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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. 

Dù bị dịch Covid-19 tác động, với nỗ lực của các nhóm NCKHSV và GV hướng dẫn, 
Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 37, năm học 2021-2022 của Trường đại học Giao thông 
vận tải đã được tổ chức thành công tại Hà Nội vào16-17/6/2022 và tại Phân hiệu TPHCM 
ngày 26/5/2022:  

- Tổng số đề tài đã bảo vệ trong toàn Trường: 526 đề tài tại 52 tiểu ban  

- Số đề tài được Nhà trường khen thưởng: 50 giải nhất, 83 giải Nhì, 102 giải Ba và 46 
giải Khuyến khích 

- Số lượng giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH: 302 GV 

Để ghi nhận kết quả của phong trào sinh viên NCKH năm học 2021 - 2022 và giới 
thiệu với bạn đọc trong và ngoài Trường, Ban biên tập chúng tôi tuyển chọn 40 báo cáo 
của các đề tài đạt giải Nhất dưới dạng bài báo khoa học để 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 
          Email: nckhsv@utc.edu.vn 
          Website: https://www.utc.edu.vn/   

              

BAN BIÊN TẬP 
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THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 

THEO MÃ QR CODE BẰNG CAMERA CÔNG NGHIỆP 

     GV HƯỚNG DẪN:      TS. Nguyễn Thanh Lịch 

     Sinh Viên thực hiện:     Nguyễn Quang Tùng                  

        Lê Đình Kiên 

        Lưu Đức Thiện 

        Lê Thành Long. 

     Tóm Tắt: Camera công nghiệp đang dần trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi 
trong các nhà máy sản xuất như hỗ trợ, thay thế nhân công trong quá trình làm việc cũng 
như xử lý, phát hiện sản phẩm lỗi một cách nhanh chóng. Trong các nhà máy, xi nghiệp 
hiện nay, các camera được dùng để giám sát các giai đoạn sản xuất tự động với mục đích 
giám sát sản xuất, phân loại và đo lường sản phẩm, kiểm tra sản phẩm tự động, điều 
hướng robot, quét mã vạch, mà không cần tiếp xúc. Để đạt được mục tiêu đề ra, nhóm 
nghiên cứu đã xây dựng một hệ thống tự động hóa hoàn chỉnh bao gồm: hệ thống giám sát 
(HMI, SCADA), hệ thống điều khiển (PLC), hệ thống truyền động (Step Drive và Step 
Motor), camera công nghiệp (Cognex) để nhận dạng mã QR và các thiết bị trường như rơ 
le, cảm biến và van khí nén. Với hệ thống đã được xây dựng, người sử dụng có thể giám 
sát và kiểm tra quá trình vận hành của hệ thống qua HMI và SCADA (được xây dựng trên 
phần mềm WinCC), hệ thống phân loại sản phẩm bằng QR code một cách chính xác và ổn 
định. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ. 

     Ngày nay, các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp luôn phải tuân thủ những 

quy chuẩn khắt khe cũng như sự cạnh tranh lẫn nhau về thị trường. Nên các doanh nghiệp 

luôn ưu tiên việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực để sản xuất sản phẩm có thể đáp ứng 

những nhu cầu của họ cũng như quy chuẩn của hàng hóa. 

    Giải pháp camera kiểm tra và phân loại sản phẩm là hệ thống tích hợp camera, chiếu 

sáng. Cùng với đó là thuật toán kiểm tra nhằm thay thế con người trong một số công 

đoạn. Mục đích để kiểm tra, phân loại đánh giá sản phẩm là sản phẩm đạt tiêu chuẩn hay 

sản phẩm bị lỗi dựa theo các thông số. Các thông số được lập trình, quy định sẵn theo 

một quy chuẩn nhất định. Từ đó giải pháp camera kiểm tra và phân loại sản phẩm là giải 
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pháp tối ưu giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy chuẩn này. Đồng thời tăng năng suất 

cùng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất. 

      Giải pháp camera kiểm tra và phân loại sản phẩm có thể được áp dụng trên một phạm 

vi rộng. Đặc biệt là ứng dụng vào các ngành công nghiệp điện tử bao gồm thiết bị điện 

tử, linh kiện điện tử. Ngoài ra còn ứng dụng các ngành khác như y tế, dược phẩm và sản 

xuất nói chung. Bằng kiến thức đã tìm hiểu cùng nền tảng kiến thức đã học, nhóm tác giả 

đã thực hiện đề tài nghiên cứu: “Thiết kế điều khiển và giám sát hệ thống phân loại sản 

phẩm bằng mã vạch QR code dùng camera công nghiệp”. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH. 

2.1. Tính toán chọn thiết bị. 

   Bước đầu tiên của việc xây dựng mô hình là tính chọn các thiết bị tự động hóa. Các 

thiết bị được tính toán, lựa chọn sao cho đảm bảo công suất của hệ thống, đảm bảo tính 

năng an toàn của các thiết bị điện và việc đóng cắt thuận tiện cũng như đảm bảo độ ổn định 

trong hoạt động của hệ thống. Sau khi tính toán, nhóm tác giả đã lựa chọn được các thiết 

bị như sau: 

 
Hình 2.1: Các thiết bị được sử dụng. 
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2.2. Thiết kế đồ gá 

Để lắp đặt được hệ thống cơ khí thì cần thiết kế một số đồ gá cho động cơ, xi lanh, 

camera và các máng đựng sản phẩm. Nhóm tác giả đã sử dụng phần mềm Solid Art để thiết 

kế đồ gá sau đó xuất file trên máy in 3D để ra thành phẩm. Các mẫu đồ gá được thể hiện 

như trong Hình 2.2 ÷ Hình 2.4: 

 

 

Hình 2.2 Đồ gá mặt bích xi lanh và chân step motor. 

 

Hình 2.3: Đồ gá chân cột xy lanh và kẹp xy lanh. 
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Hình 2.4: Đồ gá camera và máng đựng sản phẩm. 

2.3. Thiết kế sơ đồ điện, đấu nối tủ điện. 

     Sơ đồ thiết kế chi tiết mạch điện – điều khiển (Schematic) được vẽ trên phần mềm 

chuyên dụng EPLAN. Sau đó Layout 3D bố trí thiết bị trong tủ điện được thiết kế vẫn trên 

phần mềm EPLAN đó (Hình 2.5) 

 

Hình 2.5: Layout tủ điện 3D. 

2.4. Tạo job cho Camera. 

     Để phân loại được sản phẩm theo mã QR cần phải tạo các job cho Camera. Các job này 

được thực hiện trên phần mềm In-Sight Explorer cho camera cognex như Hình 2.6. 
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Hình 2.6: Tạo QR code cho camera cognex. 

2.4. Chương trình điều khiển PLC và phần giám sát trên HMI. 

     Dựa trên yêu cầu điều khiển và vận hành hệ thống, chương trình điều khiển PLC được 

xây dựng trên phần mềm TIA Portal V16. Chương trình điều khiển bao gồm chương trình 

chính và các chương trình con cho camera, động cơ dẫn động và các van khí nén (Hình 

2.7). Các địa chỉ vào / ra của PLC được thể hiện trên Hình 2.8. 
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Hình 2.7: Các khối lệnh điều khiển. 

 

 

Hình 2.8: Danh sách đầu IN/OUT 

     Phần vận hành và giám sát trên HMI (dùng màn hình PROFACE) được xây dựng trên 

phần mềm GP-Pro EX của hãng Schneider để giám sát động cơ, camera, và các trạng thái 

của cảm biến, xi lanh (Hình 2.9). 

 

Hình 2.9: Giao diện giám sát HMI 
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2.5. Trình tự vận hành. 

     Khởi động hệ thống: Bấm Start trên tủ điện hệ thống sẽ được khởi động. 

Chế độ bằng tay: 

Các cơ cấu chấp hành được thực hiện riêng rẽ trong chế độ bằng tay: 

- Đối với động cơ Step: Đầu tiên chọn Parameter Step trên màn hình HMI ta bật nguồn 

khởi động động cơ bằng cách bấm On Power, sau đó chọn tốc độ chạy và chọn chiều chạy 

để test động cơ. Dừng động cơ thì ấn Off power trên màn hình HMI. 

 - Kiểm tra sản phẩm đúng sai: 

+ Với sản phẩm đúng: Sau khi được kiểm tra bởi Camera, sản phẩm đúng sẽ di 

chuyển tới cảm biến 1 bấm Manual XL1 thì xylanh 1 sẽ đẩy sản phẩm xuống khay. Bấm 

RS XL1 thì sẽ tắt xylanh 1. 

+ Với sản phẩm sai: Sau khi được kiểm tra bởi Camera, sản phẩm sai sẽ di chuyển 

tới cảm biến 2 bấm Manual XL2 thì  xylanh 2 sẽ đẩy sản phẩm xuống khay. Bấm RS XL2 

sẽ tắt xylanh 2. 

Chế độ tự động: 

- Bấm Start trên tủ điện sau đó bật nguồn cho động cơ, chọn tốc độ và chọn chiều chạy 

cho động cơ, sau đó chọn chế độ tự động cho 2 xylanh khí nén bằng cách bấm Valve Auto. 

- Kiểm tra sản phẩm đúng sai: 

+ Với sản phẩm đúng: Sau khi được kiểm tra bởi Camera, sản phẩm đúng sẽ di 

chuyển tới cảm biến 1 và xylanh 1 sẽ đẩy sản phẩm xuống khay. Cảm biến từ XL1 được 

kích hoạt sẽ tắt xylanh 1. 

+ Với sản phẩm sai: Sau khi được kiểm tra bởi Camera, sản phẩm sai sẽ di chuyển 

tới cảm biến 2 và xylanh 2 sẽ đẩy sản phẩm xuống khay. Cảm biến từ XL2 được kích hoạt 

sẽ tắt xylanh 2. 
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2.6. Lưu đồ thuật toán. 
 
 
 

 
    Hình 2.10(a): Hàm Main.                          Hình 2.10(b): Hàm Control Valve. 
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    Hình 2.11(a): Hàm Control Step.                       Hình 2.11(b): Hàm Control Camera. 

 

2.7. Hệ thống điều khiển giám sát SCADA. 

    Bên cạnh việc giám sát vận hành tại chỗ thì hệ thống cũng có thể được giám sát điều 

khiển được trong phòng điều khiển trung tâm của nhà xưởng dùng hệ SCADA. Hệ thống 

điều khiển giám sát SCADA được xây dựng trên phần mềm Win CC của hãng Siemens và 

được thể hiện trên các màn hình máy tính trong phòng điều khiển (Hình 2.12).  
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Hình 2.12: Mô hình giám sát SCADA 

2.8. Kết quả nghiên cứu.   

Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thực hành, nhóm tác giả đã xây dựng được mô 

hình thực tế bao gồm: tủ điện – điều khiển và hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR 

bằng camera công nghiệp (Cognex) (Hình 2.13). 

 

Hình 2.13: Mô hình thực tế đã nghiên cứu 
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3. KẾT LUẬN. 

Hệ thống phân loại sản phẩm theo mã QR dùng camera công nghiệp đã được nhóm tác 

giả nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng thành mô hình hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu đề 

ra. Việc phân loại sản phẩm với các mã QR code khác nhau đã được thực nghiệm nhiều lần 

với độ ổn định và tin cậy cao. 

3.1. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống. 

     Hệ thống có ưu điểm là: hoạt động ổn định, người dùng có thể giám sát được các thông 

số mà cảm biến thu thập được và đưa trạng thái lên màn hình HMI. Mô hình tạo ra được 

giải pháp tốt cho các công ty trong công nghiệp với quy mô sản xuất lớn. Tiếc kiệm được 

thời gian nhân công phân loại được các sản phẩm lỗi từ đó nâng cao được chất lượng sản 

phẩm. 

    Hạn chế của hệ thống là: Về chức năng, thiết bị được nghiên cứu chỉ dừng lại ở những 

chức năng cơ bản như đọc mã QR code nhưng hiệu quả chưa được cao đối với các xí nghiệp 

có nhiều loại sản phẩm thì chưa tối ưu. 

3.2. Hướng phát triển của đề tài. 

    Đây là một đề tài khá mới mẻ, nên có rất nhiều hướng phát triển trong tương lai: 

- Phát triển mô hình với quy mô lớn hơn. 

- Có thể dùng các thiết bị như động cơ servo hoặc động cơ 3 pha để nâng cao năng 

suất của quá trình sản xuất. 

- Hoàn thiện mô hình với tối ưu hơn về mặt kinh tế. 
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môn Cơ điện tử - Đại học Giao thông vận tải, 2022.  

[2] Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Tự động hoá với Siamtic S7-200, NXB Nông 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHAY HÓA ĐỂ GIA CÔNG 
VẬT LIỆU 

 

     Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Thị Vân Nga   

      Sinh viên thực hiện:  Phạm Hồng Nhung 

       Nguyễn Thị Thanh Mai 

       Trần Hữu Huân 

       Nguyễn Phạm Khôi Nguyên 

     Lớp: Kỹ thuật cơ khí 1- K61 

Tóm tắt: Công nghệ gia công hóa là phương pháp gia công đặc biệt (hay còn gọi là 

phương pháp gia công phi  truyền thống) có thể gia công nhiều loại vật liệu với hình dạng đa 
dạng và đáp ứng được hiệu quả về chi phí nên cần được nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế. 
Đề tài tập trung nghiên cứu công nghệ gia công hóa, từ đó thực nghiệm sử dụng phương pháp 
này tạo ra sản phẩm.  

Từ khóa: gia công hóa, gia công vật liệu, gia công đặc biệt 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gia công hóa hay gia công bằng hóa học là phương pháp gia công không truyền 
thống, trong đó vật liệu được tách ra khi tiếp xúc trực tiếp với một chất khắc hóa mạnh, 
tạo ra hình dạng trên kim loại nhờ tác dụng của axit mạnh hay chất kiềm (ở trong nước), 
lấy phần cắt bỏ đi trên chi tiết gia công để tạo ra một chi tiết. Phương pháp gia công này 
được ứng dụng ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, đầu tiên là trong công nghệ sản 
xuất máy bay. Nhiều hóa chất khác nhau dùng để tách vật liệu từ một chi tiết gia công 
bằng nhiều cách khác nhau [1-4]. 

Gia công bằng hóa học tạo ra được hình dạng kích thước như mong muốn trên chi 
tiết gia công nhờ sự tác dụng của hóa học để lấy đi một phần hay toàn bộ lớp kim loại. 
Những vùng không cần gia công sẽ dùng một tấm chắn để che lại. Phương pháp này 
được áp dụng để gia công từ những chi tiết rất nhỏ như mạch điện tử đến những chi tiết 
lớn dài đến 15m [3]. 

Quá trình gia công sẽ lấy đi những kim loại trên những diện tích tương đối lớn để 
làm giảm trọng lượng của những tấm kim loại. Ngày nay, gia công hóa được sử dụng 
rộng rãi trong công nghiệp hàng không để bóc vật liệu của các cánh và các thân máy 
bay nhằm giảm bớt trọng lượng. Những chi tiết có dạng côn, chiều sâu cắt đa dạng đều 
có thể gia công bằng phương pháp gia công hóa.  
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Phạm vi áp dụng của những phương pháp gia công hóa khá rộng rãi bởi vì nó mang 
lại được những lợi thế về giá thành đầu tư khá thấp và có thể áp dụng lên để sản xuất 
hàng loạt đối với nhiều dạng sản phẩm. Người ta sử dụng phương pháp này trong 
trường hợp không thể cắt gọt kim loại bằng máy công cụ thông thường do vật liệu có độ 
cứng cao, giòn, có hình dạng, kích thước phức tạp [1-4]. Do các vật liệu sẽ được bóc 
tách dựa trên nguyên lý phản ứng hóa học cho nên chi tiết hoàn toàn không bị tác động 
bởi lực. Chính vì vậy mà sản phẩm của gia công hóa sẽ không bị phá hủy hoặc bị biến 
dạng do đó không bị ảnh hưởng đến cơ tính của vật liệu trong quá trình gia công, nên 
nghiên cứu phương pháp gia công hóa và ứng dụng để gia công vật liệu là rất cần thiết. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Nguyên lý gia công hóa 

Phương pháp gia công hóa là một quá trình trong đó chi tiết được nhúng vào 
trong một chất ăn mòn 
(thường là chất hóa kiềm 
mạnh), khi đó nhờ tác 
dụng của phản ứng hóa 
học nó sẽ lấy đi những lớp 
kim loại. Thời gian nhúng 
phải được kiểm tra cẩn 
thận. Những vùng không 
gia công phải dùng vật liệu 
bảo vệ (tấm chắn) không có tác dụng phản ứng với chất ăn mòn. [3,4] 

Trình tự các bước trong gia công hóa bao gồm các bước sau: Làm sạch; Tạo lớp 
bảo vệ; Vạch dấu và tẩy rửa; Khắc hóa; Xả và tẩy dung môi.  

Lớp bảo vệ có thể được thực hiện bằng một trong ba phương pháp sau đây:  Cắt và 
bóc, kháng quang và kháng khung lưới. 

Sự lựa chọn chất khắc hóa phụ thuộc vào vật liệu của chi tiết gia công, chiều sâu 
mong muốn và tốc độ bóc vật liệu, các yêu cầu về độ nhám bề mặt. Các chất khắc hóa 
cũng phải phù hợp với loại chất bảo vệ để đảm bảo rằng vật liệu lớp bảo vệ không bị tác 
động hóa học bởi chất khắc hóa. Bảng 1 liệt kê một số vật liệu của chi tiết được gia 
công bằng phương pháp hóa với các chất khắc hóa thường dùng cho những loại vật liệu 
này. Tốc độ bóc vật liệu trong gia công hóa thường được biểu thị bằng tốc độ thấm 

Hình 1. Nguyên lý gia công hóa 
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(mm/phút) là tốc độ tác động hóa học vào vật liệu của chi tiết gia công bởi chất khắc 
được hướng thẳng vào bề mặt.  

Bảng 1 Các vật liệu gia công, chất phủ thường dùng và các chất khắc trong gia công 
hóa, với tốc độ khắc và hệ số khắc khi gia công một số vật liệu điển hình [3] 

Vật liệu gia công Chất phủ Chất khắc hóa Tốc độ khắc (mm/ph) 
Nhôm Polyme FeCl3 0,013 ÷ 0,020 
Magnesium Polyme 

Polyme 
NaOH 
HNO3 

0,020 ÷ 0,025 
1,0 ÷ 2,0 

Đồng Polyme FeCl3 2,0 
CuCl2 1,2 

Thép Polyme HCl:HNO3 0,025 
FeCl3 

Titanium Polyme HF 0,025 
HF:HNO3 

Nikel Polyethylen FeCl3 0,013 ÷ 0,038 
Silicon Polyme HNO3:HF:H2O Rất chậm 

Chiều sâu cắt trong gia công hóa có thể đến 12,5mm cho những tấm chi tiết bằng 
kim loại của máy bay. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ứng dụng gia công hóa, chiều 
sâu yêu cầu chỉ vài phần nghìn milimét hoặc thậm chí ít hơn. 

2.1.2. Các đặc điểm khi gia công bằng gia công hóa 

- Bề dày kim loại: thích hợp cho quá trình khắc là từ 0,05 ÷ 2mm.  
- Độ nhám bề mặt: tốc độ khắc ảnh hưởng lớn đến độ nhám bề mặt gia công. Tốc 

độ khắc càng cao thì độ nhám bề mặt càng lớn. Gia công hóa tạo ra độ nhám bề mặt 
thay đổi theo các vật liệu gia công khác nhau. Độ nhám phụ thuộc vào cấu trúc kim 
tương của vật liệu, các phần tử thuộc pha thứ hai có thể khắc với tốc độ khác.  

- Kích thước nhỏ nhất của lỗ: Tùy thuộc vào loại và chiều dày của kim loại, kích 
thước nhỏ nhất của lỗ lớn hơn chiều dày vật liệu từ 0,013mm đến 0,05mm. Trong vài 
trường hợp nó có thể nhỏ hơn chiều dày vật liệu nhưng chất lượng và sự đồng đều của 
các mép cạnh bị giảm đi. 

- Dung sai đạt được: dung sai thường được thiết lập bởi những yêu cầu của chi tiết 
gia công. Việc thiết lập dung sai chặt chẽ hơn mức cần thiết có thể làm tăng giá thành 
của sản phẩm. Không có quy luật tuyệt đối nào để xác định dung sai tốt nhất đạt được 

trong tất cả các trường hợp. Nói chung, dung sai có thể thể được ước lượng bằng (10  
20)% chiều dầy vật liệu tùy vào kích thước của tấm vật liệu gia công. 
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- Góc lượn: Trong quá trình gia công hóa, vật liệu bị khắc sâu vào theo mọi hướng 
nên không xảy ra hiện tượng có những góc bén nhọn. 

- Các đặc tính vật lý và tính tôi: Quá trình gia công hóa không làm biến đổi các đặc 
tính vật lý hay nhiệt luyện của kim loại. 

- Những khuyết tật khi gia công hóa: Nếu quá trình rửa không khuấy mạnh, có thể 
xuất hiện phần nhô ra ở trên đường mô tả trên hình 2a, đặc biệt là khi cắt sâu, không 
những gây nên sai số kích thước mà còn tạo nên cạnh rất sắc, những khuyết tật khổ biến 
khác như tạo thành đảo (hình 2b) do những vết đốm bẩn, vết chất bảo vệ rơi vãi hoặc do 
vật liệu chi tiết gia công không đồng nhất. Có thể có khuyết tật dạng lõm lòng đĩa (hình 
2c) do sự khuấy trộn không thích hợp hoặc do sắp xếp chi tiết trong thùng không phù 
hợp. Ngoài ra, còn có khuyết tật hình dáng do hệ số khắc không đều. 

 

Hình 2. Khuyết tật khi gia công hóa 

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm 

2.2.1 Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu gia công: Tấm phíp đồng; Chất khắc hóa: Bột FeCl3; Vật liệu làm sạch: 
Cồn 90, Giấy nhám; Tạo lớp phủ: Giấy chuyên dụng vẽ mạch; Dụng cụ để dán lớp phủ: 
Bàn là; Vật liệu chống oxi hóa : Nước tráng thiếc. 

2.2.2 Phương pháp thí nghiệm 

Quá trình thực nghiệm được thực hiện như sơ đồ hình 3. Khi tiến hành gia công 
hóa, phản ứng hóa học (tốc độ gia công) diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ đậm 
đặc của dung dịch dùng để ăn mòn. Để tạo ra sản phẩm rõ nét cần chú ý đến chất lượng 
và hình dạng của lớp phủ bảo vệ và thời gian ăn mòn phù hợp. Quan sát bề mặt nhận 
được để đánh giá chất lượng của quá trình gia công. 

Để nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của chất FeCl3 tới tốc độ gia công hóa, tiến hành 
pha dung dịch ăn mòn với các nồng độ khác nhau đồng thời cho thực hiện quá trình 
trong cùng một thời gian.  

Để nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến quá trình gia công: Tiến hành sử dụng 
quá trình gia công hóa với cùng một nồng độ chất FeCl3 và quan sát.  
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2.2.3 Tiến hành thí nghiệm, kết quả và nhận xét 

Sử dụng phần mềm Altium Designer thiết kế hình dạng cần gia công. In bản vẽ với 
kích thước 100% vào giấy in với mức độ đậm nhất, kiểm tra đường nét của hình vẽ trên 
giấy có đứt vỡ hay không. Tiến hành cắt tấm phíp đồng vừa với bản thiết kế vừa in, sử 
dụng dao cạo bớt cạnh của tấm phíp đồng, dùng cồn rửa bề mặt phíp đồng (lau lớp mạ 
chống oxi hóa) như hình 4. 

 

  

a) Thiết kế sản phẩm thí 
nghiệm 

b) In lên giấy in chuyên 
dụng 

c) In bản vẽ lên bề mặt 
phíp đồng 

Hình 4. Thiết kế và in lớp phủ 

Dùng giấy nhám làm xước bề mặt 
phíp đồng, áp bề mặt phíp đồng vào bản 
thiết kế vừa in (hạn chế bụi khi áp), 
dùng bàn là ở mức nóng nhất là đều 5 
phút phần mực in sẽ dính vào phíp đồng 
(chú ý là kĩ ở các phần cạnh vì khó 

Hình 3. Các bước tiến hành thực nghiệm gia công hóa 

Hình 5. Sản phẩm thu được sau khi 
tiến hành thực nghiệm 
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bám). Bóc giấy và kiểm tra những phần nào bị dạn thì tô bút dạ lên. 

Tiến hành dùng bột FeCl3 hoà tan với nước với các nồng độ khác nhau, nhận thấy, 
dung dịch càng đặc thì tốc độ ăn mòn càng nhanh. Đặt tấm phíp đồng vừa in vào dung 
dịch. Khi nhìn thấy mạch đã được ăn mòn vàng đều thì vớt ra thả vào nước. Sau đó, 
dùng giấy nhám đánh hết phần mực in trên phíp đồng. Cuối cùng, dùng nước tráng thiếc 
phủ lên phíp đồng để tránh oxi hoá. 

Sau khi thực hiện thí nghiệm với sản phẩm như hình 5. 

Nhận  xét 

- Quá trình hình thành bề mặt trong khi gia công hóa trong thí nghiệm được tiến 
hành theo phương trình hóa học của FeCl3 tác dụng với đồng (Cu)  

- Phản ứng ăn mòn diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ đậm đặc của dung 
dịch dùng để ăn mòn. 

- Khi thời gian ăn mòn càng lâu thì chiều sâu lớp kim loại bị gia công càng lớn. 
- Khi sử dụng giấy in không đúng loại, sản phẩm khi in lên bị vỡ, không đều nét, 

ngoài ra tấm phíp quá dày thì sản phẩm làm thủ công tương đối khó ăn mòn, quá trình 
ăn mòn diễn ra chậm, không tạo ra được sản phẩm rõ nét theo yêu cầu. 

3. KẾT LUẬN 

Phương pháp gia công hóa là quá trình phá huỷ kim loại do tác dụng hoá học của 
môi trường với kim loại. Gia công bằng hóa học tạo ra được hình dạng kích thước như 
mong muốn trên chi tiết gia công nhờ sự tác dụng của hóa học để lấy đi một phần hay 
toàn bộ lớp kim loại. 

- Khi tiến hành gia công hóa, phản ứng hóa học (tốc độ gia công) diễn ra nhanh hay 
chậm phụ thuộc vào độ đậm đặc của dung dịch dùng để ăn mòn. 

- Để tạo ra sản phẩm rõ nét cần chú ý đến chất lượng và hình dạng của lớp phủ bảo 
vệ và thời gian ăn mòn phù hợp. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. G.F. Benedict: Nontradittional Manufacturing Processes. Mercel Decker Inc, New York.  

[2]. Nguyễn Quốc Tuấn: Các phương pháp gia công tiên tiến. Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. 
2009 
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NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ KHÔNG KHÍ HỢP LÝ CỦA MÁY 
LẠNH KẾT HỢP MÁY PHUN ẨM TRONG 

 ĐIỀU KIỆN HỘ GIA ĐÌNH 
    

    Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Văn Khá 

    Sinh viên thực hiện:  Trịnh Ngọc Long  Lớp: Kỹ thuật Nhiệt Lạnh 2 K60  

       Nguyễn Chí Thành Lớp: Kỹ thuật Nhiệt Lạnh 2 K60  

       Tô Đức Trung  Lớp: Kỹ thuật Nhiệt Lạnh 2 K60  

       Phùng Xuân Quang Lớp: Kỹ thuật Nhiệt Lạnh 2 K60  

Tóm tắt: Đề tài này nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý không khí hợp lý của máy lạnh kết hợp máy phun 
ẩm trong điều kiện hộ gia đình bằng cách tận dụng nguồn nước ngưng được thải ra từ máy lạnh cấp trở 
lại phòng điều hoà. Cơ sở lý thuyết quá trình trao đổi nhiệt, tính toán lượng ẩm tách ra trong quá trình xử 
lý không khí cũng được nghiên cứu. Từ đó, bản vẽ thiết kế máy phun ẩm kết hợp với máy lạnh trong phòng 
của các hộ gia đình đã được xây dựng và triển khai lắp đặt thành mô hình. Các kết quả nghiên cứu cho 
thấy rằng việc tận dụng nước ngưng từ máy lạnh để phun ẩm vào phòng là khả thi có thể đưa vào sử dụng 
trong điều kiện thực tế, đặc biệt đối với các hộ gia đình có vị trí thoát nước ngưng không được thuận lợi. 

Từ khóa: Máy lạnh, Máy điều hoà không khí, máy phun ẩm, xử lý không khí  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Hiện nay, hiện tượng nóng lên toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng, biến đổi khí hậu ngày 
càng diễn ra một cách nghiêm trọng, nhu cầu sử dụng máy lạnh (máy điều hòa không khí) ngày 

càng tăng cao. Việc sử dụng điều hòa quá nhiều trong phòng kín sẽ đảm bảo về mặt tiết kiệm năng 
lượng tuy nhiên lại gây một số vấn đề đến sức khỏe của con người như các bệnh về da, về đường 
hô hấp… Nguyên nhân chính dẫn đến những bệnh đó là do trong phòng điều hoà thường xuyên có 

độ ẩm thấp chỉ từ 45-55%. Chúng ta thường có một số giải pháp như để nước trong phòng, sử dụng 
máy phun ẩm, máy lọc không khí có bù ẩm. Tác giả Nguyễn Thành Văn [1] đã nghiên cứu thực 
nghiệm xử lý nhiệt ẩm không khí của thiết bị buồng phun và ảnh hưởng của một số nhân tố đến 
hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số hiệu quả trao đổi 
nhiệt ẩm của thiết bị. Tác Giả Nguyễn Mạnh Linh và cộng sự [2] đã nghiên cứu chế tạo thiết bị 
phun sương tạo độ ẩm cho cây cũng có thể áp dụng vào việc bổ sung ẩm cho phòng điều hoà không 

khí. Tuy nhiên, khi sử dụng các giải pháp trên chúng ta thường phải chủ động bổ sung thêm nước 
gây bất tiện trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, một số máy điều hoà không khí có vị trí lắp đặt 
không thuận lợi khó khăn trong quá trình thoát nước ngưng.  Qua đó, chúng ta có thể tận dụng 
chính nguồn nước ngưng được thải ra từ máy điều hòa qua thiết bị tạo ẩm, tạo nên sự hài hòa hợp 
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lý trong quá trình xử lý không khí, tiết kiệm được nước và đặc biệt là tăng sự tự động hoá của các 
thiết bị.  

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
2.1 Quá trình trao đổi nhiệt và trao đổi chất 

Khi không khí tiếp xúc với mặt nước, ở sát mặt nước có một lớp không khí ẩm bão hòa (do hơi 
nước bay vào).[4] Nhiệt độ lớp không khí này là tk  và có thể coi bằng nhiệt độ của nước tn  (tk = 

tn). Quá trình trao đổi nhiệt và dưới chất giữa nước và không khi ở đây là quá trình hỗn hợp giữa 
không khí ở bề mặt nước và lớp không khí bão hòa nằm sát bên trên bề mặt nước.  
Hình 1 là quá trình trao đổi nhiệt và chất giữa không khí và nước trong bộ phun nước lạnh nhờ vào 
không khí của máy điều hòa nhiệt độ trên đồ thị I-d 

 
Hình 1. Quá trình trao đổi nhiệt và chất trên đồ thị I-d 

Trạng thái không khí ở xa bề mặt nước có nhiệt độ tA, độ ẩm tương đối φA, được biểu diễn bằng 
điểm A. 
2.2 Tính toán lượng ẩm tách ra trong quá trình xử lý không khí.  
Sự thay đổi trạng thái không khí trong hệ thống điều hòa không khí một cấp mùa hè được trình 
bày trên đồ thị I – d. Theo [3], ta có: 

 
Hình 2. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp mùa hè trên đồ thị I-d của không khí ẩm 

*Trong đó: 
T: Điểm biểu diễn trạng thái không khí trong phòng. 
N: Điểm biểu diễn trạng thái không khí bên ngoài. 
H: Điểm biểu diễn trạng thái không khí sau khi hòa trộn. 
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O: Điểm biểu diễn trạng thái không khí sau khi xử lý nhiệt ẩm. 
V: Điểm biểu diễn trạng thái không khí thổi vào phòng. 
TH, NH: Quá trình hòa trộn không 

khí tái tuần hoàn trạng thái T và gió tươi trạng thái N. 
VT: Quá trình tự thay đổi trạng thái không khí để khử ẩm và khử  
Do quá trình làm lạnh trong dàn lạnh luôn gắn liền với việc khử ẩm và diện tích bề mặt trao đổi 
nhiệt là hữu hạn nên điểm O nằm trên đường φV = 95%. 

        Theo [3], lưu lượng cần thiết để triệt tiêu toàn bộ nhiệt thừa và ẩm thừa là: 

, kg/s    (1) 

G = GN + GT = GH  ,kg/s     (2) 

        Trong đó: 
GN: Lưu lượng gió tươi, kg/s để đảm bảo oxi cần thiết cho con người, đảm bảo điều kiện vệ sinh. 
GT: Lưu lượng gió tái tuần hoàn, kg/s. 
GH: Lượng gió điểm hòa trộn (lượng gió tuần hoàn), kg/s. 
        Theo tài liệu [3], lượng gió tươi phải đáp ứng hai điều kiện: không nhỏ hơn 25 m3/h.người và 
không thấp hơn 10% lượng gió tuần hoàn. Ở đây, ta tính trị số max của 2 điều kiện trên. 
        Theo [3], điểm hòa trộn H xác định như sau: 

IH =  +  , kJ/k.     (3) 

           

dH =   +  , g/kg    (4) 

- Năng suất lạnh yêu cầu: 
Qo = G. (IH – IO) , kW                 (5) 

- Lượng ẩm thải ra ở dàn lạnh: 
             W = G. (dH – dO) , g/s     (6) 

  

2.3. Thiết kế, chế tạo mô hình 

Trên cơ sở tính toán lượng nước ngưng từ máy điều hoà ở trên, nhóm tác giả đã thiết kế được bản 
vẽ 2D, 3D mô hình máy lạnh kết hợp máy phun ẩm có khả năng áp dụng trong điều kiện hộ gia 
đình. Nguồn nước ngưng được thải ra ở máy điều hòa sẽ chảy trực tiếp vào bình chứa. Trong bình 
chứa có thiết bị tạo sương và được quạt gió thổi ra. Khi lượng nước ngưng quá lơn quá vị trí cho 
phép sẽ tác động vào phao khi này bơm hoạt động bơm nước thừa trong bình chứa ra ngoài. 
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Hình 3. Sơ đồ nguyên lý hoạt động. 
 

 
Hình 4. Bản vẽ 3D mô hình máy phun ẩm 

 

 

 
Hình 5. Bản vẽ mô hình máy lạnh kết hợp máy phun ẩm 
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Hình 6. Mô hình máy phun ẩm 

 

 
Hình 7. Mô hình máy lạnh kết hợp  

máy phun ẩm 

 

 

Sau khi có được bản vẽ mô hình, nhóm tác giả tiến hành tính chọn các thiết bị như thiết bị tạo 
sương 24V, bơm 12V, quạt 24V, phao chống cạn, mạch hạ áp, JACK, ống nước, bể chứa…và tiến 
hành lắp ráp. Kết quả lắp ráp mô hình được thể hiện ở hình 6, hình 7.  
2.4. Vận hành đánh giá mô hình 

2.4.1. Kết quả vận hành thử nghiệm  
- Thiết bị tạo sương hoạt động ổn định, lượng sương được quạt thổi ra đều. 
- Bơm hoạt động tốt, tiếng ổn nhỏ đảm bảo sử dụng được trong phòng. 
2.4.2. Nhận xét  
- Mô hình chế tạo tương đối hoàn thiện so với thiết kế ban đầu. 
- Kết quả thực nghiệm cho thấy sau khi mô hình thực nghiệm máy lạnh kết hợp với máy phun 
sương sử dụng nguồn nước ngưng từ điều hòa hoạt động các thiết bị đều vận hành dễ dàng và hoạt 
động theo đúng nguyên lý làm việc và cơ sở lý thuyết đã đặt ra. Kết quả quá trình xử lý không khí 
duy trì được độ ổn định, hợp lý trong điều kiện hộ gia đình.  

3. KẾT LUẬN 
Đề tài đã tổng hợp và xây dựng khá đầy đủ cơ sở lý thuyết cho phép tính chọn, thiết kế, chế 

tạo máy lạnh kết hợp với máy phun ẩm sử dụng nguồn nước ngưng từ máy điều hòa để tạo được 
quá trình xử lý không khí hợp lý trong phòng. 

Đề tài đã chế tạo thành công mô hình máy lạnh kết hợp với máy phun ẩm sử dụng nguồn nước 
ngưng từ máy điều hòa. 
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Mô hình thực nghiệm hoạt động ổn định, đáp ứng được mục tiêu ban đầu. Điều này khẳng 
định việc lựa chọn lĩnh vực ứng dụng ban đầu là hoàn toàn phù hợp để có thể triển khai ứng dụng 
rộng rãi hơn nữa. 
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Đại học Đà Nẵng, Số 1(30), 2009. 
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NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN QUỸ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG CHO Ô TÔ TỰ 

LÁI TRÊN ĐƯỜNG THỰC TẾ 

Giảng viên hướng dẫn:   TS. Vũ Văn Tấn 

 Sinh viên thực hiện:   Phạm Huy Hoàng   Lớp: KSTN ô tô K-60 

       Nguyễn Đức Thắng        Kỹ sư tài năng K-60 

                           Ngô Thị Thu Hoài     Kỹ sư tài năng K-60 

      Lê Ngọc Anh      Ô tô 3 K-59 

                           Nguyễn Trung Đức       Ô tô 3 K-62 

Tóm tắt: Công nghệ ô tô tự hành hiện nay đang phát triển rất nhanh và có tiềm năng lớn 
trong tương lai, trong đó việc nâng cấp công nghệ lái là điều hết sức cần thiết. Công nghệ lái ở 
đây bao gồm 2 yếu tố đó là lập kế hoạch chuyển động và điều khiển vô lăng cho xe bám theo 
đường tham chiếu. Phương pháp Frenet đã được nghiên cứu ứng dụng để tối ưu việc lập kế 
hoạch chuyển động cho ô tô tự lái trong các trường hợp thực tế và cho kết quả chính xác. 
Phương pháp Stanley là một trong các phương pháp điều khiển cũng được rất nhiều hãng phát 
triển ô tô tự hành sử dụng vì tính đơn giản và ổn định của nó  

Từ khóa: Phương pháp Frenet; Biểu đồ Frenet; Phương pháp Stanley; Ô tô tự hành trên 

đường thực. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo thống kê 90% số vụ va chạm giao thông là lỗi do tài xế (say rượu, mất tập 
trung, vi phạm luật giao thông,…). Do đó xe tự hành được kỳ vọng là sẽ giảm thiểu 
được đáng kể tai nạn giao thông. Tuy nhiên, để một chiếc xe tự hành có thể hoạt động 
một cách chính xác và trơn tru thi ngoài nhưng trang bị thiết yếu như các cảm biến 
ngoại vi, bộ xử lý trung tâm, cơ cấu lái,…. một yếu tố rất quan trọng nữa đó chính là kế 
hoạch chuyển động. 

Trong bài nghiên cứu này, nhóm SV sẽ nghiên cứu điều khiển quỹ đạo 
chuyển động của ô tô tự lái bám sát theo đường tham chiếu trên đường thực tế 
trong một số trường hợp cụ thể như sau: 

+ TH1: Xe tự lái di chuyển tự do từ điểm A đến điểm B cho trước với vận 
tốc 30km/h 

+ TH2: Xe tự lái di chuyển từ điểm A đến điểm B trên đường thực với tốc 
độ dưới 30km/h gặp người đi bộ qua đường cắt ngang. 

+ TH3: Xe tự lái di chuyển từ điểm A đến điểm B trên đường cao tốc với 
tốc độ tăng dần đến 30km/h tránh xe phía trước. 

Trong cả 3 trường hợp được nêu trên, các dữ liệu về chướng ngại vật như 
khoảng cách tương đối từ chướng ngại vật đến xe tự lái; vận tốc, chiều chuyển 
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động của chướng ngại vật, bản đồ, tọa độ các điểm A, B đều là cho trước. Bộ dữ 
liệu này có mục đích tạo điều kiện môi trường thí nghiệm lý tưởng cho xe tự lái 
hoạt động. 

Trong bài nghiên cứu này, mô hình ô tô là mô hình động học cơ bản, được 
xây dựng trên hệ tọa độ Frenet. Thư viện sử dựng để mô phỏng là Matplotlib; 
ngôn ngữ lập trình Python. 
2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
2.1 Xây dựng đường tham chiếu cho ô tô tự lái trên đường thực tế 
2.1.1 Phương pháp Frenet 

Một quỹ đạo được xây dựng dựa trên tập hợp các vector trạng thái theo thời gian. 
Thuật toán Frenet là một trong những thuật toán lập kế hoạch đường đi tránh chướng 
ngại vật hiệu quả nhất cho xe tự lái trên bản đồ 2D. Nó đặc biệt phù hợp với môi trường 
có cấu trúc, chẳng hạn như đường cao tốc, nơi mà có đường tham chiếu được định sẵn. 

 
Hình 2.1 Biểu diễn một đường tham chiếu trong tọa độ Frenet (s, d) trên một đoạn 

đường. 

Tọa độ s đại diện cho độ dài chạy và bắt đầu bằng s = 0 ở đầu đường tham 
chiếu. Các vị trí bên so với đường tham chiếu được biểu diễn bằng tọa độ d. Các vị trí 
trên đường tham chiếu được biểu diễn với d = 0. d là dương ở bên trái của đường tham 
chiếu và âm ở bên phải của nó, mặc dù điều này phụ thuộc vào quy ước được sử dụng 
cho hệ quy chiếu cục bộ. 
2.1.2 Lập kế hoạch quỹ đạo 

Đầu tiên, ta đặt ô tô vào hệ tọa độ Frenet với trục dọc là trục s trùng với đường tham 
chiếu ban đầu và trục bên là trục d có độ cong song song với đường tham chiếu ban đầu. 
Sau đó lấy các giá trị: vận tốc ban đầu, gia tốc, độ rộng mặt đường để lập kế hoạch 
chuyển động bên 𝑉𝑑⃗⃗⃗⃗  và chuyển động dọc 𝑉𝑠⃗⃗⃗  . Ta chia quãng đường s thành những quãng 
nhỏ để dễ xử lý như cung cấp vận tốc V bao nhiêu, gia tốc bao nhiêu và góc xoay φ bao 
nhiêu. 
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Hình 2.5 Các đặc trưng của ô tô tự lại được thể hiện trên đồ thị Frenet 

Từng bước tiếp theo ta sẽ xây dựng từng quãng đường nhỏ dựa theo quỹ đạo ban 
đầu và những vật thể xung quanh. 
 
2.2 Thiết kế thuật toán Stanley điều khiển bám theo đường tham chiếu 

Sau khi đã xây dựng được kế hoạch quỹ đạo, thuật toán Stanley được sử dụng để 
điều khiển ô tô tự lái bám theo đường quỹ đạo. Sử dụng mô hình ô tô một vết, đặt trọng 
tâm ứng với tâm cầu trước, mục đích là điều khiển góc lái 𝛿 sao cho giá trị e  luôn là 
nhỏ nhất. Trong đó e là khoảng cách giữa tâm cầu trước với đường tham chiếu. 

 
Hình 2.11 Mô hình động học của ô tô 

2.3 Kết quả mô phỏng và đánh giá 

2.3.1 Kết quả mô phỏng ô tô tự hành trên đường thực tế 

Dưới đây là kết quả mô phỏng sử dụng phương pháp Frenet và Stanley xây dựng 
quỹ đạo chuyển động cho ô tô tự hành trên đường thực 
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Hình 3.6 Mô phỏng xe tự lái tránh ô tô phía trước 

 
Hình 3.6 Biểu đồ vận tốc (trái) và góc xoay thân xe (phải) 

Mô phỏng trường hợp này cho ta thấy thuật toán đã đưa ra quỹ đạo chuyển động và 
tự tránh được 2 ô tô đang di chuyển trên đường. Vận tốc vẫn đảm bảo tăng dần đến 30 
km/h. Góc xoay thân xe đạt đến độ an toàn cho phép. Ta có thể kết luận thuật toán và 
phương pháp điều khiển hoạt động ổn định.  

 
2.3.2 Các kết quả mô phỏng sử dụng phương pháp Stanley và phương pháp Frenet 
điều khiển ô tô tự lái trong một số trường hợp thực tế. 

Nhóm đã đạt được kết quả mô phỏng áp dụng thuật toán vào bám theo đường tham 
chiếu: 

❖ Kết quả mô phỏng phương pháp Frenet lập kế hoạch quỹ đạo tránh chướng ngại 
vật trên đường thực. 

❖ Kết quả mô phỏng phương pháp Frenet lập kế hoạch quỹ đạo sau khi tránh 
chướng ngại vật luôn hướng về quỹ đạo ban đầu. 

❖ Kết quả mô phỏng phương pháp Stanley bám theo đường tham chiếu đường tạo 
ra từ phương pháp Frenet. 

3. KẾT LUẬN 
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Trong đề tài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thuật toán Frenet tìm 
đường tham chiếu tránh chướng ngại vật tối ưu, sau đó áp dụng thuật toán điều khiển 
Stanley để điều khiển ô tô tự lái trong môi trường đường thực tế. Kết quả mô phỏng đã 
cho thấy ô tô tự lái trang bị bộ điều khiển dựa trên phương pháp Stanley đã đảm bảo độ 
định của xe khi góc đánh lái luôn nằm trong ngưỡng cho phép và đặc biệt hơn nữa quỹ 
đạo của xe tự lái luôn bám sát quỹ đạo đường tham chiếu. 

 Hướng nghiên cứu tiếp theo nhóm sinh viên định hướng là: 
  + Áp dụng Reinforcement Learning để đào tạo mô hình ô tô tự lái tránh chướng 

ngại vật trong trường hợp khẩn cấp. 
   + Sử dụng trí tuệ nhận tạo trong việc bám sát đường tham chiếu dựa trên bộ dữ 

liệu từ thuật toán Stanley. 
   + Xây dựng môi trường cho xe tự lái hoạt động dựa trên dữ liệu các cảm biến. 
   + Thực nghiệm thuật toán và phương pháp điều khiển 
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Junior: The Stanford entry in the Urban Challenge; Journal of Field Robotics 25(9): 
569–597. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30



 
 

   ` 
 

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỢP LÝ  
KẾT CẤU THÉP NHÀ ĐỖ XE 2 TẦNG Ở VIỆT NAM 

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Anh Tuấn  
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đại Dương Lớp: CKGTCC K59 
 Nguyễn Văn Việt Anh          CKGTCC K59 
 Vũ Tuấn Anh          Máy xây dựng K59 
 Nguyễn Xuân Dũng          Máy xây dựng K59 

 
Tóm tắt: Nhà đỗ xe ô tô tự động thông minh là nhu cầu tất yếu và cần thiết cho các thành phố 

lớn không chỉ trên thế giới mà ở cả Việt Nam. Trong đó hệ thống nhà đỗ xe loại 2 tầng sử dụng trong 
các toà nhà chung cư cao tầng hay toà nhà thương mại đang là lựa chọn tốt nhất cho việc tiết kiệm 
không gian, tăng năng suất đỗ xe. Từ việc chỉ nhập khẩu nguyên bộ hệ thống nhà đỗ xe, đến hiện nay 
Việt Nam đã có thể thành công nắm giữ sản xuất chế tạo các loại hình nhà đỗ xe tự động thông minh 
này. Trong nghiên cứu này nhóm tiến hành khảo sát phân tích đánh giá các dạng kết cấu đã có của hệ 
thống nhà đỗ xe 2 tầng. Trên cơ sở đó đưa ra phương án kết cấu để thiết kế, tính toán hợp lý kết cấu 
thép cho nhà đỗ xe 2 tầng ở Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu đã đưa ra hai loại kết cấu tương đối hợp 
lý với điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Dựa trên tính toán và phân tích của nhóm, dạng kết cấu bố trí theo 
kiểu 2 tốt hơn kiểu 1 về tính chịu lực cũng như dễ dàng cho quá trình lắp dựng kết cấu. Đồng thời, qua 

việc ứng dụng phần mềm Solidwork mô phỏng và tính toán nhóm đưa ra biện pháp cải tiến một số vị trí 
kết cấu chịu tập trung ứng suất làm tăng khả năng chịu lực của kết cấu. 

Từ khóa: nhà đỗ xe tự động thông minh, tính toán và thiết kế, kết cấu thép hợp lý 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cùng với sự phát triển của thế giới, nước ta cũng đang vươn mình như một hiện tượng mới 

của Châu Á về sự phát triển kinh tế. Trong khoảng mười năm gần đây, các loại phương tiện 
giao thông ở Việt Nam đã tăng một cách nhanh chóng, số lượng xe ô tô ngày càng càng nhiều 
lên, tình trạng thiếu chỗ đỗ xe ô tô ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng… đã đến lúc báo động đỏ. Một trong các biện pháp giải quyết tình trạng trên là cần 
quy hoạch và xây dựng nhiều nhà đỗ xe, nhất là nhà đỗ xe cao tầng tiết kiệm không gian, hoặc 
các hệ thống đỗ xe hai, ba tầng trong các tầng hầm nhà chung cư, thương mại. Không gian lắp 
đặt nhà xe cao tầng ngoài trời còn nhiều hạn chế do quỹ đất quy hoạch hay chiều cao quy 
hoạch…Trong khi đó, loại hình nhà đỗ xe trong khu hầm chung cư, thương mại lại dễ dàng 
thoả mãn các yêu cầu đó. Thêm vào đó, theo quy định mới về xây dựng chung cư cao tầng cần 
đáp ứng chỗ đỗ xe ô tô cho dân cư nên việc áp dụng hệ thống nhà đỗ xe tự động thông mình, 
nhất là loại hình PSH T2 hai tầng được ưu tiên sử dụng và phổ biến. 

Nhóm nghiên cứu thấy rằng các hệ thống nhà đỗ xe tự động thông minh phần lớn là 
nhập khẩu nguyên bộ của Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc là chủ yếu. Ở Việt Nam có chế 
tạo sản xuất được nhưng vẫn là sao chép mẫu của nước ngoài mà chưa có sự nghiên cứu cụ thể 
nào được công bố nhằm vào sự hợp lý của thiết kế kết cấu nhà xe. Do đó, nhóm nghiên cứu lựa 
chọn hướng nghiên cứu này để theo đuổi nhằm xác định được một số thông số cụ thể cải tiến, 
tối ưu hoá kết cấu nhà đỗ xe theo điều kiện sử dụng ở Việt Nam. 
2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
2.1. Tổng quan hệ thống nhà đỗ xe tự động thông minh trên thế giới và ở Việt Nam 

Một số hệ thống nhà đỗ xe tự động thông minh được sử dụng phổ biến trên thế giới và 
ở Việt Nam: 
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Hình 1. Nhà đỗ xe kiểu trụ đứng 

 
Hình 2. Nhà đỗ xe kiểu xoay vòng đứng 

 
Hình 3. Nhà đỗ xe kiểu 2 tầng PSH T2 

 
Hình 4. Nhà đỗ xe kiểu thang nâng 

Mỗi loại nhà đỗ xe này đều có ưu điểm nhược riêng, như theo hình 1 thích hợp cho 
những nơi có diện tích nhỏ, không hạn chế quá về chiều cao thiết kế. Loại nhà đỗ xe theo hình 
2 thường chỉ dùng cho các loại xe con có kích thước nhỏ và trung bình. Loại nhà số 3 sử dụng 
cho các toà nhà chung cư cao tầng. Loại nhà số 4 có thể áp dụng cho làm ngầm hoặc nổi. 
2.2. Khảo sát đánh giá và so sánh kết cấu hệ thống nhà đỗ xe 2 tầng và đưa ra phương 
án thiết kế hợp lý sử dụng ở Việt Nam 

Dựa trên các thông tin tìm hiểu được qua các trang mạng và các tài liệu liên quan, nhóm 
nghiên cứu đưa ra đánh giá phân tích một số dạng kết cấu hay sử dụng cho nhà đỗ xe 2 tầng 
được sử dụng ở một số nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ở Việt Nam. 

 

 
Hình 5. Kết cấu nhà đỗ xe 2 tầng  
của Công ty Cổ phần đầu tư HSB 

 
Hình 6. Kết cấu nhà đỗ xe 2 tầng 

 của Trung Quốc 

 
Hình 7. Kết cấu nhà đỗ xe 2 tầng  

của Công ty TPA 

 
Hình 8. Kết cấu nhà đỗ xe 2 tầng 

 của Công ty TNHH T.C.G LAND 
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Để xác định các thông số kích thước cơ bản của nhà đỗ xe phải tuỳ theo Quy chuẩn thiết 
kế, theo loại xe và theo không gian cụ thể của địa điểm lắp dựng. Dựa trên các yếu tố này nhóm 
đưa ra phương án thông số thiết kế cho một modul nhà đỗ xe 2 tầng có 5 chỗ đỗ, tải trọng tối 
đa 2000kg. 

 

 
Hình 9. Thông số kích thước cơ bản của nhà đỗ xe 

Phương án thiết kế và tính toán với hai dạng bố trí dầm dọc trên dầm ngang theo hình 5 
(dầm dọc nối trực tiếp với dầm ngang) và hình 6 (dầm dọc gác lên trên dầm ngang). 
2.3. Tính toán kết cấu bằng phần mềm SAP 2000 và Solidwork  
2.3.1. Tính toán kết cấu bằng phần mềm SAP 2000 

Mô phỏng kết cấu trên phần mềm SAP 2000 và tính toán, kết quả đạt được các thông 
số nội lực sau tính toán kiểm tra đều đảm bảo an toàn. 

   

        Hình 10. Mô hình kết cấu, biểu đồ lực cắt trục 2-2và mô men trục 3-3 
Với phần mềm này, cho kết quả bài toán là các thành phần nội lực trên các dầm, từ đó 

dùng lý thuyết tính bền có thể kiểm tra được các mặt cắt dầm, cột có đảm bảo an toàn hay 
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không. Tuy nhiên, các vị trí nối ghép dầm cột không thể hiện rõ sự phân bố ứng suất và tình 
hình chịu lực cụ thể làm cho nhà thiết kế khó khăn trong đánh giá, phán đoán khả năng xuất 
hiện ứng suất cục bộ. Từ đó, không đưa ra được phương án thực tế trong chế tạo sản xuất kết 
cấu. 
2.3.2. Tính toán kết cấu bằng phần mềm Solidworks 

Hai phương án thiết kế được mô phỏng trên phần mềm Soliwork 

  
Hình 11. Phương án bố trí dầm dọc trên dầm ngang kiểu 1 và kiểu 2 

Sau đó, tính toán với 2 dạng mô hình này ta có kết quả như sau: 

  

 
 

Hình 12. Biểu đồ ứng suất kiểu 1 và 2 Hình 13. Biểu đồ chuyển vị kiểu 1 và 2 
Tiếp theo ta sẽ đi xem xét phân tích các đặc điểm phân bố và tập trung ứng suất khác: 
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Hình 14. Vùng phân bố ứng suất kiểu 1 và 2 ở một số vị trí liên kết 
So sánh 2 phương án đã tính toán thiết kế: 
     Phương án 1 (kiểu1)      Phương án 2 (kiểu 2) 
     Ưu điểm: 
- Hạ thấp được chiều cao của kết cấu nhà đỗ 
xe phù hợp lắp đặt trong các hầm để xe ở 
chung cư Việt Nam có không gian hạn chế 

- Độ ổn định tốt hơn 

Nhược điểm: 
- Phát sinh ứng suất cục bộ lớn hơn 26,79% 

- Miền ứng suất giữa các liên kết lớn hơn  
- Chuyển vị lớn hơn 1,3% 

Ưu điểm: 
- Phát sinh ứng suất cục bộ và miền ứng suất 
nhỏ hơn 

- Chuyển vị nhỏ hơn 

 

Nhược điểm: 
- Chiều cao lớn gây khó khăn khi lắp đặt 
trong các tầng hầm chung cư ở Việt Nam  
- Độ ổn định theo phương uốn ngang kém  

 
Từ kết quả so sánh trên cho thấy kết cấu bố trí theo phương án 2 (kiểu 2) hợp lý về tính 

chất chịu lực nhưng lại chưa hợp lý về độ ổn định tổng thể so với phương án 1.  
Trên cơ sở sử dụng phần mềm Solidwork, nhóm tiến hành bố trí thêm các tấm gia cường nhằm 
cải tiến tình trạng tập trung ứng suất tại các vị trí liên kết. 

 
Hình 15. Phân bố ứng suất trước và sau khi có tấm gia cường 

Ta thấy giá trị và vùng phân bố tập trung ứng suất đã thay đổi rõ rệt, giá trị ứng suất lớn 
nhất giảm từ 198,574 MPa xuống 115,489 MPa. 
3. Kết luận 

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát đánh giá phân tích được hệ thống nhà đỗ xe 2 tầng trên 
thế giới và ở Việt Nam, ứng dụng các phần mềm SAP 2000, Solidworks để tính toán kết cấu hệ 
thống nhà đỗ xe 2 tầng. 
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Tính toán các phương án kết cấu nhà đỗ xe 2 tầng ở Việt Nam bằng phần mềm SAP 
2000, kết quả tính toán kiểm tra đã khẳng định mặt cắt thép đã chọn an toàn. 

Mô phỏng và tính toán các phương án kết cấu kiểu 1 và kiểu 2 bằng phần mềm Soliworks 
 - Hai kết cấu trên thoả mãn yêu cầu về khả năng chịu lực, phương án bố trí kết cấu theo 
kiểu 2 tốt hơn kiểu 1. 

- Độ ổn định tổng thể của kiểu 1 tốt hơn so với kiểu 2. 
Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài: 
- Có thể khảo sát được nhiều dạng kết cấu hơn nữa để có cơ sở đánh giá và phân tích 

hợp lý hơn, có tính tham khảo tốt hơn. 
- Có thể tính toán phân tích nhiều chỉ tiêu hợp lý của kết cấu hơn như vật liệu chế tạo, 

hình thức kết cấu sử dụng là thép định hình hay tổ hợp… 
- Nghiên cứu kết cấu hợp lý của bàn nâng xe ô tô. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Ứng dụng phần mềm SAP 2000 trong tính toán kết cấu thép dạng cột phục vụ sinh 
viên làm bài tập lớn môn học, đề tài NCKH SV 2008, Trường ĐH GTVT 

[2]. Ứng dụng phần mềm SAP 2000 trong tính toán kết cấu thép dạng dầm, dàn phục vụ 
sinh viên làm bài tập lớn môn học, đề tài NCKH SV2008, Trường ĐH GTVT 

[3]. Các tài liệu tham khảo trên mạng Internet 
[4] . Ứng dụng phần mềm Solidworks hỗ trợ tính toán kết cấu 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOLIDWORK XÂY DỰNG MÔ 
HÌNH KHÔNG GIAN VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHANH 

Giảng viên hướng dẫn:   PGS.TS Nguyễn Thành Công 

 Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Thanh Tùng  Kỹ thuật ô tô 4-K60  

                                          Nguyễn Tiến Dũng  Cơ khí ô tô 1-K59 

                   

Tóm tắt: Hiện nay số lượng ô tô ngày càng tăng cao dẫn đến các tình huống nguy hiểm khi 
sử dụng xe cũng ngày càng nhiều. Do đó, yêu cầu đối với hệ thống phanh trên ô tô cũng càng cao 

lên để có thể giúp các người lái xử lý các tình huống nguy hiểm giảm thiểu tai nạn giao thông. 

Việc nghiên cứu cải thiện hệ thống phanh là một vấn đề vẫn luôn được quan tâm nghiên cứu phát 
triển. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả  tập trung vào nghiên cứu ứng dụng phần mềm 
Solidwork để xây dựng mô hình không gian và mô phỏng hoạt động của hệ thống phanh trên xe 
ô tô. Kết quả mô phỏng giúp thể hiện rõ quá trình hoạt động của hệ thống phanh, từ đó giúp 
nghiên cứu thiết kế cải tiến hệ thống nhằm nâng cao tính năng hoạt động của hệ thống phanh. 

Từ khóa: Hệ thống phanh, Mô hình không gian, Mô phỏng, Solidwork 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sản xuất ô tô trên thế giới ngày nay tăng vượt bậc, ô tô trở thành phương tiện quan 
trọng chuyên chở hành khách và hàng hóa phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân, đồng 
thời trở thành phương tiện tư nhân ở các nước có nền kinh tế phát triển. Tại Việt Nam số 
ô tô tư nhân cũng phát triển cùng với sự tăng trưởng kinh tế, mật độ xe trên đường ngày 
càng tăng. Đồng thời kết cấu hạ tầng giao thông được cải thiện nên tốc độ khai thác của 
ô tô cũng  ngày càng tăng cao. Những nguyên nhân đó tạo nên số lượng vụ nạn giao thông 
trên đường tăng. Ngoài ra một trong những nguyên nhân gây nên tai nạn giao thông đó là 
do con người trong quá trình lái xe gây ra ( như lái xe say riệu, mệt mỏi, buồn ngủ....) hay 
do hư hỏng máy móc trục trặc về kỹ thuật, đường xá quá xấu hay đường đèo hiểm trở. 
Trong nguyên nhân hư hỏng máy móc trục trặc kỹ thuật thì tỉ lệ tai nạn giao 
thống do hệ thống phanh là 52.2 % đến 74.4%. Từ số liệu trên thấy rằng tai nạn do hệ 
thống phanh chiếm tỉ lệ lớn vì thế mà hiện nay hệ thống phanh càng được cải tiến, nâng 
cao tiêu chuẩn về thiết kế, chế tạo và sử dụng nghiêm ngặt và chặt chẽ nhằm tăng hiệu 
quả phanh, tính ổn định hướng, tăng độ tin cậy làm việc với mục đích đảm bảo an toàn 
chuyển động của ô tô. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidwork 
để xây dựng mô hình không gian và mô phỏng hoạt động của hệ thống phanh trên xe ô tô. Kết 
quả mô phỏng giúp thể hiện rõ quá trình hoạt động của hệ thống phanh, từ đó giúp nghiên cứu 
thiết kế cải tiến hệ thống nhằm nâng cao tính năng hoạt động của hệ thống phanh. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
2.1 Tính toán thông số thiết kế hệ thống phanh thủy lực 

Tính toán xác định các thông số đầu vào để xây dựng mô hình mô phỏng. Thông số 
cấu hình xe tính toán như sau: 

hg- chiều cao trọng tâm của ô tô, lấy hg= 0,594(m). 
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g- Gia tốc trọng trường                   : g= 9, 81(m/s2). 

G- Trọng lượng ôtô khi đầy tải      : G= 15 533(N). 

G1-trọng lượng tĩnh trên cầu trước: G1= 8 543(N). 

L- Chiều dài cơ sở ô tô                   : L= 2700(mm) = 2, 7(m).  

Sau đó sử dụng các công thức trong tài liệu để tính toán ta được các thông số để sử 

dụng trong quá trình mô phỏng như sau: 

            Gia tốc chậm dần cực đại của ô tô khi phanh jmax= 6(m/s2). 

Đường kính xi lanh bánh xe    d1 = 0,054 (m) 

Tổng diện tích các má phanh    Aa= 0,093 (𝑚2) 

Đường kính xilanh tổng phanh   D =0,026 m 

Đường kính đĩa phanh    d= 0,288 m 

Hành trình của piston trong xilanh chính        S = 9,06 mm 

2.2 Xây dựng mô hình 3D hệ thống phanh ô tô bằng phần mềm Solidwork. 
 
 Áp dụng nguyên lý định vị các bậc tự do trong không gian 3 chiều để xây dựng chi 
tiết trong ứng dụng Solidwork. Sau đó sử dụng các công cụ và các lệnh trong ứng dụng 
Solidwork để xây dựng mô hình 3D các chi tiết của hệ thống phanh ô tô thông qua 
việc xây dựng các biên dạng 2D từ đó khởi tạo các khối 3D. Thực hiện lệnh insert 
component để đưa chi tiết 3D vào môi trường lắp ráp và thực hiện các lệnh mate để lắp 
ráp các chi tiết tạo nên một hệ thống phanh hoàn chỉnh như: 

 

Hình 1. Mô hình không gian hệ thống phanh trước ô tô 
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2.3. Mô phỏng hoạt động của hệ thống phanh sử dụng ứng dụng Solidwork 

❖ Kết quả mô phỏng hệ thống phanh khi sử dụng motion study. 
❖ Kết quả mô phỏng mô hình đường dầu khi phanh hoạt đông sử dụng flow 

simulation.  
❖ Kết quả mô phỏng quá trình hệ thống phanh hoạt động sử dụng lệnh calculate để 

tính toán chuyển động và đưa ra mô phỏng hoàn thiện dựa vào các thông số mình 
đưa vào. 

Sau khi thiết lập các điều kiện tiến hành mô phỏng làm việc của hệ thống phanh như 
trên Hình 2. 

 
Hình 2. Mô phỏng dầu chạy trong phanh 

 
Biểu đồ vận tốc của đĩa phanh trong quá trình mô phỏng như Hình 3: 

 

Hình 3. Biểu đồ vận tốc của đĩa phanh 
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3. KẾT LUẬN 

 Nghiên cứu đã ứng dụng được phần mềm  Solidwork để xây dựng mô hình không 
gian 3D và mô phỏng hoạt động hệ thống phanh trong môi trường của ứng dụng. Kết quả 
mô phỏng giúp thể hiện rõ quá trình hoạt động của hệ thống phanh, từ đó giúp nghiên cứu thiết 
kế cải tiến hệ thống nhằm nâng cao tính năng hoạt động của hệ thống phanh. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo: 

• Xây dựng các mô hình hệ thống phanh hoàn chỉnh sát với thực tế. 

• Kiểm nghiệm kết quả trong các trường hợp trong thực tế. 
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BRIDGE CRACK DETECTION BASED ON DEEP LEARNING USING DRONE 

      Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Ngọc Dũng 

      Sinh viên thực hiện: 

         Lê Kiến Trúc Lớp: CNTT 6 K60 

         Ngô Long  Lớp: CNTT Việt Anh 1 K61 

         Bùi Duy Nhật  Lớp: CNTT Việt Anh 2 K61 

Abstract: Crack detection in the bridge is one of the crucial aspects of the evaluation and 
maintenance of bridges. The existing image-based methods require capturing the surface of the bridge 
and extracting the crack features to detect the crack. However, in some positions such as the space 
under the bridge or piers, it is difficult to capture images for crack detection. This paper aims to apply 
a method to detect cracks on the bridge by using a drone that can capture images in challenging 
positions. The video recorded from the drone will be automatically identified the cracks by employing 
the deep learning method. Deep learning is designed for training and testing the dataset with 40.000 
images, each image sized 244x244. The deep learning method shows the feasibility of detecting the 
cracks in the transport facility. This is supported by the high accuracy of the experimental results of 
93.6%. 

Keywords: Concrete Crack detection, Crack quantification, Image processing, Deep learning, 
Bridge surface inspection. 

 
1 INTRODUCTION 

The state of surface cracks and how the cracks propagate over time are important 
criteria used to assess the health condition and service life of concrete structures in general 
and concrete bridges in particular. Crack detection is one of the most difficult tasks in 
assessing the health status of concrete bridge structures. This is because approaching the 
locations of the cracks is difficult to be observed, especially for the bridge in the low static 
condition. 

Usually, to collect this information, a team of experienced civil engineers will approach, 
inspect the structure, and identify defects with the naked eye. Human visual inspection 
requires the use of scaffolding or other specialized bridge inspection equipment which is not 
only costly in terms of time and money, but also sometimes not possible when cracks occur in 
hard-to-reach locations. 

To solve this problem, research groups around the world are focusing on developing a 
crack detection solution using computer vision (high resolution camera) combined with image 
processing software using Artificial Intelligence (AI) and using drone to reach hard-to-see 
location. 

 
2 METHODOLOGY 

One of the most well-known AI algorithm for detecting cracks by images is 
Convolutional Neural Network (CNN). This network was first proposed by LeCun et al . [1] 
in 1989. In 2004, Ouellette et al. [2] introduced an algorithm based on a standard genetic 
algorithm (GA) to detect cracks automatically. In 2016, Zhang et al. [3] proposed using a 
deep learning neural network to classify pavement cracks. In 2017, Gopalakrishnan et al. [4] 
proposed several concrete crack classification models, in which the VGG-16 (Visual 
Geometry Group Network 16) model has the best performance. In the same year, an algorithm 
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can analyse cracks in a single video frame using a complex neural network was developed by 
Chen et al. [5]. The network trained by Cha et al [6], combined with the sliding window 
technique, can scan any particular crack image with a resolution greater than 256 × 256 
pixels. In 2017, Wang et al. [7] used CNN to detect pavement cracks and used principal 
component analysis (PCA) to classify detected pavement cracks. In the same year, Pauly et al. 
[8] demonstrated the effectiveness of using deeper networks to improve detection accuracy in 
computer vision-based pavement crack detection. 
 In 2019, Hongyan Xu et al . [9] developed a defect detection model on spheres based on 
convolutional neural networks (CNN), which takes advantage of irregular convolution, ASPP 
(Atrous Spatial Pyramid Pooling) module, and depth-decomposing convolution giving more 
accurate results.  

A major advantage of Viraja’s model [10] is simple with fewer layers than the model of 
Hongyan Xu [9]. Moreover, this model is relatively effective with the large dataset which 
includes about 40000 images of Kaggle [11]. Viraga model structure is depicted as shown in 
Figure 1 below: 

 

Figure 1. CNN model for Viraja’s crack detection 

The mentioned studies show the potential of convolutional neural networks (CNN) in 
automatically detecting cracks and defects on the concrete surface of bridge structures. 
However, there are certain drawbacks associated with the use of this algorithm. Hongyan Xu's 
used only images and labels as inputs. The proposed CNN model achieved high accuracy, but 
only with 100 images, without pretraining and fine-tuning. This method used only the 
research team's sample set to identify the cracks in the sample set. Therefore, it is quite 
subjective. 

All in all, it is essential to develop an image enrichment tool, thereby improving sample 
quality and demonstrating the effect of replacing the maximum composite layer with irregular 
convolution. 

 
2.1 Proposed a CNN model for crack detection 

The decision to use Viraja's model was based on the following advantages. Viraja's 
model [10] has a fairly simple structure, so it can only work well with clear data sets, and 
large cracks. On the contrary, when we merge more crack images with different sizes from the 
data packet of SDNet2018 [12], the model becomes weaker and more difficult to predict. A 
distinct feature in our model is the parallel structure through which some data from front 
layers feed into the neural network for computation. 
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Figure 2. CNN model for crack detection by the research team 

 In general, the training model consists of 3 main parts. The first part includes a 
sequence of convolution, Relu, and max-pooling layers. This part is called serial extraction. 
Its task is to significantly reduce the amount of computation while preserving the features of 
the image. The second part is called parallel extraction,  working in tandem with serial 
extraction. The task of this part is to retain some desired data of the front layers for training by 
the neural network.  

The last part is the neural network which is 17, 18, 19 in Figure 2. This mode is 
balanced between getting many convolution layers in the model and ensuring the model itself 
can work effectively. Furthermore, the max-pooling layers used for parallel data extraction (in 
the bottom row from 20 to 23) are adjusted, therefore no layer takes excessive or inadequate 
data.  

Compared to Viraja's model, the developed model has improved reliability in crack 
detection. The input image size is 244x244 (width x height), which is larger than the size of 
Viraja 's model, at 128x128. Besides, the number of convolution layers is also increased for 
better feature extraction. More layers of max-pooling are created to keep the model capable of 
meeting real-time speed needs. In addition, after each max-pooling layer, a small amount of 
information is kept and put into the flattened block. The described development and 
adjustment are the most prominent new point of this study. This helps to increase the 
reliability and specificity of the solution.  

 
3 IMAGE PROCESSING TOOLS DEVELOPMENT 
3.1 Tasks and methods 

Data preprocessing requires a lot of effort to collect, process, and label data. However, 
the problem of detecting damage on the reinforced concrete surface currently has few or no 
specific data sets that are reliable enough for cracks on the surface of the bridge structure. 
Therefore, self-generating the data is necessary. 

For the task of image classification, a deep learning model was used for the 
classification problem to classify images with cracks and without cracks. This work is divided 
into 3 parts: Sample processing (data), model training, and model validating. The crack 
detection procedure is performed as follows: 
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Figure 3. Video crack detection process. 

In this study, 51,000 images are used, of which 40,000 images are used for training and 
11,000 images for validating, with the ratio of cracked images to non-cracked images being 
1:1. The size of the images has 2 types, 256x256 and 227x227. Before being fed into training, 
the images are all be resized to 244x244 to fit the training model. 
 

 

Figure 4. Typical crack images in the dataset synthesised from real sources and used in training. 

In Figure 4, the top 2 rows are some representative samples of Kaggle's image, the 2 
back rows are some illustrative samples of SDNet2018, and the last 2 rows are some samples 
of our research team collected from reality. 
 
3.2 Development of training and crack detection tools 

Tkinter [13] is utilised to design a user interface to make the training process easier. 
This tool is used for training and testing, as opposed to building common tools like label 
processing tools for image samples [14], [15], making it easy for users to adjust parameters 
during training, stop training when needed, and restart training with ease. 
 In the mode section, the training mode is chosen first by default to train and update the 
parameters for a better model. Subsequently, selecting the validation mode to check if the 
model is acceptable or not, compared to the untrained data. Each epoch consists of one 
training and one validation. 
 Image preprocessing is performed before prediction by the model. In train mode, the 
images are randomly changed in brightness, rotation to increase the richness of the training 
image, making the model better. 
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Figure 5. Default GUI of the Tool used for training and crack detection. 

At the beginning of the training part, the model's accuracy reached 45%. During 
training, the accuracy line (yellow line) increases rapidly and stably. After 18 training epochs, 
the accuracy reached 92%. After the 400 epochs, this increases to 96.7%. The process of 
increasing the stability graph is shown in the diagram in Figure 6. 
 

 

Figure 6. Results of training and testing with a sample data set of 47,546 input images obtained from 
Kaggle and SDNet2018. 

 After achieving good results with the sample data set,  the actual data is collected and 
added to the dataset 1800 images [16] for training and retesting with actual video recording in 
both training and testing processes for crack detection. These results are shown in Figure 7. 
 

 

Figure 7.Results of training and testing with sample data set collected from reality. 

The green line in Figure 7 shows the accuracy of model testing with actual video. Initial 
accuracy was obtained at only 78% because the actual data (cracks) is not identical to the 
sample data (image used to train the model). After the first 100 epochs, the accuracy has 
reached 93.8 %. This indicates that the model is satisfactory with real data. 
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Figure 8. Test results with Kaggle dataset, SDNet2018 and actual video 

Finally,  real data was tested to see the true value of the model. A video with 158 
images with cracks was put in the model. The model then predicts correctly with accurate 
detection results of 148 images, equivalent to 93.67%, as shown in Figure 8. 

 
4 CONCLUSION 

This paper proposed the solution for crack detection using drone. The method can solve 
the problem of crack detection in difficult positions in bridges. The video captured from the 
drone will be used as input to the deep learning model to detect any crack. The experimental 
results show the effective of the method. From the existing surface cracks and crack growths 
in the structure detected at subsequent inspections, building pathologists can combine these 
specifications to assess health status, warn traffic, plan maintenance or predict the life of the 
structure. 
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XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN  

TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 
 

     Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn 

     Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trần Tân An Lớp: CNTT 1 – K60 

         Phạm Tiến Hải  Lớp: CNTT 1 – K60 

         Nguyễn Thị Thu Hà Lớp: CNTT 1 – K60 

         Nguyễn Hữu Quân Lớp: CNTT 1 – K60 

Tóm tắt:  

Thời đại ngày nay, công nghệ thông tin là một lĩnh vực ngày càng phát triển và không thể 
thiếu trong đời sống. Trong các trường đại học, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực 
đào tạo được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng 
viên và sinh viên trong đào tạo tín chỉ trên nền tảng web tập trung vào giải quyết vấn đề phân 
giảng của hệ thống quản lí giảng viên trong nhà trường giúp cho giảng viên quản lí được lịch 
giảng của riêng mình đồng thời có thông tin một cách nhanh chóng về thông tin lịch của từng 
giảng viên của bộ môn. Ứng dụng góp phần nâng cao hiệu quả, chính xác trong các hoạt động 
quản lý giảng dạy của giảng viên.  

Từ khóa: quản lý lịch giảng dạy, Laravel, PHP, MySQL. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công nghệ thông tin đã được ứng dụng và phát triển ngày càng mạnh mẽ nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của con người trong tất cả mọi lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, 
công nghiệp và dịch vụ. Công nghệ thông tin giúp con người ngày càng năng suất, tối ưu 
hóa những góc cạnh của cuộc sống. Trong đó, lĩnh vực giáo dục đào tạo, việc phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu cấp thiết để công nghệ thông 
tin ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập quốc tế. Từ đó đặt ra 
nhiều vấn đề về xây dựng và tối ưu hóa công tác quản lý và đào tạo của các trường đại 
học, thu hút sinh viên giỏi tham gia. Đi cùng với đó là nâng cao chất lượng giảng dạy, để 
sinh viên có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai. 

Bắt đầu từ việc yêu cầu phát triển trao đổi thời gian, thông tin giữa các giảng viên, 
bộ môn và sinh viên cũng như nhu cầu phát triển công nghệ thông tin thay cho những 
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công việc văn phòng giấy tờ phức tạp tốn nhiều thời gian, công sức. Đề tài: “Xây dựng 
ứng dụng hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong đào tạo tín chỉ.” hỗ trợ giảng viên xem lịch 
giảng dạy, thay đổi lịch giảng dạy. Hỗ trợ trưởng bộ môn phân công lịch giảng dạy, lịch 
thi cho các giảng viên, phê duyệt thay đổi lịch giảng và thống kê số lần thay đổi lịch giảng 
của từng giảng viên. Ngoài ra, giảng viên nhận được thông báo email về việc phê duyệt 
thay đổi lịch giảng dạy, xuất file excel. Ứng dụng xử lý các hạn chế về mặt nghiệp vụ 
trước kia bằng việc ứng dụng công nghệ hóa giúp cho việc xử lý các yêu cầu nghiệp vụ 
trở nên dễ dàng và thuận tiện. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Tìm hiểu, phân tích thiết kế, 
từ đó xây dựng ứng dụng. 

2.2. Phương tiện nghiên cứu 

 Tìm hiều trên các website, diễn đàn, tài liệu khác. 

2.3. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

2.3.1. Tìm hiểu công nghệ được sử dụng trong xây dựng ứng dụng web 

PHP Framework Laravel 

Laravel hiện nay là một trong những PHP Framework được sử dụng rộng rãi nhất 
thế giới được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phát triển web. Được sử dụng rộng rãi 
vì hiệu suất, các tính năng có sẵn và khả năng mở rộng phát triển của nó.Laravel được sử 
dụng tuân theo mô hình MVC giúp dễ dàng chia các phần chức năng được xác định một 
cách rõ ràng để tạo khung cho trang web đồng thời tích hợp thêm nhiều tính năng như 
khả năng xác thực, định tuyến, chia các phiên giúp giảm độ phức tạp trong xây dựng ứng 
dụng. 

Framework Angular 

Angular là một javascript framework do google phát triển để xây dựng các Single 
Page Application (SPA) bằng JavaScript, HTML và TypeScript. Angular cung cấp các 
tính năng tích hợp cho animation, HTTP service và có các tính năng như auto-complete, 
navigation toolbar, menus,… Code được viết bằng TypeScript, biên dịch thành JavaScript 
và hiển thị tương tự trong trình duyệt. 
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MariaDB 

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến và được các nhà 
phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MariaDB là hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều 
hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. MariaDB được sử 
dụng cho việc bổ trợ NodeJs, PHP, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, làm nơi lưu trữ những 
thông tin trên các trang web viết bằng NodeJs, PHP hay Perl,... 

2.3.2. Phân tích thiết kế ứng dụng 

Với đề tài là nghiên cứu xây dựng ứng dụng hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong 
đào tạo tín chỉ vì vậy mục đích được đề ra là cần có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sử 
dụng và tiện ích sử dụng, tăng khả năng trao đổi thông tin, tài liệu giữa các bên liên quan 
bao gồm sinh viên, giảng viên, bộ môn và khoa quản lý, bảo đảm thông tin được nhanh 
chóng, hiệu quả, thuận tiện và chính xác và có tính bảo mật cao. Đồng thời hạn chế tối đa 
những khó khăn, phức tạp của việc quản lý hiện tại.  

Qua khảo sát và tìm hiểu yêu cầu của bài toán đã đề ra, sơ đồ dưới đây là mô tả chi 
tiết các chức năng của hệ thống. 

 

Hình 1. Sơ đồ phân rã chức năng 
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1. Xử lý thông tin giảng viên: có 2 chức năng Đăng nhập và Đổi mật khẩu cho phép quản 
lý thông tin giảng viên. 

2. Xử lý lịch giảng dạy: chức năng này cho phép nhập lịch giảng dạy từ file excel, giảng 
viên thay đổi lịch giảng dạy và phê duyệt yêu cầu thay đổi lịch giảng dạy của giảng viên. 

3. Xử lý thông báo (email): chức năng này sẽ gửi email tới giảng viên để thông báo tiến 
độ kết quả xử lý yêu cầu thay đổi lịch giảng dạy. 

4. Xử lý lịch coi thi: cho phép nhập lịch thi và phân công coi thi đối với từng giảng viên. 

5. Xử lý chương trình học: chức năng này cho phép nhập chương trình học của mỗi ngành 
đào tạo. 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

Ứng dụng đã được triển khai thực tế tại địa chỉ: https://utcketnoi.edu.vn 

Dưới đây là một số trang giao diện chính của ứng dụng 

2.4.1. Xem lịch giảng dạy của giảng viên 

 

Hình 2. Hiển thị lịch giảng dạy của giảng viên 
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2.4.2. Thay đổi lịch giảng của giảng viên 

 

Hình 3. Thay đổi lịch giảng dạy 

2.4.3. Quản lý yêu cầu thay đổi lịch giảng dạy của giảng viên 

 

Hình 4. Quản lý thay đổi lịch giảng dạy của giảng viên 
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Ứng dụng được thiết kế bắt mắt, trải nghiệm người dùng mượt mà. Các dữ liệu được 
hiển thị trực quan, rõ ràng. Tốc độ xử lý các tác vụ nhanh, chính xác, giúp công việc 
không bị gián đoạn. 

3. KẾT LUẬN 

Ứng dụng đã được xây dựng thành công và được triển khai áp dụng trong thực tế,  
hỗ trợ các giảng viên trong việc quản lý lịch dạy, dễ dàng xem và phân giảng. Các chức 
năng: xem lịch, hiển thị được lịch trên calendar, yêu cầu thay đổi lịch giảng dạy, phân 
giảng, xem được lịch sử các yêu cầu, gửi thông báo cho các giảng viên, nhập xuất được 
file excel đã hoạt động ổn định, chính xác, thuận tiện cho người sử dụng. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Tài liệu về framework Lavarel: https://laravel.com/docs/8.x.  

[2]. Tài liệu về framework Angular: https://angular.io/docs 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIA TĂNG CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN 

MỘT TRỤC NỞ HÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 
KHI SỬ DỤNG XỈ LÒ CAO NGHIỀN MỊN S95 

ĐỂ CẢI TẠO NỀN ĐẤT YẾU VEN BIỂN BẮC BỘ 
 

                                  Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hải Hà  

                                                       Sinh viên thực hiện: 

 Lê Đức Anh                 Lớp: KTXD Đường bộ                Khoa: Công trình 

 Lê Đức Chính                 Lớp: KTXD Đường bộ      Khoa: Công trình 

 Vũ Tiến Dũng                 Lớp: KTGT Đường bộ      Khoa: Công trình 

              Phạm Dương Khánh      Lớp: KTGT Đường bộ        Khoa: Công trình                                          

        Tóm tắt: Xỉ lò cao nghiền mịn S95 là sản phẩm phế thải từ các nhà máy luyện gang trong lò cao, 
gây ra những vấn đề bức xúc trong xã hội về ô nhiễm môi trường và diện tích đổ thải. Chính vì vậy, 
nghiên cứu tái sử dụng S95 vào các lĩnh vực khác là hết sức cần thiết. Trong đề tài nghiên cứu này, S95 
được sử dụng kết hợp với xi măng để cải tạo đất sét yếu, hàm lượng S95 thay thế từ 5%÷95% xi măng và 
thí nghiệm xác định cường độ kháng nén một trục nở hông. Kết quả đã chỉ ra, Hàm lượng S95 thay thế 
phù hợp là từ 35 đến 45% tỉ lệ xi măng trong thành phần chất gia cố, cường độ nén một trục tăng và hàm 
lượng S95 thay thế tối ưu là 45%.  
       
        Từ khóa:Xỉ lò cao nghiền mịn S95, phế thải,đất sét,xi măng, cường độ kháng nén một trục nở hông.  
 
 
1. Đặt vấn đề 

Xỉ hạt lò cao là sản phẩm phụ của nhà máy luyện gang trong lò cao. Công nghệ sản xuất 
gang và thép theo quy trình: quặng sắt, than cốc và vôi cục được đưa vào trong lò cao, nung và 
dưới quá trình hóa lý phức tạp tạo thành sản phẩm gang nóng chảy, đồng thời trải qua quá trình 
luyện thép để tạo nên các sản phẩm thép. Sản phẩm phụ của quá trình luyện gang thép là xỉ ở 
dạng nóng chảy, nhờ làm lạnh cực nhanh bằng nước áp lực cao sẽ tạo nên xỉ hạt lò cao. S95 là 
sản phẩm khi nghiền mịn xỉ hạt lò cao. Việc sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn S95 góp phần rất lớn 
trong việc giảm lượng xi măng qua đó sẽ giúp cho việc giảm lượng phát thải khí CO2 và gây ô 
nhiễm môi trường. 

Trên thế giới, xỉ lò cao nghiền mịn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó thường 
được sử dụng kết hợp với các chất kết dính vô cơ khi cải tạo đất.  Đã có nhiều công trình nghiên 
cứu trên thế giới về vấn đề này như sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn để cải tạo đất lateritic của 
Akimusuri, 1991; kết hợp với vôi để cải tạo đất của Gupta và nnk,1989, Padmaraj và nnk,2017, 
Mohil và nnk., 2019, Darwish và nnk., 2019…… 

Tại Việt Nam, việc tái sử dụng các loại xỉ gang và xỉ thép đã được chính phủ thúc đẩy và 
nhằm thay thế các nguồn vật liệu tự nhiên (TCVN 11568: 2016; Bộ xây dựng, 2017). GGBFS đã 
được dùng là phụ gia hoạt tính cho sản xuất xi măng, bê tông và vữa (Nguyễn Văn Chánh và 
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Trần Vũ Minh Nhật, 2014; Tăng Văn Lâm, 2010, Lê Việt Hùng và nnk., 2016). Xỉ thép được sử 
dụng làm nền đường giao thông và xử lý nền đất yếu (Nguyễn Trường Tiến, 2013). Như vậy, có 
thể thấy trên thế giới và Việt Nam, S95 đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên tính chất 
kỹ thuật của xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 rất khác nhau tùy thuộc vào công nghệ luyện gang. 
Mặt khác, việc ứng dụng S95 vào trong việc xử lý nền đất yếu bằng cọc đất xi măng hầu như 
chưa được nghiên cứu. Hơn nữa, cọc đất xi măng là một trong những giải pháp xử lý nền đất yếu 
đang được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam, nên khả năng sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn là rất 
lớn. Do vậy, đề tài đã bước đầu nghiên cứu về việc sử dụng S95 trong việc cải tạo đất yếu bằng 
thông qua thí nghiệm trong phòng.  

 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
 
2.1 Vật liệu sử dụng  

Đất yếu được lấy tại vị trí trung tâm thành phố Thái Bình, công trình xây dựng trung tâm 
thương mai Eden. Độ sâu phân bố từ mặt đất đến khoảng 16m. Đất yếu được lấy mẫu nguyên 
trạng để xác định thành phần hạt, các chỉ tiêu vật lý và cơ học của đất (Bảng 1). Qua kết quả 
nghiên cứu cho thấy, đất yếu thuộc dạng Cát pha màu xám tro, kẹp sét pha mỏng, lẫn hữu cơ, 
trạng thái nhão. Xỉ lò cao nghiền mịn S95 được sản xuất bởi tập đoàn Hòa Phát với độ mịn tương 
ứng là S95. Xi măng sử dụng là xi măng PC 40 Bút Sơn. Thành phần hóa học của xi măng Bút 
Sơn và xỉ lò cao nghiền mịn S95 như bảng 2. 

 
           Bảng 1. Thành phần hạt và các chỉ tiêu cơ lý của đất yếu. 

TT Chỉ tiêu cơ lý  Giá trị trung bình  Đơn vị  

1 Thành phần hạt 
Hạt sét 8,4 % 
Hạt bụi  14,2 % 
Hạt cát 77,4 % 

2 Độ ẩm tự nhiên W 29,1 % 
3 Khối lượng thể tích ướt w 1,84 g/cm3 
4 Khối lượng thể tích khô c 1,43 g/cm3 
5 Khối lượng riêng s 2,68 g/cm3 
6 Hệ số rỗng e 0,875   
7 Độ rỗng n 46,7 % 
8 Độ bão hoà G 89,3 % 
9 Giới hạn nhão WL 28,3 % 
10 Giới hạn dẻo WP 22,4 % 
11 Chỉ số dẻo IP 5,9 % 
12 Độ sệt IL 1,15   
13 Góc nội ma sát (TB) 16º59’ độ 
14 Lực dính đơn vị c(TB) 0,044 kG/cm2 
15 Hệ số nén lún a(1.0-2.0) 0,024 cm2/kG 
16 Mođun biến dạng E(1.0-2.0) 58,1 kG/cm2 
17 Sức chịu tải quy ước R 0,77 kG/cm2 
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       Bảng 2. Thành phần hóa học của xi măng PC40 và GGBFS                 

TT  Oxit  
Hàm lượng % 

S95 Xi măng PC 40 Bút Sơn 
1 SiO2  36,88  19,74 
2 Al2O3  12,29  5,18 
3 Fe2O3  0,15  3,11 
4 CaO  38,45  63,14 
5 MgO  7,52  1,61 
6 Na2O  0,21  0,15 
7 K2O  0,76  0,70 
8 SO3  0,04  1,85 
9 TiO2 0,75  0,12 
10 FeO  0,31  - 
11 MnO  1,23  - 
12 LOI  -  2,58 

LOI-Hàm lượng mất khi nung. 
 

2.2 Phương pháp nghiên cứu  
 Đất yếu được lấy từ hố khoan và lấy 100% lõi khoan, bảo quản ở trạng thái tự nhiên, vận 

chuyển về phòng thí nghiệm. Đất yếu được trộn xi măng và GGBFS với các hàm lượng khác 
nhau. 

Ở mỗi phần đất, hỗn hợp được trộn đều trong máy trộn trong vòng 5 phút và cho vào khuôn 
hình trục tròn có đường kính mẫu khi đó là d=4,6cm; h=9,2cm, thể tích mẫu là Vm = 152,9 cm3. 
Khuôn mẫu được làm sạch và bôi chất dóc khuôn để dễ tháo mẫu khi nén. Mẫu được gia công 
theo phương pháp đầm rung, đảm bảo không bị rỗng giữa, không có túi khi trong mẫu sau khi 
đúc. 

Mẫu sau khi đúc xong, để nguyên trong khuôn và cho vào tủ dưỡng hộ (nhiệt độ 270C, độ 
ẩm 95%) trong vòng 3 ngày, lấy và tháo khuôn, đưa vào ngâm trong bể nước với tổng thời gian 
bảo dưỡng là 28 ngày. Mẫu được gia công và bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 
9403:2012. 

Mỗi tổ hợp mẫu ở mỗi hàm lượng xi măng và S95 là 3 mẫu, tổng số lượng mẫu nghiên cứu 
ở 28 ngày tuổi là 30 mẫu (Bảng 3). Đến 28 ngày tuổi, mẫu được vớt ra và để ráo nước, xác định 
khối lượng thể tích và thí nghiệm nén một trục nở hông để xác định cường độ kháng nén nở hông 
Thí nghiệm nén nở hông với tốc độ 0.8 - 2 mm/ phút đến khi mẫu phá hủy theo tiêu chuẩn 
ASTM D2166. Từ đó,và cường độ kháng nén nở hông qu của hỗn hợp gia cố.              
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1 Cường độ kháng nén nở hông của hỗn hợp đất gia cố 
Kết quả xác định cường độ kháng nén nở hông của các hỗn hợp đất gia cố được trình bày trong 
hình vẽ 1.                  
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Bảng 3. Bảng tổng hợp số lượng mẫu gia cố cọc đất xi măng + GGBFS. 

 
 

 
Hình 1.Biểu đồ thí nghiệm nén một trục nở hông 

   Từ kết quả ở Hình 1 cho thấy hàm lượng S95  thay thế hợp lý khi sử dụng kết hợp với XM 
từ 35-45% (M4-M5) chất gia cố, với cường độ kháng nén một trục nở hông, qu đạt giá trị là 645 
kPa, xấp xỉ  so với trường hợp sử dụng đến 95%XM (648 kPa) và kết quả này phù hợp với một 
số bài nghiên cứu của các tác giả đã làm về đề tài này trước đây như Tác Giả Nguyễn Thị Nụ và 
nhóm nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất số 61, ... Điều này có thể 
giải thích là khi gia cố đất bằng xi măng và GGBFS, xảy ra các phản ứng hóa lý giữa đất, xi 
măng và GGBFS, tạo nên các sản phẩm gắn kết các hạt đất lại với nhau, từ đó cường độ hỗn hợp 
tăng. 

3Ca(OH)2+2SiO2 vô định hình +H2O → 3CaO. 2SiO2.H2O  
3Ca(OH)2+2Al2O3 hoạt tính +6H2O →  3CaO. Al2O3.H2O  
3Ca(OH)2+2SiO2 vô định hình +H2O → 3CaO. 2SiO2.H2O 
Các sản phẩm này làm tăng tỷ lệ rắn/ lỏng trong hệ và tăng cường độ của hỗn hợp đất gia cố 

xi măng +GGBFS so với gia cố bằng xi măng (Phạm Mạnh Huy, 2016). 
Còn với kết quả của tỉ lệ M6 - M7 ( tỉ lệ 55% - 65% S95/Chất gia cố) thì nhóm sẽ tiến hành 

làm thí nghiệm nhiều hơn nữa để khẳng định.... 
Tuy nhiên, GGBFS thay thế 75÷95% xi măng (các tổ hợp mẫu M8÷M10) thì cường độ giảm 

14 đến 16% so với tổ hợp mẫu M1 (95% xi măng). Điều này cho thấy rằng hàm lượng này xi 
măng vẫn đóng vai trò chính trong việc tạo ra chất kết dính để gia tăng cường độ của đất  và chỉ 
khi sử dụng hỗn hợp xi măng +GGBFS trong giới hạn thích hợp sẽ làm tăng cường độ của hỗn 
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hợp đất gia cố do mật độ sản phẩm thủy hóa tăng, cải thiện vùng tiếp giáp giữa đá xi măng và hạt 
đất, từ đó tăng cường độ của đất gia cố (Lê Việt Hùng và Vũ Văn Linh, 2019). Khi vượt quá giới 
hạn này, gia cố bằng xi măng +GGBFS cũng có tác dụng cải tạo đất nhưng không hiệu quả so 
với cải tạo đất bằng xi măng. Mohil và nnk., (2019) đã tiến hành xác định cường độ kháng nén 
nở hông của hỗn hợp đất yếu với GGBFS tại độ ẩm tối ưu và khối lượng thể tích khô lớn nhất 
cho kết quả hàm lượng GGBFS tối ưu để cải tạo đất sét yếu là 6%. Khi hàm lượng GGBFS sử 
dụng đến 12% thì cường độ nở hông của đất gia cố giảm. (Sharma và nnk., 2016) cũng chỉ ra 
hàm lượng tối ưu để cải tạo đất trương nở để cường độ của đất đạt lớn nhất là 20% (tro bay + 
GGBFS)+1% vôi. (Padmaraj và nnk., 2017) đưa ra hàm lượng GGBFS tối ưu để đạt được cường 
độ lớn nhất là 10% khi cải tạo đất yếu. 
4. Kết luận 
- Giải pháp xử lý nền đất yếu là bằng cọc đất xi măng là giải pháp hiệu quả được sử dụng phổ 
biến hiện nay nhưng có chi phí cao cũng như có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường trong 
quá trình sản xuất xi măng. 
- Xỉ lò cao nghiền mịn 95 là  sản  phẩm  phụ của  nhà  máy luyện gang trong lò cao. Việc sử 
dụng xỉ lò cao nghiền mịn góp phần rất lớn trong việc giảm lượng xi măng qua đó sẽ giúp cho 
việc giảm lượng phát thải khí CO2 gây ô nhiễm môi trường 
- Hỗn hợp gia cố đất yếu + xi măng và xỉ lò cao nghiền mịn với hàm lượng xỉ lò cao nghiền 
mịn S95 thay thế từ 5÷95% XM đều có giá trị cường độ kháng nén một trục đạt trên 400kPa, đã 
thể hiện vai trò của S95 khi kết hợp với xi măng và đất yếu để tạo ra chất liên kết làm gia tăng 
cường độ của đất. 
- Hàm lượng tối ưu trong cải tạo đất bùn sét yếu là 45% S95 thay thế xi măng PC40. Kết quả 
cho thấy, cường độ kháng nén một trục có nở hông lớn hơn nhiều so với hỗn hợp gia cố khác. 
- Khi sử dụng S95 trong xử lý nền đất yếu bằng xi măng kiến nghị sử dụng trong khoảng từ 
35÷45% mà vẫn đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật giống như xi măng pooc lăng truyền thống. 
Tài liệu tham khảo 
[1]. Tên tác giả: Tên tài liệu. Tên nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Năm xuất bản 
[2]. ASTM,Tiêu chuẩn ASTM D2166,2016 
[3]. Bộ Xây Dựng: TCVN 9403:2012, Gia cố nền đất yếu - Phương pháp trụ đất xi măng,2012 
[4]. Bộ Xây Dựng: TCVN 11568:2016, Xỉ lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng,2016 
[5]. Nguyễn Thị Nụ và NNK trường Đại học Mỏ-Địa chất:Nghiên cứu sử dụng xỉ lò cao nghiền 

mịn (GGBFS) trong cải tạo đất yếu bằng phương pháp cọc đất xi măng,Tạp chí Khoa học Kỹ 
thuật Mỏ-Địa chất 61 (1), 92 - 100 

[6]. Lê Việt Hùng: Hiện trạng các quy định và tiêu chuẩn về sử dụng xỉ gang, xỉ thép ở Việt Nam. 
Hội thảo ứng dụng xỉ gang và xỉ thép trong ngành xây dựng vì sự phát triển bền vững, Hà 
Nội, 12/2016. 
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NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG LÀN TRÊN MỘT SỐ 

TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC KHU VỰC HÀ NỘI 
              Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN    : TS. ĐẶNG MINH TÂN 

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐỨC AN 

                                             NGUYỄN ĐỨC TOÀN 

                                             NGUYỄN MINH TRÍ 

                                             NGÔ VĂN CHÍNH 

LỚP                                   : KSTN CẦU ĐƯỜNG BỘ K59 

                                             KTXD CẦU ĐƯỜNG BỘ 5-K59   

 
 

Tóm tắt. Vấn đề về quản lý, khai thác vận hành kết hợp với những vấn đề về ý thức người 
tham gia giao thông chưa cao, chưa phù hợp với việc tham gia giao thông trên đường cao tốc 
dẫn đến tình trạng các phương tiện giao thông đi chậm, chiếm làn phía bên trái sát dải phân 
cách (làn tốc độ cao dành cho xe vượt). Khi đó các xe có tốc độ cao hơn có nhu cầu vượt xe 
phải vượt trên làn bên phải gây ra nhiều xung đột giao thông, gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai 
nạn giao thông. Trên cơ sở thu thập dữ liệu và kết quả phân tích dữ liệu trên hai tuyến cao tốc 
Láng-Hòa Lạc và Pháp Vân-Cầu Rẽ từ đó nghiên cứu đã đữa ra một số giải pháp nâng cao 
hiệu quả sử dụng làn đường trên đường cao tốc ở Việt Nam, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn 
giao thông. 
 
Từ khóa: Sử dụng làn đường, vượt xe, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, xe đi chậm 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  
 Đường cao tốc theo định nghĩa ở TCVN 5729:2012 [1] là đường dành cho xe cơ giới, có 

dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với 
một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên 
tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. Hiện 
nay trên toàn quốc đã có hơn 1000 km đường cao tốc đã được đưa vào khai thác [2]. Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề về quản lý, khai thác vận hành kết hợp với vấn đề ý thức người 
tham gia giao thông chưa cao, chưa phù hợp với việc tham gia giao thông trên đường cao tốc 
dẫn đến có nhiều tình trạng các phương tiện giao thông đi chậm, chiếm làn phía bên trái sát 
dải phân cách (làn tốc độ cao dành cho xe vượt) dẫn đến các xe đi nhanh có nhu cầu vượt phải 
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vượt bên phải hoặc hỗn hợp gây ra nhiều xung đột giao thông, gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai 
nạn giao thông (Hình 1).  

 

Hình 1. Một số vấn đề sử dụng làn trên đường cao tốc Việt Nam 

Đề tài nghiên cứu vấn đề quản lý sử dụng đường và tình trạng sử dụng làn đường của các 
phương tiên giao thông trên đường cao tốc ở Việt Nam nói chung và ở khu vực Hà Nội nói 
riêng từ đó tìm ra mối liên hệ giữa các thông số như loại phương tiện, tốc độ phương tiên và 
vấn đề sử dụng làn đường trên một số tuyến đường cao tốc ở Hà Nội. Nghiên cứu đưa ra các 
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng làn đường góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông 
trên đường cao tốc. 

Trên thế giới các làn đường trên cao tốc được quản lý chặt chẽ đảm bảo các phương tiện 
hoạt động di chuyển giao thông theo đúng làn một cách hiệu quả. Nhìn chung làn đường bên 
trái là dành cho xe tốc độ cao hoặc có nhu cầu cần vượt, các xe tải, xe đi chậm không được 
phép đi vào (hoặc hạn chế đi vào) làn đó. Hay giải pháp ưu tiên các xe chở nhiều người (làn 
HOV), giải pháp thu phí làn xe chạy với tốc độ cao là những ví dụ về làn đường được quản lý 
[3,4].  

Ở Việt Nam, các quy định, chế tài về việc sử dụng làn đối với các loại phương tiện khác 
nhau trên đường cao tốc chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng. Làn bên trái sát giải phân cách cho 
phép chạy tốc độ cao nhất nhưng hầu hết tài xế đều muốn "chiếm" làn này dù đi tốc độ rất 
chậm. Thực trạng này gây ra nhiều vấn đề về ùn tắc, tai nạn giao thông hay gây ức chế cho 
người điều khiển phương tiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH DỮ 
LIỆU 

Đề tài tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng một số vấn đề về khai thác vận hành đường 
cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và cao tốc Láng Hòa Lạc. Nội dung dữ liệu cần thu thập bao gồm 
yếu tố hình học của tuyến đường, Lưu lượng và thành phần xe chạy, tốc độ xe chạy và việc sử 
dụng làn đường của các phương tiện. Để khảo sát dữ liệu giao thông, nhóm nghiên cứu sử 
dụng công nghệ phân tích hình ảnh thì theo đó các camera được đặt trên phía trên đường cao 
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tốc.  Các video sau đó sẽ được đưa vào công cụ phân tích giao thông trên máy tính bằng phần 
mềm trí tuệ nhân tạo Tramon (do TS. Đặng Minh Tân xây dựng và phát triển). Khoảng thời 
gian khảo sát : Tuyến Pháp Vân – Cầu Rẽ: Tháng 1 năm 2022 (Cầu Tự Khoát). Tuyến Láng – 
Hòa Lạc: Tháng 3 năm 2022 (Cầu vượt Tây Mỗ). Khoảng thời gian quay phân tích dữ liệu 
khảo sát: Giờ cao điểm 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. Hai tuyến đường được khảo sát đều là đường 
có 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn. Quy ước chung trong nghiên cứu này là Làn 1 là làn phía bên trái 
sát giải phân cách, làn 3 phía bên phải sát lề đường, làn 2 là làn ở giữa.  

Kết quả khảo sát cho thấy đối với tuyến đường Pháp Vân – Cầu Rẽ : tỷ lệ xe tải chiếm 
69.01 %,  tỷ lệ xe con chiếm 20.12 % và tỷ lệ xe buýt( xe khách ) chiếm 10.87 %. Đối với 
tuyến đường Láng – Hòa Lạc: tỷ lệ xe tải chiếm 77.89 %,  tỷ lệ xe con chiếm 21.04 % và tỷ lệ 
xe buýt (xe khách ) chiếm 1.07 % (Hình 3). Kết quả phân tích về việc sử dụng làn của các 
phương tiện cho thấy xe con có xu hướng chọn làn giữa và làn bên trái, Xe tải có xu hướng 
chọn làn giữa và làn bên phải. Các xe đi chậm vẫn có xu hướng đi làn bên trái. Xét chung cả 2 
tuyến đường có đến 20 %- 30 % xe tải chọn làn bên trái, nếu tính cả thêm làn giữa thì chiếm 
khoảng 60 % -70% (Hình 4).   

 

Hình 2. Quá trình thu thập dữ liệu 

Kết quả phân tích về tốc độ theo làn (Hình 5) cho thấy nhìn chung có khoảng 15% các 
loại phương tiện chạy với tốc độ dưới 60km/h. Mặc dù làn 1 các xe chạy tốc độ cao hơn ác làn 
còn lại nhưng tỷ lệ xe chạy tốc độ thấp vẫn cao. Có xe chạy với tốc dộ chỉ từ 20-40km/h. Ở 
tuyến đường Láng –Hòa Lạc tỷ lệ xe đi chậm cao hơn tuyến đường Pháp Vân – Cầu Rẽ. Kết 
quả phân tích tốc độ theo loại xe cho thấy tuyến Pháp Vân – Cầu Rẽ: xe tải có tốc độ trung 
bình thấp nhất nhất khoảng trên 60 km/h, sau đó là xe con khoảng 70 km/h và cao nhất là xe 
khách 80 km/h. Tuyến Láng – Hòa Lạc: xe tải có tốc độ trung bình thấp nhất khoảng 60 km/h, 
xe con khoảng 65 km/h và cao hơn một chút là xe khách 70 km/h. Tuyến Láng – Hòa Lạc tốc 
độ xe chạy thấp hơn đường Pháp – Cầu Rẽ tại vị trí khảo sát vì khu vực khảo sát ở Láng – 
Hòa Lạc là vị trí gần vào thành phố nên các phương tiện có xu hướng đi chậm hơn. 
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a. Tuyến đường Pháp Vân – Cầu Rẽ 

Lưu lượng 1923 xe/h 

b. Tuyến đường Láng – Hòa Lạc 

Lưu lượng 1877 xe/h 

Hình 3. Thành phần phương tiện giao thông trên đường cao tốc 

  

a. Tuyến đường Pháp Vân – Cầu Rẽ b. Tuyến đường Láng – Hòa Lạc 

Hình 4. Sử dụng làn theo loại phương tiện 

  
a. Tuyến đường Pháp Vân – Cầu Rẽ b. Tuyến đường Láng – Hòa Lạc 

Hình 5. Tốc độ xe chạy theo làn 

  
a. Tuyến đường Pháp Vân – Cầu Rẽ b. Tuyến đường Láng – Hòa Lạc 

Hình 6. Tốc độ xe chạy theo loại xe 

Trên cơ sở các nghiên cứu phân tích, đề tài đề xuất một số giải pháp giúp xe chạy chậm 
không chiếm làn bên trái như: 
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• Sử dụng biện pháp tổ chức giao thông trên làn đường một cách hợp lý hơn, ví dụ: 
Đối với đường 3 làn/1 chiều đi thì xe tải đi 2 làn (đi làn phải và có thể được vượt 
làn giữa). Đối với xe con nếu đi chậm cũng phải đi làn phải, vượt làn trái. Đối với 
đường cao tốc 4 làn xe, 2 làn/1 chiều đi thì xe tải, xe đi chậm đi làn phải, khi nào 
vượt mới được đi làn trái.   

• Bố trí thêm các biển chỉ dẫn [5], hướng dẫn thêm cho lái xe. Ví dụ: Các xe đi 
chậm nhường làn bên trái cho xe đi tốc độ cao, hay cho xe xin vượt.  

• Bổ sung thêm các chế tài xử lý khi xe đi chậm trên đường cao tốc.  

• Bổ sung hệ thống giám sát và quản lý đường cao tốc. Ví dụ: phạt nguội khi có 
người dân gửi video bằng chứng có xe đi sai luật, xử lý tình huống khi có sự cố 
xảy ra trên cao tốc như xe hỏng hoặc tai nạn,… Sử dụng giải pháp quản lý làn 
đường như ở trên thế giới đã thực hiện như làn HOV, thu phí làn xe chạy với tốc 
độ cao...  

3. KẾT LUẬN 

Đề tài đã nghiên cứu về tổng quan hệ thống đường cao tốc Việt Nam, một số vấn đề 
ùn tắc và tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở Việt Nam,  đã nghiên cứu tổng quan về các 
vấn đề tổ chức giao thông theo làn đường cao tốc của Việt Nam. Nghiên cứu đã điều tra khảo 
sát 2 tuyến đường cao tốc thực tế tại Hà Nội và chỉ ra một số vấn đề tồn tại về vấn đề sử dụng 
làn trên đường cao tốc cũng như đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng làn đường trên 
đường cao tốc ở khu vực Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XANH, BỀN VỮNG, THÂN THIỆN VỚI 
MÔI TRƯỜNG VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 

 
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nam 

Sinh viên thực hiện      Lý Hương Quỳnh             Lớp: Cầu đường ô tô & sân bay K60 

   Nguyễn Tiến Luật   Lớp: Cầu đường ô tô & sân bay K59 

   Nguyễn Đức Chính              Lớp: Cầu đường ô tô & sân bay K59 

Tóm tắt: Trong đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giảm thiểu khí thải như sau: sử dụng 
thêm thành phần phụ gia xúc tác quang hóa TiO2 (Titanium dioxide) nó có khả năng hấp thụ và phân hủy 
khí thải (NO, NO2, CO,…) và chất xúc tác Zeolite có khả năng hấp thụ khí nhà kính (CO2 và CH4) cho kết 
cấu vỉa hè, mặt đường và các bề mặt công trình (như mố, trụ cầu, vv…). Giải pháp bố trí tường hấp thụ bụi 
và khí thải trên dải phân cách là một giải pháp mới được đề xuất trong nghiên cứu. Từ các kết quả nghiên 
cứu trong và ngoài nước cho thấy hiệu quả hấp thụ khí thải và khí nhà kính của chất xúc tác Titan dioxide 
và Zeolite là rất đáng kể. 

Từ khóa: Đường đô thị, vỉa hè hấp thụ khí thải, tường hấp thụ khí thải. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

    Trong những thập niên gần đây, các vấn đề về biến đổi khí hậu đang xảy ra ngày một rõ rệt 
và nghiêm trọng hơn. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là mưa lũ, nước biển dâng lại càng 
trở nên nghiêm trọng đối với con người cũng như các công trình xây dựng đô thị. Hiện nay, ô 
nhiễm không khí ở nước ta đang vượt qua mức báo động đỏ gây ảnh hưởng tới môi trường và sức 
khỏe của người dân Vì vậy đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xanh, bền vững, thân thiện 
với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thiết kế và xây dựng các tuyến đường đô 
thị ở Việt Nam” là thiết thực để góp phần đưa ra các giải pháp giảm thiểu các tác động của công 
trình đường đô thị đến biến đổi khí hậu và góp phần làm trong sạch bầu không khí cho các thành 
phố lớn của nước ta. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH  
2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết (trên cơ sở phân tích các tài liệu quốc tế đã được 
công bố) kết hợp với phương pháp nghiêm cứu thực nghiệm để đưa ra các giải pháp xanh, bền 
vững, thân thiện với môi trường cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu vào thiết kế và xây dựng 
đường đô thị. 
2.2. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

• Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu;  
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• Nghiên cứu các giải pháp xanh, bền vững, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến 
đổi khí hậu trên đường đô thị; 

• Đề xuất tích hợp các giải pháp xanh, bền vững, thân thiện với môi trường và thích ứng với 
biến đổi khí hậu vào các tuyến đường đô thị tại Việt Nam. 

2.3. Kết quả thu được và đánh giá 

* Chế tạo lớp phủ bằng bê tông cát M150 có sử dụng chất xúc tác TiO2 (20%)  và 

Zeolite (20%) nhằm hấp thụ khí thải và khí nhà kính 

Trên cơ sở các đặc tính hấp thụ khí thải (CO và NOx) của TiO2 và khả năng hấp thụ khí 
nhà kính (CO2 và CH4) của Zeolite, Nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng chất xúc tác 
TiO2 và Zeolite làm lớp phủ bề mặt cho vật liệu đá lát vỉa hè trên tuyến đường Lạc Long Quân. 

 

Hình 1. Bê tông vỉa hè có tính năng hấp thụ thí thải và khí nhà kính 

* Giải pháp quét phủ lớp mỏng có tính năng hấp thụ thí thải và khí nhà kính lên bề 
mặt bó vỉa và các kết cấu bê tông đứng (mố, trụ cầu, vv…) 

 

Hình 2. Mẫu thí nghiệm hình trụ có phủ lớp hấp thụ thí thải và khí nhà kính lên bề mặt 
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* Giải pháp bố trí tường hấp thụ bụi và khí thải trên dải phân cách 

Đề xuất bố trí tường hấp thụ bụi và khí thải trên dải phân cách giữa của đường Lạc Long 
Quân. Tường hấp thụ bụi và khí thải được cấu tạo bởi các tấm nhựa tổng hợp có kích thước 
1.2x1.2m, bề mặt tấm được bọc bởi lớp mỏng sợi nhân tạo (như các loại sợi tổng hợp bền với 
môi trường tự nhiên) và phủ thêm lớp TiO2 có khả năng quang xúc tác để hấp thụ khí thải. Ngoài 
ra, để hệ thống tường này có thể phun sương, tạo ẩm bề mặt và rửa bụi thì cần phải có các thiết 
bị, bộ phận phụ trợ như sau: 

+ Các ống dẫn nước; 
+ Bồn lọc và lắng bụi; 
+ Bồn chứa nước; 
+ Máy bơm; 
+ Nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời. 

Mô hình thiết kế và bố trí cấu tạo hệ thống được thể hiện như trong các hình vẽ dưới đây. 

 

Hình 3. Mặt cắt dọc của mô hình của hệ thống tường hấp thụ bụi và khí thải 

 

Hình 4. Mặt cắt ngang của mô hình của hệ thống tường hấp thụ bụi và khí thải 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65



 

 

Cách thức hoạt động: Sợi nhân tạo trên các tấm luôn được giữ ẩm, bụi mịn và bụi lơ 
lửng từ hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ bị hút và dính bám vào các sợi này. Sau đó, 
nước từ bồn chứa sẽ được máy bơm đưa lên ống dẫn bên trên các tấm, thông qua thiết bị phun 
ẩm dạng sương xuống bề mặt tấm cuốn theo bụi bẩn chảy xuống ống thu nước bên dưới tấm, 
nước có chứa bụi bẩn theo ống gom chảy về bồn lọc. Sau khi lọc nước sạch sẽ được bơm trở lại 
bồn chứa và tiếp tục quá trình tuần hoàn kín. Hơn nữa, bề mặt của các sợi này cũng được phủ 
bằng một lớp chất xúc tác quang hóa TiO2 có khả năng hấp thụ và xử lý ngay các khí CO, NOx 

từ phương tiện giao thông cơ giới phát thải ra. 

3. KẾT LUẬN  
Vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ phương tiện giao 

thông phát thải ra đang là một vấn đề nóng và cấp thiết cần phải giải quyết tại các thành phố lớn 
của nước ta như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Việc áp dụng các giải pháp xanh, bền vững, thân 
thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thiết kế và xây dựng các tuyến 
đường đô thị như Nhóm nghiên cứu đã đề xuất sẽ giúp cải thiện, giải quyết hiệu quả tình trạng ô 
nhiêm môi trường không khí và giảm thiểu ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn của 
nước ta. 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, Nhóm nghiên cứu mong muốn các cơ quan chức 

năng, Trường Đại học GTVT và các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ để Nhóm nghiên cứu có 

thực hiện tiếp các nghiên cứu sâu hơn như nghiên cứu áp dụng thí điểm và đánh giá thực nghiệm 

hiện trường cho một số tuyến đường hiện tại để đánh giá khả năng hấp thụ khí thải và khí nhà 

kính trên phạm vi rộng hơn, nghiên cứu đánh giá thêm một số giải pháp khác. Trên cơ sở đó, 
chúng ta có thể sớm triển khai áp dụng những giải pháp xanh, bền vững, thân thiện với môi 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thiết kế và xây dựng các tuyến đường đô thị cho 

các đô thị lớn của nước ta nhằm góp phần xử lý ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng không 

khí và giảm thiểu tác động đến biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và bền vững. 
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TÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY TRONG 
THÂN CỐNG QUA ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

    Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Đăng Phóng  
    Sinh viên thực hiện:  Hoàng Đình Trung; Lớp: Cầu đường bộ 2-K60 

       Vũ Văn Thưởng  Lớp: Cầu đường bộ 2-K60 
                  Hồ Bá Dũng  Lớp: Cầu đường bộ 2-K60 

    Lê Đức Đạt  Lớp: Cầu đường bộ 3-K60 
 

Tóm tắt: Trong công tác thiết kế cống dốc trên đường giao thông ở khu vực đồi núi nước ta, 
nhiệm vụ tính toán thủy lực cống ngoài việc xác định khẩu độ cống để đảm bảo thoát hết lưu 
lượng thiết kế của cống, vấn đề thiết kế cống để đảm bảo triệt tiêu một phần năng lượng dòng 
chảy trong cống để làm giảm áp lực cho công trình tiêu năng ở hạ lưu cống cần được đặt ra. 
Trong bài báo này nhóm tác giả trình bày lý thuyết về tiêu năng và kết quả nghiên cứu mô hình 
vật lý cống có 2 độ dốc. Kết quả thí nghiệm cho thấy chiều dài đoạn cống thứ hai tối thiểu phải 
bằng chiều dài đoạn cống thứ nhất và có độ dốc nhỏ hơn độ dốc phân giới. 

Từ khóa: cống dốc, tiêu năng trong thân cống, cống có hai độ dốc. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Cống có độ dốc lớn trên đường giao thông thường được xây dựng ở khu vực trung 
du và miền núi có địa hình dốc, khi đó dòng chảy trong cống cũng là một dạng dòng chảy 
trên dốc nước. Năng lượng dòng chảy ở hạ lưu những cống này là rất lớn nên phải xây 
dựng các công trình tiêu năng để giảm nguy cơ gây xói cho hạ lưu. Vì vậy giải pháp tiêu 
năng ngay trong thân cống để giảm quy mô công trình tiêu năng ở hạ lưu cống đã được 
các nhà khoa học nghiên cứu từ nhiều năm trước đây. 

Nghiên cứu tiêu năng trong cống đã được thực hiện bởi nhiều tác giả trên thế giới. 
Mohanty và Peterson (1959, 1960), Morris (1968, 1969), James M.W và nnk, A.L.Simon 
và nnk, Rollin H.H. và nnk (2005).  

Nghiên cứu tiêu năng bằng cách bố trí cống có nhiều độ độ dốc các đoạn thượng lưu 
có độ dốc lớn, đoạn hạ lưu có độ dốc nhỏ cũng được đề cập trong nghiên cứu của Philip 
L.T. và Roger T.K.  

2. MỘT SỐ MÔ HÌNH TIÊU NĂNG TRONG THÂN CỐNG  

2.1. Thân cống bố trí dạng bậc nước 

  Thân cống bố trí dạng bậc nước (Hình 1) nên dùng cống hộp để thuận tiện trong 
công tác thi công. Với địa hình có độ dốc không thay đổi nhiều có thể bố trí các đốt cống 
dạng bậc thang đều có một độ dốc có chiều dài và chiều cao mỗi bậc thay đổi trong một 
phạm vi lớn.   
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Hình 1. Thân cống bố trí dạng bậc nước Hình 2.  Thân cống dạng máng nghiêng 
phẳng có 2 đoạn độ dốc thay đổi. 

2.2. Thân cống dạng máng nghiêng phẳng có 2 đoạn độ dốc thay đổi 
  Trong trường hợp độ dốc đặt cống lớn và có sự thay đổi nhiều có thể bố trí cống 

dạng máng nghiêng có độ dốc thay đổi phù hợp với độ dốc tự nhiên (Hình 2). Đoạn dốc 
thứ nhất là cống dốc (có độ dốc lớn hơn 5%), đoạn dốc 2 là đoạn cống có độ dốc thông 
thường (có độ dốc nhỏ hơn 5%).  

2.3. Thân cống có bố trí thiết bị tiêu năng  

 

 

Hình 3 Thân cống có bố trí thiết bị 
tiêu năng 

Hình 4. Thay đổi độ nhám thân 
cống (tăng độ nhám thân cống ) 

Để khắc phục nhược điểm về khả năng tiêu hao năng lượng trong thân dốc của cống 
có hai độ dốc không lớn, đối với cống hộp ở đoạn cống thứ hai người ta thiết kế độ dốc 
bằng không và bổ sung một tường tiêu năng ở gần cửa ra (Hình 3).  

2.4. Thay đổi độ nhám thân cống (tăng độ nhám thân cống )  
Với các cống bố trí dạng máng nghiêng phẳng có độ dốc lớn, để giảm năng lượng 

dòng chảy trong cống có thể bố trí các mố nhám trong cống . Các mố nhám này có thể 
được thiết kế để làm giảm vận tốc trong cống, tạo ra hiện tượng nước nhảy ổn định trong 
cống (Hình 4). 

3. TIÊU NĂNG TRONG THÂN CỐNG CÓ HAI ĐỘ DỐC (i1>i2) 

Các công trình giao thông ở vùng đồi núi nước ta, nếu xây dựng cống dốc chủ yếu 
áp dụng cống nghiêng phẳng có một hoặc hai độ dốc. Để giảm năng lượng dòng chảy 
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trong thân cống, thì giải pháp làm cống nghiêng phẳng có hai độ dốc được sử dụng nhiều 
hơn cả do có ưu điểm là thuận lợi trong công tác thiết kế và thi công. 

Đoạn dốc thứ nhất là cống dốc (i>5%), đoạn dốc 2 là đoạn cống có độ dốc thông 
thường (Hình 5). Trong đoạn cống 1 sẽ có dòng chảy xiết (b2) với độ sâu đầu đoạn dốc 
xấp xỉ độ sâu phân giới hk và độ sâu cuối đoạn tiến tới gần độ sâu chảy đều ho (ho < hk). 
Dòng chảy từ đoạn 1 nối với dòng chảy ở đoạn 2 sẽ có dạng đường nước dâng hoặc nước 
nhảy.  

 
a) Nối tiếp bằng nước nhảy xa 

 
b) Nối tiếp bằng dòng chảy thay đổi dần 

Hình 5.  Các dạng nối tiếp giữa đoạn cống dốc và cống thoải 

Hiệu quả tiêu năng của cống có hai độ dốc được xác định: 1 2

1

100%
−

 =
E E

E
E

.  

Và độ giảm lưu tốc: 1 2

1

100%
V V

V
V

−
 = . 

trong đó:  E1, E2 - năng lượng đơn vị dòng chảy tương ứng ở cuối hai đoạn cống, 
E=h+V2/2g; 

h - chiều sâu trung bình dòng chảy ở cuối các đoạn dốc; 

V - lưu tốc trung bình; 

4. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH CỐNG CÓ HAI ĐỘ DỐC  
4.1. Thiết lập mô hình thí nghiệm  

Cấu tạo hệ thống máng kính tuần hoàn có thể thay đổi độ dốc với sơ đồ như hình 3. 
Chiều dài máng 5m, chiều rộng 0,073m, chiều dài từ cửa cuối đến trục kích 3,3m. Thiết 
bị đo lưu lượng là ống Venturi gắn trên ống cấp nước. 

Đoạn cống thí nghiệm 1 có chiều dài 1m làm bằng tầm Mica được đặt trực tiếp trên 
máng kính, độ dốc đoạn cống 1 được tạo thành bằng cách kê cao đầu thượng lưu đoạn 
cống. Khe hở giữa tấm Mica, miếng kê và máng kính được bịt bằng đất lặn. Độ dốc đoạn 
cống 1 là i1=5%÷17%.  

Đoạn cống 2 là đáy máng kính, độ dốc đoạn cống 2 được thay đổi bằng cách tăng 
giảm chiều cao kích của máng thí nghiệm, thí nghiệm được thực hiện với độ dốc đoạn 
cống 2 là i2=0%÷2%. 
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Hình 6. Máng thí nghiệm 

4.2. Trình tự thí nghiệm  
Trước khi tiến hành thí nghiệm cần lắp đặt mô hình thí nghiệm gồm gắn đoạn cống 

1 lên đáy máng kính, tạo độ dốc cần thiết cho mô hình và đảm bảo không có rò rỉ nước. 
Sau khi lắp đặt xong mô hình tiến hành bật máy bơm để tạo ra dòng chảy, sau khoảng 5 
phút dòng chảy đạt ổn định. Tiến hành kiểm tra lưu lượng ở lưu lượng kế gắn trên ống 
đẩy, quan sát dòng chảy trong máng kính và đo chiều sâu dòng chảy tại các vị trí khác 
nhau trên hai đoạn cống. 

4.3. Kết quả thí nghiệm 

Quan sát dòng chảy trong máng thí nghiệm cho thấy phía thượng lưu đoạn cống 1 
hình thành đường mặt nước gần như nằm ngang, vào đến đoạn cống dốc hình thành đường 
nước hạ b2 (chảy xiết), đến cuối đoạn cống dốc 1 dòng chảy đi vào đoạn dốc 2 (i2<i1) hình 
thành đường nước dâng.  

Từ kết quả quan trắc lưu lượng và độ sâu dòng chảy tại các điểm đo, tiến hành tính 
toán lưu tốc trung bình, năng lượng đơn vị dòng chảy, độ giảm lưu tốc, độ giảm năng 
dòng chảy ở cuối các đoạn cống dốc. Kết quả thí nghiệm và tính toán cho trong các bảng 
1, 2 và hình 7. 

4.4. Nhận xét kết quả thí nghiệm 

- Đường mặt nước ở đoạn cống 2 trong các trường hợp thí nghiệm chủ yếu ở trạng 
thái chảy xiết (h<hk=3,8cm). Chỉ có 2 trường hợp xảy ra nước nhảy khi i2=0 với 
i1=5% (khi L2/L1=2) và i2=0 với i1=6,3% (khi L2/L1=3). 

- Khi chiều dài đoạn dốc 2 (dốc thoải) càng lớn thì hiệu quả tiêu năng càng cao: trung 
bình từ 25,38% khi L2/L1=1 đến 38,64% khi L2/L1=3. Tương tự vậy độ giảm lưu 
tốc thay đổi từ 19,14% đến 35,33%. 

- Độ dốc càng nhỏ độ giảm năng lượng và lưu tốc càng lớn: với độ dốc i2=0% độ 
giảm năng lượng từ 31,52% (L2/L1=1) đến 45,96% (L2/L1=3) và độ giảm lưu tốc từ 
25,06% đến 54,19%; với độ dốc i2=2% độ giảm năng lượng còn từ 22,96% 
(L2/L1=1) đến 34,69% (L2/L1=3), độ giảm lưu tốc từ 16,26% đến 26,26%. 
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Hình 7. Đường mặt nước trong cống có 2 độ dốc 

  

Hình 8. Mối quan hệ giữa độ giảm lưu tốc và năng lượng với tỷ lệ chiều dài các 
đoạn đoạn cống 

Bảng 1. Kết quả thí nghiệm 

i2(%) 
Độ sâu TB h(cm) Lưu tốc TB V(m/s) 

L2/L1 

=0,5 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

0,0 2,01 2,30 2,48 2,82 2,99 3,84 1,17 1,01 0,94 0,84 0,80 0,62 

0,5 1,91 2,16 2,28 2,42 2,54 2,81 1,21 1,08 1,02 0,96 0,92 0,82 

1,0 1,84 2,11 2,18 2,23 2,33 2,52 1,26 1,10 1,06 1,04 1,00 0,92 

1,5 1,82 2,05 2,08 2,11 2,21 2,32 1,28 1,14 1,12 1,10 1,04 1,00 

2,0 1,73 1,96 1,99 2,00 2,14 2,23 1,34 1,19 1,16 1,16 1,08 1,03 

TB 1,86 2,12 2,20 2,32 2,44 2,74 1,25 1,10 1,06 1,02 0,97 0,88 

5. KẾT LUẬN 

Giải pháp thiết kế cống có 2 độ dốc để giảm năng lượng dòng chảy được áp dụng 
tương đối phổ biến ở khu vực địa hình vùng đồi núi nước ta do có ưu điểm là thuận lợi 
trong công tác thiết kế và thi công.  

Hiệu quả tiêu năng của cống có hai độ dốc phụ thuộc nhiều vào chiều dài của đoạn 
cống sau (đoạn cống thoải) do tổn thất năng lượng chủ yếu là tổn thất dọc đường. Do vậy 
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khi áp dụng giải pháp cống có 2 độ dốc cần thiết kế đoạn cống 2 có chiều dài dài tối thiểu 
bằng chiều dài đoạn cống 1. 

Đồng thời để hiệu quả tiêu năng lớn thì độ dốc đoạn cống 2 nên thiết kế nhỏ hơn độ 
dốc phân giới. 

Bảng 2. Kết quả tính độ giảm lưu tốc và năng lượng dòng chảy trung bình 

i2 

(%) 

Độ giảm lưu tốc V (%) Độ giảm năng lượng E (%) 

L2/L1 

=0,5 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

0,0 13,85 25,06 30,60 37,96 41,51 54,19 18,83 31,52 36,56 40,77 42,77 45,96 

0,5 9,07 19,70 23,87 28,40 31,48 38,19 13,23 25,96 30,49 34,48 37,14 42,10 

1,0 4,79 17,05 19,73 21,65 24,83 30,60 7,06 22,59 25,72 27,83 31,05 36,14 

1,5 7,06 17,61 18,97 20,14 23,87 27,07 10,46 23,89 25,69 27,10 31,19 34,31 

2,0 5,42 16,26 17,60 18,07 23,39 26,62 8,38 22,96 24,68 25,16 31,35 34,69 

TB 8,04 19,14 22,15 25,24 29,01 35,33 11,59 25,38 28,63 31,07 34,70 38,64 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Peterson,D.F. and P.K.Mohanty, Flume Studies of Flow in Steep Rough Channels, ASCE 
Hydraulics Journal, HY-9, 1960, 
https://scholarworks.umass.edu/fishpassage_journal_articles/1443/. 

[2]. Morris,H.M, Design of Roughness Elements for Energy Dissipation in Highway 
Drainage Chutes, HRR #261, pp.25-37, TRB, Washington, D.C , 1969, 
https://www.semanticscholar.org/paper/Design-of-Roughness-Elements-for-Energy-
Dissipation-Morris/09bcbb81cf677ec2d5f6b6c82629e69c5d89c795. 

[3]. Philip L.T. và Roger T.K., Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and 
Channels – HEC–14, Federal Highway Administration National Highway Institute, 2006, 
https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/06086/hec14.pdf.  

[4]. James M.W. et al., Roughness elements as energy dissipators of free-surface flow in circular 
pipes, Sponsored by Committee on Surface Drainage of Highways, 1971, 
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrr/1971/373/373-006.pdf. 

[5]. Simon A.L. et al., Internal Energy Dissipators for Culverts on Steep Slopes with Inlet 
Control, Transportation Research Record 1151, 
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1987/1151/1151-003.pdf.  

[6]. Nguyễn Đăng Phóng và Hoàng Thị Minh Hải, Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy 
trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân 
cống, Tạp chí KH GTVT – số 73.3, (04/2022). https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.4 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73

https://scholarworks.umass.edu/fishpassage_journal_articles/1443/
https://www.semanticscholar.org/paper/Design-of-Roughness-Elements-for-Energy-Dissipation-Morris/09bcbb81cf677ec2d5f6b6c82629e69c5d89c795
https://www.semanticscholar.org/paper/Design-of-Roughness-Elements-for-Energy-Dissipation-Morris/09bcbb81cf677ec2d5f6b6c82629e69c5d89c795
https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/06086/hec14.pdf
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrr/1971/373/373-006.pdf
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1987/1151/1151-003.pdf
https://doi.org/10.47869/tcsj.73.2.4


 
 

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ROBOT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 

                   Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Thanh Bình 

                         Sinh viên thực hiện:  Khuất Đình Chính 

                                                             Phạm Anh Tuấn 

                                                             Ngô Trường Long 

                                                             Soklin Moeurn 

                                                             Trần Ngọc Khanh 

                                                                      Lớp: KTĐT & THCN 2 – K59 

 

Tóm tắt: Báo cáo này trình bày kết quả NSKH sinh viên của nhiệm vụ 
“Nghiên cứu, thiết kế chế tạo robot điều khiển từ xa thông qua internet” với chức 
năng thu thập hình ảnh và phát hiện đối tượng dựa trên hình ảnh thu thập được. 
Kết quả thử nghiệm với mô hình robot loại nhỏ đã đáp ứng tốt các tính năng theo 
như yêu cầu. Robot có thể được điều khiển trực tiếp bởi bằng tay điều khiển, 
đồng thời có thể điều khiển trên giao diện website do nhóm nghiên cứu tự thiết 
kế trên các thiết bị điện tử thông dụng như điện thoại hoặc máy tính với các chức 
năng di chuyển cơ bản như lên, xuống, rẽ trái, rẽ phải và dừng lại. Bên cạnh đó, 
Robot cũng được phát triển thêm thêm tính năng tự động di chuyển bám theo 
mục tiêu mà nó nhận dạng được.  
 
 Từ khóa: Robot, điều khiển từ xa thông qua internet, phát hiện đối tượng, bám 
theo mục tiêu. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ngày nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng việc sử dụng các robot điều khiển 

từ xa đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển của xã hội và sự tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật công nghệ. Thực tế cho thấy rằng sự ảnh hưởng của các 
robot đến đời sống hàng ngày của con người là rất lớn. 
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Các loại Robot tham gia vào quy trình sản xuất cũng như trong đời sống sinh 
hoạt của con người, nhằm nâng cao năng suất lao động của dây chuyền công 
nghệ, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng cũng như khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm tạo ra. Chúng có thể làm những công việc cần nhiều sức lực 
thay con người điển hình với các các lĩnh vực cơ bản như lau dọn nhà cửa, vận 
chuyển hàng hóa cho đến các lĩnh vực đòi hỏi sự phức tạp, cẩn thận hơn như dò 
đường, lấy mẫu địa chất, mang vác vũ khí quân sự, ... 

.  
 

2. HỆ THỐNG 

a. Cơ sở lý thuyết 
 

Hệ thống bao gồm 3 phần chính:  
− Giao diện: Webserver 
− Bộ phận điều khiển: ESP32-CAM, ESP8266 
− Bộ phận chấp hành: L298N, Motor 

WebServer
Thao tác user

ESP32-CAM

cmd

image

ESP8266

L298N

PWM

cmd

Motor
 

Hình 1: Sơ đồ khối của hệ thống 

Giao diện là Webserver của ESP32-CAM có nhiệm vụ thu nhận các thao tác 
của người dùng và dựa vào đó để gửi lệnh điều khiển (cmd) cho ESP32-CAM, 
đồng thời thu nhận hình ảnh (image) ghi được từ ESP32-CAM và chạy chương 
trình phát hiện đối tượng dựa trên mô hình đã đào tạo sẵn TensorFlow SSD-
CoCo. 

ESP32-CAM có nhiệm vụ ghi lại hình ảnh và là trung gian gửi lệnh từ 
Webserver cho ESP8266. ESP8266 chịu trách nghiệm chính cho việc điều khiển 
bộ phận chấp hành bằng cách xuất ra xung PWM và tín hiệu điều khiển cho 
module L298N. Cuối cùng L298N sẽ điều khiển tốc độ của động cơ vận hành 
chuyển động robot. 
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b. Thuật toán điều khiển 
 

Thuật toán của Webserver 

Giao diện của Webserver 

 

Hình 1: Giao diện Webserver 

− Thuật toán của websever cho chúng ta biết cách thức hoạt động của robot 
tương ứng với các lệnh điều khiển của chúng ta. Ban đầu nó sẽ cần phải 
load Model CoCo SSD; 

− Các lệnh được gửi về ESP32-CAM tương ứng với từng nút mà chúng ta 
bấm trên giao diện điều khiển của websever. Ví dụ: 

o Khi chúng ta bấm nút Start Detect (phát video và chạy model), 
nếu phát hiện đối tượng là con người, nó sẽ gửi đoạn dữ liệu 
‘Detect person’ về cho ESP32 CAM để xử lý; 

o Tương tự với các nút khác như Auto (điều khiển tự động), Manual 
(điều khiển bằng tay), Up (đi thẳng), Down (đi lùi), Left (rẽ trái) 
và Right (rẽ phải) thì Webserver sẽ gửi đoạn dữ liệu tương ứng với 
chữ cái đầu của nút là ‘a’, ‘m’, ‘u’, ‘l’ và ‘r’. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76



 
 

 

 

Hình 3: Lưu đồ thuật toán của Webserver 

Thuật toán của ESP32-CAM 
− Khi ESP32-CAM được khởi động, chương trình sẽ chạy kiểm tra xem lệnh 

nào đã nhận được từ Webserver. Nếu lệnh nhận được là ‘a’ hoặc ‘m’ thì sẽ 
gán nó cho biến mode và in biến mode qua cổng truyền thông nối tiếp tới 
ESP8266. 
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− Với các lệnh ‘left’, ‘right’, ‘down’, ‘up’, hệ thống sẽ in ra cổng truyền 
thông UART các ký tự tương ứng là ‘l’, ‘r’, ‘d’, ‘u’. 

− Riêng với lệnh ‘detect person’ thì hệ thống sẽ xét mode có bằng ‘a’ hay 
không, nếu đúng thì sẽ truyền tọa độ tâm của đối tượng ra cổng truyền 
thông nối tiếp.  

 

 

Hình 2: Lưu đồ thuật toán của ESP32-CAM 
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Thuật toán của ESP8266 

− Lưu đồ thuật toán trên thể hiện việc ESP8266 xử lý các dữ liệu mà nó nhận 
được từ ESP32 CAM. Sau khi đảm bảo các yêu cầu về việc kết nối như 
tốc độ baud. ESP8266 hứng dữ liệu mà nó nhận được vào biến data_rcvd . 

− Nếu mode = ‘a’ thì ESP8266 thực hiện hàm làm cho xe khởi động chế độ 
chạy bám theo mục tiêu bằng thuật toán PID 

− Nếu mode = ‘m’ thì ESP8266 sẽ xét tiếp biến data_rcvd: 
o Nếu data_rcvd nhận được ký tự  ‘l’. ESP8266 lập tức thực hiện 

hàm Left() và xe sẽ rẽ trái.  
o Tương tự với các ký tự khác như ‘r’[Right()], ‘u’[Up()]... 

 

 

Hình 3: Lưu đồ thuật toán của ESP8266 
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c. Thiết kế hệ thống và thử nghiệm 

Hệ thống được thiết kế trên cơ sở những vật tư thiết bị thông dụng như sau: 
 

Battery

ESP8266

ESP32 Cam

L298

D5 D0 D1 D2 D6 D3

In1 In2 In3 In4 EnA EnB

Out3

Out4

Out1

Out2
Motor trái Motor phải

RX       TX

TX       RX

 

Hình 6: Sơ đồ thiết kế của robot 

 

Hình 7: Giao diện làm việc của Webserver và mô hình xe thử nghiệm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80



 
 

Thử nghiệm tính năng, robot đáp ứng tốt các khả năng di chuyển thông qua sự 
điều khiển của người dùng bằng các nút bấm được thiết kế trên giao diện web. 
Robot có thể truyền hình ảnh về máy tính, tự động phát hiện đối tượng và truyền 
thông số khoảng cách về ESP8266. 

3. Kết luận 

Mô hình robot điều khiển từ xa là một mô hình có rất nhiều ứng dụng trong 
đời sống thực tế. Với đề tài “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình Robot điều 
khiển từ xa” nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu và đã bước đầu thành công trong giải 
mã công nghệ, phát triển phần mềm lõi của robot điều khiển từ xa thông qua 
internet để đáp ứng được nhu cầu vận chuyển như việc vận chuyển hàng hóa 
trong siêu thị, vận chuyển hành lý ngoài sân bay hay vận chuyển hàng hóa cho 
người khuyết tật hoặc trong các điều kiện mà con người không muốn đi tới như 
các khu vực hay nhà kho hóa chất, mang thuốc hay đồ ăn trong khu vực cách ly 
trong bệnh viện.... theo cả hai hướng điều khiển trực tiếp qua website và tự hành. 

Sản phẩm đã đáp ứng được những yêu cầu đề ra chính. Robot có khả năng di 
chuyển tốt thông qua sự điều khiển của người điều khiển từ website. Bên cạnh đó 
nó còn có thể truyền hình ảnh và thực hiện phát hiện đối tượng rồi tiếp tục truyền 
thông số khoảng cách về bộ điều khiển phục vụ cho việc điều khiển tự động điều 
khiển robot chuyển động bám đối tượng để có thể phát triển thành sản phẩm phục 
vụ người khuyết tật. 
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NGHIÊN CỨU MÃ XÁC THỰC VÀ ỨNG DỤNG MÃ XÁC THỰC  

TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

 

                                                Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Phạm Hồng Quân  

                                                     Sinh viên thực hiện:  Trần Danh Thái 

                  Cao Thị Ngọc Oanh 

                  Nguyễn Thị Nga 

                  Nguyễn Trung Hải 

                                                                  Lớp: Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông K60 

 

 Tóm tắt: Mật khẩu dùng một lần rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm mục đích 

cải thiện tính bảo mật của thanh toán điện tử. Bảo mật là tránh các tài nguyên khỏi bị truy cập 

trái phép bằng cách cho phép kiểm soát truy cập như xác thực người dùng. Trong nghiên cứu 

này, nhóm nghiên cứu tiếp cận thuật toán xác thực OTP dựa trên thời gian để đảm bảo thanh 

toán điện tử. Thuật toán này sử dụng một khóa bí mật được trao đổi giữa máy khách và máy chủ 

và sử dụng một mật khẩu nhất định thông qua thuật toán. Nó cung cấp tính bảo mật ở cấp ứng 

dụng trong hệ thống để bảo vệ thông tin đăng nhập của người dùng. Phương pháp mã xá thực 

OTP của nhóm đã cải thiện đáng kể hiệu suất an toàn so với các phương pháp hiện có liên quan 

đến xác thực và ủy quyền. 

            Từ khóa: Mã xác thực OTP (One Time Pass Word), Thanh toán điện tử, Mật khẩu một 

lần dựa trên thời gian (TOTP). 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ   
            Hơn hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID - 19, thanh toán của người dân đã có 

sự dịch chuyển lớn, nhiều phương thức thanh toán số ra đời và được người dân sử dụng, như thẻ 

chip, QR Code, ví điện tử, Mobile Banking... Thanh toán số sau dịch COVID - 19 đang có sự bứt 

tốc mạnh mẽ. Bên cạnh những thuận lợi thì rủi ro về mất an toàn bảo mật, thông tin khách hàng 

khi giao dịch trực tuyến ngày càng lớn. Hiện tại, những tình huống phổ biến là chủ tài khoản bị 

đối tượng lừa đảo dụ dỗ thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của chúng hoặc yêu cầu cung cấp tên 

đăng nhập, mật khẩu truy cập tài khoản, mã xác thực OTP rồi thực hiện việc rút tiền; hoặc khách 

hàng trong quá trình giao dịch trực tuyến, thanh toán online, giao dịch thẻ... vô tình để lộ thông 

tin tài khoản; bị phần mềm, mã độc tấn công khi truy cập các đường link lạ, website không rõ 

nguồn gốc... Thời gian gần đây, rất nhiều người dùng nhận được tin nhắn mạo danh các ngân 
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hàng với mục đích lừa đảo. Nội dung tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng có giao dịch bất 

thường và đề nghị khách hàng đăng nhập nếu không sẽ bị khóa tài khoản sau 24 giờ, kèm theo 

đường dẫn để dụ người dùng truy cập. Hay đối tượng giả danh nhân viên viễn thông để đổi dịch 

vụ sim 3G sang 4G... Vì vậy, nhiều người dùng thiếu kinh nghiệm làm theo đã bị lừa mất tiền. Để 

bảo vệ thông tin tài chính và tài sản của người tiêu dùng nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên 

cứu về đề tài “Mã xác thực và ứng dụng của mã xác thực trong thanh toán điện tử” từ đó nhóm 

sẽ cung cấp cho người dùng các loại mã OTP sử dụng một lần và mang tính bảo mật cao, như 

vậy, có thể giải quyết được vấn đề để lộ thông tin hay đánh cắp tài sản trong quá trình giao dịch 

trực tuyến của khách hàng. 

             Trong quá trình nghiên cứu khoa học nhóm nghiên cứu cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa 

thiết thực khi nghiên cứu về các cơ chế sinh mật khẩu OTP, các phương pháp phân phối, ứng 

dụng của mật khẩu OTP trong thực tế hiện nay. Thông qua đó có thể hiểu rõ hơn lý do vì sao ngày 

nay mật khẩu OTP được rất nhiều ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng là giải pháp bảo 

mật thông tin đáng tin cậy trong giao dịch trực tuyến .  

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Mật khẩu dùng một lần OTP   

          Mật khẩu dùng một lần OTP là viết tắt của One - Time Password, có nghĩa là mật khẩu 

dùng 1 lần. Mật khẩu một lần (OTP) có thể bảo vệ hoàn toàn cơ chế xác thực thời gian đăng nhập 

khỏi các cuộc tấn công của bên ngoài. Nó được xem là một phương pháp bảo mật đơn giản hiệu 

quả tạo ra một mật mã duy nhất cho mỗi lần sử dụng. Thông qua việc sử dụng các phép tính cả 

dấu thời gian và số thứ tự để cung cấp một mã OTP duy nhất tại thời điểm đó. 

           Thông thường, OTP là dãy gồm các ký tự hoặc chữ số được tạo ra và gửi đến thiết của 

người dùng để xác thực. Mã xác thực thường dùng chỉ một lần duy nhất cà không sử dụng mã này 

ở bất kỳ đâu. Mã OTP thường có hiệu lực trong thời gian ngắn khoảng 30 giây đến 60 giây.  

  Mật khẩu OTP được chia thành 4 loại: 

- SMS OTP (Viết tắt của Short Message Service One Time Password) Là tin nhắn chứa 

mã xác thực được gửi về điện thoại của người dung.  

- Smart OTP Đây là ứng dụng tạo mã OTP mà người dùng có thể cài trên điện thoại có 

hệ điều hành Android hay IOS. 

- Token Là chữ ký số hay chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số trên thiết bị 

chuyên biệt. Mã Token tạo ra là dạng mã OTP nghĩa là mã sử dụng được một lần và tạo ngẫu 

nhiên cho mỗi giao dịch. 
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- Voice OTP Đây là hình thức lấy mã OTP mới xuất hiện gần đây. Với hình thức này, hệ 

thống tự động gọi đến số điện thoại mà người dùng đăng ký sử dụng để cung cấp mật khẩu dùng 

1 lần theo file ghi âm sẵn. 

2.2. Các phương pháp tạo OTP  

 Sinh OTP dựa trên việc đồng bộ bộ đếm (HOTP)  
“H” trong HOTP là viết tắt của Mã xác thực tin nhắn dựa trên hàm băm (HMAC). Nói 

cách khác, thuật toán Mật khẩu dùng một lần dựa trên HMAC (HOTP) là một OTP dựa trên sự 

kiện trong đó yếu tố di chuyển trong mỗi mã dựa trên một bộ đếm. Mỗi khi HOTP được yêu cầu 

và xác thực, hệ số di chuyển sẽ tăng lên dựa trên bộ đếm. Mã được tạo hợp lệ cho đến khi người 

dùng chủ động yêu cầu một mã khác và mã đó được xác thực bởi máy chủ xác thực.  

 Sinh OTP dựa trên việc đồng bộ thời gian (TOTP)  
        Thuật toán đồng bộ thời gian (TOTP) là một thuật toán tạo mật khẩu một lần (OTP) sử 

dụng thời gian hiện tại làm nguồn duy nhất. TOTP là một phần mở rộng của thuật toán HOTP 

nhưng dựa trên thời gian T (time). 

2.3. Thuật toán TOTP 

Thuật toán mã hóa được sử dụng là thuật toán băm SHA-1. Sau đây là phần mô tả về 

thuật toán: 

Thiết lập: 

-  Đưa ra một số nguyên bí mật K được chia sẻ giữa bên xác thực và người sử dụng. 

- Thống nhất một giá trị bước nhảy thời gian X và thời gian ban đầu T0.  

Xác thực:                                        

-  Người sử dụng tính giá trị: T = 
Tcurrent time− T0X   

Trong đó:  

Tcurrent time: Thời gian hiện tại. 

 T0: Thời gian ban đầu (thường chọn T0 = 0). 

X: Là bước thời gian, đây là tham số quyết định thời gian hợp lệ của mật khẩu OTP. 
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      -     Với thuật toán TOTP thì thời gian chuẩn hợp lệ của mật khẩu OTP là 30 giây (X = 30), 

thời gian có hiệu lực của mỗi lần sử dụng mật khẩu OTP là 30 giây được chọn phù hợp với yêu 

cầu về bảo mật và khả năng sử dụng. 

      -     Người sử dụng gửi cho bên xác thực HOTP (K, T) trong đó HOTP là thuật toán sinh OTP 

dựa trên các hàm băm. 

TOTP (K, T) = HOTP (K, T)  

- Đối với thuật toán TOTP, mật khẩu OTP được tính như sau: 

                             TOTP = TOTP (K, T) mod 10𝑑 

 Trong đó d là số chữ số của OTP, thông thường một mật khẩu OTP sinh ra có độ dài từ 6 

đến 8 chữ số. 

            Bên xác thực có thể xác nhận mật khẩu đó hợp lệ hay không. Vì bất kỳ mật khẩu nào được 

sinh ra bên ngoài khoảng thời gian từ T0 đến thời gian hiện tại đều khác nhau. Và vì có một khóa 

được dùng chung nên nhà xác thực có thể chắc chắn rằng mật khẩu được sinh ra bởi một người 

đang sở hữu khóa chia sẻ đó. 

 

      Hình 1: Thuật toán TOTP 

2.4. Ứng dụng của mật khẩu OTP trong các lĩnh vực 

Ứng dụng SMS OTP cho website thương mại điện tử 

Trong thương mại điện tử, SMS OTP mang lại lợi ích cho cả khách hàng lẫn chủ website 

thương mại điện tử. Về phía người mua, họ sẽ có thể xác nhận cẩn thận giỏ hàng của mình trước 
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khi tiến hành checkout. Việc này mang lại trải nghiệm mua sắm online tốt hơn cho người dùng. 

Còn về phía doanh nghiệp e-commerce, việc tối ưu quá trình checkout khiến hình ảnh doanh 

nghiệp trở nên chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, việc bảo vệ thông tin khách hàng cũng góp phần 

nâng cao uy tín cho doanh nghiệp. 

Ứng dụng SMS OTP cho cổng thanh toán 

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều mong muốn bảo vệ tài khoản cá nhân và tránh 

sai sót khi chuyển tiền trực tuyến. Và SMS OTP có thể gia tăng mức độ an toàn cho quá trình 

giao dịch, bằng cách yêu cầu người dùng nhập vài chữ số để xác nhận lại việc chuyển tiền của 

mình. 

Ứng dụng Token OTP cho ngân hàng 

          Đối với lĩnh vực ngân hàng, thiết bị Token và mã Token vô cùng quan trọng. Khi khách 

hang giao dịch online, đề đảm bảo rằng thông tin khách hàng không bị trộm hoặc dù có bị trộm 

thì giao dịch cũng không thể thành công nếu không có mã OTP. Tại các ngân hàng, Mã OTP 

thường được cung cấp qua SMS hoặc máy Token do ngân hàng cấp. 

Ứng dụng SMART OTP cho giao dịch trực tuyến 

Hiện nay, hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam đều đang sử dụng hình thức xác thực bằng 

Smart OTP và dần thay thế cho việc sử dụng SMS OTP. Smart OTP được đánh giá là phương 

thức bảo mật có độ an toàn cao, dễ dàng sử dụng. 

2.5. Kết quả nghiên cứu và bình luận   

Sau khoảng một tháng nghiên cứu và thử nghiệm, nhóm nghiên cứu thấy được rằng: 

Trong thời gian qua, hành vi đánh cắp, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến rất 

phức tạp, gia tăng với nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi, mặc dù việc mã OTP vẫn liên tục được cấp 

cho người dùng nhằm đảm bảo tính an toàn khi giao dịch dù vậy vẫn xảy ra tình trạng mất cắp. 

Và sau một thời gian tìm hiểu, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, đa số cuộc tấn công gần 

như nhằm vào khoảng thời gian trễ của máy chủ (sever time), các đối tượng sẽ dựa vào khoảng 

thời gian đó để đánh cắp mã OTP tiếp đó chúng sẽ lấy được thông tin của người dùng và từ đấy 

việc chiếm đoạt tài sản sẽ trở nên dễ dàng. Để khắc phục được những mối đe dọa trên nhóm đã 

quyết định tăng tốc độ gửi mã cho người dùng một cách nhanh nhất có thể nhằm giảm bớt thời 

gian trễ. Trường hợp mã OTP vẫn bị đánh cắp, máy chủ sẽ tự động thông báo đến hệ thống và 

một mã OTP mới sẽ được gửi đến cho người dùng.  
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Ở nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã trình bày phương pháp sinh mật khẩu OTP dựa 

trên bộ đếm thời gian (TOTP) và đưa ra chương trình mô phỏng. Kết quả được thể hiện như hình 

2:   

                                               Hình 2: Kết quả tạo mã và xác thực 

3. KẾT LUẬN  

        Trong thời đại công nghệ số hiện nay sẽ có rất nhiều phát minh mới được ứng dụng vào 

cuộc sống con người nhằm nâng cao sự tiện lợi. Vậy trên đây, thông qua việc tìm hiểu về an toàn 

thông tin, các phương pháp xác thực, mã xác thực và ứng dụng của mã xác thực trong thanh toán 

điện tử, nhóm nghiên cứu đã thu về những kiến thức cơ bản về mã xác thực, cách thức thực hiện 

và vận hành, mô phỏng tạo mã và xác thực mã OTP. Việc sử dụng và phát triển mã xác thực OTP 

mạng lại lợi ích rất lớn trong công cuộc phát triển kinh tế của thế giới nói chung, đặc biệt trong 

giao dịch điện tử nói riêng. 

Tài liệu tham khảo  
[1]. Phạm Hồng Quân, Vũ Hoàng Hoa: “Bài giảng an toàn mạng thông tin”, ĐH GTVT, 2022. 

[2]. Hoàng Xuân Dậu: “Bài giảng cơ sở an toàn thông tin”, HVBCVT, 2020 

[3]. Arif Hassan, Zarina Shukur, Mohammad Kamrul Hasan: “An Improved Time - Based One 

Time Password Authentication Framework for Electronic Payments”, 2 - 2020. 

[4]. Mohsen Gerami - Satar Ghiasvand: “One-Time Passwords via SMS”, 2016 
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NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO GĂNG TAY THÔNG MINH  

THEO DÕI SỨC KHỎE BỆNH NHÂN 
 

      Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Thúy Nga 

      Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Khánh   

                                 Lớp: Tự động hóa 2-K60 

Tóm tắt: “Găng tay thông minh theo dõi sức khỏe bệnh nhân” được nghiên cứu, chế tạo nhằm 
mục đích hỗ trợ các y bác sĩ trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm. 
Găng  tay thông minh có tính năng đo các thông số về sức khỏe như: nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, 
nồng độ SPO2 trong máu, để từ đó thông báo cho bệnh nhân  thông qua màn hình LCD, thông 

báo tới smartphone của bác sĩ thông qua wifi. Ngoài ra, găng tay thông minh còn có thể nhắc 
nhở bệnh nhân giờ uống thuốc, giúp bệnh nhân  thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi cần thiết. 

Từ khóa: Găng tay thông minh, găng tay theo dõi sức khỏe, bệnh nhân, covid. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hiện nay, tuy chúng ta cơ bản đã kiểm soát được sự lây lan của dịch Covid nhưng 

không vì thế mà chủ quan về những biến chủng mới có thể xuất hiện và bùng nổ dịch 
bệnh trở lại. Mặt khác các bệnh nhân F0 mắc Covid phải cách ly tại nhà cần phải được 
theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên. Trên thị trường đã có các thiết bị sử dụng tại 
nhà đo được các chỉ số cơ thể như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, nồng độ oxi trong máu, tuy 
nhiên các thiết bị đó vẫn còn một vài hạn chế như không đồng thời đo được các chỉ số 
cơ thể mà vẫn còn tách riêng lẻ từng thiết bị khác nhau. Các thiết bị đó chỉ đo được ở 
thời điểm mà ta muốn đo chứ không đo xuyên suốt quá trình của bệnh nhân để từ đó 
theo dõi được sức khỏe. Mặt khác những thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong bệnh 
viện lại có giá thành khá cao. 

2. NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
2.1. Thiết kế phần cứng 

- Găng tay thông minh theo dõi sức khỏe bệnh nhân được thiết kế với những tính năng 
sau: 

• Đo được đồng thời nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, nồng độ oxi trong máu của bệnh 
nhân trong suốt quá trình nghỉ ngơi của bệnh nhân. 

• Cảnh báo khi chỉ số vượt ngưỡng bình thường bằng âm thanh giọng nói. 
• Theo dõi sức khỏe từ xa mọi lúc mọi nơi bằng app trên điện thoại. 
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• Có thể cài đặt các thông số phù hợp cho từng lứa tuổi, đối tượng khác nhau. 
• Tính năng nhắc nhở thời gian uống thuốc bằng giọng nói. 
• Tính năng gọi khẩn cấp đến số điện thoại người thân khi cần trợ giúp. 

- Sản phẩm được sử dụng từ găng tay thể thao cụt ngón, làm từ vải, độ co giãn cao, 
không hấp thụ nhiệt nên đeo vô cùng thoáng mát, tránh được tia UV. Mặt trong của 
găng tay được đệm da chống trơn trượt, tăng ma sát, giúp bệnh nhân dù cho có đeo găng 
tay nhưng vẫn dễ dàng cầm nắm đồ vật. 

 

Hình 1. Găng tay thể thao cụt ngón 

- Găng tay có thể tùy chỉnh kích thước lòng bàn tay, cổ tay để phù hợp với mọi lứa tuổi 
khác nhau. 
- Găng tay được kết nối không dây với bộ điều khiển trung tâm và điện thoại để hiển thị 
các chỉ số đo được và thực hiện một số chức năng khác thông qua kết nối wifi. 

2.2. Sơ đồ cấu trúc phần cứng 

Sơ đồ cấu trúc phần cứng của găng tay thông minh theo dõi sức khỏe bênh nhân nói 

chung gồm 3 phần cơ bản thể hiện trên hình 2. 

 

Hình 2. Sơ đồ khối cấu trúc chung của găng tay thông minh 

- Khối thu tín hiệu: Có chức năng thu nhận các tín hiệu đọc được từ cảm biến. 
- Khối xử lý tín hiệu: Thực hiện xử lý các tín hiệu thu được và truyền tới khối thực thi. 
- Khối thực thi: Thực hiện chức năng thông báo. 
   Với cấu trúc tổng quát của thiết bị như hình 2, đề tài đề xuất phương án lựa chọn linh 
kiện phần cứng cho hệ thống cụ thể như hình 3. 
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Hình 3. Sơ đồ các khối chức năng của găng tay thông minh theo dõi sức khỏe bệnh 
nhân 

-Khối thu tín hiệu:  
• Cảm biến nhiệt độ: Thu nhận dữ liệu về nhiệt độ cơ thể. 
• Cảm biến max1302: Thu nhận dữ liệu về nhịp tim và nồng độ oxi trong máu. 
• Mạch đọc thẻ nhớ: Thu nhận dữ liệu về dữ liệu âm thanh trong thẻ nhớ. 
• Blynk sever: Thu nhận dữ liệu về thời gian và tín hiệu của các nút trên Blynk app. 

-Khối xử lý tín hiệu: 

• Arduino nano: Xử lý dữ liệu thu được. 
• ESP8266: Xử lý dữ liệu thu được và gửi lên Blynk sever. 
• Module SIM 800L: Chức năng gọi điện thoại. 
• Blynk sever: Tiếp nhận, xử lý dữ liệu được gửi từ ESP8266. 

-Khối thực thi: 
• LCD 2004: Hiển thị kết quả thu được sau khi xử lý 
• Mạch khuếch đại âm thanh và loa: Xuất tín hiệu âm thanh 
• Còi: Xuất tín hiệu âm thanh 
• Blynk app: Hiển thị thông báo lên điện thoại 

2.3. Cơ chế hoạt động của găng tay thông minh 
• Tính năng đo lường 

 Khi bệnh nhân đeo găng tay thì các cảm biến sẽ đo và thu nhận tín hiệu: 
-Cảm biến nhiệt độ đo được nhiệt độ dựa theo sự bức xạ hồng ngoại từ những vật mang 
nhiệt. Ở đây cơ thể người sẽ phát ra tia hồng ngoại và sẽ được thu nhận đến cảm biến. 
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-Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxi trong máu dựa theo cơ chế quang phổ. Nghĩa là 
chiếu ánh sáng lên bề mặt da trên cổ tay người dùng. Các bước sóng khác nhau của ánh 
sáng sẽ có những tương tác và khúc xạ khác nhau với mạch máu dưới da ở cổ tay. Các tín 
hiệu bức xạ hồng ngoại hay tín hiệu của bước sóng ánh sáng đo được từ cảm biến nhiệt độ, 
cảm biến nhịp tim và nồng độ oxi trong máu thông qua mạch biến đổi sẽ chuyển đổi thành 
tín hiệu điện. Sau đó qua quá trình lập trình tính toán trên bộ xử lý trung tâm arduino thì sẽ 
cho ra kết quả. 

• Tính năng hiển thị 
Các kết quả đo được từ cảm biến trên găng tay sẽ được kết nối không dây và truyền qua 
đường wifi tới bộ điều khiển trung tâm và hiển thị lên màn hình LCD và cũng hiển thị lên 
điện thoại với dạng thông số và dạng biểu đồ trên app blynk. 

• Tính năng thông báo 
Cơ chế thông báo được thực hiện dựa trên sự tính toán và so sánh các số liệu rồi phản hồi. 
Cụ thể: Nhiệt độ trung bình cơ thể người khoảng từ 35 ÷ 37C. Người trong độ tuổi từ 18 
÷ 40 thì nhịp tim khoảng từ 60 ÷100 nhịp/phút. Nồng độ oxi trong máu ở người bình 
thường trong khoảng từ 96 ÷ 99%.  Khi kết quả đo được nằm trong khoảng này thì thiết bị 
sẽ vẫn hiển thị lên màn hình và không phản hồi gì. Tuy nhiên nếu kết quả đo đươc nằm 
ngoài khoảng này thì mà liên tục trong vòng 1 phút thì sẽ có âm thanh cảnh báo từ loa để 
thông báo cho những người xung quanh biết được, đồng thời trên điện thoại cũng nhận 
được thông báo. 

• Tính năng điều khiển 
Không phải ở độ tuổi nào hay trạng thái nào thì các chỉ số của ai cũng giống nhau. Nên cần 
điều chỉnh các khoảng giá trị mà ta muốn cảnh báo để phù hợp với từng người ở từng độ 
tuổi. Các phím bấm trên thiết bị sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Chỉ bằng việc bấm nút thì các 
thông số sẽ hiển thị và thay đổi theo yêu cầu. Đồng thời cũng có thể điều khiển các thông 
số này từ xa bằng điện thoại thông qua kết nối wifi 

• Tính năng nhắc nhở uống thuốc 

Dữ liệu về thời gian thực sẽ được lấy trực tiếp từ sever của app blynk rồi truyền tới 
ESP8266 thông qua đường truyền wifi, sau đó dữ liệu về thời gian này lại tiếp tục được 
truyền tới arduino nano thông qua giao tiếp UART. Thời gian cài đặt thông báo uống 
thuốc cũng được truyền tương tự. Bằng việc so sánh giữa thời gian thực và thời gian 
uống thuốc, khi 2 thời gian này bằng nhau thì sẽ xuất hiện thông báo bằng âm thanh qua 
loa và thông báo trên điện thoại để nhắc nhở cho bệnh nhân có thể uống thuốc đúng giờ. 

• Tính năng gọi khẩn cấp SOS khi cần trợ giúp 

Trên găng tay sẽ có một nút bấm để khi gặp sự cố mà bệnh nhân cần sự trợ giúp từ 
người thân thì trạng thái nút nhấn sau khi bấm sẽ được truyền tới ESP8266 trên bộ điều 
khiển trung tâm thông qua được truyền wifi, sau đó trạng thái nút nhấn lại tiếp tục được 
truyền tới arduino nano thông qua giao tiếp UART. Lúc này arduino khi nhận được 
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trạng thái về việc gọi điện thoại thì sẽ tự động gọi đến số điện thoại đã cài sẵn từ trươc 
thông qua tập lệnh AT. 

2.4. Xây dựng lưu đồ thuật toán cảnh báo và giám sát thông số sức khỏe 

 

Hình 4. Lưu đồ thuật toán cảnh báo và giám sát thông số sức khỏe 

Chương trình bắt đầu, khởi tạo các biến lưu giá trị của nhiệt độ, nhịp tim, nồng độ 
oxi trong máu và trạng thái của loa là đang tắt. Sau đó cảm biến sẽ đọc dữ liệu thu được 
rồi hiển thị lên màn hình LCD đồng thời cũng đẩy lên app blynk. Tiếp theo chương 
trình sẽ thực hiện lệnh so sánh. Nếu giá trị về nhiệt độ, nhịp tim, nồng độ oxi trong máu 
nằm trong khoảng cho phép thì trạng thái loa sẽ vẫn bằng 0, nhưng nếu nằm ngoài 
khoảng đó thì trạng thái loa sẽ được kích lên 1 và đồng thời cũng sẽ xuất tín hiệu cảnh 
báo về điện thoại. 

Một số hình ảnh sản phẩm và giao diện phần mềm: 

 
Hình 5. Găng tay và bộ điều khiển trung tâm 
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Hình 6. Giao diện phần mềm trên điện thoại kết nối với găng tay 

 
2.5. Kết quả nghiên cứu 

Sau khi hoàn thành, găng tay thông minh theo dõi sức khỏe bệnh nhân đã được vận 
hành, thử nghiệm trên nhiều đối tượng với những độ tuổi khác nhau. Kết quả là sản 
phẩm hoạt động ổn định ở tất cả các tính năng, các chỉ số đo được cũng tương đối chính 
xác so với các loại thiết bị khác. Ban đầu mọi người sử dụng còn hơi bỡ ngỡ, chưa quen. 
Nhưng sau nhiều lần thì mọi người cũng đã thích ứng, sử dụng sản phẩm linh hoạt hơn.  

3. KẾT LUẬN 
Sản phẩm tạo ra cơ bản đáp ứng yêu cầu các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên để kiểm 

nghiệm thật đầy đủ tính tiện dụng và chính xác các thông số kỹ thuật thì cần được kiểm 
chứng nhiều hơn có chuyên gia về kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin và phải có 
thêm thời gian dài để hoàn thành, bổ sung thêm các tính năng cho sản phẩm. Sản phẩm 
sẽ được nghiên cứu và phát triển thêm nhiều tính năng mới như: Đo huyết áp, thống kê 
chỉ số cơ thể theo thời gian, gửi dữ liệu đo được từ nhiều găng tay về cho một máy 
chủ... 

 

Tài liệu tham khảo 
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI CỠ NHỎ 

 

        Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Chí Kiên 
             Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Phương 
               Hứa Thị Phương Thảo 
               Trần Thành Công 
               Đỗ Trọng Hùng 
               Nguyễn Đăng Tài 
            Lớp:   Trang bị điện 2 – K60 

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu này trình bày quy trình thiết kế mô hình xe chạy bằng năng 
lượng mặt trời điều khiển bằng Arduino Uno. Xe được điều khiển bằng smartphone qua kênh 
Bluetooth. Kết quả nghiên cứu cho ra sản phẩm mô hình điều khiển xe, lập trình điều khiển 
bằng chương trình của Arduino. Xe có thể chạy nhanh, giảm, rẽ trái, rẽ phải. Đề tài cũng trình 
bày tổng quan về các công nghệ khai thác năng lượng mặt trời và xu hướng phát triển xe năng 
lượng mới và xu hướng phát triển xe năng lượng mới là một tất yếu khách quan; giúp cho sinh 
viên hiểu và ứng dụng được năng lượng mặt trời, ứng dụng lập trình điều khiển Arduino, điều 
khiển từ xa. 

Từ khóa: Arduino Uno, động cơ DC, pin mặt trời, xe năng lượng 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng, vấn đề ô nhiễm môi trường càng ngày càng 
trầm trọng, các phương tiện đốt trong đang trở thành gánh nặng kinh tế của nhiều quốc 
gia, nhiều tổ chức, chính phủ và người tiêu dùng đã và đang tìm kiếm các nguồn năng 
lượng khác rẻ hơn, sạch hơn để thay thế. Trong xu thế đó, đáng chú ý là các ứng dụng 
về năng lượng mặt trời, đặc biệt nghiên cứu phát triển xe chạy bằng năng lượng mặt 
trời. 

Mặt trời là một trong những nguồn năng lượng có sẵn, gần như vô tận, nếu tận dụng 
và khai thác hợp lí sức mạnh to lớn đó thì việc giải quyêt các vấn đề về năng lượng sẽ 
trở trên dễ dàng hơn rất nhiều. Theo dự báo các nghiên cứu, xe chạy năng lượng mặt 
trời được hứa hẹn sẽ thay thế những xe năng lượng truyền thống trong tương lai. Trong 
những năm gần đây, các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, và Australia rất chú trọng 
phát triển năng lượng tái tạo, cũng như năng lượng mặt trời. Một loạt các hãng xe hơi 
lớn như Toyota, Nissan, Mitsubishi, Volvo, BMW, Ford, GM đều có đầu tư đáng kể vào 
lĩnh vực xe hơi điện với mục tiêu chuyển sang dòng xe này vào năm 2020. Dẫn đầu thị 
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trường xe hơi điện hiện tại là Tesla (Mỹ). Hiện tại, giá cả của xe hơi điện phụ thuộc lớn 
vào chi phí pin điện. Tuy nhiên, trong tương lai không xa, với sự tiến bộ của công nghệ, 
chi phí này đang và sẽ giảm đáng kể, khiến giá cả xe hơi điện có thể tương đương hoặc 
rẻ hơn các loại xe hơi thông thường khác. Do vậy, vấn đề nghiên cứu, thử nghiệm và 
phát triển xe chạy bằng năng lượng mặt trời là xu thế tất yếu. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu giới thiệu về cách thiết kế mô hình xe chạy 

chạy bằng năng lượng mặt trời công suất nhỏ, điều khiển từ xa bằng điện thoại. 
 Mô hình gồm có: 
- Tấm pin năng lượng mặt trời (10W-20V-0.5A). 
- Module Bluetooth HC-05. 
- Động cơ DC (động cơ dc giảm tốc V1 1:120). 
- Bánh xe. 
- Module điều khiển động cơ L298N 
- Bộ xử lý bằng Arduino Uno R3. 
- Mạch giảm áp LM2596S. 

2.1. Sơ đồ khối và các thành phần chính của xe 
Toàn bộ mô hình gồm bộ xử lý trung tâm, mạch điều khiển động cơ, pin năng lượng 
mặt trời được đặt lên xe. 

 

Hình 1. Sơ đồ khối mô hình xe năng lượng mặt trời 
 

- Module Bluetooth HC-05 
Bộ phận này giúp kết nối điều khiển giữa giao diện điện thoại và Arduino UNO R3. 

- Arduino UNO R3 
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Arduino UNO R3 là kit Arduino UNO thế hệ thứ 3, với khả năng lập trình cho các ứng 
dụng điều khiển phức tạp do được trang bị cấu hình mạnh cho các loại bộ nhớ ROM, 
RAM và Flash, các ngõ vào ra digital I/O trong đó có nhiều ngõ có khả năng xuất tín 
hiệu PWM, các ngõ đọc tín hiệu analog và các chuẩn giao tiếp đa dạng như UART, SPI, 
TWI (I2C). 

 
 

Hình 2. Kết nối module Bluetooth Hc-05 và Arduino Uno 
 

- Module điều khiển động cơ L298N 
Module điều khiển động cơ (Motor Driver) sử dụng chip cầu H L298N giúp điều khiển 
tốc độ và chiều quay của động cơ DC một cách dễ dàng, ngoài ra module L298N còn 
điều khiển được 1 động cơ bước lưỡng cực. Mạch cầu H của IC L298N có thể hoạt 
động ở điện áp từ 5V đến 35V. 
Module L298N có tích hợp một IC nguồn 78M05 để tạo ra nguồn 5V để cung cấp cho 
các thiết bị khác. 
 

 
Hình 3. Sơ đồ kết nối Module điều khiển động cơ và Arduino 
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2.2. Quy trình thiết kế xe năng lượng mặt trời 

- Bước 1: Chuẩn bị mạch Arduino Uno R3, mạch Blutooth HC05, mạch L298N, 
khung xe, động cơ giảm tốc V1, pin mặt trời. 
- Bước 2: Ráp khung xem kết nối board mạch. 
- Bước 3: Viết chương trình điều khiển và thử nghiệm. 
- Bước 4: Nạp ứng dụng điều khiển vào điện thoại Android. 
- Bước 5: Thử nghiệm kết quả. 

2.3. Xây dựng chương trình điều khiển 
Để kết nối và điều khiển xe cần có 2 phần:  
+ Chương trình giao tiếp giữa điện thoại và khối Bluetooth. 
+ Chương trình điều khiển xe nạp cho Arduino Uno. 

Lưu đồ của chương trình điều khiển như hình 4. 
 

 
 

       Hình 4. Lưu đồ chương trình điều khiển 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97



 
 

Chương trình điều khiển xe đã có sẵn ứng dụng được phát triển bởi cộng đồng Arduino. 
Chúng ta chỉ việc tải app Android trên Google Play về máy là sử dụng được. Phần lập 
trình điều khiển xe được lập trình trên phần mềm của Arduino, sau đó nạp vào Chip 
Arduino. 
Xe có các chức năng: chạy nhanh, chạy chậm, rẻ trái, rẻ phải, dừng, tiến, bật đèn, loa. 
Khi không chạy nữa thì dừng và thoát khỏi kết nối điện thoại. 

 
 

Hình 5. Màn hình điều khiển xe 
 
2.4. Kết quả 
 

 
 

Hình 6. Mô hình xe năng lượng mặt trời 
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3. KẾT LUẬN 

Mô hình xe chạy năng lượng mặt trời công suất nhỏ phù hợp để thử nghiệm điều 
khiển, ứng dụng lập trình Arduino. Mô hình này rất hữu ích cho sinh viên học về ứng 
dụng năng lượng mặt trời. 
Tài liệu tham khảo 
[1]. Mehrdad Ehsani, Yimin Gao - Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell 
Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design, Second Edition (Power Electronics and 
Applications Series) 
[2] Huỳnh Châu Duy (2016). Năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường. NXB Đại học 
Quốc gia TPHCM. 
[3]. https://oto-hui.com/ 
[4]. https://tailieuoto.vn/ 
[5] Trần Thế San (2005). Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot. NXB Thống kê. 
[6] Võ Viết Cường (2017). Năng lượng mặt trời - Thiết kế và lắp đặt. NXB. Đại học 
Quốc gia TPHCM. 
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NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI VÀ QUẢN LÝ KẾT NỐI CHO 
MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY MẬT ĐỘ CAO CỦA HỆ THỐNG BÃI 

ĐỖ XE THÔNG MINH 
 

    Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Minh Tuấn 

    Sinh viên thực hiện: Lê Trần Nguyên Hiếu  Lớp: KTVT2 K59 

                                                 Nguyễn Thế Anh               Lớp: KTVT2 K59 

                                                 Nguyễn Trung Anh           Lớp: KTVT2 K59 

                                                 Phạm Quang Hải               Lớp: KTVT2 K59 

                                                 Trịnh Anh Đức                  Lớp: KTVT2 K59 

Tóm tắt:  Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp phù hợp để kết nối và quản lý kết nối 
áp dụng cho mạng cảm biến không dây mật độ lớn. Triển khai thử nghiệm giải pháp 
trong hệ thống bãi đỗ xe thông minh sử dụng hay tích hợp mạng cảm biến LPWAN. Nội 
dung chính đề tài là phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp để kết nối và quản 
lý kết nối áp dụng cho mạng cảm biến không dây mật độ lớn được triển khai trong hệ 
thống bãi đỗ xe thông minh. 

Từ khóa: Internet of Things, Smart parking, LoRaWan, LPWAN. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bãi đỗ xe thông minh hiện nay đang là một chủ đề nóng bỏng trên thế giới. Chủ đề 

đã và đang được khai thác và nghiên cứu nhiều. 

Smart parking là một trong những giải pháp của smart city và cũng là một trong 
những giải pháp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Những sân bay, những trường đại 
học, trung tâm mua sắm chỉ là một vài ví dụ cho việc nhận thấy những lợi ích đáng kể 
của công nghệ đỗ xe tự động. Khả năng kết nối, phân tích và tự động hóa dữ liệu thu 
thập từ các thiết bị được hỗ trợ bởi Internet of Thing là những gì ta có thể thấy rất rõ ở 
những bài đỗ xe thông minh. 

Ngày nay tại nước ta số lượng ô tô và xe máy ngày càng tăng nhanh trong khi số 
lượng và diện tích các bãi đỗ xe chưa đủ để đáp ứng. Thực trạng này đòi hỏi sự ra đời 
của các bãi đỗ xe thông minh. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 
a. Mô hình bãi đỗ xe thông minh xây dựng dựa trên mạng LoRaWan và IoT. 
Đối với các hệ thống bãi đỗ xe thông minh được nghiên cứu và triển khai từ trước 

cho tới nay, đã áp dụng nhiều chuẩn kết nối không dây, nhưng chủ yếu là các chuẩn kết 
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nối  không dây tầm gần như Zigbee, Wifi….Với sự phát triển của các công nghệ, kỹ 
thuật kết nối không dây thế hệ mới, trong đó là các công nghệ không dây tầm xa tiêu thụ 
ít năng lượng, thì việc áp dụng các công nghệ này vào bãi đỗ xe sẽ giúp cho hệ thống 
được mở  rộng các tính năng, cũng như quy  mô. Trong các công nghệ kết nối không 
dây diện rộng đang được áp dụng trong hệ thống bãi đỗ xe thông minh cần phải kể đến 
công nghệ kết nối LoRa. 
 

Nguyên tắc hoạt động của 
cảm biến từ trường trên 

thiết bị cảm biến thông minh

Thiết bị cảm biến 
đỗ xe

Thiết bị cổng 
LoRaWan 
GateWay

Trường hợp thiết bị 
cảm thông minh đặt 
tại bãi đỗ trong nhà

Trường hợp thiết bị 
cảm biến thông minh 

đặt tại bãi đỗ ngoài trời

Ethernet

Wifi

3G/GPRS

Máy chủ 
mạng cục bộ

Cơ sở dữ liệu 
mạng cục bộ

Cơ sở dữ liệu 
trên đám mây

TTN

Máy chủ đám 
mây IoTGateWay

LoRaWan 
End Node

Thiết bị cảm biến 
thông minh

Các kết nối 
Internet

Mạng 
Internet

Mạng 
LoRaWan

 
Hình 1. Mô hình hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh ứng dụng công nghệ mạng 

cảm biến không dây LoRa và Internet vạn vật (IoT) 
 

Các module LoRa hiện nay có thể sử dụng kỹ thuật điều chế LoRa, là kỹ thuật 
dựa trên điều chế Chirp Spread Spectrum (CSS), sử dụng tần số chirp với một biến đổi 
tuyến tính của tần số theo thời gian để mã hóa thông tin, kỹ thuật này giúp cho độ lệch 
về tần số giữa bộ phát và bộ thu dễ dàng được loại bỏ trong bộ giải mã và còn giúp miễn 
dịch với hiệu ứng Doppler. Độ lệch tần số giữa bộ phát và bộ thu có thể lên đến 20% 
băng thông mà không ảnh hưởng đến hiệu suất giải mã. Ngoài ra, các module có thể 
chuyển sang sử dụng kỹ thuật điều chế FSK hoặc GFSK tùy nhu cầu. Các tham số dùng 
để tùy biến điều chế LoRa là: băng thông (Bandwidth – BW), yếu tố lan truyền 
(Spreading Factor – SF) và tỉ lệ mã hóa (Code Rate – CR). 

Với công nghệ LoRa cấu trúc mạng điển hình thường được sử dụng là kiến trúc 
hình sao, với các thiết bị cảm biến đầu cuối (end-device) giao tiếp với thiết bị cổng 
(gateway) sử dụng kỹ thuật LoRa và giao thức LoRaWAN. Gateway sẽ chuyển tiếp gói 
tin từ thiết bị đến hệ thống máy chủ theo 2 chiều. 

Với hệ thống bãi đỗ xe thông minh được nghiên cứu thử nghiệm, thiết bị cảm biến 
đầu cuối tích hợp cảm biến từ trường 3 trục, xác định trạng thái dừng/đỗ của phương 
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tiện dựa trên sự thay đổi từ trường tại điểm đặt thiết bị cảm biến. Thông tin trạng thái 
đỗ, cường độ từ trường được thiết bị truyền về hệ thống máy chủ IoT thông qua thiết bị 
cổng. Các thiết bị này được thiết kế sử dụng nguồn điện cấp từ pin Lithium, tiêu thụ ít 
năng lượng để đảm bảo hoạt động trong khoảng thời gian dài. 

Thiết bị cổng có chức năng thiết lập kết nối với nhiều thiết bị cảm biến để chuyển 
tiếp thông tin từ các thiết bị cảm biến lên hệ thống máy chủ IoT trên Internet qua kết nối 
Wifi 

Hệ thống quản lý được xây dựng dựa trên máy chủ IoT ThingsBoard, với giao 
diện quản lý trực quan, nhiều tính năng, sẽ được giới thiệu trong phần sau của bài báo. 

b. Phương pháp điều khiển kết nối và quản lý kết nối cho mạng cảm biến không 
dây trong bãi đỗ xe thông minh 

Với một hệ thống bãi đỗ xe được xây dựng dựa trên mạng cảm biến không dây 
LoRa mật độ cao, cấu hình kết nối dạng hình sao kết hợp – tức là nhiều nút mạng cảm 
biến cùng kết nối với một thiết bị cổng, thì “xung đột” sẽ có thể xảy ra, gây lỗi dữ liệu 
và giãn đoạn kết nối. 

Như vậy, cần áp dụng cơ chế điều khiển truy nhập trên mạng cảm biến không dây, 
nhằm tránh xung đột trong mạng. 

Cơ chế điều khiển truy nhập được phát triển cho mạng cảm biến không dây LoRa 
được phát triển cho mạng cảm biến không dây của hệ thống dựa trên việc đồng bộ xử  
lý theo thời gian giữa các nút mạng. Trong đó, các chương trình xử lý cho các nút mạng 
sẽ được đồng bộ về nhịp xử lý, hay sẽ có giá trị như nhau đối với một biến thời gian 
trong chương trình. Biến thời gian trong chương trình xử lý, được gọi là nhãn thời gian 
hay nhịp thời gian, là biến đếm có giá trị tăng dần theo nhịp định thời, được thiết lập 
dựa trên các phần cứng định thời (timer) được hỗ trợ trong các chíp vi xử lý chính của 
thiết bị. Để đảm bảo độ chính xác về “đồng bộ”, thì nhịp định thời phải càng nhỏ càng 
tốt. 

Nút mạng 
cảm biến N2

Nút  mạng 
cổng (GW)

Nút mạng 
cảm biến N1

Chu kỳ 
truyền thông

Chu kỳ 
truyền thông

“Xung đột” dữ liệu
➔ Lỗi dữ liệu

Chu kỳ 
truyền thông

Chu kỳ 
truyền thông

Chu kỳ 
truyền thông

Truyền thông theo khe thời gian
(Đồng bộ thời gian)

➔ Không xảy ra “xung đột”

TS1 TS2 TS3 TSk TSN TS1

Chu kỳ 
truyền thông

Khung thời gian truyền thông

Truyền thông không theo 
đồng bộ thời gian

 
Hình 2. Mô hình điều khiển truy nhập phân chia theo khe thời gian (TDMA) triển 
khai trên mạng cảm biến không dây LoRa mật độ cao của Bãi đỗ xe thông minh. 
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Phương pháp đồng bộ xử lý giữa các nút mạng, dựa trên đồng bộ nhãn thời gian 
được thực hiện thông qua chuỗi xử lý như mô tả trong hình ???. 

Nút mạng 
cảm biến

Nút  mạng 
cổng (GW)

Khung thời gian
TS1 TS2 TS3 TSk TSN TS1 TS2

1 5

TSk TSN

Chu kỳ đồng bộ
Chu kỳ truyền thông

dữ liệu

……
……
…...

0

Khoảng định thời ngẫu nhiên 
theo chu kỳ một khe thời gian

4

2 3

TDelay

 
Hình 3. Giản đồ theo thời gian các bước xử lý “đồng bộ” giữa nút mạng cảm biến và 

thiết bị cổng. 

Trong mô hình, các nút mạng cảm biến sẽ “chủ động” đồng bộ nhịp thời gian của 
mình theo nhịp thời gian tại nút mạng cổng. Nút mạng cổng sẽ quản lý một “khung thời 
gian”, theo giá trị của biến đếm thời gian tại nút mạng này. Một khung thời gian sẽ được 
phân chia thành N khoảng thời gian nhỏ, được gọi là các khe thời gian, và lần lượt được 
gán một chỉ số có giá trị từ 1 đến N. Tại thời điểm đầu của một khung thời gian, trong 
“khe thời gian” đầu tiên (TS1), GW sẽ luôn phát đi một bản tin quảng bá chứa nhãn thời 
gian, mang thông tin về nhịp thời gian của nút mạng. 

Giá trị nhịp thời gian ở nút mạng cảm biến sẽ “đồng bộ”, hay có giá trị tương ứng 
với giá trị nhịp thời gian tại nút GW. Như vậy các quá trình xử lý theo nhịp thời gian ở 
các nút mạng này sẽ được thực hiện đồng thời tương ứng nhau, hay giữa các nút mạng 
đã được đồng bộ xử lý. 

Sau khi nút mạng cảm biến báo nhận đồng bộ cho nút mạng GW thông qua một 
bản tin báo nhận, nút mạng GW sẽ ấn định hay cấp phát một khe thời gian duy nhất 
trong khung thời gian mà nó quản lý và gửi thông tin này cho nút mạng cảm biến. Một 
nút mạng cảm biến chỉ được phép thực hiện phát/truyền dữ liệu trong chu kỳ khe thời 
gian đã được GW ấn định, như mô tả trong hình. Điều này sẽ đảm bảo không xảy ra 
xung đột dữ liệu, vì mỗi một nút mạng chỉ truyền dữ liệu trong khe thời gian riêng biệt, 
đã được GW chỉ định. 

Các thông tin từ thiết bị cảm biến đầu cuối sẽ được chuyển tiếp qua GW để gửi 
lên máy chủ IoT – ThingsBoard, được xây dựng để quản lý các thông tin của bãi đỗ xe, 
cũng như của từng thiết bị cảm biến. 
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Hình 3. Mô hình quản lý bãi đỗ xe trên máy chủ IoT Thingsboard. 

  
Hình 4. Giao diện quản lý trên máy chủ IoT ThingsBoard cho hệ thống bãi đỗ xe 

thông minh. 

3. KẾT LUẬN 
Nội dung nghiên cứu chính của đề tài là phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp phù 

hợp để kết nối và quản lý kết nối áp dụng cho mạng cảm biến không dây mật độ lớn 
được triển khai trong hệ thống bãi đỗ xe thông minh, ứng dụng công nghệ kết nối không 
dây thế hệ mới là LoRa, kết hợp với IoT nhằm mang lại những tiện ích trong việc quản 
lý của bãi đỗ xe nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng. 
Tài liệu tham khảo 

[1]. ] Kimmo Karvinen & Tero Karvinen: Getting Started With Sensors. Maker Media, 
2014 

[2]. Maik Schmidt Arduino A Quick Start Guide, The Pragmatic Bookshelf, 2015 

[3] Robert Faludi,  “Building Wireless Sensor Networks”, O’Reilly Media, 2010 
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH GIÁM SÁT LƯU 
LƯỢNG, MẬT ĐỘ GIAO THÔNG TRÊN TUYẾN PHỐ 

 
   Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Lương Miên 

Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Duy; Lê Anh Đức;  Nguyễn Duy Nội; 
Đỗ Đức Lâm; Nguyễn Đắc Long   

    Lớp: Tự động hóa 3 - K59 

Tóm tắt: Bài báo trình bày về một giải pháp xây dựng hệ thống nhận dạng, giám sát 

phương tiện giao thông trên tuyến phố ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, IoT. Hệ thống sử dụng 
camera giao thông để thu thập dữ liệu giao thông. Nhóm chúng em đã phát triển được chương 
trình máy tính Apps, Website, cho phép nhận dạng biển số phương tiện giao thông, xác định lưu 
lượng mật độ phương tiện giao thông, phát hiện phương tiện vi phạm giao thông, cảnh báo va 
chạm phương tiện tham gia giao thông trên tuyến phố, từ đó giúp các đơn vị quản lý ứng phó và 

xử lí hiệu quả các tình huống giao thông theo thời gian thực. 

Từ khóa: ITS, YOLOv5, IoT giao thông, xử lý ảnh 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Việt Nam là nước sử dụng xe máy nhiều và có hệ thống phương tiện giao thông 

thuộc vào loại phức tạp. Tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm đặc biệt với các 
tỉnh thành lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn là một trong những vấn đề tồn đọng qua 
nhiều năm. Bên cạnh đó mặc dù đã có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và biển báo đặt 
ở nhiều nơi, xong một bộ phận nhỏ người tham gia giao thông vẫn chưa có ý thức chấp 
hành hiệu lệnh (hoặc chỉ chấp hành khi có sự có mặt của lực lượng chức năng). Chính vì 
những thực trạng trên nên nhóm em đã nghiên cứu thiết kế một hệ thống phân tích và xử 
lý các tình huống giao thông, tập trung vào phát triển chương trình máy tính ứng dụng 
công nghệ xử lí ảnh để phát hiện, nhận dạng phương tiện giao thông, xác định lưu lượng 
mật độ giao thông trên tuyến; phân tích các vi phạm giao thông và thống kê lưu lượng 
phương tiện giao thông di chuyển qua các nút giao thông trên tuyến; đồng thời dữ liệu 
phương tiện giao thông được gửi lên website hỗ trợ công tác quản lý thời gian thực. 

2. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG, MẬT ĐỘ 
GIAO THÔNG TRÊN TUYẾN PHỐ 

Chương trình máy tính hệ thống giám sát phương tiện giao thông trên tuyến phố 
được phát triển trên cơ sở ứng dụng IoT và công nghệ xử lý ảnh, gồm hai module, đó là:  
(1). Chương trình máy tính nhận dạng, phát hiện phương tiện vi phạm giao thông tại nút 
giao thông ứng dụng xử lý ảnh, kết nối với camera giao thông; (2). Chương trình 
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website thông tin, cảnh báo đến người dùng. Ngoài ra hệ thống cũng được trang bị các 
thiết bị phần cứng gồm: camera giao thông, kit điều khiển-IoT, máy chủ dữ liệu. 

Chương trình máy tính nhận dạng, phát hiện phương tiện giao thông được kết 
nối với camera giao thông để nhận dữ liệu hình ảnh. Sau đó, chương trình máy tính sẽ 
phân tích hình ảnh để nhận dạng, phát hiện các phương tiện giao thông, hành vi vi phạm 
giao thông như: vượt đèn đỏ …; tính lưu lượng mật độ phương tiện giao thông qua nút 
giao thông. Các thông tin dữ liệu hữu ích từ chương trình nhận dạng, phát hiện phương 
tiện vi phạm giao thông được gửi lên website để cung cấp thông tin, cảnh báo đến người 
dùng. Giao diện website cũng đưa ra các phân tích và biểu đồ lưu lượng các phương tiện 
lưu thông qua các nút giao thông. 

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG, MẬT ĐỘ GIAO 
THÔNG TRÊN TUYẾN PHỐ 

3.1. Sơ đồ khối cấu trúc hệ thống 

 
Hình 1. Sơ đồ khối các thành phần trong hệ thống 

 Camera giao thông truyền dữ liệu hình ảnh giao thông về trung tâm. Chương trình 
máy tính ứng dụng (App): Nhận dữ liệu hình ảnh giao thông từ camera giao thông, sau 
đó nhận dạng phương tiện giao thông, tính lưu lượng giao thông qua nút giao thông. Dữ 
liệu kết quả sẽ được gửi lên webserver. Chương trình webserver nhận dữ liệu từ chương 
trình App, lưu trữ trên database và tương tác với người dùng. 
3.2. Lưu đồ thuật toán hệ thống 

Lưu đồ thuật toán của hệ thống được trình bày trong Hình 2. Sau khi kết nối 
camera thành công vào hệ thống, camera thu thập dữ liệu hình ảnh video dòng giao 
thông, từ đó cung cấp cho apps, chương trình máy tính nhận dạng phương tiện giao 
thông, xác định lưu lượng, mật độ giao thông trên tuyến phố, đồng thời gửi dữ liệu, cập 
nhật thông tin lên web server. 
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Hình 2. Lưu đồ thuật toán hệ thống hệ thống 

4. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG, 
MẬT ĐỘ GIAO THÔNG TRÊN TUYẾN PHỐ 

Chúng em đã tiến hành phát triển chương trình ứng dụng Apps đáp ứng các yêu 
cầu đặt ra: nhận dạng biển số phương tiện tham gia lưu thông qua nút giao thông; nhận 
dạng, phát hiện các phương tiện vi phạm giao thông tại các nút giao thông.  

Chương trình ứng dụng App phát triển dựa trên YOLOv5, DeepSORT với các ưu 
điểm về phát hiện, theo dõi đối tượng với độ chính xác cao.  

 
Hình 3. Giao diện chương trình nhận dạng, giám sát phương tiện giao thông 
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5. PHÁT TRIỂN WEBSITE GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
Giao diện website của hệ thống với các chức năng cơ bản gồm màn hình đăng 

nhập hệ thống (Hình 4), giao diện quản lý hệ thống (Hình 5), giao diện quản lý phương 
tiện vi phạm (Hình 6), giao diện trích xuất hình phương tiện vi phạm giao thông (Hình 
7), giao diện thống kê lưu lượng phương tiện giao thông qua nút giao thông (Hình 8), 
màn hình biểu đồ số lượng của từng phương tiện qua nút giao thông (Hình 9). 

 
Hình 4. Giao diện website đăng nhập hệ thống 

 
Hình 5. Giao diện website quản lý hệ thống 

 
Hình 6. Giao diện website quản lý các vi phạm giao thông 
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Hình 7. Giao diện trích xuất video và hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông 

 

 
Hình 8. Giao diện thống kê lưu lượng phương tiện giao thông qua nút giao thông 

 

 
Hình 9. Biểu đồ thể hiện số lượng của từng phương tiện qua nút giao thông 
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6. KẾT LUẬN 

Nhóm chúng em đã phát triển được hệ thống phần cứng cơ bản với camera giao 
thông, kit STM32, module Esp8266 và chương trình máy tính nhận dạng phương tiện 
giao thông trên tuyến phố với DeepSort, cho phép xác định lưu lượng mật độ phương 
tiện giao thông đi qua nút giao trên tuyến phố. Các kết quả thử nghiệm với dữ liệu 
camera giao thông tuyến Lê Duẩn (Hà Nội) cho thấy hệ thống được đề xuất trong bài 
báo có tính khả thi, có thể áp dụng vào thực tế, cho phép nhận dạng, phát hiện, phương 
tiện giao thông và xác định được mật độ lưu lượng phương tiện giao thông qua nút giao 
thông trên tuyến phố. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng gặp khó khăn khi dòng giao thông 
trên tuyến phố Việt Nam là hỗn hợp; cơ sở hạ tầng đô thị nước ta còn nhiều hạn nên khó 
khăn trong việc bố trí lắp đặt camera giao thông. 

Trong tương lai nhóm em tiếp tục phát triển chương trình máy tính nhận dạng 
các va chạm giao thông và các tình huống giao thông phát sinh để đảm bảo an toàn giao 
thông, giảm ùn tắc giao thông và kịp thời có những biện pháp cứu hộ giao thông phù 
hợp. Các số liệu thống kê lưu lượng mật độ giao thông ở các nút giao thông sẽ được 
dùng để phân tích tình trạng ùn tắc giao thông cho một số bài toàn giao thông khác. 
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NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CƠ HỌC 
BÊ TÔNG SỬ DỤNG XỈ LÒ CAO NGHIỀN MỊN VÀ 

TRO BAY LÀM CẤU KIỆN BÊ TÔNG  
CỐT THÉP VEN BIỀN 

 

Sinh viên thực hiện   
 

Nguyễn Tiến Đạt   Lớp : Cầu – Đường bộ Việt Pháp-K60    
Phan Quang Vinh   Lớp : Cầu – Đường bộ Việt Pháp-K60    
Vương Công Chế   Lớp : Cầu – Đường bộ Việt Pháp-K60    
Quyền Mai Phương                 Lớp : Cầu – Đường bộ Việt Pháp-K61 

 

Người hướng dẫn: TS. Thái Minh Quân 
 
 
1. GIỚI THIỆU       
 
Mục tiêu đề tài: 

Thiết kế thành phần và chế tạo được bê tông có bền cao sử dụng nhiều tro bay và xỉ hạt lò 
cao nghiền mịn cường độ chịu nén từ 40 MPa, cường độ chịu ép chẻ  >3,5 MPa, và đánh giá độ 
mài mòn trong nước. 
Tính mới và sáng tạo: 
- Sử dụng tro bay+ xỉ lò cao nghiền mịn thay thế xi măng lên đến 36%. 
- Sử dụng cát nghiền thay thế 100% cát tự nhiên. 
 Kết quả nghiên cứu: 
- Thành phần cấp phối và các kết quả về tính chất cơ học của bê tông sử dụng tro bay và xỉ 
lò cao nghiền mịn. 
 Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng 
áp dụng của đề tài:  
- Đề tài đưa ra giải pháp hiệu quả để xử lý, tái sử dụng được các nguồn phế thải xây dựng, 
giúp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường cũng như chi phí cho việc xử lý phế thải. 
- Nghiên cứu này giúp đa dạng hóa nguồn vật liệu, giảm giá thành trong chế tạo bê tông 
nói chung và bê tông bền biển nói riêng. 
- Báo cáo tổng kết sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau này. 
- Đề tài có khả năng áp dụng thực tế cao khi Việt Nam là nước có đường bờ biển kéo dài, 
các công trình bê tông ven biển được xây dựng rất nhiều. 
 

 
 

2. NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Tổng quan về công trình bê tông ven biển 

Bê tông là vật liệu có độ bền trong nước, rất dễ tạo hình các kết cấu với hình dáng kích 
thước khác nhau, giá thành thấp và có thể sản xuất ở mọi nơi trên thế giới. Vì lý do đó nên các 
KCBT, KCBTCT đã được sử dụng gần 200 năm qua và trở thành một trong những vật liệu công 
nghiệp phổ biến nhất thế giới [1]. Hiện nay, bê tông và bê tông cốt thép đóng vai trò quan trọng 
và được ứng dụng nhiều trong các công trình biển, một số dạng công trình chính như: công 
trình bảo vệ bờ, công trình cảng hay công trình giao thông. 
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Hình 1. 2 Hệ thống công trình bảo vệ bờ biển Hải Hậu, Nam Định 

 

Hình 2. 1 Đê chắn sóng cảng Dung Quất, Quảng Ngãi 

 

Hình 2. 2Đê chắn sóng cảng Tiên Sa, Đà Nẵng 

 Sự phá hoại kết cấu bê tông và BTCT trong môi trường ven biển 

Điều kiện phơi nhiễm trong môi trường biển là một thách thức đối với vật liệu như bê 
tông. Các tính năng dài hạn của bê tông trong môi trường biển phụ thuộc vào sự tương tác phức 
tạp của cơ chế phá hoại vật lý cũng như hóa học của bê tông do môi trường biển gây ra. Đặc 
biệt đối với KCBTCT, sự khuyếch tán ion clo gây ăn mòn cốt thép có thể là cơ chế quan trọng 
nhất dẫn đến sự phá hủy của kết cấu. Tuy nhiên, về mặt tổng thể, sự phá hủy còn được gây ra 
bởi tác động đồng thời của ion sunfat, các hiệu ứng vật lý như muối kết tinh và các tác động cơ 
học của những con sóng [1]. 

Sự hình thành các sản phẩm thạch cao và ettringite dẫn đến sự suy giảm chất lượng của 
bề mặt bê tông. Ảnh hưởng của sự tấn công hóa học gây tích lũy dần sự suy giảm tổng thể chất 
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lượng bê tông. Nói cách khác, bề mặt bê tông trở nên yếu và dễ bị xói mòn bởi tác động liên 
tục do sóng vỗ. Theo cách này, các cơ chế hóa học và vật lý cùng nhau tác động là nguyên nhân 
của sự suy thoái chất lượng bê tông. 

Sự ăn mòn cốt thép do clorua gây ra là dạng chủ yếu của sự phá hủy trong kết cấu bê tông 
thường và bê tông dự ứng lực. Sự xâm nhập của clorua vào bê tông chủ yếu bằng cách khuếch 
tán, mặc dù đối lưu và thẩm thấu cũng có thể xảy ra. Trước khi ăn mòn clorua đối với cốt thép 
có thể bắt đầu, tồn tại một ngưỡng nồng độ clorua để phá hủy lớp mỏng màng thụ động trên bề 
mặt cốt thép. Ngưỡng giới hạn clorua có thể được thể hiện ở dạng clorua tự do (clorua hòa tan 
trong nước), tổng lượng clorua (clorua hòa tan trong axit hay tỷ lệ [Cl] / [OH]. Tuy nhiên, 
phương pháp xác định tổng lượng clorua thường được sử dụng nhất, và ngưỡng giới hạn thường 
là 0,4% theo khối lượng xi măng, mặc dù nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nó thay đổi tùy 
thuộc vào loại xi măng và ảnh hưởng của các yếu tố khác bao gồm cả nhiệt độ [5].  

  

Cơ sở khoa học lựa chọn tổ hợp CKD Tro bay- Xỉ lò cao nghiền mịn 

 
Để tăng cường chất lượng bê tông đối phó với nguy cơ ăn mòn bê tông trong môi trường 

biển thì việc sử dụng phụ gia khoáng được xem là một trong giải pháp hiệu quả và có tính khả 
thi lớn. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại phụ gia khoáng nào để sử dụng cần phải xem xét đến 
nhiều khía cạnh như : khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vấn đề kinh tế, khả năng thi công, 
vv… 

Trên thế giới các loại phụ gia khoáng được sử dụng chủ yếu trong để cải thiện tính năng 
cơ học cũng như độ bền của bê tông như tro bay, muội silic, metakaolin, tro trấu, xỉ lò cao vv  

...  

 

2.2 VẬT LIỆU CHẾ TẠO VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

• Vật liệu sử dụng    Xi măng 

• Tro bay 

• Xỉ lò cao nghiền mịn 
• Muội silic 

• Cốt liệu lớn 

• Cốt liệu mịn 

• Nước và phụ gia 

 Phương pháp nghiên cứu 
 Thành phần bê tông chất lượng cao được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn ACI 211.1-91 và thực 

nghiệm để đạt được các yêu cầu về cường độ và tính công tác. 

- Cường độ chịu nén yêu cầu là 40MPa ở tuổi 28 ngày trên mẫu lập phương 15×15×15cm. 

Cường độ trung bình yêu cầu: 

     f’cr= 1.1×f’c + 4,8 = 48,8 (MPa) 
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- Độ sụt thiết kế là 14±2cm 

- Lựa chọn tỷ lệ N/CKD = 0,4 ; Lượng nước đảm bảo yêu cầu về độ sụt: 180 lít/m3 

- Tổng CKD = 180/0,4= 450 (kg/m3) 

- Sử dụng tro bay và xỉ lò cao nghiền mịn thay thế xi măng với các tỷ lệ lần lượt là 16% và 

20%. 

- Phối trộn đá 10×20 và đá 5×10 với tỷ lệ 70:30 để hỗn hợp cốt liệu lớn trở thành đá 5×20 theo 

tiêu chuẩn ASTM C33 tại Hình 2.10. Do sử dụng cát nghiền có mô đun độ lớn là 2,88 nên thể 

tích cốt liệu ở trạng thái đầm chặt lựa chọn theo ACI 211.91 là VCA=0,6m3. 

Khối lượng đá = VCA × 𝜌đlc = 0,6 ×1630 = 978 (kg/m3) 

Lượng đá điều chỉnh trong quá trình thực nghiệm: 988 (kg/m3) 

 

 

Hình 2. 1 Hỗn hợp đá sau khi phối trộn theo ASTM C33 

- Sử dụng 100% cát nghiền thay thế cát tự nhiên 

- Lượng cát được tính theo nguyên tắc thể tích tuyệt đối theo phương trình sau: 
   

1000kk
X TB XLC N D C

X TB XLC N D C
V

     
+ + + + + + =

 

Trong đó:  

- X, TB, XLC; N, D, C lần lượt là khối lượng của xi măng, tro bay, xỉ lò cao nghiền mịn,  

nước, đá và cát. 

- ρX, ρTB, ρXLC , ρN, ρD, ρC lần lượt là khối lượng riêng của xi măng, tro bay, xỉ lò cao nghiền 

mịn, nước, đá và cát. 

- Vkk là hàm lượng không khí có trong hỗn hợp bê tông, trong tính toán này chọn Vkk =10 (lit) 
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- Trong nghiên cứu sử dụng 3 cấp phối bê tông đối chứng gồm: 

 + 100SRC: Sử dụng 100% xi măng bền sun phát ( Sulfate Resistant Cement) 

 + 100OPC: Sử dụng 100% xi măng pooc lăng thường (Ordinary Portland Cement) 

 + 8SF: Sử dụng 8% muội silic thay thế xi măng (Silica fume) 

Thành phần cấp phối được trình bày tại Bảng 2.12. 

Bảng 2. 1- Thành phần cấp phối bê tông 

STT Cấp phối 16FA20GGBS 100SRC 8SF 100OPC 

  Vật liệu, kg/m3         
1 Xi măng PC40 288 0 414 450 
2 Xi măng bền sun phát 0 450 0 0 
3 Muội silic 0 0 36 0 
4 Tro bay 72 0 0 0 
5 Xỉ lò cao nghiền mịn 90 0 0 0 
6 Đá 10x20 692 1065 1065 1065 
7 Đá 5x10 296 0 0 0 
8 Cát nghiền 800 0 0 0 
9 Cát vàng 0 749 732 749 
10 Phụ gia 1.9 2.9 3.0 2.7 

 

 

                                                Quy trình trộn bê tông  

                                              Số lượng mẫu thí nghiệm 

STT Tên thí 
nghiệm 

Loại mẫu Tuổi thí 
nghiệm 

Số lượng 
mẫu 

Số cấp 
phối 

Tổng 
mẫu 

1 
Cường độ 
chịu nén 

150×150×150mm 
3 3 

4 36 7 3 
28 3 

2 100×200mm 3 3 4 36 

Đá, cát, xi măng, 
tro bay, XLC 30s 50% 

nước 1p
50% nước 
pha phụ 

gia
2,5p Kết thúc
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Cường độ ép 
chẻ 

7 3 
28 3 

Tổng số mẫu 72 

 

 

• . Phương pháp thí nghiệm các tính chất của hỗn hợp bê tông 

. Phương pháp thí nghiệm xác định tính công tác 

o  

                                   Hình 2. 2 Dụng cụ xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông 

 
• Phương pháp thí nghiệm xác định cường độ chịu nén 

•  

Hình 2. 3 Mẫu thử xác định cường độ chịu nén 
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Hình 2. 4 Máy nén ADR-2000 tại PTN VLXD- ĐH GTVT 

 

• Phương pháp thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ 

•  

                        Hình 2. 5 Mẫu thử xác định cường độ chịu ép chẻ 
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                Hình 2. 6 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ 

 
3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Độ sụt thiết kế của các hỗn hợp bê tông là 14±2cm để đảm bảo khả năng thi công khi các 
cấu kiện có bố trí cốt thép. Kết quả thí nghiệm độ sụt được thể hiện tại Hình 3.1 và Bảng 3.1 

 

16FA20GGBS 

 

100SRC 

 

8MS 

 

100OPC 

 

Hình 3. 1 Thí nghiệm đo độ sụt ở các hỗn hợp bê tông  

Bảng 3. 1 Kết quả độ sụt của các cấp phối 

Cấp phối 100SRC 8SF 16FA20GGBS 100OPC Đơn vị 
Độ sụt 15 13 15.5 13.5 cm 
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Kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén được trình bày tại Bảng 3.2 và Hình 3.2. Kết quả là giá 
trị trung bình của 3 mẫu thử. 

Bảng 3. 2 Cường độ chịu nén trung bình ở các ngày tuổi 

Cấp phối 100SRC 8SF 16FA20GGBS 100OPC 
CĐ3 35.1 30.2 33.8 36.9 
CĐ7 47.4 37.1 41.7 42.9 
CĐ28 58.4 51.1 54.9 49.3 
R3/R28 60.1% 59.1% 61.7% 74.8% 
R7/R28 81.1% 72.6% 76.1% 86.9% 

 

 

Hình 3. 2 Sự phát triển cường độ chịu nén của các loại bê tông 

 

 

Bảng 3. 3 Cường độ chịu ép chẻ trung bình ở các ngày tuổi 

Cấp phối 100SRC 8SF 16FA20GGBS 100OPC 
CĐ3 2.95 2.69 2.79 2.70 

CĐ7 3.41 2.98 3.37 3.24 

CĐ28 4.10 3.91 4.27 3.59 

R3/R28 71.9% 68.8% 65.3% 75.3% 

R7/R28 83.1% 76.3% 78.8% 90.4% 
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Hình 3. 3 Sự phát triển cường độ ép chẻ của các loại bê tông 

 

. Đánh giá hiệu quả kinh tế 

 

Hình 3. 4 Bảng tính toán giá thành vật liệu các loại bê tông trong nghiên cứu 

2,95 2,69 2,79
2,70

3,41 2,98
3,37

3,24

4,10
3,91

4,27

3,59

0

1

2

3

4

5

100SRC 8SF 16FA20GGBS 100OPC

C
ườ

ng
 đ

ộ 
ép

 c
hẻ

 (M
Pa

)
3 ngày 7 ngày 28 ngày

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120



 
 

 

Hình 3. 5 Hiệu quả kinh tế của bê tông tro bay- xỉ lò cao 

. Kết luận 

- Có thể chế tạo được bê tông có cường độ chịu nén >50MPa với hàm lượng xi măng sử 
dụng <300kg/m3 bằng việc sử dụng kết hợp tro bay và xỉ lò cao nghiền mịn. Phù hợp sử dụng 
cho các công trình ven biển. 
- Sử dụng cát nghiền giúp cải thiện tính chất cơ học của bê tông 

- Bê tông tro bay- xỉ lò cao giúp giảm đáng kể chi phí vật liệu đầu vào, đa dạng hóa nguồn 
vật liệu xây dựng và góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên tự nhiên, xử lý nguồn phế thải công 
nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển bền vững. 
. Kiến nghị 
- Thí nghiệm thêm các tính chất cơ học của bê tông ở tuổi muộn. 
- Thí nghiệm thêm các tính chất về độ bền để đánh giá chính xác chất lượng của loại bê 
tông này. 
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Abstract:  

The pier is an important structural part of the bridge, playing the role of bearing and 

transmitting force from the superstructure to the foundation. In fact, it can be seen that 

the occurrence of crack at an early age is an issue that needs to be considered and 

evaluated to ensure its integrity as well as to ensure bearing capacity of the pier. In order 

to be able to find a solution to help predict the occurrence of early age crack, or to 

evaluate the structural options during  the design process that there is a risk of early age 

cracks appearing or not in pier, artificial intelligence (AI) have been proposed to predict 

thermal cracking of piers at early ages. We use artificial intelligence through two 

programming languages python and matlab to build a prediction method. Different 

models of concrete blocks have been constructed and used for training purposes to 

predict early age thermal cracking in concrete. The results show that it is possible to 

predict quite accurately the cracking time of the concrete in the pier. 

Keywords:  

Aritificial Intelligence (AI), thermal cracking at early age, cracking in pier. 
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I. INTRODUCTION 

Concrete thermal cracking is one of the common problems in concrete structures, 

especially large concrete structures. Concrete or reinforced concrete structures are 

considered as large blocks of sufficient size to cause tensile stress, arising due to the 

thermo-hydrogenation effect of cement, exceeding the tensile strength of concrete to 

cause concrete cracking. It can be seen that it is necessary to have a solution to prevent 

cracking for concrete right from the design and construction stage. Therefore, Using 

artificial intelligence (AI) to forecast thermal cracks in concrete is a promising way to 

determine the cracking time in different cases. From there, it is possible to offer optimal 

design options or take measures to treat cracks, ensuring the quality of the work. 

II. FORECASTING MODELS AND DATASETS 

II.1. Forecasting models 

II.1.1. Artificial Intelligence (AI) 

Artificial Intelligence is a way of making a computer, a computer-controlled robot, or a 

software think intelligently, in the similar manner the intelligent humans think. AI is 

accomplished by studying how human brain thinks, and how humans learn, decide, and 

work while trying to solve a problem, and then using the outcomes of this study as a 

basis of developing intelligent software and systems. 

II.1.2. Artificial neural networks (ANNs) 

Artificial neural networks (ANNs) are biologically inspired computer programs 

designed to simulate the way in which the human brain processes information. ANNs 

gather their knowledge by detecting the patterns and relationships in data and learn (or 

are trained) through experience, not from programming. An ANN is formed from 

hundreds of single units, artificial neurons or processing elements (PE), connected with 

coefficients (weights), which constitute the neural structure and are organised in layers. 

The power of neural computations comes from connecting neurons in a network. Each 

PE has weighted inputs, transfer function and one output. 

II.1.3. XGBoost 

XGBoost is a decision-tree-based ensemble Machine Learning algorithm that uses a 

gradient boosting framework. In prediction problems involving unstructured data 

(images, text, etc.) artificial neural networks tend to outperform all other algorithms or 
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frameworks. However, when it comes to small-to-medium structured/tabular data, 

decision tree based algorithms are considered best-in-class right now. 

II.2. Datasets 

We will use Matlab to be able to create datasets. The input parameters of this file include 

the width and height dimensions of the concrete block  (or the pier) with the same 

parameters as the actual square piers or square concrete blocks (width are from 1 to 3m). 

Another input parameter that needs to be entered is the temperature, which is selected 

based on the usual temperature conditions in Vietnam, which are from about  

200C to 300C. 

In each dataset, there are 2 data matrices with the first matrix (input) consisting of 4 

lines containing the parameters of width (b), height (h), the initial temperature (Tini), the 

ambient temperature (Tam), the number of columns is the number of models used in a 

small data set. The second matrix (output) is the values of tensile stress per strength and 

the time when that occurs. The total data set is 462: 

Table 1. Database Stats 

Parameters Symbol Unit Role 
Value 

Min Max 

Width b m Input 1 3 

Height H M Input 1 3 

The initial 
temperature 

Tini oC Input 14 36 

The ambient 
temperature 

Tam oC Input 20 30 Tensile stressStrength  Icr  Output 0.2844 0.948 

Time t hour Output 20 77 

The dataset consisting of 462 data will have 324 data used for training and 69 data used 

to evaluate the predictive ability of the ANN. 
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II.3. Quality assessment 

To validate the performance of the models, various validation methods can be used, 

namely, root means square error (RMSE), mean absolute error (MAE), and coefficient 

of determination (R2). These measures are well-known techniques for quantifying the 

accuracy of the artificial intelligence models. Out of these methods, the mean squared 

difference between outputs and targets infers RMSE, the mean magnitude of the errors 

infers MAE, and R2 represents the correlation between targets and outputs. Basically, 

lower RMSE and MAE indicate better accuracy of the model. In contrast, higher R2 

(ranged from 0 to 1) indicates better accuracy of the model. These measures can be 

calculated by the following equations. 

III. RESULTS 

III.1. Using MATLAB 

In the section using MATLAB, we only use the artificial neural network method. 

Table 2. Value of R with different number of neurons 

Number of 
neural in hidden 

layer 
8 16 32 64 128 256 

Value 
of R 

Training 0.999965 0.999972 0.999976 0.999972 0.999971 0.999973 

Testing 0.999952 0.999948 0.999941 0.99995 0.999954 0.999956 

Time 4 13 20 44 168 668 

Combining the above table and the training time value, we see that using the number of 

hidden layers of 128 is  optimal in this case. 

There are 3 algorithms that we  can use in this study: Levenberg-Marquardt, Bayesian 

regularization and Scaled conjugate gradient backpropagation. Each algorithm has its 

own strengths such as Levenberg-Marquardt for fast results, Bayesian regularization for 

better quality results. 
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Table 3. Value of R with each Algorithm 

Algorithm 
Levenberg-
Marquardt 

Bayesian 
regularization 

Scaled conjugate 
gradient 

backpropagation 

Value of 
R 

Training 0.999983 0.999971 0.99395 

Testing 0.99968 0.999954 0.98846 

Linear regression chart shows the relationship between input and output parameters 

through coefficient of determination (R). 

 

Figure 1. Regression chart 

Correlation results are R = 0.99997, R = 0.99995 for training dataset and control dataset, 

respectively. For the whole data, the R value is 0.99997. 
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Figure 2. Target and Predict Values 

In two figures above, we can see the as-obtained experimental data (blue line) and the 

predicted values (red line) from the training data of the ANN algorithms. In conclusions, 

the model predicted correctly about 99%. The model can be used to predict Icr to reduce 

test time and to assess the thermal cracking at early age. The summary of the values is 

shown below: 

Table 4. Values of quality assessment parameters  

Value R2 RMSE MAE 

Icr 0.9953 0.2637 0.0621 

t 0.9995 5.892 0.6845 

III.2. Using Python 

With the desire to be able to predict the optimal and widest results, we have used 2 

algorithms to give the best results, the 2 algorithms are: 

- XGB: XGBoost; 

- ANN: Artificial Neural Networks. 

III.2.1. XGBoost 

By programming with python and using the XGBoost algorithm, we can give the 

prediction results expressed through the evaluation value of the training quality R2 as 

follows: 
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Table 5. Value of  R2 - XGB 

Value of R2 
Training 0.99707 

Testing 0.99701 

XGBoost can also shown us which values have the greatest influence on the prediction 

results through the following 2 charts: 

  

Figure 3. Feature importance. 

The linear regression graph shows that the training and prediction values are quite close, 

showing that the algorithm's ability to predict accuracy is very good. 

 

Figure 4. Regression chart – XGB 

III.2.2. ANN – Artificial Neural Networks 

The output parameters are still 2 values of Icr and t, along with the very impressive 

prediction results for the tool's predictability is extremely good. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128



 

 

Table 6. Value of R2 - ANN 

  Icr t 

Value of R2 
Training 0.98316 0.9978 

Testing 0.981 0.997 

Regression plot of 2 values of Ivr and t in both training and testing shows good and 

stable values. 

 

Figure 5. Regression chart – ANN 

IV. CONCLUSION 

(1) ANN 

A dataset of 462 experimental results was collected to build the model. In the collected 

data set, 70% of the data is randomly selected for the network training phase and 30% 

of the data is selected for the built model validation phase. For using MATLAB, the 

optimal structure [4-128-2] for the ANN model is proposed and the model evaluation is 

performed using three statistical criteria: correlation coefficient R, R2. The results show 

that this is a promising algorithm for prediction, with values of 0.99997, respectively; 

0.99216 and 0.99953 for R and R2. For using Python, the R2 value of Icr and t is 0.98316 

and 0.9978 for training materials; 0.981 and 0.997 for the testing plan. 
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The results show that the ANN model developed in this study performs well in 

predicting thermal cracking at the early age of concrete blocks. 

(2) XGBoost 

The results when using XGB also show that the ability to predict is very accurate with 

the R2 value of Icr and t are 0.99707 and 0.99701. The results of XGB show good 

predictability and can be used to predict thermal cracking of concrete. 

(3) General conclusion 

Both algorithms give positive results in predicting thermal cracking of concrete. 

Recommendation can use both methods for prediction. 
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Abbreviate:  

The Covid-19 epidemic has brought operations to a standstill, the logistics industry has been 
significantly affected, digital transformation and international economic integration are really necessary 
in this day and age. Therefore, our team proposed to study the topic: "Analyzing the impact of the digital 
transformation landscape and international economic integration on the development of the logistics 
industry in Vietnam"  

The team looked at an overview of the development of Vietnam's logistics industry in the context 
of international economic integration, the reality of digital transformation in the logistics industry in 
Vietnam and the outlook. The results of the group pointed out the positive advantages and disadvantages 
that make it difficult to implement, assessing the impact and development capacity of the industry. 
Especially when Vietnam is facing the COVID-19 pandemic, the Government of Vietnam needs to 
provide timely support measures so that some transport businesses do not suffer from crisis. 

Keywords: Logistics, Digital Transformation, International Economic Integration. 

 
1. INTRODUCTION 

The year of 2020 – 2021 is considered as one of the difficult years for the economy in 
general and the logistics sector in particular, global trade is seriously affected by the Covid-19 
epidemic. The rapid development of e-commerce has been causing consumer habits to change 
from traditional shopping to online purchases. 

In the context of deepening international integration and the digital economy is the 
dominant trend, logistics activities throughout production to consumption increasingly play a 
particularly important role for the competitiveness of enterprises. The application of technology 
helps change the logistics industry to a new level, at the same time, helping shippers reduce 
costs, improve operational efficiency, consumers benefit. The development of the logistics 
industry in Vietnam is more urgent than ever. 

Therefore, our team proposed to study the topic to help businesses accelerate the digital 
transformation process and international economic integration to improve and develop 
Vietnam's logistics industry in the future. 

 
2. MAIN CONTENTS 

2.1 Research Method 
The team based on the available documents to generalize the theoretical basis of digital 

transformation and international economic integration of the logistics industry. At the same 
time, using the actual data, the reports are available to learn about the situation of digital 
transformation and international economic integration of the logistics industry in Vietnam and 
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to analyze the impact of digital transformation and international economic integration in 
Vietnam. In addition, the group also conducted extensive surveys, interviews with logistics 
experts and in-depth interviews with businesses to be able to see the digital transformation 
process and the situation of international economic integration of those enterprises. 

2.2 Research content 
- Part 1: Learn about the general theoretical basis of digital transformation, international 

economic integration and logistics industry. 
- Phần 2: Surveying, collecting information, drawingon the state of digital transformation 

and the situation of international economic integration of the logistics industry in Vietnam. 
- Part 3: Analyzing the impact, proposing solutions on the context of digital transformation 

and international economic integration to the development of the logistics industry in Vietnam. 
2.3 Research results 
a. Vietnam's logistics market context 
- Difficulties and challenges to developing Vietnam's logistics market. 
+ Vietnam's logistics market is still fragmented and fragmented. 
+ Logistics costs in Vietnam are still high. 
+ Human resources in the logistics industry are weak and lacking. 
+ Transport infrastructure has not been synchronized, lack of connectivity. 
+ Challenges from the impact of Covid-19 on the industry. 
- Motivations and opportunities to develop Vietnam's logistics market. 
+ Vietnam is entering a period of rapid development. 
+ High economic growth, increased domestic production, and increased consumption are 

some of the key drivers of Vietnam's logistics industry. 
+ Import-export and e-commerce facilitate the development of Logistics in recent years. 
+ With a favorable geographical position, Vietnam can access the broader logistics market. 
In addition, the team goes specifically into analyzing the infrastructure of transport types 

such as railways, sea, inland waterways, roads and air. The group also analyzed the situation 
and prospects of Vietnam's logistics industry human resources. 

b. Business survey data shows 
- Argument transfer activities in the logistics industry in Vietnam. 
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Figure 1. The level of activity to carry out digital transfers in the provision of freight services 

- Barriers limiting digital transformation in the logistics industry in Vietnam. 

 

Figure 2. The barriers against digital transforamtion in logistics service industry 

- The necessary elements to implement digital transformation in the logistics industry. 

 

Figure 3. Essential factors for enterprises to successfully implement digital transformation in 

the field of logisticst 

- Requirements of logistics service enterprises for public information of state management 
agencies related to logistics for digital integration and transformation. 
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Figure 4. The demand of enterprises for public information of state management agencies on 

transport during digital transformation 

- The impact of digital transformation on logistics service providers in Vietnam. 

 
Figure 5. The impact of the implementation of digital transformation on the business 

activities of enterprises in the field of transport 

- Digital transformation application trends in the logistics service industry. 

 

Figure 6. Trends on digital transformation solutions of businesses 

c. Solutions and recommendations 
- Solutions: 
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+ The enterprise must have a standard operating procedure; the determination of the 
leadership; appropriate technology solutions; 

+ There needs to be a synchronous change and the advice of experts and the perception of 
the business (Change of logical thinking); 

+ There should be high unity in the business leadership, it is necessary to invest in training 
human resources to meet the requirements of digital transformation and choose the roadmap 
suitable for businesses. 

- Recommendations: 
+ Need help from the State Management Agency 
+ Continue to improve policies and laws on logistics and transportation services. Amending 

and promulgating new policies and laws governing logistics services. 
+ There are preferential mechanisms and policies for enterprises investing in the 

development of 3PL in the direction of "smart": access to preferential capital, tax mechanisms, 
land rent, support for IT application connection,... 

+ Restructuring the logistics service industry, which promotes the development of domestic 
types of logistics, considers this as a premise for the development of Vietnam's logistics market. 

+ Develop a variety of smart distribution centers in major cities and cities across the 
country to serve the retail market 

+ Training human resources in the logistics industry, accelerating the training program of 
logistics professionals with applied skills and implementing logistics and chain management 
practices. 
 
3. CONCLUDE 

Digital transformation is very important for virtually all industries in general and the 
logistics industry in particular, especially in the context of international economic integration 
today and after the Covid-19 pandemic. The results of the study on the process of implementing 
digital transformation of some logistics companies and transport enterprises in Vietnam have 
shown the following problems: 

- Firstly, Logistics companies and Transport enterprises in Vietnam have become more 
aware and interested in digital transformation, to apply technology to the business activities of 
enterprises. 

- Secondly, from the analysis of the situation of evaluating the effectiveness of digital 
transformation, thereby pointing out the positive advantages and disadvantages that make it 
difficult to implement. 

- Thirdly, along with the ability and development trends of the logistics industry in Vietnam 
in the coming years, the research team has helped the research team assess the impact and 
development capacity of the industry. Especially when Vietnam is facing the COVID-19 
pandemic, the Government of Vietnam needs to provide timely support measures so that some 
transport businesses do not suffer from crisis. 
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HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, bộ môn Anh văn, Khoa KHCB 

Sinh viên thực hiện:   Mai Thùy Linh, Trần Văn Trường, Nguyễn Trung Kiên 

Lớp Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông-CTTT K61 

 

Tóm tắt: Đề tài tìm hiểu hiệu quả của nền tảng học trực tuyến EDUSO trong học tiếng Anh của 

sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu 

định lượng và định tính gồm phiếu khảo sát điều tra với 120 sinh viên và phỏng vấn cá nhân với 

15 sinh viên Đại học GTVT đã và đang học tiếng Anh trên nền tảng học trực tuyến EDUSO của 

nhà trường. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng bên cạnh một số thiếu sót cần khắc phục, nền tảng 

học trực tuyến EDUSO có hiệu quả tốt trong việc nâng cao chất lượng học tiếng Anh của sinh viên 

trường Đại học GTVT. Đề tài cũng nêu lên những giải pháp hiệu quả để cải thiện nền tảng EDUSO 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và hiệu quả việc học tiếng Anh nói riêng của sinh 

viên trường Đại học GTVT.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

       Trong những năm gần đây sự bùng nổ của dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam nói riêng và thế 

giới nói chung khiến việc học tiếng Anh thêm phần khó khăn khi sinh viên không có được điều 

kiện tốt để học trực tiếp. Vì thế, nhu cầu cải thiện tiếng Anh qua hình thức trực tuyến là phương án 

tốt nhất trong thời điểm bây giờ. Một nền tảng học trực tuyến tiếng Anh phù hợp sẽ giúp cho sinh 

viên cải thiện trình độ tiếng Anh đến khi dịch bệnh được kiểm soát là vấn đề cấp bách mà giáo viên 

dạy tiếng Anh đều quan tâm. 

      Ở trường Đại học GTVT, đối với sinh viên các lớp đại trà, sau khi học tiếng Anh ở trình độ B1, 

các bạn phải học tiếng Anh chuyên ngành. Đối với sinh viên khoa ĐTQT, sinh viên các lớp CTTT 

& CLC học tiếng Anh trong 2 năm đầu tiên để đạt trình độ tương đương 5.0 IELTS, sau đó sinh 

viên học chuyên ngành bằng tiếng Anh ở năm thứ 2 với CTTT, năm thứ 3 với chương trình CLC. 

Chính vì lý do trên, chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu hiệu quả của nền tảng học trực tuyến Eduso trong 

học tiếng Anh đã được nhà trường áp dụng cho các lớp CTTT & CLC của khoa ĐTQT cũng như 

một số lớp đại trà của các khoa khác. Nền tảng này giúp cải thiện khả năng học tiếng Anh của sinh 

viên và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh chúng ta khi có thể kết hợp cả học, thi trực tuyến và trực 

tiếp. Đồng thời không chỉ giúp giảng viên mà cũng giúp sinh viên có thể tự đánh giá trình độ bản 
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thân. Bên cạnh đó, chúng tôi đưa ra những đề xuất phương pháp cụ thể cải thiện nâng cao hiệu quả 

khi sử dụng nền tảng Eduso trong học tiếng Anh được tốt hơn. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

       Đề tài nghiên cứu hiệu quả của nền tảng học trực tuyến tiếng Anh Eduso cho sinh viên trường 

Đại học GTVT, đồng thời khảo sát được thuận lợi và khó khăn của sinh viên khi học trên nền tảng 

này, sau đó đưa ra những đề xuất cụ thể để cải thiện nâng cao chất lượng của nền tảng, nhằm giúp 

sinh viên dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu  

       Đề tài nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng nền tảng học trực tuyến Eduso đối với sinh viên 

trường Đại học GTVT. Phạm vi nghiên cứu gồm 120 sinh viên từ lớp Kỹ thuật xây dựng CTGT – 

CTTT K61, lớp Kỹ thuật xây dựng CTGT – CTTT K62, Công nghệ thông tin Việt-Anh 1 K61, 

Kinh tế xây dựng Việt-Anh K61, Kỹ thuật máy động lực K61 và Cơ khí động lực K61, đã và đang 

học tiếng Anh trên nền tảng học trực tuyến Eduso. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

      Để nghiên cứu đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu định lượng   và 

định tính để tìm hiểu về hiệu quả của nền tảng học trực tuyến Eduso đối với sinh viên trong học 

tiếng Anh. 

• Phương pháp định lượng: Chúng tôi dùng phiếu điều tra khảo sát tình trạng học tiếng Anh 

qua nền tảng học trực tuyến Eduso của sinh viên. 

• Phương pháp định tính: Chúng tôi đã phỏng vấn trực tiếp với các sinh viên về vấn đề học 

tiếng Anh thông qua nền tảng học trực tuyến Eduso.  

2.4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu chính 

2.4.1. Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng nền tảng trực tuyến Eduso trong học tiếng Anh 

đối với sinh viên trường ĐH GTV 

Biểu đồ 2.1: Đánh giá hiệu quả của Eduso đối với các kỹ năng tiếng Anh 
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     Theo số liệu thu được từ kết quả khảo sát, có tới 64% sinh viên cải thiện được cả 4 kỹ năng, 

23%  sinh viên cải thiện được kỹ năng đọc, 6% sinh viên cải thiện được kỹ năng nghe và kỹ năng 

viết, và chỉ 1% cải thiện được kỹ năng nói. 

Biểu đồ 2.2: Nhược điểm khi sử dụng nền tảng học trực tuyến Eduso 

 

        Từ số liệu trên biểu đồ 2.2, có 23% sinh viên cảm thấy có hiện tương giật lag, 40% sinh 

viên phản ánh thiếu hướng dẫn cơ bản, 13% sinh viên cho rằng giao diện khó nhận biết và 24% 

sinh viên đồng ý với tất cả những nhược điểm. 

Biểu đồ 2.3: Nội dung cần cải thiện của nền tảng trực tuyến Eduso 

 

      Từ biểu đồ 2.3, có 23% sinh viên cho rằng cần cải thiện giao diện, 22% sinh viên cảm thấy 

cần thêm từ vựng, 52% sinh viên nghĩ rằng cần thêm hình ảnh và video minh họa để có thể dễ 

tiếp thu hơn, 3% sinh viên có ý kiến khác là bài viết cần được giáo viên chủ ý hơn để cải thiện 

kỹ năng viết của bản thân. 
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2.4.2. Đề xuất xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của nền tảng học trực tuyến Eduso trong học 

tiếng Anh đối với sinh viên trường ĐH GTVT 

a) Cải thiện hệ thống 

-  Giao diện vô cùng quan trọng đối với sinh viên, một giao diện bắt mắt và dễ dùng sẽ khiến sinh 

viên cảm thấy thú vị khi truy cập vào nền tảng học trực tuyến Eduso 

- Điều chỉnh các chức năng sao cho "đơn giản, tiện dụng" nhất làm hài lòng người dùng cụ thể ở 

đây là sinh viên và giáo viên. 

- Phần giới thiệu chung cần ngắn gọn và dễ hiểu đề người mới dùng có thể dễ dàng sử dụng được 

hết các tính năng của nền tảng học trực tuyến Eduso trong môn tiếng Anh. 

 - Phần đăng nhập, đăng kí cần hiển thị rõ ràng hơn trong góc phải của giao diện và có độ bảo mật 

cao đối với từng tài khoản. Thêm vào đó cải thiện lỗi đăng nhập trên điện thoại (Vsmart, 

Bphone,…) 

      - Khắc phục các sự cố giật lag, đứng hình, phản hồi chậm,… là một trong những vấn đề mà nền 

tảng học trực tuyến cần chú trọng để cải thiện nền tảng.  

b) Bổ sung nguồn học liệu. 

- Cần thêm nhiều học liệu như : sách, báo, tạp chí,…bằng ngôn ngữ tiếng Anh  theo từng chủ đề. 

- Chia các nguồn học liệu theo các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp) và trình độ của sinh 

viên như A1, A2, B1… để sinh viên có thể tự luyện để nâng cao trình độ.  

- Cần có thêm nhiều video giảng dạy của giáo viên nước ngoài để sinh viên có thể nâng cao kỹ 

năng nói và nghe. 

c) Kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp 

     Việc học tại lớp kết hợp với công nghệ cao và nền tảng học trực tuyến tại nhà sẽ giúp sinh viên 

tăng cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh và cải thiện nhanh chóng trình độ của bản thân. 

     Theo Bonk, Graham(2012) đã viết về phương pháp học kết hợp - Blended learning. 

    - Phương pháp học kết hợp - Blended learning là sự phối hợp giữa học trên lớp và ở nhà trên nền 

tảng trực tuyến.  

    - Sự thay đổi phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm thay vì giáo viên như trước 

đây, học sinh sẽ trở nên năng động và tương tác nhiều hơn. 

    - Sự tăng sự tương tác giữa học sinh và giáo viên, giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với 

nội dung kiến thức và giữa học sinh với các nguồn bên ngoài. 
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d) Giải pháp về phía giảng viên 

      Giảng viên là người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hướng dẫn, và quản lý việc sử 

dụng nền tảng học trực tuyến Eduso của sinh viên. Sau đó là một số đề xuất giải pháp đối với các 

thầy cô giảng dạy tiếng Anh có sử dụng nền tảng trực tuyến Eduso: 

   -  Giảng viên nên giới thiệu cụ thể và hướng dẫn sinh viên cách sử dụng nền tảng Eduso.  

   -  Giảng viên nên đặt thời gian hợp lý theo nội dung bài học trên lớp.  

   -  Giảng viên cần đưa thêm bài tập phù hợp với trình độ và năng lực của sinh viên.  

   -  Giảng viên cần dùng kết quả làm bài trên nền tảng Eduso làm thước đo đánh giá bài tập và tính 

vào điểm quá trình sẽ tạo động lực cho sinh viên cố gắng và chăm chỉ làm bài.  

   -  Giảng viên cần quan sát việc học tiềng Anh trên nền tảng Eduso của sinh viên thường xuyên.  

e) Giải pháp về phía sinh viên 

       Nhóm NCKH chúng tôi xin đề xuất các giải pháp về phía sinh viên như sau: 

      - Sinh viên nên chủ động tự học, tự nghiền ngẫm để có thể tập trung nâng cao khả năng tiếng 

Anh của mình trong thời đại dịch bệnh Covid 19 và công nghệ 4.0 ngày nay.  

    - Sinh viên cần xác định được mục tiêu và động cơ học tập tiếng Anh để có lộ trình rõ ràng trong 

việc cải thiện tiếng Anh và những lợi ich mà nền tảng trực tuyến Eduso mang lại.  

    - Sinh viên cần lập thời gian biểu phù hợp để hoàn thành bài tập.  

   -  Để sử dụng nền tảng học trực tuyến hiệu quả thì vai trò của sinh viên là rất lớn.  

  - Sinh viên nên chủ động tạo các nhóm học tiếng Anh trên nền tảng học trực tuyến. 

3. KẾT LUẬN 

      Đề tài NCKH của chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau để tiếp cận, 

phân tích thực trạng hiệu quả của học tiếng Anh trên nền tảng học trực tuyến Eduso của sinh viên 

trường ĐH GTVT và đề xuất giải pháp nâng cao nền tảng học trực tuyến này, trong đó chúng tôi 

đặc biệt quan tâm tới giải pháp cụ thể cho việc học trực tuyến tiếng Anh qua nền tảng học trực 

tuyến Eduso trong thời đại dịch Covid 19 bùng nổ trên toàn thế giới cùng với sự phát triển của 

công nghệ 4.0.  

      Dựa trên những kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xin có khuyến nghị sau đây: 

- Trung tâm đào tạo trực tuyến cần điều chỉnh những mặt còn hạn chế của nền tảng Eduso, để 

nâng cao chất lượng giúp cho việc học tiếng Anh của sinh viên được cải thiện. 

- Các thầy cô nên khuyến khích sinh viên dành thời gian học tiếng Anh mỗi ngày trên nền 

tảng học trực tuyến Eduso, sử dụng điểm trên Eduso là một trong những tiêu chí chấm điểm 

quá trình.  
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- Nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc phát triển trang thiết bị dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới 

phương pháp giảng dạy trực tuyến.. 

      Trong khuôn khổ bài nghiên cứu này, phần vì thời gian có hạn, phần vì kiến thức rộng và vấn 

đề cũng khá phức tạp, đặc biệt là hạn chế về nguồn tài liệu tham khảo và kinh nghiệm nghiên cứu 

của các tác giả. Chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được nhiều đóng góp từ người đọc để đề tài nghiên 

cứu này được hoàn thiện hơn và vì vậy công trình sẽ trở nên có ý nghĩa hơn cho những nghiên cứu 

về sau. Nhóm NCKH kỳ vọng qua đề tài này sẽ góp phần hữu ích vào việc tìm hiểu hiệu quả của 

nền tảng học trực tuyến Eduso trong tiếng Anh cho sinh viên trường ĐH GTVT nói chung, giúp 

cho họ ít nhiều có được sự thành công trong việc học tiếng Anh trên nền tảng học trực tuyến để 

phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. 
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TÌM HIỂU THUẬT TOÁN PAGERANK VÀ ỨNG DỤNG 

Giảng viên hướng dẫn: 

PSG.TS Trần Văn Long 

Sinh viên thực hiên:  

Trần Thị Lan Hương, Toán ứng dụng 1 k62 

Mai Ngọc Kiều , Toán ứng dụng 1 k62 

Trần Thị Thu Trang, Toán ứng dụng 1 k62 

Lê Quang Vũ, Toán ứng dụng 1 k62 

Tóm tắt:     PageRank là phân bố xác suất, được sử dụng để thể hiện khả năng khi một 
người click chuột ngẫu nhiên vào đường link và sẽ tới được trang web cụ thể. Từ đó 
chúng tôi đã tìm hiểu về thuật toán PageRank và ứng dụng của nó.  

Từ khóa: Thuật toán Pagerank, phân tích ma trận, dữ liệu, phương pháp, kết luận, tài 
liệu tham khảo. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

PageRank là phân bố xác suất, được sử dụng để thể hiện khả năng khi một người 
click chuột ngẫu nhiên vào đường link và sẽ tới được trang web cụ thể. Pagerank có thể 
được tính cho các tập văn bản với tài liệu có độ dài bất kỳ. Khi bắt đầu tính toán thì sự 
phân bổ đó được chia đều cho tất cả những văn bản trong tập văn bản. Các tính toán 
Pagerank cần một số lần "lặp đi lặp lại" qua các văn bản trong tập để có thể đạt được 
giá trị thực tế một cách thiết thực hơn. Từ đó chúng tôi đã tìm hiểu về thuật toán 
PageRank và ứng dụng của nó. Chúng tôi đã ứng dụng để tính toán xếp hạng đội tuyển 
bóng đá quốc gia. Và từ bài viết này chúng tôi mong muốn rằng mọi người có thể hiểu 
nhiều hơn về thuật toán PagrRank và ứng dụng của nó. Để từ đó mọi người có thể áp 
dụng thuật toán vào thực tế và trong nhiều lĩnh vực khác nhau 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

-    Phương pháp: Cần phải có một lượng lớn tài nguyên máy tính để xác định một 
vecto riêng cho ma trận liên kết tương ứng với một trang web chứa hàng tỷ trang. Do 
đó, điều quan trọng là phải biết rằng thuật toán của chúng tôi sẽ mang lại một bộ xếp 
hạng web hợp lý duy nhất. Phân tích ở trên cho thấy rằng nỗ lực xếp hạng trang web 
đầu tiên của chúng tôi dẫn đến khó khăn nếu web không được kết nối. Và World Wide 
Web, được coi như một đồ thị vô hướng, chứa nhiều thành phần rời rạc. 

     Dưới đây chúng tôi trình bày và phân tích một sửa đổi của phương pháp trên được 
bảo đảm để khắc phục nhược điểm này. Phân tích sau đây về cơ bản là một trường hợp 
đặc biệt của định lý Perron-Frobenius, và chúng tôi chỉ chứng minh những gì chúng tôi 
cần cho ứng dụng này 
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- Một sửa đổi với ma trận liên kết A: 

     Đối với một trang web n không có nút treo lơ lửng, chúng tôi có thể tạo điểm số quan 
trọng rõ ràng như sau, bao gồm cả trường hợp web có nhiều mạng con. 

     Gọi S là ma trận n × n với tất cả các mục là 1 / n. S là ma trận ngẫu nhiên cột, và dễ 
dàng kiểm tra rằng 𝑉1(𝑆) là một chiều. Chúng ta sẽ thay thế ma trận A bằng ma trận 

(1)                                           𝑀 = (1 − 𝑚)𝐴 + 𝑚𝑆 

Trong đó 0 ≤ 𝑚 ≤ 1. M là trung bình có trọng số của A và S. Giá trị của m được 
Google sử dụng là 0.15 [9, 11]. Với 𝑚 ∈ [0, 1] bất kì, M là ma trận ngẫu nhiên cột và 
chúng ta chỉ ra rằng 𝑉1(𝑀) 𝑙𝑢ô𝑛 𝑚ộ𝑡 𝑐ℎ𝑖ề𝑢 𝑛ế𝑢 𝑚 ∈ [0, 1]. Do đó, M có thể được sử 
dụng để tính điểm quan trọng rõ ràng. Trong trường hợp khi m = 0, chúng ta có bài 
toán ban đầu, khi đó M = A. Ở cực trị khác là m = 1, cho ra M = S. Đây là trường hợp 
quân bình cuối cùng: biểu tượng chuẩn hóa duy nhất x với giá trị riêng 1 có 𝑥𝑖 = 1 𝑛⁄  
cho tất cả i và tất cả các trang web đều được đánh giá là quan trọng như nhau. Sử dụng 
M thay cho A mang lại cho một trang web không có liên kết ngược (nút nguy hiểm) 
điểm quan trọng là m / n (Bài tập 9) và ma trận M là hàm ngẫu nhiên cho bất kỳ m <1 
nào vì ma trận A là hàm ngẫu nhiên. Do đó, công thức đã sửa đổi mang lại điểm số 
quan trọng khác không cho các liên kết treo (nếu m> 0) nhưng không giải quyết được 
vấn đề của các nút nguy hiểm. Trong phần còn lại của bài viết này, chúng tôi chỉ xem 
xét các trang web không có nút nguy hiểm. 

    Phương trình x=Mx cũng có thể được chuyển thành 

(2)                                      𝑥 = (1 − 𝑚)𝐴𝑥 + 𝑚𝑠 

Trong đó s là một vectơ cột với tất cả các mục nhập 1 / n. Chú ý rằng  𝑆𝑥 = 𝑠 𝑛ế𝑢 ∑ 𝑥𝑖 = 1𝑖  

-     Định nghĩa 1. Ma trận vuông được gọi là ma trận ngẫu nhiên cột nếu tất cả các 
phần tử của nó không âm và các phần tử trong mỗi cột tổng bằng 1. 

     Ma trận A cho một trang web không có nút treo là ngẫu nhiên cột. Chúng tôi không 
chứng minh những điều sau đây. 

-     Định nghĩa 2. Ma trận M là dương nếu Mij > 0 với mọi i và j. 

     Đây là thuộc tính chính đảm bảo dim(V1(M)) = 1, mà chúng tôi chứng minh trong 
phần tiếp theo 

-      Định nghĩa 4. Chuẩn 1 của vecto v là ‖𝑣‖1= ∑ |𝑣𝑖|𝑖 . 
-     Định nghĩa 5. Ma trận M được xác định bởi (3) cho một web không có nút nguy 
hiểm sẽ luôn là một ma trận ngẫu nhiên cột dương và do đó có một q duy nhất với các 
thành phần dương sao cho Mq = q và ∑ 𝑞𝑖 = 1𝑖 . Vectơ q có thể được tính là giới hạn 
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của các lần lặp xk = (1 - m) Axk-1 + ms, trong đó x0 là vectơ ban đầu bất kỳ có thành 
phần dương và ‖𝑥0‖1 = 1. 

- Phương pháp xếp hạng đội tuyển bóng đá quốc gia bằng thuật toán pagerank 

     Phương pháp xếp hạng được khám phá trong suốt bài báo cáo này là PageRank với 
thuật toán khởi động lại được áp dụng cho việc xây dựng đồ thị xung quanh dữ liệu 
được cung cấp. Mỗi đội tuyển quốc gia là một điểm nút duy nhất trong đồ thị và hai 
điểm nút được liên kết nếu hai đội tuyển (cặp đối đầu) đã từng thi đấu trong một giải 
đấu World Cup. Trọng số liên kết được xác định bởi một trọng số thống kê gồm một 
hoặc nhiều chỉ số như số trận đấu giữa một cặp đối đầu, số trận thắng, thua và hòa, hoặc 
số bàn thắng được ghi và để thủng lưới. Các trọng số thống kê khác nhau mà chúng tôi 
đã thử nghiệm được đưa ra trong bảng 1. 

     Trong các hàm số chúng tôi sử dụng ký hiệu sau: 𝑓𝑖,𝑗 trọng số liên kết từ điểm nút i đến điểm nút j; 𝑔𝑖,𝑗 số trận đấu đã chơi giữa hai đội; 𝑙𝑖,𝑗 số trận đấu đã thua của đội i trong tất cả các trận đấu i và j đã chơi; 𝑤𝑖,𝑗 số trận đấu đã thắng của đội i trong tất cả các trận đấu i và j đã chơi; 𝑐𝑖,𝑗 số bàn thua của đội i trong tất cả các trận đấu i và j đã chơi; 𝑠𝑖,𝑗 số bàn thắng của đội i trong tất cả các trận đấu i và j đã chơi; 𝑑𝑖,𝑗 số trận đấu hòa giữa hai đội; 𝐺 số trận đấu tối đa đã chơi giữa bất kỳ cặp đối đầu nào; 

     Một yếu tố khác ảnh hưởng đến PageRank là yếu tố giảm dần. Yếu tố giảm dần 
tương ứng với xác suất mà một người đi bộ ngẫu nhiên dừng đi bộ và nhảy đến một 
điểm nút ngẫu nhiên. Yếu tố giảm dần ngoài việc cần thiết để đảm bảo rằng bước đi 
ngẫu nhiên sẽ hội tụ về một phân bố đứng im, nó cũng trực quan. Trực quan đằng sau 
việc sử dụng yếu tố giảm dần trong mạng lưới đối đầu của chúng tôi là như sau: mặc dù 
đồ thị dày đặc nhưng không phải mọi đội đã thi đấu với nhau. Vì vậy khi sử dụng các 
số liệu trọng số như tỉ lệ thua  yếu tố giảm dần sẽ có nghĩa là thêm một số cơ hội thắng 
cho tất cả các đội chưa từng đối đầu. Nó cũng tăng thêm một số cơ hội thắng cho một 
đội chưa bao giờ thắng một trận nào trong một trận đấu. 

     PageRank được tính bằng cách sử dụng phương pháp lũy thừa. Phương pháp này là 
một thuật toán lặp lại để tìm ra vecto riêng quan trọng, tương ứng với phân phối bất 
biến của thời gian mà một người đi bộ ngẫu nhiên dành cho một điểm nút nhất định-
PageRank. Bằng cách chuẩn hóa ma trận kề A chúng ta nhận được ma trận xác suất 
chuyển tiếp Q với các phần tử như đã cho. 
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   𝑄𝑖,   𝑗 = (1 − 𝑑) 𝐴𝑖,   𝑗∑ 𝐴𝑖.  𝑘𝑁𝑘=1 + 𝑑𝑁                         

  𝜋𝑇 = 𝜋𝑇𝑄                                                 

     Lưu ý rằng Q được đảm bảo là tối giản và không tuần hoàn do hệ quả của hệ số 
giảm chấn d.  

- Kết quả và thảo luận: 

     Để tìm ra thứ hạng chính xác nhất của trọng số thống kê khác nhau đã được thử và 
hầu như chúng đều cho kết quả tương tự. Kết quả được đánh giá bằng cách so sánh 
PageRank với bảng xếp hạng chính thức của FIFA. Chúng tôi đã sử dụng số lần đảo 
ngược chuẩn hóa làm chỉ số đánh giá, lấy bảng xếp hạng chính thức mọi thời đại của 
FIFA làm thứ tự giới thiệu. Các trọng số thống kê đã thử nghiệm và điểm số của chúng 
được liệt kê ở bảng I. Điểm thấp hơn có nghĩa là kết quả được tạo ra bằng cách sử dụng 
số liệu tương ứng giống với xếp hạng chính thức hơn. Chúng tôi chỉ sử dụng 10 đội xếp 
hạng cao nhất hàng đầu trong cuộc so sánh vì chúng tôi muốn giành cho họ mức độ ưu 
tiên cao hơn và nhận được thứ tự của họ ngay lập tức với cái giá phải trả là đặt sai vị trí 
một số đội được xếp hạng thấp hơn. Sai số của trọng số thống kê cũng phụ thuộc vào 
hệ số giảm dần. Mức tối thiểu đạt được khi hệ số giảm dần rất nhỏ, khoảng 0.05. Đó là 
giá trị chúng tôi đã sử dụng trong đánh giá các chỉ số được hiển thị trong bảng I.  

     Sự cố có thể xảy ra khi sử dụng PageRank làm phương pháp xếp hạng có thể là như 
sau: một điểm nút có thể đạt được điểm PageRank cao nếu nó có một quốc gia láng 
giềng xếp hạng cao mà từ đó nó có thể nhận được lượng phiếu bầu đáng kể hoặc nếu nó 
có nhiều quốc gia láng giềng xếp hạng thấp. Trong ví dụ của chúng tôi, nếu một đội 
tuyển quốc gia được xếp hạng cao thì họ phải đánh bại nhiều đội xếp hạng thấp hoặc 
giành được kết quả đáng kể trước đối thủ có xếp hạng cao. Tính chất này của bước đi 
ngẫu nhiên ảnh hưởng đến kết quả của chúng tôi đặc biệt là vì chúng tôi đối xử bình 
đẳng với tất cả các trận đấu mà không tính đến việc đó là trận đấu vòng loại hay trận 
đấu cuối cùng. Do đó, có thể có các đội chỉ nhận được xếp hạng cao vì họ đã thi đấu và 
giành chiến thắng trước nhiều đối thủ xếp hạng thấp trong các trận đấu kém quan trọng 
hơn.  

3. KẾT LUẬN 

      Trong suốt bài báo cáo này chúng tôi đã khám phá phương pháp PageRank để 
xếp hạng các đội tuyển bóng đá quốc gia. Kết quả của chúng tôi cho thấy ngay cả với 
các trọng số thống kê đơn giản như tỉ số bàn thắng được ghi hoặc các trận thắng, thuật 
toán PageRank cho kết quả đầy hứa hẹn. Bảng xếp hạng mà phương pháp này tạo ra 
tương tự như bảng xếp hạng chính thức mọi thời đại của FIFA.  

Tuy nhiên, rất khó để đánh giá PageRank với việc sử dụng chức năng trọng số 
phức tạp hơn và nhiều tính năng hơn trong tập dữ liệu có thể dẫn đến sơ đồ xếp hạng 
chính thức tốt hơn hay không. Dù sao, với giả định rằng hệ thống xếp hạng FIFA là phù 
hợp và chính xác, RandomWalk mặc dù có tập dữ liệu đơn giản và các chỉ số trọng số 
có thể sao chép rất nhiều kết quả của nó. 
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phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu coi Logistics xanh 
như một phần trong quản lý chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp. Logistics xanh bao gồm 
một số quy trình khác nhau, và một trong số đó là xanh hoá kho bãi. Theo Laari và cộng sự [1], 
Logistics xanh có thể giảm thiểu các tác động đến môi trường, bằng cách thay đổi một số hoạt 
động có liên quan, ví dụ như hoạt động lưu kho. Ngoài ra, thực hiện xanh hoá kho bãi có thể 
giúp bảo vệ môi trường và giảm chi phí vận hành lâu dài trong tương lai. Do đó, việc tối ưu hoá 
các hoạt động kho bãi theo hướng thân thiện với môi trường có thể được coi là nhằm nâng cao 
hiệu quả cũng như khả năng cạnh tranh của công ty [2]. 

Theo Amjed và các cộng sự [3], kho bãi được gọi là trung tâm phân phối, nơi có một địa 
điểm cụ thể cần được sử dụng để lưu trữ hàng hoá từ đầu vào và ra bên ngoài, cũng như được 
sử dụng cho nhiều chức năng khác từ phân phối và lưu trữ tổng hợp. Các nhà kho thường xử lý 
không chỉ lưu trữ mà còn cung cấp nhiều loại dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau phụ thuộc vào 
hoạt động của kho. Nó có một chức năng quan trọng trong cả Logistics và chuỗi cung ứng vì 
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nó đóng góp 24% vào chi phí hậu cần [4]. Sự đóng góp của khí nhà kính CO2 từ hoạt động kho 
bãi cần được quan tâm và tính đến để giảm thiểu tác động tới môi trường, đặc biệt là biến đổi 
khí hậu hiện nay [5]. Piecyk và cộng sự [6] cho rằng, thay đổi một số hoạt động tại kho bãi theo 
hướng thân thiện với môi trường có thể giúp giảm lượng khí thải cacbon, giảm thiểu chi phí 
vận hành và tăng trách nhiệm đối với xã hội. Hơn nữa, một phân tích đã được thực hiện thông 
qua phân tích vòng đời (LCA) dựa trên các vấn đề này. Các kết quả đã đề cập đến việc tiêu thụ 
năng lượng từ một nhà kho là từ hệ thống sưởi, thông gió và điều hoà không khí liên quan đến 
hoạt động của thiết bị và cơ sở vật chất [3]. 

Theo nghiên cứu của Rao [7], hoạt động kho bãi đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với 
hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu. Theo nghiên cứu trước đây của Chen, Chang và Wu [8], họ 
đã chỉ ra rằng hoạt động Logistics xanh là xu hướng môi trường để công ty có thể thu hút sự 
chú ý của cộng đồng nhằm đạt được lợi thế trong kinh doanh. 

Quá trình lựa chọn nhà cung cấp hiệu quả cũng rất quan trọng để có thể thực hiện các 
phương pháp xanh hoá kho bãi. Ahi và các cộng sự [9] đã nghiên cứu về một tổ chức để thực 
hiện xây dựng một kho bãi xanh hoặc bền vững, tám yếu tố chính cần được xem xét như: thiết 
kế cơ sở kho, bố trí kho, quản lý hàng tồn kho, nhân viên kho, vận hành kho, cơ sở vật chất tại 
kho, hệ thống quản lý kho và thiết bị xử lý cơ khí. 

Hiện nay, hầu hết hệ thống kho bãi trên địa bàn thành phố Hà Nội được xây dựng từ khá 
lâu nên cơ sở hạ tầng, trang thiết bị vừa thiếu lại vừa yếu, trình độ kỹ thuật lạc hậu, chất lượng 
nhà kho xuống cấp và sử dụng lao động thủ công là chủ yếu. Việc thiết kế hệ thống kho chưa 
được hợp lý vì thế nhiều kho hàng sử dụng không hết công suất, công năng. Bên cạnh đó, việc 
phân bố kho bãi phân tán, dẫn tới việc thiếu hụt các kho bãi gần các tuyến đường giao thông, 
sân bay và cảng biển chính đang gây những khó khăn trong việc tập hợp hàng hóa trước khi 
vận chuyển tới người tiêu dùng cuối cùng. Từ đó phát sinh chi phí vận chuyển, tăng thời gian 
vận chuyển, tăng lượng khí thải ra môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược xanh hóa 
lĩnh vực logistics. Chính vì vậy, hoạt động kho vận được coi là có tiềm năng đáng kể trong việc 
cắt giảm khí cacbon gây ra bởi chuỗi cung ứng. Do đó, xanh hoá kho bãi là yếu tố quan trọng 
khi thực hiện xanh hoá logistics trong chuỗi cung ứng, nhằm đảm bảo mục tiêu cân bằng giữa 
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập từ các đề tài luận văn, các báo cáo nghiên cứu khoa học đều thuộc 
lĩnh vực Logistics và Logistics xanh đặc biệt là trong kho bãi. 

Dữ liệu về kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động kho bãi của hai doanh nghiệp là 
Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh và Công ty CP xuất nhập khẩu Kungfu Việt Nam. 
2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Phương pháp thống kê được sử dụng để đánh giá hiện trạng áp dụng xanh hoá kho bãi tại 
doanh nghiệp Logistics. 

Phương pháp phân tích sử dụng quá trình tư duy logic để nghiên cứu và so sánh các mối 
quan hệ đáng tin cậy giữa các dữ liệu thống kê nội bộ về hiệu quả hoạt động kho bãi của doanh 
nghiệp trong thời gian phân tích nhằm đánh giá sự hợp lý và không hợp lý của các dữ liệu này. 

Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này sử dụng nhằm tổng hợp lại những phân tích và 
so sánh để đưa ra nhận xét và đánh giá về thực trạng áp dụng Logistics xanh vào hoạt động kho 
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bãi của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh và Công ty CP xuất 
nhập khẩu Kungfu Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp, mô hình nhằm phát triển hệ thống kho 
bãi của doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững. 
2.3. Mô hình ba cấp độ của Baker và Marchant 
Mô hình hướng đến sự phát triển bền vững hay mô hình xanh hóa kho bãi bao gồm 3 cấp độ 
được trình bày cụ thể như sau: 
Cấp độ 1: Thiết kế và xây dựng kho bãi theo hướng thân thiện với môi trường 

Cấp độ này tập trung chủ yếu vào các yếu tố bên trong của kho như hệ thống chiếu sáng, nhiệt 
độ, không khí,… 

Cấp độ 2: Giảm phát thải và hướng đến sử dụng năng lượng xanh 

Ở cấp độ này, tổng năng lượng tiêu thụ và hoạt động “thực hành xanh” được đo lường một cách 
chính xác và được cải tiến liên tục trong quá trình hoạt động của kho. Ngoài ra, nhà kho còn 
hướng đến sử dụng kết hợp các nguồn năng lượng xanh và có thể tái tạo nhằm giảm thiểu sự 
phát thải khí carbon. 
Cấp độ 3: Nhà kho bền vững 

Cấp độ cao nhất của kho xanh là xây dựng một nhà kho bền vững. Các nhà quản lý kho sẽ tập 
trung vào tổng lượng khí phát thải ảnh hưởng một cách vĩ mô đến môi trường và hệ sinh thái. 
Nhà kho có thể tự sản sinh ra năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo như tấm quang năng, 
tua-bin gió, nhiên liệu sinh khối. Ở cấp độ này, nhà kho trở thành một nhân tố xanh của chuỗi 
cung ứng bền vững. 
 

 

Hình 1. Mô hình ba cấp độ đánh giá kho xanh của Baker và Marchant [10] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151



 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá hiện trạng áp dụng mô hình ba cấp độ của Baker và Marchant tại hai kho 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Theo mô hình 3 cấp độ của Baker và Marchant, hiện trạng áp dụng Logistics xanh trong 
kho bãi của Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh và Công ty CP xuất nhập khẩu Kungfu 
Việt Nam chỉ đạt cấp độ 1 (Hình 2). Ở cấp độ 2, tuy đạt được một số tiêu chí nhưng còn nhiều 
thiếu sót như pallet sử dụng bằng gỗ tại công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh tối ưu 
hơn việc sử dụng bằng plastic tại Công ty CP xuất nhập khẩu Kungfu Việt Nam. Bên cạnh đó, 
việc sử dụng năng lượng xanh chưa áp dụng trong tất cả các hoạt động của kho tại cả hai công 
ty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Hiện trạng áp dụng mô hình đánh giá kho xanh của Baker và Marchant đối với hai 
kho của Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh và Công ty CP xuất nhập khẩu Kungfu 

Việt Nam 

Thiết kế, xây dựng kho theo hướng thân thiện với môi trường. 

- Tối ưu hóa hệ thống chiếu sáng bằng việc sử dụng ánh sáng tự nhiên 

- Xe nâng hạ kết hợp cần trục tại chỗ giúp di chuyển hàng nhanh, tiết 
kiệm chi phí nhân công. 

1 

Giảm thiểu phát thải và sử dụng năng lượng xanh 

- Hệ thống xe nâng hạ chạy bằng điện giảm lượng phát thải ra môi 
trường. 

- Pallet sử dụng gỗ tại công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh tối 
ưu hơn việc sử dụng plastic tại công ty CTCP Xuất nhập khẩu Kungfu 
Việt Nam. 
- Sử dụng năng lượng xanh chưa áp dụng trong tất cả các hoạt động 

của kho tại cả hai công ty. 

2 

Kho bền vững 

Cả 2 kho đều chưa đạt được cấp độ 3, với hai nội dung cụ thể: 

- Vượt qua các tiêu chuẩn tối thiểu, tập trung làm giảm tổng lượng phát 
thải và chi phí. 

- Sử dụng toàn bộ năng lượng tái tạo, thiết kế bền vững, nguồn cung 
ứ ạ ỗ

3 
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Cấp độ 1: Xây dựng và thiết kế kho bãi theo hướng thân thiện với môi trường  

Việc thiết kế kho bãi là quan trọng và trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ sử dụng năng 
lượng cho các hoạt động của kho. Sản phẩm, hàng hoá có được bảo toàn về mặt số lượng, chất 
lượng hay không phụ thuộc rất lớn vào hệ thống kho bãi có đảm bảo những tiêu chuẩn cần thiết 
hay không như nhiệt độ, độ ẩm. Thiết kế, xây dựng kho bãi không chỉ đảm bảo việc dự trữ và 
an toàn cho hàng hoá như duy trì độ ẩm tốt, chống ăn mòn, chống thấm, chống biến đổi, không 
bị rò rỉ... mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Để thực hiện tiết kiệm năng lượng 
và khí thải tới môi trường, kho của hai công ty này đã sử dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách 
thiết kế kho với số lượng lớn 20 cửa sổ (Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh); sử dụng 
hệ thống cửa sổ và cửa trần nhằm tối ưu hóa và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng 
(Công ty CP Xuất nhập khẩu Kungfu Việt Nam).  

Bên cạnh đó, việc sử dụng hệ thống xe nâng hạ cũng như cần trục kéo hàng để di chuyển 
hàng hóa nhằm tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao hiệu suất nhà kho được áp dụng tại cả hai 
công ty.  

Cấp độ 2: Giảm phát thải và hướng đến sử dụng năng lượng xanh  

Hệ thống xe nâng hạ tại nhà kho của cả hai công ty đều vận hành bằng điện thay vì sử 
dụng các năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu... giúp giảm lượng khí carbon phát 
thải ra môi trường. Bên cạnh đó, hệ thống pallet tại kho của Công ty TNHH thiết bị công nghệ 
Bình Minh được làm bằng gỗ thân thiện với môi trường có thể tái sử dụng nhiều lần giúp tiết 
kiệm chi phí. Trong khi đó, pallet được làm bằng plastic tại kho của Công ty CP Xuất nhập 
khẩu Kungfu Việt Nam có thể tạo áp lực đáng kể tới môi trường với khối lượng chất thải nhựa 
cần xử lý trước khi thải bỏ.  

Cấp độ 3: Nhà kho bền vững  

Kho hàng bền vững là mô hình tương lai của sự bền vững trong lĩnh vực quản lý kho 
bãi. Đây vẫn là một quá trình phát triển lâu dài với những nỗ lực trong quá trình vận hành cũng 
như quản lý của cả hai công ty.  

3.2. Đề xuất giải pháp áp dụng Logistics xanh cho hai kho của Công ty TNHH Thiết bị 
công nghệ Bình Minh và Công ty CP xuất nhập khẩu Kungfu Việt Nam 

3.2.1. Giải pháp quản lý 

Nhà nước cần tạo một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch để các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực logistics phát triển. Một hành lang bao gồm các quy định pháp luật cụ 
thể rõ ràng và sự quan tâm của Nhà nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo… là những điều 
kiện quan trọng để thúc đẩy các doanh nghiệp logistics phát triển. Bên cạnh đó, cần có những 
cơ chế, chính sách khuyến khích và thiết lập các mục tiêu phấn đấu cấp quốc gia và thủ đô Hà 
Nội về phát triển logistics xanh. 

Một số giải pháp nên được doanh nghiệp sử dụng trong quản lý kho hàng như: FIFO 
(First in - First out) - nhập trước xuất trước hoặc LIFO (Last in - First out) - nhập sau xuất sau; 
sắp xếp theo mã SKU (Stock Keeping Unit); RFID (Radio Frequency Identification) - nhận 
dạng tần số vô tuyến 

3.2.2. Giải pháp thiết kế, xây dựng kho bãi thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải 
và hướng tới sử dụng năng lượng xanh 
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Kho bãi cần được thiết kế đảm bảo lưu trữ và an toàn cho hàng hoá như duy trì độ ẩm 
tốt, chống ăn mòn, chống thấm... kho bãi phải đáp ứng yêu cầu về mức độ sử dụng năng lượng 
cho các hoạt động của kho và đáp ứng các yêu cầu về môi trường.  

Xây dựng kho bãi với các tính năng thân thiện với môi trường như sử dụng năng lượng 
mặt trời, ánh sáng tự nhiên, diện tích phù hợp, tường và sàn dày và tái chế tại chỗ sẽ tiết kiệm 
năng lượng.  

Sử dụng xe nâng chạy bằng điện tại kho bãi nhằm giảm thiểu tiếng ồn và khí thải tới 
môi trường.  

Thay thế màng PE bằng lưới quấn pallet tái sử dụng. Lưới quấn pallet được sản xuất từ 
chất liệu là 60% Polyester và 40% PVC nhẹ, cực bền, dây đai chắc chắn, khóa mạ thép không 
gỉ. Khi sử dụng đúng cách, màng quấn lưới pallet tạo ra lực căng đủ lớn giúp bảo vệ và ổn định 
tải trọng pallet, giảm khả năng thiệt hại cho hàng hóa, thân thiện với môi trường.  

3.2.3. Giải pháp về công nghệ thông tin 

Tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của công ty có thể đầu tư sửa chữa hoặc mua mới các 
trang bị hiện đại để đưa vào sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian giao nhận và giữ an toàn cho 
hàng hoá.  

Sử dụng phần mềm quản lý kho với các hoạt động như tồn kho, hàng hóa, đơn hàng, 
nhân viên và các báo cáo xuất nhập hàng cụ thể. Ví dụ như phần mềm KiotViet và Sapo POS. 
Hai phần mềm này giúp hỗ trợ quản lý từ khâu nhập hàng đến xuất kho, có thể tiết kiệm 80% 
thời gian và chi phí nhân sự. Bên cạnh đó, nắm bắt được số lượng hàng tồn kho thông qua các 
chỉ số được cập nhập; tạo các nghiệp vụ bán hàng (như tạo hóa đơn, đặt hàng, trả hàng,...) chỉ 
trên 1 màn hình giao diện, tăng năng suất công việc. Hai phần mềm hỗ trợ đa nền tảng: máy 
tính, điện thoại, máy in mã vạch, hóa đơn,... và lưu trữ thông tin trên nền tảng điện toán đám 
mây.  

Đối với kho bãi nên sử dụng phần mềm Scandit, đây là công cụ trực tuyến trên điện 
thoại di động sử dụng máy quét mã vạch trong hoạt động quản lý kho, tối ưu hóa hàng tồn kho 
dựa trên điện toán đám mây. Scandit được cho phép chia sẻ tài liệu qua các mạng trực tuyến 
khác. Công cụ sẽ giúp tối ưu hóa hàng tồn và hoàn toàn có thể giúp các nhà quản trị dự báo, lập 
kế hoạch kiểm kê và ngân sách cho các hàng hóa sẵn có.  

4. KẾT LUẬN 

 Xanh hóa kho bãi được xem như một phần trong chiến lược đầu tư xanh, giúp doanh 
nghiệp logistics sử dụng hiệu quả nguồn lực sinh thái tự nhiên, thân thiện với môi trường, từ đó 
nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. 

Kết quả đánh giá hiện trạng áp dụng mô hình ba cấp độ Baker và Marchant đối với hai kho 
trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xây dựng nên hình ảnh trực quan, rõ ràng nhất về các yêu cầu, 
tiêu chuẩn của một kho xanh. Từ đó, các doanh nghiệp logistics có thể dễ dàng xây dựng, triển 
khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của kho bãi tới môi trường, hướng tới mục tiêu 
phát triển bền vững.  
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NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG 

VẬN TẢI VỀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Hải 

Sinh viên thực hiện:  

1. Lê Thị Anh Lê   

2. Lê Thị Kim Nguyên  

3. Bùi Thị Mỹ Quỳnh  

4. Vũ Thị Ánh Tuyết 

Lớp: Kế toán tổng hợp 2 – K61  

Tóm tắt:  

 Đề tài nghiên cứu khái quát về hoạt động từ thiện ở Việt Nam hiện nay và thực trạng 

về thái độ của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải đối với hoạt động từ thiện. 

Từ thực trạng, đề tài đề xuất hệ thống các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao thái độ về hoạt 

động từ thiện cho sinh viên. Việc thực hiện các nhóm giải pháp cần tiến hành phối hợp 

một cách đồng bộ, nhịp nhàng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả về nhận 

thức, thái độ và thực trạng của sinh viên Trường GTVT, nhằm góp phần tích cực giải 

quyết những vấn đề tồn tại trong nhận thức, thái độ và thực trạng của sinh viên đối hoạt 

động từ thiện. 

Từ khóa: 

Từ thiện; Hoạt động từ thiện; Thái độ; Sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cuộc đời của mỗi một con người diễn ra và thay đổi nhanh chóng. Cảm nhận được cái 

đau của chính mình và của người khác để rồi san sẻ và giúp đỡ là một việc làm rất cần 

thiết. Sự sẻ chia ấy giữa con người và con người - với tên gọi rất đỗi đẹp đẽ và trân quý, 

chính là “từ thiện”. Đó là lý tưởng sống cao đẹp, là truyền thống của cả một dân tộc có bề 

dày lịch sử như Việt Nam. Tuy nhiên, mặt trái của hoạt động này vẫn tồn tại, nhiều suy 
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nghĩ sai lệch, nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình làm từ thiện khiến cho chúng ta đau 

lòng. 

 Hoạt động từ thiện là sự thể hiện truyền thống yêu thương nhau đã có từ rất lâu đời 

của dân tộc Việt Nam. Nó được lưu truyền qua các thời đại, các thế hệ như một nét đẹp 

trong tâm hồn mỗi con người. Để những giá trị yêu thương được lan tỏa trong môi trường 

đại học và để những hoạt động từ thiện mang đúng giá trị nhân văn của nó, từ đó đề ra 

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động từ thiện, nhóm nghiên cứu chọn đề tài 

“Nghiên cứu thái độ của sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải về hoạt động 

từ thiện ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu của mình. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh 

- Khảo sát thực tiễn bằng phiếu, phỏng vấn về tìm hiểu thực trạng hoạt động từ thiện của 

sinh viên Đại học giao thông vận tải. 

Nội dung nghiên cứu 

Nêu ra những khái niệm về từ thiện, hoạt động từ thiện, trả lời cho câu hỏi vì sao 

phải làm từ thiện, mục đích và ý nghĩa của hoạt động từ thiện, những mặt trái trong hoạt 

động từ thiện, khái lược về truyền thống dân tộc Việt Nam, đặc điểm và vai trò của sinh 

viên Việt Nam đối với hoạt động từ thiện. Khảo sát và đánh giá nhận thức, thái độ và 

thực trạng đối với hoạt động từ thiện của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải từ 

đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị giúp thúc đẩy thái độ đối với hoạt động theo 

hướng tích cực của sinh viên trong bối cảnh hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu và bình luận: 

2.1. Thực trạng về thái độ và hoạt động từ thiện của sinh viên Đại học Giao thông 

vận tải Hà Nội 
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2.1.1. Thực trạng về nhận thức của sinh viên Đại học Giao thông vận tải đối với hoạt 

động từ thiện    

18%

27%

2%
25%

28%

Theo bạn khái niệm "Từ thiện", "Hoạt động từ 
thiện" là gì?

Là đem một phần tài sản của 
mình để hỗ trợ người nghèo

Là những việc tốt xuất phát từ 
lòng yêu thương, nhân ái

Từ thiện là bố thí

Là lan tỏa lòng thiện đó tới xung 
quanh, để nâng đỡ đời sống 
người khác tốt đẹp hơn

 

Khi được hỏi: Theo bạn khái niệm “Từ thiện”, “Hoạt động từ thiện” là gì? 

Kết luận: Hầu hết tất cả các bạn sinh viên đều nhận thức được khái niệm từ thiện, hoạt 

động từ thiện 

2.1.2. Thực trạng về thái độ của sinh viên Đại học Giao thông vận tải đối với hoạt 

động từ thiện     

 Đối với nhóm câu hỏi về sự quan tâm, nguồn gốc và mục đích của hoạt động từ 

thiện. Sinh viên đại học Giao Thông Vận Tải trong những năm gần đây sinh viên đa số 

quan tâm đến hoạt động từ thiện và hiểu biết được nguồn gốc, mục đích của hoạt động 

này. Tuy nhiên, một số sinh viên không quan tâm đến các hoạt động từ thiện xã hội. Sinh 

viên dần quan tâm, dành thời gian quan tâm, chia sẻ yêu thương tới mọi người xung 

quanh nhiều hơn. Điều này được thể hiện ở câu hỏi sau:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158



7%

75%

18%

Bạn có quan tâm đến hoạt động từ thiện 
không? 

Không quan
tâm
Có quan tâm

Rất quan tâm

 

2.1.3. Thực trạng về việc làm từ thiện của sinh viên Đại học Giao Thông Vận Tải đối 

với hoạt động từ thiện 

 Hiện nay có rất nhiều hoạt động từ thiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các hoạt 

động khá phong phú để mọi người lựa chọn cho phù hợp với bản thân.  

 Về câu hỏi “Bạn đã từng tham gia hoạt động từ thiện chưa?”. 50% sinh viên nói 

rằng thỉnh thoảng tham gia. Ta có thế thấy là việc tham gia các hoạt động từ thiện của 

sinh viên giao thông vận tải vẫn chưa được sôi nổi và tích cực. Hầu hết mọi người chỉ 

tham gia ở mức tần suất thấp hoặc rất thấp. 
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2.2. Nguyên nhân của thực trạng về thái độ hoạt động từ thiện của sinh viên trường 

Đại học Giao thông tận tải 

 Trong công tác hoạt động từ thiện xã hội, sinh viên trường Giao thông có rất nhiều 

thuận tiện để thực hiện hoạt động này. Thông qua kết quả phiếu khảo sát, đại đa số sinh 

viên đều nhận thức được lợi ích, vai trò của bản thân mình trong hoạt động từ thiện đối 

với xã hội. Những nguyên nhân thuận lợi và nguyên nhân khó khăn cho thấy hoạt động từ 

thiện trường ĐH Giao thông vận tải diễn ra phổ biến và thái độ của sinh viên đối với hoạt 

động từ thiện rất tích cực. 

2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao thái độ hoạt động từ thiện của sinh viên 

trường Đại học Giao thông Vận tải 

* Về phía sinh viên 

Thứ nhất, phải tự nhận thức ý nghĩa cả hoạt động từ thiện 

Thứ hai, sinh viên phải chủ động trong việc tìm hiểu và nắm bắt kiến thức đạo đức, đời 

sống xã hội 

Thứ ba, ngoài nhiệm vụ chú trọng học tập, sinh viên nên sắp xếp thời gian tăng cường 

tích cực tham gia các phong trào từ thiện, các phong trào thiện nguyện từ câu lạc bộ của 

nhà trường hoặc địa phương nơi mình sinh sống hay ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian 

nào bạn cảm thấy sẵn sàng 

Thứ tư, mỗi một cá nhân, một sinh viên là một chủ thế, là nhân tố quan trọng trong việc 

xây dựng và phát triển đất nước 

Ngoài ra, để việc nghiên cứu không chỉ dừng lại trên những trang sách mà trở 

thành những hành động thiết thực, dưới sự hướng dẫn của giảng viên, nhóm chúng em đã 

thành lập ra Nhóm Từ Thiện Bồ Câu Xanh với hơn 2000 lượt thích và theo dõi trên 

fanpage facebook. Với mục đích lan tỏa tinh thần nghĩa cử cao đẹp, nhóm luôn truyền 

đến mọi người những điều tích cực, lạc quan nhất. Đưa những hoàn cảnh khó khăn tới 

mọi người biết để cùng nhau giúp đỡ. Dù việc lớn hay việc nhỏ, nhóm tình nguyện đều 

thực hiện có kế hoạch, bài bản và quan trọng là mang tính thiết thực 
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Hình ảnh: Trang  fanpgae facebook Nhóm từ thiện Bồ Câu Xanh 

* Về phía nhà trường 

- Ban giám hiệu nhà trường cần thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của 

thanh niên, việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên 

- Xây dựng tiêu chí, phương hướng, đánh giá công tác giáo dục lòng nhân ái cho học 

sinh, sinh viên thông qua hoạt động từ thiện một cách hợp lý 

- Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình đào tạo theo hướng CDIO, tạo điều kiện rèn 

luyện cho sinh viên 

- Các tổ chức như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của trường cũng triển khai các buổi 

giao lưu, gặp gỡ, các diễn đàn 

- Các CLB, Hội nhóm cải biến tổ chức hoạt động, tích cực sinh hoạt tuyên truyền tổ chức 

các buổi diễn thuyết để mọi người tham gia 

- Đối với các phòng quản lý đào tạo, quản lý sinh viên. Các phòng ban, phòng đào tạo, 

tài chính phải có rà soát hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong trường 
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- Về phía Giảng viên. Lồng ghép các kĩ năng, hình thành những thái độ tích cực thông 

qua các bài giảng để việc học tập không chỉ dừng lại ở những trang sách mà biến nó 

thành hành động 

* Về phía xã hội 

- Thứ nhất, các cá nhân, tổ chức nên kêu gọi, quản lý, sử dụng nguồn tiền từ thiện một 

cách minh bạch 

- Thứ hai, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp 

lý về từ thiện 

- Thứ ba, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Đảng ủy và chính 

quyền về giáo dục lòng nhân ái thông qua hoạt động từ thiện cho học sinh, sinh viên 

* Về phía gia đình 

Gia đình và nhà trường thường xuyên trao đổi với nhau để nắm bắt tính hình học tập, rèn 

luyện của sinh viên từ đó đưa ra những phương pháp học tập, sinh hoạt đúng đắn.  

KẾT LUẬN 

 Trong cuộc sống hiện đại, những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa to lớn đối với 

xã hội. Việc làm ấy không những mang lại giá trị cho người nhận mà còn cả ý nghĩa cho 

cả người cho đi. Trước hết, nó mang đến những ý nghĩa tích cực cho những người đang ở 

trong hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Cao hơn, có những việc làm sẽ giúp đỡ họ có khả 

năng tiến đến một tương lai tốt đpẹ hơn, có thể là có khả năng đến trường, có công ăn 

việc làm ổn định, ... 

 Hiện nay, sinh viên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ họcvấn, 

có khả năng sáng tạo và tiếp cận công nghệ - khoa học hiện đại. Trong quá trình hội 

nhập, quá trình đổi mới và phát triển, nhận thấy ra tầm quan trọng của những thế hệ trẻ, 

Đảng và nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để cho thế hệ sinh viên có thể phát triển 

về mọi mặt. Vì vậy, sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Giao thông vận tải nói 

riêng trong quá trình học tập tại trường ngoài việc học hỏi và đúc kết kinh nghiệm về lĩnh 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162



vực chuyên môn mà còn phải cùng nhau đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Phải biết 

hòa thuận, yêu thương, bảo ban nhau học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng là thế hệ 

nối tiếp sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

 Trên phương diện là một sinh viên khoa Vận Tải – Kinh Tế, là lớp thế hệ trẻ, là 

lực lượng nòng cốt xây dựng một xã hội chủ nghĩa tích cực trong tương lai, nhóm nghiên 

cứu chúng em đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân. Cần cố gắng từ những điều 

nhỏ nhặt nhất như: chăm chỉ học tập, vâng lời, hiếu thảo với mọi người trong gia đình, lễ 

phép với người lớn tuổi và thân thiện với những người xung quanh. Những việc lớn đều 

xuất phát từ những hành động nhỏ, nên ngay từ bây giờ chúng ta hãy nâng cao, thức tự 

rèn luyện, tự có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội để cùng đóng góp những giá trị 

tích cực, lợi ích to lớn đến cộng động nhằm xây dựng xã hội văn minh và giàu mạnh hơn 

nữa. Và khi mỗi người, mỗi sinh viên nhận thức được sự thấu hiểu và yêu thương nhau từ 

đó sẽ xây dựng được một trường học văn minh, an toàn và thân thiện. 
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Nghiên cứu tác động của “Emotional intelligence” (Trí tuệ cảm xúc) đến 
quá trình học tập của sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải hiện nay  

Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải 

Sinh viên thực hiện:  

 

 

Lớp: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 1 K61 

Tóm tắt: Trí tuệ cảm xúc là một dạng trí thông minh thể hiện việc nhận thức đúng về tình cảm và 
khả năng xử lí cảm xúc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của sinh viên nói chung và sinh 
viên trường Đại học Giao thông vận tải nói riêng. Đề tài đề cập vấn đề nghiên cứu mức độ, biểu hiện trí tuệ 
cảm xúc và tìm hiểu một số nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường 
Đại học Giao thông vận tải.Từ những diễn biến của hiện tượng, kết hợp với điều tra xã hội học, đề tài đã 
đưa ra những giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực của trí tuệ cảm xúc đến quá trình học tập của sinh 
viên Đại học Giao thông vận tải. 

Từ khóa: Trí tuệ, trí tuệ cảm xúc, trí tuệ cảm xúc của sinh viên. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, bên cạnh năng lực chuyên môn, trí tuệ cảm xúc ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với 
thành công của con người trong sự nghiệp và cuộc sống. Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận dạng cảm xúc, 
hiểu được ý nghĩa và tác động của cảm xúc với những người xung quanh. Phát triển trí tuệ cảm xúc có ý 
nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Giao thông 
vận tải nói riêng. Điều này tạo cho sinh viên một nền tảng tốt về nhân cách cũng như những kĩ năng cần 
thiết trong cuộc sống để họ có thể thành công trong tương lai. Trí tuệ cảm xúc được hình thành trong những 
năm đầu của cuộc đời và tiếp tục phát triển cho đến khi trưởng thành. Đối với sinh viên, việc học hỏi để 
hiểu biết và phát triển nhữung khả năng về cảm xúc là rất quan trọng. Điều này giúp cho sinh viên nâng 
cao năng lực cảm xúc cho bản thân và tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của trí tuệ cảm xúc. Sự chuẩn bị 
tốt về mặt cảm xúc ở giai đoạn đang học tập về chuyên môn của sinh viên trường Đại học Giao thông vận 
tải sẽ giúp sinh viên tự tin và bản lĩnh trong nghề nghiệp tương lai. Qua quan sát và nghiên cứu thực tiễn 
phần lớn sinh viên Đại học Giao thông vận tải còn chưa có nhiều quan tâm và hiểu biết đến các khía cạnh 
liên quan đến Trí tuệ cảm xúc cũng như các biện pháp nâng cao Trí tuệ cảm xúc. Ngoài ra nhà trường cũng 
chưa thật sự chú trọng đến việc bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho sinh viên. Do đó, nhóm tác giả đã lựa chọn 
nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tác động của “Emotional intelligence” (trí tuệ cảm xúc) đến quá trình học 
tập của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay” nhằm đề ra những giải pháp giúp phát huy 
tác động tích cực của trí tuệ cảm xúc đến quá trình học tập của sinh viên Đại học Giao thông vận tải. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Lê Vũ Trường An 
Lê Diễm Quỳnh Anh 
Dương Thùy Hương Giang 
Trịnh Thị Giang 
Ngô Linh Huyền Nhung 
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2.1.  Phương pháp nghiên cứu: 
Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  
• Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tìm kiếm nghiên cứu sau đó phân tích, tổng hợp tài liệu đề đưa 

ra cái nhìn tổng quan về các vấn đề của trí tuệ cảm xúc. 
• Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp trắc nghiệm, phương pháp trò chuyện, phương 

pháp quan sát, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi nhằm khảo sát thực trạng và đề xuất một số giải pháp 
tác động nâng cao trí tuệ cảm xúc ở sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 
2.2.1. Cơ sở lý luận 

2.2.1.1. Khái niệm về trí tuệ cảm xúc 

“Trí tuệ cảm xúc” là một thuật ngữ đã xuất hiện trong tâm lý học vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX. 
Cùng với thuật ngữ “chỉ số thông minh” (IQ) thì khái niệm này đã được nghiên cứu và phổ biến trong giới 
học thuật, thậm chỉ, đã được áp dụng trong các chương trình giáo dục – đào tạo trên thế giới ở các cấp. “Trí 
tuệ cảm xúc” là khái niệm dùng để chỉ khả năng thấu hiểu, đánh giá và kiểm soát cảm xúc của bản thân và 
người khác dẫn tới định hướng hành động phù hợp.  

2.2.1.2. Cấu trúc của trí tuệ cảm xúc 

Về cấu trúc của “trí tuệ cảm xúc” có rất nhiều khái niệm khác nhau và đến thời điểm hiện tại vấn đề 
này vẫn được tiếp tục nghiên cứu. Theo Bar-on, cấu trúc của “trí tuệ cảm xúc” bao gồm bốn thành phần đó 
là: năng lực nhận biết, hiểu biết cách bộc lộ của bản thân, năng lực hiểu và cảm thông với mọi người xung 
quanh, năng lực ứng phó và kiểm soát những cảm xúc mạnh. Hay là làm chủ cảm xúc của mình, năng lực 
thích ứng với những thay đổi và giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội. Theo nhà nghiên cứu “cha đẻ” 
về “trí tuệ cảm xúc” - Goleman thì cấu trúc của “trí tuệ cảm xúc” gồm hai thành phần cơ bản là năng lực 
cá nhân và năng lực xã hội. Bên cạnh đó trong cấu trúc “trí tuệ cảm xúc” có những thành phần không thể 
thiếu mà được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm là khả năng tự nhận biết, thể hiện cảm xúc của bản thân và 
khả năng tự nhận biết, đánh giá cảm xúc của người xung quanh. 

2.2.1.3. Vai trò của trí tuệ cảm xúc 

Vai trò của “trí tuệ cảm xúc” trong đời sống con người nói chung và trong hoạt động nhận thức nói 
riêng được khẳng định trên các khía cạnh cơ bản sau: 

Thứ nhất, sự tác động qua lại giữa chủ thể với hoàn cảnh mà trong đó cảm xúc là động lực của ứng 
xử còn tri giác, vận động và trí tuệ là sự cấu trúc hoá của các ứng xử đó. G.Piagie quan niệm mỗi ứng xử 
bao hàm hai mặt: Mặt năng lượng (do cảm xúc tạo ra) và mặt nhận thức (kết quản của trí tuệ). Theo L.X. 
Vugotxki trong tư duy ngôn ngữ, ý không phải điểm tận cùng của quá trình mà đằng sau nó là xu hướng, 
cảm xúc, nhu cầu 

Thứ hai, trí tuệ cảm xúc có vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm hoạt động nói chung và trí tuệ nói riêng 
của con người. Theo Daniel Goleman thì các cảm xúc chỉ đạo trí tuệ, thậm chí nó còn mạnh hơn cả khả 
năng logic toán. Trong thực tiễn, cảm xúc tham gia vào hoạt động trí tuệ trên hai phương diện: là động lực 
thúc đẩy hoặc kìm hãm một hành động trí tuệ nào đó và là người hướng đạo cho hành động đó.  

Thứ ba, khả năng để kiểm soát cảm xúc và điều khiển stress là một khía cạnh khác của “trí tuệ cảm 
xúc” và đóng vai trò quan trọng trong thành công của mỗi người. Những người có khả năng kiểm soát bản 
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thân thường không để mình nổi giận hoặc nảy sinh lòng ghen tị thái quá, và họ cũng không ra những quyết 
định ngẫu hứng, bất cẩn, mà luôn nghĩ suy nghĩ trước khi hành động. Nhờ biết kiểm soát bản thân, họ luôn 
suy nghĩ chín chắn, thích ứng tốt với sự thay đổi, chính trực và biết nói “không” khi cần thiết. “Trí tuệ cảm 
xúc” cần nhận biết khi nào và bằng cách nào để diễn tả cảm xúc cũng như là điều khiển nó.  

Vai trò của “trí tuệ cảm xúc” còn được thể hiện ở việc xây dựng tốt các mối quan hệ con người (quan 
hệ gia đình, quan hệ công việc, quan hệ bạn bè…) thông qua quá trình đồng cảm (hiểu cảm xúc của mình 
dẫn tới hiểu cảm xúc của người khác); đảm bảo cho não bộ diễn ra bình thường và tránh được những căn 
bệnh tinh thần như sự lo sợ, sự trầm cảm, sự giận dữ, thái độ bi quan chán nản…ảnh hưởng tới cuộc sống 
con người.  

Đánh giá về vai trò của “trí tuệ cảm xúc”, tác giả Nguyễn Huy Tú cho rằng: “Ngày nay, để thành đạt, 
các ông chủ, các giám đốc công ty hay thủ trưởng cơ quan phải luôn giữ được sự bình tĩnh, kiểm soát được 
những mâu thuẫn và phải tập hợp được nhiều người đứng đằng sau mình. Chính chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ) 
cao đem lại cho các bạn những khả năng quan trọng dẫn đến thành công” 

Với quan niệm mới về trí tuệ, các nhà nghiên cứu nhận định rằng, IQ và các kì thi không cho phép 
tiên đoán một cách chắc chắn ai sẽ thành công trong cuộc đời. Nếu IQ thực hiện được vai trò xác định loại 
công việc thích hợp với từng cá nhân, đạt ngưỡng nào vào cho một loại nghề nghiệp nào đó thì EQ đảm 
bảo cho sự thăng tiến của họ. Có thể nói, “trí tuệ cảm xúc” là nhân tố quan trọng trong việc dự đoán những 
cá nhân nào trong số những người đang làm việc sẽ chỉ tiến đến một mức độ vừa phải hoặc thất bại hoặc 
trở thành người xuất sắc. Đối với học sinh, sinh viên: “Trí tuệ cảm xúc giúp hạn chế sự thô bạo hoặc hung 
hãn, cải thiện khả năng học tập và có những quyết định tốt hơn với các vấn đề ma túy, hút thuốc lá, tình 
dục…” (Goleman). “Trí tuệ cảm xúc” cao sẽ đem lại lợi ích ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của các 
em. Đặc biệt trong môi trường học đường, “trí tuệ cảm xúc” sẽ cho các em sự lạc quan, ý chí quyết tâm, 
tinh thần ñồng ñội, kĩ năng hợp tác và giúp nhau học tập, rèn luyện hiệu quả hơn… 

Tóm lại, “trí tuệ cảm xúc” là một dạng “siêu trí tuệ”, “siêu năng lực”, chi phối mọi hoạt động cá 
nhân, quyết định thành công trong cuộc đời của mỗi người. Vì vậy nó trở thành mục tiêu quan trọng của 
giáo dục trí tuệ cho thế hệ trẻ nói chung, mục tiêu rèn luyện của mỗi cá nhân nói riêng. 

2.2.1.4. Đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên 

Sinh viên là một nhóm xã hội đặc thù đang tiếp thu những kiến thức, kỹ năng chuyên môn ở các 
trường cao đẳng, đại học để chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp cho tương lại. Trong bất cứ giai đoạn lịch 
sử nào, sinh viên cũng là lực lượng xã hội quan trong, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vấn 
mệnh của đất nước, là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, là nguồn lực chủ yếu trong thời 
đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lực lượng to 
lớn trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn học dân tộc. Sinh viên phần lớn ở độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi 
với những đặc điểm tâm lý, xã hội đặc trưng.  

Một trong những đặc trưng quan trọng ở lứa tuổi này là sự phát triển tự ý thức. Nhờ có sự ý thức, 
sinh viên có những hiểu biết, thái độ, có khả năng đánh giá bản thân để chủ động điều chỉnh sự phát triển 
bản thân theo hướng phù hợp với xu thế xã hội, phù hợp với yêu cầu của nghề nghiệp mà mình chọn qua 
đó xác định rõ ràng mục tiêu học tập, rèn luyện và thể hiện kỹ năng của mình trong các hoạt động học tập, 
vui chơi, đoàn, hội, câu lạc bộ… 
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Ở sinh viên dần hình thành thế giới quan để nhìn nhận, đánh giá các vấn đề trong cuộc sống, học tập, 
sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên là những trí thức tương lai, ở độ tuổi này sớm nảy sinh nhu cầu, khát vọng 
thành đạt. Học tập ở môi trường đại học là một cơ hội tốt để sinh viên được trải nghiệm bản thân vì thế sinh 
viên rất thích khám phá, tìm tòi, học hỏi cái mới đồng thời thích bộc lộ những thế mạnh bản thân, học tập, 
trau đồi hiểu biết cho mình, dám đối mặt với những thử thách để khẳng định mình. 

Sinh viên thường tích lũy cho bản thân thêm nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực tình cảm, đạo đức, 
văn hóa… Sinh viên thường rất linh hoạt, có đầu óc nhạy bén, phản đoán tốt. Những phẩm chất đáng quý 
dần được củng cố và phát triển. Ở độ tuổi này dần biết khả năng phán đoán đúng sai, có khả năng kiềm chế 
bản thân trước những hành vi xấu, biết phân tích, đánh giá bản thân và các hiện tượng xã hội. 

Do có nhiều tri thức, kinh nghiệm sống nên sinh viên có khả năng làm chủ tình cảm của mình, biết 
cách thể hiện, điều khiển những cảm xúc cho phù hợp với hoàn cảnh, thậm chí còn biết che dấu những tình 
cảm thật của bản thân. 

Có mối quan hệ rộng rãi hơn nên sinh viên có nhiều trải nghiệm trong các mối quan hệ giao tiếp. Vì 
vậy sinh viên dần rèn luyện được kỹ năng phán đoán cảm xúc, tình cảm của người khác. Sinh viên có khả 
năng thấu hiểu, đồng cảm, lắng nghe bằng chính trái tim của mình và ứng xử một cách tinh tế đáp lại tình 
cảm của người khác. Sự phát triển này đem lại những biểu hiện mới, tốt đeo hơn trong mối quan hệ của 
sinh viên với những người xung quanh 

2.2.2. Thực trạng và một số giải pháp phát huy tác động tích cực của trí tuệ cảm xúc đến học 

tập của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải 

2.2.2.1. Đặc điểm sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải 

Sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên trường Đại học giao thông vận tải nói riêng là đại diện 
cho thế hệ trẻ đầy sức sống và sáng tạo. Họ nắm trong tay tri thức của thời đại, chìa khóa mở ra cánh cửa 
cho tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển đất nước nói riêng. Sinh viên trường Đại học Giao thông vận 
tải có những đặc điểm riêng biệt, mang tính cách đặc thù của sinh viên ngành kỹ thuật là: có năng lực về 
khoa học tự nhiên, tư duy logic, có khả năng thích ứng cao, có khát khao cống hiến cho sự nghiệp, được 
đào tạo trong ngôi trường giàu truyền thống… Nhìn chung sinh viên có định hướng đúng đắn về giá trị 
cuộc sống, học tập, nghiên cứu khoa học và các mối quan hệ xã hội. Mục đích học tập của sinh viên là để 
có tri thức, kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh để được khẳng định mình trong học tập, trong công việc và cuộc 
sống. Họ xác định rằng sự nỗ lực của bản thân là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thành công, có ý thức 
tự trang bị thêm các kiến thức bổ trợ, đặc biệt là ngoại ngữ và tin học. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, phần lớn sinh viên ý thức được vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Phần đông sinh viên có cố gắng 
trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đa số sinh viên trường đại học giao thông vận tải có lối sống giản 
dị, lành mạnh, phù hợp với truyền thống và văn hóa dân tộc, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. 

2.2.2.2.  Kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của sinh viên về trí tuệ cảm xúc 

Điều tra xã hội học về thực trạng nhận thức của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải: 

+ Đối với câu hỏi nhận thức của sinh viên về khái niệm và vai trò của trí tuệ cảm xúc. Qua bảng điều 
tra ta thấy: có tới 59% sinh viên cho biết là chưa bao giờ nghe đến khái niệm “trí tuệ cảm xúc”, còn lại 41% 
sinh viên đã nghe qua và có chút hiểu biết về thuật ngữ này. Như vậy, phần lớn sinh viên (chiếm đến hơn 
50%) vẫn còn cảm thấy khá mới mẻ và chưa biết gì hay chưa từng tìm hiểu về thuật ngữ “trí tuệ cảm xúc”.  

Hình 1: Biểu đồ nhận thức của sinh viên về khái niệm của “trí tuệ cảm xúc” 
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+ Khi được hỏi về vai trò của trí tuệ cảm xúc đối với hoạt động học tập và cuộc sống có: 26% sinh 
viên khẳng định rằng trí tuệ cảm xúc có vai trò “rất quan trọng” đối với cuộc sống của mỗi người, 62% ý 
kiến cho là “quan trọng”, 11% ý kiến cho rằng: trí tuệ cảm xúc có vai trò “ít quan trọng và chỉ có 1% ý kiến 
có đáp án “không quan trọng”. 

Hình 2: biểu đồ nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của “trí tuệ cảm xúc” 

 
 
Từ những kết quả trên, nhóm chúng tôi có thể khẳng định rằng: Thuật ngữ “trí tuệ cảm xúc” còn quá 

mới mẻ đối với sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải, phần lớn sinh viên vẫn chưa hiểu hết nội hàm 
khái niệm trí tuệ cảm xúc nhưng vẫn ý thức được trí tuệ cảm xúc là một yếu tố có vai trò quan trọng với 
cuộc sống của con người và có mong muốn luyện tập để nâng cao trí tuệ cảm xúc của mình. 

2.2.2.3.    Đề xuất một số giải pháp phát huy tác động tích cực của trí tuệ cảm xúc đến quá trình 

học tập của sinh viên Đại học Giao thông vận tải 

Giải pháp về phía sinh viên: 
Khai thác cảm xúc của bản thân sinh viên bằng cách: lắng nghe và ghi lại những cảm xúc cũng như 

là phản ứng cảm xúc của bản thân trước các sự việc xảy ra trong ngày, tôn trọng cảm xúc của bản thân, 
quan sát cảm xúc và hành vi liên kết với nhau như thế nào?, tránh phán xét cảm xúc của bản thân, quyết 
định cách hành xử. 

Kết nối với người khác: khi trò chuyện thì hãy thực sự lắng nghe, cải thiện kỹ năng thông cảm, đọc 
ngôn ngữ cơ thể bằng cách quan sát biểu hiện nét mặt và ngôn ngữ cơ thế để thấy được những cảm xúc 
muốn chôn giấu của họ, thực hành trung thực về mặt cảm xúc để mọi người có thể hiệu bạn tốt hơn. 

Giải pháp về phía nhà trường: 

41%

59%

Đã từng Chưa bao giờ

26%

62%

11%
1%

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170



Tiếp tục triển khai phương pháp dạy học CDIO 
Nâng cao nhận thức và thái độ của sinh viên về trí tuệ cảm xúc 
Kết hợp trí tuệ cảm xúc vào các bài giảng, hoạt động để sinh viên rèn luyện và phát huy trí tuệ cảm 

xúc của bản thân 
Tổ chức cho sinh viên vận dụng những hiểu biết về trí tuệ cảm xúc và giải quyết các tình huống của 

cuộc sống xã hội 
Phát huy các năng lực cảm xúc cho sinh viên 
Kiểm soát các nền tảng xã hội của nhà trường để phòng tránh những yếu tố tiêu cực từ mạng xã hội 

mang lại, xử lý những  hành vi gây hại đến sinh viên và nhà trường 
Cải thiện chất lượng mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên 
3. KẾT LUẬN 

Ngày nay, bên cạnh năng lực chuyên môn, trí tuệ cảm xúc ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với thành 
công của con người trong sự nghiệp và cuộc sống. Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận dạng cảm xúc, hiểu 
được ý nghĩa và tác động của cảm xúc với những người xung quanh. Những người giàu trí tuệ cảm xúc 
thường thành công trong công việc và cuộc sống vì họ luôn hiểu rõ và biết kiểm soát bản thân, biết cảm 
thông và có cách giao tiếp tuyệt vời. Từ đó, họ biết cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ, linh hoạt, 
chủ động và sáng tạo trong công việc, dễ thích nghi với ngoại cảnh, có khả năng chịu được áp lực và vượt 
qua mọi khó khăn. 

Trong cuộc sống bất cứ điều gì cũng sẽ bị bào mòn nếu bạn không nuôi dưỡng và trau dồi nó mỗi ngày. 
Bởi vậy, mỗi chúng ta cần xây dựng trí tuệ cảm xúc bằng cách lắng nghe tâm tư của chính mình, học cách 
phản hồi thay vì phản ứng và luôn khiêm tốn, cầu thị khi giao tiếp với mọi người. Hãy tập cảm nhận mọi 
vấn đề xảy ra trong cuộc sống bằng sự bao dung, vị tha, bằng tình yêu, sự ấm áp, sâu sắc và tinh tế, bằng 
những lời nói chân thành, sự động viên, khích lệ, hiểu biết, như vậy trí tuệ xúc cảm ngày càng được nâng 
cao và bạn sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống. Không bao giờ là quá muộn để học bất cứ điều gì, cho dù 
bạn là ai bạn đã bao nhiêu tuổi bạn vẫn có thể trau dồi trí tuệ cảm xúc và làm cho cuộc sống ngày càng tốt 
hơn. 

Trong thời đại cách mạng số hóa, đất nước đang hội nhập, phát triển thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi sinh viên Việt nam nói chung và sinh viên Đại học Giao thông vận tải nói riêng phải có đầy đủ năng 
lực chuyên môn và lí tưởng sống đúng đắn nói... cách khách là phẩm chất đạo đức tốt mới đáp đứng được 
nhu cầu tuyển dụng khắt khe. Nhân cách sinh viên sẽ phát triển đúng hướng hơn nên được giáo dục bài bản 
mà sống trong môi trường trong sách. Qua đó, sinh viên có khả năng phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ, 
sống có mục đích, có niềm tin lập nghiệp vì tương lai. Qua phần phân tích đề tài, hy vọng các bạn trẻ, đặc 
biệt là các bạn sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải có những hiểu biết đúng đắn, có những cái nhìn 
rõ nét hơn về trí tuệ cảm xúc.  
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      Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Toàn Thắng  
      Lớp: Kỹ thuật An toàn giao thông K59 
 

Tóm tắt: Gần đây các thành phố lớn của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh 
từ tình trạng tắc nghẽn giao thông. Nguyên nhân chính là do hầu hết các nút giao được vận hành theo 
phương án tín hiệu báo trước, không còn phù hợp với các nút giao có nhu cầu giao thông biến động 
cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày phương pháp điều khiển tín hiệu giao thông mờ cho 
một nút giao thông trong điều kiện giao thông hỗn hợp. Khoảng thời gian của một pha tín hiệu đèn 
xanh được điều chỉnh dựa trên logic mờ. Một nút giao thông điển hình ở Hà Nội được lựa chọn để 
kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của phương pháp với đánh giá dựa trên mô phỏng SUMO-PYTHON 
thông qua các thông số đánh giá hiệu quả điều khiển đèn tín hiệu. Kết quả cho thấy các thông số đánh 
giá điều khiển đèn tín hiệu của phương pháp đề xuất giảm đáng kể so với phương pháp hiện hiện có. 

Từ khóa: Logic mờ, điều khiển thích ứng, mô phỏng giao thông, giao thông hỗn hợp, SUMO-
PYTHON 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cải thiện việc kiểm soát tín hiệu giao thông tại các nút giao thông là rất quan trọng để 
nâng cao năng lực và an toàn của mạng lưới đường đô thị. Hiệu suất giao thông của các nút 
giao thông được báo hiệu có tác động quan trọng đến hiệu quả giao thông của mạng lưới 
đường đô thị. Ở nhiều thành phố của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi 
thường xuyên sử dụng xe máy, các vấn đề giao thông như ùn tắc giao thông, an toàn giao 
thông, ô nhiễm không khí ... đang trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là tại các nút giao thông có 
tín hiệu, tình trạng chậm trễ và xếp hàng dài tăng mạnh. 

Phương pháp điều khiển tín hiệu theo thời gian cố định hay còn gọi là phương pháp 
thông thường (Webster, 1958 [4]; Akcelik, 1981 [5]) được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, có 
thể hoạt động khá hiệu quả trong nhu cầu giao thông bình thường, nhưng nó không phù hợp 
với tín hiệu nút giao thông nơi có sự biến động nhu cầu giao thông lớn. Để khắc phục những 
thiếu sót của các phương pháp điều khiển thời gian cố định nêu trên, các phương pháp điều 
khiển thông minh được phát triển để điều khiển tín hiệu giao thông tại các nút giao thông 
dựa trên các thuật toán thông minh như logic mờ, thuật toán di truyền, tối ưu hóa bầy hạt, 
v.v. để tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn trong việc kiểm soát tình hình giao thông phức tạp. 
Logic mờ (Fuzzy Logic), lần đầu tiên được giới thiệu bởi Zadeh [6] [7], đã được sử dụng 
rộng rãi để phát triển các phương án điều khiển thông minh tại các nút giao thông vì nó cho 
phép mô tả và mô hình hóa định tính các hệ thống phức tạp vốn có độ không chắc chắn 
không dễ giải quyết. với các mô hình toán học thông thường [8] [9]. Kiểm soát tín hiệu giao 
thông cho một nút giao thông sử dụng Logic mờ cho phép giao thông lưu thông thuận lợi 
hơn, thời gian chờ ngắn hơn và tỷ lệ dừng xe thấp hơn. Kể từ khi ứng dụng đầu tiên của  
Logic mờ để điều khiển tín hiệu giao thông do Pappis và Mamdani [8] giới thiệu, nhiều kết 
quả nghiên cứu có giá trị đã được công bố và sự phát triển của logic mờ đã trở nên phức tạp 
hơn, thích nghi hơn và các khuôn khổ thông minh hơn [10]. Điều khiển tín hiệu giao thông 
sử dụng logic mờ có thể giảm thời gian trễ của các phương tiện từ 10–21% so với các 
phương pháp điều khiển thông thường [8]. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp điều khiển 
thông minh hiện có bao gồm logic mờ đã được phát triển cho các điều kiện giao thông đồng 
nhất. Điều này hoàn toàn khác với điều kiện giao thông không đồng nhất như Việt Nam, nơi 
có nhiều loại phương tiện khác nhau với tỷ lệ xe máy rất lớn và cạnh tranh nhau để giành lấy 
cùng một không gian đường tại các nút giao thông. Do đó, cần có phương án điều khiển tín 
hiệu giao thông cải tiến để phù hợp hơn với luồng giao thông hỗn hợp với xe máy chiếm ưu 
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thế ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Bên cạnh đó, việc áp dụng Logic mờ cho hệ 
thống điều khiển tín hiệu giao thông theo hướng này vẫn còn mới ở Việt Nam, chỉ trừ một 
số nghiên cứu áp dụng logic mờ trong điều kiện giao thông đơn giản [11] [12], và chưa phản 
ánh đúng tình hình giao thông thực tế. của các nút giao thông ở Việt Nam. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi trình bày phương pháp điều khiển tín hiệu giao thông mờ cho một nút giao 
thông trong điều kiện giao thông hỗn hợp như Việt Nam. Các thông số đánh giá hiệu quả 
điều khiển: thời gian hành trình, mật độ làn xe, phần trăm chiếm dụng trung bình của các 
phương tiện được chọn làm chỉ số đánh giá so với các phương pháp kiểm soát hiện có sử 
dụng mô phỏng dựa trên SUMO-PYTHON. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cải thiện việc kiểm soát tín hiệu giao thông tại các nút giao thông là rất quan trọng để 

nâng cao năng lực và an toàn của mạng lưới đường đô thị. Hiệu suất giao thông của các nút 
giao thông được báo hiệu có tác động quan trọng đến hiệu quả giao thông của mạng lưới 
đường đô thị. Tại nhiều thành phố của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi 
thường xuyên sử dụng xe máy, các vấn đề giao thông như ùn tắc giao thông, an toàn giao 
thông, ô nhiễm không khí ... đang trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là tại các nút giao thông có 
tín hiệu, tình trạng chậm trễ và xếp hàng dài ngày càng tăng. sắc bén. 

Ví dụ ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, lượng xe máy đạt khoảng 750 xe máy trên 1.000 
dân [1], lưu lượng xe máy chiếm 86% đi lại trong khu vực thành thị [2]. Bên cạnh đó, có 
khoảng 41 vị trí ùn tắc vào giờ cao điểm với thời gian ùn tắc trung bình từ 45 ~ 60 phút. mỗi 
ngày, và chi phí cho thời gian lãng phí và gia tăng nhiên liệu ước tính khoảng 1,0 tỷ USD mỗi 
năm [3]. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vấn đề này ở các thành phố lớn 
của Việt Nam là do phương án điều khiển tín hiệu của hầu hết các nút giao thông có tín hiệu 
dựa trên điều khiển theo thời gian cố định mà không có độ dài chu kỳ tối ưu và chế độ không 
linh hoạt. Ngoài ra, quy cách thiết kế nút giao thông có tín hiệu chưa đủ chi tiết nên quy 
hoạch điều khiển đèn tín hiệu thường được thiết kế dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia 
giao thông và / hoặc hướng dẫn của các nước phát triển như Đức, Mỹ, Pháp, nơi điều kiện 
giao thông khá khác nhau. từ các nước 
đang phát triển như Việt Nam [3]. Do 
đó, việc áp dụng trực tiếp các hướng 
dẫn có thể không phù hợp, ảnh hưởng 
đến hiệu quả khai thác của mạng lưới 
đường đô thị. 

Hãy xem xét một nút giao thông 
được báo hiệu điển hình với các luồng 
giao thông hỗn hợp đến từ các hướng 
đông, nam, tây, bắc. Trong quá trình 
phát triển phương pháp điều khiển tín 
hiệu giao thông mờ trong điều kiện 
giao thông hỗn hợp, các giả thiết sau 
được đưa ra: 
➢ Nút giao là nút giao thông 4 

chiều biệt lập, lưu thông từ các 
hướng Bắc, Tây, Nam, Đông; 

➢ Giao thông của nút giao được 
điều khiển theo 2 hoặc 3 giai 
đoạn vì đây là hình thức phổ 

Hình 1: Sơ đồ bố trí nút giao điều khiển 
đèn tín hiệu  thích ứng sử dụng logic mờ 
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biến ở Việt Nam; 
➢ Các giao lộ có lưu lượng người đi bộ thấp; 
➢ Có các lượt rẽ trái và rẽ phải được xem xét cho mỗi cách tiếp cận; 
➢ Các phương tiện sắp tới có thể được phát hiện bởi các thiết bị phát hiện như thiết bị phát 

hiện dựa trên video trong mỗi cách tiếp cận, cung cấp thông tin có ý nghĩa về luồng giao 
thông thực tế, bao gồm lưu lượng giao thông, độ dài hàng đợi, sức chứa, v.v. (xem Hình 
1). 

Điều khiển tín hiệu dựa trên Logic mờ xác định thời lượng và trình tự mà đèn giao 
thông phải ở trạng thái nhất định, trước khi chuyển sang trạng thái tiếp theo. Nguyên tắc như 
sau: 1) Thông tin có ý nghĩa về luồng giao thông thực tế được thu thập từ máy dò phương 
tiện; 2) Thông tin giao thông như là đầu vào của bộ điều khiển mờ, dựa trên quá trình mà 
đầu vào ngôn ngữ xác định thời lượng của tín hiệu màu xanh lá cây, đóng vai trò là đầu vào 
định tính cho bộ điều khiển giao thông để xác định thời gian tín hiệu của đèn giao thông. Sơ 
đồ nguyên lý của phương pháp điều khiển tín hiệu giao thông sử dụng logic mờ như hình 1. 

Trong công việc này, chúng 
tôi sử dụng hai biến mờ đầu vào về 
thông tin giao thông, bao gồm độ 
dài hàng đợi tối đa (QL) và việc 
đến giao lộ (V), được thu thập 
trong chu kỳ trước đó, để ước tính 
thời gian xanh cần thiết cho một 
nhóm tín hiệu (giai đoạn) trong chu 
kỳ tiếp theo. Cấu trúc của điều 
khiển dựa trên mờ được đề xuất 
như trong, Hình 2. Quá trình làm 
mờ là một quá trình bao hàm mỗi 
đầu vào số thành các tập hợp mức 
độ thành viên của các hàm liên 
thuộc. Dữ liệu đầu vào có thể được thu thập bằng máy dò camera được lắp đặt ở các vị trí 
khác nhau. Khu vực phát hiện phương tiện được đặt cách vạch dừng của mỗi phương tiện 
120m để ghi lại chiều dài xếp hàng và lượt đến trong các khoảng thời gian. Ở đây, chiều dài 
hàng đợi được định nghĩa là khoảng cách tính bằng mét tính từ vạch dừng mà các phương 
tiện đang xếp hàng. Khi đó, độ dài hàng đợi tối đa tại thời điểm bắt đầu của thời gian đèn 
xanh là đuôi hàng dài nhất bất kể làn đường của mỗi giai đoạn trong mọi khoảng thời gian. 
Số lượng xe đến giao lộ là tổng số lượng xe chuyển động trong một giai đoạn tiếp cận. 

Các biến ngôn ngữ đầu vào mờ là rất ngắn (VS), ngắn (S), trung bình (M), dài (L) và 
rất dài (VL) cho độ dài hàng đợi tối đa (QL); tương tự, rất nhỏ (VS), nhỏ (S), trung bình 
(M), lớn (L) và cực lớn (VL) cho số lượng xe đến. Các hàm và quy tắc liên thuộc mờ là 
những thành phần thiết yếu trong công cụ suy luận mờ. 

Bởi vì luồng lưu lượng không thay đổi tuyến tính trong thời gian thực, các hàm liên 
thuộc gaussian của các biến đầu vào và đầu ra được sử dụng thay cho hàm liên thuộc tam 
giác. chiều dài hàng đợi tối đa là từ 0 đến 120m và được mô tả bởi tập mờ gaussian với độ 
lệch chuẩn là 3 và hằng số của các hàm liên thuộc Gaussian của rất ngắn (VS), ngắn (S), 
trung bình (M), dài (L), và rất dài (VL) lần lượt là 20m, 30m, 40m, 50m và 60m (xem hình 
3). tương tự, đối với sự xuất hiện, phạm vi của nó là từ 0 đến 50 và được mô tả bởi tập mờ 
Gaussian với độ lệch chuẩn là 1,4 và hằng số cho các hàm liên thuộc Gaussian của rất ngắn 
(VS), ngắn (S), trung bình (M), dài (L) và rất dài (VL) lần lượt là 5s, 10s, 15s, 20s và 25s 
(xem hình 4). 

Hình 2: Cấu trúc hệ thống logic mờ 
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Trọng số của thời gian xanh (W) được sử dụng làm tham số đầu ra của bộ điều khiển 
mờ. Khoảng biến mờ đầu ra cũng được chia thành 5 phạm vi, bao gồm rất thấp (VL), thấp 
(L), trung bình (M), cao (H), rất cao (VH). Tất cả các hàm thành viên này là kiểu Gaussia 
với độ lệch chuẩn là 7 và hằng số cho các hàm thành viên Gaussian của rất thấp (VL), thấp 
(L), trung bình (M), cao (H), rất cao (VH) là 0, 25, 50, 75 và 100 , tương ứng (xem Hình 5). 

 
Hình 3: Biểu đồ chiều dài hàng chờ Queue (m) 

Trọng số của thời gian xanh (W) được sử dụng để tính thời gian xanh cho các giai 
đoạn cần thiết trong chu kỳ tiếp theo. Theo nội suy tuyến tính, chúng ta có thể nhận được 
mối quan hệ giữa thời gian xanh và tỷ lệ thời gian xanh như sau: 

( )min, max/ min,100i i i i

W
g g g g= + −  

trong đó gi là khoảng thời gian xanh của pha thứ i trong chu kỳ tiếp theo; gmax, i, gmin, i 
lần lượt là thời gian xanh tối thiểu và tối đa của pha thứ i; Wi là trọng số của thời gian xanh 
của pha thứ i. Theo kinh nghiệm tham gia giao thông thực tế, thời gian xanh của cách tiếp 
cận 

 
Hình 4: Biểu đồ số xe tới nút Arrival 

(xe/phút/làn) 
 

 
Hình 5: Trọng số thời gian đèn xanh (W) 

 
Không được quá ngắn để tránh xe cộ và người đi bộ không kịp qua giao lộ, và cũng 

không được quá dài vì có thể làm cho thời gian màu đỏ ở hướng khác quá dài, gây khó chịu 
cho người điều khiển phương tiện này. Thời gian xanh tối thiểu cho mỗi giai đoạn là 15,0 
giây, xét đến lượng người đi bộ ít và hai làn đường trên mỗi lần tiếp cận [13]. Thời gian xanh 
tối đa của mỗi pha được xác định bằng cách tính thời gian xanh ở điều khiển thời gian cố định 
và nhân với hệ số 1,25 [14]. 

Công cụ suy luận mờ là quá trình xây dựng ánh xạ từ một đầu vào cho trước đến một 
đầu ra bằng cách sử dụng Logic mowf. Sau đó, việc lập sơ đờ cung cấpcơ sở để từ đó có thể 
đưa ra các quyết định [15]. Điều khiển đèn tín hiệu sử dụng logic mờ trong nghiên cứu này 
được thiết kế với các quy tắc dựa trên các phát biểu quy tắc IF-THEN, như được trình bày 
trong Bảng 1. Ví dụ, if (V = “VS”) và (QL = “VS”) then (W = “VL”). 
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Bảng 1: Bảng luật mờ dựa trên điều khiển tín hiệu đèn giao thông 
Số lượng 

xe đến (V) 
Chiều dài hàng chờ lớn nhất (QL) 

VS S M L VL 
VS VL VL VL L L 
S VL L L M M 
M VL L M M H 
L L M M H VH 

VL L M H VH VH 
Chức năng giải mờ trong hệ thống mờ là sự chuyển đổi từ kết luận mờ kết hợp cuối 

cùng thành một dạng rõ nét (không mờ) mà nó có thể được thực hiện thông qua các phương 
pháp khác nhau (ví dụ, phương pháp trọng tâm (COG), giá trị trung bình của phương pháp 
cực đại, và phương pháp chiều cao, v.v.). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương 
pháp OCG như một kỹ thuật giải mờ vì đây là kỹ thuật giải mờ phổ biến nhất và được sử dụng 
rộng rãi trong các ứng dụng thực tế. 

Việc thử nghiệm một 
phương án điều khiển tín hiệu 
giao thông không chỉ yêu cầu 
các thuật toán điều khiển tín 
hiệu giao thông mà còn cần các 
mô hình mô phỏng hiển vi, cho 
phép thử nghiệm nhiều phương 
án điều khiển tín hiệu giao 
thông trong điều kiện giao thông 
thực tế. Do đó, trong bài báo 
này, để so sánh với điều khiển 
tín hiệu giao thông hiện có 
thông qua thông số đánh giá hiệu 
quả điều khiển, chúng tôi thực 
hiện trên môi trường mô phỏng sử dụng trình mô phỏng SUMO và PYTHON. Sơ đồ tích hợp 
của SUMO và PYTHON như trong Hình 6. Một phần mềm mô phỏng sử dụng mã nguồn mở 
(open-sourse), cụ thể là SUMO: Simulation of Urban Mobility (Mô phỏng dòng lưu thông đô 
thị), cho phép người dùng phát triển mạng lưới giao thông dựa trên các con đường thực và 
tiến hành nghiên cứu trên đó. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả của giao thông vận 
tải với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, SUMO có thể kết nối với các công cụ khác như 
PYTHON thông qua cổng kết nối để thực hiện các điều khiển thông minh. PYTHON là một 
ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ có thể tích hợp hệ thống một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn 
[20]. Do đó, sử dụng mô phỏng lưu lượng SUMO và PYTHON là một cách hiệu quả để đánh 
giá hiệu quả của phương pháp đề xuất. 
MÔ PHỎNG THỬ NGHIỆM 

Nút giao thông điển hình (Hàm Nghi – Nguyễn Đổng Chi) tại Hà Nội được chọn làm 
đối tượng nghiên cứu để kiểm định hiệu quả điều khiển giao thông thích ứng với thuật toán 
logic mờ ,qua chuỗi thí nghiệm tính toán sử dụng mô phỏng môi trường SUMO-PYTHON 
như đã nêu ở trên. Nút giao này có các đặc điểm sau, như nút giao có tín hiệu biệt lập trong 
khu vực đô thị, bốn hướng tiếp cận với các làn đường ở mỗi hướng tiếp cận, lưu lượng giao 
thông cao trong giờ cao điểm, lượng người đi bộ ít và được điều khiển ba pha. Đường Hàm 
Nghi chạy theo hướng Đông - Tây là đường 5 làn xe/ hướng có dải phân cách và trục Nguyễn 
Đổng Chi chạy theo hướng Bắc - Nam cũng là đường 6 làn xe không có dải phân cách giữa 
(xem Hình 7).  

Số xe đến 
Hàng chờ 

Hình 6: Sơ đồ tích hợp của SUMO và  PYTHON 
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 Lưu lượng phương tiện trong giờ cao điểm là 3400 phương tiện qui đổi ra xe con (pcu). 

Việc kiểm soát giao thông của nút giao thông có tín hiệu báo trước với độ dài chu kỳ là 77 
giây mà không có thời gian toàn màu đỏ. Giai đoạn đầu tiên tương ứng với thời gian xanh là 
29s cho các phương tiện vào nút từ phía đông và phía tây. Giai đoạn thứ 2 tương ứng với thời 
gian 16s cho các phương tiện rẽ trái hướng đông và tây. Giai đoạn thứ ba tương ứng với thời 
gian xanh là 20 giây cho các phương tiện vào nút từ phía nam và phía bắc. Khoảng thời gian 
màu vàng là 4 giây cho mỗi pha. 

 

 
Hình 8: Biểu đồ so sánh các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả điều 

khiển của 2 phương án điều khiển cố định và điều khiển thích 
ứng logic mờ 

Từ biểu đồ, hình 8 ta có thể so sánh hiệu quả giữa 2 phương án tổ chức qua các thông số 
được trình bày như hình dưới. Thời gian hành trình, mật độ phương tiện, phần trăm chiếm 
dụng đều giảm cho thấy hiệu quả tích cực của phương án điều khiển thích ứng sử dụng logic 
mờ so với điều khiển cố định. 
3. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã thực hiện mô phỏng điều khiển tín hiệu giao thông tại các nút giao thông 
dựa trên logic mờ trong điều kiện giao thông hỗn hợp như Việt Nam bằng SUMO-PYTHON. 
Kết quả mô phỏng cho thấy phương án điều khiển ggiao thông với thuật toán logic mờ hiệu 
quả hơn phương án điều khiển giao thông hiện có. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở 

Hình 7: Mô phỏng SUMO -PYTHON điều khiển 
giao thông  với thuật toán logic mờ 
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giai đoạn mô phỏng nút giao biệt lập và chưa được thử nghiệm tại hiện trường. Các nghiên 
cứu sâu hơn có thể được tiến hành theo hướng này để cải thiện hơn nữa. 
Tài liệu tham khảo 
[1] R.-F. Mou, X.-C. Vuong, and T.-T. Vu, “Analysis of Road Accident in Hanoi, Vietnam,” in 
Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.12, 2019. 
[2] D. Bray and N. Holyoak, “Motorcycles in developing Asian cities: A case study of Hanoi,” in 37th 
Australasian Transport Research Forum, unpublished conference paper, 2015F. 
[3] X.-C. Vuong, R.-F. Mou, H.-S. Nguyen, and T.-T. Vu, “Signal Timing Optimization of 
Isolated Intersection for Mixed Traffic Flow in Hanoi City of Vietnam Using VISSIM,” in 
International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and 
Applications, 2018, pp. 133–139. 
[4] F. V Webster, “Traffic signal settings, Road Research Technical,” London, UK, no. 39, 1958. 
[5] R. Akcelik, Traffic signals: capacity and timing analysis. 1981. 
[6] L. A. Zadeh, “Fuzzy logic, neural networks, and soft computing,” in Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, And 
Fuzzy Systems: Selected Papers by Lotfi A Zadeh, World Scientific, 1996, pp. 775–782. 
[7] L. A. Zadeh, “Fuzzy sets,” Inf. Control, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965. C. P. Pappis and E. H. 
Mamdani, “A fuzzy logic controller for a trafc junction,” IEEE Trans. Syst. Man. Cybern., vol. 7, no. 
10, pp. 707–717, 1977. 
[9] J. Niittymäki and M. Pursula, “Signal control using fuzzy logic,” Fuzzy sets Syst., vol. 116, no. 1, 
pp. 11–22, 2000. 
[10] M. Koukol, L. Zajíčková, L. Marek, and P. Tuček, “Fuzzy logic in traffic engineering: A review 
on signal control,” Math. Probl. Eng., vol. 2015, 2015. 
[11] N. C. Ngon, “Research on Smart Traffic Light System Design,” Cantho Univ. Joural Sci., vol. 
15b, pp. 56–63, 2010. 
[12] H. T. T. Ha, K. A. Tuan, and L. Van Lam, “Fuzzy Logic Model for Interlligent Traffic Light 
Control,” in The 9th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR), 2016. 
[13] TRB, “Highway Capacity Manual,” 2000. 
[14] R. P. Roess, E. S. Prassas, and W. R. McShane, Traffic engineering. Pearson/Prentice Hall, 
2004. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179



 
 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG 
QUẢN LÝ VẬT TƯ PHỤC VỤ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI VIỆT 

NAM 

      Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hoàng Tùng 

      Sinh viên thực hiện: Phạm Phương Nam  Lớp: QLXD01 

Trần Quang Huy            Lớp: QLXD01 

Nghiêm Thế Hiển   Lớp: QLXD01 

Tóm tắt: Việc quản lý một cách có hiệu quả các nguồn tài nguyên xây dựng là cốt lõi của 
sự thành công bất kỳ dự án nào. Với các quy trình được kết nối với nhau hiện nay, phương thức 
trao đổi và tích hợp thông tin vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa kéo theo sự chậm trễ, tăng thêm chi 
phí sản xuất và phát sinh những hạn chế về năng suất và hiệu quả của tổng thể quá trình xây 
dựng. Nghiên cứu này nhằm trình bày phần mềm EMM với mục đích số hóa giấy tờ thủ tục 
trong quy trình vận chuyển và nhập vật tư, giảm thiểu số lượng giấy tờ phải lưu trữ vật lý, thực 
hiện tốt việc số hóa thông tin dữ liệu. Bên cạnh đó phần mềm hỗ trợ công cụ trực quan giúp các 
nhà quản lý có một cái nhìn toàn diện, rõ ràng về việc quản lý vật tư trong dự án xây dựng, từ 
đó gia tăng khả năng quản lý toàn diện, đem lại lợi ích trực tiếp đến cho nhà quản lý cũng như 
lợi ích cho nhà thầu 

Từ khóa: Quản lý vật tư, kết nối thông tin, số hóa thông tin, BIM, EMM 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc quản lý một cách có hiệu quả các nguồn tài nguyên xây dựng là cốt lõi của sự thành 
công bất kỳ dự án nào. Những nhà nghiên cứu truyền thống đã định nghĩa năm loại tài nguyên 
chính trong xây dựng. Bao gồm: thời gian (time), kinh phí (capital), nhân lực (labor), thiết bị 
(equipment) và vật tư (material). Như vậy, vật tư là một trong những tài nguyên vô cùng quan 
trọng đối với dự án xây dựng. Trong đó công tác quản lý vật tư ảnh hưởng trực tiếp đến tài 
nguyên “Vật tư” nói trên. Thực tế hầu hết các công trường xây dựng đều gặp những khó khăn 
trong vấn đề quản lý hơn là những vấn đề kỹ thuật. Trong đó việc cung ứng vật tư kịp thời, đúng 
chủng loại – đủ số lượng – đạt chất lượng sẽ góp phần đảm bảo chất lượng xây dựng, tiến độ 
yêu cầu, hạ giá thành và tăng lợi nhuận xây dựng.  

Với các quy trình được kết nối với nhau hiện nay, phương thức trao đổi và tích hợp thông 
tin vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa, điều này làm gia tăng độ phức tạp của dự án, dẫn đến khó 
khăn trong việc ước tính và lập kế hoạch chính xác cho phạm vi dự án. Hơn nữa, nó cũng kéo 
theo sự chậm trễ, tăng thêm chi phí sản xuất và phát sinh những hạn chế về năng suất và hiệu 
quả của tổng thể quá trình xây dựng. 

Có một vài nghiên cứu đi trước đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến phát sinh chung trong 
việc quản lý vật tư nhưng chưa nghiên cứu nào thực sự đưa ra được phần mềm ứng dụng nhằm 
giải quyết. Dựa trên cơ sở đó, đề tài “ Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng công trình (BIM) 
trong quản lý vật tư phục vụ thi công xây dựng công trình xây dựng tại Việt Nam” được đưa 
vào nghiên cứu nhằm đưa ra phần mềm với mục đích số hóa giấy tờ thủ tục trong quy trình vận 
chuyển và nhập vật tư, giảm thiểu số lượng giấy tờ phải lưu trữ vật lý, thực hiện tốt việc số hóa 
thông tin dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu thành biểu đồ theo dõi theo thời gian, đồng thời hỗ trợ 
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tăng cường khả năng kết nối giữa nhà thầu và các nhà cung cấp, từ đó gia tăng khả năng quản lý 
toàn diện, đem lại lợi ích trực tiếp đến cho nhà quản lý cũng như lợi ích cho nhà thầu 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Mục tiêu của đề tài 

Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng hiện nay của quy trình nhập nguyên liệu, vật tư vào 
công trình xây dựng, từ đó chỉ ra được những hạn chế còn tồn tại đồng thời đưa ra phần mềm 
công nghệ mới có thể ứng dụng để giải quyết vấn đề 

 2.2. Nội dung của đề tài 

Phân tích, chỉ ra hạn chế của quy trình nhập nguyên liệu, vật tư vào công trình xây dựng hiện 
nay, từ đó đưa ra quy trình mới sử dụng phần mềm được nhóm tự nghiên cứu phát triển nhằm 
giải quyết các hạn chế còn tồn tại của quy trình cũ 

2.3. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đề tài 

2.3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Thời gian nghiên cứu: tháng 10/2021 đến tháng 05/2022 

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình nhập nguyên liệu, vật tư vào công trường 

- Phạm vi nghiên cứu: Bao gồm các bước từ khi vật tư được xuất kho của nhà cung cấp tới bước 
nhập vật tư vào kho của bên nhà thầu thi công xây dựng, thuộc các công trình xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu, công cụ sử dụng 

- Phương pháp tổng hợp, thu thập tài liệu trên internet, tìm hiểu các đề tài có liên quan, kế thừa 
kết quả nghiên cứu của đề tài trước trong và ngoài nước 

- Khảo sát, lấy ý kiến các chuyên gia, những người có kinh nghiệm 

- Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, phát triển ứng dụng Android bằng công cụ Flutter, phát triển 
trang web bằng công cụ React và Nodejs 

3. PHẦN MỀM EMM 

3.1. Ứng dụng phần mềm EMM vào quy trình 
- Giả định trong trường hợp bên nhà thầu với bên nhà cung cấp đã ký kết hợp đồng nguyên tắc 
mua bán vật liệu xây dựng 
- Các đơn vị khi có nhu cầu sử dụng vật tư/nguyên, nhiên liệu phục vụ công trình thì lập đề nghị 
mua hàng gửi thông qua màn hình trên web gồm các thông tin để tạo một bản đề nghị cấp vật tư 
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- Thông qua màn hình tổng hợp đề nghị cấp vật tư, Phòng Vật tư sẽ nhận các bản đề nghị cấp 
vật tư của các đơn vị, trong mỗi đề nghị của từng đơn vị sẽ có  thông tin đầy đủ liên quan như 
loại vật liệu, chủng loại, khối lượng, thời gian, địa điểm. Sau đó phòng Vật tư sẽ được tiến hành 
xem xét, lựa chọn bằng cách chọn truy cập vào thông tin được lưu trữ của Nhà cung cấp.  
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- Khi đã xác định được nhà cung cấp, phòng vật tư tạo bản trình duyệt mua hàng thông qua màn 
hình tạo lập, bản trình duyệt này sẽ được gửi đến màn hình của người có thẩm quyền để xét 
duyệt 
- Bản trình duyệt mua hàng sẽ hiển thị ở màn hình của Giám đốc Vật tư hoặc Trưởng phòng vật 
tư. Trường hợp có ý kiến chỉ đạo khác với đề xuất của Phòng Vật tư về nhà cung cấp/giá cả,… 
Phòng Vật tư làm lại và trình lại 

 

 
 

- Sau khi được duyệt đơn đề nghị mua hàng, phòng vật tư bắt đầu tạo đơn mua hàng ở màn hình 
web của ứng dụng. Ở màn hình tạo đơn mua sẽ có các thông số để bên phòng vật tư đặt đơn như 
tên vật tư, chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm để vận chuyển vật tư.  

  
 

- Nhà cung cấp sẽ nhận được đơn hàng thông qua màn hình hiển thị yêu cầu mua hàng (màn 
hình này sẽ hiển thị các đơn mua từ trước và đơn mua hiện tại – màn hình danh sách đơn hàng). 
Khi kích chọn vào từng đơn mưa hàng, nhà cung cấp sẽ nhận được các thông tin về vật tư, 
chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm để chuẩn bị đơn hàng. Đồng thời nhà cung cấp sẽ bố trí 
điều phối tài xế trực tiếp vận chuyển ngay trong màn hình này 
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- Sau khi nhà cung cấp chỉ định, tài xế sẽ nhận được thông tin đơn hàng trên app, màn hình app 
của tài xế sẽ cho biết loại vật liệu cần vận chuyển, địa điểm và thời gian vận chuyển vật liệu tới 
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- Khi tài xế vận chuyển đến cổng công trường, bảo vệ sẽ quét mã có trên màn hình app của tài 
xế, mã QR này chứa các thông tin về đơn hàng và tài xế, bảo vệ kiểm tra đúng tài xế, đúng xe, 
sau đó bấm xác nhận trên app tiến hành tạo phiếu giao nhận vật tư vào công trình 
 

 
 

- Sau khi vật liệu được nhận vào, quản lý vật tư sẽ nhận được thông tin vật tư vào công trình 
trên màn hình, quản lý vật tư sẽ bấm nút kiểm tra, app của quản lý vật tư sẽ chuyển sang màn 
hình biểu mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng vật liệu, sau đó, đội thí nghiệm vật liệu của 
phòng vật tư sẽ tiến hành kiểm tra, nếu vật liệu đạt chuẩn, thì màn hình của quản lý vật tư sẽ xác 
nhận nhập vật tư vào kho, đồng thời cũng xác nhận vào biên bản giao nhận vật tư Nếu vật tư 
không đạt chuẩn thì app của quản lý vật tư ấn nút không đạt, sẽ hiển thị ra màn hình biên bản 
hoàn trả vật tư 
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- Khi vật liệu được xác nhận nhập vào kho, thông tin về loại vật liệu, số lượng, thời gian nhập 
kho sẽ được hiển thị trên web dưới dạng biểu đồ cột theo ngày 

 

 
 
 

- Nhà cung cấp và bên nhà thầu có quyền cung cấp tài khoản định danh cho các vai trò trong 
quy trình như: Tài xế, bảo vệ, quản lý vật tư (thủ kho, đội thí nghiệm vật tư) 
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4. KẾT LUẬN 

Đề tài nghiên cứu khoa học đã trả lời được hai câu hỏi nghiên cứu chính đó là “Làm thế 
nào để liên kết thông tin nhà thầu chính và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả của trong quá 
trình đặt hàng và giao hàng về công trường?” và “Việc ứng dụng phần mềm mới nâng cao hiệu 
quả như thế nào trong công tác quản lý vật tư xây dựng?”. Đồng thời đề tài nghiên cứu khoa học 
đã chỉ ra được những mặt hạn chế, những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý vật tư của công 
trình xây dựng, từ đó làm nền tảng cho việc phát triển phần mềm EMM 

Việc nghiên cứu và phát triển phần mềm EMM đã thành công trong việc số hóa giấy tờ 
thủ tục trong quy trình vận chuyển và nhập vật tư, giảm thiểu số lượng giấy tờ phải lưu trữ vật 
lý, thực hiện tốt việc số hóa thông tin dữ liệu. Bên cạnh đó phần mềm hỗ trợ công cụ trực quan 
giúp các nhà quản lý có một cái nhìn toàn diện, rõ ràng về việc quản lý vật tư trong dự án xây 
dựng, từ đó gia tăng khả năng quản lý toàn diện, đem lại lợi ích trực tiếp đến cho nhà quản lý 
cũng như lợi ích cho nhà thầu 
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NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH 
VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY TNHH G&N LOGISTICS 

  

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Minh Huệ                             Lớp: Logistics 3 

                               Vũ Thị Huyền Trang                         Lớp: Logistics 3 

                            Nguyễn Thị Ánh Tuyết                     Lớp: Logistics 3 

                            Nguyễn Thị Liễu                               Lớp: Logistics 3 

                         Nguyễn Thị Hảo                             Lớp: Logistics 3 

Tóm tắt: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics tại 
công ty TNHH G&N Logistics dựa trên các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ để từ 
đó các nhà quản trị có hướng tác động, cải tiến việc cung cấp dịch vụ tốt hơn. Nhóm 

nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, Athu thập thông tin qua bảng 
câu hỏi, nhập và xử lý dữ liệu bằng phần mềm Excel và SPSS 26.0 để xác định mức độ ảnh 
hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics  và 

đưa ra kết quả, nhận xét. Từ đó nhóm nghiên cứu đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ cho công ty TNHH G&N Logistics. 

Từ khóa: sự hài lòng, chất lượng dịch vụ logistics 

1.    ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây, dịch vụ Logistics phát triển mạnh mẽ và được chuyên môn 
hóa với mức độ khá cao, trở thành một trong những ngành dịch vụ xương sống của hoạt 
động thương mại quốc tế. Trong bối cảnh đó, số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực logistics ngày càng nhiều, từ đó khách hàng được quyền lựa chọn nhà cung cấp 
dịch vụ Logistics theo nhu cầu của mình một cách có lợi và hợp lý nhất. Cho nên việc đo 
lường chất lượng dịch vụ là vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 
Logistics để từ đó các nhà quản trị có hướng tác động, cải tiến việc cung cấp dịch vụ tốt 
hơn vì mục tiêu tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã lựa 
chọn đề tài :“Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics tại 
công ty TNHH G&N logistics” dựa trên các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ. Từ đó 
đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ 
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logistics tại công ty G&N Logistics và có thể làm tài liệu tham khảo khi nghiên cứu đánh 
giá chất lượng dịch vụ logistics cho các công ty logistics khác. 

2.    CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

• Phương pháp nghiên cứu:  

Đề tài này được tiến hành bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu nghiên 
cứu chính thức là 195 mẫu, dữ liệu thu thập thông qua bảng câu hỏi với 33 biến quan sát 
cho các khái niệm về nhân tố tạo sự hài lòng. Các thông tin được thu thập từ bảng câu hỏi 
được phát ra cho những khách hàng là các công ty xuất nhập khẩu, thương mại đã và đang 
sử dụng dịch vụ logistics của công ty TNHH G&N Logistics. Sau đó, bản phỏng vấn thu về 
được nhập liệu, làm sạch và phân tích bằng Excel, SPSS 26.0. Trong quá trình phân tích 
nghiên cứu sử dụng công cụ thống kê mô tả, thống kê suy diễn để đưa ra những kết quả và 
nhận xét xác thực nhất. 

• Phương tiện nghiên cứu: 

Sau khi thu thập phiếu khảo sát, nhóm nghiên cứu tiến hành nhập dữ liệu, làm sạch và 
mã hóa trên Microsoft Excel và phần mềm SPSS for window 26.0. 

• Nội dung nghiên cứu: 
2.1.   Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ Logistics 
a. Khái niệm:  

Chất lượng dịch vụ logistics là lợi ích mà công ty cung cấp dịch vụ logistics mang lại 
cho khách hàng nhằm đáp ứng đầy đủ hay vượt ngoài sự mong đợi nhu cầu của khách 
hàng. 

Sự hài lòng của khách hàng là cảm giác dễ chịu hoặc có thể thất vọng phát sinh từ việc 
người mua so sánh giữa những lợi ích thực tế của sản phẩm và những kỳ vọng của họ. 

b. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng: 

Chất lượng dịch vụ logistics và sự hài lòng của khách hàng có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái tạo ra trước, quyết định đến sự hài lòng khách 
hàng. Do đó, muốn nâng cao sự hài lòng khách hàng các nhà cung cấp dịch vụ logistics 
phải nâng cao chất lượng dịch vụ. 

c. Mô hình nghiên cứu:  

Nhóm nghiên cứu ứng dụng ba mô hình nghiên cứu là mô hình Servqual của 
Parasuraman (1988), mô hình Servperf của Cronin & Taylor (1992) và mô hình hài lòng 
khách hàng của Zeithaml & Bitner (2006). 

Dựa trên cơ sở lý thuyết chủ yếu là mô hình Servqual của Parasuraman (1988), nhóm 
nghiên cứu rút ra được 6 nhân tố chính có ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ 
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logistics: (1) Sự tin cậy; (2) Khả năng đáp ứng; (3) Sự đảm bảo; (4) Sự hữu hình; (5) Sự 
cảm thông; (6) Giá cả. 

2.2. Thực trạng dịch vụ khách hàng tại công ty TNHH G&N Logistics 

       Để phân tích sâu hơn về thực trạng dịch vụ khách hàng của công ty nhóm nghiên cứu 
dựa trên: quá trình trước, trong và sau khi cung cấp dịch vụ khách hàng: 

 - Trước khi cung cấp dịch vụ khách hàng: Công ty TNHH G&N logistics được biết đến 
là công ty logistics với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tương đối hiện đại và 
đầy đủ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Với phương châm luôn đặt khách 
hàng lên hàng đầu, sẵn sàng phục vụ và cung cấp các dịch vụ khi khách hàng cần thiết. 

 - Trong quá trình cung cấp các dịch vụ khách hàng: Dựa vào từng đối tượng khách 
hàng, mặt hàng và loại hàng mà công ty nhận dịch vụ sẽ đưa ra những cách thức giúp 
khách hàng lựa chọn dịch vụ tối ưu nhất, giảm chi phí không cần thiết, giảm thời gian xử lý 
các thủ tục và tăng năng suất làm việc. Có thể thấy, ảnh hưởng dịch covid tới toàn ngành 
vận tải, kinh tế như vậy, công ty G&N logistics đã có những chính sách nợ tiền thanh toán, 
trả theo định kỳ đối với những khách hàng thân thiết sử dụng dịch vụ logistics của công ty, 
tạo cho khách hàng sự an tâm cũng như sự gắn bó của khách hàng và công ty trong thời 
gian khó khăn.  

- Sau khi cung cấp các dịch vụ khách hàng: Khi đã hoàn thành những dịch vụ mà khách 
hàng yêu cầu, nếu có những thắc mắc hay nhận được phản hồi từ khách hàng, nhân viên 
công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.  

2.3. Thiết  kế nghiên cứu 

Sơ đồ quy trình nghiên cứu:  
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Trong giai đoạn nghiên cứu chính thức nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp chủ 
yếu định lượng là thống kê mô tả thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua 
điện thoại và gửi bảng câu hỏi khảo sát qua thư điện tử sau khi nhóm nghiên cứu lập phiếu 
khảo sát với từng biến quan sát dựa trên 5 thành phần chất lượng dịch vụ bao gồm: Sự tin 
cậy, Sự đáp ứng, Sự đảm bảo, Tính hữu hình, Sự cảm thông và thành phần Gía cả, Sự hài 
lòng trên 5 mức độ thang đo (từ “1” đến“5”).  

Mẫu nghiên cứu: Dựa theo nghiên cứu của Hair, Anderson, Tatham và Black (1998), 
(Comrey, 1973; Roger, 2006) cho tham khảo về kích thước mẫu dự kiến. Theo đó kích 
thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát. Đây là cỡ mẫu phù hợp cho nghiên 
cứu có sử dụng phân tích nhân tố  n=5*m (m là số lượng câu hỏi trong phiếu điều tra). 

Đối tượng khảo sát: các công ty, doanh nghiệp đã và đang sử dụng những dịch vụ 
Logistics tại công ty TNHH G&N Logistics. 

Thời gian phỏng vấn chính thức: từ ngày 15/03/2022 đến 15/05/2022.  

Xử lý số liệu: 

Sau khi tiến hành khảo sát chính thức với 200 bản phỏng vấn được phát ra và thu về 200 
bản, xem xét loại đi 5 bản phỏng vấn không đạt yêu cầu. Nhóm nghiên cứu tiến hành mã 
hóa dữ liệu trong phần mềm SPSS for window 26.0 và khai báo biến với 1 biến phụ thuộc 
thể hiện sự hài lòng và 6 biến độc lập thể hiện lần lượt các chỉ tiêu sự tin cậy, sự đáp ứng, 
sự đảm bảo, tính hữu hình, sự cảm thông và giá cả. Thực hiện phân tích dữ liệu thông qua 
các công cụ: Thống kê mô tả, Thống kê mô tả. 

Thống kê mô tả: tính bình quân, phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên… 

Thống kê suy diễn: Dựa vào các số liệu đưa ra phương trình thể hiện  tương quan giữa sự 
hài lòng của khách hàng với các chỉ tiêu ảnh hưởng: 

 
Trong đó:   x1, x2, ...xn - là tiêu thức nguyên nhân; 

                   y - là tiêu thức kết quả; 
                   a0, a1, a2, .., an - là các tham số của phương trình hồi quy, thường được xác 

định bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. 

Hệ số tương quan bội R: Để đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan 
tuyến tính giữa nhiều tiêu thức số lượng người ta thường sử dụng hệ số tương quan bội. 

 

Trong đó: 



−

−
−=

2

2
...

)(

)(
1 21

..21 yy

yy
R n

nxxx

xxx

y

nnxxx xaxaxaay
n

++++= ...22110..21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

192



             - Hệ số tương quan bội, hệ số tương quan bội lấy giá trị trong khoảng [0, 1]. 

Nếu R = 1 thì có mối liên hệ hàm số; 
             - Giá trị lý thuyết tính theo phương trình hồi quy; 

              y - Giá trị thực nghiệm ; 

             - Số trung bình số học của các giá trị thực nghiệm. 

2.4. Kết quả nghiên cứu và giải pháp 
- Kết quả nghiên cứu: 

Thông qua kết quả xử lý qua phần mềm SPSS 26.0, thu được phương trình thể hiện mối 
liên hệ tương quan giữa sự hài lòng với các tiêu thức nguyên nhân còn lại : 

HL = 0,691+ 0,017 x TC+ 0,157 x DU+ 0,194 x DB+ 0,093 x HH+ 0,174 x CT+ 0,118 x 
GC   

    Hệ số tương quan bội R = 0,993 thể hiện mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan 
tuyến tính giữa nhiều các tiêu thức. 

    Từ kết quả phân tích, cho thấy tiêu chí đảm bảo (DB) với a3 = 0,194 và mức điểm 
trung bình là 3,08/5 thể hiện tiêu chí này ảnh hưởng lớn tới sự hài lòng, tác động mạnh nhất 
đến quyết định lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics của khách hàng. Tuy 
nhiên, dựa trên đánh giá thực tế, tại công ty TNHH G&N Logistics, đây chưa phải là thế 
mạnh khi cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Điều này cũng cho thấy khách hàng 
đặc biệt quan tâm tới sự đảm bảo, tính chính xác về chứng từ, giấy tờ trong quá trình thực 
hiện.  

Nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch 
vụ logistics của công ty TNHH G&N Logistics góp phần làm tăng sự hài lòng của khách 
hàng như sau: 

• Nâng cao mức độ Tin cậy: Công ty cần đưa ra các chính sách nhất quán trong thực 
hiện nhiệm vụ, tôn trọng cam kết và lời hứa với khách hàng; Bên cạnh đó, công ty cần 
có cái nhìn khách quan khi gặp vấn đề, giải quyết nhanh chóng, đặt lợi ích khách hàng 
lên hàng đầu. 

• Nâng cao mức độ Đáp ứng: Xây dựng kế hoạch kinh doanh chặt chẽ, nâng cao năng 
lực các bộ phận, phối hợp đồng bộ các phòng ban, cập nhật thông tin kịp thời nhanh 
chóng. Nhà quản lý cũng có trách nhiệm nghiên cứu điều tra, nắm bắt nhu cầu thị 
trường đa dạng để có phương án phục vụ tốt nhất cho từng đối tượng khách hàng. 

• Nâng cao mức độ Đảm bảo:  

Tổ chức các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên đồng thời đưa ra các 
tiêu chuẩn đánh giá nhân viên từng bộ phận và kiểm tra đánh giá định kỳ. Đưa ra những 
chính sách khen thưởng, ghi nhận kịp thời. Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cấp cao có 
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thể tiếp cận tiến bộ, xu hướng thay đổi trong ngành, có kiến thức chuyên môn, am hiểu 
pháp luật trong và ngoài nước. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi hàng hóa để đảm bảo an toàn trong suốt 
quá trình giao nhận, vận chuyển lưu kho, đảm bảo tình trạng của hàng hóa, có những thông 
báo kịp thời, theo dõi tình hình thực hiện lô hàng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt khi gặp sự cố 
đều nhanh chóng được cập nhật. 

• Nâng cao yếu tố Hữu hình: Nâng cấp hệ thống thông tin hiện đại như áo dụng hệ 
thống chia sẻ và trao đổi dữ liệu điện từ EDI (Electronic Data Interchange) rút ngắn 
không gian và thời gian; Mở rộng hệ thống đại lý và chi nhánh trên thị trường một 
cách hiệu quả trong và ngoài nước để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng dễ dàng, kịp 
thời. 

• Nâng cao sự Cảm thông: Đào tạo, huấn luyện chuyên môn, đạo đức, trách nhiệm cho 
đội ngũ nhân viên về sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của 
khách hàng; Thực hiện các biện pháp, chính sách đổi mới khâu chăm sóc khách hàng, 
xây dựng hệ thống chính sách hậu mãi… 

• Nâng cao tính cạnh tranh về Gía cả: Điều chỉnh, xây dựng chính sách giá kịp thời, 
phù hợp, tiết kiệm, bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh thực tế hợp lý, đề ra một số 
dịch vụ hỗ trợ miễn phí kèm theo. 

3. KẾT LUẬN 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt thì đảm bảo chất lượng dịch vụ là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp 
doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong đó, yếu tố đảm bảo được coi là vũ khí để nâng 
cao chất lượng dịch vụ nói chung và chất lượng dịch vụ logistics nói riêng, cùng với đó 
cũng đòi hỏi công ty phải có nguồn nhân lực chất lượng. Qua việc nghiên cứu những lý 
luận chung về sự hài lòng về chất lượng dịch vụ logistics cũng như phân tích thực trạng 
dịch vụ khách hàng tại công ty TNHH G&N Logistics, từ đó nhóm nghiên cứu đã tính toán, 
rút ra được những yếu tố tác động mà doanh nghiệp cần tập trung định hướng cải thiện, 
nâng cao và đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn, tăng sự hài lòng của 
khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty. 
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NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

     

   Người hướng dẫn: Th.S Kiều Thị Hương Giang 

 Sinh viên thực hiện: Phạm Quỳnh Trang 

Nguyễn Thị Bích Hường 

Ngô Toàn Thắng 

                           Lớp: Kinh tế vận tải 1 - K61            

 

Tóm tắt: Sự phát triển của xã hội ngày nay đã kéo theo rất nhiều áp lực tâm 

lý cho con người đặc biệt là đối với sinh viên đại học. Họ đang phải đối mặt với 

những áp lực lớn hơn đáng kể về học tập, cuộc sống, tình cảm và việc làm của các 

cơ sở đại học. Nếu chúng ta chỉ coi trọng đến việc giáo dục sức khỏe thể chất cho 

sinh viên mà không chú ý đến giáo dục tinh thần là vô cùng bất lợi cho sự phát 

triển lành mạnh của sinh viên. Theo tình hình hiện nay, những vấn đề tâm lý của 

sinh viên là vấn đề đặc biệt quan trọng. Cần coi trọng sự phát triển tâm lý của sinh 

viên đại học, thấu hiểu và hướng dẫn họ cách đúng đắn nhằm loại bỏ và gỡ rối 

các vấn đề tâm lý, ngăn ngừa bệnh tâm thần.  

 Thông qua đề tài, nhà trường có thể thấu hiểu sinh viên nhiều hơn và đưa ra 

những giải pháp đúng đắn nhằm loại bỏ và gỡ rối các vấn đề tâm lý, ngăn ngừa 

bệnh tâm thần. 

Từ khóa: các vấn đề tâm lý, tâm lý sinh viên năm nhất. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với sự phát triển chung của trình độ kinh tế, mức sống vật chất của người 

dân được cải thiện nhanh chóng. Người dân càng chú ý đến trạng thái tinh thần của 

mình đồng thời cải thiện sức khỏe thể chất trong cuộc sống. Sinh viên đại học ngày 

nay có tầm nhìn rộng, tư duy tích cực và theo đuổi lối sống cá nhân hóa, đầy màu 

sắc với cảm xúc lãng mạn tuy nhiên họ cũng phải đối mặt với những vấn đề và 
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xung đột tâm lý mới. Hiện nay, có rất nhiều trường đại học tại Việt Nam đang nỗ 

lực hết sức mình trong việc tìm hiểu những vấn đề tâm lý của sinh viên, nhằm tạo 

ra một môi trường giáo dục tích cực và hoàn thiện hơn. Đối tượng được quan tâm 

hơn cả đó là những sinh viên năm nhất. Bởi lẽ, họ đang đứng trước một giai đoạn 

mới của cuộc đời, tồn tại nhiều thiếu sót, hoang mang và không thể tránh được 

sự va vấp, từ đó gây ra những tâm lý chủ quan, tiêu cực. 

Chính vì tính cấp thiết nêu trên nhóm đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu vấn đề 

tâm lý của sinh viên năm nhất Trường đại học Giao thông vận tải”.  Kết quả 

nghiên cứu sẽ giúp nhà trường dễ dàng hiểu hơn về những vấn đề tâm lý của sinh 

viên từ đó đưa ra giải pháp trong việc hỗ trợ sinh viên định hướng và phát triển 

bản thân trong tương lai. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo từ các công trình nghiên cứu, 

tài liệu học thuật về các vấn đề trong tâm lý, nghiên cứu về sinh viên cũng như 

hoạt động học tập cũng sinh viên…Từ đó khái quát thành hệ thống các cơ sở lý 

luận cho đề tài. 

- Phương pháp bảng câu hỏi 

- Phương pháp phân tích định tính và định lượng 

Nội dung nghiên cứu 

- Tìm hiểu về tình trạng sức khỏe tâm lý của sinh viên năm nhất Trường đại 

học Giao thông vận tải 

- Tìm hiểu các yếu tố làm ảnh hưởng đến tâm lý sinh viên và đánh giá một số 

hệ lụy có thể xảy ra với những tâm lý tiêu cực trong sinh viên. 

- Kết quả nghiên cứu có thể là cơ sở để đề xuất các giải pháp hỗ trợ sức khỏe 

tâm lý cho sinh viên, giúp sinh viên năm nhất dễ hòa nhập với môi trường 

học của Trường Đại học Giao thông Vận tải. 

Kết quả nghiên cứu và bình luận 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

Thực trạng tâm lý của sinh viên năm nhất: 

Lựa chọn Tần suất 

Nam Nữ 

Số phiếu % Số phiếu % 

Bạn luôn cảm thấy tự ti về bản 

thân 

Luôn luôn 9 36,00 16 64,00 

Thỉnh thoảng 66 40,49 97 59,51 

Bạn khó giao tiếp trải lòng với 

mọi người 

Luôn luôn 12 48,00 13 52,00 

Thỉnh thoảng 58 37,66 96 62,34 

Bạn thấy khó khăn khi tìm niềm 

vui trong các hoạt động bạn từng 

tham gia 

Luôn luôn 12 50,00 12 50,00 

Thỉnh thoảng 54 40,91 78 59,09 

Bạn đang chịu đựng cảm giác 

buồn bã, vô vọng hay trống rỗng 

Luôn luôn 16 50,00 16 50,00 

Thỉnh thoảng 59 42,75 79 57,25 

Bạn luôn khó ngủ vào mỗi buổi 

tối và khó dậy vào buổi sáng 

Luôn luôn 19 45,24 23 54,76 

Thỉnh thoảng 46 42,20 63 57,80 

Qua các chỉ số nhóm nghiên cứu có thể đánh giá được trạng thái tâm lý của 

các sinh viên tham gia khảo sát như sau: Đa số sinh viên đều cho rằng thỉnh thoảng 

bản thân mới gặp phải những trạng thái tâm lý bất ổn. Tuy nhiên không thể coi 

thường vì tần suất có thể tăng dần nếu không có những biên pháp ngăn chặn. 

 Cách sinh viên đối mặt với các vấn đề tâm lý của bản thân: 
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Sinh viên lựa chọn việc “kìm nén cảm xúc tiêu cực, bình tĩnh và suy nghĩ tích cực 

hơn”, (qua 172 phiếu tương ứng với (54,8%) và “tìm cách vượt qua” (chiếm 145 

phiếu tương ứng 46,2%) chiếm đa số. Có đến 49/314 sinh viên trường đại học Giao 

thông vận tải lựa chọn việc sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá…Có 

thể thấy đây không phải một biện pháp tốt cho việc giải quyết vấn đề, tuy nhiên lại 

là biện pháp nhanh mà được không ít người lựa chọn để giải quyết.  

Giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong tâm lí của sinh viên trường Đại học 

Giao thông vận tải 

Từ phía sinh viên 

-   Sinh viên phát triển lối sống lành mạnh, tích cực: Chủ động xây dựng thời khóa 

biểu học tập và vui chơi hợp lí; Tham gia các buổi diễn thuyết, tọa đàm talk show; 

tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giải trí lành mạnh nhằm giảm stress. 

-   Sinh viên học cách mở lòng với mọi người xung quanh và tiến hành tham vấn 

tâm lý khi cần thiết 

Từ phía gia đình 

- Gia đình thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và động viên sinh viên giúp sinh viên 

nhận thấy mình không cô đơn, luôn có một mái ấm che chở, chia sẻ. 

- Đưa sinh viên đi khám tâm lý nếu như phát hiện ra các hành vi tiêu cực. 

- Nhà trường và gia đình phải có sự kết nối, đồng hành với nhau để nắm bắt tình 

hình sinh viên như: trao đổi qua điện thoại, sử dụng sổ liên lạc điện tử… thông qua 

các hình thức như: SMS, Website, Email, các ứng dụng trên di động sử dụng iOs, 

Android. 

Từ phía nhà trường: 

Ngoài 3 giải pháp đó là: 

-       Tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tích cực 

-       Tăng cường trang bị kiến thức và kĩ năng nâng cao tâm lý cho sinh viên: Giáo 

dục và phòng ngừa (education and prevention) 

-       Tạo hoặc trở thành cầu nối Kênh tâm lý dành cho sinh viên  
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Nhóm đặc biệt chú trọng đến giải pháp: Tham vấn tâm lý cho sinh viên: Can 

thiệp tâm lý (psychological intervention) 
Phòng tham vấn tâm lý là một không gian khép kín, nơi diễn ra cuộc trao đổi giữa 

nhà tham vấn với một hoặc một vài người đang cần hỗ trợ để đối mặt với những 

vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Lúc này nhà tham vấn sẽ sử dụng chính những 

kiến thức, áp dụng các kỹ năng chuyên môn để có thể thiết lập được các mối quan 

hệ bổ trợ tích cực với sinh viên.  

Việc xây dựng phòng tham vấn tâm lý sinh viên còn góp phần xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường. Ngoài 

ra phòng tham vấn tâm lý còn hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường 

ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn 

luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách. 

Hiện nay, Trường Đại học Giao thông vận tải chưa có phòng tham vấn tâm lý, 

nhưng trong tương lai nhà trường có thể xây dựng phòng này để đáp ứng nhu cầu 

của sinh viên, không chỉ giải quyết các vấn đề trong quá trình học tập tại trường, 

và điều quan trọng là giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức cần thiết trong 

học tập, giao tiếp và kiểm soát bản thân khi gặp phải những vấn đề tâm lý. Hy 

vọng, công tác này được nhà trường xây dựng, và đẩy mạnh hơn nữa để kịp thời 

can thiệp và phòng ngừa những vấn đề tâm lý ở sinh viên. 

3. KẾT LUẬN 

Trong thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa sinh viên phải đối mặt nhiều vấn đề 

khó khăn. Nhưng nhà trường và xã hội hoàn toàn có thể nghiên cứu, đề ra các giải 

pháp giúp đỡ các em. 

Một hạt giống được gieo vào đúng đất và trồng trong môi trường thích hợp, nó sẽ 

phát triển tự nhiên mà không cần quá nhiều sự thúc đẩy. Một sinh viên, nếu được 

lớn lên và giáo dục trong môi trường gia đình và trường học phù hợp, có thể phát 

triển một cách thuận lợi và có đầy đủ sức khỏe thể chất và tinh thần. 
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“Thành công trong giáo dục không chỉ là đào tạo ra những người có năng lực 

chuyên môn, mà còn là đào tạo ra những người có thể thích ứng với xã hội và thúc 

đẩy xã hội phát triển.” 
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NGHIÊN CỨU NHU CẦU TỰ KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN CỦA SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Người hướng dẫn:   ThS Chu Kiều Linh 

Sinh viên thực hiện:    Nguyễn Thị Thu Trang 

 Nguyễn Thị Hà 

 Dương Thị Như Quỳnh 

 Trần Thu Uyên 

 Vũ Nguyên Trường 

Lớp:   Kế toán tổng hợp 2 – K61 

 

Tóm tắt: “Nhu cầu” là khái niệm đã được nghiên cứu và tồn tại rất lâu trong tâm lý 

học vì bất cứ ai, dù ở đâu trong xã hội này thì đều có nhu cầu, dù là nhỏ hay to, ít hay 

nhiều. Nhu cầu tự khẳng định bản thân cũng nằm trong số những nhu cầu cơ bản của con 

người. Nhất là đối với sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước thì càng cần phải 

hiểu rõ nhu cầu này để áp dụng vào cuộc sống đúng cách. Nâng cao giá trị cho bản thân 

từ đó tạo ra giá trị cho xã hội. Bài nghiên cứu làm rõ thực trạng mức độ nhu cầu tự khẳng 

định của sinh viên tại trường Đại học ở Giao thông vận tải và thực trạng những yếu tố ảnh 

hưởng đến nhu cầu tự khẳng định của sinh viên từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm kích 

thích nhu cầu tự khẳng định lành mạnh của sinh viên và hạn chế những tiêu cực mà nhu 

cầu này mang lại khi sinh viên hiểu không đúng. 
Từ khóa: Nhu cầu, nhu cầu tự khẳng định bản thân. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đi đôi với sự phát triển toàn diện của mỗi con người, nhu cầu tự khẳng định bản thân 

là một trong những yếu tố thúc đẩy tạo nên những giá trị riêng. Mỗi cá nhân sẽ có những 

mục tiêu, những định hướng, không ai giống ai. Và những mục tiêu đó đều phục vụ cho 

mục đích chung là đi tìm kiếm giá trị của bản thân, tạo lợi ích cho chính mình và cho xã 

hội.  

Thực tế cho thế thấy, dù chúng ta là những người sinh ra trong điều kiện vật chất đầy 

đủ hay đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì vẫn phải trải qua những khó khăn và thách thức riêng, 

việc khẳng định bản thân khi này là sự thấu hiểu, sự thay đổi và cố gắng để phù hợp với 

nghịch cảnh. Tuy nhiên đôi khi chúng ta lại không thể gọi tên nhu cầu đó và cho rằng bản 

thân là người sống “an toàn” không cần thiết có nhu cầu này hoặc sinh viên biết đến nhu 

cầu nhưng không hiểu dẫn đến việc khẳng định sai cách, điều đó là sai lầm vì nếu chính 

bạn không nhận ra và khẳng định giá trị của mình thì những người xung quanh làm sao có 
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thể nhận ra sự tồn tại về giá trị bản thân của bạn. Nhu cầu tự khẳng định bản thân xuất phát 

từ chính bản thân của mỗi cá nhân, nó là quá trình dài và trau dồi liên tục. Do đó, tự khẳng 

định bản thân là một vấn đề mang tính cần thiết, nhất là đối với sinh viên hiện nay.  

Để sinh viên có thể hiểu rõ cũng như giúp sinh viên tìm ra được những biện pháp để 

khẳng định bản thân đúng cách nhóm nghiên cứu đã quyết định thực hiện nghiên cứu đề tài 

về “Nhu cầu tự khẳng định bản thân” trong sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Nhu cầu tự khẳng định bản thân 

Nhu cầu tự khẳng định là một trong những nhu cầu cơ bản của con người, được 
nảy sinh trên cơ sở con người tự ý thức được “ý muốn” và “cái Tôi” của mình. Để 
phát huy nhu cầu tự khẳng định, con người cần có kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực 
hoạt động, khả năng tự đặt nhiệm vụ, kế hoạch hóa, kiểm tra hành động, niềm tin vào 
bản thân, sự nỗ lực, ý chí, tính tích cực, tự giác, mục đích và kỷ luật. 

Nhu cầu tự khẳng định của sinh viên được biểu hiện qua nhu cầu được thể hiện 
mình, nhu cầu được công nhận mình trong hoạt động học tập, giao tiếp cũng như 
hoạt động xã hội. 

2.2. Thực trạng nhu cầu tự khẳng định bản thân của sinh viên Trường đại học 
Giao thông vận tải  

Để tìm hiểu về thực trạng, mhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 300 sinh viên ở 

các khóa khác nhau  về mức độ quan tậm, nhu cầu được thể hiện và nhu cầu được công 

nhận mình của sinh viên trường đại học Giao thông vận tải. 

Một số kết quả chính được thể hiện dưới đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,6%

49.5%

13%

11.3%5.6%

Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Năm 5 53.5%

46.5%

Nam

Nữ
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Kết luận: Sở dĩ sinh viên năm hai chiếm tỷ lệ cao nhất lên đến 49,5% là do năm 2 có 
thể coi là quãng thời gian trải nghiệm nhiều nhất. Vì vậy mà nhu cầu tự khẳng định bản 

thân sẽ xuất hiện nhiều và được hầu hết các bạn sinh viên năm hai quan tâm. Và nhu cầu tự 

khẳng định bản thân xuất hiện trên tất cả giới tính, ở nam giới và nữ giới không có sự chênh 

lệch quá cao. 

Khi được hỏi “Bạn có đang trong quá trình tự khẳng định bản thân không” nhóm thu 
được kết quả như sau: 
 

 

 

 

Kết luận: Có đến 90,4% sinh viên nói rằng 

bản thân có nhu cầu tự khẳng định bản thân, 

kết quả này một lần nữa chứng minh rằng, tự 

khẳng định bản thân là một nhu cầu thiết yếu 

và đang được hầu hết sinh viên quan tâm. 

 

 

Vậy sinh viên thường có nhu cầu khẳng định ở lĩnh vực nào:  

 

 

 

 

 

 

Kết luận: Có thể thấy sự 

chênh lệch giữa các lĩnh vực 

không quá cao, như vậy lĩnh 
vực nào cũng quan trọng để 

khẳng định bản thân, tuy nhiên 

nổi bật lên là 3 lĩnh vực giao 

tiếp, học tập và sự nghiệp.

Khi khảo sát sinh viên đang học tập tại trường Đại học Giao thông vận tải, nhóm 

nghiên tập trung nghiên cứu 02 biểu hiện cơ bản cấu thành nhu cầu tự khẳng định của sinh 

viên:  

(1) Nhu cầu được công nhận mình.  

(2) Nhu cầu được thể hiện mình.  

Từ đó khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu được công nhận và nhu cầu được 

thể hiện: 

  

60.1%

35.5%

64.1%

62.5% 48.2%

1.2%

Giao tiếp

Thời trang

Học tập

Sự nghiệp

Mối quan hệ xã hội

Khác

90.4%

9.6%

Có

Không
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2.3. Một số giải pháp nhằm kích thích nhu cầu tự khẳng định mình sinh viên 

Trường đại học Giao thông vận tải 

* Về phía bản thân 

- Sinh viên cần có niềm tin vào năng lực bản thân 

- Cần phải có thái độ nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu.  

 - Cần chú trọng tham gia các hoạt động giao tiếp, hoạt động xã hội. 

- Cần nhận thức được tầm quan trọng của kĩ năng mềm, lập ra những kế hoạch trau 

dồi bằng nhiều phương pháp khác nhau và xây dựng cho mình một cuộc sống tích cực, lành 

mạnh 

* Về phía gia đình 

- Chú trọng xây dựng không khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình.  
- Các bậc phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe những tâm tư của các con, chăm sóc 

chăm lo cho con phát triển lành mạnh  

- Cần tôn trọng ý kiến, tạo điều kiện cho các con phát triển suy nghĩ và thực hiện 

những ước mơ, hoài bão. 
- Cha mẹ cần không ngừng học hỏi, tìm hiểu những tri thức khoa học, xã hội, trang bị 

và nâng cao kiến thức, khả năng chăm sóc, dạy dỗ và giáo dục con cái. 

* Về phía bạn bè 

- Bạn bè nên thường xuyên động viên, khích lệ nhau, chia sẻ và lắng nghe những tâm 

tư của nhau. 

- Cần có sự cạnh tranh để thúc đẩy quá trình khẳng định bản thân giữa những người 

bạn. 

- Khi nhóm bạn xuất hiện những người khẳng định bản thân sai cách, cần hết sức tỉnh 

táo để ngăn họ lại, đưa họ quay về con đường khẳng định bản thân đúng đắn.  

* Về phía nhà trường 

79%

21%

Nhu cầu được công nhận

Có

Không
72%

27.7%

0.3%

Nhu cầu được thể hiện

Vẫn khẳng định về 
lĩnh vực họctập 
nhiều hơn nữa
Chuyển sang lĩnh 
vực khác

Khác
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- Nhà trường cần tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, các hoạt 

động ngoại khoá. 

- Tổ chức các cuộc thi làm tăng tính cạnh tranh thúc đẩy khả năng tư duy, sáng tạo, 

rèn luyện tin thần dám nghĩ dám làm. 

- Mở các cuộc giao lưu để phổ cập cho sinh viên khẳng định bản thân mình đúng cách.  

- Tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình ngoại khoá. 

* Về phía xã hội 
- Các nhà quản lý mạng cần quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

- Cần hạn chế tối đa việc các cá nhân lợi dụng việc đó để trục lợi, gây mất lòng tin ở 

sinh viên. 

- Pháp luật cần xử lý nghiêm các trường hợp tuyên truyền phản động, cổ vũ bạo lực 

trong giới sinh viên. 

- Tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực giúp sinh viên có thể phát huy tối đa sức trẻ, 

sức sáng tạo. 

- Quan tâm tới nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, tạo điều kiện kích thích nhu cầu 

tự khẳng định bản thân của sinh viên. 

3. KẾT LUẬN 

Sống giữa cuộc đời, mỗi người đều có giá trị của riêng mình, giá trị là điều cốt lõi tạo 

nên con người bạn vì vậy muốn nâng cao giá trị của bản thân thì nhu cầu tự khẳng định bản 

thân là điều không thể thiếu và ở lứa tuổi thanh thiếu niên có thể nói rằng đó là nhu cầu tất 

yếu thể hiện sự phát triển bình thường của lứa tuổi này. 

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã mang đến không chỉ cho nhóm nghiên cứu mà còn 

cho tất cả thế hệ sinh viên rằng sự tự khẳng định sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa mới 

đó là thời điểm bắt đầu con đường dẫn đến sự thay đổi là khi bạn nói với bản thân mình 

rằng: “Tôi đang chịu trách nhiệm về chính bản thân mình, tôi biết mình có thể làm gì đó 
tạo nên sự thay đổi” 

Là một sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải, là lớp thế hệ trẻ và cũng là những 

chủ nhân của tương lai, sinh viên vẫn đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân từ những 

điều nhỏ nhất vì những điều to lớn đều xuất phát từ những điều nhỏ bé để phát triển xã hội 

để cùng đóng góp những giá trị tích cực, lợi ích to lớn đến cộng động nhằm xây dựng xã 

hội văn minh và giàu mạnh hơn nữa. 
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 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 
LỰC DU LỊCH VIỆT NAM SAU ĐẠI DỊCH COVID-19, ÁP 
DỤNG CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
   Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Văn Giang 

   Sinh viên thực hiện: Bùi Huyền My    Lớp: QTDVDLVLH2 - K61 

                                         Lê Thị Hằng             Lớp: QTDVDLVLH 2 - K61 

                                         Nguyễn Thị Hiền          Lớp: QTDVDLVLH 2 – K61 

                                         Chu Tùng Lâm             Lớp: QTDVDLVLH 2 – K61 

 

Tóm tắt: Bước vào thời kỳ bình thường mới, du lịch Việt Nam thoát khỏi thời kỳ đóng băng. 
Tuy nhiên lại gặp phải vấn đề nan giải về nguồn nhân lực. Khi mà trong thời gian đại dịch hàng 
loạt doanh nghiệp rơi vào khó khăn, buộc phải thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự để có thể 
duy trì, điều đó khiến hàng nghìn lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn phải bắt buộc phải chuyển 
sang ngành khác để đảm bảo cuộc sống. Dẫn đến việc khi du lịch quay trở lại thì nguồn nhân lực 
du lịch Việt Nam thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Đề tài nghiên cứu đã đưa ra được các giải 
pháp phát triển về số lượng, chất lượng, giải pháp thu hút nguồn nhân lực, giải pháp về đào tạo 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác quy hoạch nhân lực của ngành du lịch Việt 
Nam.  

Từ khóa: Đại dịch Covid-19, Phát triển nhân lực, Du lịch Việt Nam, 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đại dịch Covid-19 xuất hiện vào cuối năm 2019 đã đem đến nhiều tổn thất nặng nề 
về người và tài sản trên toàn thế giới. Với chính sách giãn cách xã hội của các quốc gia, 
ngành du lịch là ngành nghề đầu tiên bị ảnh hưởng và ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. 
Trong vòng 2 năm hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, hàng triệu lao động mất việc 
làm phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói đấy là thời kỳ tăm tối, trong khi trước 
đó vào năm 2019 ngành du lịch thế giới và Việt Nam đã đạt kỳ tích vàng về số lượng 
khách, doanh thu và mức tăng trưởng.  
         Và giờ đây khi thế giới chuyển sang thích nghi dần với dịch bệnh, Việt Nam chuyển 
sang chế độ bình thường mới, mở cửa nhiều ngành nghề kinh tế trong đó có du lịch. Cùng 
với việc mở cửa du lịch trở lại và nhu cầu du lịch tăng cao, đã mang lại nhiều cơ hội đối 
với ngành du lịch. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều nguy cơ và thách thức. Một trong 
những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch là vấn đề về thiếu hụt nhân lực của ngành. 
Khi mà nhiều nhân sự của ngành đã chuyển sang công việc khác và có những thành công 
nhất định. Nhiều người cũng không dám quay lại ngành, hoặc chỉ có thể làm bán thời gian 
vì lo sợ dịch bệnh bùng phát trở lại và thu nhập bấp bênh; trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ bị ảnh hưởng sau khoảng thời gian dài ngành du lịch bị đóng băng do dịch bệnh. 
2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Trên cơ sở tổng hợp các nguồn tài liệu, số liệu của Tổng cục Du lịch, Tổng cục thống 
kê, các báo cáo thường niên, chính sách, chiến lược phát triển du lịch. Đề tài nghiên cứu 
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đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch và nguồn nhân lực du lịch. Kết quả hoạt động 
kinh doanh du lịch trên thế giới và Việt Nam trước và sau đại dịch Covid-19. Trên cơ sở 
đó đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch sau đại dịch 
Covid-19. 

Khái niệm về du lịch:  
Theo UNWTO(United Nation World Tourism Organization): 
“Du lịch được hiểu là một hành động du hành từ nơi ở cố định thường xuyên đến nơi 

tạm trú khác để du ngoạn, nghỉ ngơi, giao lưu tình cảm, thoả mãn nhu cầu về văn hoá, 
nghệ thuật, lịch sử, thiên nhiên mà không phải làm một nghề hay một việc kiếm tiền để 
sinh sống.” 

Theo Luật du lịch Việt Nam (2017): 
“ Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư 

trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ 
dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định.” 

Như chúng ta đã biết, Du lịch là một nhu cầu tất yếu của con người. Khi mà đời sống 
xã hội ngày một tăng cao, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ 
tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc… thì nhu cầu 
du lịch ngày càng tăng. Tuy vậy, ngành du lịch cũng là một ngành kinh tế nhạy cảm, chịu 
sự tác động và ảnh hưởng của nhiều yếu tố và dịch bệnh là một trong những yếu tố hàng 
đầu ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.  

Kết quả kinh doanh du lịch ở Việt Nam trước và sau đại dịch Covid-19 đã cho thấy 
điều này.  

Bảng 1. Số lượng khách du lịch Việt Nam 2010 – 2019 

Đơn vị: lượt khách 

Năm Khách quốc tế 
Tốc độ tăng 
trưởng (%) Khách nội địa 

Tốc độ tăng 
trưởng (%) Tổng số 

2010 5.049.855 34% 28.000.000 12% 33.049.855 

2011 6.014.032 19% 30.000.000 7% 36.014.032 

2012 6.847.678 14% 32.500.000 8% 39.347.678 

2013 7.572.352 11% 35.000.000 8% 42.572.352 

2014 7.874.312 4% 38.500.000 10% 46.374.312 

2015 7.943.651 1% 57.000.000 48% 64.943.651 

2016 10.012.735 26% 62.000.000 9% 72.012.735 

2017 12.922.151 29% 73.200.000 18% 86.122.151 

2018 15.497.791 20% 80.000.000 9% 95.497.791 

2019 18.008.591 16,2% 85.000.000 6,25% 103.008.591 

[Nguồn: Tổng Cục du lịch] 
Qua bảng thống kê trên có thể nhận thấy, lượng khách du lịch trong những năm vừa 

qua tăng cả ở chỉ tiêu khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. 
Khách du lịch nội địa: Nếu như năm 2010 tổng số lượt khách du lịch nội địa chỉ đạt 

28.000 nghìn lượt khách thì đến năm 2019, tổng số lượt khách du lịch đã tăng lên con số 
85.000 lượt khách, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 13%/năm trong giai đoạn 2010 đến 
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năm 2019. Đây là con số tăng trưởng thực sự ấn tượng nhưng không có nhiều bất ngờ khi 
nền kinh tế trong nước có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng tăng và sự phát 
triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong ngành du lịch. 

Khách du lịch quốc tế: Theo số liệu thống kê, số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt 
Nam năm 2010 đến năm 2019 liên tục tăng qua các năm. Nếu năm 2010 số lượng khách 
du lịch quốc tế đến Việt Nam chỉ là hơn 5 triệu lượt khách, thì đến năm 2019 (sau 10 
năm) số lượng khách du lịch quốc tế đạt hơn 18 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng trung 
bình hàng năm là hơn 17%. 

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 xuất hiện, Du lịch là ngành nghề đầu tiên và cũng là 
một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiêu nhất trong đại dịch. Năm 2020- 2021 là thời 
kỳ đen tối của ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

- Lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh, mức tăng trưởng âm: Năm 2020 covid “thổi 
bay” 14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Việt 
Nam hồ hởi đón chào khách du lịch quốc tế với sự tự tin và quyết tâm tạo nên những dấu 
mốc ấn.. Lần đầu tiên Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục trong tháng 1/2020 với 
hai triệu lượt khách . Tuy nhiên đến cuối tháng Hai, dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới 
đã ngay lập tức ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch. Từ tháng Ba đến hết năm 2020, 
Việt Nam không mở cửa du lịch quốc tế, ngành du lịch đối mặt với những khó khăn chưa 
từng xảy ra trước đó. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2020 chỉ đạt 3,8 triệu 
lượt người, giảm 78,7% so với năm trước, trong đó hơn 96% là khách quốc tế đến trong 
quý I/2020; từ quý II trở đi chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm 
việc tại các dự án ở Việt Nam. 

Năm 2021, liên tiếp các đợt dịch Covid-19 bùng phát. Tính chung năm 2021, lượng 
khách quốc tế đến Việt Nam đạt 157.300 lượt, giảm 95,9% so với năm trước. Nguyên 
nhân giảm là do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Do đó, lượng khách quốc tế đến chủ yếu là chuyên gia, 
lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển 
hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ. 

Bảng 2. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng giai đoạn 2020-2021 

Đơn vị: Triệu lượt 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 1,99 1,242 0,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 3,1 

Và trong 4 tháng đầu năm 2022, khi Việt Nam mở cửa trở lại, ngành du lịch đã 
có sự khởi sắc. Điều này được chúng minh qua những còn số đáng vui mừng. Theo 
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục 
Thống kê, ngành du lịch Việt Nam có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Theo thông tin 
mới được Tổng cục Thống kê công bố, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, khách 

Tháng 
Năm 
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quốc tế đến Việt Nam đạt gần 192,4 nghìn lượt người, tăng 184,7% so cùng kỳ 
năm trước. 

Tuy nhiên, một thách thức mới lại xuất hiện – đó là nguồn nhân lực của ngành. Theo 
WTTC (Hội đồng lữ hành thế giới), chỉ trong hai năm 2020-2021, đại dịch đã làm mất đi 
62 trên tổng số 334 triệu việc làm trong ngành du lịch. 

 
Tại Việt Nam, trải qua 2 năm đại dịch COVID-19, ngành du lịch đã mở cửa trở lại 

với nhiều cơ hội và thách thức lớn. Một trong số đó chính là vấn đề thiếu hụt nguồn nhân 
lực du lịch. Hiện phần lớn nguồn nhân lực vì cuộc sống đã chuyển đổi sang nghề khác, 
nay mở cửa có những lao động tự nguyện quay lại, nhưng cũng nhiều lao động ổn định 
công việc mới, nguồn thu nhập cao hơn nên nên không muốn quay lại ngành. Do đó, vấn 
đề thiếu hụt nhân lực du lịch là vấn đề cấp bách, cần được tính toán, bổ sung kịp thời. 

Kết quả nghiên cứu và bình luận 
Sau khi thực hiện đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh đến nguồn nhân lực du lịch. Có 

thể thấy rõ sau dịch bệnh đặc điểm của nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đã có nhiều thay 
đổi rõ rệt. Số lượng nhân lực của ngành sụt giảm mạnh do nhiều nhân công đã chuyển 
ngành, nhóm thiếu hụt nhiều nhất là nhóm lao động trực tiếp phục vụ trong kinh doanh 
du lịch.  

Yêu cầu đối với nhân lực du lịch sau đại dịch ngày càng cao, các yếu tố đảm bảo về 
an toàn được đưa lên hàng đầu. Ngoài ra sau 2 năm dịch bệnh đã thúc ép sự phát triển của 
công nghệ 4.0 thế nên nguồn nhân lực du lịch Việt Nam cần phải được nâng cao những 
kiến thức về công nghệ số. Vì chúng ta có thể thấy rõ sự tiện ích mà công nghệ 4.0 đã 
đem lại trong thời kỳ dịch bệnh này như sự phát triển mạnh của các sàn thương mại điện 
tử đã giúp ích cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, và các chiến dịch E – Marketing đã 
giúp ích cho việc quảng bá du lịch Việt Nam đến thế giới. 

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 4 giải pháp: 
Đối với việc phát triển số lượng nhân lực: Nhà nước hiện nay đã có những chính sách 

hỗ trợ đối với người học nghề du lịch. Tổng cục du lịch cần kết hợp với các cơ sở đào tạo 
và các doanh nghiệp để tập chung quảng bá thu hút nhân lực cho ngành du lịch. 

Đối với phát triển về chất lượng: Như đã nói ở trên cần đẩy mạnh thay đổi cải tạo 
chương trình giảng dạy để sinh viên sau khi ra trường có thể trực tiếp tham gia vào ngành 
du lịch. Tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin để nhanh chóng có 

62 triệu

Biểu đồ 1. Số lao động du lịch mất việc làm trong năm 
2020-2021
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được những kiến thức, kỹ năng mới nhất. Đào tạo nhân lực có hiểu biết và ứng dụng được 
những công nghệ tiên tiến nhất. Như: 

-  Phát triển nguồn nhân lực với khả năng ứng dụng những tiến bộ công nghệ để thực 
hiện việc du lịch thông minh. 

- Ứng dụng công nghệ và nguồn lực lao động có kỹ năng trong phục vụ khách du 
lịch. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đào tạo 
và nghiên cứu khoa học. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực du lịch. 

- Ứng dụng hình thức học tập trực tuyến (E-learning) trong hoạt động đào tạo là xu 
hướng để phát triển bền vững. 

Việc thu hút nguồn nhân lực sau đại dịch Covid-19 cũng cần được đề cao để có thể 
cung cấp kịp thời nguồn nhân lực. Đối với những nhân lực có kinh nghiệm cần mở các 
khóa học đào tạo lại để tránh các trường hợp bị mai một tay nghề. Cần có nhiều chính 
sách hấp dẫn về lương, thưởng bảo hiểm. Có những ràng buộc nhất định giữa doanh 
nghiệp và người lao động. 

Đối với việc đào tạo quy hoạch: Cần sự góp sức của cả các bộ ban ngành, doanh 
nghiệp, cơ sở đào tạo. Tạo nhiều điều kiện cho các chuyên gia, giảng viên được trao đổi 
với các chuyên gia nước ngoài. Tạo dựng nhiều chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào 
tạo và doanh nghiệp để tạo ra những nhân sự hoàn thiện cả về kỹ năng lẫn kiến thức. Cần 
có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho người học du lịch. Đảm bảo việc triển khai đưa công 
nghệ số vào trong đào tạo 
3. KẾT LUẬN 
      Ngành du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi và phát triển sau hai năm dịch bệnh 
kéo dài. Tuy nhiên ngay khi vừa trở  Du lịch Việt nam đã gặp phải vấn đề  thiếu hụt nhân 
lực. Nhà nước và các doanh nghiệp cần phải giải quyết bài toán về nhân lực một cách 
nhanh chóng để có thể đón tiếp du khách khi mà nhu cầu đi du lịch ngày càng tăng cao.  
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NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ (TUYẾN SỐ 3) CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN VÀ 

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Chu Tống Khánh Linh 
Sinh viên thực hiện : Lê Thị Huyền 

  Ngô Thị Ngân 
  Trần Thị Thùy Dương 
  Trần Thu Hiền 
  Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

Lớp : Quản trị doanh nghiệp xây dựng 

Tóm tắt: Nhằm mục đích cải thiện hệ thống giao thông và giảm lưu lượng xe cá nhân, TP.Hà Nội quyết 
định đưa đường sắt đô thị đi vào vận hành. Tuyến số 3 (Nhổn – ga Hà Nội) - một trong 8 tuyến đường 
sắt trên cao có ga S8 Cầu Giấy đối diện với trường ĐH Giao Thông Vận Tải, là điều kiện thuận lợi đối 
với cán bộ nhân viên, sinh viên của trường trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển. Từ tầm quan 
trọng thực tiễn trên, cho thấy việc xem xét tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 
vận tải ĐSĐT tuyến số 3 của cán bộ nhân viên và sinh viên trường ĐH GTVT là rất cần thiết, góp phần 
tạo dựng một hệ thống giao thông xanh- sạch- thông minh. Thông qua hình thức hỏi phỏng vấn và phát 
phiếu khảo sát điều tra nhóm nghiên cứu đã thu về được những số liệu giá trị phục vụ cho công tác 
nghiên cứu, từ đó đưa ra những thống kê chi tiết về các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ vận 
tải ĐSĐT của cán bộ và sinh viên trường ĐH GTVT. Sau nghiên cứu, nhóm đã đề ra những giải pháp 
thiết thực để cải thiện ý định sử dụng dịch vụ vận tải ĐSĐT của TP.Hà Nội. 

Từ khóa: ý định sử dụng, dịch vụ vận tải, đường sắt đô thị… 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Từ năm 1996 thành phố Hà Nội đã xác định dịch vụ vận tải đường sắt đô thị chính là nhân tố 
quan trọng cải thiện hệ thống giao thông Hà Nội đồng thời giảm lưu lượng xe cá nhân trong 
thành phố. Nhiều nghiên cứu về ĐSĐT đã được triển khai thực hiện để đánh giá tính hiệu quả 
của hình thức vận tải mới mẻ này tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án vận tải ĐSĐT 
tại Hà Nội đã có tuyến 2A (Cát Linh – Hà Đông) đi vào vận hành; tuyến 3 (Nhổn – Ga Hà Nội) 
đang thi công dự kiến sẽ khai thác thương mại giai đoạn 1 vào tháng 12/2022. Riêng về tuyến 
số 3 ga S8 Cầu Giấy được đặt tại nút giao “Cầu Giấy– Đê La Thành– Vành đai 2” vị trí này đối 
diện trường ĐHGTVT, là điều kiện vô cùng thuận lợi đối với cán bộ nhân viên và sinh viên của 
trường khi lựa chọn phương tiện di chuyển. Từ tầm quan trọng thực tiễn kể trên, cho thấy việc 
xem xét, đánh giá và nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải ĐSĐT nói chung, tuyến số 3 
nói riêng của cán bộ nhân viên cũng như sinh viên trường ĐHGTVT là rất cần thiết. Nghiên 
cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Vận tải ĐSĐT (tuyến số 3) của cán 
bộ nhân viên và sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải” được xây dựng nhằm đạt ba 
mục tiêu chính: (1) Phân tích thực trạng mong muốn sử dụng và nhu cầu cung cấp dịch vụ Vận 
Tải ĐSĐT tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội tại khu vực ĐH GTVT; (2) Xác định các nhân tố ảnh 
hưởng đến hành vi sử dụng ĐSĐT của cán bộ nhân viên và sinh viên của trường ĐH GTVT 
thông qua phương pháp thống kê và kết hợp dùng thang đo Likert; (3) Đề xuất các giải pháp có 
cơ sở khoa học với nhà hoạch định chính sách đối với việc kích cầu sử dụng đường sắt trên cao 
của người dân tại TP.HN. 
2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG 
SẮT ĐÔ THỊ 
1.1 Khái niệm về ý định sử dụng dịch vụ đường sắt đô thị 

Giao thông đô thị là tập hợp mạng lưới đường xá, công trình giao thông và các phương tiện 
được sử dụng trong đô thị. Hệ thống giao thông đô thị quyết định hình thức tổ chức không gian 
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đô thị, hướng phát triển đô thị và cơ cấu tổ chức sử dụng đất đô thị. ĐSĐT là đường sắt phục 
vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của hành khách ở thành phố, vùng phụ cận. 

Ý định sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt đô thị là khả năng người dùng sử dụng thường 
xuyên và liên tục dịch vụ vận tải này cả trong hiện tại và tương lai. 
1.2 Vai trò của đường sắt đô thị  

Gắn kết các khu vực, giúp việc đi lại thuận tiện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội dọc 
tuyến. Và đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển với số lượng lớn và quãng đường dài. 
1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng đường sắt đô thị  
a) Nhận thức về sự hữu ích của ĐSĐT:  

Nhận thức sự hữu ích càng cao sẽ càng tăng ý định sử dụng dịch vụ ĐSĐT 
b) Sự hấp dẫn của phương tiện giao thông cá nhân:  

Các ưu điểm của PTCN và thói quen sử dụng PTCN của người dân trên địa bàn thành phố 
Hà Nội chính là những rào cản ảnh hưởng tới ý định sử dụng PTCC của người dân. 

c) Chuẩn chủ quan cá nhân:  
Chuẩn chủ quan càng cao sẽ càng gia tăng ý định sử dụng dịch vụ ĐSĐT 

d) Nhận thức kiểm soát hành vi:  
Khách hàng sẽ lựa chọn một phương tiện giao thông khác thay vì ĐSĐT khi xuất hiện yếu 
tố ảnh hưởng đến thời gian, quãng đường và các rủi ro khác khi sử dụng ĐSĐT. 

e) Nhận thức về môi trường:  
Nhận thức về môi trường, về sự thay đổi ngày một xấu đi của nó cũng ảnh hưởng tới các 
quyết định sử dụng phương tiện công cộng. 

f) Ý định sử dụng đường sắt đô thị:  
Ý định sử dụng càng cao thì việc sử dụng ĐSĐT trong tương lai là càng lớn. 

1.4 Các giả thuyết chứng minh 

Dựa trên hai mô hình chủ đạo: Thuyết hành vi dự định và Mô hình chấp nhận công nghệ, kết 
hợp các yếu tố khác phù hợp với điều kiện sống vùng đô thị và văn hóa, con người Việt Nam. 

CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN 
TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ (TUYẾN SỐ 3) CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN VÀ SINH VIÊN 
TRƯỜNG GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 
2.1 Tổng quan về dịch vụ ĐSĐT Hà Nội 
Với quy hoạch của hệ thống giao thông vận tải Hà Nội, đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hệ thống 
ĐSĐT với 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 318 km được kỳ vọng là xương sống của giao 
thông vận tải trong thành phố, gắn kết với xe buýt và các phương thức vận tải công cộng khác. 
2.2 Sự hình thành và phát triển của các dự án đường sắt đô thị Hà Nội 
Chi tiết quy hoạch 8 tuyến ĐSĐT tại Hà Nội: 
- Tuyến số 1: Ngọc Hồi - Yên Viên - Như Quỳnh; dài khoảng 38,7 km. 
- Tuyến số 2: Nội Bài - trung tâm thành phố - Thượng Đình; dài 35,2 km. 
- Tuyến số 3: Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai phát triển tới Sơn Tây; tổng chiều dài 48 km. 
- Tuyến số 4: Đông Anh - Sài Đồng - Vĩnh Tuy/ Hoàng Mai - Thanh Xuân - Bắc Từ Liêm - 
Thượng Cát - Mê Linh; dài 53,1km có dạng vòng tròn, kết nối với các tuyến số 1,2,3,5. 
- Tuyến số 5: Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc; dài 39 km. 
- Tuyến số 6: Nội Bài - Tây Ngọc Hồi, kết nối tuyến số 4 Cổ Nhuế, tuyến số 7 Dương Nội;  
- Tuyến số 7: Mê Linh - phía Tây Nhổn - Vân Canh - Dương Nội, kết nối với tuyến số 4 đoạn 
Đại Mạch và Tây Tựu, tuyến số 6 đoạn Dương Nội; dài khoảng 35 km. 
- Tuyến số 8: Cổ Nhuế - vành Đai 3 - Lĩnh Nam - Bát Tràng - Dương Xá; dài khoảng 28 km. 
2.3 Điều tra dự định sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt đô thị (tuyến số 3) của cán bộ 
nhân viên và sinh viên Trường Giao Thông Vận Tải Hà Nội 

- Về phương pháp điều tra: Sử dụng đồng thời 2 phương pháp: Thu thập và phân tích số liệu 
sơ cấp; Thu thập và phân tích số liệu thứ cấp. Sau quá trình khảo sát tiến hành mã hoá, xử lí 
số liệu, phân tích và tổng hợp các tài liệu, số liệu thu nhập để đưa ra đánh giá. 
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- Xây dựng thang đo và bảng hỏi điều tra: Sử dụng thang đo Likert với 5 mức độ phổ biến: 
hoàn toàn đồng ý, đồng ý, trung lập, không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý.  
Bảng hỏi điều tra được thực hiện qua 2 bước: Đầu tiên, dựa trên cơ sở lý thuyết và nhu cầu 
cần nghiên cứu, bảng hỏi sơ bộ được hình thành. Tiếp đó, trong quá trình khảo sát sơ bộ, 
nhóm đã tổng hợp và đúc kết những ý kiến đóng góp của những người được khảo sát. 

- Thông tin về mẫu: Khảo sát về ý định sử dụng tàu điện tuyến số 3 dịch vụ đường sắt đô thị 
Hà Nội của sinh viên, đội ngũ cán bộ công nhân viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải. 
Kết quả thu về được 500 phiếu khảo sát online, trong đó có 48 phiếu không hợp lệ và 452 
phiếu hợp lệ. Phiếu khảo sát trực tiếp hợp lệ là 97 phiếu. Như vậy tổng số phiếu hợp lệ thu 
được phục vụ cho quá trình nghiên cứu là 549 phiếu. 

2.4 Kết quả điều tra về ý định sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt đô thị của cán bộ công 
nhân viên và sinh viên Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải 
2.4.1. Cơ cấu mẫu 
- Cơ cấu mẫu theo chức vụ 

            Bảng 1: Cơ cấu mẫu theo chức vụ                          Biểu đồ 1: Cơ cấu mẫu theo chức vụ 

Đa số đối tượng tham gia khảo sát là sinh viên,  
chiếm tỷ lệ 79.5%. 
- Cơ cấu mẫu theo khóa học 

Bảng 2: Cơ cấu mẫu theo khóa học Biểu đồ 2: Cơ cấu theo khóa học 

Trong tổng số 437 phiếu đối tượng là sinh viên, khóa 60 
chiếm tỉ lệ cao nhất với 35%. 
2.4.2. Thực trạng sử dụng dịch vụ Vận tải ĐSĐT của cán 
bộ nhân viên và sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận tải 
- Thực trạng sử dụng 

Bảng 3: Thực trạng sử dụng ĐSĐT 

Tỷ lệ đã sử dụng và chưa sử dụng dịch vụ 
Vận tải ĐSĐT là xấp xỉ nhau; chỉ có 2% 
cho câu trả lời rằng họ không có ý định 
sử dụng. 
 
- Mức độ hài lòng 
Trong 264 người đã sử dụng dịch vụ Vận tải ĐSĐT có 
62% cho biết họ hài lòng với dịch vụ; 6.8% có câu trả 
lời hoàn toàn hài lòng; 30% cảm thấy bình thường và 
số ít còn lại không hài lòng. 
 
 

 
Biểu đồ 4: Mức độ hài lòng  

Chức vụ Số lượng Tỷ lệ 

Sinh viên 437 79.5% 
Giảng viên 87 16% 

Công tác tại các phòng, ban 17 3% 

Bảo vệ, nhân viên vệ sinh 5 1% 
Nhân viên phòng y tế 3 0.5% 

Khóa học Số lượng Tỷ lệ 

K58 55 13% 
K59 36 8% 
K60 155 35% 
K61 119 27% 
K62 72 17% 

Thực trạng sử dụng ĐSĐT Số lượng Tỷ lệ 

Đã sử dụng 264 48% 

Chưa từng sử dụng 273 50% 
Không có ý định sử dụng 12 2% 
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- Lý do chưa sử dụng dịch vụ Vận tải ĐSĐT 
Bảng 5: Lý do chưa sử dụng ĐSĐT  

Với 273 phiếu có câu trả 
lời rằng họ chưa từng sử 
dụng dịch vụ, lý do đưa 
ra phần lớn là “Đã có 
phương tiện giao thông 
cá nhân” (chiếm 61%). 
 

2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Vận tải ĐSĐT của cán bộ nhân viên 
là sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận tải. 
- Độ tuổi 

Bảng 6: Độ tuổi của đối tượng khảo sát  
Theo bảng trên độ tuổi từ 18 tuổi – dưới 
22 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất là 56%, ta 
thấy được đối tượng tham gia khảo sát 
chủ yếu là thuộc lứa tuổi thanh niên. 
Trong các mức tuổi được khảo sát, độ 
tuổi từ 18 - dưới 22 tuổi cho biết họ có 

nhu cầu và sẵn sàng sử dụng tàu điện tuyến số 3 cao nhất chiếm tới 55,5%. 
-  Tình trạng hôn nhân 

Bảng 7: Tình trạng hôn nhân của đối tượng khảo sát 

Đối tượng tham gia 
khảo sát chưa kết hôn 
chiếm tỉ lệ cao nhất là 
76%.  
 

Theo kết quả khảo sát, có 351 trên tổng số 416 người chưa kết hôn đang sử dụng phương cá 
nhân để phục vụ cho việc di chuyển. Số ít còn lại lựa chọn đi bộ hoặc các phương tiện công 
cộng. Gần 92% trong tổng số người chưa kết hôn cho biết họ có nhu cầu và sẵn sàng sử dụng 
dịch vụ ĐSĐT tuyến số 3 khi đi vào khai thác thương mại. Tỉ lệ này đối với các đối tượng đã 
kết hôn và có con; đã kết hôn và chưa có con lần lượt là 70%; 86%. 
- Thu nhập                                                                                         Biểu đồ 8: Mức thu nhập 

  
Theo kết quả khảo sát, số lượng người có thu nhập dưới 
3 triệu đồng/ tháng chiếm tới 50% và số người có thu 
nhập từ 3 triệu – 5 triệu đồng/tháng là 22%. Hơn 91% 
trong tổng số người có mức thu nhập dưới 5 triệu cho biết 
họ có nhu cầu và sẵn sàng sử dụng dịch vụ ĐSĐT tuyến 
số 3 khi nó đi vào hoạt động. Tỉ lệ này thấp hơn đối với 
các mức thu nhập cao, dao động từ 50 - 55%. 
- Khoảng cách di chuyển trung bình trong ngày 

Bảng 9: Khoảng cách di chuyển trung bình ngày  
Có 296 trong tổng số 549 người 
tham gia khảo sát cho biết quãng 
đường di chuyển trung bình trong 
một ngày của họ là dưới 4 km. 
Tuy nhiên chỉ có 23% trong số đó 

có nhu cầu sử dụng tàu điện trên cao. Tỉ lệ này đối với các đối tượng có quãng đường di chuyển 
trung bình là 4 km – dưới 8 km/ngày là cao nhất, khoảng 83%. Đối với quãng đường từ 8 km - 
dưới 15 km/ngày và trên 15 km/ngày có tỉ lệ lần lượt là 74% và 78%. 

Lý do Số lượng Tỷ lệ 

Đã có phương tiện giao thông cá nhân 167 61% 

Không tiện đường di chuyển 46 17% 

Vị trí các ga cách xa nơi ở/ làm việc 41 15% 

Khác 19 7% 

Độ tuổi Số lượng Tỷ lệ 

Từ 18 tuổi – dưới 22 tuổi 306 56% 
Từ 22 tuổi – dưới 30 tuổi 142 26% 
Từ 30 tuổi – dưới 40 tuổi 91 16% 
Từ 40 tuổi – dưới 50 tuổi 9 1.6% 
Trên 50 tuổi 1 0.4% 

Tình trạng hôn nhân Số lượng Tỷ lệ 

Chưa có gia đình 416 76% 
Đã có gia đình và có con 106 19% 

Đã có gia đình và chưa có con 27 5% 

Khoảng cách di chuyển Số lượng Tỷ lệ 
Dưới 4 km 299 54% 
Từ 4 km – 8 km 196 36% 
Từ 8 km – 15 km 45 8% 
Trên 15 km 9 2% 
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- Sự hữu ích của ĐSĐT Hà Nội 
Bảng 10: Thống kê đánh giá về sự hữu ích của ĐSĐT 

Sự hữu ích 
Hoàn toàn 

không đồng ý 
Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

SL % SL % SL % SL % SL % 
Sử dụng ĐSĐT thuận 
tiện 

0 0 15 2.7 303 55.2 189 34.4 42 7.7 

Sử dụng ĐSĐT an 
toàn 

0 0 14 2.6 218 39.7 288 52.5 29 5.2 

Di chuyển bằng ĐSĐT 
thoải mái 0 0 18 3.3 107 19.5 394 71.8 30 5.4 

Chi phí sử dụng ĐSĐT 
thấp 

40 7.3 236 43 85 15.5 162 29.5 26 4.7 

Sử dụng ĐSĐT giúp tiết 
kiệm thời gian 

331 60.3 57 10.4 61 11.1 71 13 29 5.2 

Sử dụng ĐSĐT giúp tự 
chủ về thời gian 

84 15.3 186 33.9 163 29.7 95 17.3 21 3.8 

Cán bộ nhân viên, sinh viên Trường ĐHGTVT phần lớn đồng ý với quan điểm Sử dụng ĐSĐT 
thuận tiện, an toàn và thoải mái. Tuy nhiên với quan điểm “Sử dụng ĐSĐT giúp tiết kiệm và tự 
chủ về mặt thời gian” thì nhận về đa số câu trả lời không đồng ý của các đối tượng khảo sát. 
- Sức hấp dẫn của phương tiện giao thông cá nhân 

Bảng 11: Thống kê đánh giá về sự hấp dẫn của PTCN 

Sức hấp dẫn của PTCN 
Hoàn toàn 

không đồng ý 
Không đồng ý Trung lập Đồng ý 

Hoàn toàn 
đồng ý 

SL % SL % SL % SL % SL % 
Sử dụng PTCN thuận tiện 
hơn ĐSĐT 

3 0.5 4 0.7 68 12.4 422 76.9 52 9.5 

Sử dụng PTCN có thể đến bất 
cứ nơi nào mình muốn 

0 0 9 1.6 49 9 425 77.4 66 12 

Di chuyển bằng PTCN nhanh 
hơn ĐSĐT 

3 0.5 25 4.6 165 30 311 56.7 45 8.2 

Di chuyển bằng PTCN giúp tự 
chủ về thời gian hơn ĐSĐT 

0 0 9 1.6 58 10.6 425 77.4 57 10.4 

Chi phí sử dụng PTCN thấp 
hơn ĐSĐT 

12 2.2 33 6 315 57.4 164 29.9 25 4.5 

Đã quen với việc sử dụng 
PTCN hàng ngày 

4 0.7 19 3.5 64 11.7 334 60.8 128 23.3 

Tất cả những người tham gia cuộc khảo sát đều cho rằng họ đã quen với việc sử dụng các 
phương tiện giao thông cá nhân. PTCN giúp họ tự chủ về mặt thời gian và thuận tiện để sử dụng 
hơn là ĐSĐT, họ có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn mà không bị phụ thuộc vào vị trí các ga 
tàu. Mặt khác, về quan điểm “Chi phí sử dụng PTCN thấp hơn ĐSĐT”, phần đông đối tượng 
được khảo sát giữ ý kiến trung lập, bởi trong thời điểm hiện tại giá xăng tăng cao dẫn đến chi 
phí sử dụng PTCN như xe máy cũng tăng theo. 
- Ảnh hưởng của các yếu tố xã hội 

Bảng 12: Thống kê đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố xã hội 

Các yếu tố xã hội 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Trung lập Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

SL % SL % SL % SL % SL % 
Gia đình khuyên tôi sử dụng ĐSĐT và điều đó ảnh hưởng 
đến sự lựa chọn của tôi 8 1.5 205 37.3 191 34.8 131 23.9 14 2.5 

Bạn bè khuyên tôi sử dụng ĐSĐT và điều đó ảnh hưởng đến 
sự lựa chọn của tôi 10 1.8 209 38.1 264 48.1 55 10 11 2 

Trường học/ cơ quan khuyên tôi sử dụng ĐSĐT và điều đó 
ảnh hưởng đến sự lựa chọn của tôi 7 1.5 207 37.7 248 45.2 69 12.6 18 3.3 

Chính quyền thành phố có các biện pháp khuyến khích sử 
dụng ĐSĐT và điều đó ảnh hưởng tới sự lựa chọn của tôi 5 0.9 194 35.3 238 43.4 93 16.9 19 3.5 
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Trung bình khoảng 43% có câu trả lời trung lập khi được hỏi về ảnh hưởng của các yếu tố xã 
hội (lời khuyên từ gia đình, bạn bè, sự khuyến thích từ nhà trường và chính quyền thành phố) 
đến ý định sử dụng ĐSĐT và câu trả lời không đồng ý chiếm trung bình khoảng 37%. Có thể 
thấy các yếu tố xã hội không tác động nhiều đến dự định sử dụng ĐSĐT của cán bộ nhân viên 
và sinh viên trường ĐHGTVT. 
- Nhận thức kiểm soát hành vi 

Bảng 13: Thống kê nhận định liên quan đến nhận thức kiểm soát hành vi 

Nhận thức kiểm soát hành vi 

Hoàn toàn 
không đồng 

ý 

Không đồng 
ý 

Trung lập Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

SL % SL % SL % SL % SL % 
Việc sử dụng ĐSĐT với tôi là dễ dàng 0 0 7 1.3 246 44.8 250 45.5 46 8.4 
Việc sử dụng ĐSĐT hoàn toàn là do tôi quy định 6 1.1 5 0.9 79 14.4 320 58.3 139 25.3 

Các quan điểm nhóm nghiên cứu đưa ra nhận được đa số câu trả lời đồng ý từ các đối tượng 
tham gia khảo sát. Theo kết quả phỏng vấn cho thấy, những người đưa ra quan điểm trung lập 
là những người có vị trí nơi ở, làm việc khá xa các ga tàu. 
- Nhận thức về môi trường 

Bảng 14: Thống kê đánh giá liên quan đến yếu tố nhận thức về môi trường 

Nhận thức về môi trường 

Hoàn toàn 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Trung lập Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

SL % SL % SL % SL % SL % 
Sử dụng PTCN nhiều làm tăng nguy cơ ô 
nhiễm thành phố Hà Nội 0 0 0 0 46 8.4 421 76.7 82 14.9 

Sử dụng PTCN nhiều làm tăng tai nạn giao 
thông ở Hà Nội 0 0 16 2.9 90 16.4 402 73.2 41 7.5 

Sử dụng PTCN nhiều làm tăng tắc nghẽn 
giao thông đô thị Hà Nội 0 0 5 0.9 55 10 419 76.3 70 12.8 

Đa số những người được hỏi đồng tình với quan điểm sử dụng PTCN quá nhiều là nguyên nhân 
chính gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, 
70% trong số đó cho biết họ có dự định sử dụng ĐSĐT. Có thể thấy, sự bất cập trong việc sử 
dụng PTCN cũng là yếu tố tác động không nhỏ đến dự định sử dụng ĐSĐT của cán bộ nhân 
viên và sinh viên trường ĐHGTVT. 
- Ý định sử dụng ĐSĐT 

Bảng15: Thống kê mức độ tán thành về ý định sử dụng ĐSĐT 

Ý định sử dụng 

Hoàn toàn 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Trung lập Đồng ý 
Hoàn toàn 

đồng ý 

SL % SL % SL % SL % SL % 
Tôi có ý định sử dụng ĐSĐT 6 1.1 9 1.6 184 33.5 256 46.7 94 17.1 
Tôi có ý định sử dụng ĐSĐT thường xuyên 329 60 60 11 87 15.8 56 10.2 17 3 
Tôi có ý định khuyên gia đình, bạn bè sử 
dụng ĐSĐT 

4 0.7 176 32 192 35 150 27.3 27 5 

Có khoảng 63% trong tổng số những người tham gia khảo sát cho biết họ có ý định sử dụng 
ĐSĐT tuyến số 3 khi nó đi vào vận hành khai thác thương mại. Tuy nhiên 80% trong số đó cho 
rằng mình sẽ không sử dụng dịch vụ này thường xuyên và giữ thái độ trung lập hoặc không 
khuyên gia đình, bạn bè sử dụng. 

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN 
TẢI ĐSĐT TP.HN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 
3.1 Kiến nghị chính sách 

Cần tăng tính hấp dẫn của phương tiện đường sắt đô thị tuyến số 3, đồng thời hạn chế sự hấp 
dẫn của phương tiện cá nhân. Một là, cần đầu tư, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất trên tàu 
đường sắt trên cao và CSHT giao thông phục vụ đường sắt trên cao. 
• Thứ nhất, cần trang bị thêm thùng chứa rác tại các cửa lên và cửa xuống. 
• Thứ hai, lắp đặt hệ thống báo quá tải để hạn chế lượng hành khách vượt quá mức quy định. 
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• Thứ ba, hệ thống camera trên tàu cần được trang bị để giám sát hoạt động các tuyến tàu. 
• Thứ tư, cần xây dựng nơi để xe bên dưới các ga tàu. 
Hai là, cần tích cực đẩy mạnh truyền thông. 
• Thứ nhất, tổ chức chương trình hành động về văn minh tàu đường sắt trên cao và gặp gỡ trực 
tiếp chuyên gia môi trường. 
• Thứ hai, nâng cao ý thức văn minh công cộng của người dân. 
• Thứ ba, cơ quan báo đài cần tích cực truyền thông đến người dân về các vấn đề môi trường. 
• Thứ tư, báo chí cần thể hiện vai trò của mình trong việc thay đổi nhận thức của người dân về 
đường sắt trên cao. 
• Thứ năm, quy hoạch phạm vi hoạt động; tác động vào mặt kinh tế; tác động vào điều kiện hoạt 
động. 
3.2 Các hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Thứ nhất, ý định sử dụng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nhưng bài nghiên cứu mới chỉ tập 
trung vào 6 yếu tố chính.  
- Thứ hai, chỉ mới dừng lại có việc thu thập, phân tích, tổng hợp, thống kê và mô tả lại. Và chưa 
đưa kết quả vào chạy mô hình, định lượng và đánh giá khái quát tổng thể. 
- Thứ ba, chưa xem xét đến đặc điểm sở hữu phương tiện của đối tượng khảo sát.  
Hướng nghiên cứu tiếp theo:  
- Mở rộng cỡ mẫu và thu thập dữ liệu điều tra; nghiên cứu hành vi sử dụng đường sắt đô thị 
tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội của người dân xung quanh tuyến này thông qua các mô hình khác. 
- Sử dụng mô hình SEM để nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến độc lập và mô hình logit.  
- Kiểm định sự quan trọng của thái độ và đánh giá từ cán bộ nhân viên, sinh viên và người dân. 
3. KẾT LUẬN 
- Có 6 nhân tố tác động đến hành vi sử dụng đường sắt đô thị tuyến số 3 Nhổn-ga Hà Nội của 
cán bộ nhân viên và sinh viên của ĐH GTVT, ảnh hưởng tăng xác suất một người sử dụng 
đường sắt trên cao được xếp theo mức độ giảm dần gồm: Nhận thức về sự hữu ích của ĐSĐT, 
Sự hấp dẫn của PTCN, Ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, Nhận thức kiểm soát hành vi, Nhận 
thức về môi trường và Yếu tố nhân khẩu học. Các yếu tố tác động tích cực đến hành vi lựa chọn 
phương tiện đường sắt đô thị tuyến số 3 bao gồm: Nhận thức về sự hữu ích của ĐSĐT, Sự hấp 
dẫn của PTCN, Ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, Nhận thức kiểm soát hành vi, Nhận thức về 
môi trường. Ngoài ra, kết quả kiểm định cho thấy yếu tố về Nhân khẩu học (bao gồm giới tính; 
độ tuổi; tình trạng hôn nhân; trình độ học vấn và thu nhập) có tác động và tạo ra ít sự khác biệt 
trong ý định sử dụng ĐSĐT giữa các nhóm đối tượng. 
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NGHIÊN CỨU LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ VỚI SẢN PHẨM THỜI TRANG NỮ 

 
Sinh viên thực hiện   

Ngô Thùy Linh Lớp: KTBCVT 2 - K60 Khoa: VTKT       

Trần Thị Mai Lớp: KTBCVT 2 - K60 Khoa: VTKT 

Phan Thị Minh Lớp: KTBCVT 2 - K60 Khoa: VTKT 

Nguyễn Thị Thu Phương Lớp: KTBCVT 2 - K60 Khoa: VTKT 

 

Người hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Tú 
 
I. Đặt vấn đề 

      Cùng với đại dịch Coivd 19, Internet, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như 

một cơn lốc. Năm 2020, Việt Nam đã có tới 51 triệu người sử dụng mạng xã hội, 

và con số này ước tính vào năm 2025 sẽ lên tới 55 triệu người dùng (Statista, 

2020). Ngoài ra, thị trường trực tuyến, lượng truy cập các trang mạng xã hội 

trong bối cảnh giãn cách trở nên thiết yếu và là cầu nối giữa các cá nhân, các 

quốc gia với nhau. Theo thống kê của Google cho thấy hiện 97% người dùng 

Việt Nam tìm kiếm thông tin qua các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh, 

máy tính bảng. Nắm bắt xu hướng đó, các doanh nghiệp khai thác hình thức kinh 

doanh trực tuyến, và tận dụng triệt để các sàn thương mại điện tử để kinh doanh. 

Ngành thời trang, kinh doanh quần áo cũng không phải một ngoại lệ. Các Doanh 

nghiệp thời trang đang nỗ lực không ngừng để có thể hiểu về xu thế và tìm cách 

làm hài lòng tập khách hàng chủ chốt trong tương lai. Bởi nếu không, thương 

hiệu đó chắc chắn sẽ bị bỏ lại trong ngành công nghiệp phù phiếm vốn rất khắc 

nghiệt này.  

       Là một gen Z, nhóm chúng tôi đã có những nhận thức, nắm bắt tình hình 

hiện tại. Nếu như những người sinh trước đó thuộc thế hệ Millennials (hay Gen 

Y) thuộc thời đại của cuộc cách mạng kỹ thuật số bắt đầu phát triển vũ bão, thì 
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Gen Z sinh ra và lớn lên trọn vẹn trong sự tiến bộ đó. Đây là một cơ hội cũng 

như thách thức đối với thế hệ Gen Z. Hơn nữa, ngành thời trang là một nhu cầu 

thiết yếu và không bao giờ đủ với cuộc sống vì tính đa dạng, không dập khuôn 

của nó. Với sức trẻ, sự sáng tạo, năng động, nhóm chúng tôi đã có những ý tưởng 

kinh doanh sản phẩm thời trang nữ trên sàn thương mại điện tử.  

      Với mong muốn cung cấp cách hiểu sơ lược về thương mại điện tử, cũng 

như góp phần xây dựng một kế hoạch kinh doanh sản phẩm thời trang trên đó, 

nhóm chúng tôi đã chọn đề tài: “Nghiên cứu lập kế hoạch kinh doanh thương 

mại điện tử với sản phẩm thời trang nữ” cho bài nghiên cứu khoa học của nhóm. 

 

 

II. Nội dung 
Ngoài phần mở đầu, phần bố cục tóm tắt luận văn và phần tài liệu tham khảo  thì 

nội dung được trình bày trong ba chương như sau: 

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ XÂY 

DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Các khái niệm về thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử: 

Khái niệm, đặc trưng cơ bản, ưu điểm, hạn chế của hoạt động kinh doanh trên sàn thương 

mại điện tử. Cơ sở lý thuyết xây dựng kế hoạch kinh doanh trên sàn thương mại điện tử: 

khài niệm,  tầm quan trọng , ý nghĩa và quy trình lập kế hoạch kinh doanh. 

Tổng quan về lập kế hoạch kinh doanh 

Lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt 

được các mục tiêu đó. Lập kế hoạch có liên quan tới mục tiêu cần phải đạt được là cái gì? 

và phương tiện để đạt được cái đó như thế nào? Nó bao gồm việc xác định rõ các mục tiêu, 

xây dựng một chiến lược tổng thể để đạt được các mục tiêu, và triển khai một hệ thống các 

kế hoạch để thống nhất và phối hợp hoạt động. 

Quy trình lập kế hoạch kinh doanh 
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                    Hình 1. Lập kế hoạch kinh doanh 

CHƯƠNG II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỜI TRANG NỮ bao gồm: ý tưởng kinh doanh thời trang nữ 

trên sàn Shopee, phân tích môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp, xác định 

phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu. 

Tổng quan dự án: Kinh doanh sản phẩm thời trang nữ trên sàn Shopee 

Tên dự án: Kinh doanh sản phẩm thời trang nữ trên sàn Shopee 

Chủ dự án: Nhóm sinh viên 

Địa điểm đầu tư: Cầu Giấy – Hà Nội 

Tên thương hiệu: Tên shop:  2GIRL-Thế giới đồ nữ 

- Logo: 2 tone màu chủ đạo (be, xám) 

- Slogan: Mãi mãi tuổi hai mươi 

Phong cách:          Đơn giản 

- Trẻ trung 

- Tính ứng dụng cao 

- Cập nhật xu hướng thời trang (Hàng quảng châu) 

Dòng sản phẩm:   Áo phông  
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- Quần bò 

- Chân váy 

- Phụ kiện (Thắt lưng, mũ) 

- Váy  

- Đồ thiết kế riêng (sau này) 

Quy mô vốn: dự kiến 70.000.000 đồng do các thành viên nhóm góp, Tạo ra doanh thu sau 

3 tháng đầu và hòa vốn vào tháng thứ 6. 

Thời gian thực hiện dự án: tháng 7/2022 

Mục tiêu, nhiệm vụ: Xây dựng shop thời trang dành cho nữ trên sàn Shopee, cung cấp các 

sản phẩm rẻ đẹp, đa dạng, trở thành thương hiệu tin dùng của phái nữ trên mọi miền tổ 

quốc. 

III. KẾT LUẬN 

     Đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung, tuy 

nhiên, thị trường TMĐT Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng vượt bậc, trở thành một trong 

những thị trường TMĐT tăng trưởng nhanh nhất và hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. 

Nhiều doanh nghiệp (DN) đã và đang nắm bắt cơ hội này để bứt phá mạnh mẽ trong thời 

gian tới. 

       Shopee còn là nền tảng “phải ghé” với 73% người dùng sống ngoài các thành phố lớn, 

tiếp đó là Lazada (48%), Facebook, Tiki và Sendo. Bên cạnh đó, hơn 70% người dùng trẻ 

- hay Gen Z – đánh giá Shopee là nền tảng thương mại điện tử tốt nhất, vẫn theo báo cáo 

của Decision Lab. Với ưu thế chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường, Shopee đã thu hút rất 

nhiều các danh nghiệp, các Shop về mọi mặt hàng. 

          Qua bài nghiên cứu và khảo sát, cùng với việc nghiên cứu về lập kế hoạch kinh 

daonh trên sàn thương mại điện tử Shopee ... nhóm đã tìm hiểu và phân tích: ý tưởng kinh 

doanh thời trang nữ trên sàn Shopee,  phân tích môi trường vĩ mô – Mô hình PEST,phân 

tích môi trường ngành, phân tích năng lực cạnh tranh qua mô hình 5 năng lực cạnh tranh 

của Michael Porter, phân tích mô hình SWOT, phân khúc thị trường và khách hàng mục 

tiêu,…Từ đó, nhóm thấy rằng để xây dựng một kế hoạch kinh doanh Shop thời trang nữ 
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cần có rất nhiều yếu tố của thị trường. Vì vậy, nhóm đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng 

cao bán hàng trên thương mại điện tử. 

       Mỗi yếu tố của thị trường đều góp phần ảnh hưởng ít nhiều đến việc kinh doanh của 

doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải nắm bắt rõ 

về thị trường, nhu cầu của khách hàng, xu hướng, tình hình chính trị… để có thể bán được 

càng nhiều sản phẩm của mình ra thị trường. 
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG TURBO ĐIỆN 
DÙNG CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG CÓ TĂNG ÁP 

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Văn Định 

Sinh viên thực hiện: Hà Mạnh Cường Lớp: Kỹ thuật ô tô 2 K59 

 Trịnh Duy Khiêm Lớp: Kỹ thuật ô tô 2 K59 

 Cao Khắc Ái Lớp: Kỹ thuật ô tô 2 K59 

 Nguyễn Bảo Đạt Lớp: Kỹ thuật ô tô 2 K59 

 Hồ Văn Cường Lớp: Kỹ thuật ô tô 2 K59 

 

Tóm tắt: Hiện nay các dòng xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên thường không đáp ứng đủ nhu 
cầu công suất với người sử dụng xe, thông thường để có một chiếc xe có động cơ mạnh người sử 
dụng phải bỏ thêm một khoản tiền lớn để sở hữu và chi phí nhiên liệu cũng tăng theo, hoặc những 
dòng xe có Turbo tăng áp thì tuổi thọ của Turbo cũng không cao, chi phí sửa chữa cho bộ tăng 
áp lớn. Vì vậy turbo điện giải quyết được nhu cầu khách hàng về công suất động cơ, tăng 10 - 
30% công suất ban đầu cho cảm giác tăng tốc phấn khích, vận hành trơn tru mà tiêu hao nhiên 
liệu như ban đầu. 

Từ khóa: Hệ thống tăng áp điện, hệ thống turbo điện, electric turbo, turbo điện. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay trên trên thế giới hệ thống turbo điện hoàn toàn mới mẻ và chưa được ứng 
dụng vào thực tiễn, hệ thống chỉ mới dừng lại ở việc nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm. 
Turbo tăng áp điện là sản phẩm có tính đột phá về khả năng linh hoạt khi hoạt động, giải 
quyết được những nhược điểm của turbo tăng áp thông thường. Turbo tăng áp điện triệt 
tiêu hoàn toàn độ trễ động cơ, sẵn sàng cung cấp áp suất khí nạp ngay lập tức, tối ưu hóa 
hệ thống tăng áp vì loại bỏ được hệ thống làm mát khí nạp, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt 
độ truyền từ khí xả. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Dựa trên cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống turbo tăng áp thông thường, 
tìm ra những nhược điểm, từ đó tiến hành nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống turbo 
điện. 

Hoàn thiện hệ thống turbo điện với 5 giai đoạn chính: 

2.1. Lên phương án tính toán thiết kế hệ thống cơ khí 

 - Chọn động cơ: 

 Thử nghiệm các loại động cơ 1 pha model 775, không đáp ứng đủ tốc độ cánh tua 
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bin đạt 50.000 vòng/phút, vì vậy chọn động cơ 3 pha không chổi than model 3650 phiên 
bản 4500 kV. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Động cơ 775 một pha Hình 2. Động cơ 3 pha model 3650 

 

Hình 3. Thông số động cơ điện 3 pha model 3650 

- Pin Lithium-polymer (lipo): 

Thử nghiệm các loại pin, chọn pin lipo vì có dòng xả cao phù hợp với động cơ 3 
pha, thông số 45C trên pin lipo, trong đó C là số Ampe => 45C=45*6=270A, vậy dòng 
xả pin của pin có thể lên đến 270A hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của động cơ (75A). 

 

Hình 4. Pin lipo 
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 - Bộ truyền đai: 

 Thiết kế bộ truyền đai để tăng tốc độ cánh tuabin, thông thường tốc độ hoạt động 
cánh tua bin dao động từ 50.000 - 150.000 vòng/phút, số vòng quay tối đa của động cơ 
model 3650 khoảng 50.000 vòng/phút, khi động cơ quay tối đa nhưng chỉ ở mức tối thiểu 
để tạo ra áp suất nén, động cơ hoạt động ở mức công suất cao trong thời gian dài sẽ giảm 
độ bền và hư hỏng, vì vậy phải thiết kế bộ truyền với tỷ số ½ để tăng tốc độ cánh tua bin 
mà motor không hoạt động quá công suất, nhưng vẫn đạt được áp suất nén mong muốn. 

 

Hình 5. Bộ truyền đai 

2.2. Thiết kế hệ thống turbo điện bằng phần mềm INVENTOR 

Việc thiết kế dựa trên thông số có sẵn của các chi tiết như: Động cơ, puly, dây đai, 
cánh turbin, mặt nén bên turbo (thiết kế tái hiện), hệ trục turbo, hệ gắn bộ truyền (thiết kế 
mới). 

 

Hình 6. Mô hình 3D 
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2.3. Thiết kế hệ thống điều khiển turbo điện 

 

Hình 7. Sơ đồ hệ thống điều khiển turbo điện 

- Pin sẽ cấp nguồn 12V cho ESC và ESC sẽ cấp nguồn 5V cho bộ não Arduino; 

- Arduino nhận tín hiệu các cảm biến vị trí bướm ga (TPS), cảm biến áp suất khí 
nạp và cấp nguồn 5V cho màn hình, cảm biến; 

- Biến trở thay thế cho cảm biến vị trí bướm ga xuất tín hiệu 0-5V đến Arduino, 0 
và 5V tương ứng điểm đầu và cuối của bàn đạp ga; 

- Cảm biến áp suất đo áp suất đường ống nạp và gửi tín hiệu về Arduino để xử lý; 

- Màn hình sẽ nhận tín hiệu phần trăm độ mở bướm ga, áp suất đường ống nạp từ 
Arduino và chuyển đổi thành thông số lên màn hình; 

- ESC lấy nguồn từ pin cấp đến động cơ, khi có sự thay đổi vị trí bướm ga, Arduino 
cấp tín hiệu PWM có độ rộng xung 1-2 (ms), chu kỳ 20 (ms), ESC nhận sự thay đổi độ 
rộng xung này để điều khiển tốc độ động cơ; 

- Code điều khiển chia 3 phần: điều khiển động cơ, nhận tín hiệu cảm biến, xuất tín 
hiệu màn hình, 3 code được tổng hợp hoàn chỉnh và nhập vào Arduino. 

 

Hình 8. Sơ đồ điều khiển động cơ 
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2.3. Chế tạo mô hình hệ thống turbo điện 

 

Hình 9. Mô hình hệ thống turbo điện 

 

Hình 10. Biểu đồ áp suất theo cảm biến bướm ga 

Hình 10 cho thấy tại 10% ga cho áp suất khoảng 0.28 psi, tại 100% ga cho áp suất 
khoảng 0.93 psi. 

3. KẾT LUẬN 

Đề tài đã thu được một số kết quả sau:  

- Phân tích được sự cần thiết của turbo điện dùng cho động cơ không có tăng áp; 

- Phân tích được các yêu cầu công nghệ, tính toán lựa chọn được thiết bị phù hợp 
với turbo điện; 
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- Tìm hiểu được về vi điều khiển thông dụng hiện nay là vi điều khiển arduino, đồng 
thời xây dựng được thuật toán điều khiển tự động cho turbo điện; 

- Đánh giá được thiếu sót của mô hình dẫn tới hệ thống chưa hoạt động được môt 
cách chính xác, từ đó rút ra được kinh nghiệm thực tế cho công việc sau này. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn: Tăng áp động cơ đốt trong. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005. 

[2]. https://auto.howstuffworks.com/supercharger.htm 

[3]. https://www.garrettmotion.com/fr/news/newsroom/article/how-to-select-a-turbo-part-2-
understanding-calculations-to-turbo-any-engine/ 
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NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN R_CNN  
TRONG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CÁC BỆNH VỀ PHỔI 

 

      Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Miên 

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Trọng Nhân Lớp: CQ.59.CNTT 

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Minh Ánh Lớp: CQ.61.CNTT 

Sinh viên thực hiện: Võ Phi Quân            Lớp: CQ.59.CNTT 

Sinh viên thực hiện: Trần Đức Anh  Lớp: CQ.61.CNTT 

Tóm tắt: Viêm phổi là một trong những bệnh gây tử vong và có khả năng dẫn đến 
hậu quả nghiêm trọng trong thời gian ngắn khoảng thời gian, do sự tràn dịch màng bên 
trong phổi, dẫn đến việc thiếu hô hấp ở phổi. Nếu không có tác động hay sự giải pháp 
xử lý vào đúng thời điểm, viêm phổi có thể dẫn đến tử vong của các cá nhân. Do đó, 
chẩn đoán sớm là yếu tố then chốt cùng với sự tiến triển của bệnh. Bài báo cáo này tập 
trung vào tiến trình sinh học của bệnh viêm phổi và phát hiện nó bằng hình ảnh tia x, 
tổng quan các nghiên cứu được thực hiện nâng cao mức độ chẩn đoán và trình bày 
phương pháp và kết quả của quá trình tự động hóa hình ảnh X-quang dựa trên các các 
thông số nhằm phát hiện bệnh ở giai đoạn rất sớm. 

Từ khóa: Deep learning, UNet, DenseNet, Saliency map, Attention, Pneumonia 
detection, Lesion segmentation,  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Y học hiện đại là sự kết hợp giữa trí tuệ của máy tính và tri thức chuyên môn y 
học. Hiện tại máy móc đã có rất nhiều sự tác động tới y học trong quá khứ lẫn hiện tại 
và tương lai. Song, tính trí tuệ đầy tiềm năng và hiệu quả tính toán tuyệt đối đặc trưng 
của máy tính vẫn chưa có được nhiều không gian để tỏa sáng. Vấn đề này còn phụ thuộc 
vào rất nhiều yếu tố nhưng trên hết vẫn là yếu tố y đức và tính tường minh của con 
người. Yếu tố y đức xảy ra khi quá phụ thuộc vào kết quả của công nghệ mà quên đi 
tính chất Aesculape và lời thề Hippocrates trong y học còn về tính tường minh của con 
người được đề cập khi việc chuẩn đoán phải được giải thích một cách rõ ràng và đáp 
ứng trọn vẹn tính logic của việc chuẩn đoán. Các phương pháp được đề xuất trước đầy 
thường không trọn vẹn trong cả 2 tính chất khi kết quả của mô hình được đề xuất không 
đem lại tính tường minh trong lời chuẩn đoán hoặc là kết quả không mấy trực quan dẫn 
đến việc áp dụng các kiến trúc mô hình Deep Learning có kết quả tốt, hiệu suất cao vào 
trong việc ứng dụng hỗ trợ chuẩn đoán vẫn còn rất quan ngại. 
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Bài báo cáo này sẽ tập trung khai thác đo đạc độ chính xác của mô hình đồng thời 
đề xuất một phương pháp trực quan hơn dựa theo phương pháp mới để có thể giúp giảm 
thiểu mức tối đa cho sự phức tạp của bài toán, đem lại kết quả chính xác hơn kiến trúc 
mô hình cũ. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

• Mục tiêu nghiên cứu 

Tiến hành nghiên cứu và cải tiến kiến trúc ChexNet để đạt được hiệu suất  cao 
hơn hiện tại. Đồng thời, xây dựng một hệ thống chuẩn đoán bệnh và phân  đoạn tổn 
thương của bệnh dựa trên kết quả đã nghiên cứu 

• Nội dung nghiên cứu 

Trong số các phương pháp khác được sử dụng bởi các nghiên cứu khác nhau, bài 
báo cáo này là bài báo cáo đầu tiên trình bày sự tự động hóa của các mô hình khác nhau 
để chuẩn đoán trên hình ảnh X-quang trong quy mô nghiên cứu học thuật sinh viên mà 
có thể chẩn đoán viêm phổi ở giai đoạn rất sớm. Trong khi các phương pháp thông 
thường và phóng xạ đã đề cập có thể có hiệu quả, nghiên cứu của nhóm chúng tôi trình 
bày một cách tiếp cận học sâu phân loại viêm phổi này. Trong khi nghiên cứu, tôi tập 
trung vào 14 bệnh. Tuy nhiên, do thử nghiệm để chiết xuất 14 loại bệnh khác nhau với 
một mô hình kiến trúc đơn lẻ thì chỉ có thể đạt được độ chính xác 84,3%. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng kiểm tra độ chính xác khi thử nghiệm mang lại 81,73%, sử dụng cùng 
một tập dữ liệu. 

Nội dung nghiên cứu này trình bày một phương pháp phát hiện phân đoạn đối 
tượng sử dụng các bước bổ sung sau thuật toán phân loại. Như một Convolutional thông 
thường mạng nơ-ron phân loại toàn bộ hình ảnh, các phương pháp phân đoạn như vậy 
sử dụng phân loại pixelwise để xác định đối tượng chính. Áp dụng lớp không hợp lệ để 
phân loại từng pixel một bởi một và cuối cùng tách các đối tượng khác nhau trong một 
hình ảnh, xương là những thứ phổ biến nhất cho những người đã đề cập nhiệm vụ. Sau 
đó cho qua một lớp kiến trúc phân đoạn để tách riêng các đối tượng cần quan sát từ đưa 
ra một feature map cụ thể. Sau cùng áp dụng phương pháp saliency prediction để đưa ra 
phần đoạn đối tượng tổn thương dựa vào lý thuyết Human-eye Fixation. 

Trong một nghiên cứu khác nhằm tiến hành phát hiện sớm không phải chỉ cho 
bệnh viêm phổi mà cho các bệnh trong khu vực lồng ngực qua hàng tuần phân loại với 
mạng nơ-ron tích tụ. Bài báo cáo này phát hiện thành công các trường hợp bệnh cho 
bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương trong khu vực lồng ngực hoặc một trong những tổn 
thương sẽ được đề cập sau đây.  
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Chúng tôi xin được trình bày và giới thiệu một phương pháp mới để phát hiện sự 
tồn tại và phân đoạn sự tổn hại của bệnh viêm phổi trong hình ảnh chụp X-quang. 
Chúng tôi đề xuất 4 bước xử lý hình ảnh trong mô hình học sâu trong đó chủ yế là xác 
định và lưu trữ các đặc điểm của hình ảnh X quang rõ ràng hơn và chính xác hơn để 
giảm bớt sự phức tạp và tràn tham số trong quá trình phân đoạn đối tượng. Chúng tôi 
tiến hành đồng bộ hóa định dạng của ảnh, sau đó cho qua một hàm để giảm kích thước 
ảnh điều này rút ngắn tham số tham gia mô hình từ đó giảng độ phức tạp được đề ra bởi 
dữ liệu gốc. 

Bài nghiên cứu của chúng tôi trình bày một phương pháp phát hiện các mẫu tổn 
thương trong khu vực phổi trên nền ảnh X-Rays bằng cách sử dụng kiến trúc ChexNet 
kết hợp phân đoạn tổn thương được xử lý bởi Unet đồng thời được  nối với kiến trúc 
Attention[14] và Saliency method từ đó đưa ra kết quả trực quang hơn. Mô hình này cũng 
đồng thời được so sánh cùng nhiều kiến trúc khác để tiến hành đo đạc kết quả. Mô hình 
được đề xuất hiệu quả hơn so với so với kiến trúc ChexNet đơn thuần do được sử đào 
tạo trên kích thước ảnh đơn thuần và được preprocessing rất kỹ, đồng thời áp dụng 
những cải tiến nhất định. Mô hình này cũng rất có tiềm năng phát triển và áp dụng trong 
các hệ thống thực tế. 

 

Hình 1. Chỉ những hình ảnh tương tự với những hình ảnh trong phối đào tạo mới được 
phép xử lý 

• Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin dữ liệu về bệnh phổi từ bệnh viện, 
từ các diễn đàn khoa học lớn từ các trang thông tin dữ liệu quốc gia và các tổ chức y tế 
trên thế giới 
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- Phương pháp phân tích và tiến hành nghiên cứu: Triển khai và cải tiến mô hình 
CheXNet, So sánh hiệu suất, hiệu năng với các mô hình khác. Từ đó đề xuất mở rộng 
thêm phương pháp nâng cao chất lượng của mô hình để có thể áp dụng vào trong hệ 
thống y tế. 

 

Hình 2. Sơ đồ trình tự của mô hình 

 

Hình 3. Kết quả của mô hình 
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Bảng 1. Kết quả đạt được của mô hình so với các teamword nổi tiếng khác 

3. KẾT LUẬN 

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phương pháp hoàn chỉnh để hỗ trợ 
chẩn đoán X-quang ngực. Chúng tôi thảo luận về những thách thức của việc phát triển 
từng khía cạnh của hệ thống và thực hiện các giải pháp thực tế trong việc phát hiện, dự 
đoán dịch bệnh và giải thích dự đoán. Chúng tôi tin rằng đây là một giải pháp để thu hẹp 
khoảng cách giữa cộng đồng y tế và Các nhà nghiên cứu DL. Cũng trong bài báo cáo 
này nhóm chúng tôi phát triển một thuật toán phát hiện bệnh viêm phổi từ hình ảnh X-
quang ngực [6] nhìn trực diện ở cấp độ trực quan nhất khi mà nhìn vào có thể xác định 
rõ khu vực bị tổn thương. Chúng tôi cũng cho thấy rằng một phần mở rộng đơn giản của 
thuật toán của chúng tôi để phát hiện nhiều bệnh vượt trội so với trạng thái kỹ thuật 
trước đây về. chúng tôi hy vọng rằng công nghệ này có thể cải thiện chăm sóc sức khỏe 
cung cấp và tăng khả năng tiếp cận với chuyên môn hình ảnh y tế ở các nơi trên thế 
giới, nơi tiếp cận với bác sĩ X quang còn hạn chế. 
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MÔ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI 
 

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Lâm Quang Thái 
Sinh viên thực hiện:  Phạm Văn Tân   Lớp: Kỹ thuật điện K60 

 Nguyễn Huỳnh Minh Tuân Lớp: Kỹ thuật điện K60 

 Ngô Văn Phước Lớp: Kỹ thuật điện K60 

 Nguyễn Trọng Trung Lớp: Kỹ thuật điện K60                      

Tóm tắt: Nhu cầu giám sát, điều khiển và cải thiện chất lượng hệ thống pin mặt trời cũng 
như năng lượng tái tạo đang dần trở nên mối quan tâm của các quốc gia. Chính vì thế mà nhóm 
đã  nghiên cứu mô hình điều khiển và giám sát các thông số về điện năng của hệ thống pin mặt 
trời từ xa. Thông qua các nghiên cứu có trước cũng như tự tìm hiểu nhóm đã thực hiện chế tạo 
thành công mô hình giám sát các thông số về điện năng của tấm pin mặt trời kết hợp IOT để có 
thể giám sát các thông số của tấm pin cũng như là lưu trữ dữ liệu để phục vụ cho mục đích 
nghiên cứu khác trong tương lai. 

Từ khóa: giám sát, thông số, điện năng, pin mặt trời, iot, dữ liệu. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam hiện nay những đề tài nghiên cứu về giám sát năng lượng tái tạo còn rất 
ít và chưa được quan tâm phát triển đúng đắn, chính vì thế mà các nguồn năng lượng tái 
tạo có rất nhiều nhưng chưa được phát triển một cách có khoa học, dẫn tới một thực 
trạng đó là các hệ thống năng lượng tái tạo phát triển một cách thiếu khoa học và gây 
lãng phí cho chính những công ty tham gia đầu từ vào năng lượng tái tạo này. Khác 
hoàn toàn với Việt Nam chúng ta vấn đề năng lượng tái tạo đã trở nên một chủ đề các 
cuốc gia rất quan tâm và đã có những nghiên cứu chuyên sâu về giám sát cũng như đưa 
gia những giải pháp tối ưu để phát triển nguồn tài nguyên tái tạo này. 

Hiện nay Việt Nam nguồn năng lượng tái tạo đang trở nên một vấn đề lớn, khi mà 
các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần trở nên cạn kiệt, kết hợp với sự tác động của 
các nguồn nhiên liệu hóa thạch đến khí hậu khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường và 
hiệu ứng nhà kính đang gây nên những tác động không hề nhỏ đến các quốc gia. Đây 
cũng là mối quan tâm của thế giới 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp thực nghiệm và thu thập số liệu là hai phương pháp chính mà nhóm 
đã chọn để nghiên cứu về đề tài. Đối với phương pháp thu thập số liệu đây là phương 
pháp quan trọng trong đề tài nghiên cứu vì kết quả của nghiên cứu sẽ phải dựa trên kết 
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quả thực tế giám sát được. Ở phương pháp thu thập số liệu những thông số mà nhóm 
quan tâm đó chính là các thông số về điện năng như: dòng điện, điện áp, công suất.  

 

Hình 1. Số liệu thu thập được 

Vì đây là đề tài mang tính thực tiễn cao, nên phương pháp thực nghiệm là rất quan 
trọng vì phải thực hiện nhiều lần để có thể cho ra kết quả chính xác dựa trên thực tế, 
cũng như để kiểm tra tính ổn định của hệ thống. 

 

Hình 2.  Thực nghiệm đo các thông số về điện năng 

Phương tiện nghiên cứu nhóm sử dụng nhiều đó chính là sách và các bài viết về các 
phương pháp thu thập dữ liệu và đưa dữ liệu lên sever.  

Nội dung nghiên cứu mà nhóm đã thực hiện được đó chính là nghiên cứu được hệ 
thống tự động hướng ánh sáng để tấm pin mặt trời có thể nhận được tối đa nguồn sáng. 
Cùng với đó là nghiên cứu thành công truyền dữ liệu từ xa bằng sóng RF. 
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Hình 3. Mô phỏng thu thập dữ liệu từ các trạm khác nhau về trạm chính sử dụng nrf24l01 

Sau khi đã thu thập được dữ liệu kết hợp với IOT và MQTT dữ liệu về thông số 
điện năng sẽ được đưa lên websever bằng chíp vi xử lý ESP32 để có thể giám sát trực 
tiếp thời gian thực 

 

Hình 4. Cách dữ liệu được đưa lên sever 
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Nghiên cứu về cách đê tấm pin mặt trời có thể tự động di chuyển theo hướng nắng 
của mặt trời. Bằng cách sử dụng các quang trở sau khi nhận ánh sáng thì các quang trở 
sẽ trả về giá trị analog sau đó vi xử lý sẽ tính toán và đưa ra các lệnh để điều khiển hai 
động cơ sevor để hướng tấm pin mặt trời đến nới có nhiều ánh sáng nhất. 

 

Hình 5. Hệ thống điều hướng cho tấm pin  

Kết quả nghiên cứu mô hình đã đạt được những yêu cầu cơ bản của đề tài như 
giám sát được các thông số của tấm pin mặt trời và theo dõi dữ liệu trên webserver thời 
gian thực. Cũng như là  hệ thống điều hướng tấm pin đã hoạt động ổn định để có thể 
hướng tấm pin mặt trời đến nơi có nhiều ánh sáng nhất. Dưới đây là một vài hình ảnh về 
kết quả nghiên cứu của nhóm. 

  

Hình 6.1. Thiết bị thu thập dữ liệu và 
gửi dữ liệu về trạm chính. 

Hình 6.2. Thiết bị nhận dữ liệu từ 
trạm con và gửi lên webserver. 
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Hình 7. Webserver 

 

Hình 8. Database 

 

Hình 9. Toàn bộ mô hình 

3. KẾT LUẬN 

Hệ thống được xây dựng hoàn chỉnh có khả năng giám sát được các thông số điện 
năng: dòng điện, điện áp, công suất của tấm pin mặt trời. Hệ thống có khả năng truyền 
thông thông qua mạng internet. Đồng thời hệ thống có thể giám sát qua điện thoại và có 
thể truy suất dữ liệu điện năng hằng ngày đo được. 
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CẢI THIỆN HIỆU NĂNG TRẠM CHUYỂN TIẾP TRONG HỆ THỐNG 4G LTE 
 

 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ngô Thế Anh 

 Sinh viên thực hiện: Trần Huỳnh Minh Tân Lớp: Kỹ thuật Viễn thông K58 

          Phạm Huyền Trang   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông K58 

          Lê Ngọc Thạch  Lớp: Kỹ thuật Viễn thông K58 

          Nguyễn Văn Quân  Lớp: Kỹ thuật Viễn thông K58 

          Đỗ Tiến Dũng   Lớp: Kỹ thuật Viễn thông K58 

Tóm tắt: Xuất phát từ mong muốn tận dụng tài nguyên tần số trong thông tin di động, 
nhóm NCKH đề xuất giải pháp cải thiện hiệu năng trạm chuyển tiếp trong các hệ thống 4G 
LTE. Một trong những lý do chính dẫn đến nghiên cứu này là vì các trạm chuyển tiếp trong các 
hệ thống 4G LTE hiện chỉ đang thực hiện các chức năng chuyển tiếp thông thường nhằm cải 
thiện các tham số vật lý mà chưa quan tâm đến việc tận dụng các kênh vô tuyến trong hệ thống 
nhằm nâng cao hiệu suất phục vụ cho các cuộc gọi chuyển giao, đặc biệt là các cuộc gọi số liệu 
thời gian thực với thời gian chiếm kênh lớn. Thông qua quá trình thực hiện nghiên cứu, nhóm 
đã đưa ra được kết quả khả quan với việc bảo đảm tỉ lệ chuyển giao thành công lên đến hơn 
99.9% trong điều kiện lưu lượng rất cao.  

Từ khóa: tận dụng tài nguyên tần số, trạm chuyển tiếp, chuyển giao, cuộc gọi số liệu thời 
gian thực,  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tư 4G LTE (4th Generation 
Long Term Evolution) đã được thương mại hóa rộng rãi để đáp ứng cho các dịch vụ di 
động tốc độ cao. Nói một cách khác, có thể coi 4G LTE là hệ thống di động băng rộng 
đầy đủ đầu tiên trong các thế hệ thông tin di động dựa trên những thông số như là: tốc 
độ dữ liệu cung cấp cho MU đạt tới 300 Mbit/s với băng thông 20 MHz [1]. Để đạt 
được những kết quả ấn tượng đó, các hệ thống 4G LTE đòi hỏi một băng tần tương ứng 
đủ lớn. Tuy nhiên, tài nguyên tần số cung cấp cho các hệ thống thông tin di động đang 
ngày càng trở nên khan hiếm. Trong khi đó, các yêu cầu về băng tần mới cho việc khai 
thác và mở rộng hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động vẫn không 
ngừng tăng lên [2]. Trong khi chờ đợi các nguồn tài nguyên mới được phê duyệt một 
cách rất hạn chế, các nhà cung cấp dịch vụ di động phải tận dụng băng tần đã được cung 
cấp để bảo đảm chất lượng dịch vụ QoS (Quality of Service) trong hoạt động của hệ 
thống, đặc biệt là hoạt động chuyển giao [3-4]. 
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Đối với cuộc gọi chuyển giao, việc bị ngắt ngang cuộc đàm thoại sẽ mang đến 
cảm giác khó chịu và nhiều lời phàn nàn từ khách hàng hơn là việc thông báo tạm thời 
chưa thể phục vụ và đề nghị thực hiện lại cuộc gọi. Như vậy, cuộc gọi chuyển giao luôn 
có mức độ ưu tiên cao hơn, và thông thường, để bảo đảm chỉ số rớt cuộc gọi cho phép, 
các nhà cung cấp dịch vụ di động cần phải sử dụng kỹ thuật dự trữ kênh [3-5, 6-7]. 
Trong trường hợp này, dung lượng của các BS không được sử dụng tối đa cho các cuộc 
gọi mới. Kỹ thuật chuyển tiếp kênh CRS (Channel Relaying Strategy) được đề xuất để 
tận dụng tối đa dung lượng các BS cho các cuộc gọi mới mà vẫn bảo đảm được kết nối 
hợp lý cho các cuộc gọi chuyển giao [4]. Trong CRS, các RS được sử dụng để hoán đổi 
kênh (channel swapping) giữa các BS nguồn (nơi MU đang được phục vụ) và BS đích 
(nơi MU sẽ chuyển giao tới) nên không yêu cầu việc dự trữ kênh cho các cuộc gọi 
chuyển giao ở các BS. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, tác giả chỉ mới tính toán cho 
các cuộc gọi thoại (voice calls) với thời gian kết nối ngắn mà chưa tính toán đến các 
cuộc gọi số liệu thời gian thực với thời gian chiếm kênh lâu hơn rất nhiều so với thời 
gian chiếm kênh của các cuộc gọi thoại. Hơn nữa, các tính toán trong [4] được áp dụng 
với các BS có bán kính phủ sóng lớn, trong khi các BS của 4G LTE có bán kính phủ 
sóng nhỏ hơn. Đây chính là động lực cho các nghiên cứu trong báo cáo này. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu: Thứ nhất là sử dụng kỹ thuật CRS chuyển giao HCRS 
(Handover CRS) kết hợp hoán đổi kênh giúp mở rộng vùng phủ của các BS và do đó sẽ 
làm giảm các yêu cầu chuyển giao một cách đáng kể. Thứ hai là báo cáo sẽ đạt được các 
kết quả duy trì kết nối cho các cuộc gọi số liệu thời gian thực chiếm kênh thời gian dài 
với tỉ lệ thất bại dưới 0.5%. Thứ ba là từ kết quả mô phỏng đạt được với dung lượng BS 
là Nc =30, có thể xem xét tính toán bài toán cấp kênh tối ưu cho từng loại dịch vụ để đạt 
được hiệu quả tốt nhất trong việc khai thác tài nguyên tần số. 

Phương tiện nghiên cứu: Sử dụng các tài liệu nghiên cứu về 4G LTE và các trạm 
chuyển tiếp để nghiên cứu thêm về mặt lý thuyết. Cùng với đó, nhóm sử dụng Matlab 
để mô phỏng hệ thống bằng việc gán các tọa độ của các BS và các RS. Ngoài ra nhóm 
còn sử dụng các phần mềm khác như Excel, word để ghi lại các kết quả của mô phỏng. 

Nội dung nghiên cứu đã thực hiện:  

Nội dung nghiên cứu đã cung cấp các thông tin về chuyển tiếp trong phiên bản 
Release 10 và các phiên bản liên quan đến chuyển tiếp trong 4G LTE.  Trong các bản 
phát hành sau của LTE các công cụ khác nhau được tăng cường hỗ trợ cho các trạm gốc 
công suất thấp được đưa vào và một trong những công cụ điển hình này là trạm chuyển 
tiếp RS; và điều này đã giúp làm tiết kiệm được ngân sách và tăng dữ liệu tốc độ cao. 
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RS bao gồm bộ khuếch đại và chuyển tiếp, chúng liên tục chuyển tiếp các tín hiệu kể cả 
có một thiết bị trong vùng phủ sóng,  mặc khác chúng khuếch đại bất kể những gì chúng 
thu được cả nhiễu cũng như những tín hiệu hữu ích điều này cho thấy RS thực sự có ích 
trong môi trường nhiễu tạp âm.  

Sau đó trình bày một giải pháp kỹ thuật tận dụng tài nguyên tần số trong các hệ 
thống 4G LTE để duy trì kết nối cho các cuộc gọi chuyển giao thời gian thực thông qua 
các trạm chuyển tiếp. Có 3 đóng góp quan trọng đã được trình bày bao gồm 2 đóng góp 
trực tiếp và một đóng góp gián tiếp. Thứ nhất: sử dụng HCRS kết hợp hoán đổi kênh đã 
giúp mở rộng vùng phủ của các BS và do đó đã làm giảm các yêu cầu chuyển giao một 
cách đáng kể. Thứ hai: các kết quả khả quan trong mô phỏng hệ thống với các cuộc gọi 
số liệu thời gian thực chiếm kênh thời gian dài đã đạt được. Thứ ba: từ kết quả mô 
phỏng đạt được với dung lượng BS là  , có thể xem xét tính toán bài toán cấp kênh tối 
ưu cho từng loại dịch vụ để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc khai thác tài nguyên 
tần số.  

Thông qua đóng góp thứ nhất về việc kết hợp HCRS với hoán đổi kênh, hiệu năng 
của các RS đã được cải thiện để duy trì kết nối cho các cuộc gọi chuyển giao trong điều 
kiện lưu lượng hệ thống rất cao. Có thể nói rằng, việc sử dụng và khai thác các RS trong 
nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở việc để cho các RS thực hiện các chức năng 
chuyển tiếp thông thường nhằm cải thiện các tham số vật lý như đã được trình bày trước 
đó, mà các RS đã được khai thác một cách hiệu quả hơn rất nhiều. Như vậy, mục tiêu 
nghiên cứu của cả nhóm đã được hoàn thành. 

Kết quả nghiên cứu: Các tính toán và kết quả đạt được trong bài báo cáo đã được 
hiện thực hóa bằng một bài báo khoa học với kết quả phản biện khả quan. 

3. KẾT LUẬN 

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Cải thiện hiệu năng trạm chuyển tiếp trong 
hệ thống 4G LTE” đã được hoàn thành đúng thời hạn với các mục tiêu đề ra. Nội dung 
của đề tài được thực hiện qua 3 chương. Chương 1 đã giới thiệu về đề tài một cách ngắn 
gọn để cung cấp cái nhìn tổng quát về đề tài. Chương 2 đã nêu khái quát các nội dung 
liên quan đến chuyển tiếp trong các hệ thống 4G LTE với mục đích giới thiệu về 
nguyên lý chuyển tiếp trong hệ thống này. Chương 3 đã đề xuất giải pháp để cải thiện 
hiệu năng trạm chuyển tiếp nhằm nâng cao hiệu suất phục vụ của hệ thống trong điều 
kiện lưu lượng rất cao nhằm tận dụng tài nguyên tần số. Các tính toán và kết quả đạt 
được trong Chương 3 đã được hiện thực hóa bằng một bài báo khoa học với kết quả 
phản biện khả quan như trong các minh chứng. Mặc dù đã hoàn thành được mục tiêu 
nghiên cứu, nhóm tác giả rất mong được tiếp tục phát triển đề tài theo các hướng đã 
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được nêu ra trong phần kết luận của bài báo khoa học, cũng như trong nhận xét của các 
phản biện. 
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ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN  
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO  

HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19 

 

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Trọng Tùng 

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu Huyền  Lớp: CQ.60.KXD.1 

 Nguyễn Văn Chinh Lớp: CQ.60.KXD.1 

 Phan Đoàn Kỳ Duyên Lớp: CQ.60.KXD.1 

 Hồ Thị Trà My Lớp: CQ.60.KXD.1 

 Ngô Ánh Ngọc Lớp: CQ.60.KXD.1 

   

Tóm tắt: Hình thức đào tạo trực tuyến tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải 
tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng (sau đây gọi tắt là Phân hiệu) cũng như cả nước và thế 
giới nói chung trong thời gian đại dịch Covid-19 được triển khai, thực hiện nhằm đảm bảo tuân 
thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cũng như bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên. Tuy 
nhiên, khác với hình thức đào tạo trực tiếp truyền thống, hình thức đào tạo trực tuyến được coi 
là khá mới mẻ đối với cả sinh viên và nhà trường. Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của các 
yếu tố đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên Phân hiệu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
là rất cần thiết. Bằng các kỹ thuật phân tích định lượng, nghiên cứu đã chỉ ra 06 nhóm yếu tố 
ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên tại Phân hiệu, bao gồm: giảng viên; 
sinh viên; cơ sở vật chất; phương pháp kiểm tra, đánh giá; cơ chế chính sách của nhà trường; 
gia đình và xã hội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hơn kết 
quả học tập trực tuyến của sinh viên tại Phân hiệu.  

Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng, kết quả học tập, đào tạo trực tuyến, Covid 19. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giai đoạn từ năm 2019- 2022, là những năm đầy biến động không chỉ ở Việt Nam 
mà trên toàn thế giới bởi sự ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 tới tất cả các 
lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
rất nhiều các quốc gia, các trường học đã lựa chọn hình thức đào tạo trực tuyến là một 
trong những giải pháp tối ưu nhất, nhằm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục và đào 
tạo trong tình trạng diễn biến bệnh dịch gia tăng. Tại Việt Nam, hình thức đào tạo trực 
tuyến được coi là khá mới mẻ đối với rất nhiều trường học trong đó có Phân hiệu trường 
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Đại học Giao thông vận tải tại TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với sự nổ lực cố gắng từ 
phía Phân hiệu và sinh viên, hình thức đào tạo trực tuyến tại Phân hiệu bước đầu đã đạt 
được những thành tựu đáng ghi nhận, trong đó có kết quả học tập của sinh viên. 

     Từ thực tiễn trên, nhóm tác giả đã chọn đề tài “Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các 
yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải 
tại TP.Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid- 19” để 
làm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Tổng quan về hình thức đào tạo trực tuyến 

Đào tạo trực tuyến là phương thức học ảo thông qua một thiết bị nối mạng đối với 
một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có 
thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học sinh học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình 
ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, 
WiMAX), mạng nội bộ (LAN). Mở rộng ra, các cá nhân hay các tổ chức đều có thể tự 
lập ra một trường học trực tuyến (E-school) mà nơi đó vẫn nhận đào tạo học viên, đóng 
học phí và có các bài kiểm tra như các trường học khác. 

Khác với hình thức đào tạo trực tiếp truyền thống, đào tạo trực tuyến có những 
đặc điểm đáng chú ý sau: 

- Được cấu thành một cách hoàn chỉnh dựa trên công nghệ thông tin và truyền 
thông bao gồm: công nghệ mạng, thiết kế - kỹ thuật đồ họa, các phép tính, công nghệ 
chuyển động, kỹ thuật mô phỏng,... 

- Dạy học trực tuyến bổ sung cho phương pháp học truyền thống do nó có tính 
tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học và dạy trao đổi thông 
tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của 
từng người. 

Hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến đang được sử dụng rộng rãi và có xu 
hướng phát triển trong tương lai gần, nhất là từ khi bắt đầu xuất hiện đại dịch Covid -19. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập trực 
tuyến của sinh viên Phân hiệu 

2.2.1 Trình tự các bước nghiên cứu 
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Bảng 2.1. Các bước nghiên cứu của đề tài 

Thứ tự Nội dung nghiên cứu Kết quả nghiên cứu 

Bước 1 Nghiên cứu tổng quan 
Đề xuất mô hình và giả thuyết 
nghiên cứu. 

Bước 2 Nghiên cứu định tính 
Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát 
(dự thảo). 

Bước 3 Nghiên cứu định lượng sơ bộ 
Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát 
(chính thức). 

Bước 4 Nghiên cứu định lượng chính thức 
Phân tích tương quan và hồi quy 
tuyến tính. 

2.2.2 Đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập trực 
tuyến của sinh viên Phân hiệu trong thời gian dịch bệnh Covid-19 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập nói chung và kết quả học tập 
theo hình thức trực tuyến của sinh viên nói riêng. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu 
của đề tài, dựa trên cơ sở nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học có liên quan, 
các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên được nhóm tác giả 
tập trung vào bảy nhóm yếu tố, bao gồm: (1) giảng viên; (2) sinh viên; (3) cơ sở vật 
chất; (4) phương pháp kiểm tra, đánh giá; (5) môi trường xung quanh; (6) cơ chế chính 
sách của nhà trường; (7) gia đình và xã hội. Đây là 7 nhóm yếu tố đóng vai trò là biến 
độc lập được lựa chọn trong mô hình nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, kết quả học tập (KQHT) của sinh viên đóng vai trò là biến phụ thuộc 
để đưa vào mô hình nghiên cứu. KQHT cũng được thể hiện ở nhiều góc độ và tiêu chí 
khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, KQHT được nhóm tác giả 
nghiên cứu thông qua tiêu chí điểm trung bình chung học tập trong kỳ của sinh viên.      

 

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập trực 
tuyến của sinh viên Phân hiệu 
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2.3 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên 
Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh theo hình 
thức trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 

2.3.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

Trên cơ sở số liệu kết quả học tập (KQHT) của 3 học kỳ (học kì 1 năm học 2020-
2021, học kì 2 năm học 2020-2021 và học kì 1 năm 2021-2022) trong giai đoạn Phân hiệu 
đào tạo trực tuyến, nhóm tác giả nhận thấy rằng KQHT của sinh viên ở các khóa đều rất 
tốt. Cụ thể là tỉ lệ sinh viên có KQHT xuất sắc, giỏi, khá qua các học kỳ nêu trên đều có 
xu hướng tăng lên. Để đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả cao này thì 
nhóm tiến hành sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng để kiểm định mô hình nghiên 
cứu đề xuất. Số liệu để nhóm sử dụng để phân tích được lấy từ bảng khảo sát, bao gồm là 
209 phiếu hợp lệ, được phân bổ ở tất cả Khoa/ Bộ môn, từ kháo 59 đến khóa 62. 

2.3.2 Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

   

Hình 2.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhóm yếu tố liên quan đến giảng viên 

 

Hình 2.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhóm yếu tố liên quan đến sinh viên 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Đại học Giao thông vận tải                                                          https://www.utc.edu.vn/

Kỷ yếu NCKHSV năm học 2021-2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250



 
 

 

 

Hình 2.3. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhóm yếu tố liên quan đến CSVC 

 

Hình 2.4. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhóm yếu tố liên quan đến môi 
trường xung quanh 

 

Hình 2.5. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhóm yếu tố liên quan đến phương 
pháp kiểm tra, đánh giá học phần 
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Hình 2.6. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhóm yếu tố liên quan đến cơ chế, 
chính sách của nhà trường 

 

Hình 2.7. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo nhóm yếu tố liên quan đến gia 
đình và xã hội 

2.3.3 Kết quả phân tích phương sai ANOVA 

Kết quả phân tích phương sai (One - Way ANOVA) cho thấy không có sự 
khác biệt về giá trị trung bình. Sự đồng nhất này cho thấy việc đánh giá kết quả 
học tập trực tuyến của sinh viên Phân hiệu trong thời gian dịch bệnh Covid-19 
được nhìn nhận cùng một quan điểm, cho dù giới tính của sinh viên khác nhau, 
sinh viên thuộc các khoa/bộ môn khác nhau và khóa học khác nhau. Do đó, việc 
nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập trực tuyến của sinh 
viên tại Phân hiệu trong thời gian dịch bệnh Covid-19 là hết sức cần thiết và có ý 
nghĩa trong việc nhận diện những tồn tại và đưa ra các khuyến nghị nhằm cải 
thiện kết quả học tập của sinh viên. 

2.3.4. Kết quả phân tích tương quan 
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Hình 2.8. Kết quả phân tích tương quan 

2.3.4 Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính và kiểm định mô hình nghiên cứu 

 

Hình 2.9. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính và kiểm định mô hình nghiên cứu 

- Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và 06 biến độc lập (là các nhóm yếu tố ảnh 
hưởng đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên tại Phân hiệu) được thể hiện dưới 
dạng phương trình hồi quy như sau: 

KQHT = 0.204 LEC + 0.134 STU + 0.188 MAF + 0.253 TAE + 0.133 SCH + 0.131 FAS 

3. KẾT LUẬN 

Nhóm tác giả đã bám sát mục tiêu nghiên cứu đặt ra và đã đạt được các kết quả 
nghiên cứu theo dự kiến, bao gồm: Xác định các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên; Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên theo hình 
thức trực tuyến; Xây dựng được mô hình và giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng của các 
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yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên theo hình thức trực tuyến; Đánh giá được mức 
độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập trực tuyến của sinh viên Phân hiệu 
trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã kiến nghị 1 số giải 
pháp có tính khả thi nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên theo hình thức trực 
tuyến. 

Tuy nhiên, hạn chế của đề tài nghiên cứu là việc khảo sát chưa được tiến hành 
đồng đều ở tất cả các Khoa và Bộ môn, chưa tiến hành khảo sát và phân tích đánh giá 
đối sinh viên hệ vừa làm vừa học, liên thông và cao học.  
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NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI THỰC HIỆN 
CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ SỨC KHỎE CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI GIAO HÀNG 

TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Giảng viên hướng dẫn:  TS. Nguyễn Minh Hiếu 

Sinh viên thực hiện:   Trần Nguyễn Anh Thùy  Lớp: Logistics 2 K60 

    Nguyễn Hà Lan Anh  Lớp: Logistics 1 K60 

 Nguyễn Thị Bích Hà  Lớp: Logistics 1 K60 

 Nguyễn Quang Huy  Lớp: Logistics 1 K60 

 Huỳnh Thị Ngọc Lan  Lớp: Logistics 1 K60 

 

Tóm tắt: Người giao hàng đóng vai trò quan trọng trong cung cấp hàng hóa, thực 
phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên sức khỏe của họ chưa 
được quan tâm và nghiên cứu tương xứng. Đề tài này phân tích định lượng các yếu tố 
ảnh hưởng đến hành vi sử dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân của người giao 
hàng trong bối cảnh giãn cách xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 và 9 năm 
2021. Kết quả chỉ ra rằng nữ giới, áp lực công việc, giảm thu nhập, đã tiêm vaccine là 
những yếu tố làm giảm xác suất sử dụng nước rửa tay và đeo tấm chắn giọt bắn trong khi 
nỗi sợ COVID-19, mắc bệnh mãn tính, và sự hỗ trợ từ công ty là những yếu tố thúc đẩy 
thực hiện các biện pháp trên. Trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng, đề tài đề xuất các giải 
pháp cho Nhà nước, doanh nghiệp, và người giao hàng.  

Từ khóa: Người giao hàng, đại dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh, giao 
hàng chặng cuối, logistics đô thị, giãn cách xã hội.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Người giao hàng đóng vai trò quan trọng đời sống hàng ngày của người dân, đặc 
biệt là trong đại dịch COVID-19 - khi mà các chính sách được đưa ra để hạn chế tụ tập 
đông người và đi lại khiến cho nhu cầu mua sắm hàng hóa, thực phẩm trực tuyến (online 
shopping) tăng lên rất lớn. Vì vậy, việc bảo vệ sức khỏe của người giao hàng có vai trò 
quyết định đến sự hoạt động bình thường của chuỗi cung ứng cũng như đời sống của cộng 
đồng. 

Trên cơ sở tìm hiểu về các bài báo được công bố trên ScienceDirect và Web of 
Sciences, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng: mặc dù những nghiên cứu về các biện pháp 
bảo vệ sức khỏe cá nhân trong thời gian COVID-19 khá phong phú. Theo các nghiên cứu 
trước của Dzisi và Dei tại Ghana [1], Nguyễn và cộng sự tại Việt Nam [2], Nguyễn và 
Pojani tại Việt Nam [3], Guellich và cộng sự tại Pháp [4] thì đa số đều tập trung vào cộng 
đồng và hành khách của các dịch vụ vận tải hành khách công cộng như xe bus, tàu điện 
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ngầm. Nghiên cứu của Ortiz-Prado và các cộng sự tại Ecuador [5] nhấn mạnh rằng có tới 
15% người giao hàng bị phơi nhiễm COVID-19 trong thời gian đại dịch diễn ra.  

Kết luận của phần đặt vấn đề: 

Qua phân tích các công trình nghiên cứu có liên quan, nhóm nghiên cứu rút ra một 
số kết luận chính về tổng quan nghiên cứu gồm: 

- Bảo vệ sức khỏe cho người giao hàng là hết sức cần thiết vì họ là đối tượng có 
nguy cơ lây nhiễm cao và đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội và chuỗi 
cung ứng; 

- Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hành vi thực hiện các biện pháp bảo vệ sức 
khỏe cá nhân của người giao hàng là một khoảng trống của các nghiên cứu trước đây.  

Trên cơ sở những kết luận được rút ra, đề tài ‘’Nghiên cứu các yếu tố tác động đến 
hành vi thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân của người giao hàng trong bối 
cảnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh” có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Một cách khái quát, đề tài tìm hiểu về tổng quan nghiên cứu để thiết kế một bảng 
hỏi dựa trên 01 khung lý thuyết của các yếu tố ảnh hưởng để tiến hành khảo sát hành vi 
sử dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân của người giao hàng trong bối cảnh 
COVID-19. Với mục tiêu có được kết quả tốt và đáng tin cậy, kế hoạch khảo sát được 
xây dựng chi tiết nhằm thu được 1 bộ mẫu mang tính đại diện cao. Sau khi có dữ liệu, các 
kỹ thuật thống kê được áp dụng để phân tích các yếu tố tác động tới hành vi rửa tay và sử 
dụng tấm chắn giọt bắn. Trên cơ sở kết quả phân tích yếu tố ảnh hưởng, các giải pháp 
nâng cao hành vi thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe được đề xuất.  

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã:  

(1) Sử dụng phương pháp: khảo sát trực tuyến bằng bảng hỏi, thống kê mô tả, hồi 
quy nhị phân, phân tích nhân tố khám phá EFA. 

(2) Sử dụng phương tiện: bảng hỏi, phần mềm thống kê chuyên dụng STATA 15.0.   

2.1. Thiết kế bảng hỏi và tiến hành khảo sát thực tế, thu thập dữ liệu 

Để xây dựng bảng hỏi, trước tiên nhóm nghiên cứu tìm hiểu về các công trình đã 
thực hiện về chủ đề này (như đã nêu ở phần đặt vấn đề), tiếp theo nhóm đề xuất một số 
biến mới để có phân tích chuyên sâu hơn. Sau đó, một bảng hỏi để thu thập thông tin về 
các biến được xây dựng gồm 03 phần chính. 

Phần 1: Yêu cầu người giao hàng cung cấp thông tin nhân khẩu, xã hội học như 
tuổi, giới tính, nghề nghiệp, khu vực sinh sống, trình độ học vấn và sự tồn tại của vấn đề 
sức khỏe. Phần 2: Người giao hàng trả lời câu hỏi liên quan đến công việc trong thời gian 
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phong tỏa bao gồm số tiếng bình quân làm việc một ngày và tần suất rửa tay sau mỗi đơn 
hàng. Phần 3: Bao gồm các quan điểm cơ bản về COVID-19. Thang đo Likert 7 điểm 
(hoàn toàn không đồng ý – hoàn toàn đồng ý) được sử dụng để đo lường phản hồi của 
người giao hàng đối với những quan điểm được đưa ra. 

2.2. Khảo sát thu thập dữ liệu thực tế 

Dữ liệu được thu thập tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 20/08 đến 09/09 năm 
2021. Hình thức khảo sát là khảo sát trực tuyến bằng bảng hỏi đối với người giao hàng 
đang hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thông qua các hội, nhóm của người giao 
hàng trên nền tảng mạng xã hội chủ yếu là Facebook. 

Hình 2.2.1. Thời gian khảo sát (survey time) và bối cảnh COVID-19 của nghiên cứu. 

Với 1000 lời mời tham gia thực hiện khảo sát, nhóm nghiên cứu đã thu thập thành 
công 806 phản hồi (chiếm khoảng 3,2% trong tổng số (25.000) nhân viên giao hàng được 
phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội). 

2.3. Thống kê mô tả 

Thống kê mô tả cho thấy những người giao hàng trong thời gian giãn cách chủ yếu 
là nam giới chiếm 95% số người được hỏi. Phần lớn trong số họ không có bằng đại học 
(72%), là người di cư (65%), đang thuê nhà (64%) và sống ở các quận nội thành (88%), 
sống chung với trẻ em (57%) hoặc người lớn tuổi (65%). Trong khi khoảng 57% trong số 
họ là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, mức sụt giảm thu nhập phổ biến ở những tài 
xế này là 24% và hơn một nửa số người được hỏi (55%) cho biết mức sụt giảm thu nhập 
của họ dao động từ 10%-30% và đôi khi hơn 30%. Một tỷ lệ rất nhỏ (6%) những người 
tham gia khảo sát bị dị ứng với chất khử trùng trong khi khoảng 17% mắc bệnh mãn tính. 
Tỷ lệ cao (71%) số tài xế đã được tiêm chủng vì chính phủ ưu tiên chích vaccine cho 
nhóm người này để hạn chế lây nhiễm. Trung bình, một người làm việc khoảng 6 ngày 
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mỗi tuần. Hơn một nửa họ làm 30 việc khoảng 6-9 tiếng trong khi một phần tư làm hơn 
9 tiếng mỗi ngày. Khu vực làm việc chủ yếu là các quận nội thành với 43% số tài xế chỉ 
hoạt động trong quận và 51% chạy liên quận nội-ngoại thành. 

Việc khử trùng tay được thực hiện thường xuyên và thỉnh thoảng với tỷ lệ lần lượt 
là 57% và 31%. Việc sử dụng tấm chắn giọt bắn ít phổ biến hơn với 49% số người thực 
hiện. Không có tài xế nào được báo cáo là đã dương tính với COVID-19. 

2.4. Phân tích định lượng nhân tố tác động tới hành vi rửa tay, sử dụng tấm chắn 
giọt bắn 

Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy logit thứ bậc với biến phụ thuộc là 
tần suất rửa tay (1 = Không thường xuyên, 2 = Thường xuyên [vệ sinh trung bình sau 3-
4 đơn hàng], 3 = Rất thường xuyên [vệ sinh trung bình sau 1-2 đơn hàng]) và phân tích 
hồi quy nhị phân việc sử dụng tấm chắn giọt bắn (0 = Không và 1 = Có). Các kết quả 
chính của mô hình gồm: 

- Người giao hàng nam có xác suất rửa tay thường xuyên và sử dụng tấm chắn giọt 
bắn thấp hơn so với nữ. Do nam giới có xu hướng tự tin hơn vào sức khỏe và sức đề kháng 
của bản thân. Nữ giới có xu hướng nhạy cảm hơn với các rủi ro, đặc biệt là về sức khoẻ. 

- Tuổi tác có mối liên hệ nghịch biến đối với mức độ thường xuyên sử dụng nước 
rửa tay. Có thể được giải thích bởi khả năng chú ý và tập trung giảm dần theo tuổi tác, từ 
đó dẫn đến việc bỏ quên các hành động như rửa tay sát khuẩn. Điều này cũng tương tự 
với việc sử dụng tấm chắn giọt bắn. 

- Người giao hàng sở hữu bằng đại học có xác suất sử dụng nước rửa tay thường 
xuyên cao hơn so với phần còn lại. Có thể việc tiếp nhận giáo dục bậc cao đã gia tăng 
nhận thức về vai trò và tác dụng của các biện pháp phòng ngừa COVID-19. 

- Người giao hàng bị dị ứng với nước rửa tay có xu hướng sử dụng tấm chắn giọt 
bắn nhiều hơn nhóm còn lại. Nguyên nhân có thể vì họ không dùng được nước rửa tay, 
nên phải chú tâm hơn vào biện pháp tấm chắn giọt bắn để phòng nhiễm bệnh đạt hiệu 
quả, an toàn hơn. 

- Người giao hàng có thu nhập sụt giảm (>30%) có tỉ lệ bỏ qua việc rửa tay cao hơn 
so với những người vẫn duy trì được mức thu nhập ổn định, đồng thời đeo tấm chắn giọt 
bắn ít hơn các đồng nghiệp có tỷ lệ giảm thu nhập <10%. Có thể nguồn tài chính eo hẹp 
đã gây hạn chế cho việc mua sắm, trang bị các sản phẩm phòng dịch.  

- Những người giao hàng đang sống với người cao tuổi có xác suất đeo tấm chắn 
giọt bắn nhiều hơn. Nguyên nhân vì người cao tuổi nếu bị nhiễm sẽ dễ bị tổn thương bởi 
COVID-19, điều này sẽ khuyến khích họ sử dụng tấm chắn giọt bắn nhiều hơn.  

- Người giao hàng có bệnh mãn tính có tỉ lệ rửa tay thường xuyên hơn. Kết quả này 
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tương tự với xu hướng dùng tấm chắn giọt bắn. Nhóm người này có ý thức tự bảo vệ bản 
thân cao hơn do COVID-19 gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng hơn về sức khoẻ ở 
những người có bệnh nền. 

- Xuất phát từ tâm lý chủ quan, người giao hàng đã được tiêm ngừa đầy đủ có xu 
hướng bỏ qua việc rửa tay sát khuẩn và sử dụng tấm chắn giọt bắn cao hơn so với những 
người chưa được tiêm. 

- Người có thời gian làm việc hơn 9 tiếng/ngày có xác suất rửa tay thường xuyên ít 
hơn so với những người có thời gian làm việc dưới 6 tiếng/ngày. Kết quả ở đây chỉ ra 
rằng do làm việc áp lực lớn (trên 9 tiếng) dẫn đến mệt mỏi và giảm khả năng tập trung 
vào các biện pháp bảo vệ sức khỏe. 

- Những người giao hàng làm việc trên phạm vi rộng (cả nội và ngoại thành) có xác 
suất sử dụng tấm chắn giọt bắn ít hơn. 

- Những người giao hàng có nỗi sợ COVID càng lớn thì càng có xác suất cao sử 
dụng tấm chắn giọt bắn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ ngay chính sự lo lắng nhiễm 
bệnh của họ. 

- Sự hỗ trợ từ doanh nghiệp và đồng nghiệp làm gia tăng xác suất thực hiện các biện 
pháp phòng dịch. Những sự hỗ trợ đó sẽ khuyến khích người giao hàng tuân thủ thực hiện 
biện pháp phòng ngừa hơn. Bên cạnh đó, giúp người giao hàng có thể bớt đi một khoản 
chi phí.  

- Áp lực công việc lớn khiến người giao hàng ít tập trung hơn vào việc tuân thủ các 
biện pháp bảo vệ sức khoẻ. Việc rửa tay thường xuyên cũng có thể làm tăng thời gian 
giao hàng và để tránh điều này, những người giao hàng có xu hướng bỏ qua hoặc giảm 
bớt số lần rửa tay sát khuẩn nhằm tiết kiệm thời gian. 

2.5. Giải pháp đề xuất 

Trên cơ sở kết quả phân tích nêu trên, một số giải pháp đề xuất để cải thiện và thúc 
đẩy việc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân của người giao hàng như sau: 

(1) Đối với Nhà nước: Xem xét và điều chỉnh lại các chính sách liên quan đến lực 
lượng giao hàng công nghệ, từ đó áp dụng một cách đồng nhất các chính sách đó và theo 
dõi các doanh nghiệp một cách sát sao.  

(2) Đối với Doanh nghiệp: Quan tâm, có trách nhiệm, theo dõi và cung cấp các thiết 
bị bảo vệ sức khỏe cho người lao động một cách đầy đủ. Đồng thời phải cân đối giữa 
mong muốn về doanh thu và lợi nhuận với sức khỏe của người lao động. 

(3) Đối với người giao hàng: Nâng cao nhận thức, thay đổi những quan niệm sai 
lầm, chủ quan về sự nguy hiểm của dịch COVID-19. Có trách nhiệm, nhắc nhở đồng 
nghiệp của mình nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19. 
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3. KẾT LUẬN 

Đây là công trình nghiên cứu có tính thời sự, giải quyết được phần nào những lỗ 
hổng trong tổng quan nghiên cứu hiện tại. Đề tài đã đưa ra được 04 kết quả chính, gồm : 

(1) Phân tích tổng quan nghiên cứu về giao hàng chặng cuối và các biện pháp bảo 
vệ sức khỏe cá nhân đối với người giao hàng trong thời gian dịch bệnh COVID-19. 

(2) Xây dựng mô hình phân tích lý thuyết và phân tích định lượng yếu tố tác động 
tới hành vi thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân của người giao hàng tại TP.HCM, 
bao gồm rửa tay sát khuẩn và sử dụng tấm chắn giọt bắn. 

(3) Đề xuất giải pháp tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe đối với 
người giao hàng, dưới 03 quan điểm gồm: Nhà nước, Doanh nghiệp, và Người giao hàng. 

(4) Công bố được kết quả nghiên cứu của đề tài trên tạp chí quốc tế Journal of 
Transport & Health của nhà xuất bản Elsevier, thuộc danh mục SSCI (ISI cũ) với chỉ số 
ảnh hưởng Impact Factor = 2.796, và xếp hạng Q1 theo danh mục SCOPUS. Bài báo 
được truy cập mở tại địa chỉ: https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101343 

Kết quả của đề tài có thể là tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý nhà nước cũng 
như các đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng trực tuyến tại TP.HCM nói riêng và trên cả 
nước nói chung. Bên cạnh đó, kết quả của đề tài cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các 
nghiên cứu tiếp theo về phân tích hành vi đi lại và bảo vệ sức khỏe cá nhân của người 
giao hàng trong bối cảnh bình thường mới. Bài báo quốc tế thể hiện kết quả của đề tài 
hiện được lưu giữ tại thư viện của trường đại học Queensland (Úc) làm tài liệu giảng dạy 
và nghiên cứu cho sinh viên, học viên cao học, và nghiên cứu sinh ngành phát triển bền 
vững và quy hoạch đô thị. 
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