� ���� ���� ��ẵ� �� ��� �ằ�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �ỡ ���
���� �� 600� 1000� 1�00� 2000 ��� ��� ���� �ằ�� ���� ����

�������� P����� ���� ������ ��� ��� ��ú�

Đ� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��ở� �� ���� ����� �ị �� ���� ��� �� ����
A������ �0 ��� ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� W����w� XP �� ���� ���� ����� �ằ��
������ ����� GPES ����� ��� 4�9 �� FRA ����� ��� 4�9� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� ��
�ằ�� ���� ��� GPES 4�9 �� FRA 4�9 ��� �è� ���� ����� �ị��

2.2. Kết quả và thảo luận

2.2.1. Phương pháp đo đường cong phân cực

Đ� ���� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��é� CT� ����� ���� �ị�� HC� 0�1�
��� ��� ���� ������������������������6������������������������� ���� ������ ���
�� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� �� ����� �� ��� ���� �� ��� Q.
C�� ��é� �� ���� ���� ���� ����� ������ ��� �ừ �0���� ��� �0��� ��� ��� �� ��é� ���
0�00��/��

Đ� ��ị �� ����� ���� ���� ��� ��� ��é� CT� ����� ���� �ị�� HC� 0�1� ���� ��ị ở
���� 1�

Q01234

C:\DOCUME~1\Admin\My Documents\Lan 17\phan cuc\Q0.icw
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T��� �� �ở ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ��é� CT�� �� ��� �ị�� ����
��� �� �� ��� ��� ��é� CT� ����� ���� �ị�� HC� 0�1�� H��� ���� ��� �� ����� �� ���
��é� CT� ��� ���� Q ở ��� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����:

Z = o c

o

i i
i
 � 100%

T���� ��: ��: ��� �� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ��� �A/��2���: ��� �� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� �� ���

Z: ���� ���� ��� �� �%�

T: ��� �� �� ��� ���/����

��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ��� ��é� CT� ����� ���� �ị�� HC� 0�1� ��� ���
��� ���� � ���� ����� ��� ����� ���� 1:

���� 1� ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ��� ���� � ����� ���� �ị�� HC� 0�1�

Mẫu Ký hiệu i (A/cm2) E (V) T (mm/năm) Z (%)
HC� 0�1� �1 6�1�9�10�� �0��22 0��2�� 0
2�10��� �2 2�2�1� 10�� �0��01 0�266� 6��24
��10�� � �� 2�081� 10�� �0��12 0�2444 66��2
��10�� � �4 1��0�� 10�� �0�49� 0�200� �2�4

Từ ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���
��é� ��� ��� ����� �ị ��� ���� ����� ���� �ị�� HC� 0�1� ở ������ ��� ������ ���� ��
����� �� ���� ��� ��é� CT� �� �ị �� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� � ����� ���� �ị��
HC� 0�1� ở ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ��é� CT��
H��� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��é� CT� ���� �ắ� ��� ���� ��� �� ���� ���: �4 >
�� > �2� ��� ���� ở ���� �� ��10��� ���� � ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��� ����
��� ����� ��� ���� ���� �� ��� �2�4%� Đ��� ��� �� ����� �ằ�� ���� ���� ��� ��� �� �� ���
���� ����� �� ��� ��é� CT� ����� ��� ������ �����

2.2.2. Phương pháp đo phổ tổng trở

��ằ� ��ẳ�� �ị�� ��ắ� ��ắ� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ��é� CT� ���
���� �� ���� ������ ��� ���� ���� ��é� �� ��� ���� ��ở ���� ��� ��� ���� � ����� ����
�ị�� HC� 0�1� ở ��� ���� �� ����� Đ� ��ị ��� ���� ��ở ��� ���� �� ���� ��� ���� �����
���� ���� ��ị ở ���� 2� ����� �� ����� ���� �1 �� �� ��ị ��� ���� ��ở �� ����� ����
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�ị�� HC� 0�1�� C�� ����� ���� �2; �� �� �4 ��� ���� �� �� ��ị �� ��� ���� ��ở ��� ��
��� ���� �� ��� � ở ���� �� 2�10���; ��10�� �� ��10�� ��

H��� 2� Đ� ��ị ��� ���� ��ở ��� �� ��� ���� �� ��� � ở ��� ���� ��: 2�10���;
��10���; �� ��10���

H��� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����:

Z = �R�� � �R��0
�R��

� 100%

T���� ��:

�R��0: ���� ��ở ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� ������ ��� ����� ���� �ị���

R�: ���� ��ở ���� ��� ��� �� ��� ���� ������ ��� ����� ���� �ị���

���� 2� Đ��� ��ở ���� ��� ��� ���� ��� ��é� CT� ����� ���� �ị�� HC� 0�1�

Mẫu Ký hiệu Rp (ohm)
(Tổng trở)

Z
(Hiệu suất bảo vệ) %

HC� 0�1� �1 ��426�101 �
2�10��� �2 1�289�102 ���9
��10��� �� 1�6�1�102 66��
��10��� �4 2��48�102 �6�9
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Từ ��� ��� ��� ��� ���� �ừ ���� 2 �� ��� ���� ��ở ��� ����� ����� ���� �ị�� HC�
0�1� ��� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��é� CT��
C�� ��� �� ��� ���� �� ��� � ở ��� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��
��� ��é� CT�� T���� ��� ���� � ở ���� �� ��10��� ��4� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��
��� ��é� CT� �� ��� ���� ���� �6�9%� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� �ừ �4 > �� > �2�

��� ���� �� ��� ������ ���� ������ ��� ��� ����: H�� ���� ����������
��������������6������������������������ ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��
��� �� ��� ��� ���� ����� ��� ������ �����

3. KẾT LUẬN
S�� ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ��� ���� ��� �� ��� ���

��� ���:
� T�� ���� �� �� �� ��� ��� ���� �� ��� �� ������ ���� ����� �� ��� ��� �����
� Đ� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ���� ������������������������6�

����������������������� �Q� �ừ ������� �� ����� ���� ��� ����� ��� �� ��� �ị�� ����
���� ���� ��� ���

� T��� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ������������������������6�
����������������������� �Q� ���� ��� ������ ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ���
���� ��ở� ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ���� ��� ���� ����������
��������������6������������������������ �Q� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ���
���� ����� ��� ������ �����

Tài liệu tham khảo
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[4]� H���� Đ��� X���� ������ ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� �ẫ� ���� ���
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2006�
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[6]� T��� L�� P���� T��� ��� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �������� �����
���� ��� ���� ���� �ừ ������� ����� ���� ��� ����� ���� L��� ��� ���� �� H�� ����
ĐHSP H� 201��
[�]� L� ��� C�� L��� ��� ���� �� H�� ��� ��� ��� ĐHSP H� 2014�
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NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG PHỤ GIA CERACHIP
TRỘN TRỰC TIẾP TĂNG TÍNH NĂNG CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG

NHỰA NÓNG

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lã Văn Chăm
Sinh viên thực hiện: Đỗ Hoàng Anh

Nguyễn Trịnh Trọng Phụng
Đặng Hải Mạnh
Nguyễn Văn Tuấn Ngọc
Trần Hoài Anh

Lớp: Kỹ thuật XD đường bộ 2 – K56

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bê tông nhựa nóng đang dần trở thành một sản phẩm thiết yếu cho ngành đường
bộ nói riêng cũng như ngành xây dựng công trình giao thông nói chung. Hiện nay ở
Việt Nam có rất nhiều loại phụ gia đã được đưa vào sản xuất để tăng tính năng cho hỗn
hợp bê tông nhựa nóng như: SBS, TPS, TPP,... Ngoài ra còn có một số phụ gia mới với
tính năng tương tự, vì vậy đề tài tập trung nghiên cứu một số tính năng của bê tông nhựa
có sử dụng phụ gia mới Cerachip mang lại.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của hỗn hợp bê tông nhựa trên cơ sở sử
dụng nhựa đường thông thường kết hợp với phụ gia Cerachip

- Nghiên cứu dựa trên phương pháp lý thuyết phối hợp thực nghiệm

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Công nghệ sản xuất bê tông nhựa có sử dụng phụ gia Cerachip.

- Vật liệu.

- Thiết kế thành phần.
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- Nghiên cứu thực nghiệm lựa chọn lượng phụ gia Cerachip phù hợp, từ đó nghiên
cứu các chỉ tiêu, đánh giá.

2.3. Nghiên cứu thực nghiệm và kết quả
- Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu lý thuyết, tính toán thiết kế mẫu, đúc mẫu và tiến
hành thí nghiệm theo quy định hiện hành.

- Kết quả thí nghiệm cho tổ hợp mẫu vi các nhóm chỉ tiêu kỹ thuật chính sau

2.3.1. Nghiên cứu độ dẻo và độ ổn định Marshall

Hình 3. Xác định độ rỗng dư Hình 1. Xác định khối lượng riêngHình 2. Xác định khối lượng thể tích
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Hình 4. Xác định độ dẻo và độ ổn định Marshall

2.3.2. Nghiên cứu hằn lún vệt bánh xe

Hình 5. Xác định hằn lún vệt bánh xe của BTN sử dụng phụ gia Cerachip
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Hình 6. Xác định hằn lún vệt bánh xe của BTN thông thường

2.3.3. Nghiên cứu modun đàn hồi tĩnh

Hình 7. Xác định modun đàn hồi tĩnh tại
nhiệt độ 30ºC

Hình 8. Xác định modun đàn hồi tĩnh tại
nhiệt độ 60ºC
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2.3.4. Nghiên cứu cường độ ép chẻ

Hình 9. Xác định cường độ ép chẻ

2.3.5. Nghiên cứu khả năng kháng nứt (SCB)

Hình 10. Xác định khả năng kháng nứt (SCB) của BTN sử dụng phụ Cerachip

Hình 11. Xác định khả năng kháng nứt (SCB) của BTN thông thường
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3. KẾT LUẬN

Từ các kết quả thí nghiệm rút ra một số kết luận sau:

+ Các chỉ tiêu Marshall đều đạt yêu cầu và khi so sánh với BTN thông thường thì
các chỉ tiêu đều tốt hơn hẳn.

+ Kết quả Mô đun đàn hồi tĩnh cũng đạt và cao hơn của BTN thông thường.

+ Kết quả hằn lún vệt bánh xe cũng giảm đi nhiều lần so với hằn lún vệt bánh xe
của BTN thông thường.

+ Kết quả kháng nứt vượt cao hơn kháng nứt của BTN thông thường.

+ Qua quá trình làm thí nghiệm cùng với kết quả thí nghiệm đạt được nên chúng
em đưa ra kết luận nên sử dụng phụ gia Cerachip trong việc làm BTN dùng cho mặt
đường.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦNMỀM TRA CỨU PHÍ CẦU
ĐƯỜNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNGMINH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đắc Hiền

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Nhật Tân

Nguyễn Anh Tuấn

Lớp: TĐHTKCĐ K57

Tóm tắt: Sử dụng dụng công cụ lập trình Android Studio để thiết kế và xây dựng
phần mềm. Sản phẩm nghiên cứu có thể tra cứu mức phí từng loại vé cho mỗi loại xe,
cung cấp vị trí và tổng mức phí đi lại cho qua các trạm trên quốc lộ 1A. Những tính
năng cơ bản của sản phẩm đã được hoàn thành nhưng còn sơ sài và vẫn đang trong
quác trình tối ưu

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Đề tài nghiên cứu xây dưng phần mềm tra cứu phí cầu đường trên điện thoại
thông minh là một đề tài mới trong lĩnh vực kết hợp công nghệ thông tin vào việc tra
cứu phí cầu đường.

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:

Trong nước:

Hiện nay việc ứng dụng công nghệ mới vào quá trình ta cứu phí cầu đường ở
trong nước ta vẫn chưa đồng bộ. Một số website, diễn đàn đã có một vài dự án triển
khai ở lĩnh vực này, tuy nhiên mức độ kết nối đồng bộ nhiều khâu theo đánh giá của
nhóm tác giả vẫn chưa đạt được. Điều này dẫn đến một số đơn vị, cá nhân tham gia giao
thông không thể nắm bắt thông tin kịp thời ngay cả ở trong cùng một tỉnh, thành phố.

Việc tra cứu phí cầu đường hiện hành thường thông qua các diễn đàn trên mạng
xã hội, website có nội dung về giao thông đường bộ. Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu thông
tin trên Internet, qua báo chí trong nước, truyền thông, … nhóm nghiên cứu nhận thấy
từ các thông tin nhiều luồng thì việc triển khai cung cấp thông tin giá phí cầu đường
hiện tại thường là do người tham gia giao thông truyền thông tin cho nhau, và chưa có



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 29

một trang web chính thức hoặc một phần mềm cụ thể nào để nắm bắt giá phí tại các
trạm thu phí một cách cụ thể nhât.

Có thể nhận thấy nhu cầu việc phát triển một ứng dụng tra cứu phí cầu đường của
cộng đồng người tham gia giao thông Việt Nam là cần thiết. Việc cần thiết hiện nay là
một hệ thống thông tin trạm thu phí trên một nền tảng ngôn ngữ thông dụng và phổ biến,
đồng thời hỗ trợ các tiện ích cần thiết cho việc cập nhật giá phí của trạm thu phí trong
thời gian ngắn. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tra cứu phí cầu
đường bộ tại các trạm thu phí thì việc công tác truyền đạt thông tin giá phí, lộ trình cho
người tham gia giao thông sẽ được triển khai và lợi ích đem lại từ việc này có ý nghĩa
cao về mặt xã hội, tri thức.

Ngoài nước:

Việc ứng dụng lập trình cho các ứng dụng quản lý, tra cứu phí cầu đường trong
nghiên cứu đã được triển khai nhiều năm.

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Với sự phát triển nhanh chóng của đất nước, việc xây dựng các trạm thu phí ở
Việt Nam ngày càng phát triển với số lượng ngày càng nhiều nhưng lại chưa có một
website hay ứng dụng nào cung cấp chi tiết về mức phí của tất cả các trạm thu phí đó.
Cùng với đó là sự phát triển của công nghệ số người sử dụng điện thoại thông minh
không ngừng gia tăng, đặc biệt là hệ điều hành Android. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã
thực hiện đề tài phần mềm tra cứu phí cầu đường trên nền tảng của hệ điều hành này,
nhằm khai thác tính phổ biến của hệ điều hành trên điện thoại thông minh đồng thời
cũng giải quyết vấn đề cần thiết tra cứu phí cầu đường hiện hành.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập thông tin qua internet, nghiên cứu một sản phẩm mới đáp ứng ý tưởng
ban đầu đã đề ra.

2.2. Phương tiện nghiên cứu

Android Studio Đây là IDE chính thức cho nền tảng Android, được phát triển bởi
Google và được sử dụng để tạo phần lớn các ứng dụng mà chúng ta có thể sử dụng hàng
ngày.

Android Studio là một phần mềm bao gồm các bộ công cụ khác nhau dùng để
phát triển ứng dụng chạy trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android như các loại điện
thoại smartphone, các tablet… Android Studio được đóng gói với một bộ code editor,
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debugger, các công cụ performance tool và một hệ thống build/deploy (trong đó có trình
giả lập simulator để giả lập môi trường của thiết bị điện thoại hoặc tabler trên máy tính)
cho phép các lập trình viên có thể nhanh chóng phát triển các ứng dụng từ đơn giản tới
phức tạp.

Google Map là một dịch vụ ứng dụng vào công nghệ bản đồ trực tuyến trên web
miễn phí được cung cấp bơi Google, hỗ trợ nhiều dịch vụ khác của Google đặc biệt là
dò đường và chỉ đường.

Database hay còn gọi là dữ liệu nền tảng hay cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu là
một tập hợp tổ chức các dữ liệu. Đây là bộ sưu tập các lược đồ (Schema), bảng (Tables),
truy vấn (Query), báo cáo (Report), và các đối tượng khác.

2.3. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện

Sản phẩm nghiên cứu có tên: Ứng dụng tra cứu phí đường bộ

Giao diện của phần mềm:

Hình 1. Giao diện của phần mềm

Giao diện của phần mềm đơn giản, bao gồm tên của ứng dụng “ Ứng dụng tra cứu
phí đường bộ” và 4 phím cơ bản (button) :

Phím “ Tra cứu thông tin Trạm thu phí”

Phím “Vị trí các trạm thu phí”

Phím “Tính toán phí đường bộ”
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2.3.1. Phím “Tra cứu thông tin Trạm thu phí”

Khi nhấn phím “Tra cứu thông tin Trạm thu phí” màn hình sẽ hiển thị :

Trên màn hình sẽ hiển thị toàn bộ tên của các trạm thu phí trên quốc lộ 1A và địa
điểm của các trạm thu phí dưới dạng 1 listview giúp người dùng khái quát thông tin, địa
điểm của các trạm thu phí một cách đơn giản nhất(Hình 2.1). Việc tra cứu phí của từng
trạm thu phí sẽ được thực hiện bằng cách nhấn vào trạm thu phí cần tìm kiếm thông tin.

Tại đây có các hình thức hiển thị xảy ra :

2.1 2.2 2.3

Hình 2. Giao diện của nút tra cứu thông tin trạm thu phí

Đối với trạm thu phí có nhiều đoạn tuyến : “Ở đây, ta ví dụ muốn tìm kiếm thông
tin trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ có 9 tuyến khác nhau vì vậy màn hình hiển thị ra 9
radio group hiển thị 9 option cần tra cứu, với mỗi option người dùng lựa chọn bằng việc
tích vào radio thì sẽ xuất hiện một table layout ghi giá phí của từng loại xe tương ứng
với 3 loại hình thức vé : vé lượt, vé tháng, vé năm.”(Hình 2.2)

Đối với trạm thu phí có 1 đoạn tuyến thì việc hiển thị sẽ đơn giản hơn bằng cách
đưa ra màn hình một table layout : “Ví dụ bằng trạm thu phí Cao Bồ, khi tìm kiếm
thông tin giá phí tại trạm thu phí Cao Bồ bằng việc nhấn vào trạm thu phí Cao Bồ, giao
diện màn hình sẽ đưa ra thông tin chi tiết giá phí đổi với từng loại xe và giá phí xe theo
3 hình thức : vé lượt, vé tháng và vé năm.” (Hình 2.3)

2.3.2. Phím “Vị trí các trạm thu phí”

Phím “Vị trí các trạm thu phí” được hình thành bằng việc Adroid Studio đã cài đặt
Google API (ở đây nhóm nghiên cứu sử dụng Google API 21) và Google Play Service
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Đặc biệt để lưu giữ trong ứng dụng có thành phần bản đồ nằm tại trung tâm dữ
liệu của Google vì vậy ứng dụng phải luôn truy xuất dữ liệu bản đồ thông qua một dịch
vụ. Mặc dù dữ liệu bản đồ Google được cung cấp miễn phí tuy nhiên không phải việc
truy xuất một cách tùy tiện, vì vậy cần một API Key

Việc đăng kí Google Map API là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên vì một số vấn đề
API Key vẫn hạn chế việc truy suất – đây cũng là vấn đề khó khăn của nhóm khi làm
việc với Google Map API.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã tìm tọa độ chi tiết của các tram thu phí theo hệ trục
tọa độ của Google Map tạo các điểm chấm đỏ biểu diễn cho vị trí các trạm thu phí trên
bản đồ của Google Map.

Thông qua phím “Vị trí các trạm thu phi”, người dùng có thể tìm thấy vị trí của
trạm thu phí mình sẽ đi qua, đặc biết phím có liên kết với Google Map nên có thể
chuyển sang ứng dụng Google Map chỉ phương và hướng đường mình đi qua.

Hình 3. Giao diện nút Vị trí các trạm thu phí
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2.3.3. Phím “Tính toán phí đường bộ”

Thao tác nhấn vào phím “Tính toán phí đường bộ” giao diện màn hình sẽ hiện ra
như sau:

Hình 4. Giao diện nút Tính toán phí đường bộ

Giao diện màn hình chính sẽ hiện lên 2 spiner, sử dụng bằng việc nhấn vào 2
spiner này, spiner thứ nhất sẽ xổ xuống vị trí trạm thu phí ở đầu người dùng đi qua và
spiner thứ hai sẽ xổ xuống vị trí trạm thu phí ở cuối người dùng đi qua.Người dùng có
thể biết được vị trí trạm thu phí mình sẽ đi qua bằng cách nhấn vào phím “Vị trí các
trạm thu phí”.

Ở dưới là 5 radiogroup biểu diểm cho 5 loại xe mà người dùng sử dụng, bằng việc
chọn điểm đầu , điểm cuối và loại xe. Hệ thống sẽ tính toán tổng phí đường bộ mà
người dùng cần chia sẻ trên quãng đường đi.

2.4. Kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu:

Với kế hoạch và phương thức triển khai hợp lý cùng với sự giúp đỡ của giáo viên
hướng dẫn kết hợp các thông tin mà nhóm tiếp thu được từ các thông tin Internet, báo
đài truyền thông, …Kết quả cuối cùng mà nhóm nghiên cứu đạt được là một phần mềm
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đáp ứng điều kiện ban đầu mà nhóm đề ra :

Phần mềm có chức năng tra cứu, tìm vị trí, tính toán giá phí đường bộ mà người
tham gia giao thông cần đến, các phím chức năng và các thông báo của phần mềm đưa
ra trong suốt quá trình sử dụng được viết dưới dạng tiếng Việt phù hợp với nhu cầu và
thị hiếu của người sửa dụng Việt Nam.

3. KẾT LUẬN

3.1. Đóng góp khoa học và thực tiễn

3.1.1. Ý nghĩa khoa học

Hướng nghiên cứu phần mềm “Tra cứu phí cầu đường” ở Việt Nam có thể coi là
một vấn đề cần thiết mà người tham gia giao thông Việt Nam quan tâm. Nghiên cứu này
góp phần cung cấp tài nguyên khoa học và tiền đề của các phần mềm sau này phát triển
theo hướng nghiên cứu.

3.1.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp người tham gia giao thông Việt Nam có được
thông tin chính xác, xác thực, nhanh chóng nhất về giá phí của các trạm thu phí BOT
trên tuyến đường đi, bổ sung vào kế hoạch đi các tuyến đường của người sử dụng.
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3.2. Kiến nghị

Kết quả nghiên cứu trên có thể mang lại những thông tin hữu ích cho các đề tài
nghiên cứu tiếp theo của nhóm nghiên cứu nói riêng và sinh viên trường Đại học Giao
thông vận tải nói chung.Thêm vào đó, người nghiên cứu cũng hy vọng, những thông tin
về nghiên cứu cũng có thể mang lại nhiều chỉ dẫn hưu ích cho người sử dụng – những
người sử dụng phương tiện giao thông và tham gia giao thông tại Việt Nam.

3.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài

Nghiên cứu này còn hạn chế về phạm vi điều tra, do vậy nếu có điều kiện nên
mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu, tăng kích thước mẫu để kết quả nghiên cứu chính
xác hơn.

Nếu có điều kiện nghiên cứu, phần mềm nhóm nghiên cứ sẽ mở rộng sang hệ điều
hành mới, ví dụ như IOS, Symbian, BlackBerry OS để có thể mở rộng đối tượng người
sử dụng phần mềm.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

36 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG BẬC HAI
DO DỰ ỨNG LỰC TRONG SÀN ĐẾN NỘI LỰC CỦA CỘT TRONG

NHÀ NHIỀU TẦNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đăng Dũng

Sinh viên thực hiện: Hồ Tiến Dũng

Lớp: KCXD K56

Tóm tắt: Bài báo phân tích ứng xử của kết cấu nhà nhiều tầng dưới tác động của
hiệu ứng bậc 2 do dự ứng lực trong kết cấu sàn. Một mô hình sàn dự ứng lực được lựa
chọn và thiết kế theo tiêu chuẩn ACI 318-14 và theo cách thức đang được sử dụng phổ
biến trong thực tế thiết kế. Các mô hình kết cấu nhà với số tầng khác nhau được xây
dựng với mức độ dự ứng lực đã được thiết kế ở trên để khảo sát mức độ ảnh hưởng của
hiệu ứng bậc 2 do sàn dự ứng lực đến các cấu kiện trong nhà. Nội lực gồm mô men uốn
và lực nén dọc trục ở cột và vách sẽ được khảo sát để đưa ra các khuyến cáo cho ứng
dụng trong thực tế thiết kế. Ứng xử của kết cấu sàn khi xét đến vị trí của sàn trong công
trình nhà cũng được khảo sát, phân tích.

Từ khóa: Hiệu ứng bậc 2, sàn dự ứng lực, nhà nhiều tầng

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Kết cấu sàn dự ứng lực (DUL) đã và đang được sử dụng phổ biến cho kết cấu sàn
nhà nhiều tầng. Thực tế thiết kế sàn DUL và thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng hiện chưa
quan tâm đến tương tác giữa các bộ phận kết cấu đứng (cột, vách) và kế cấu ngang (dầm,
sàn). Nguyên nhân được kể đến gồm sự giới hạn của công nghệ dự ứng lực thường đi
kèm công nghệ thi công của đơn vị sản xuất. Các đơn vị thiết kế DUL thường không
chuyên về thiết kế nhà nhiều tầng nên các mô hình sàn DUL thường được xây dựng
riêng lẻ. Ngược lại, đơn vị thiết kế nhà nhiều tầng lại không xét đến DUL khi xây dựng
mô hình tổng thể. Bên cạnh đó, thời gian trước đây chưa có phần mềm phân tích nội lực
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xét đến được cả kết cấu sàn DUL và kết cấu tổng thể trong cùng một mô hình. Do đó
thực tế thiết kế chưa chú trọng vấn đề tương tác như đã đặt ra ở trên.

Hiện nay, sự phát triển của máy vi tính và phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH)
đã cho phép một số phần mềm viết trên nền PTHH có khả năng phân tích được mô hình
tổng thể có xét đến sàn DUL. Tuy nhiên, do các phần mềm mới phát triển nên thói quen
trong thiết kế vẫn chưa được thay đổi. Nội dung bài báo này hướng đến khảo sát sự ảnh
hưởng của các cấu kiện trong hệ kết cấu của nhà nhiều tầng khi có xét đến tương tác
giữa kết cấu phát triển theo phương ngang và kết cấu phát triển theo phương đứng. Đặc
biệt, sự ảnh hưởng của hiệu ứng bậc 2 do sàn DUL gây ra trong các cấu kiện cột, vách.
Phần mềm Etabs 2017 và Safe 2016 sẽ được sử dụng để xây dựng các mô hình khảo sát.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

Để thực hiện các nội dung đã đặt ra trong nghiên cứu, một mặt bằng của công
trình nhà có tính điển hình được lựa chọn để xây dựng các mô hình khảo sát, xem Hình
1. Vật liệu được lựa chọn gồm bê tông thường có cường độ chịu nén danh định

30 cf MPa và cốt thép có cường độ chảy 420yf MPa . Cốt thép dự ứng lực là các tao

cáp có độ chùng thấp, 1860puf MPa .

Mức độ dự ứng lực trong sàn được thiết kế theo Tiêu chuẩn ACI318-14, tải trọng
được lấy theo Tiêu chuẩn TCVN 2737-1995. Mức độ dự ứng lực được thiết kế ở mô
hình sàn đơn lẻ như nhiều đơn vị thiết kế đang sử dụng và được giữ không đổi trong các
mô hình khảo sát.

Hình 1. Mặt bằng nhà đươc lựa chọn khảo sát trong nghiên cứu và mô hình một tầng
sàn được thiết lập trong phần mềm Safe 2019
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Hình 2. Mô hình nhiều tầng được xây dựng trong phần mềm Etabs 2017

Các tổ hợp được xét đến trong nghiên cứu gồm Tổ hợp cơ bản 1 (Tĩnh tải + hoạt
tải) và Tổ hợp cơ bản 2 (Tĩnh tải + Hoạt tải + hiệu ứng bậc 2 do DUL) gây ra. Các mô
hình nghiên cứu được xem xét ở trạng thái giới hạn về cường độ. Giá trị tải trọng ngang
do gió và động đất chưa được xét đến trong nghiên cứu này. Các mô hình 1 tầng, 10
tầng, 15 tầng và 20 tầng được xây dựng ở cùng các điều kiện biên để có được đánh giá
chính xác và tổng quát hơn.

2.2. Kết quả nghiên cứu

2.2.1. Ảnh hưởng của hiệu ứng do dự ứng lực đến nội lực trong cột, vách

Hình 3. Vị trí của cột và vách được lấy nội lực để khảo sát
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Hình 4 thể hiện biểu đồ lực dọc trong cột biên ở các tầng trong các mô hình và tổ
hợp đã được nêu ở phần khảo sát. Có thể nhận thấy sự thay đổi không lớn về giá trị lực
dọc trục của cột biên khi có xét và không xét đến ảnh hưởng do DUL gây ra. Sự chênh
lệch ở mức dưới 0,5%, và có sự chênh lệch lớn nhất ở tầng 1.

Hình 4. Biểu đồ giá trị lực dọc trong cột biên ở các mô hình và tổ hợp khác nhau

Hình 5. thể hiện biểu đồ lực dọc trong cột giữa ở các tầng trong các mô hình và tổ
hợp đã được nêu ở phần khảo sát. Có thể nhận thấy sự thay đổi không lớn về giá trị lực
dọc trục của cột giữa khi có xét và không xét đến ảnh hưởng do DUL gây ra. Sự chênh
lệch ở mức dưới 2%, và có sự chênh lệch lớn nhất ở tầng 1. Như vậy ảnh hưởng của
DUL lên cột giữa lớn hơn cột biên.

Hình 5. Biểu đồ giá trị lực dọc trong cột giữa ở các mô hình và tổ hợp khác nhau

Hình 6. thể hiện biểu mô men uốn cột biên ở các tầng trong các mô hình và tổ hợp
đã được nêu ở phần khảo sát. Biểu đồ cho thấy DUL làm giảm mô men trong cột biên, ở
các nhà 15 và 20 tầng DUL làm thay đổi chiều của mô men. Giá trị mô men uốn khi có
xét và không xét DUL trong các cột biên chênh lệch tới 80%. Ảnh hưởng của DUL đến
mô men trong cột rõ rệt ở tầng 1 đến tầng 4.
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Hình 6. Biểu đồ giá trị mô men trong cột giữa ở các mô hình và tổ hợp khác nhau

Hình 7. thể hiện biểu mô men uốn cột giữa ở các tầng trong các mô hình và tổ hợp
đã được nêu ở phần khảo sát. Ngược lại với cột biên, biểu đồ mô men uốn của cột giữa
cho thấy DUL làm tăng mô men trong cột giữa, giá trị chênh lệch tới hơn 60%.

Hình 7. Biểu đồ giá trị mô men trong cột giữa ở các mô hình và tổ hợp khác nhau

2.2.2. Ảnh hưởng của vị trí sàn trong mô hình tổng thể đến nội lực của sàn

Hình 8 thể hiện giá trị mô men uốn ở dải đầu cột, trục B, khi có xét hiệu ứng bậc
hai do DUL.
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Hình 8. Biểu đồ giá trị mô men uốn của sàn khi xét đến vị trí tầng
và ở các mô hình có số tầng khác nhau

Nhận thấy rằng, giá trị mô men uốn ở các tầng trên nhỏ hơn so với giá trị mô men
uốn ở các tầng dưới khi xét ở cùng một vị trí sàn trong một công trình. Kết luận này
đúng với cả công trình nhà 10, 15 và 20 tầng được khảo sát trong nghiên cứu. So sánh
giữa hai công trình có số tầng khác nhau, cùng một vị trí tầng, nếu sàn thuộc nhà có
nhiều tầng hơn thì mô men uốn sẽ nhỏ hơn so với công trình thấp tầng.

Mô men uốn trong sàn của mô hình xây dựng riêng một tầng có giá trị nội lực
tương đương với giá trị nội lực ở khoảng tầng 6 đến 9 của các mô hình xây dựng nhiều
tầng trong ETABS. Như vậy, khi tăng số tầng nhà (số bậc siêu tĩnh tăng) thì momen uốn
trong sàn giảm, phụ thuộc vào số tầng của tòa nhà khảo sát. Nếu sử dụng mô hình xây
dựng một tầng để thiết kế kết cấu sàn sẽ chỉ thỏa mãn yêu cầu về cường độ cho các sàn
từ tầng 5 trở lên.

3. KẾT LUẬN

Bài báo đã chỉ ra được mức độ ảnh hưởng của hiệu ứng bậc hai do dự ứng lực
trong kết cấu sàn đến nội lực của kết cấu cột, vách trong nhà nhiều tầng, cụ thể: hiệu
ứng bậc hai do sàn dự ứng lực làm tăng lực nén dọc trục trong cột. Các cột giữa bị ảnh
hưởng nhiều hơn so với cột biên. Giá trị lực nén dọc trục ở cột tăng lên có giá trị nhỏ,
dưới 2% so với lực dọc không kể đến hiệu ứng do sàn dự ứng lực. Ngoài giá trị lực nén
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dọc trục, hiệu ứng bậc hai do sàn dự ứng lực còn gây ra thay đổi mô men uốn trong cột.
Mô men uốn trong cột tăng lên khi xét đến hiệu ứng bậc hai có thể vượt 60% giá trị
không xét đến hiệu ứng. Ngược lại với kết cấu cột, hiệu ứng bậc hai do dự ứng lực làm
giảm lực nén dọc trục và mô men uốn trong vách. Tổng phản lực của các chân cột
không phụ thuộc vào tổ hợp có xét hay không xét hiệu ứng bậc hai, như vậy, hiệu ứng
bậc hai chỉ gây ra ảnh hưởng đến tương tác cục bộ giữa các bộ phận kết cấu.

Đối với kết cấu sàn dự ứng lực, nội lực có sự khác nhau rất lớn khi xét đến vị trí
của kết cấu sàn trong tổng thể kết cấu nhà. Mô men uốn của sàn có giá trị lớn ở các sàn
phía dưới và giảm dần ở các sàn phía trên.

Như vậy, trong thực tế thiết kế cần xét đến sự ảnh hưởng của hiệu ứng bậc hai do
dự ứng lực trong kết cấu sàn gây ra cho nội lực cột, vách. Việc thiết lập mô hình phân
tích tính toán cả kết cấu đứng (cột, vách) và kết cấu ngang (dầm, sàn) là cần thiết để
đánh giá được chính xác sự làm việc thực tế của các cấu kiện.
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PHÁT TRIỂN BỘ PID MỀM TỰ CHỈNH ỨNG DỤNG TRONG
ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG THIẾT BỊ VTOL UAV

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Thanh Bình
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Nhật Anh

Nguyễn Trọng Quý Anh
Nguyễn Việt Anh
Đặng Văn Hào
Lưu Trọng Hiếu

Lớp: KTĐT&THCN K56
KTĐT&THCNK57

Tóm tắt: ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ����� �� ��� ��� ��
����� ������������ ������������ �������� ����������� ��� ���� ����� ���� ����� ���
���� ����� �� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ���� ����� ���� ���� ���
��������� �������� ��� ������� �������� ������ ������� �� �� ���� ����� ��� ���
���� ���� ���� ���� ��������� ���� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ���� �� �� �� ��� ��
���� ������ ���� ���� ��� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �� ��� ���� ����� ���
��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� ��� ��
���� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ��� �� ���� ����� �� ���
���������� �� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ����� �����

Từ khóa: ���� ���� �������� ���� ���� ������ ���� ����������

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

��� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��� ���
��� ����� ��� ����� ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���
������ ����� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� ��� ����
�� ��� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ��� ���
���� �� ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� ���� ����� ���
���� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ����
����� ��� ���� ��� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �� ���� ���
����� ��� ���� ������� ����� �� ��� ��� ��� ���� ��� ������ �������� ���� ��� �� ��� ��
�� ���� ��� �� ����� ������ ��� ���� ������ �� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ����
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����� �� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� �����
��� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� �� ����

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

��� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��ọ��
��ấ� �� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� �������� ��� �� ���� �� ���� ���
���� �ọ� �� �� ��� �ừ ��� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ���� �ấ� ���ễ�� ���
�� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��ấ�� �� ����� ��� �� ���ễ� ������ ����� ���
����� D� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���ẩ� ����� ��� ��� ���� ����� ���
��� �� �ọ�� �� ��� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ��� ��� �� ���� IM� �ấ� ���� ��� ���� ��
��� ���� ��� ��� ����� [1]�

D� ���� ��� ���� IM� ���� �� �� ���� �� ��� �� �ọ� �F �� K����� F���e��
�����e�e����� ���� �� ���� ����� �ọ� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ������
�� �� ���� K����� F���e� ����� �ọ� ����� ��ấ� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ����
����� ���� �� ���� �� ���� ���� �� ���� ��� �������� D� ���� ��� ��� ���� �� ����
����� ���� 1�

���� 1� G�� �� �� ���� �� �ọ� �F ��
K������

���� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� �������
��� ��� ����� ����� ��� �ỏ �� ��� �ọ� ���
�F� ����� ��� ���� �� �� ��� �ọ� ��� �� �ọ�
K������ ����� �� ��� ��� �ọ� K����� ����
���� ���� �ff�e� �� �ễ ���� ���� D� ���� ���
���� ���� �ừ ��� ��� �� �� �F ��� �ấ� �ễ ��
���ễ� �ừ ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ���ễ� �ừ
��� ����� – �� ���� ���� ��� ���� �� ����
����� G�� ���� ���� �� �ọ� K����� �� ���
���� ��� ��� �� ���� ���ễ� �ừ ��� ��� ���

X�� ���� ��� ���� �� ���ễ� ������ ���� �ừ ��� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ���� �� ���
����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ±1�18�� ����� ���� 2 �� �� ���� ���
���� IM� �� ��� ���� 3 ���� �� ���� ���� ������ ��� ����� �� ��ò�� ���� ������ ���
��� �� ���� � �ấ� �� ���

���� 2� G�� E��e� ��� ��� �� ��

��e� ������ ���� ���� ��� F��e��e�� [2] �� K���� [5]� �� ���� �� ����� ���
�e������e� ��� ���:
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����� �� ���� ���� ��� ���� �1��� �� �� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ��
������ ���� ���� ��� ����� �� ��� �e������e�� ���� ���� ��� ���� �1��� �� �� ���� ��� ���
��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� �� �� �ừ �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����

B�� ��ấ� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���
�e������e� �� ���� ��� ���� ����� ��� ��
���� ��� ��� ���� ��� M�� ���� �� ���� ���
�� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �ẩ�
�� ��� ��-�e� ���� ��� ����� �� ���
�e������e� 1� � 2� � 3� � 4� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �2� � ����

�� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���
�e������e�� �� ���� ����� ������ ��� P����w� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ����� ���
�� ����� �� ���� ��� ��� ���� ����� [4]� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ������
����� PID ��� ���� ���� �� ����� ��� ���� 3� ����� ��� ��� ���� ��ú�� R����e��� P�3
B+ ���� ���� ����� ����� ���� ���� P����� ��� ���� ���� ����� ��� M������� ��� ����
��� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ��� �ừ ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �� �����
�e������e� �� �� ���� �ấ� ����� ��� ��� �ọ� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ��
�� �����

����� ���� ���� ����� ��� ���� PID ����� �� �� ��� �ò�� ��ò�� ����� �� �ò��
������� �ò�� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ����� �� ��� �� ������
����: ���� ����� ����� ���� ����� ������ ���� ����� ��w� �ò�� ��� ��� ����� �� �� ����
���� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �� ������
���� �� �� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� [6] [3]

���� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� PID ����:
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���� 3� M� ���� ���� ����� PID ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ���
K���� ��� ���� 1-��f ���� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ����� PID ����� �����

���� ���� ��� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� 4�

���� 4� K���� ��� ������ 1 ���� �� ��
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���� 5� ��� �� ����� ���� �������e��

Q�� ����� ���� ����� ���� �� ���� ������
���� Z� / R��e� ����� ���� ���� ���� ���
��� ���� ���� ��� �ỳ ��� ����

�� = ���e������ �� + ���e����w ���

�� ��� ��� K� = 4� / π� ������ �� � �� ����
�� ��� ��� ���� ��� ��� � �� ���� �� ��� ���
���� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� KP ���
��� ������� PID ��ò�� ������ �� K�� K��
K� ��� �ò�� ��� ��� �� ��� PID ��� ���
��ò�� ������� �ò�� ��� �������e �� ����
��� ��� ��� ��� ��� � ���� ���� ��� ��� ���
��� ���_����� S�� ��� ���� �������e��
�� ��� �� ���� ����� ��� ����� ��� ����
�� ��� �� ���� ����� PID ���� ���� �ấ�
��� ���:

����� �M�� ����� S��
KP 4�5 6
K� ��1 ��1366
K� ��1 ��13668
K� �����1 ����36

���� 6� D� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����� ����� �� PID

���� �� �� ���� ��� R��� -4�� ~ 4�� ��� ���� �ừ ����� ��� ����� ���� ���� �� ��
���� ���� ��� �� �� PID ��� ����� ���� ��� ���� �� �� ���� ��� ��� ���� �������e�� ��
���� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ��� e������ K�� ��� ��� ��ấ� ��
���� ����� PID ���� ��ú� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ 1�7� � �� ���� ����� ��� �� ����
15%�

����� ��� ��� ������ ����� �� ��� �e������e� ����� ���� ��� �� ����� ���� ���
������ ���� ���� ��� S������� ��� M����� ��� ��� �� �� ��e� ����� �� ��� ���� �� �� �
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= 6 ��� � = 1��� ��� I�� = I�� = Izz = ����88 ����2� S� ���� �� �� �� ���� ����� PID
��� �� ���� ����� KP = 6� K� = ��1366� K� = ��13668� K� = ����36�

���� 7� M� ���� �� ����� �� ��ỏ�� ����� S������� M����B

���� 8� D� ���� ��� E��e� ������ �� ��� ��� ��� ������ �ừ �� ��ỏ��

����� ��� �� ���� ��� ���� �ừ �� ��ỏ�� �� �� ��ấ� ��� ��� ��� ��� ������ �� �����
����� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� PID �� ���� ���� �ú�� ��e�
��� ���: ���� ����� �� ���� ��� ������� ����� ��� ���� ����� �ò�� ��� ��� ��� ��� ����

���� 9� ����� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� ������
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���� 1�� D� ���� ���� ��� ������ �� ��ỹ ��� ��� ��� ������ ������

����� ���� 1� �� ��ỹ ��� ��� ��e� ������ ����� P����� ���� ���� ��� ���� ��ú��
���� ���� �� ��� ���� ����� ��� �����e GPS ��� ���� ����� �� ���� ��� ���� ���� �����
�� ���� ��� ����� ������ ����� P����� ��� ���� ���� �ấ� ���� ��� ��� ����� ���� �� ��
�� �� ��� D� �� ��� ���� ��� �ọ� �� GPS ���� ��� ������ 1�891� [5] ��� ��� ���
������ ��� ����� ����� ���� ��ỏ ��� ��ỹ ��� ���� ��� ����� ��� ��e� ��� ���� ��� ���
��� ��� ������ ������

���� 11� D� ���� ��� R��� ������ �� ��� P���� ������ �ừ ��� ������ ���
B��� �� R��� �� P���� ���� 11 ��� ��ấ� �� ���� ����� ��� P-PID ����� ��� ��

����� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��� �� ��ỏ ��� 5%� G�� ��w �� ���� ��� �����
���� �ấ� ��� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��� GPS� � ���� ���� �ọ� ��
��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� ����� B��� 9�� �� ����� ����� 18�� �� ����� ��� �� 27��

�� ����� ����

���� 12� D� ���� ��� ��w ���� 13� D� ���� �� ���
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���� 14� D� ���� ���� ����� �� ��� � ������ �� � ������

�e������e� ��� �� ��� ����� 3 ���� � �� ��� 3 ���� ��� �� �� ��� ��� 15 ��� ���
��� ��� ��� ���� �� 1 �� 2� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� 3 �� 4� S�� ��� ����
��� ��� ��� ��� ���e� ����� ���� 14 �� � �� ���� �� ���� �� ��� Y� ���� ����� �� ��� Y �� ��
��ễ ��� �e������e� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��e� �� ���� ��ỹ ��� �� ����

3. KẾT LUẬN

�� ����� ��� �� �� �� ���� ��� MEMS I�S �� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��� ��
��� ����� ��� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� �e������e�� ��� �ừ�� ����� �� ���
�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ����� �� ���� ������
��� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ����� ��� ���� PID ���� ��� ����� �� ���
����� ����� ��� ���� �e������e�� ���� �ấ� ��ú� ��� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ���
��� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��ú��� Y�� ��� ��� �� �� ��� ����
����� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ��� ��� ���� MEMS IM� ��
���� ����� �� ���� ����� PID �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ����� ����� �� �����
���� ��� ��� ��� ��� �� �e������e� ��� �� ����� ���� ��� ���� ��ấ� �� �� ���� �� ���
���� ��ỏ ��ấ� ����� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ���
�� ���� ����� ����� ���� �� ���� ����� PID ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���
���� ��� ����� ��� �� ���� ����� �ò� �� ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� ���
����� ��� ��� ���� ��� ���� ����
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[1]� B� G���� ���� ���ẩ� ����� �� ��� 22��� 272-�5�
[2]� B� G���� �� �� ��� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ���-��� P�ò��� ��� B��-���
�������
[3]� Re�� W� ���������e� ���������e� D� W���e: “ E��e����� S��� R���e� �f P�e����
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NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT BÙ TÁN SẮC TRONG
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Toàn

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Mỹ Hải

Hoàng Thị Mai

Lớp: Kỹ thuật TT&TT K56

Tóm tắt: Tán sắc là một trong những thành phần chính ảnh hưởng tới chất lượng
truyền dẫn tín hiệu và do đó hạn chế cự ly truyền dẫn của hệ thống thông tin quang.
Trong nghiên cứu này trình bày các nghiên cứu về tán sắc, ảnh hưởng của tán sắc và
các kỹ thuật bù tán sắc trong hệ thống thông tin quang. Nghiên cứu tập trung vào
phương pháp bù tán sắc sử dụng sợi quang cách tử FBG. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động
và ứng dụng của FBG trong hệ thống thông tin quang được trình bày, phần mềm
OptiSystem được sử dụng để mô phỏng và đánh giá các hệ số chất lượng Q và tỷ số lỗi
bit BER của hệ thống thông tin quang.

Từ khóa: Tán sắc, bù tán sắc, sợi cách tử FBG, mô phỏng OptiSystem.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Truyền dẫn quang là một phương thức truyền thông vô cùng quan trọng trong
mạng lưới viễn thông. Các hệ thống thông tin quang sở hữu những ưu điểm nổi trội hơn
hẳn các hệ thống trước đó về băng tần, cự ly thông tin… do đó có khả năng to lớn trong
việc chuyển tải các dịch vụ viễn thông có nội dung phong phú, hiện đại. Tuy nhiên, một
vấn đề cần phải xem xét phải đối với các hệ thống thông tin quang là hiện tượng tán sắc.
Tán sắc gây ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống như làm méo tín hiệu, giao thoa giữa các kí
tự, làm suy giảm chất lượng truyền dẫn, gây nhiều khó khăn cho việc thiết kế hệ thông
thông tin quang tốc độ cao, cự ly xa. Vì vậy, việc xác định tán sắc và làm thế nào để
giảm tán sắc trong hệ thống thông tin quang là rất cần thiết.
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Tán sắc và các phương pháp bù tán sắc

2.1.1. Tán sắc

Tán sắc là hiện tượng xung bị biến dạng khi nó di chuyển dọc theo chiều dài
sợi quang.

Trong sợi quang, nguyên nhân gây ra tán sắc được chia làm bốn loại: tán sắc
mode, tán sắc vật liệu, tán sắc ống dẫn sóng và tán sắc phân cực mode. Các loại tán sắc
này được thể hiện trong hình vẽ sau:

Hình 1. Tán sắc mode, tán sắc vật liệu, tán sắc ống dẫn sóng và tán sắc mode phân cực
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Tán sắc do sự khác biệt về thời gian lan truyền của các tia sáng có các đường
truyền khác nhau trong quá trình truyền, làm cho các mode truyền trong sợi quang có độ
trễ khác nhau tại đầu cuối sợi quang dẫn tới hiện tượng chồng lấn xung và gây khó khăn
trong việc phân tích tín hiệu đầu ra.

Hình 2. Sự ảnh hưởng của dãn rộng xung quang do tán sắc gây ra

Sự dãn xung theo thời gian và cự ly truyền trong sợi dẫn tới hiện tượng giao thoa
tín hiệu, làm cho các xung đầu ra chồng lên nhau dẫn tới bộ quyết định trong đầu thu
quyết định sai và khi đó tỉ số BER tăng lên, tỷ số S/N giảm và do đó chất lượng hệ
thống giảm.

2.1.2. Các phương pháp bù tán sắc

Do bản chất của tán sắc là sự chênh lệch thời gian của các thành phần ánh sáng
nên bản chất của việc bù tán sắc là làm trễ các thành phần này một lần nữa sao cho tổng
thời gian trễ của chúng là như nhau khi đến bộ thu.

Thiết bị bù tán sắc chủ yếu gồm ba loại: chip xử lý tín hiệu số DSP (Digital signal
processing), sợi bù tán sắc DCF (Dispersion compensating fiber) và sợi chirp cách tử
Bragg CFBG (chirp fiber Bragg grating). Thiết bị DCF và CFBG thực hiện việc này trên
miền quang dựa vào thời gian di chuyển khác nhau của các bước sóng. Thiết bị chip DSP
thực hiện việc này trên miền điện dựa vào nghịch đảo hàm truyền tín hiệu quang.

Hiện nay, hướng nghiên cứu chủ yếu là sử dụng các sợi quang có lõi là các cách
tử Bragg để bù tán sắc, đặc biệt là các tán sắc màu (chromatic dispersion). Ưu điểm của
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phương pháp này là thiết bị có kích thước nhỏ gọn, chế tạo đơn giản và hoạt động rất có
hiệu quả. Vì vậy bài báo này xin được trình bày về phương pháp bù tán sắc bằng sợi
cách tử Bragg chu kỳ biến đổi CFBG:

Hình 3. Nguyên lý bù tán sắc của quang sợi cách tử Bragg chu kỳ biến đổi (CFBG)

Trong sợi CFBG, tính chu kỳ của các chiết suất thay đổi dọc theo chiều dài cách
tử. Khi chu kỳ thay đổi dọc theo trục, các bước sóng khác nhau được phản xạ bởi các
phần khác nhau cảu cách tử và do đó bị trễ ở các khoảng thời gian khác nhau. Kết quả là
hiện tượng nén (hay dãn xung) của các xung đầu vào có thể được điều chỉnh để bù cho
tán sắc màu tổng hợp trên tuyến thông tin quang. Các thành phần sóng ánh sáng mặc dù
đi vào cách tử ở các thời điểm khác nhau nhưng đều được phản xạ trở lại lối vào cùng
một thời điểm.

Hình 4. Mô hình cơ bản của thiết bị bù tán sắc CFBG

Một xung bị dãn rộng khi lan truyền đi qua thiết bị ghép nối quang circulator để
tới đoạn cách tử Bragg có chu kỳ biến đổi.Tại đoạn cách tử, thành phần bước sóng ngắn
tới trước do tán sắc sẽ phải đi thêm quãng đường nữa trước khi được phản xạ ngược lại
để tới thiết bị đầu thu. Trong khi đó, thành phần bước sóng dài hơn, đến chậm hơn do bị
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tán sắc, sẽ được phản xạ ngay khi tới cách tử Bragg. Kết quả là các sóng này sau khi
làm trễ một lần nữa thì tổng thời gian trễ của chúng là như nhau khi đến bộ thu, khi đó
xung tín hiệu sau khi đi qua thiết bị bù đã được hồi phục lại.

2.1.3. Mô phỏng bù tán sắc trong mô hình hệ thống thông tin quang

Mô phỏng sử dụng phần mềm OptiSystem để khảo sát hiệu quả khi sử dụng
FBG trong một hệ thống quang đơn giản để khảo sát các thông số BER, QFactor tại
đầu ra hệ thống.

Hình 5. Mô phỏng hệ thống quang sử dụng FBG bằng OptiSystem
Bảng 1. Thông số hệ thống quang

Thông số Giá trị Thông số Giá trị
Tốc độ bit 10 Gbit/s Suy hao sợi quang 0.2 dB/km
Tần số 193.1THz Tham số tán sắc 16.25 ps/nm/km
Công suất phát 5 dBm Dispersion slope 0.0075 ps/nm^2/k
Bước sóng 1550nm Độ dài FBG 7mm
Độ dài sợi quang 70 km EDFA 5m

Kết quả mô phỏng:
Khi thay đổi chiều dài sợi quang:

Chiều dài sợi
quang (Km)

Q.Factor Min.BER

50 20.358 1.90e-92

60 15.2628 6.36e53

70 10.6608 6.84e-28

80 7.82761 2.47e-15

90 3.44275 2.66e-04

100 3.37673 3.30e-04

Bảng 2. Chiều dài sợi quang Hình 6. Biểu đồ khảo sát theo chiều dài sợi
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Kết quả mô phỏng ở hình 6 cho thấy khi tăng chiều dài sợi quang thì hệ số chất
lượng Q sẽ giảm đồng thời BER tăng lên.

Khi thay đổi chiều dài FBG

Hình 7. Biểu đồ khảo sát theo Chiều dài sợi FBG

Từ kết quả mô phỏng ở hình 7 ta thấy khi thay đổi chiều dài sợi FBG sẽ dẫn tới sự
thay đổi rõ rệt ở hệ số chất lượng Q, đối với tham số thiết kế hệ thống như bảng 1 thì
chiều dài tối ưu sợi FBG là khoảng 7-9 mm.

Khi thay đổi công suất phát
Công
suất
phát
(dBm)

Q. Facter Min.BER

1 10.1975 9.88e-25

2 10.3367 2.33e-25

3 10.4914 4.53e-26

4 10.67 6.78e-27

5 10.8808 6.84e-28
6 10.8808 6.84e-28

7 11.1345 4.91e-29

8 11.808 1.70e-32

9 12.2358 9.55e-35

10 12.7034 2.71e-37

Bảng 3. Công suất phát Hình 8. Biểu đồ khảo sát theo công suất phát

Từ hình 8 ta thấy khi tăng công suất phát sẽ giúp tăng hệ số chất lượng Q và giảm
tỷ số lỗi bit BER
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3. KẾT LUẬN

Như vậy bài báo đã trình bày các vấn đề về tán sắc sợi quang, khái niệm, phân
loại, các ảnh hưởng của tán sắc tới hệ thống thông tin quang, đồng thời trình bày giải
pháp sử dụng sợi quang cách tử để bù tán sắc trên hệ thống thông tin quang. Ngoài ra,
phần mềm optisystem được sử dụng để mô phỏng đánh giá chất lượng hệ thống thông
tin quang theo các tham số chất lượng Q và tỷ số lỗi bit BER theo sự biến thiên chiều
dài của sợi quang và theo công suất đầu vào.

Tài liệu tham khảo
[1]. Chu Công Cẩn, “Cơ sở kỹ thuật thông tin sợi quang”, Bài giảng, Trường Đại học
Giao thông Vận tải.
[2]. Đinh Thị Thu Phong, Vũ Văn San, Estimation of Influence of Chromatic
Dispersion in High-bit Rate Optical Fiber Communication Systems.
[3]. GOVIND P. AGRAWAL, “Fiber-Optic Communication Systems”, The Institute of
Optics University of Rochester Rochester, NY.
[4]. N. K. Kahlon and G. Kaur, Various Dispersion Compensation Techniques for
Optical System: A Survey.
[5]. Natalia M. Litchinitser and David B. Patterson, Analysis of Fiber Bragg Gratings
for Dispersion Compensation in Reflective and Transmissive Geometries.
[6]. M. Sumetsky and B.J. Eggleton, Fiber Bragg gratings for dispersion compensation
in optical communication systems.
[7]. M.Tosson, Walid S. El-Deeb, A. E. Abdelnaiem, Dispersion Compensation
Techniques for DWDM Optical Networks.
[8]. Aasif Bashir, Dar Rakesh Kumar Jha, Chromatic dispersion compensation
techniques and characterization of fiber Bragg grating for dispersion compensation.
[9]. Gagandeep Kaur, Monika Aggarwa, Simulation Comparison of Different
Dispersion Compensation Techniques in Single Channel Optical fibre Using Optisystem.
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XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THÔNG SỐ CƠ BẢN
CỦA Ô TÔ TẢI VÀ Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRÊNMICROSOFT

EXCEL

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hồng Quân

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Từ Minh

Nguyễn Hữu Trung

Lớp: Cơ khí ô tô 1 K56

Tóm tắt: Hiện nay nhu cầu sử dụng ô tô tải và ô tô chuyên dùng rất rộng rãi, việc
xác định các thông số cơ bản của ô tô vừa đảm bảo các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành,
vừa khai thác hết đặc tính của xe là khá phức tạp. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết, mô
hình thuật toán từ đó xây dựng phần mềm tư vấn tính toán, thiết kế các thông số cơ bản
của ô tô tải và ô tô chuyên dùng như: ô tô thùng kín, thùng lửng, thùng khung mui; ô tô
chở gia súc, gia cầm và ô tô gắn cẩu.

Từ khóa: Dầm I, T lắp ghép kiểu mới, giải pháp cấu tạo, giải pháp thiết kế, công
nghệ thi công lắp ghép, cầu đường cao tốc.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Vấn đề vận tải chở hàng quá tải đang được xã hội quan tâm dẫn dến nhu cầu tư
vấn của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tải, ô tô chuyên dùng để tính toán hợp lý
về khối lượng và kích thước của ô tô tải thỏa mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam
trở nên cấp thiết. Hiện nay việc tính toán mang tính thủ công, thực hiện đơn chiếc, các
phần mềm thì khá phức tạp đòi hỏi phải có kiến thức, kinh nghiệm chưa có phần mềm
chuyên dụng để tính một cách dễ dàng, gần gũi phổ biến với nhiều đối tượng hơn như
người sử dụng xe hay nhân viên tư vấn. Với mục tiêu tính toán nhanh được các thông số
một cách đơn giản và thuận tiện nhất, bài báo tập hợp cơ sở lý thuyết, nghiên cứu các
quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan, khảo sát phân tích nhu cầu của xã hội từ đó xây dựng
phần mềm excel tính toán xác định hợp lý các thông số cơ bản của ô tô tải và ô tô
chuyên dùng như: ô tô thùng kín, thùng lửng, thùng khung mui; ô tô chở gia súc, gia
cầm và ô tô gắn cẩu,…
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Nội dung nghiên cứu

2.1.1. Nghiên cứu quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam

Thiết kế thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thông tư:

- QCVN 09:2015/BGTVT: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô”

- Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT “Quy định về thùng xe của ô tô tự đổ, xe xitec,
xe tải tham gia giao thông đường bộ”

2.1.2. Xây dựng mô hình toán học

Mục tiêu của đề tài là tính toán hợp lý khối lượng và kích thước của ô tô tải và ô
tô chuyên dùng. Mô hình toán học phải đảm bảo giải quyết được sao cho ô tô thiết kế có
khối lượng toàn bộ, khối lượng hàng hóa lớn nhất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam
cho phép và quy định của nhà sản xuất. Đồng thời kích thước thùng hàng cũng như kích
thước toàn bộ của ô tô phải lớn nhất có thể. Ngoài ra, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của
người sử dụng phương tiện, người dùng có thể lựa chọn kích thước thùng hàng và khối
lượng toàn bộ của ô tô thiết kế theo ý muốn. Từ đó tương ứng với mỗi loại phương tiện
ta có thể có hai bài toán sau:

- Bài toán 1: Với nhu cầu sử dụng cụ thể của người dùng, xác định các thông số
về khối lượng, các thông số về kích thước thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt
Nam và quy định của nhà sản xuất.

- Bài toán 2: Tính toán hợp lý sao cho ô tô thiết kế có khối lượng toàn bộ và
khối lượng hàng hóa chuyên chở cũng như chiều dài thùng hàng và chiều dài toàn bộ
ô tô đạt giá trị giới hạn lớn nhất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và quy định của
nhà sản xuất.

Xây dựng mô hình toán học tư vấn hợp lý khối lượng và kích thước ô tô tải thùng

2.1.2.1. Các giả thiết khi xây dựng mô hình

Khối lượng hàng hóa và thùng hàng phân bố đều dọc theo chiều dài lắp thùng,
thành phần khối lượng kíp lái chỉ phân bố lên cụm trục trước. Sau đây bài báo trình bày
về mô hình tính toán cho ô tô tải thùng, các ô tô chuyên dùng khác phương pháp tính
toán tương tự.
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1.2.1.1.1. Sơ đồ xác định khối lượng, phân bố khối lượng và vị trí đặt thùng hàng

Hình 1. Sơ đồ xác định khối lượng và phân bố khối lượng

Gkl- khối lượng của kíp lái; Go- Khối lượng bản thân satxi; Gctp- Khối lượng các
chi tiết phụ; Gth- Khối lượng thùng hàng; Q- Khối lượng hàng hóa; Gtb- Khối lượng toàn
bộ ô tô; Z1,Z2,Z3, Z4,- Khối lượng bản thân satxi phân bố lên trục 1,2,3,4; δ- độ dày của
thành trước và sau thùng hàng ; LF- chiều dài nhô trước của satxi; LR- Chiều dài phần
cứng đuôi satxi; WB- Chiều dài cơ sở tính toán của satxi; Li(i=1,2,3)- khoảng cách các
trục; Llt- chiều dài lắp thùng của satxi; L0- chiều dài tổng thể ô tô;  - Chiều dài phần
thò của đuôi thùng hàng so với khung xe;1- Chiều dài phần nhô của bản lề; Lth- Chiều
dài thùng hàng; OS- khoảng cách từ trọng tâm thùng hàng và hàng hóa đến tâm cụm
trục sau; a- Chiều dài phần phụ satxi.

1.2.1.1.2. Xây dựng mô hình toán học

a. Đối với ô tô hai trục

* Bài toán 1: Xác định: OS, Q, Gth, trong đó đã biết , và

Gtb = Go + Gkl + Gctp + Gth + Q ;

1 1
( )OS

2 WB
ctp th

kl

G G QG Z G
  

    
 

;
2 2

( )(W OS)
2 WB
ctp thG G Q BG Z

   
   
 

(2.1)

Lo  LF WB  LR    1;
2
thLOS ROH  +1; ROH=LR++1; (2.2)

[Lo]=min([Lqc],[Lsx]);[Gtb]=min([Gtbqc],[Gtbsx]);

[G1]=min([G1qc],[G1sx]); [G2]=min([G2qc],[G2sx]). (2.3)

Thỏa mãn: Lo≤ [Lo]; ROH≤ 0,6WB; Gtb≤ [Gtb]; G1≤ [G1]; G2≤ [G2];  ≤ 0,3 (2.4)

* Bài toán 2: Xác định: OS, Q, Gth,  , sao cho:

Tính toán như (2.1); (2.2); (2.3) và thỏa mãn (2.4).
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b. Đối với ô tô ba trục
Bài toán 1: Xác định: OS, Q, Gth, trong đó đã biết , và Gtb = Go + Gkl + Gctp Gth+ Q;

1 1
( )OS

2 WB
ctp th

kl

G G QG Z G
  

    
 

; (2.5)

2 2 3
( )(W OS)1

2 2 WB
ctp thG G Q BG Z Z

    
     

  

3 2 3
( )(W OS)1

2 2 WB
ctp thG G Q BG Z Z

    
     

  

Lo  LF WB  LR + L2/2   1;
2
thLOS ROH  +1; 2

2 RL
LROH   ++1 (2.6)

[Lo]=min([Lqc],[Lsx]);[Gtb]=min([Gtbqc],[Gtbsx]);

[G1]=min([G1qc],[G1sx]); [G2]=min([G2qc],[G2sx]); [G3]=min([G3qc],[G3sx]) (2.7)

Thỏa mãn:

Lo≤ [Lo]; ROH≤ 0,6WB; Gtb≤ [Gtb]; G1≤ [G1]; G2≤ [G2]; G3≤ [G3];  ≤ 0,3 (2.8)

Bài toán 2: Xác định: OS, Q, Gth,  , sao cho:

Tính toán như (2.5); (2.6); (2.7) và thỏa mãn (2.8).

c. Đối với ô tô bốn trục

* Bài toán 1: Xác định: OS, Q, Gth, trong đó đã biết , và

Gtb = Go + Gkl + Gctp + Gth + Q; (2.9)

1 1 2
( )OS1

2 2 WB
ctp thG G QG Z Z

   
     

  
; 2 1 2

( )OS1
2 2 WB

ctp thG G QG Z Z
   

     
  

;

3 3 4
( )(W OS)1

2 2 WB
ctp thG G Q BG Z Z

    
     

  

4 3 4
( )(W OS)1

2 2 WB
ctp thG G Q BG Z Z
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Lo  LF  L1/2 + WB  L3/2 + LR    1;
2
thLOS ROH  +1;

ROH = L3/2 + LR+  + 1; (2.10)

[Lo]=min([Lqc],[Lsx]);[Gtb]=min([Gtbqc],[Gtbsx]); [G1]=min([G1qc],[G1sx]);

[G2]=min([G2qc],[G2sx]); [G3]=min([G3qc],[G3sx]); [G4]=min([G4qc],[G4sx]); (2.11)

Thỏa mãn: Lo≤ [Lo]; ROH≤ 0,6WB; Gtb≤ [Gtb]; G1≤ [G1]; G2≤ [G2]; (2.12)

G3≤ [G3]; G4≤ [G4];  ≤ 0,3

* Bài toán 2: Xác định: OS, Q, Gth,  , sao cho:

Tính toán như (2.9); (2.10); (2.11) và thỏa mãn (2.12).

Trong đó: [Lqc],[Lsx],[Gtbqc],[Gtbsx],[Giqc], [Gisx](i=1÷4)- Lần lượt là chiều dài cho
phép, khối lượng toàn bộ cho phép, khối lượng phân bố lên trục 1,2,3,4 cho phép của ô
tô theo quy định của nhà nước và theo quy định của nhà sản xuất

2.1.2.2. Xác định kích thước lòng thùng hàng

Hình 2. Sơ đồ xác định kích thước thùng hàng và kích thước tổng thể

B0- chiều rộng toàn bộ ô tô (cũng là chiều rộng toàn bộ thùng hàng);  - độ dày
thành bên; Wt Khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe sau với mặt đường
(bánh đơn) hoặc hai bánh xe sau phía ngoài với mặt đường (bánh kép); δ1, δ2 - độ dày
sàn dưới và thành trên; H1- chiều cao khung satxi, Ht- Chiều cao lòng thùng hàng, Bt-
Chiều rộng lòng thùng hàng.

2.1.2.2.1. Xác định chiều dài lòng thùng hàng, Lt: Lt= Lth  2δ (2.13)

2.1.2.2.2. Xác định chiều rộng lòng thùng hàng, Bt: Bt=Bo-2 (2.14)

2.1.2.2.3. Xác định chiều cao lòng thùng hàng, Ht
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Ô tô tải thùng hở có mui phủ: Ht = min (1,07Wt;2,15); (2.15)

Ô tô thùng kín: Ht = 1,07Wt; Ô tô tải thùng hở không có mui phủ: Ht = 0,3Wt

2.1.2.3. Xác định kích thước tổng thể của ô tô thiết kế

2.1.2.3.1. Xác định chiều dài tổng thể của ô tô, Lo

Đối với ô tô hai trục: LF + WB + LR    1 (2.16)

Đối với ô tô ba trục: LF + WB  L2/2 + LR    1 (2.17)

Đối với ô tô bốn trục: LF  L1/2 + WB  L3/2 + LR    1 (2.18)

2.1.2.3.2. Xác định chiều rộng tổng thể ô tô

Ro = min(2,5;[R01]) R01 = 1,1.CB, (CB là chiều rộng của cabin) (2.19)

2.1.2.3.3. Xác định chiều cao tổng thể ô tô, Ho

H0 = max(H1 + δ1+ δ2 +Ht , Hsx) (2.20)

H0 ≤ min(1,75Wt;4,0) đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ nhỏ hơn 5 tấn

Hoặc H0 ≤ 4,0 đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ nhỏ hơn 5 tấn

2.2. Ứng dụng Microsoft Excel xây dựng giao diện tính toán thiết kế các loại xe

2.2.1. Thiết kế giao diện

Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel xây dựng giao diện chính của phần mềm
như hình 1.

Hình 1. Giao diện chính của phần mềm Hình 2. Giao diện tính toán của phần mềm

Giao diện tính toán của phần mềm bao gồm có 05 khu vực chính:

Khu vực 1: Lựa chọn loại ô tô và số trục của ô tô
Khu vực 2: Khu vực nhập các thông số đầu vào và có thể là yêu cầu thiết kế.
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Khu vực 3: Hiển thị các kết quả tỉnh toán của 2 bài toán (kết quả tính toán kích
thước lòng thùng, kích thước tổng thể, các khối lượng,...)

Khu vực 4: Các nút lệnh; bao gồm có 9 nút lệnh:

“XE MẪU”- nút lệnh tự nhập các thông số của xe mẫu có sẵn, “TÍNH TOÁN”-
tính toán và đưa ra kết quả cho cả 2 bài toán, “RESET”- tự động xóa hết tất cả các thông
số đã nhập trước đó; “BACK”- nút quay lại giao diện chính; “NHẬP DỮ LIỆU”- Nhập
dữ liệu các loại xe đã được xây dựng sẵn trong kho dữ liệu; “KẾT QUẢ ĐẦY ĐỦ”-
Hiển thị kết quả đầy đủ cả các thông số số đầu vào và tính toán được của 2 bài toán;
“PHẦN TÍNH TOÁN”- Hiện phần tính toán trung gian cho các người có chuyên môn
xem nếu cần;

Ngoài ra khu vực hiển thị kết quả đầy đủ còn có 2 nút lệnh: “XUẤT DỮ LIỆU”-
có thể xuất dữ liệu dạng file excel, file word và ảnh để tiện lưu trữ kiểm soát.
“RETURN”- để quay lại giao diện tính toán.

Khu vực 5: Khu vực hiển thị kết luận hoặc cảnh báo nếu có (cảnh báo về các sai
xót trong nhập số hay tính toán không thỏa mãn,...)

2.2.2. Ứng dụng phần mền tính toán một số loại xe cơ bản

Kết quả tính toán cho 3 xe loại ô tải thùng: Xe tải thùng hở khung mui 2 trục, xe
tải thùng hở khung mui 3 trục và xe tải thùng hở khung mui 4 trục như hình 3. (giao
diện tính toán)

Xe 2 trục Hino FC9JJTA Xe 3 trục Hino FM8JW7A
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Xe 4 trục Huyndai HD320

Hình 3. Kết quả tính toán cho các loại xe tải thùng hở có mui phủ

Bảng 1. Bảng kết quả tính toán xe 2 trục Hino FC9JJTA
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Bảng 2. Bảng kết quả tính toán xe 3 trục Bảng 3. Bảng kết quả tính toán cho xe 4 trục
Hino FM8JW7A Huyndai HD320

Từ các bảng kết quả trên ta thấy kết quả tính toán đáng tin cậy và phù hợp với thực tế.

3. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày cơ sở lý thuyết và xây dựng phần mềm xác định hợp lý kích
thước và khối lượng của ô tô tải và ô tô chuyên dùng thông dụng thỏa mãn các yêu cầu
của tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô tải sản
xuất lắp ráp tại Việt nam. Phần mềm có khả năng tính toán cho nhiều loại ô tô với số
trục là 2, 3 và 4 trục, có hai lựa chọn tính toán hợp lý và lựa chọn tùy theo mục đích sử
dụng. Xây dựng được kho dữ liệu một số loại xe cơ sở cũng như phần xuất dữ liệu kết
quả để tiện xem, lưu trữ và kiểm soát. Hướng đến người sử dụng có thể là chuyên
nghiệp, bán chuyên và không chuyên. Kết quả tính toán bao gồm các thông số cơ bản về
kích thước (tổng thể, lòng thùng,..) và khối lượng (khối lượng thùng, hàng hóa, toàn
bộ,...). Kết quả tính toán đáng tin cậy và phù hợp với thực tế có thể ứng dụng trong các
cơ sở thiết kế, sản xuất, lắp ráp xe tải và xe chuyên dùng trên cơ sở ô tô sát xi tải.

Tài liệu tham khảo

[1]. Cao Trọng Hiền, Đào Mạnh Hùng (2010), Lý thuyết ô tô, Nhà xuất bản Giao thông
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làm tròn số đối với kích thước và khối lượng của xe cơ giới, Bộ GTVT.
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TÌM HIỂU VỀ VẤN ĐỀ HỒI QUY PHI TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG

TRONG DỰ BÁO LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh viên thực hiện: Bùi Đức Thắng

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Lớp: Xây dựng CĐ ô tô và SB K58

Xây dựng đường bộ 1 K58

Tóm tắt: Ý tưởng của đề tài xuất phát từ việc phát triển hệ thống giao thông thông
minh (ITS) đang được tiến hành ở nhiều thành phố trên thế giới, lấy việc sử dụng hệ
thống thiết bị điện tử tin học để thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn làm căn bản. Trong
quá trình đó, có một lượng lớn dữ liệu về giao thông sinh ra và có thể được sử dụng để
phát triển các công cụ gợi ý, dự báo … có ích cho quá trình phát triển ITS. Trong
nghiên cứu này, chúng tôi tìm hiểu về kỹ thuật hồi quy phi tuyến và ứng dụng để xây
dựng công cụ dự báo lưu lượng giao thông.

Từ khóa: Hồi quy tuyến tính nhiều chiều, hồi quy phi tuyến, phương pháp Gauss-
Newton, hệ thống giao thông thông minh - ITS, mô hình dự báo lưu lượng giao thông

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Như chúng ta đã biết hệ thông giao thông thông minh (ITS) là một công nghệ đang
được nhiều nước trên thế giới tiếp cận một trong số đó có Việt Nam. ITS là việc ứng dụng
kỹ thuật công nghệ, bao gồm các thiết bị cảm biến, điều khiển, điện tử, tin học và viễn
thông trong lĩnh vực giao thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải.
Trong quá trình này sản sinh ra nhiều dữ liệu có thể sử dụng để xây dựng các công cụ hỗ
trợ, góp phần vào việc xây dựng thành công hệ thống giao thông thông minh.

Tại Việt Nam, giao thông luôn là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội.
Các hiện tượng tắc đường, ô nhiễm, tai nạn giao thông, … thường xuyên xảy ra và tiêu
tốn nhiều tiền của xã hội. Ngoài những nguyên nhân khách quan về cơ sở hạ tầng giao
thông, ý thức, văn hóa của người tham gia giao thông, sự đan xen giữa nhiều loại hình
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vận tải trên cùng tuyến đường, quy hoạch giao thông,… chúng tôi cho rằng các vấn đề
giao thông còn xuất phát từ việc thiếu thông tin của người tham gia giao thông. Phát
triển hệ thống giao thông thông minh là một quá trình tất yếu, trong quá trình đó sẽ xuất
hiện nhiều công cụ mang tính chất gợi ý, dự báo,… giúp cho người tham gia giao thông
thuận tiện hơn, tránh được những điểm ùn tắc có khả năng phát sinh, tìm kiếm lộ trình
tối ưu. Trên tinh thần đó, chúng em muốn tìm hiểu về vấn đề hồi quy phi tuyến và ứng
dụng vào xây dựng mô hình hồi quy dự báo lưu lượng giao thông, với vai trò của một
công cụ tiện tích đóng góp vào hệ thống ITS.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Kỹ thuật hồi quy phi tuyến

a) Nhìn lai phương pháp hồi quy tuyến tính nhiều chiều

Mô hình hồi quy tuyến tính cho n quan sát có thể được viết dưới dạng như sau:� � �� � �
trong đó Y là véc tơ biến phụ thuộc, X là ma trận gồm các biến độc lập

� �
� ��� ���� ��� ���� � � ��� ���� ����� � �� � �� ��� ��� ��� ���

và Z là véc tơ nhiễu ngẫu nhiên với E[Z] = 0, � là véc tơ tham số của mô hình. Ta
cần xác định ước lượng B cho � bằng cách cực tiểu hóa tổng bình phương sai số :

���� � � � �� � � ���
� �� � �� � ���

� ������ ��
Khi đó ta xác định được ước lượng � � ��� �����.
Ta phải tính ma trận nghịch đảo, trong quá trình này có sai số trong tính toán .Vì

vậy để tránh sai số một trong những phương pháp đơn giản là ta sử dụng phân tích
QR.Từ một ma trận X đã biết ta luôn biến đổi được thành tích:� � ��
ở đó � là ma trận trực giao � � � (tức là ��� � ��� � �) và � là ma trận � � ��� ��
với các phần tử 0 nằm dưới đường chéo chính. Ta viết
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� � �� �� và � � ���
trong đó �� là �� � �� cột đầu tiên của � và �� là ma trận tam giác trên �� ��� � �� � ��. Khi đó chúng ta thu được:� � �� � ����
Để tìm ước lượng bình phương cực tiểu �, ta giải hệ phương trình tam giác��� � ����

bằng phương pháp thế ngược.

b) Phương pháp hồi quy phi tuyến

Xét mô hình hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y và các biến độc lập
X thông qua quan hệ hàm � ���� với tham số θ và nhiễu �� (� �� � � � � �� � ��):�� � � ���� � ��

Trong thực tế hàm � ���� thường là hàm phi tuyến và ta có mô hình hồi quy phi
tuyến tương ứng. Để xây dựng mô hình hồi quy phi tuyến, một trong những phương
pháp đơn giản là biến đổi về dạng tuyến tính. Trong nhiều trường hợp, quá trình tuyến
tính hóa vô tình bỏ qua nhiễu và các giả thiết về nó. Điều này làm cho mô hình được
xây dựng không đảm bảo phù hợp với bộ dữ liệu. Vì vậy ta nên giữ nguyên dạng hàm
phi tuyến và sử dụng phương pháp khác để xây dựng mô hình, chẳng hạn sử dụng
phương pháp Gauss-Newton.

Phương pháp Gauss-Newton:

+ Đầu tiên, ta chọn giá trị xuất phát cho véc tơ tham số là ��.
+ Xấp xỉ tuyến tính cho hàm hồi quy tại lân cận θ0:� ���� � � ����� � ��� �� � ��� ��� ��� �� � ���
với ��� � �� ������� �� � � � �������.
Kết hợp tất cả � quan sát, chúng ta viết véc tơ đáp ứng kỳ vọng� � � � �� � ���� � ���
ở đó �� là ma trận đạo hàm kích thước � � � với các phần tử là ���. Kết quả này

tương đương với việc xấp xỉ các độ lệch, � � � � � � � , bởi� � � � � � �� � ��� � �� � ���
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trong đó �� � � � � �� và � � � � ��.
+ Gia số Gauss �� tính được bằng cách cực tiểu hóa tổng bình phương độ lệch�� � ��� �, theo thuật toán dưới đây:�� � �� � ������ � ��� ������ � ��
+ Chuyển sang giá trị tham số tốt hơn �� � �� � �� và thực hiện bước lặp tiếp theo

bằng cách tính các độ lệch mới �� � � � � �� , ma trận đạo hàm mới ��, và gia số mới.
Quá trình này được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi hội tụ, tức là cho đến khi gia số
nhỏ đến mức không có ảnh hưởng đáng kể đến các thành phần của véc tơ tham số.

Sự hội tụ trong phương pháp Gauss-Newton

Sự hội tụ của quá trình lặp trong phương pháp Gauss-Newton phụ thuộc vào sự
lựa chọn các giá trị xuất phát cho các tham số. Nếu lựa chọn không tốt, ta có thể không
nhận được dãy kết quả hội tụ.
2.2. Ứng dụng trong dự báo lưu lượng giao thông

Xét bài toán xây dựng mô hình hồi quy để mô tả biến thiên của lưu lượng giao
thông theo thời gian. Dữ liệu được trích dẫn từ một bài báo quốc tế (xem [3]), được cho
ở dưới đây:

Bảng 1: Lưu lượng giao thông trên một tuyến đường một chiều

Giờ Lưu lượng Giờ Lưu lượng Giờ Lưu lượng Giờ Lưu lượng
1 416 7 445 13 721 19 754
2 212 8 1412 14 772 20 543
3 121 9 1322 15 913 21 431
4 17 10 1121 16 1005 22 429
5 12 11 925 17 802 23 423
6 132 12 823 18 743 24 419
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Hình 1. Biểu đồ phân tán thể hiện sự biến thiên lưu lượng giao thông theo giờ

2.2.1. Lựa chọn hàm hồi quy

+ Nhìn vào biểu đồ ta thấy diễn biến của lưu lượng giao thông theo thời gian của
tuyến đường tuy phức tạp nhưng phản ánh đặc điểm chung của nhiều tuyến đường. Để
đơn giản ta xét trong ba giai đoạn:

 Giai đoạn I từ 1 giờ đến 7 giờ: Số lượng phương tiện giảm dần, vì phần lớn
người dân đang ở nhà, từ khoảng 400 xe lúc 1 giờ sáng, đạt cực tiểu khoảng 10 xe lúc 4-
5 giờ, sau đó tăng lên đến tầm 400 xe lúc 7 giờ sáng.

 Giai đoạn II từ 7 giờ đến 13 giờ: Số lượng xe tăng nhanh đến khoảng 1400 lúc
8 giờ sáng, vì đó là thời điểm người dân đổ ra đường đi làm, sau đó giảm dần đến
khoảng 700 xe lúc 13 giờ.

 Giai đoạn III từ 13 giờ đến 24 giờ: lượng xe tăng chậm đến khoảng 1000 xe
lúc 16 - 17 giờ chiều, đó là thời điểm mọi người trở về nhà từ nơi làm việc, sau đó giảm
dần đến khoảng 400 xe lúc 24 giờ.

+ Dữ liệu (trong mỗi giai đoạn) có thể mô tả được bởi một hàm đỉnh. Trong
nghiên cứu này, chúng ta sử dụng hàm Lorentz để xây dựng đường phù hợp với dữ liệu.
Hàm Lorentz là một hàm đỉnh được xác định bởi công thức:f x � �ww� � 4�x � x���

+ Kết hợp cả ba giai đoạn ta thu được mô hình tổng quát thể hiện sự biến đổi của
lưu lượng giao thông theo thời gian:� x � y� � a�b�� � �x � c��� � a�b�� � �x � c��� � a3b3� � �x � c3��
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trong đó � là thời gian (tính theo giờ). Ta sẽ phải đi tìm các ước lượng cho 10 tham sốy�;a��b��c�;a��b��c�;a3�b3�c3 từ dữ liệu thu thập được.
2.2.2. Lựa chọn giá trị xuất phát cho các tham số

Số lượng tham số nhiều, ta gặp khó khăn trong việc xác định các giá trị xuất phát
cho các tham số vì khó đạt được sự hội tụ. Vì vậy ta sẽ xác định các tham số trong từng
giai đoạn.

Giai đoạn 1: Hàm hồi quy được xác định bởi:  
 
a

f x y
b x .

1
0 22

1 4 5
 

 

Dữ liệu được sử dụng cho việc ước lượng là

x 1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 24

y 416 212 121 17 12 132 445 431 429 423 419

Quá trình tính toán các tham số được mô tả trong bảng tính dưới đây:

Lần lặp �� �� ��
0 500 -1000 1

1 446.21 -1197.26 1.41

2 445.62 -1365.45 1.66

3 443.11 -1335.53 1.66

4 443.08 -1334.45 1.66

5 443.09 -1334.63 1.66

6 443.08 -1334.52 1.66

Bảng 2, Hình 2. Kết quả tính toán và hàm hồi quy giai đoạn 1

Giai đoạn 2: Hàm hồi quy được xác định bởi:  
 
a

f x y
b x

2
0 22

2 8
 

 

Dữ liệu được sử dụng cho việc ước lượng là

x 1 7 8 9 10 11 12 13 21 22 23 24

y 416 445 1412 1322 1121 925 823 721 431 429 423 419

Quá trình tính toán các tham số được mô tả trong bảng tính dưới đây:
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Lần
lặp

�� �� ��
0 300 15000 5

1 350.72 13613.92 3.99

2 343.17 15097.35 4.36
3 343.01 15255.78 4.38
4 343.15 15237.66 4.38
5 343.14 15237.53 4.38
6 343.15 15235.81 4.38

Bảng 3, Hình 3. Kết quả tính toán và hàm hồi quy giai đoạn 2

Giai đoạn 3: Hàm hồi quy được xác định bởi:  
 
a

f x y
b x

3
0 22

3 16
 

 

Dữ liệu được sử dụng cho việc ước lượng là

x 1 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

y 416 445 721 772 913 1005 802 743 754 543 431 429 423 419

Quá trình tính toán các tham số được mô tả trong bảng tính dưới đây:

Lần lặp �� �3 �3
0 500 5000 2
1 370.64 4133.15 2.36
2 357.20 4937.41 2.82
3 350.27 5490.01 3.01
4 350.41 5505.32 3.01
5 350.41 5505.26 3.01
6 350.40 5505.91 3.01

Bảng 4, Hình 4. Kết quả tính toán và hàm hồi quy giai đoạn 3

2.2.3. Ước lượng tham số cho mô hình đầy đủ

Với các phân tích ở trên, ta đi xác định hàm hồi quy
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a a a

f x y
b x . b x b x

1 2 3
0 2 2 22 2 2

1 2 34 5 8 16
   

     

với các giá trị xuất phát cho các tham số là:�� � 4��� �� �� ����� �� � ���� �� � ������ �� � 4� �3 � ����� �3 � 3
Kết quả tính toán được cho ở bảng dưới đây:

Lần lặp �� �� �� �� �� �3 �3
0 400 -1500 1.5 15000 4 5000 3

1 511.04 -6605.93 3.69 16390.17 3.95 -4249.26 0.86

5 439.23 -5284.21 -1.96 12912.47 3.58 947.48 1.48

10 432.15 -6566.46 -2.48 13148.75 3.61 1156.05 1.63

15 431.47 -6513.51 -2.47 13146.96 3.61 1161.01 1.63

18 431.51 -6519.83 -2.47 13154.13 3.61 1159.76 1.63

19 431.51 -6518.94 -2.47 13153.43 3.61 1160.13 1.63

20 431.50 -6518.73 -2.47 13153.41 3.61 1160.02 1.63

Bảng 4. Kết quả tính toán cho mô hình đầy đủ

Hình 5. Hàm hồi quy cho mô hình đầy đủ
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3. KẾT LUẬN

- Báo cáo tìm hiểu về kỹ thuật hồi quy phi tuyến Gauss-Newton, đây là một phương
pháp hữu hiệu để xây dựng mô hình phù hợp với dữ liệu quan sát. Nghiên cứu đã xây
dựng thành công mô hình dự báo lưu lượng giao thông dựa trên phương pháp này.

- Mục tiêu ban đầu của chúng em là quá trình xây dựng mô hình được thực hiện
đồng thời với việc thu thập dữ liệu và tự động hóa. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên
cứu chúng em nhận thấy rằng, việc lựa chọn giá trị xuất phát ban đầu cho các tham số là
không đơn giản và phải thực hiện bằng tay. Điều này dẫn đến câu hỏi: “Liệu rằng việc
chọn các giá trị xuất phát ban đầu có thể thực hiện tự động hay không?”. Để trả lời câu
hỏi đó, chúng ta cần mở rộng nghiên cứu trên nhiều bộ dữ liệu khác nhau.

Tài liệu tham khảo

[1]. Trần Văn Long (chủ biên), Xác suất thống kê - Tập I, NXB ĐH GTVT, 2017

[2]. Trần Văn Long (chủ biên), Xác suất thống kê - Tập II, NXB ĐH GTVT, 2017

[3]. CUI Jian-ming, Research on Data Fitting of key Model for Traffic Flow,
International Journal of Digital Content Technology and its Applications, Volume 4,
Number 5, August, 2010.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 77

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, CHẾ TẠOMÔ HÌNHMÁY
CẮT KHẮC LASER ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC

Giảng viên hướng dẫn: KS. Nguyễn Văn Hào

Sinh viên thực hiện: Đỗ Ngọc Đại

Ngô Khánh Toàn

Nguyễn Văn Hiếu

Lớp: Công nghệ chế tạo CK K57, K58

Tóm tắt: Máy gia công bằng chùm tia laser (Light amplification by stumulated
emission of radiation) được chế tạo vào năm 1960, ngày nay phương pháp gia công này
được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong gia công cơ khí. Ứng
dụng chùm tia laser có thể gia công được rất nhiều các loại vật liệu khác nhau như thép,
kim loại màu, ceramic, các vật liệu phi kim như gỗ, mika, da …Hiện nay, phương pháp
gia công sử dụng chùm tia laser đã và đang phát triển hình thành rất nhiều công nghệ
gia công khác nhau. Công nghệ gia công bằng chùm tia laser ứng dụng công nghệ CNC
đã và đang được tập trung nghiên cứu rất nhiều hướng tới có thể gia công ứng dụng
công nghệ 3D, 4D.

Từ khóa: Laser, CNC, 3D, 4D.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Gia công chùm tia laser là quá trình xử lý nhiệt trong đó tia laser được dùng làm
nóng chảy và bốc hơi vật liệu. Bằng các công nghệ khác nhau có thể gia công được
những chi tiết dạng 2D, 3D. Tia laser được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực như y
tế, xây dựng, điện – điện tử và đặc biệt là trong cơ khí. Trên thế giới, phương pháp gia
công bằng tia laser đã phát triển và hình thành rất nhiều các công nghệ gia công khác
nhau ứng dụng trong nhiểu lĩnh vực. Hiện nay ở Việt Nam, các máy gia công bằng
chùm tia laser chủ yếu được nhập từ nước ngoài, trong nước đã có thể chế tạo được tuy
nhiên độ chính xác chưa cao, chưa chế tạo được nguồn laser do đó việc chế tạo và
thương mại hóa sản phẩm chưa cao. Việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp gia công
bằng tia laser ứng dụng các công nghệ gia công tiên tiến là rất cần thiết góp phần mở
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rộng khả năng công nghệ tạo ra các sản phẩm với thời gian ngắn và chính xác hơn các
phương pháp gia công truyền thống.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm tác giả nghiên cứu lý thuyết, phần mềm điều khiển laser GRBL 2.8.40 kết
hợp với thực hành chế tạo mô hình dựa trên nguyên lý chuyển động của máy gia công
CNC 3 trục.

Máy được nghiên cứu và gia công trên máy cắt dây DK7732 kết hợp với các thiết
bị dụng cụ tại phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ giao thông - 104A4, trường Đại học
Giao thông vận tải.

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Nguyên lý gia công bằng chùm tia laser

Quá trình tác dụng của của chùm tia laser vào vị trí gia công được chia ra thành
các giai đoạn sau:

- Một chùm tia năng lượng cao được sinh ra bởi máy phát laser sẽ được tập trung
lên bề mặt chi tiết gia công nhờ hệ thống thấu kính, vật liệu gia công chuyển năng lượng
của chùm tia laser thành nhiệt năng.

- Đốt nóng vật liệu gia công tới nhiệt độ có thể phá hỏng vật liệu đó. Giai đoạn
này ứng với quá trình truyền nhiệt trong vật rắn tuyệt đối bị giới hạn về một phía theo
phương tác dụng của chùm tia kể từ bề mặt tác dụng.

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo và
nguyên lý gia công bằng

tia laser.
1. Bộ cung cấp và điều khiển
điện.
2. Buồng phản xạ ánh sáng.
3. Đèn phát xung.
4. Thanh hồng ngọc.
5. Gương phản xạ toàn phần.
6. Gương phản xạ bán phần.
7. Thấu kính hội tụ.
8. Chi tiết.
9. Bàn gá.
10. Tế bào quang điện
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- �há hỏng vật liệu gia công và đẩy ch�ng ra khỏi vùng gia công. Giai đoạn này
ứng với quá trình truyền nhiệt mà bề mặt tác dụng luôn luôn thay đ�i theo phương tác
dụng của chùm tia laser.

- Vật liệu gia công nguội dần sau khi chùm tia laser tác dụng xong.
2.2.2. Nghiên cứu thiết kế máy khắc laser

Bằng phần mềm solidwork 2016, nhóm tác giả tiến hành thiết kế mô hình máy
trên phần mềm (hình 2 và hình 3).

2.2.3. Chế tạo, lắp ráp máy
Khung máy sử dụng vật liệu là nhôm định hình kích thước 20x20 mm và 20x40

mm, được gia công trên máy cắt dây (hình 4).

Hình 4. Khung máy sau khi gia công
và lắp ráp

Hình 5. Lắp ráp hệ thống điện và cài đặt
phần mềm laser GRBL

Hình 2. Mô hình máy được thiết kế trên
phần mềm solidwork 2016

Hình 3. Cơ cấu di chuyển chính
của máy
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Tiến hành lắp ráp hệ thống điện và cài đặt phần mềm điều khiển máy (hình 5).

2.2.4. Tiến hành vận hành và hiệu chỉnh máy

Máy được lập trình và điều khiển thông qua phần mềm laser GRBL, tiến hành gia

công thử và hiệu chỉnh (hình 6 và hình 7).

2.3. Kết quả nghiên cứu và bình luận
Kết quả gia công được kiểm tra độ chính xác bằng thước cặp điện tử I�67 - MTO-

753-341. Độ chính xác đạt được là ± 0,1 mm.
Do máy được thiết kế và chế tạo ở phạm vi mô hình phòng thí nghiệm, công suất

đầu phóng nhỏ nên độ cứng vững của máy chưa cao, các cơ cấu di chuyển ở dạng mô

hình nên ảnh hưởng đến độ chính xác trong gia công.

3. KẾT LUẬN

Nhóm tác giả đã nghiên cứu, tính toán thiết kế và chế tạo được 01 mô hình máy
khắc laser công suất 2,5W có thể gia công khắc vật liệu thép tấm và có thể cắt khắc trên
vật liệu gỗ, da và mika.

Nghiên cứu lập trình, ứng dụng công nghệ điều khiển CNC và thiết kế hệ thống
điều khiển cho máy gia công với độ chính xác ± 0,1 mm.

Đề tài còn tồn tại hạn chế đó là kết quả dừng lại ở phạm vi mô hình máy khắc
laser công suất nhỏ, kết cấu máy có độ chính xác chưa cao nhất do đó máy chỉ có thể
gia công được trên một số vật liệu nhất định như mika, gỗ, da…

Hình 6. Vận hành và hiệu chỉnh máy Hình 7. Gia công thử và kiểm tra
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦNMỀM AMESIM ĐỂ MÔ PHỎNG
VÀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

THỦY LỰC TRÊNMÁY ĐÀOMỘT GẦU

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh

Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Mạnh

Lê Đức Hùng

Đinh Mạnh Tùng

Lớp: Cơ khí GTCC K56

Tóm tắt: Công trình đã tìm hiểu và ứng dụng được phần mềm AMESIM trong mô
phỏng và nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác
của máy đào một gầu truyền động thủy lực kiểu gầu nghịch. Các kết quả nghiên cứu thu
được có thể phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Phần mềm mô phỏng AMESIM, máy đào thủy lực một gầu kiểu gầu
nghịch.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
���� ��� ���� �� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ����

���� ��� � �� ����� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ����� � ���� �� ���� ����
���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����
����� ��� ��� ����� �� �� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� ��
�� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ����
���� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ���
������ ���� ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ���
�� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ������� �� ���� ��� ��� ���
��� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ��� ���
��� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� ������ ����

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH
Giới thiệu phần mềm AMESIM

AMESIM: (������e� ���e���� ��������e�� f�� �e�f������ ����������� �f
e����ee���� ����e�) �� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� �� ���� �� ���� ����
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LMS Imagine.Lab Amesim ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ����� ����
��� �� �� ���� ����� x�� ���� ���� �� ����� ��� ��� �� ����� ����� �����

LMS Amesim ��� ��é� �� ����� ������ ��ú� ���� ���� ��ờ� ���� �� ��� ����

LMS Amesim Platform �� ��� ��� ���� �ở ���� �ẽ ��â� ����� ��� ���ờ� �ù��
��� ��é� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ����� �ắ� ���
�ừ ���� ���� ���� ����� ��� ����

LMS Amesim Libraties ���� ��� ��� ��� ���� ��� �ý ��� ���� ���� ����� ����
��� ��� ���� �� �� ����� �� ���� x� �ý ��� ���� ���� ������…

�ì�� 1� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������

N��ờ� �� ���� �� ��� �ù�� ��� ���� �� �� ����� ����� ��� ��� ���� �� �ẵ� �� ��
����� ��� ���� ��� �ý ��� �ừ�� ���� �� ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ���;
�� ���� ����� ������ ���� ����� ���� ���…Đ�� ���� �� �� ����� ��� ��� ��� ������ ����
���� ����� ��� ��� ��� : ��� ���� � ��� ��� ���� ��� xâ� ����� ���� �� ��� ������
���� �� ����…



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

84 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019

Ứng dụng phần mềm AMESIM mô phỏng các hệ truyền động thủy lực
Ứng dụng phần mềm AMESIM mô phỏng mạch thủy lực đơn giản

�ì�� 2� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� ����� �ằ�� ���� ��� ������

��� ��� �� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� ��� �����
�� ��� ��� ���� �� ����� ����:

T�� ���� �� T���� �� G�� ���

�L000 C���� ��� ��ờ�� ��� (�) 4

RL00 �� �� ��� ���� ���� ��� [N�/(����/��ú�)] 0�02

��� ��� ����� �� ���� ���� ��� �ẽ ���� ���� �� ��� �� ��� �ồ ��� ��� ���: Á� ����
�� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ����…

�ì�� 3� Đồ ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ���� �� 2 ��� ���� �� ��� ���� ���

Ứng dụng phần mềm AMESIM trong các lĩnh vực khác

��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ����� ��ú �ù�� ��� �� �� ��� ���� ��� ���
�� ����� ��� ����� ��� �� �ì�� �� ���� ����� ���� ����…P��� ��� ������ ���� ���
���� ���� ��� ����� ��� �ĩ�� ���: ���� ����� �ũ ���� xe ��� ���� ���� ��� ��� xâ� �����…



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 85

�ì�� 4� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���

Ứng dụng phần mềm AMESIM trong mô phỏng và nghiên cứu động lực học
hệ truyền động thủy lực trên máy đào một gầu

Giới thiệu máy đào một gầu

T���� ��ữ�� ��� ��� �â�� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ��� �� ���� ������
��� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ���: ���� ����� �� �� ����� �� ���� ��� ���� �����
���� ���� ��� ��� x� ���� �� ��� ��â� ����� ��� x� ���� ���� � ���� ���� �� �� ��� ����
��� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� �ồ� ���� ����� ��� ��â� ���� ��� ��� ��ù ��� ��� ���
��� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� ��� �e� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� �����

�ì�� 5� �ì�� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ���
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�ì�� 6� �� �ồ ���� ���� ��� ���� ����� ��� x� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���

Mô phỏng hệ thống truyền lực máy đào một gàu trên phần mềm AMESIM
��� ��� ��ì�� ������ ���� �ì� ���� ���� ��� ��� �� xâ� ���� ���� �� �ì�� ��

����� �� ����� ������ ���� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���
���� ���� ��� �� ����� ������� T�� ���� ���� �ì�� 7 ���� �â��

�ì�� 7� �� �ồ �� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��� ���� ����� ��� x� ���� �� ����
��� ��� ��� ��� ��� �ằ�� �������
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��� ��� ���� ��� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� ���� ��e� ��� ��� ����� ��� ��
���� ���� ���� ������ ��ì�� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� ��� ��� ���
���� �� ����� ����� �ũ�� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� �� ����� ��� ��ì�� ��� ��� �����

B�� ���� ��� �ằ�� ��� ���� �� ��â� ���� �� ���� ��ễ� ��� ���� ��� ������ ��
��� �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� ��� ��ở�� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��� ����� �� ��� �ỳ�

� Đồ ��� �� ���� ��� ��� ��� �ỳ ��� ���� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� x� ����
��� ���� ���� �ì�� 8�

�ì�� 8� Đồ ��� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� x� ����

� Đồ ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� x� ���� ����� ��� ��ì�� ��� ���� ��� ���� ����
�ì�� 9�

�ì�� 9� Đồ ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� x� ���� ���� ���
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B��� ��ễ� �ồ ��� ���� �� ��� �� XY �ằ�� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �ì�� 10�

�ì�� 10� Đồ ��� ���� ��ễ� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� �� XY
X�� ���� ��� �� �ằ�� ���� �� ��â� ���� ��� ��e� ���� ����� F���e� (FFT) ��� ����

���� �ì�� 11�

�ì�� 11� G�� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� x� ���� ��� ���
K��� ��� �� ��� ��ở�� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��:
T��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� 280 ��� ��� ���� ���� ��� ��

20 ��� ����� 5 ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �ì�� 12�

�ì�� 12� Đồ ��� ���� ��� ��� ��� ��� x� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 89

3. KẾT LUẬN

��� ��ờ� ���� ����� ���� �� ������ ���� �� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ��� ����
�� ��� ��� �â�:

� G��� ����� ���� ���� �� ���� ��� �������
� Ứ�� ���� ���� ��� ������ �� �� ����� ��� ���� ���� ��� ��� �����
� G��� ����� ��� ���� �� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ����

��� ��� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ���� De�� ��� ������ ��ì���
� Ứ�� ���� ���� ��� ������ �� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��� �ẫ�
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GẠCH LÁT HÈ TỪ
TÚI NILON PHẾ THẢI

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Huy Khang

Sinh viên thực hiện: Trần Thế Anh

Hoàng Thị Hương

Phạm Văn Đức

Viphavady Inthapatha

Pavina Sanatem

Lớp: CĐ ô tô và SB K56

Tóm tắt: Với những tiện lợi như tiện dụng và giá thành thấp, túi nilon đang được
sử dụng rất phổ biến và hầu như có mặt ở khắp mọi nơi, từ các chợ, cửa hàng tạp hóa
và ngay cả những trung tâm thương mại lớn. Mặc dù ảnh hưởng của túi ni lông đến môi
trường và sức khỏe con người rất lớn nhưng hầu như ít được chú ý đến. Vì vậy, nhóm
đã tìm hiểu và đưa ra nghiên cứu chế tạo gạch lát hè bằng túi nilon phế thải. Sử dụng
túi nilon nhằm giải quyết vấn đề môi trường theo hướng thân thiện môi trường, cảnh
quan hè phố xanh sạch đẹp.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nilon là một hợp chất cao phân tử, một loại chất dẻo với những phân tử nặng, siêu
dài, hợp thành bởi những thành tố nguyên tử tuần hoàn liên tục. Nilon được phát minh
vào năm 1935 bởi nhà khoa học người Mỹ Wallace Hume Carothers – tác giả của hơn
100 bằng sáng chế và 50 tài liệu kỹ thuật được phổ biến trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Carothers đã không được thấy phát minh khoa học của mình góp phần
vào sự phát triển của nền văn minh nhân loại, thậm chí trở thành một sản phẩm thông
dụng trong đời sống hằng ngày, khi ông qua đời năm 1937.

Ngày 27/10/1938, DuPont - Giám đốc Sở Hóa học của Công ty Hóa học DuPont
(Mỹ) - đã đưa nilon vào sản xuất với thành phẩm đầu tiên là chiếc bàn chải đánh răng. Hai
năm sau, vật liệu mới này đã tạo ra một làn sóng đáng kinh ngạc khi những đôi tất da
chân bằng nilon được bày bán với lượng tiêu thụ lên tới con số 5 triệu đôi trong một ngày.
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Cho đến ngày hôm nay, nilon đã làm thay đổi cả thế giới nhờ ưu điểm bền chắc,
tiện dụng, chịu được các hiện tượng thời tiết, hay kháng lại các ảnh hưởng của tự nhiên
như nấm mốc, côn trùng và giá thành thấp. Loại vật liệu này nhanh chóng “phủ sóng”
trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, dịch vụ và đời sống xã hội. Thế nhưng, không
phải cái gì được sản xuất từ nilon cũng tốt. Có những vật dụng được sản xuất từ nilon đã
trở thành hiểm họa cho môi trường sống của con người - đó chính là túi nilon.

Túi nilon gây tác hại ngay từ khâu sản xuất, bởi việc sản xuất túi nilon phải sử
dụng nguyên liệu đầu vào là dầu mỏ và khí đốt, cùng các chất phụ gia chủ yếu như chất
hóa dẻo, kim loại nặng, phẩm màu - những thành phần cực kỳ nguy hiểm tới sức khỏe
và môi trường sống của con người. Do đó, trong quá trình sản xuất, nó tạo ra khí CO2
làm tăng hiệu ứng nhà kính, thúc đẩy biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chưa hết, túi nilon được làm từ những chất khó phân hủy, nên tồn tại trong đất sẽ
ngăn cản O2 đi qua đất, gây xói mòn, làm đất bạc màu, không tơi xốp, kém chất dinh
dưỡng, từ đó khiến cây trồng chậm tăng trưởng.

Nguy hiểm hơn cả, nhiều loại túi nilon được làm từ dầu mỏ nguyên chất, nếu bị
chôn lấp với số lượng lớn sẽ ảnh hưởng tới môi trường đất nước, còn khi đốt sẽ tạo ra khí
thải gây ngộ độc, ung thư, giảm khả năng miễn dịch, hay các dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ.

Vì vậy, nhóm đã tìm hiểu và đưa ra nghiên cứu chế tạo gạch lát hè bằng túi nilon
phế thải. Sử dụng túi nilon nhằm giải quyết vấn đề môi trường theo hướng thân thiện
môi trường, cảnh quan hè phố xanh sạch đẹp.
2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

 Mục tiêu nghiên cứu
- Khắc phục mối nguy hại gây ô nhiễm môi trường do túi nilon.
- Lan tỏa rộng rãi thông điệp giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon.
 Tiêu chuẩn kỹ thuật
- Thiết kế theo TCVN 6476:2011 gạch bê tông tự chèn.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477:2011 gạch bê tông.
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7744:2013 gạch Terrazzo.

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

- Chuẩn nguyên liệu gồm: đá, cát vàng, bột đá, nhựa, xi măng, bột màu (Fe2O3 và
Cu(OH)2, bếp ga công nghiệp , chảo, máy trộn, bay, cào, bay trộn, khuôn ván, ván rải,
máy đầm, gang tay, cân đĩa, búa và một số dụng cụ khác.

 Đá: sử dụng đá 5*10, phơi khô làm sạch.
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 Cát vàng phơi khô làm sạch

 Túi nilon phơi khô.

Hình 1. Đá, cát vàng, túi nilon Hình 2. Tạo khuôn

Bước 2: Trộn nguyên liệu
- Các nguyên liệu được sử dụng phối trộn với tỉ lệ đã được tính toán đo lường cẩn

thận, nhằm đảm bảo sản phẩm gạch tạo ra đạt mác theo đúng quy định.
+ Đá 5*10 (45-60 % về khối lượng)
+ Cát vàng (20 -25% về khối lượng)
+ Bột đá (5-10% về khối lượng )
+ Nhựa (túi nilon ) đạt 30-35% về khối lượng.
Bước 3: Gia nhiệt
- Cho hỗn hợp đá và cát vào chảo rồi đun nong đến nhiệt độ khoảng 180 -220°C.

Sau khi cho nhựa vào, tiến hành đảo liên tục đều tay để cho nhựa chảy đều. Ta đun hỗn
hợp vật liệu trong khoảng thời gian 10-15 phút.

Hình 3. Gia nhiệt
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Bước 4: Trộn hỗn hợp, đưa hỗn hợp vào khuôn và đầm nén

Hình 4. Trộn hỗn hợp và đầm nén

Bước 5: Hoàn thiện

- Sau khi vật liệu liên kết với nhau và đã nguội tháo khuôn. Để tầm 1 – 2 tiếng.
sau đó chúng tra mài mẫu vừa đúc xong cho mẫu hình đẹp .

- Tạo màu cho gạch bằng cách trộn lẫn hỗn hợp ximăng, bột tạo màu và rải một
lớp dày 0,1 cm lên để tạo mà cho gạch.

Hình 5. Mẫu gạch lát hè sử dụng túi nilon phế thải
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- Thí nghiệm kiểm tra sức chịu nén của vật liệu

Hình 6. Nén mẫu gạch lát hè sử dụng túi nilon phế thải

3. KẾT LUẬN

- Độ bền đạt yêu cầu so với TCVN 6477:2011 từ (130 – 160) KN.

- Nhiệt độ phá hủy: khi thời tiết ngoài trời đạt 110oC thì gạch mới bị phá hủy.

- Khi nén mẫu không bị vỡ vụn, chỉ nở ngang.

- Công nghệ thi công thì đơn giản, dễ dàng. Thi công gạch lát hè có thể di chuyển
mọi nơi.

- Tận dụng phế thải từ môi trường để làm nguyên liệu chế tạo ra gạch lát vỉa hè.

- Trong quá trình nghiên cứu, nguyên liệu phải đi mua lẻ nên chưa xác định định
chính xác giá một viên gạch. Mục đích chủ yếu nghiên cứu gạch lát hè bằng nhựa để
bảo vệ môi trường, đó là cái giá thiết thực nhất.

Tài liệu tham khảo
[1]. Bộ GTVT, Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05.
[2] . Bộ GTVT, Hồ sơ các dự án cầu đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài -
Lào Cai,...
[3]. Reid W. Castrodale, Christopher D. White: “ Extending Span Ranges of Precast
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[4]. George Morcous, Ph.D., P.E.: “ Optimizing Concrete Deck Removal in Concrete
I-Girder Bridges”, 2014.
[5]. Caltrans : “Bridge Design Practice”, February 2015.
[6] Midas Civil: Bridge Design & Analysis Integrated Solution.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN
KHOẢNG CÁCH HÃM ĐOÀN TÀU

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Lê Tiến

Sinh viên thực hiện: Phạm Quang Vinh
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Tóm tắt: ������ ��� �� ������ ��� ���� ��� ����� �� ����� ���� ���� ������ ����
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���� ��� ���� ���

Từ khóa: C����� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ���� ����

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngành đường sắt Việt Nam đã xây dựng tiêu chuẩn ngành cho toa xe chế tạo mới,
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt đều có những qui định về hệ thống
hãm, với khoảng cách hãm khi hãm thường, cự ly hãm tối đa của đoàn tầu phải đảm bảo
không quá 800 m đối với khổ đường 1000 mm và không quá 1200 m đối với toa xe khổ
đường 1435 mm

�iện nay, t�ong vận d�ng, đ� đ�n giản t�nh toán đã s� d�ng các phư�ng pháp t�nh
qui đổi với nhiều giả thiết các tham số không ảnh hư�ng với nhau, nên kết quả t�nh toán
c�n sai lệch với thực tế� �o vậy, cần xây dựng chư�ng t��nh t�nh toán với phư�ng pháp
t�nh thực cho kết quả gần thực tế h�n� �� kết quả nghiên c�u của đề tài làm c� s� cho
việc đánh giá, nghiên c�u việc lựa ch�n công th�c xác định các tham số khi t�nh toán
khoảng cách hãm đem lại kết quả đảm bảo an toàn và hiệu quả h�n, vận d�ng t�ên
đường sắt Việt Nam�

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH KHOẢNG CÁCH HÃN ĐOÀN TÀU [1], [2[, [4]

2.1. Hệ số ma sát guốc hãm
�ệ số ma sát giữa guốc hãm gang và bánh xe không có một t�ị số cố định mà luôn

thay đổi theo các yếu tố có liên quan: Vật liệu chế tạo guốc hãm, tốc độ đoàn tầu, lực ép
guốc hãm, nhiệt độ guốc hãm… Công th�c thực nghiệm với guốc hãm gang tiêu chuẩn:
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��ong đó: C - hệ số thời tiết

Vtb - tốc độ t�ung b�nh mỗi gian cách, km/h

2.2. Lực ép guốc hãm
2

� � � �
4�� �LH
�P P L �   (kN) (03)

��ong đó: d - đường k�nh xi lanh hãm; PXL� - áp suất xilanh hãm; L - bội suất
hãm; η - hiệu suất t�uyền lực hãm; n- số xilanh hãm

2.3. Hãm suất đoàn tàu Bdt

� �B      
P+Q

�� �� �� �x
��

P P 
 (04)

��ong đó: Pgh�dm, Pgh�tx – tổng lực ép guốc hãm đầu máy, toa xe; P, Q - t��ng
lượng đầu máy, đoàn xe�

2.4. Khoảng cách hãm đối với hãm tự động gió ép [5], [6]

1 2S S S  (m) (05)

��ong đó: S1, S2 - khoảng cách chạy không, khoảng cách hãm thực tế, m�

Đối với đoàn hàng có tổng số t��c toa xe �t h�n 200
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Đối với đoàn khách
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��ong đó: itd – độ dốc t�nh đổi chung %0 (N/kN)� �� � �� �     

với � ,s - lực cản đoàn tàu khi vào đường cong, đường hầm

Vn, Vn+1 - �ốc độ đầu, cuối mỗi gian cách, km/h

oz – lực cản c� bản đ�n vị đoàn tàu khi t�nh hãm (N/kN)
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(08)

với o’, o” - lực cản c� bản đ�n vị đầu máy, toa xe (N/kN)

3. XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN KHOẢNG CÁCH
HÃMMỘTĐOÀNTÀU

3.1. Xây dựng chương trình tính toán khoảng cách hãm một đoàn tàu

Đ� có th� xác định được khoảng cách hãm của đoàn tàu t�ên c� s� đã có � m�c 2,
áp d�ng vào phần mềm tin h�c s� d�ng ngôn ngữ lập t��nh �atlab� �iến hành xây dựng
chư�ng t��nh t�nh toán khoảng cách hãm của đoàn tàu�

* Giao diện chương trình

��nh 1� Giao diện ki�u loại, phư�ng th�c t�nh toán hãm toa xe và đoàn tàu

* Sơ đồ khối tính toán

��ên c� s� các lý thuyết đã nghiên c�u, tiến hành thiết lập thuật toán t�nh toán
khoảng cách hãm đoàn tàu, đ�n c� S� đồ t�nh khoảng cách hãm đoàn tàu khách (01 đầu
máy diesel + 02 loại toa xe khách) như sau:
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3.2. Ứng dụng chương trình tính toán khoảng cách hãm một đoàn tàu

Đoàn tàu gồm: 01 đầu máy và 15 toa xe, t�ong đó có 09 toa xe khách giá chuy�n
l� xo không kh� s� d�ng hãm đ�a và 06 toa xe s� d�ng hãm guốc hãm, tốc độ 100 km/h,
khổ đường 1000 mm�

�hông số hãm của đầu máy �19E [3]:

- �ãm c� s� ki�u QB-2 và QB-2S (hãm đ�n nguyên-bloc): 12 bộ; Số bloc hãm n = 12;

- Đường k�nh nồi hãm: dXL� = 0,1775 m; Bội suất hãm: Lbloc= 4;

- ���ng lượng đầu máy: P = 81 t; �iệu suất t�uyền lực hãm η = 0,95;

- Khi xét đến áp lực l� xo nồi hãm 34,335 kN/m2 th� áp suất XL� PXL� = 323,665

kN/m2�

Th�ng số toa �e khách hãm đ�a

Bảng 1� Các thông số kỹ thuật của toa xe và hệ thống hãm đ�a

TT Th�ng số Ký hiệu Giá trị Đơn vị

1 �ự nặng toa xe (tấn) Q1 37,5 tấn

2 �ải t��ng toa xe (tấn) Q2 10 tấn

3 Cánh tay đ�n cá hãm giá chuy�n 1 b 170 mm

4 Cánh tay đ�n cá hãm giá chuy�n 2 � 133 mm

5 Số xi lanh hãm n0 8

6 Bán k�nh b�nh quân của đ�a hãm � 0,25 m

7 Bán k�nh bánh xe R 0,419 m

8 Van hãm KE; áp suất XL� P�LH 372,78 KN/ m2

9 Đường k�nh xi lanh hãm d 8” in

10 �iệu suất t�uyền lực hãm η 0,95

11 Lực đề kháng l� xo nồi hãm Pc 0,28 kN
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Th�ng số toa �e khách hãm guốc

Bảng2� Các thông số kỹ thuật của toa xe và hệ thống hãm

TT Th�ng số Ký hiệu Giá trị Đơn vị

1 �ự nặng toa xe (tấn) Q1 tấn

2 �ải t��ng toa xe (tấn) Q2 tấn

3 Bội suất hãm giá chuy�n Lgc 4

4 Bội suất hãm (toàn tải) Ltt 8

5 Van hãm KE; áp suất XL� P�LH 372,78 KN/ m2

6 Đường k�nh xi lanh hãm d 14” in

7 �iệu suất t�uyền lực hãm η 0,85

8 Áp lực đề kháng l� xo nồi hãm Plx 34,335 KN/ m2

��ong đó: 02 toa xe guốc hãm tải t��ng Q = 39 (t); Q’= 36 (t); Q” = 43 (t)

Đ�n c� kết quả t�nh toán hãm đoàn tàu khách cho t�ong h�nh 3�11 �ng với các
t�ường hợp sau:

- �ệ số ma sát t�nh toán �ng với đường b�ng i = 0 �

- �ệ số ma sát t�ung b�nh �ng với đường xuống dốc i = 17 �

��nh 3� Kết quả t�nh toán đoàn tàu khách , hệ số ma sát t�nh toán với độ dốc 0 �
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��nh 4� Kết quả t�nh toán đoàn tàu khách, hệ số ma sát t�ung b�nh với độ dốc -17 �

S� d�ng chư�ng t��nh t�nh toàn hãm, t�nh khoảng cách hãm cho 2 loại toa xe
(hàng và khách), 2 loại đoàn tàu (hàng và khách) �ng với các t�ường hợp sau: �ệ số ma
sát t�nh toán; �ệ số ma sát t�ung b�nh; Đường b�ng i = 0 �; Xuống dốc i = 17 ��

�ổng hợp kết quả t�nh hãm cho t�ong bảng 3�4 và 3�5�

Bảng 3� Kết quả t�nh toán khoảng cách hãm (m) � tốc độ 100 km/h với 2 hệ số
ma sát �ng với đường b�ng và xuống dốc 17 �

TT Loại toa �e, đoàn tàu
Hệ số ma sát tính toán Hệ số ma sát trung �ình

i= 0 ‰ i= -17 ‰ i= 0 ‰ i= -17 ‰

1 �oa xe hàng không tải 554,5429 672,0426 499,9206 589,5311

2 �oa xe hàng có tải 994,9147 1515,7 755,8919 1008,8

3 �oa xe khách hãm guốc 721�0491 9445�53 719,4871 942,2615

4 �oa xe khách hãm đ�a 851�5244 1212�5 610�4726 766�3218

5 Đoàn tàu hàng 931,0087 1261,2 748,9891 920,1494

6 Đoàn tàu khách 747,4766 955,7629 593,4076 700,5112
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Bảng 4� Kết quả t�nh toán vận tốc (km/h) đảm bảo khoảng cách hãm ≤ 800 m
với 2 hệ số ma sát �ng với đư�ng b�ng và xuống dốc 17 �

TT Loại toa �e, đoàn tàu
Tốc độ �Hệ số ma sát

tính toán�
Tốc độ �Hệ số ma sát

trung �ình�
i= 0 ‰ i= -17 ‰ i= 0 ‰ i= -17 ‰

1 �oa xe hàng không tải 100 100 100 100
2 �oa xe hàng có tải 85 70 100 85
3 �oa xe khách hãm guốc 100 90 100 90
4 �oa xe khách hãm đ�a 95 80 100 100
5 Đoàn tàu hàng 90 80 100 90
6 Đoàn tàu khách 100 90 100 100

4. KẾT LUẬN

Qua nghiên c�u và các v� d� c� th�, nhóm nghiên c�u phân t�ch được những ưu,
nhược đi�m của dạng kết cấu mới dầm I, � ki�u mới, đồng thời phân t�ch về khả năng
áp d�ng của loại kết cấu này t�ong việc xây dựng cầu cạn đường cao tốc tại Việt Nam�

Các ưu đi�m nổi bật của loại dầm mới là khả năng vượt nhịp lớn (đến 60m), bản
cánh �ộng, giảm số lượng dầm và t��, �út ngắn công thời gian thi công, đáp �ng các yêu
cầu kỹ thuật, đảm bảo công năng� Loại dầm mới này cũng sẽ phù hợp với các cầu cạn
t�ên đường cao tốc và đường t�ên cao đô thị, giảm số nhịp, tăng hiệu quả� Năng lực thi
công của các nhà thầu Việt Nam qua đánh giá s� bộ có th� thực hiện�

Nhóm nghiên c�u hi v�ng ��ng đề tài sẽ góp một phần t�ong việc nghiên c�u đưa
kết cấu “Cầu dầm I, � bê tông cốt thép dự �ng lực lắp ghép ki�u mới” áp d�ng vào thực
tế cho dự án xây dựng công t��nh giao thông t�ong tư�ng lai đặc biệt là công t��nh cầu
cạn t�ên đường cao tốc�

Tài liệu tham khảo
[1]� Bộ môn �oa xe� Sổ tay kỹ thuật toa xe - �ập 1� NXBGiao thông Vận tải� �à Nội, 1985�
[2]� Nguyễn Văn Chuyên, Vũ �uy Lộc, Khuất �ất Nhưỡng, Kiều �uy S�c� �ãm đoàn
tàu� ��ường Đại h�c Giao thông Vận tải� �à Nội, 1996�
[3]� �ồ s� kỹ thuật đầu máy �19E, �ổng công ty đường sắt Việt nam, 2002�
[4]� �iêu chuẩn Quốc gia� Phư�ng tiện giao thông đường sắt – �oa xe – Yêu cầu thiết kế�
�CVN 9983:2013�
[5]� Khuất �ất Nhưỡng� �ãm đoàn tàu� NXB G�V�� 1997�
[6]� Qui t��nh t�nh toan s�c kéo đoàn tàu đường sắt – Bộ G�V� 1985�
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ THU PHÁT VÔ TUYẾN TẦN SỐ 2.4
GHZ TRONG HỆ THỐNG RFID

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Hoài Trung

Sinh viên thực hiện: Ngô Văn Thành

Nguyễn Đức Hợp

Ninh Văn Đức

Bùi Thanh Vĩnh

Nguyễn Văn Ninh

Lớp: Kỹ thuật VT K57

Tóm tắt: Hiện nay, RFID đang dần trở thành công nghệ nhận dạng đối tượng
phổ biến nhất trên thế giới. Hệ thống RFID chia làm 2 loại là hệ thống sử dụng thẻ
RFID tích cực và thẻ thụ động. Trong đó thẻ tích cực có nhiều ưu điểm vượt trội hơn
thẻ thụ động như khoảng cách, tốc độ đọc thẻ,…Nhóm đã nghiên cứu, thiết kế thành
công hệ thống RFID sử dụng thẻ tích cực hoạt động ở tần số 2.4 GHz và ứng dụng nó
cho hệ thống Login máy tính. Hệ thống gồm một đầu đọc Reader, một thẻ tích cực và
phần mềm Login. Khi người dùng đeo thẻ ra khỏi phạm vi hoạt động (1 - 2 m) thì máy
tính sẽ chuyển sang trạng thái Lock. Lúc này người khác sẽ không thể tác động, sử
dụng máy tính đó. Khi người dùng quay lại phạm vi hoạt động của hệ thống thì máy
tính sẽ được mở khóa. Như vậy hệ thống RFID đã tạo ra một giải pháp bảo mật đơn
giản cho máy tính.

Từ khóa: RFID, Tag Active, Reader, 2.4 GHz

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Công nghệ RFID ngày càng phổ biến với nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày

từ kiểm soát hàng hóa, quản lý và chấm công nhân trong các siêu thị, nhận dạng và kiểm

soát tại những bãi gửi xe thông minh, các công ty bảo mật hàng đầu cũng đang sử dụng.
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Công nghệ này cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát tần

số sóng vô tuyến, từ đó con người có thể giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối tượng.

Đây là một phương pháp nhận dạng tự động dựa trên việc lưu trữ dữ liệu từ xa, sử dụng

thiết bị thẻ RFID và một đầu đọc RFID. Ngoài ra sự ưu việt của công nghệ này còn thể

hiện ở khả năng đọc được thông tin xuyên qua các môi trường, vật liệu như: bê tông,

tuyết, sương mù, băng đá, sơn và các điều kiện môi trường thách thức khác mà mã vạch

và các công nghệ khác không thể phát huy hiệu quả.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

 Phương pháp nghiên cứu

- Thông qua nghiên cứu tài liệu, sách, báo trong nước và ngoài nước để tóm

tắt nội dung cần có của đề tài sau đó triể khai nghiên cứu chi tiết từng vấn đề.

- Dựa vào các tài liệu tham khảo để thiết kế, lắp ráp phần cứng.

- Tự lập trình phần mềm ứng dụng cho đề tài.

 Phương tiện nghiên cứu

- Sử dụng phần mềm Altium Designer để thiết kế, mô phỏng phần cứng.

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình và nạp chương trình phần cứng như :

Arduino IDE, PROGISP,…

- Thiết kế lập trình phần mềm ứng dụng trên giao diện Windows Form.

 Nội dung nghiên cứu đã thực hiện

- Nghiên cứu được cấu tạo, nguyên l  í hoạt động của Reader và Tag trong

hệ thống RFID. Nêu ra được các ứng dụng thực tiễn của công nghệ RFID trong đời

sống.

- Nghiên cứu nguyên lí thu phát vô tuyến trong tần số 2.4 GHz.

- Nghiên cứu thiết kế và lắp ráp hệ thống RFID sử dụng thẻ tích cực hoạt động

trong tần số 2.4 GHz và ứng dụng nó vào hệ thống Login máy tính.

 Kết quả nghiên cứu

- Thẻ RFID hoạt động tốt ở tần số 2.4 GHz.

- Phần mềm hoạt động ổn định trong phạm vi mong muốn.

http://mksmart.com.vn/tag/phap/
http://mksmart.com.vn/tag/the/
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Hình 1. Mạch 3D mô phỏng của Reader Hình 2. Mạch 3D mô phỏng Tag

3. KẾT LUẬN

Với đề tài: “Nghiên cứu thiết kế bộ thu phát vô tuyến tần số 2.4 GHz trong hệ
thống RFID” đã tập trung tìm hiểu về tổng quan của hệ thống RFID, phương thức làm
việc và ứng dụng của RFID. Tìm hiểu nguyên lý hoạt của bộ thu phát NRF trong hệ
thống RFID. Trang bị thêm nhiều kiến thức về các module thu phát, các vi điều khiển
phục vụ cho đề tài. Đề tài đã đưa ra cách thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm thực tế của hệ
thống thu phát vô tuyến tần số 2,4 GHz trong hệ thống RFID.

Để phát triển sản phẩm có tính thực tế và thương mại cao cần phải : hoàn chỉnh và
tối ưu về mặt thiết kế; tìm các phương án thiết kế để giảm kích thước của mạch Reader
và Tag cũng như kiểm tra độ tin cậy của thiết bị thông qua việc thử nghiệm và đưa ra
các giải pháp; hoàn thiện về phần mềm cho các hệ điều hành Windows.

Việc thiết kế, chế tạo hệ thống RFID cho hệ thống login chỉ là một ứng dụng nhỏ
để mô tả nguyên lý, phương thức làm việc của RFID nhưng đã cho thấy được các tính

Hình 3. Giao diện phần mềm Login
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năng cũng như sự thiết thực, quan trọng của nó. Để có thể thấy rõ các tính năng và sự
tiện ích của công nghệ RFID mang lại thì cần phải mở rộng ứng dụng của nó trong đời
sống thực tế.

Tài liệu tham khảo
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TỐI ƯU HOÁ HÌNH HỌC TRONG THIẾT KẾ CẦU GIÀN THÉP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Ngọc Hòa
Sinh viên thực hiện: Lê Xuân Thắng

Lê Hoàng Phúc
Nguyễn Thế Mạnh

Lớp: Cầu hầm 1 K56

Tóm tắt: Tối ưu hoá là tìm một giải pháp thay thế với hiệu suất cao nhất hoặc
hiệu quả cao nhất có thể đạt được theo các ràng buộc nhất định, bằng cách tối đa hóa
các yếu tố mong muốn và giảm thiểu các yếu tố không mong muốn. Trong đó, tối ưu hoá
hình học trong thiết kế là việc chúng ta thiết kế và phát triển cấu trúc nhằm đạt được kết
cấu mà ở đó các điều kiện về cường độ, độ võng, dao động được đảm bảo nhưng vẫn
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tối ưu hoá đã được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực như
trong quản lý nguồn lực, logistics, ứng dụng trong phát triển phần mềm, trong việc
phân tích dữ liệu. Vì những gì mà tối ưu hoá mang lại là cực kì to lớn trong lĩnh vực mà
nó áp dụng nên trong bài báo này chúng tôi sử dụng tối ưu hoá trong thiết kế công trình
mà ở đây đối tượng là cầu giàn thép lớn nhằm thu được diện tích, đặc trưng hình học
các thanh, chiều cao giàn là tối ưu nhất mà vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, độ ổn định
của công trình . Điều kiện về cường độ được chọn làm hàm mục tiêu để tìm ra diện tích,
đặc trưng hình học mong muốn. Sau đó kết quả sau khi chạy tối ưu được so sánh với
thiết kế ban đầu để đánh giá khả năng tối ưu hoá. Mô hình số của kết cấu được xây
dựng để đánh giá hiệu quả của phương pháp đề xuất. Kết quả cho thấy có thể đạt được
diện tích các diện tích thanh, đặc trưng hình học giảm đi đối với kết cấu đươc xem xét.

Từ khóa: Tối ưu hoá, tối ưu hoá hình học, cầu giàn thép.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong nhiều thập kỷ gần đây, tối ưu hoá là đã trở thành một chủ để nghiên cứu
nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng khoa học trong rất nhiều lĩnh vực, tối ưu hoá
thiết kế là một trong số đó. Bài viết xem xét vấn đề tối ưu hóa hình học của các giàn đàn
hồi bằng cách tối ưu hóa các mặt cắt ngang của các yếu tố của chúng và chiều cao của
cấu trúc. Các vấn đề đơn giản nhất về tối ưu hóa giàn đã được đưa ra trong Haug và các
cộng sự [1] nhưng các kiểu của mặt cắt ngang thanh không được xác định. Các vấn đề
tối ưu hóa trong đó các thanh trên cùng của giàn phải chịu tải trọng phân do đó các
thanh có thể chịu momen uốn được đề cập bởi Goremikins, Serdjuks [2], Kalanta [3].
Các thông số thiết kế là diện tích mặt cắt ngang của thanh và chiều cao của giàn. Các



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

108 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019

tham số tối ưu hóa được xác định bằng cách thực hiện thiết kế với chiều cao giàn cố
định, sử dụng các chương trình thiết kế có sự trợ giúp của máy tính. Các mặt cắt thanh
hình chữ nhật được thiết kế, khi mối quan hệ chiều rộng được cố định và chỉ có một
trường hợp tải được đánh giá bởi Goremikins, Serdjuks hoặc khi các mặt cắt được chọn
từ các loại cấu hình thép và các trường hợp tải được đánh giá bởi Kalanta. Mục đích của
công việc hiện tại là phát triển các mô hình toán học và thuật toán giải pháp cho các vấn
đề tối ưu hóa về chiều cao của giàn đàn hồi và thiết kế mặt cắt thanh. Các mô hình toán
học của các vấn đề được xây dựng và giải quyết dưới dạng các bài toán lập trình toán
học rời rạc. Ankit sharma, Sumit pahwa [4] giới thiệu thiết kế cấu trúc cầu với các phần
tử khác nhau bằng công cụ ANSYS và mô hình phân tích. Thuộc tính của từng vật liệu
được chọn theo cơ sở dữ liệu trong phần mềm ANSYS. Mô hình phân tích được thiết
lập trong ANSYS phân tích tổng biến dạng và hình thái cấu trúc cầu để tránh xa sự thất
bại của cây cầu. Hơn nữa, bằng cách sử dụng các ứng dụng với các phương tiện đồ họa
tương tác, có thể tạo ra các mô hình chi tiết của kết cấu một cách rõ ràng nhằm có được
kết quả trong một hình dạng, đồng bộ hoá. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian
thiết kế đánh giá chính xác hơn về hình dạng là cấu trúc bằng phương pháp phần tử hữu
hạn nhờ đó giúp tiết kiệm về kinh tế, thời gian cũng như vẫn giữ được tính chính xác về
mặt chịu lực và ổn định. Sergeyev và Mroz [5] đã áp dụng kỹ thuật lập trình bậc hai
tuần tự (SQP) để thiết kế tối ưu cấu trúc khung với cả hai biến hình dạng và kích thước.
Các thuật toán để giải quyết các bài toán phi tuyến cũng được áp dụng như thuật toán di
truyền được giới thiệu bởi Hayalioglu [6-7] ứng dụng cho kết cấu thanh giàn đàn hồi,
Zheng và các cộng sự [8] ứng dụng để tìm ra vị trí nút và kích thước thành phần tối ưu,
như vậy trọng lượng hoặc khối lượng vật liệu của cấu trúc sẽ được giảm thiểu, thuật
toán tối ưu hoá bầy đàn bởi R. C. Eberhart and J. Kennedy [9] và được Gomes, Herbert
Martins[10] áp dụng với việc tối ưu hóa khối giàn kết cấu về kích thước và hình dạng
được thực hiện có tính đến các ràng buộc tần số. Người ta biết rằng tối ưu hóa cấu trúc
về hình dạng và kích thước là các vấn đề tối ưu hóa động phi tuyến tính cao do việc
giảm khối lượng này mâu thuẫn với các ràng buộc tần số, đặc biệt là khi chúng bị giới
hạn thấp hơn. Bên cạnh đó, chế độ rung có thể chuyển đổi dễ dàng do sửa đổi hình dạng
vì vậy sử dụng thuật toán tối ưu hóa dòng hạt (PSO) như một công cụ tối ưu hóa trong
loại vấn đề này, tối ưu hóa rời rạc thực hiện Gutkowski 1997 [11] và các thuật toán khác
đã được phát triển trong những năm gần đây. Trong bài báo này, các giải pháp cho các
vấn đề tối ưu hóa được thực hiện bằng cách sử dụng môi trường lập trình toán học
MATLAB và ANSYS. Với việc sử dụng điều kiện ràng buộc, phương pháp lặp đối với
từng phần tử sau mỗi lần thực hiện kết quả mới được đem so sánh với kết quả cũ từ đó
ta thu được các thông số mới tối ưu hơn nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện về mặt chịu
lực và ổn định.
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Phần còn lại của bài viết này được tổ chức như sau. Phần 2 đề cập đến các nội
dung chính (Mô hình rời rạc, điều kiện ràng buộc và ứng dụng tối ưu hoá). Phần cuối
cùng là kết luận

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH
2.1. Mô hình rời rạc và điều kiện ràng buộc
2.1.1. Mô hình rời rạc

Trong báo cáo này, các giàn được mô hình hóa bằng cách sử dụng một loại phần
tử beam.

Hình 1. a. Phần tử chịu kéo/nén uốn kết hợp

b. Phần tử chịu kéo nén thuần tuý

Mk x = 1 − 3xlk + 2x2lk2 .Mk1 + 4xlk − 4x2lk2 .Mk2 + − xlk + 2x2lk2 .Mk3
= j=1

3 Hkj(x)Mkj� (1)

Trong đó:Hkj(x) : Hàm biểu diễn hệ số moment uốnMkj : Moment uốn của nút thứ j trong phần tử

x : tọa độ

Nội lực của bất kỳ phần tử thứ k nào được mô tả bởi một hàm nội suy như sau:Sk x = [ Hk x ] Sk (2)
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Trong đó: Sk : Vecto nội lực của phần tử nút[ Hk x ]: Ma trận biểu diễn hệ số của nội lực [ Hkj x ]
2.1.2. Điều kiện ràng buộc (điều kiện cường độ và ổn định)

Điều kiện ràng buộc của kết cấu được lấy là điều kiện cường độ và ổn định
Điều kiện cường độ của phần tử thứ j chịu lực kết hợp uốn và kéo hoặc nén được

mô tả bởi bất đẳng thức sau:

σJ,max = NjAj + MjWj ≤ R (3)

Trong đó:

Aj: diện tích mặt cắt

Wj: Moment kháng uốn của mặt cắt

R: Cường độ thiết kế của vật liệu (đã nhân với hệ số sức kháng)

Nhân nó với A, điều kiện cường độ sau đây thu được:Nj + cj Mj ≤ RAj = N0j (4)

Or Nj+ cjMj −RAj ≤ 0− Nj+ cjMj − RAj ≤ 0Nj− cjMj −RAj ≤ 0− Nj− cjMj − RAj ≤ 0 (5)

Trong đó:�� = ���� ,�0� = ��� : là lực dọc trục thiết kế, xác định khả năng chịu tải của tiết

diện đàn hồi. Các điều kiện cường độ này được kiểm chứng tại tất cả các phần tử hữu
hạn và trong các phần quan trọng của các phần tử chịu tải trọng phân bố và trong đó
mômen uốn là cao nhất. Tọa độ của mặt cắt quan trọng

� = 3��1 − 4��2 +��3 ��4��1 − 8��2 + 4��3 (6)
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được xác định từ điều kiện � =  kdM x

dx
= 0. Trong đó moment uốn của mặt cắt

quan trọng là: ��� = �1��1 + �24��2 + �3��3 (7)

Trong đó: �1 = 1 − 3��� + 2�2��2�2 = 1 − 4��� + 4�2��2�3 =− ��� + 2�2��2
Các điều kiện cường độ của tất cả các phần tử của kết cấu được mô tả bởi bất

đẳng thức: �� � − �� �0 ≤ 0 (8)

Trong đó A0 là vecto diện tích của mặt cắt ngang (biến thiết kế). Các phần tử
khác không của ma trận [Gs] bằng với RAj

Hơn nữa các thanh chịu nén phỉa thỏa mãn bất đẳng thức:�� � − �� �0 ≤ 0 (9)

Tỷ lệ vênh của các thanh chịu nén đúng tâm hoặc không đúng tâm được xác định
theo mã thiết kế STR2.05.08:2005. Các điều kiện ổn định cảu tất cả các phần tử chịu
nén được mô tả bởi bất đẳng thức tương tự�� � − �� �0 ≤ 0 (10)

Các phần tử khác không của ma trận [Gp] bằng ������
Dựa vào các bất đẳng thức (9) và (10) mô tả các điều kiện về cường độ và sự ổn

định của kết cấu ta rút ra được bất đẳng thức sau:� � − � �0 ≤ 0 (11)
2.2. Ứng dụng
2.2.1. Tổng quan về công trình cầu

Cầu đường sắt Guadalquivir là một cây cầu thép đôi với một đường ray ở mỗi
hướng. Cây cầu bao gồm các nhịp liên tục có chiều dài gần bằng nhau: 50,48 m +50,94
m + 50,94 m + 50,94 m + 50,61 m. Các mố cầu được gọi là M-1 và M-2. Bốn cầu tàu
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được dán nhãn là T-1, T-2, T-3, T-4. Gối cố định của cầu được đặt trên đỉnh của trụ T-2.
Cây cầu được xây dựng vào năm 1929 và đã được củng cố nhiều lần bằng cách bổ sung
quân tiếp viện cho các thành viên. Hệ thống trục được chọn được hiển thị trong. Trục X
toàn cầu nằm theo hướng dọc của cầu; trục Y nằm theo hướng ngang - ngược với hướng
của sông - và trục Z nằm theo hướng thẳng đứng. Giàn chính bên trái là cái ở phía
thượng nguồn. Tương tự như vậy, giàn chính bên phải là cái ở phía hạ lưu. Cả hai mặt
phẳng giàn đều đại diện cho mặt bên của cây cầu.

2.2.2. Mô hình phần tử hữu hạn

Một mô hình phần tử hữu hạn chi tiết (FE) cầu giàn 5 nhịp liên tục với tổng chiều
dài cầu là 253.91 m.

Sơ đồ cầu 50.48+3*50.94+50.61 m, chiều cao giàn h=5.96 m, khoảng cách giữa 2
giàn chủ là 5.36 m.

Hình 1. Cầu tạo cầu Gualdalquivir

Tải trọng giả thiết toàn bộ các nút giàn phía dưới đều chịu 1 lực tập trung
F=100Kn

Các tính chất vật liệu của giàn thép được liệt kê như Bảng 1.
Bảng 1. Đặc trưng vật liệu của kết cấu giàn thép

Thành phần Gía trị Đơn vị

Mô đun đàn hồi 2.15×1011 N/m2

Trọng lượng thể tích 7850 Kg/m3

Hệ số poisson 0.3
Giới hạn cường độ 200 Mpa
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Mô hình phần tử hữu hạn của giàn thép được xây dựng bằng cách sử dụng phần
mềm ANSYS các thành dầm, thanh và yếu tố của nó được xây dựng dựa trên yếu tố
hình học giả định. Các bộ phận tương 9 loại phần tử là kết cấu chính (thanh biên trên,
thanh biên dưới, thanh đứng - treo, dầm ngang, thanh xiên, thanh giằng trên, thanh
giằng dưới, thanh liên kết dưới phải, thanh liên kết dưới trái) được mô hình hóa với các
phần tử dầm. Ban đầu tất cả các mặt cắt ngang thanh giàn đều là mặt cắt chữ I đước cấu
tạo từ các tấm thép bản có kích thước, cấu tạo thuộc tính vật liệu của 9 phần tử được mô
tả như Bảng 2.

Bảng 2. Chi tiết thuộc tính phần tử được mô hình trong ANSYS
Phần tử Thuộc tính Giá trị Đơn vị

1. Thanh biên trên

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.3 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.6 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 0.0216 m2

Momen quán tính chính 3.7439744e-04 m4

2. Thanh biên dưới

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.3 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.6 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 0.0216 m2

Momen quán tính chính 3.7439744e-04 m4

3. Thanh đứng - treo

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.3 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.6 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 0.0216 m2

Momen quán tính chính 3.7439744e-04 m4

4. Dầm ngang

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.3 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.6 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 0.0216 m2

Momen quán tính chính 3.7439744e-04 m4
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5. Thanh xiên

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.3 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.6 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 0.0216 m2

Momen quán tính chính 3.7439744e-04 m4

6. Thanh giằng
chéo trên

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.1 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 0.2 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.004 m2

Momen quán tính chính 6.8933e-06 m4

7. Thanh giằng
chéo dưới

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.1 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 0.2 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.004 m2

Momen quán tính chính 6.8933e-06 m4

8. Thanh liên kết
dưới phải

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.1 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 0.2 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.004 m2

Momen quán tính chính 6.8933e-06 m4

9. Thanh liên kết
dưới trái

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.1 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 0.2 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.004 m2

Momen quán tính chính 6.8933e-06 m4

2.2.3. Kết quả nghiên cứu

Các đặc trưng vật liệu như bề dày bản cánh trên, dưới, bề dày bản bụng được giả
định giữ nguyên so với mô hình đầu vào. Kết quả các thông số phần tử thay đổi được
liệt kê trong bảng 3.
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Bảng 3. Chi tiết thuộc tính phần tử được mô hình trong ANSYS sau khi chạy tối ưu hoá
Phần tử Thuộc tính Giá trị Đơn vị

1. Thanh biên trên

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.2892 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.5834 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 2.0920e-02 m2

Momen quán tính chính 3.4389e-04 m4

2. Thanh biên dưới

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.4556 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.5435 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 2.5451e-02 m2

Momen quán tính chính 3.6091e-04 m4

3. Thanh đứng - treo

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.1645 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.1814 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 0.8893e-02 m2

Momen quán tính chính 0.1143e-04 m4

4. Dầm ngang

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.2496 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.5111 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 1.8209e-02 m2

Momen quán tính chính 2.3109e-04 m4

5. Thanh xiên

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.2496 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.016 m
Chiều cao bản bụng 0.4003 m
Bề dày bản bụng 0.02 m
Diện tích 1.4663e-02 m2

Momen quán tính chính 1.1167e-04 m4

6. Thanh giằng
chéo trên

Bề rộng bản cánh trên, dưới 1.1167e-04 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 1.1167e-04 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.3328e-02 m2

Momen quán tính chính 4.3915e-06 m4
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7. Thanh giằng
chéo dưới

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.0775 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 0.1662 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.3212e-02 m2

Momen quán tính chính 3.9420e-06 m4

8. Thanh liên kết
dưới phải

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.0946 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 0.1923 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.3816e-02 m2

Momen quán tính chính 6.1263e-06 m4

9. Thanh liên kết
dưới trái

Bề rộng bản cánh trên, dưới 0.0794 m
Bề dày bản cánh trên, dưới 0.01 m
Chiều cao bản bụng 0.1659 m
Bề dày bản bụng 0.01 m
Diện tích 0.3247e-02 m2

Momen quán tính chính 3.9273e-06 m4

Bảng 4. So sánh trước và sau khi chạy thuật toán
tối ưu đối với từng thuộc tính của từng phần tử



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 117

Bảng 4 cho thấy tiết diện mặt cắt đối với từng phần tử thay đổi sao cho phù hợp
với đặc tính chịu lực của từng phần tử. Đối với thanh chịu lực lớn như thanh biên dưới
mặt cắt tăng lên giúp cân bằng với các thanh chịu lực ít hơn, giữ cho kết cấu giảm được
diện tích và khối lượng mà vãn đảm bảo các điều kiện ràng buộc đã nêu trên.

Hình 3. Biến thiên diện tích của các phần tử qua các lần lặp

Hình 5 biểu diễn sự biến thiên của tiết diện qua mỗi lần lặp cho ta thấy quá trình
mà thuật toán đi qua, đặc điểm chịu lực của từng thanh cũng được biểu hiện rất rõ.
Trong quá trình chạy mặt cắt thay đổi cho đến khi biểu đồ đi ngang trong liên tục ta sẽ
có được mặt cắt tối ưu tương ứng với số liệu mà bảng 4 đã đề cập phù hợp với đặc điểm
chịu lực của từng phần tử.

3. KẾT LUẬN

Trong bài báo này, tận dụng khả năng tính toán và đồ hoạ của ANSYS chúng tôi
đã mô hình chi tiết các phần tử, gán các điều kiện cho kết cấu, thực hiện các vòng lặp.
Với mục đích tìm yếu tố hình học tối ưu cho tất cả các phần tử của kết cấu mà vẫn đảm
bảo các điều kiện ràng buộc. Kết quả sau khi chạy tối ưu cho thấy so với kết cấu ban
đầu các yếu tố hình học của kết cấu mới đã giảm đáng kể nhưng vẫn giữ được yêu cầu
tối thiểu mà bài toán đặt ra về cường độ, ổn định. Tuy nhiên bài báo này mới chỉ xét đến
bài toán tối ưu hoá yếu tố hình học, ngoài yếu tố hình học ra ta có thể tối ưu hoá kết cấu
về hình dáng, trọng lượng hay về liên kết trong cầu giàn. Không chỉ đối với cầu giàn
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bằng việc mô hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn, biểu diễn chi tiết cấu kiện làm
nên công trình ta có thể tối ưu hoá được với tất cả các loại cầu chứ không chỉ riêng cầu
giàn. Vì vậy để tăng tính tổng quát, cần có nhiều nghiên cứu về tối ưu hoá các yếu tố
khác, những loại cầu khác để từ đó tăng khả năng áp dụng cho kết cấu thực tế.
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THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN MỸ THUẬT NÚT GIAO
GIẢNG VÕ - LÁNG HẠ - ĐÊ LA THÀNH

Giảng viên hướng dẫn: NGƯT.PGS.TS. Trần Tuấn Hiệp

Sinh viên thực hiện: Vũ Hải Phong

Nguyễn Văn Mạnh

Lớp: CTGTCC K56

Tóm tắt: Ý tưởng của đề tài là nghiên cứu thực trạng cảnh quan tại thủ đô Hà Nội,
từ đó đưa ra đánh giá về tầm quan trọng của việc thiết kế kiến trúc cảnh quan nút giao
thông, điều tra, thu thập, đo đạc số liệu của nút giảng võ - láng hạ - đê la thành để xây
dựng phương án thiết kế nút giao thông hoa thị hoàn chỉnh cho nút, kết hợp sử dụng các
phần mềm dựng phối cảnh nhằm phát triển ý tưởng, khả năng thẩm định về mỹ thuật,
cảnh quan cho nút

Từ khóa: Thiết, kế, kiến, trúc, cảnh, quan, mỹ, thuật.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hà Nội đang quyết tâm phấn đấu trở thành một thủ đô văn minh, văn hiến, hiện
đại, bền vững. Muốn đô thị văn minh, hiện đại thì hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông
phải văn minh, hiện đại, và phải đi trước một bước, làm tiền đề cho phát triển kinh tế-xã
hội. Trong cơ sở hạ tầng giao thông đô thị thì mạng lưới đường đô thị đóng vai trò đặc
biệt quan trọng. Trong hệ thống đường đô thị thì nút giao thông là thành tố có ảnh
hưởng quyết định tới chất lượng phục vụ giao thông đô thị. Các nút giao chủ yếu, nút
giao khác mức thường là các công trình kiến trúc hoành tráng, có tính vĩnh cửu, để lại
cho các thế hệ tương lai. Với chức năng và tầm quan trọng như vậy, nhưng các nút giao
thông của Hà Nội hiện đang có nhiều hạn chế cả về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, kiến
trúc , cảnh quan; không những thế, đôi khi còn làm xấu đi hiệu ứng kiến trúc cảnh quan
đô thị.
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Từ bối cảnh như vậy, đề tài “NGHIÊN CỨU CẢI TẠO NÚT GIAO GIẢNG
VÕ – LÁNG HẠ - ĐÊ LA THÀNH” là nhằm giải quyết một vấn đề khoa học-thực tiễn
cấp thiết trong sự nghiệp phát triển đô thị văn minh, hiện đại, bền vững.

Nội dung nghiên cứu được thể hiện qua các chương sau:

Chương 1: NÚT GIAO THÔNG

Chương 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NÚT GIAO THÔNG GIẢNG VÕ –
LÁNG HẠ - ĐÊ LA THÀNH

Chương 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN NÚT GIAO THÔNG GIẢNG
VÕ – LÁNG HẠ - ĐÊ LA THÀNH

Chương 4: Kết luận, kiến nghị

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Tổng quan về nút giao thông

+ Nút giao thông là nơi giao nhau của ít nhất trên hai luồng giao thông khác nhau.

+ Nút giao thông là nơi tiềm ẩn nhiều khả năng xung đột, va chạm, gây tai nạn và
giảm khả năng thông xe của đường.

+ Hiện tồn tại hai loại hình nút giao là: nút giao cùng mức và nút giao khác mức.

+ Cơ sở để chọn hình thức nút là dựa vào lưu lượng các hướng ra vào nút, cấp
đường, mức độ ưu tiên và yêu cầu phát triển giao thông.

+ Nút giao thông là công trình, không gian công cộng đặc biệt của đô thị, với các
nút giao phức tạp, khác mức, diện tích chiếm dụng đất của nút giao rất lớn, các công
trình tổ hợp có kinh phí đầu tư xây dựng lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Các công trình tổ
hợp của nút giao phải được nghiên cứu đặc biệt kỹ lưỡng về kỹ-mỹ thuật vì đây là cụm
công trình vĩnh cứu để lại cho muôn đời các thế hệ tương lai; bởi vậy phải đặc biệt chú
ý tới kiến trúc cảnh quan của nút giao thông.

2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng nút giao thông nội đô Hà Nội

Theo camera.com, “toàn thành phố hiện có 2.150 nút giao thông, trong đó chỉ có 6
nút giao khác mức trực thông và 214 nút giao có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều
khiển giao thông”.
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Các nút giao của Thủ đô chủ yếu là giao cùng mức, diện tích đất dành cho nút, kích
thước hình học, trang thiết bị còn hạn chế. Nhiều nút chưa có đèn điều khiển đồng bộ.

Gần đây thành phố đã triển khai xây dựng cầu vượt bằng thép, giải pháp này tạm
thời giải quyết ùn tắc tại một số điểm; tuy nhiên nhìn chung tình trạng ùn tắc giao thông
ở các nút giao đang là vấn đề nan giải và có xu hường ngày càng trầm trọng. Chất lượng
kiến trúc cảnh quan đô thị, đặc biệt là kiến trúc cảnh quan của nút giao thông chưa được
chú trọng. Chất lượng kiến trúc cảnh quan của các nút giao khác mức đang là vấn đề
đáng báo động vì đây là các công trình đầu tư lớn, có tính vĩnh cửu. Các tổ hợp công
trình nút thường được xây dựng thiếu hoàn chỉnh, thậm chí chắp và, không có cây xanh,
tính thẩm mỹ thấp. như các nút giao: Giảng Võ – Láng Hạ - Đê La Thành …..

2.3. Thiết kế kiến trúc cảnh quan nút giao thông giảng võ – láng hạ - đê la thành
Qua nghiên cứu hiện trạng giao thông và lưu lượng xe qua nút, nhóm nghiên cứu đề

xuất cải tạo nút giao thông này thành nút giao khác mức liên thông hoàn chỉnh với giải
pháp thiết kế đồng bộ kiến trúc cảnh quan, mỹ thuật hệ thống nút giao và khu vực nút.

- Phương án bố trí nút giao
Nút giao được đề xuất bố trí liên thông, hoàn chỉnh. Kích thước hình học các

vòng xuyến và các nhánh rẽ phải yêu cầu lựa chọn phù hợp với đặc điểm hiện trạng xây
dựng khu vực, tuân thủ nguyên tắc ưu tiên đảm bảo chất lượng kỹ-mỹ thuật cao cho hệ
thống nút giao nhưng cần lựa chọn phương án có diện tích chiếm dụng, đền bù giải
phóng mặt bằng tối thiểu.

- Phương án thiết kế kiến trúc, mỹ thuật cho Nút và khu vực
Giải phóng triệt để không gian nút, bố trí cây xanh thích hợp cho các vòng xuyến

và khu vực nút.
Chỉnh trang nhà ở và các công trình đô thị khu vực hành lang và kế cận nút.
Cây xanh trong khu vực nút cần được nghiên cứu lựa chọn kỹ lưỡng cả về chủng

loại, cách thức bố trí, độ lớn và vị trí của cây, để vừa đạt hiệu quả thẩm mỹ cao và đảm
bảo tầm nhìn cho giao thông an toàn trong nút.

Có thể dự kiến phương án bố trí cây xanh và kiến trúc cảnh quan trong nút như sau:
Vòng 1: đặt đài phun nước và trồng cây xung quanh tạo thành vòng tròn,trồng các

loại cây tiểu mộc chiều cao < 3m
Vòng 2: trồng bồn hoa phối màu ở giữa, bố trí thêm các khóm cây mỹ thuật ở phía

ngoài
Vòng 3: bố trí đài phun nước ở giữa và trồng cây cảnh xung quanh
Vòng 4: trồng hoa phối màu thành vòng tròn ở giữa và trồng cây bụi xung quanh

với khoảng cách hợp lí.
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- Thiết kế chiếu sáng mỹ thuật cho cầu cạn:
Ngoài yêu cầu chiếu sáng phục vụ giao thông tại nút, để tăng cường hiệu quả kiến

trúc, mỹ thuật, yêu cầu hệ thống nút phải được bố trí chiếu sáng mỹ thuật, đặc biệt là hệ
thống cầu cạn trong nút.

- Gầm cầu cần được bố trí đèn chuyên dụng chống chói lóa.

- Bố trí hệ thống đèn LED trang trí dạng thanh hoặc điểm chiếu hắt vào mặt bên
của dầm cầu và thân trụ.

Hình 1. Thực trạng cảnh quan nút giao thông Giảng Võ – Láng Hạ - Đê La Thành

Hình 2. Phối cảnh phương án nút giao hoa thị hoàn chỉnh
Giảng Võ – Láng Hạ - Đê La Thành
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3. KẾT LUẬN

- Nút giao thông là công trình quan trọng thuộc cơ sở hạ tầng đô thị. Hiện thủ đô
Hà Nội có rất nhiều nút giao thông, nhưng hầu hết đều có chất lượng thấp cả về khả
năng phục vụ giao thông và cả về kiến trúc cảnh quan. Đã đến lúc cần có giải pháp cấp
bách nhằm nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan đô thị, đặc biệt cho các nút giao
thông; đây thực sự là một vấn đề có ý nghĩa sâu sắc trong quá trình xây dựng và phát
triển thủ đô hiện đại, văn minh, văn hiến, bền vững.

- Đề tài đã tiến hành nghiên cứu tổng quan về nút giao thông, phân tích đánh giá
hiện trạng nút giao thông nội đô; từ đó nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất
lượng kiến trúc cảnh quan cho nút giao thông với case study là cải tạo nút giao Giảng
Võ – Láng Hạ - Đê La Thành

- Qua nghiên cứu đề tài đã đề xuất được các giải pháp chung nhằm nâng cao chất
lượng kiến trúc cảnh quan, mỹ thuật cho nút giao thông nội đô Hà Nội; nghiên cứu và
đề xuất giải pháp cụ thể cho nút giao Giảng Võ – Láng Hạ - Đê La Thành

- Do điều kiện hạn chế của một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, các giải
pháp mới chỉ có tính định hướng; kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm triển khai
nghiên cứu một cách hệ thống và đồng bộ trong quá trình quy hoạch xây dựng, phát
triển và thiết kế đô thị.
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Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu khoa học này là nghiên cứu các yếu tố ảnh
hưởng tới quyết định mua sắm của người tiêu dùng - các sinh viên trường Đại học Giao
Thông Vận tải dựa trên mô hình lý thuyết mà nhóm nghiên cúu tự xây dựng. Các phiếu
điều tra được gửi trực tiếp và thông qua Internet tới các bạn sinh viên . Sau 3 tháng thu
thập và sàng lọc dữ liệu,có 85 phiếu điều tra được chấp nhận và xử lý bằng phân tích
nhân tố khám phá EFA và thang đo Cronbach's Alpha. Kết quả thu được chỉ ra rằng
các nhân tố Ảnh hưởng xã hội,cảm nhận về tính hữu ích,tính dễ sử dụng có ảnh hưởng
tích cực và nhận thức về tính rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định mua sắm trực
tuyến của các bạn sinh viên trường ĐHGTVT

Từ khóa: Ý định mua sắm trực tuyến, ảnh hưởng xã hội, cảm nhận về tính hữu ích,
tính dễ sử dụng, nhận thức về tính rủi ro

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mua sắm
trực tuyến hay mua sắm qua mạng đã trở thành một phương thức mua sắm phổ biến và
ngày càng phát triển trên thế giới. Tỉ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến và doanh
thu từ hoạt động này không ngừng gia tăng theo thời gian. Tại Việt Nam, mua sắm trực
tuyến đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê của
Hiệp hội marketing kỹ thuật số châu Á (Asia digital marketing association - ADMA),
năm 2008, Việt Nam có khoảng 20,8 triệu người sử dụng internet, nhưng chỉ có 4% số
người sử dụng Internet vào mục đích mua sắm trực tuyến (ADMA, 2009). Đến năm
2011, tỉ lệ người sử dụng Internet tham gia mua sắm trực tuyến chiếm khoảng 35%
(ADMA, 2012) và con số này tương ứng cho năm 2014 là 58% (Bộ Công Thương,
2014). Cùng với sự phổ biến của mua sắm trực tuyến, ý định mua trực tuyến của người
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tiêu dùng đã trở thành một chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm trong những
năm gần đây.Hầu hết các nghiên cứu về mua sắm trực tuyến trước đây đều tập trung vào
nghiên cứu đối với một sản phẩm cụ thể như sách (Gefen và cộng sự, 2003b; Lin, 2007;
Park và Kim, 2003), quần áo (Cho và Workman, 2011; Goldsmith và Flynn, 2005; Ha
và Stoel, 2009; Kang và cộng sự, 2014; Kim và Kim, 2004; Shim và Lee, 2011; Tong,
2010; Yoh và cộng sự, 2003), hàng tạp hóa (Hansen và cộng sự, 2004; Huang và
Oppewal, 2006; Morganosky và Cude, 2000),Dịch vụ tài chính (Suh và Han, 2003;
Nguyễn Duy Thanh và Cao Hào Thi, 2011; Lê Thị Kim Tuyết, 2011) … Mặc dù có rất
nhiều công trình nghiên cứu về ý định mua sắm trực tuyến và các nhân tố ảnh hưởng tuy
nhiên, kết quả của các nghiên cứu này vẫn chưa có sự thống nhất, còn tồn tại những
quan điểm trái ngược nhau.

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH
- Phương pháp nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu

định lượng bằng cách gửi các phiếu điều tra trực tiếp và thông qua Internet tới các bạn
sinh viên

- Phương tiện nghiên cứu: Sau khi thu thập được dữ liệu nhóm nghiên cứu tiến
hành phân tích các kết quả thu được bằng phần mềm SPSS

- Nội dung nghiên cứu đã thực hiện:
Bảng 1. Quy trình nghiên cứu của đề tài

Đề xuất mô hình nghiên cứu và thiết lập các giả thuyết nghiên cứu

Xác định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu

Soạn thảo bảng câu hỏi

Tiến hành các cuộc khảo sát và thu thập dữ liệu

Chỉnh sửa, và điều chỉnh các dữ liệu, độ tin cậy của các phương pháp đo
lường được phân tích bởi Cronbach’s Alpha

Kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu và xác định mối quan hệ của các
nhân tố trong mô hình thông qua việc phân tích
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- Kết quả nghiên cứu và bình luận

Kiểm định mô hình lý thuyết và giả thiết nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu
tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên trường ĐHGTVT và đưa ra
được các kết luận sau :

Giả thuyết H1: Nhận thức sự hữu ích có tác động dương (+) lên quyết định của
người mua hàng điện trực tuyến.

Hệ số hồi quy chuẩn hóa bSUHUUICH = 0.485, sig (bSUHUUICH) = 0.000 <0.01:
chấp nhận giả thuyết với mức ý nghĩa 1%. với sự hữu ích và thuận tiện mà dịch vụ bán
hàng trực tuyến mang lại như tiết kiệm thời gian và tiền bạc, sản phẩm đa dạng, giao dịch
tại bất kỳ thời gian nào, đã tác động tích cực lên quyết định của người tiêu dùng đối với
hình thức mua hàng thương mại điện tử.

Giả thuyết H2: Nhận thức tính dễ sử dụng có tác động dương (+) lên quyết định
của người mua hàng điện trực tuyến.

Hệ số hồi quy chuẩn hóa bDESUDUNG = 0.184, sig (bDESUDUNG) = 0.001<0.01:
chấp nhận giả thuyết với mức ý nghĩa 1%. Bên cạnh sự hữu ích trên thì tính dễ sử dụng
cũng tác động đến quyết định mua hàng điện của người sử dụng. Việc dễ thao tác, giao
diện đơn giản, tìm kiếm thông tin nhanh, thanh toán dễ dàng, cũng sẽ tác động tích cực lên
quyết định của người tiêu dùng đối với hình thức mua bán thương mại điện tử.

Giả thuyết H3: Ảnh hưởng xã hội có tác động dương (+) lên quyết định
của người mua hàng điện trực tuyến

Hệ số hồi quy chuẩn hóa bANHHUONGXAHOI = 0.090, sig
(bANHHUONGXAHOI) = 0.072<0.1: chấp nhận giả thuyết với mức ý nghĩa 10%.
Mua hàng trực tuyến là một phương thức tiêu dùng mới phát triển, do đó, sự tác động
của những người xung quanh như bạn bè, gia đình và phương tiện truyền thông sẽ tác
động tích cực rất lớn đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Giả thuyết H4: Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động dương (+) lên quyết
định của người mua hàng điện trực tuyến.

Hệ số hồi quy chuẩn hóa bKIEMSOATHANHVI=0.103, sig
(bKIEMSOATHANHVI) = 0.025<0.05: chấp nhận giả thuyết với mức ý nghĩa 5%.
Nhận thức kiểm soát hành vi đề cập đến nguồn lực cần thiết để người tiêu dùng có thể
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thực hiện qua mạng. Đối với hình mua hàng trực tuyến thì bên cạnh các nguồn lực thời
gian và tiền bạc người tiêu dùng phải có kiến thức và sự hiểu biết về hình thức thương
mại điện tử này.

Giả thuyết H5: Nhận thức rủi ro tác động âm (-) lên quyết định của người mua
hàng điện trực tuyến.

Hệ số hồi quy chuẩn hóa bNHANTHUCRUIRO = -0.095, sig
(bNHANTHUCRUIRO) = 0.022<0.05: chấp nhận giả thuyết với mức ý nghĩa 5%. Vấn
đề rủi ro cũng được người tiêu dùng rất quan tâm và nó có tác động đến quyết định mua
hàng của người tiêu dùng.

Bảng 2. Mức độ tác động của các nhân tố

Các nhân tố Hệ số Beta
chuẩn Xếp hạng

Sự hữu ích 0.485 1

Tính dễ sử dụng 0.184 2

Kiểm soát hành vi 0.103 3

Ảnh hưởng xã hội 0.090 4

Nhận thức rủi ro -0.095 5

3. KẾT LUẬN

Mua sắm trực tuyến đã trở thành một phương thức mua sắm phổ biến và ngày
càng phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Do quá trình mua sắm được thực
hiện thông qua mạng Internet, nên mua sắm trực tuyến có rất nhiều ưu điểm so với mua
sắm truyền thống. Cùng với sự tăng trưởng không ngừng của số lượng người mua sắm
trực tuyến, các nghiên cứu về ý định và hành vi người tiêu dùng trong mua sắm trực
tuyến cũng được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và thực hiện trong những năm gần
đây. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn còn để lại những khoảng trống cần nghiên cứu
làm rõ.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

128 Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019

Kế thừa và phát triển các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này đã nghiên cứu các
yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến của sinh viên trường Giao thông dựa trên
mô hình tự xây dựng bởi sự kết hợp giữa các mô hình lý thuyết đã nêu . Nghiên cứu đã
xác định được mức độ, chiều hướng và cường độ tác động của các yếu tố đến ý định
mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng bằng cách sử dụng phương pháp định lượng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ý định mua sắm trực tuyến của các sinh viên bị ảnh
hưởng bởi ảnh hưởng xã hội, cảm nhận về tính hữu ích, tính dễ sử dụng, nhận thức về
tính rủi ro.
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