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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện sinh viên ở trường đại học. Đối với 

sinh viên, việc NCKH không những củng cố kiến thức đã học mà còn phát huy tính 

năng động, sáng tạo trong việc tiếp cận các kiến thức khoa học để giải quyết những vấn 

đề đáp ứng nhu cầu thực tế. Thông qua NCKH, sinh viên sẽ tạo cho mình khả năng làm 

việc độc lập, thói quen nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo trong quá trình học tập và công tác 

sau này. 

Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 36, năm học 2020-2021 của Trường Đại học 

Giao thông vận tải đã được tổ chức vào ngày 2/8/2021 theo hình thức online. Hội nghị 

năm nay có 481 đề tài được báo cáo tại 46 tiểu ban chuyên ngành thuộc các khoa ở Hà 

Nội. Hội nghị sinh viên NCKH của Phân hiệu được tổ chức riêng tại TP. Hồ Chí Minh. 

- Tổng số đề tài trong toàn Trường: 526 đề tài tại 51 tiểu ban  

- Số công trình được Nhà trường khen thưởng: 

 51 giải nhất, 82 giải Nhì, 107 giải Ba và 41 giải Khuyến khích 

- Số lượng giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH: 328 GV 

Để ghi nhận kết quả của phong trào sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021 và giới 

thiệu với bạn đọc trong và ngoài Trường, Ban biên tập chúng tôi tuyển chọn các báo cáo 

tóm tắt của các đề tài đạt giải Nhất in trong Kỷ yếu này. 

Kỷ yếu sinh viên NCKH được chuẩn bị công phu, thận trọng và kỹ lưỡng, mặc dù 

vậy không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên tập rất mong nhận được các ý 

kiến đóng góp của bạn đọc trong và ngoài Trường để các Kỷ yếu sinh viên NCKH của 

Trường Đại học Giao thông vận tải được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp 

theo. Các ý kiến đóng góp xin gửi về phòng KHCN - Trường Đại học Giao thông vận 

tải - Số 3 phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. 
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NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN THÍCH ỨNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO 

THÔNG TẠI CÁC NÚT GIAO ĐỘC LẬP 
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Tóm tắt: Ùn tắc giao thông đô thị đang gây ra những tác động tiêu cực ảnh hưởng 

lớn đến môi trường, kinh tế, xã hội ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm tại các nút 

giao thông có điều khiển bằng đèn tín hiệu là do thời gian đèn được thiết kế cố định theo 

cung giờ dựa trên dữ liệu giao thông được khảo sát từ trước, không có khả năng thích nghi 

với những thay đổi liên tục của dòng giao thông. Trên cơ sở phân tích các giải pháp điều 

khiển đèn tín hiệu giao thông thích ứng đã được áp dụng trên thế giới, đề tài đã lựa chọn 

giải pháp phù hợp với điều kiện giao thông ở Việt Nam và ứng dụng tính toán thiết kế cho 

nút giao Dương Đình Nghệ - Trung Kính tại Hà Nội. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống 

điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng đã cải thiện rõ rệt thời gian chờ, vận tốc dòng xe 

và năng lực thông hành tại nút. 

Từ khóa: Điều khiển thích ứng, đèn tín hiệu giao thông, nút giao độc lập. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ùn tắc giao thông là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều thành phố hiện đại trên thế giới. 

Ùn tắc giao thông đã và đang gây ra nhiều vấn đề và thách thức nghiêm trọng tại các thành phố 

lớn và đông dân nhất. Việc di chuyển đến các địa điểm khác nhau trong thành phố ngày càng 

trở nên khó khăn hơn đối với những du khách tham gia giao thông. Do những vấn đề tắc nghẽn 

này, mọi người mất thời gian, trễ giờ làm. Ùn tắc giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến các công 

ty. Do tắc nghẽn giao thông, người lao động bị giảm năng suất, mất cơ hội giao thương, việc 

giao hàng bị đình trệ, và do đó chi phí ngày càng tăng. 

Số lượng phương tiện ngày càng gia tăng gây ra những vấn đề lớn đang gia tăng theo cấp 

số nhân ở các thành phố đô thị trên khắp thế giới. Các vấn đề gây ra tắc nghẽn giao thông là ô 

nhiễm, lãng phí thời gian làm việc, căng thẳng do tắc đường và chi phí nhiên liệu. Tất cả những 

vấn đề này có mối liên hệ với nhau và làm tăng lượng khí thải xe cộ. Do đó, cần liên tục quản 
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lý và kiểm soát ùn tắc. Yếu tố chính liên quan đến việc kiểm soát ùn tắc bao gồm tăng cường 

cơ sở hạ tầng đường bộ hoặc giảm số lượng phương tiện. Tuy nhiên, trong thế giới toàn cầu 

hóa ngày nay, không gian có sẵn cho cơ sở hạ tầng rất khó tìm và việc giảm số lượng phương 

tiện ngày càng tăng là điều không thể. Do đó, quản lý nhu cầu có thể tối đa hóa lượng xe thông 

qua các điều kiện tắc nghẽn. Trong số nhiều định nghĩa về tắc nghẽn, định nghĩa trong số đó 

được nêu là, thời gian di chuyển hoặc độ trễ vượt quá thời gian phát sinh thông thường trong 

điều kiện di chuyển nhẹ hoặc lưu thông tự do.  

Phương pháp điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu truyền thống với thời gian đèn cố 

định vẫn đang được áp dụng phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên 

do nhu cầu đi lại của người dân tại các thành phố lớn tăng cao, việc điều khiển bằng đèn tín 

hiệu giao thông truyền thống đã dần để lộ ra những bất cập. Điều khiển giao thông bằng đèn 

tín hiệu cố định phụ thuộc nhiều vào điều tra quá khứ (ví dụ: đếm xe, điều tra lưu lượng để 

thiết kế pha đèn hợp lý) tuy nhiên bất kể một thay đổi nào đó (ví dụ: thời tiết, ngày lễ tết,…) sẽ 

làm thay đổi rất nhiều lưu lượng giao thông qua nút so với số liệu đã điều tra trước đó. Vì thế 

pha đèn cố định không phải lúc nào cũng phù hợp với tình trạng giao thông tại nút. 

Từ những bất cập trên, nhiều trường đại học, viện khoa học ở các quốc gia trên thế giới đã 

nghiên cứu và đưa ra những công nghệ điều khiển tín hiệu thích ứng nhằm cải thiện tình trạng 

ùn tắc giao thông một cách hiệu quả. Đề tài giới thiệu và phân tích các công nghệ điều khiển đèn 

tín hiệu giao thông thích ứng đã được áp dụng trên thế giới, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp để 

ứng dụng khắc phục tình trạng ùng tắc giao thông cho nút giao Dương Đình Nghệ - Trung Kính 

trên địa bàn Hà Nội. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng 

đã cải thiện rõ rệt thời gian chờ, vận tốc dòng xe và năng lực thông hành tại nút. 

2. CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG THÍCH ỨNG 

2.1. Khái niệm về công nghệ điều khiển tín hiệu giao thông thích ứng 

Thời gian tín hiệu giao thông bất hợp lý góp phần gây ra tắc nghẽn và chậm trễ giao 

thông. Các hệ thống tín hiệu thông thường sử dụng lịch trình định thời tín hiệu hàng ngày được 

lập trình trước. Công nghệ điều khiển tín hiệu thích ứng điều chỉnh thời gian của đèn đỏ, vàng 

và xanh để phù hợp với các mô hình giao thông đang thay đổi và giảm bớt tắc nghẽn giao 

thông. Những lợi ích chính của công nghệ điều khiển tín hiệu thích ứng so với các hệ thống tín 

hiệu thông thường là nó có thể: 

- Liên tục phân phối thời gian đèn xanh một cách công bằng cho tất cả các chuyển động 

của giao thông 
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- Cải thiện độ tin cậy của thời gian di chuyển bằng cách di chuyển dần các phương tiện 

qua đèn xanh 

- Giảm tắc nghẽn bằng cách tạo dòng chảy thông suốt hơn 

- Kéo dài hiệu quả của thời gian tín hiệu giao thông 

2.2. Thuật toán điều khiển hẹn giờ dự đoán lưu lượng thích ứng (APTTCA) 

▪ Kiến trúc hệ thống APTTCA 

Hình 1 trình bày kiến trúc của hệ thống và mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau. 

Hệ thống bao gồm sáu thành phần sau: (1) mạng cảm biến, (2) mô-đun ước tính thời gian xanh, 

(3) cơ sở dữ liệu, (4) thiết kế kế hoạch pha đèn, (5) bộ điều khiển tín hiệu, và (6) đèn tín hiệu 

giao thông và bộ hẹn giờ. 

 

 

 

 

Hình 1. Kiến trúc hệ thống APTTCA 

Phần lõi của hệ thống đề xuất sử dụng độ dài hàng đợi được xác định bởi mạng cảm biến. 

Logic điều khiển tín hiệu thích ứng cố gắng đáp ứng trực tiếp các biến thể lưu lượng thời gian 

chạy. Thời gian màu xanh lá cây được phân bổ dựa trên độ dài hàng đợi ước tính. Mô-đun thiết 

kế kế hoạch tín hiệu hoạt động dựa trên các giá trị này để cung cấp một kế hoạch giao thông 

hiệu quả đảm bảo thời gian trễ trung bình thấp. Bộ điều khiển tín hiệu cuối cùng tạo ra tín hiệu 

điều khiển cần thiết cho các thiết bị đầu ra.  

▪ Thuật toán APTTCA 

Trung tâm của hệ thống là thuật toán ước lượng độ dài hàng đợi của nó. Thuật toán hoạt 

động bằng cách đặt ra một điều kiện ban đầu là khi tín hiệu được bật, tất cả các đèn (tức là đèn 

giao thông ở các hướng khác nhau) đều có màu đỏ. Bộ dò chiều dài hàng đợi được bật theo 

mỗi hướng. Các bộ dò chiều dài hàng đợi chủ yếu là các dãy cảm biến quang điện. Số lượng 

cảm biến trong mảng phát hiện độ dài hàng đợi thay đổi theo mỗi hướng. Kích thước của mảng 

cảm biến (tức là số lượng cảm biến cho một hướng cụ thể) được ước tính bằng cách quan sát 

tính chất của giao thông ở giao lộ đang xem xét vào mọi thời điểm trong ngày, được phân bổ 

trong một tuần. 
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Tất cả các cảm biến của mảng không được kích hoạt cùng một lúc; chúng chỉ được bật 

khi cần thiết. Điều này tạo thành cơ sở của quy trình ước tính độ dài hàng đợi thích ứng tiết 

kiệm năng lượng. Quy trình được giải thích dưới đây: 

- Ban đầu, chỉ cặp cảm biến đầu tiên và cuối cùng được kích hoạt. Lý do đằng sau việc 

sử dụng kết quả đầu ra của cặp cảm biến là ngay cả khi một cảm biến không phát hiện được xe 

do xe dừng ngay trước hoặc ngay sau cảm biến, thì cảm biến còn lại trong cặp chắc chắn sẽ 

phản hồi. Điều này có thể thực hiện được vì khoảng cách giữa hai cảm biến đã được thiết kế 

phù hợp. Đầu ra của một cặp là cao nếu một trong các cảm biến trong cặp phát hiện một chiếc 

xe. Sẽ rất thấp nếu cả hai cảm biến của một cặp đều không phát hiện được xe. Khi kiểm tra đầu 

ra của cặp cảm biến đầu tiên và cuối cùng, bốn trường hợp phát sinh.  

- Trường hợp đầu tiên như sau: nếu cả hai đều không phát hiện ra xe, thì thời gian màu 

xanh lá cây được đặt ở giá trị nhỏ nhất, thường là bằng không. Sau một khoảng thời gian nhỏ, 

"tic", quá trình này được lặp lại.  

- Trường hợp thứ hai là cực đoan khác: cả hai cặp cảm biến đều phát hiện xe. Trong 

trường hợp này, thời gian xanh được đặt thành giá trị lớn nhất được tính toán từ dữ liệu 

thống kê.  

- Trường hợp thứ ba là khi cặp cảm biến đầu tiên phát hiện một chiếc xe và cặp cảm biến 

cuối cùng thì không. Tình huống này rõ ràng chỉ ra rằng hàng đợi không hoàn toàn đầy. Ở đây, 

thuật toán có cách tiếp cận giống như tìm kiếm nhị phân. Giả sử ‘2n’ là số lượng cảm biến 

trong mảng, cặp cảm biến thứ (n/2) được kích hoạt và lấy đầu ra của nó. Nếu nó cao (tức là nó 

phát hiện một chiếc xe), thì nửa trên sẽ trở thành khu vực quan tâm với cặp thứ (n/2) giả định 

vai trò của cặp đầu tiên. Bây giờ cặp cảm biến thứ (3n/4) được bật và quá trình tiếp tục cho đến 

khi cặp cảm biến đầu tiên và cuối cùng đang được xem xét trở nên giống nhau. Đây là độ dài 

của hàng đợi. Điều này được sử dụng để tính toán thời gian xanh.  

- Trường hợp thứ tư, cụ thể là cặp đầu tiên không phát hiện thấy một chiếc xe trong khi 

cặp cuối cùng phát hiện một chiếc xe, được cho là không thể. Điều này là do xem xét đầu ra 

của cặp cảm biến, ít nhất về mặt lý thuyết không mắc lỗi như vậy. 

3. THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN THÍCH ỨNG ĐÈN TÍN HIỆU TẠI NÚT GIAO 

DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ - TRUNG KÍNH 

Nút giao Dương Đình Nghệ - Trung Kính là điểm giao cắt giữa đường Trung Kính và 

đường Dương Đình Nghệ, thuộc địa bàn Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là giao điểm của các 

lưu lượng từ đường vành đai 3 với lưu lượng từ đường Trần Duy Hưng và đường Cầu Giấy 

nên mật độ phương tiện rất cao và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Qua kết quả điều tra và khảo 
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sát thực tế, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn phương án điều khiển đèn tín hiệu thích ứng sử dụng 

công nghệ xử lý hình ảnh camera để giải quyết thực trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Dương 

Đình Nghệ - Trung Kính. 

 

Hình 2. Mô phỏng nút giao Dương Đình Nghệ-Trung Kính 

3.1. Cảm biến sử dụng trong phương án thiết kế 

Một canera được sử dụng để thu nhận hình ảnh của luồng giao thông. Các hình ảnh được 

số hóa và lưu trữ trong bộ nhớ. Quá trình phát hiện thiết lập một hoặc nhiều ngưỡng giới hạn 

và tách biệt dữ liệu số hóa được chuyển cho phần còn lại của các thuật toán. 

 

Hình 3. Quy trình xử lý dữ liệu của bộ xử lý hình ảnh và video 

3.2. Thuật toán điều khiển thích ứng đèn tín hiệu 

Dữ liệu đầu vào của bộ xử lý là tỉ lệ các dải màu khác (màu của phương tiện giao thông, 

màu của người tham gia giao thông,…) chiếm so với màu của mặt đường từ đó nhận diện mật 

độ giao thông tại thời điểm đó là dày đặc hay thưa thớt. 

Dữ liệu đầu vào sẽ được thu thập liên tục và trong chu kì 10 phút sẽ đưa ra một kết quả 

là trung bình mật độ phương tiện tại nút, từ đó bộ xử lý sẽ tính toán và thay đổi chu kì đèn sao 

cho phù hợp với tình hình giao thông tại thời điểm đó. 
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- Tại các mỗi pha đèn đặt các camera quan sát để xác định mật độ phương tiện tại pha 

đó, gọi mật độ phương tiện tiện tại pha là Fi. 

- Với mỗi pha đèn sẽ nhận được một lời dự báo về mật độ phương tiện sẽ đến pha đèn 

đó thông tin này ở dạng ngôn ngữ. Từ thông tin dự báo dạng ngôn ngữ chúng ta áp dụng đại 

số gia tử để tính toán ra một giá trị định lượng tương ứng gọi là Vi. 

- Gọi thời gian đèn đỏ tối đa cho một pha là Tđmax(s) (theo thiết kế của nút). 

- Gọi thời gian đèn xanh tối thiểu cho một pha là Txmin(s) (theo thiết kế của nút). 

- Mỗi một pha đèn sau khi bật đèn xanh Tmin giây thì sau đó cứ sau khoảng thời gian λ 

giây thì lại tính toán và xác định lại pha đèn nào sẽ được bật đèn xanh theo thuật toán sau: 

Bước 1. Kiểm tra xem pha nào có thời gian đèn đỏ vượt quá thời gian Tđmax, và có giá trị 

lớn nhất thì ưu tiên pha đó sẽ được bật đèn xanh. Nếu không có pha đèn nào có thời gian đèn 

đỏ vượt quá Tđmax thì thực hiện tính toán các giá trị sau tương ứng cho mỗi pha: 

Pi = k*Fi + (1-k)*Vi     i = 1..n , k∈[0, 1] 

Trong đó: k là hệ số ảnh hưởng của yếu tố mật độ phương tiện hiện tại của pha đến khả 

năng ưu tiên bật đèn xanh của pha đó. Nếu k càng lớn thì mức độ ảnh hưởng của mật độ phương 

tiện hiện tại của pha càng lớn đến khả năng được bật đèn xanh của pha đó; Pi là giá trị thể hiện 

mức độ ưu tiên được bật đèn xanh của các pha, Pi càng lớn thì mức độ ưu tiên càng cao. 

Bước 2. Thực hiện so sánh các Pi để tìm ra giá trị lớn nhất, giả sử pha n có Pn có giá trị lớn 

nhất thì pha n sẽ được bật đèn xanh trong khoảng thời gian là Txmin sau đó quay lại bước 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thuật toán điều khiển thích ứng đèn tín hiệu giao thông 
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3.3. Đánh giá hiệu quả điều khiển thích ứng đèn tín hiệu 

Sau khi xây dựng phương án điều khiển thích ứng đèn tín hiệu tại nút giao Dương Đình 

Nghệ - Trung Kính, sử dụng phương pháp HCM để tính toán hiệu quả tại một thời điểm nhất 

định. Kết quả thu được biểu diễn trên Hình 5 cho thấy thời gian di chuyển qua nút và thời gian 

chờ tại nút khi áp dụng điều khiển thích ứng đèn tín hiệu giảm đáng kể so với trường hợp pha 

đèn cố định hiện có, nhờ đó tăng được vận tốc di chuyển qua nút, tăng năng lực thông hành và 

giảm ùn tắc giao thông tại nút.  

 

Hình 5. Hiệu quả của điều khiển thích ứng đèn tín hiệu  
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4. KẾT LUẬN 

Ùn tắc giao thông đô thị đang ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã 

hội, đòi hỏi cần phải có giải pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả. Điều khiển thích ứng đèn tín 

hiệu giao thông là một trong những ứng dụng quan trọng của hệ thống giao thông minh trong 

việc tối ưu hiệu quả khai thác cơ sở hạ tầng giao thông hiện có. Trên cơ sở phân tích một số 

công nghệ điều khiển thích ứng đèn tín hiệu, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng xây dựng thuật 

toán điều khiển thích ứng đèn tín hiệu cho nút giao Dương Đình Nghệ - Trung Kính. Kết quả 

tính toán cho thấy hiệu quả rõ rệt của phương pháp đề xuất trong việc giảm thời gian di chuyển 

qua nút và thời gian chờ tại nút, do đó có thể khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông đang 

diễn ra tại đây. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Dữ liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 
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[3] Traffic Detector Handbook (U.S. Department of Transportation) 

[4] Nghiên cứu thiết kế hệ thống đèn giao thông thông minh (Tạp chí khoa học 2010:15b 56-63) 

[5] Automatic Traffic Light Control System (California State University) 

[6] Adaptive Predictive Traffic Timer Control Algorithm (Department of Computer Science and 

Engineering) 

[7] Techniques for Smart Traffic Control (International Journal of Computer Applications 
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NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ 

ỨNG DỤNG THEO DÕI GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRONG ĐẠI DỊCH 

COVID-19 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

Lớp: 

KS. Đinh Công Tùng 

Nguyễn Trung Tài     

CNTT5 

 

Tóm tắt: Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, giãn cách xã hội trở nên cần thiết trong việc 

giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các kỹ 

thuật học sâu (deep learning) ứng dụng trong việc giám sát giãn cách xã hội ở những nơi công 

cộng. Bài báo trình bày hai kỹ thuật nhận dạng đối tượng (object detection) và giám sát đối tượng 

(object tracking) để phát hiện và giám sát các đối tượng người trong luồng video thời gian thực. 

Sau đó, dựa vào vị trí đặt camera, chúng tôi tính toán khoảng cách bằng việc quy đổi giữa hai đơn 

vị mét và pixel thông qua giá trị ppm. Việc thử nghiệm của phương pháp được thực hiện trên các 

video thu thập từ camera công cộng đã có sẵn thông số. Chương trình đưa ra cảnh báo, số lượng 

người vi phạm giãn cách xã hội và đánh dấu những đối tượng người đang tiếp xúc khoảng cách 

dưới 2 mét trong luồng video thời gian thực. 

Từ khóa: Học sâu, Object detection, Object tracking, giãn cách xã hội. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sau sự gia tăng đáng kể của đại dịch COVID-19 kể từ cuối tháng 12 năm 2019, giãn cách 

xã hội được cho là một phương pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus. Với tình 

hình cấp thiết đó, một vài quốc gia phát triển đã sử dụng công nghệ GPS để theo dõi chuyển 

động của những người bị nhiễm hoặc đang nghi ngờ [1]. Vào năm 2019, Harvey & LaPlace đã 

sử dụng máy bay không người lái và camera giám sát để phát hiện đám đông tụ tập [2]. Một 

phương pháp mới được đưa ra nhắm mục đích cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe thông 

minh sử dụng Internet of Medical Things [3]. Tại Việt Nam, ứng dụng Bluezone được phát 

triển và sử dụng rộng rãi nhằm cảnh báo và theo dõi mọi người thông qua bluetooth.  

Bên cạnh đó, các phương pháp học máy, học sâu cũng được sử dụng cho việc giám sát 

giãn cách xã hội. Năm 2020, nhóm nghiên cứu của Narinder Singh Punn đề xuất một mô hình 

sử dụng YOLOv3 để phát hiện con người và dùng Deepsort để tiếp cận để theo dõi những 

người được phát hiện bằng cách sử dụng các hộp giới hạn và thông tin ID được chỉ định [4]. 

Các tác giả nói trên cải thiện việc phát hiện đối tượng bằng cách so sánh và cải tiến kết quả 

giữa faster-RCNN và SSD. Cũng vào năm 2020, đã có đề xuất phát triển mô hình máy bay 
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không người lái tự động giám sát khoảng cách xã hội [5]. Các nhà nghiên cứu đã đào tạo mô 

hình YOLOv3 với tập dữ liệu tùy chỉnh bao gồm hình ảnh trực diện và hình ảnh bên cạnh của 

những người bị giới hạn. Phương pháp này đồng thời hoạt động cho cả việc giám sát mọi người 

đeo khẩu trang. Máy bay không người lái kết hợp với thuật toán YOLOv3 giúp xác định khoảng 

cách xã hội và theo dõi những người từ bên cạnh hoặc nhìn trực diện ở những nơi công cộng, 

đồng thời kiểm tra việc đeo khẩu trang của người dân. Nhóm nghiên cứu Pouw, Toschi, van 

Schadewijk và Corbetta đã đề xuất một khung giám sát dựa trên biểu đồ hiệu quả để quản lý 

khoảng cách vật lý và quản lý đám đông [6]. Sathyamoorthy, Patel, Savle, Paul và Manocha 

đã đề xuất mô hình phát hiện đám đông tụ tập nơi công cộng [7]. Các tác giả đã sử dụng một 

robot di động có camera RGB-D để theo dõi việc giãn cách, kết hợp nắp chụp 2D để điều 

hướng robot không va chạm với những vật thể khác.  

Rõ ràng, việc giám sát giãn cách xã hội là một điều rất cần thiết. Với mục đích sử dụng 

các kỹ thuật học sâu để giám sát giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19, trong bài báo này, 

chúng tôi nghiên cứu về phát hiện đối tượng (Object detection), theo dõi đối tượng (Object 

tracking) và các phương pháp tính toán khoảng cách giữa hai vật thể. Tiếp theo, chúng tôi kết 

hợp những kiến thức trên, đưa ra một mô hình giám sát giãn cách xã hội và cuối cùng thử 

nghiệm trên hình ảnh, video và luồng video thời gian thực. Kết quả thử nghiệm cho thấy, mô 

hình có độ chính xác khá cao, tương đương với những phương pháp hiện tại. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với cài đặt thực nghiệm. 

2.2. Phương tiện nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu áp dụng các kiến thức về học sâu (deep learning), xây dựng 

chương trình dựa trên Open-CV, kết hợp thuật toán ObjectDetection và ObjectTracking để 

xác định và theo dõi đối tượng, sử dụng ngôn ngữ lập trình python để xây dựng chương 

trình theo dõi giãn cách xã hội. 

2.3. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

Trong đề tài này, chúng tôi vận dụng những kiến thức về CNN (Convolutional neural 

network) và một vài kĩ thuật trong thị giác máy tính để xây dựng mô hình học máy theo 

dõi giãn cách xã hội. Nhóm nghiên cứu sử dụng YOLO - một thuật toán object detection 

nổi tiếng để xác định đối tượng người có trong luồng video. Mỗi người được gán một ID 

đồng thời đánh dấu bằng một bounding box - hình hộp bao quanh vật thể (được trình bày 

ở mục 2.3.1). Công thức Euclid được áp dụng để tính khoảng các giữa các tâm bounding 
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box, sau đó kiểm tra khoảng cách tính được giữa mỗi người có đảm bảo an toàn giãn cách 

xã hội không. Quy định khoảng cách an toàn là 2 mét, để quy đổi đơn vị mét sang pixel, 

chúng tôi tính toán giá trị ppm (được trình bày ở mục 2.3.2). Với mỗi cặp đối tượng người 

không đảm bảo giãn cách, màu của bounding box sẽ được chuyển sang màu đỏ, đồng thời 

hệ thống sẽ phát ra tiếng kêu nhằm mục đích cảnh báo.  

2.3.1. Phát hiện và theo dõi đối tượng 

a) Mô hình CNN (Convolutional neural networks) 

CNN là một kiểu mạng neural truyền thẳng, trong đó kiến trúc chính gồm nhiều thành 

phần được ghép nối với nhau theo cấu trúc nhiều tầng (convolution, pooling...), trong đó 

convolution thường là tầng quan trọng nhất trong cấu trúc, vì những đặc trưng quan trọng 

nhất của một bức ảnh sẽ được trích xuất ở lớp này nhờ việc lấy tích chập. Tầng pooling là 

một trong những thành phần tính toán chính trong cấu trúc CNN. Đây là quá trình tính toán 

trên ma trận với mục tiêu là làm giảm kích thước ma trận sau khi tính toán, nhưng vẫn làm 

nổi bật được các đặc trưng của ma trận đầu vào. Kết nối đầy đủ (fully connected) là cách 

kết nối các neural ở hai tầng với nhau trong đó tầng sau kết nối đầy đủ với các neural ở 

tầng trước đó. Sau khi ảnh được truyền qua nhiều tầng (convolutional layer và pooling 

layer) thì mô hình đã học được tương đối các đặc điểm của ảnh thì tensor của output layer 

cuối cùng sẽ được làm phẳng thành. Cuối cùng, ta sử dụng các tầng kết nối (fully connected 

layer) để kết hợp các đặc điểm của ảnh và tạo đầu ra của mô hình. 

 

Hình  1. Mô hình của mạng CNN 

b) Object detection – mô hình YOLO 

Để phát hiện đối tượng trong hình ảnh, người ta tiến hành cắt riêng từng vùng ảnh, 

sau đó đưa từng vùng ảnh đó vào mạng CNN. Khi vật thể được phát hiện, người ta sẽ lưu 

lại vị trí của nó và dùng làm bounding box. Phương pháp này rất chậm và tốn tài nguyên 

do phải cắt nhiều vùng ảnh khác nhau để phát hiện vật thể. Để khắc phục những hạn chế 

trên, chúng ta có mô hình R-CNN để phát hiện đối tượng. Thay vì việc thử nhiều cách cắt, 

R-CNN áp dụng một thuật toán có tên Selective Search để chọn ra 2000 vùng ảnh có khả 
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năng chứa đối tượng, sau đó đưa các vùng ảnh này vào mạng CNN. Tuy nhiên số lượng 

2000 vùng ảnh vẫn khá lớn, chi phí tính toán khá cao, vì vậy, có một vài kiến thức mới cho 

phép thuật toán này chạy nhanh hơn như Fast R-CNN và Faster R-CNN. 

Thay vì việc cắt từng vùng ảnh như những phương pháp nói trên, YOLO sẽ chia ảnh 

thành một lưới vuông có kích thước G x G. Sau đó, mỗi lưới sẽ chạy một mạng CNN dự 

đoán y có dạng như sau: 

y = [pc,bx,by,bh,bw,c1,c2,…,cp,…]T 𝜖 𝑅𝐺 × 𝐺 × 𝑘 × (5+𝑝) 

                                                 Lặp lại k lần 

Trong đó: pc là xác suất dự đoán được một vật thể bx,by,bh,bw là những thuộc tính của 

hộp giới hạn được dự đoán. c1,c2,…,cp là véc tơ phân phối xác suất dự báo của các lớp. 

Cuối cùng, các bounding box có xác suất lớn nhất sẽ được giữ lại sau khi đã sử dụng 

thuật toán non-max suppression để loại bỏ những bounding box có khả năng trùng lặp. 

YOLO có thời gian chạy nhất nhanh đảm bảo được yêu cầu realtime cho chương trình. 

 

Hình 2. Mô phỏng thuật toán YOLO 

c) Kết hợp object detection và object tracking 

Trong luồng video thời gian thực sẽ có rất nhiều khung hình, việc mỗi khung hình 

đều tiến hành phát hiện đối tượng người sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và tốn tài nguyên của 

máy, hơn nữa, việc theo dõi quá trình di chuyển của một người trong luồng video thời gian 

thực cũng trở nên khó khăn. Khi đó, kỹ thuật object tracking được kết hợp. 

Kỹ thuật Object tracking sẽ đánh dấu mỗi người một ID riêng để phân biệt, đồng thời 

có thể dự đoán vị trí của người trong khung hình tiếp theo. Việc kết hợp cả hai phương 

pháp sẽ giảm số lần phát hiện người của chương trình, cải thiện tốc độ, đồng thời tăng độ 

chính xác trong quá trình phát hiện người trong luồng video thời gian thực, giảm thiểu 

trường hợp phát hiện thiếu người. 
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2.3.2. Tính toán khoảng cách   

Trong chương trình, nhóm nghiên cứu tính khoảng cách giữa các đối tượng người 

dựa vào đơn vị pixel. Để đổi từ mét sang pixel và ngược lại, ta cần một giá trị là ppm (pixels 

per metre). Pixels per metre là mật độ của pixels trên mỗi mét. Giá trị này phụ thuộc vào 

khoảng cách giữa camera so với đối tượng. Ví dụ, một vật cách xa 10 mét sẽ có ít pixel 

trên mỗi mét hơn là vật cách xa 3 mét. Chúng tôi tính giá trị ppm dựa vào khoảng cách của 

camera đến một đối tượng. Để tính mật độ pixel trên mét (ppm), chúng tôi dựa vào số lượng 

pixel theo chiều ngang của hình ảnh và độ dài tính bằng mét theo chiều rộng của khung 

hình. Dựa vào đó, nhóm nghiên cứu có công thức tính mật độ pixel trên mét (ppm) như 

sau: 

Pmm = 
ImageWidth

FieldOfView
 

Trong đó, ImageWidth là chiều rộng hình ảnh được tính bằng pixel, FieldOfView là 

khoảng cách tính bằng mét theo chiều rộng của khung cảnh được xem trong máy ảnh tại 

một điểm cụ thể. Chúng tôi tính toán ppm trong bài báo cáo này dựa vào một camera đặt ở 

một vị trí cố định. Khi dịch chuyển hay thay đổi camera, ta phải tính toán lại giá trị ppm 

[8]. 

Để xác định số lượng pixels (gọi là d_pixels) tương ứng với 2 mét (d_meters), chúng 

tôi có công thức: 

d_pixels = d_meters * ppm. 

2.3. Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp giám sát khoảng cách xã hội dựa 

trên các mô hình học sâu, kết quả được thể hiện ở hình 3. Chúng ta có thể thấy những người 

vi phạm giãn cách xã hội được đánh dấu màu đỏ, những người giữ khoảng cách an toàn 

được đánh dấu màu xanh. Chương trình đưa ra tổng số người không thực hiện giãn cách xã 

hội, đồng thời tạo tiếng kêu cảnh báo từ hệ thống. 

 

Hình 3. Một số kết quả 
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Việc tính toán khoảng cách đối tượng người vẫn còn một vài sai số, do bài báo tính 

dựa góc nhìn của camera. Để khắc phục những hạn chế nói trên, chúng ta có thể tính khoảng 

cách dựa trên góc nhìn hướng vuông góc xuống hay còn gọi là Bird’s Eye View. Ngoài ra, 

việc cải tiến quy trình phát hiện đối tượng cũng có thể tăng độ chính xác cho mô hình.  

3. KẾT LUẬN 

Bài báo trình bày một phương pháp giám sát khoảng cách xã hội giao thông qua các 

hình ảnh thu được từ camera giám sát lắp đặt trên cao. Các đối tượng người được nhận 

dạng bằng thuật toán YOLO kết hợp với Object tracking và tính toán khoảng cách dựa trên 

sự dịch chuyển của điểm ảnh giữa các khung hình. Nhóm nghiên cứu đã kết hợp Object 

detection và Object tracking với nhau với mục đích tăng độ chính xác và giảm số lần xác 

định đối tượng người. Bên cạnh đó, tham số ppm được xử lý phù hợp với vị trí và góc độ 

camera để tăng độ chính xác khi tính toán khoảng cách giữa các đối tượng. Hệ thống có độ 

chính xác cao, tương đương với các phương pháp hiện có. Trong tương lai chúng tôi sẽ 

phát triển chương trình với độ chính xác cao hơn, áp dụng vào thực tiễn những địa điểm 

như siêu thị, văn phòng… 
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Abstract: This project proposes two new methods of deep neural networks and 

handcrafted features for damage detection. The first method uses a convolution neural 

network (CNN) to extract deep features in time series and Long Short Term Memory 

(LSTM) network to find a statistically significant correlation of each lagged feature in time 

series data. Instead of using the LSTM network, the second method uses handcrafted 

features to find the sensitive features to the damage. These two types of features are 

combined to increase damage detection ability compared to deep features only. 

Từ khóa: damage detection, machine learning, deep learning, CNN, LSTM. 

1. INTRODUCTION 

Structural damage is defined as any change in the structural properties that prevent 

the system from performing at the desired level of safety and functionality [1]. Inherent in 

this definition of damage is the concept that damage detection requires a comparison 

between two states of the system, one of which must be representative of the reference, 

usually undamaged, conditions of the system. 

There are several machine learning methods for damage detection, such as Principal 

Component Analysis (PCA) [2], Support Vector Machine [3], Artificial Neural Network 

(ANN)[4], Autoregressive model (AR) [5],... In general, these methods all consist of three 

main steps: First is to collect data, second is to process raw data to get important features, 

and finally base these features to detect damage. 

The approaches of damage detection based on the above machine learning methods 

have been successfully applied to model the normal and damaged condition, even when 

severe effects of varying factors impose difficulties to the damage detection. However, 

these approaches have limitations due to the dependence on the structural inspections, 
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especially on the qualitative and not necessarily consistent visual inspections, as well as 

due to the constraints related to data distribution and model parameters. In recent years, a 

convolution neural network has been applied to detect structural damage with positive 

results. This project proposes two new methods of damage detection using a combination 

of deep neural networks and handcrafted features. 

2. MAIN CONTENTS 

2.1. Deep learning for damage detection 

The deep learning model, Convolution Neural Network (CNN) was first proposed by 

LeCun [6] and is used mainly for image processing or classification. A CNN consists of 

convolution and pooling layers [7]. These layers are connected to one or more fully-

connected layers. From convolution and pooling layers, feature maps which are two 

dimensional matrices of CNN neurons are extracted. One of the advantages of CNN is the 

ability to learn relevant features from data and weight sharing. It can help not only to reduce 

computation complexity but also to save memory compared to traditional neural network. 

Traditional CNN’s input data is a two-dimensional matric, but a modified model called 1D 

CNN, can be developed to accept input data as one-dimensional time series while keeping 

the existing advantages of CNN in image processing. Recently, many researchers have 

shown that 1D CNN has certain advantages using time series as input in SHM. Using 1D 

CNN, the forward propagation and backward propagation computation only implements 

array operations instead of matrix operations, which helps to reduce computation 

complexity. Also, 1D CNN with shallow architecture can learn the task in time series 

problems. These architectures are much easier in training, implementing as well. The 1D 

CNN architecture for damage detection used in this paper is employed from [7]. 

The 1D CNN architecture includes two main parts: the convolution layers that 

concurrently implement both 1D convolution and pooling operations to derive the 

concerning features. It is followed by fully connected layers operating as multi-layer 

perceptron that implements classification tasks. 

2.2. Proposed method 

2.2.1. Damage detection using CNN with handcrafted features 

In this method, input raw data will be processed by two methods. One of them is deep 

feature extraction using CNN, and the other method is feature extraction using 

autocorrelation. The features of these two methods are concatenated and use as input to the 
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fully connected layer for damage detection [8]. The framework of this method is shown in 

figure 1. 

 

Figure 1. Damage detection using CNN and handcrafted features 

2.2.2. Damage detection using combination of CNN LSTM 

In our method, the time series were fed to the convolution neural network to 

automatically extract the features. We constructed the CNN by adjusting the all the two 

dimensional layers to one dimensional layers for training and testing. The model is shown 

in figure 2. Here, the kernel moves in one direction from the beginning of a time series 

towards the end to perform convolution. The elements of the kernel get multiplied by the 

corresponding elements of the time series that they cover at a given point. Then the results 

of the multiplication are added together and a nonlinear activation function is applied to 

the value. These features are go through the LSTM as sequences and will be classified as 

damaged and undamaged state. 

 

Figure 2. Combination of CNN and LSTM architecture 

2.2.3. Experimental results 

Prediction accuracy is evaluated on the testing set. We evaluate the accuracy of the methods 

using the ground truth notion of positive and negative detection. The accuracy of the 
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method will be calculated as the percentage of correctly classified samples compared with 

the total number of samples. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)

(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁)
 

where TP is the true positive, TN is the true negative, FP is false positive, FN is the false 

negative. We also evaluate the results using F-measure, which takes both false positive and 

false negative into account and is useful when the data are unbalanced. 

2*Recall*Precision

Recall Precision
F measure− =

+
 

where Recall = TP/(TP + FN) and Precision = TP/(TP + FP). 

Data used in this paper is from Los Alamos National Laboratory (LANL) [9], which 

is a three-story building structure and is used as a damaged detection test-bed structure. 

There are 5 sensors installed at each floor to capture the dynamic response during the 

excitation. The detail of the structure and data collected is described in [9]. The state 

conditions can be divided to two states, undamaged states (state 1 to 9) and damaged states 

(state 10 to 17), each state including 10 times testing. 

Data are divided into training and testing set randomly, which is 70% for training and 

30% for testing. During training phase, the features and labels are provided for all the time 

series in the training set. Afterward, the model has built to capture the relationship between 

features and class labels. Here, in our method, the features are extracted from deep neural 

network automatically and LSTM is used as classification. Here the CNN configuration 

includes three layers, which receive time series with 8192 time points, the number of nodes 

are 512, 256 and 128 for layer one, two, three, respectively. Figure 3 shows the training 

and testing performance of the combination network. 

Table 1. Confusion matrix for CNN with handcrafted method (left) and CNN feature 

(right) 

 

 

 

 

As described in figure 3, the model in training phase with 20 epochs was optimal. 

Here the graph is not smooth due to the data is not large enough. Prediction accuracy are 

CNN with handcrafted Predicted  CNN Predicted 

Actual 

109 20  

Actual 

122 7 

16 110  44 82 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 19  

evaluated on the testing set. We evaluate the accuracy of the methods using the ground 

truth notion of positive and negative detection. The confusion matrix for two methods 

CNN, CNN with handcrafted features is shown in Table 1. The accuracy of the method 

will be calculated as the percentage of correctly classified samples compared with the total 

number of samples. 

 

Figure 3. Training and testing accuracy 

In the method of CNN with LSTM, 124 data sample of undamaged were correctly 

de-tected, lead to accuracy is 96.12%, outperform than CNN and CNN with handcrafted 

feature, while the data sample of damaged state is less accuracy than CNN with hand-craft 

feature, accuracy is 78.57%. This suggest the CNN with LSTM method can ignore some 

information from previous to present of the time series. 

Table 2. Confusion matrix for CNN-LSTM 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSION 

In this project, we proposed the new damaged detection methods using a convolution 

neural network with autocorrelation and a combination of deep neural networks. In the first 

method, the handcrafted feature extraction combined with the features extracted from CNN 

help to collect richer features than using only the CNN method. Experimental results show 

that the handcrafted features are suitable for damaged detection by capturing the 

dependence in time series, while feature from CNN is suitable for normal detection. In the 

CNN 

with LSTM 

Predicted 

Actual 
124 5 

27 99 
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second method, the LSTM received the deep features extracted from CNN to learn the 

temporal relation and implement the classification. Our results indicated that our proposed 

method outperforms the CNN method in damaged detection. 
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Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu các mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ được để xuất bởi 

Song và Chissom năm 1993, Chen đề xuất năm 1996 và các nghiên cứu cải tiến đã được 

công bố trong những năm gần đây. Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả dự 

báo như kỹ thuật chia khoảng tập nền, các luật dự báo và kỹ thuật giải mờ, đề tài đề xuất 

một phương pháp nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ trên cơ 

sở kết hợp tối ưu các khoảng chia tập nền bằng thuật toán tối ưu bầy đàn và kỹ thuật giải 

mờ mới hiệu quả. Mô hình dự báo được đề xuất được ứng dụng để dự báo số sinh viên 

nhập học của Trường Đại học Alabama từ năm 1971 đến năm 1992 và cho độ chính xác 

dự báo tốt đối với cả chuỗi thời gian mờ bậc nhất và chuỗi thời gian mờ bậc cao. 

Từ khóa: dự báo, chuỗi thời gian mờ, giải mờ, quan hệ logic mờ. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dự báo được những sự việc, hiện tượng xảy ra trong tương lai giúp chúng ta hoạch 

định và ra quyết định tốt hơn, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm công sức, thời 

gian và chi phí. Có nhiều mô hình dự báo được đề xuất như ARMA, ARIMA, MA [9], 

chuỗi thời gian mờ [1], trong đó mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên lý thuyết tập 

mờ của Zadeh [10] đã và đang thu hút cộng đồng các nhà khoa học nghiên cứu trong những 

năm gần đây do có thể dự báo tốt đối với các mẫu dữ liệu có độ biến thiên lớn, dữ liệu được 

ghi nhận dưới dạng nhãn ngôn ngữ (như “low”, “medium”, “high”, “very high”, …) và số 

mẫu quan sát ít. 

 Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ được Song và Chissom [1] đề xuất năm 1993 và 

được áp dụng để dự báo số lượng sinh viên nhập học của trường Đại học Alabama [2, 3]. 

Tuy nhiên, mô hình dự báo của Song và Chissom sử dụng các phép tính kết hợp max-min 

phức tạp trong xử lý các quan hệ logic mờ và sẽ tốn nhiều thời gian tính toán khi số lượng 

các quan hệ logic mờ lớn. Nhằm khắc phục nhược điểm này, Chen [4] đã đề xuất phương 

pháp hiệu quả hơn trong dự báo số lượng sinh viên nhập học bằng việc sử dụng các nhóm 
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quan hệ logic mờ và giải mờ bằng phép tính số học đơn giản. Để giải quyết tình trạng lặp lại 

của các quan hệ logic mờ và phản ánh được tầm quan trọng của thứ tự xuất hiện của chúng, 

Yu đã gán cho chúng các trọng số theo thứ xuất hiện trong nhóm quan hệ logic mờ [11]. Các 

nghiên cứu trên đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu dự báo chuỗi thời gian mờ với các đề 

xuất cải tiến cả về phương pháp luận và nghiên cứu ứng dụng.  

Các cải tiến về phương pháp luận chủ yếu tập chung cải tiến mô hình dự báo chuỗi 

thời gian mờ được đề xuất bởi Chen dựa trên ba yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả dự 

báo. Thứ nhất, tối ưu độ dài các khoảng chia tập nền bằng các các thuật toán tối ưu như 

thuật toán di truyền [12, 14], thuật toán tối ưu bầy đàn [7], tìm kiếm Tabu, phân cụm, … 

Thứ hai, sử dụng các mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao [14], mô hình chuỗi thời gian 

mờ đa nhân tố (thường là hai nhân tố) [15] thay vì mô hình chuỗi thời gian mờ bậc nhất,  

áp dụng mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ phụ thuộc thời gian [8, 20]. Thứ ba, áp dụng 

các phương pháp giải mờ hiệu quả nhằm tăng độ chính xác của kết quả dự báo [11, 7]. 

Các nghiên cứu ứng dụng chuỗi thời gian mờ trong giải quyết các bài toán dự báo 

trong thực tế bao gồm bài toán dự báo số sinh viên nhập học (the enrollment forecasting) 

[2-8], dự báo nhiệt độ (temperature forecasting) [15], dự báo chỉ số chứng khoán (stock 

index forecasting) [7], dự báo nhu cầu du lịch, dự báo tai nạn xe hơi (car road accident 

forecasting), ... 

Trên cơ sở các phân tích trên, chúng tôi thấy rằng đây là hướng nghiên cứu vẫn đang 

được quan tâm và thu hút nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Do vậy, đề tài có tính 

khoa học và ứng dụng thực tiễn. Đề tài đề xuất áp dụng mô hình chuỗi thời gian mờ không 

phụ thuộc thời gian có sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn PSO để chia các khoảng dữ liệu 

hợp lý hơn và sử dụng các quan hệ logic mờ bậc nhất, quan hệ logic mờ bậc cao cộng thêm 

kĩ thuật giải mờ được đề xuất. Các kết quả thực nghiệm cho số liệu sinh viên nhập học của 

trường đại học Alabama trên mô hình được đề xuất cho kết quả khá tốt so với những phương 

pháp khác khi sử dụng mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ dừng kết hợp với tối ưu bầy đàn 

hay giải thuật di truyền.  

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Tiếp cận nghiên cứu 

2.1.1. Lý do lựa chọn đề tài 

Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích số liệu 

trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Chính do tầm quan trọng của 
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các lĩnh vực này, đặc biệt đối với bài toán dữ liệu tuyển sinh chúng tôi đề xuất một thuật 

toán mới đem lại kết quả cao cho việc dự báo. 

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp chính được sử trọng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu 

bao gồm: 

- Phương pháp phân tích và tổng hơp lý thuyết: nghiên cứu các lý thuyết trong các 

báo cáo về mô hình chuỗi thời gian mờ đã công bố, đặc biệt quan tâm đến kĩ thuật giải mờ 

và chia khoảng tập mờ. 

- Sử dụng phương pháp thực nghiệm: dùng bộ số liệu sinh viên nhập học của trường 

đại học Alabama để đánh giá các mô hình chuỗi thời gian mờ. Cơ sở là các thuật toán với 

chuỗi thời gian mờ đã công bố và nghiên cứu đề xuất thuật toán mới, so sánh các kết quả 

thực nghiệm. 

2.1.3. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu là tập trung nghiên cứu mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ và 

áp dụng dự báo số lượng sinh viên nhập học của Đại học Alabama. Cài đặt phần mềm mô 

phỏng trên máy tính và đánh giá các kết quả thu được. 

2.2. Nội dung nghiên cứu và kết quả 

Đề tài tập trung khảo sát, phân tích các mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ đã được 

công bố để tìm ra những ưu và nhược điểm của các mô hình đó. Từ đó, tìm ra được các 

biện pháp, kỹ thuật cải tiến nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo. 

2.2.1. Về cơ sở lý thuyết 

- Đề tài hệ thống lại dưới dạng cô động một số lý thuyết nền tảng như Chuỗi thời gian 

mờ, Quan hệ logic mờ bậc nhất và bậc cao, Nhóm quan hệ logic mờ bậc nhất và bậc cao. 

- Trình bày một số mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ đã được công bố bao gồm: 

Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Chen, Huarng, Nguyễn Công Điều, Yu. 

- Trình bày tóm tắt thuật toán tối ưu bầy đàn PSO. 

2.2.1. Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ được đề xuất 

- Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ được đề xuất dựa trên mô hình dự báo của Yu. 

Điểm khác đem lại tính hiệu quả của mô hình được đề xuất là việc áp dụng thuật toán tối 

ưu bầy đàn PSO để tối ưu các khoảng chia kết hợp với kỹ thuật giải mờ mới nhằm nâng 

cao độ chính xác của kết quả dự báo. Kỹ thuật giải mờ mới thể hiện ở Luật 2 trong Bước 5 

như sau:  
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Luật 2: Nếu xuất hiện nhóm quan hệ logic mờ có dạng Ai1, Ai2, …, Ai → Aj1, Aj2, ..., 

Ajk (, k ≥ 1), thì giá trị dự báo mờ là Aj1, Aj2, ..., Ajk. Mỗi khoảng ujl (1 ≤ l ≤ k) được chia 

thành p khoảng con bằng nhau và submjl là điểm giữa của một trong p khoảng con đó mà 

dữ liệu thực của năm dự báo có độ thuộc vào tập mờ Ajl là lớn nhất. Qua một số thực 

nghiệm, chúng tôi chọn p = 4. Giá trị dự báo rõ được tính toán theo công thức dưới đây: 

forecast = 
1 21 2 ...

1 2 ...

j j jksubm subm k subm

k

 +  + + 

+ + +
 

Kết quả thực nghiệm đối với mô hình bậc nhất: 

Kết quả thực nghiệm của mô hình bậc nhất được đề xuất (được ký hiệu là WFTS) đối 

với bài toán dự báo số sinh viên nhập học của Đại học Alabama được so sánh với các mô 

hình dự báo đã được công bố: CCO6 của Chen và Chung [16], HPSO [17], Uslu [18], 

Chen&Zou [7]. Số lượng khoảng chia tập nền là 14 và sử dụng quan hệ logic mờ bậc 1. 

Mô hình đề xuất WFTS có giá trị MSE là 10735, nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị MSE của 

các mô hình CCO6, HPSO, Uslu và Chen&Zou có giá trị lần lượt là 35324, 22965, 422500 

và 23710. Như vậy, mô hình dự báo được đề xuất WFTS có giá trị MSE nhỏ nhất, tức là 

tốt hơn các mô hình được đối sánh.  

Kết quả thực nghiệm đối với mô hình bậc cao: 

Kết quả thực nghiệm của mô hình bậc cao được đề xuất được so sánh với các mô hình 

dự báo đã được công bố: CCO6, HPSO, AFPSO [19] và VGPSO [20] (Bảng 4.3 và Hình 

2). Số lượng khoảng chia tập nền cố định là 7 nhưng sử dụng các quan hệ logic mờ 

bậc cao, từ bậc 2 đến bậc 9. Kết quả so sánh cho thấy, mô hình dự báo mới được đề 

xuất WFTS có hiệu quả vượt hơn hẳn các mô hình còn lại đặc biệt là từ bậc 3 trở 

lên. 

Bảng 4.3. So sánh hiệu quả các mô hình khác nhau theo bậc. 

Bậc     CCO6 HPSO     AFPSO VGPSO WFTS 

2 67834 67123 19594 19868 16614 

3 31123 31644 31189 31307 716 

4 32009 23271 20155 23288 450 

5 24948 23534 20366 23552 512 

6 26980 23671 22276 23684 524 

7 26969 20651 18482 20669 545 

8 22387 17106 14778 17116 279 

9 18734 17971 15251 17987 307 
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Hình 2. Biểu đồ so sánh hiệu quả các mô hình khác nhau theo bậc. 

3. KẾT LUẬN 

Đề tài một mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ mới dựa trên khái niệm nhóm quan hệ 

mờ không phụ thuộc thời gian bậc cao và tối ưu bày đàn kết hợp với kỹ thuật giải mờ mới 

để nâng cao độ chính xác của kết quả dự báo. Qua những thực nghiệm tính toán và so sánh 

các kết quả thực nghiệm với các mô hình đã có cho thấy mô hình được đề xuất cho kết quả 

vượt trội hơn hẳn đối với cả mô hình bậc nhất và các mô hình bậc cao. 
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Tóm tắt: Hiện nay việc sử dụng hệ thống khởi động bằng điện truyền thống đang 

mang lại nhiều bất cập vì vậy việc sử dụng hệ thống dừng cầm chừng thông minh là một 

điều vô cùng cấp thiết đối với ô tô. Qua đề tài nghiên cứu công nghệ dừng cầm chừng 

thông minh trên động cơ ô tô hiện đại mà chúng em thực hiện đã giải quyết được các vấn 

đề bất cập mà hệ thống khởi động bằng điện truyền thống đang vướng phải. Đề tài đã chỉ 

ra được cách thức hoạt động của hệ thống , các cơ cấu chấp hành , bộ phận điện tử, sơ đồ 

mạch điện tử và nguyên lý điện tử của hệ thống dừng cầm chừng thông minh , từ đó có thể 

ứng dụng một cách rộng rãi trên nhiều loại ô tô khác nhau. 

Từ khóa: Auto Start-Stop, Hệ thống dừng cầm chừng thông minh 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Lượng ô tô ở Việt Nam và thế giới ngày càng gia tăng, cụ thể hơn là vào năm 2020 

lượng ô tô bán ra tại Việt Nam là gần 410.000 xe , trên thế giới là gần 70 triệu xe . Khi 

dừng đèn đỏ hoặc tắc đường ở các khu vực thành thị thì sẽ khiến ô tô tiêu tốn rất nhiều 

nhiên liệu và phát thải một lượng khí thải độc hại rất lớn ảnh hưởng đến môi trường, hơn 

nữa khi dừng lại động cơ vẫn còn hoạt động và tạo ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến các 

phương tiện xung quanh. Mà hệ thống khởi động bằng điện truyền thống lại không đáp ứng 

được các nhu cầu cấp thiết trên nên từ đấy phải tìm ra một phương pháp phù hợp với thực 

trạng đó và hệ thống dừng cầm chừng thông minh đáp ứng tất cả các điều kiện của “bài 

toán” khí thải, nhiên liệu, tiếng ồn và sự tiện nghi của người lái xe đặt ra. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu chính đó chính là nghiên cứu lý thuyết về hệ thống dừng 

cầm chừng thông minh trên động cơ ô tô hiện đại mà cụ thể hơn là xe BMW 528i.Nhờ các 

bài báo về hệ thống dừng cầm chừng Auto Start-Stop trên xe BMW , hệ thống dừng cầm 

chừng Idling Stop trên xe Mazda , hệ thống Start/Stop trên xe Toyota , hệ thống dừng cầm 
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chừng thông minh trên xe máy Honda và một số tài liệu khác về hệ thống dừng cầm chừng 

thông minh như : Phần mềm chuẩn đoán BMW ICOM , phần mềm chuẩn đoán Toyota 

Techstream đã giúp nhóm chúng em hoàn thành đề tài nghiên cứu này. 

Nội dung nghiên cứu chúng em tập trung vào việc nghiên cứu nguyên lý làm việc của 

hệ thống dừng cầm chừng thông minh Auto Start-Stop, các cơ cấu chấp hành và hệ thống 

điện tử, sơ đồ mạch điện tử của hệ thống bao gồm ECU, ECM, các cảm biến và những bộ 

phận có liên quan đến hệ thống.  

Kết quả nghiên cứu: Nhóm chúng em đã chỉ ra được cách thức hoạt động của hệ 

thống, các cơ cấu chấp hành, bộ phận điện tử, sơ đồ mạch điện tử và nguyên lý điện tử của 

hệ thống dừng cầm chừng thông minh, từ đó có thể ứng dụng một cách rộng rãi trên nhiều 

loại ô tô khác nhau. 

Chú thích ( Hình 1 ) 

1 Hood contact switch ( công tắc kết nối đầu xe ) 

2 Zero-gear sensor (vehicles with manual transmission only) (cảm biến hộp số) 

3 Digital Motor Electronics DME (Điện tử kỹ thuật số hệ thống động cơ) 

4 Junction box electronics with front power distribution box (Thiết bị điện tử kết nối 

với bộ phận phân phối điện tử phía trước xe ) 

5 DC/DC converter (Bộ phận chuyển đổi dòng điện một chiều) 

6 Rear right power distribution box ( Bộ phận phân phối điện phía sau bên phải ) 

7 Intelligent battery sensor (IBS) (Cảm biến ắc quy thông minh ) 

8 Battery ( Ắc quy ) 

9 Battery power distribution box ( Bộ phận phân phối nguồn điện ắc quy ) 

10 Seat belt buckle contact, driver's seat (Tiếp điểm thắt dây an toàn , ghế lái) 

11 Chassis Management, ICM (Hệ thống kiểm soát khung gầm) 

12 Steering column switch cluster (SZL) (Cụm công tắc cột lái ) 

13 Clutch switch (vehicles with manual transmission only) (Công tắc ly hợp – chỉ 

dành cho số tay) 

14 Instrument cluster KOMBI (Cụm đồng hồ điện tử) 

15 Driver's side door contact (Tiếp điểm cửa phụ bên lái) 

16 Footwell module FRM (Mô đun khoảng trống để chân bên lái ) 

17 Crash safety module, ACSM ( Mô đun an toàn khi tai nạn ) 

18 Start/Stop button (Nút ấn Start / Stop) 

19 Car Access System CAS (Hệ thống tiếp cận ô tô ) 

20 Central Gateway Module (Mô đun cổng trung tâm) 

21 Electromechanical Power Steering EPS (Hệ thống lái điện , cơ điện ) 

22 Dynamic Stability Control (DSC) (Bộ phận kiểm soát ổn định động) 

23 Brake vacuum-sensor (vehicles with manual transmission only) (Cảm biến chân 

không của phanh – chỉ dành cho xe số sàn) 

24 Started (Điểm bắt đầu ) 
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Hình 1. Sơ đồ mạch điện của hệ thống 
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Ô tô đang chạy Nhấn ga ở các tay số khác 

nhau 

Động cơ đang hoạt động 

hiển thị thời gian và nhiệt độ 

động cơ 

 

Khi xe dừng đèn đỏ Lái xe để tay số N và nhả 

chân ga 

Động cơ tắt, khi đó trên taplo 

hiển thị xe đang ở trạng thái 

dừng cầm chừng thông minh 

 

Khi đèn xanh, lái xe muốn 

đi tiếp 

Nhấn chân ga Động cơ tự động khởi động 

lại 

Hình 2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống 
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Hình 3. Nguyên lý điều khiển của hệ thống 

3. KẾT LUẬN 

Hệ thống dừng cầm chừng thông minh là một hệ thống tiên tiến hiện đại và góp phần 

làm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ , giảm lượng khí thải và làm giảm tiếng ồn  khi xe dừng 

trong một khoảng thời gian ngắn như chờ đèn đỏ , tắc đường . Ngoài ra nó còn tăng tính 

tiện nghi cho người lái xe khi sử dụng một chiếc xe được tích hợp hệ thống dừng cầm 

chừng thông minh vì chỉ cần người lái xe chuyển từ chân phanh sang chân ga thì động cơ 

sẽ khởi động trở lại. Đây là một hệ thống mang tính cấp thiết đối với động cơ hiện đại mà 

có thể ứng dụng một cách rộng rãi trên nhiều dòng xe và loại xe khác nhau. 

Tài liệu tham khảo 
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Tóm tắt:  Kết hợp mạch radio NRF24L01+ vào ổ cắm để tạo ra điện 1 chiều ổ cắm 

đáp ứng được nhu cầu trên và quan trọng hơn là giá thành rẻ, bất kì 1 thiết bị điện trong 

nhà khi kết nối với ổ cắm này đều cho phép ta có khả năng điều khiển từ xa vô cùng tiện 

lợi. 

Chúng em đã đề xuất một vài hướng phát triển như: mở rộng kết nối với nhiều thiết 

bị hơn, thu nhỏ kích thước của ổ cắm để nâng cao tính thẩm mỹ. 

Từ khóa: NRF24L01, RELAY  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong thời đại 4.0 nhu cầu điều khiển các thiết bị từ xa đang là xu hướng và rất dc 

ưu chuộng . Nhưng giá thành của các thiết bị thường lại không hề rẻ . Thấu hiểu được nhu 

cầu đó , nhóm bọn em đã suy nghĩ và đề ra giải pháp kết hợp mạch radio NRF24L01+ vào 

ổ cắm để tạo ra điện 1 chiều ổ cắm đáp ứng được nhu cầu trên và quan trọng hơn là giá 

thành rẻ , bất kì 1 thiết bị điện trong nhà khi kết nối với ổ cắm này đều cho phép ta có khả 

năng điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

• Sản phẩm hoàn thiện ở một ổ cắm và 1 tay cầm điều khiển.  

• Cấu tạo:  

Ổ cắm:  

- Khối nguồn: DC (220V) + AC (7.4V)  

- Khối thu: NRF24L01 + Arduino 
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 - Khối chấp hành: Relay  

 Tay cầm:   

 - Khối nguồn: AC (5V)  

 - Khối phát: NRF24L01 + Arduino Joystick Shield 

 

• Nguyên lý làm việc:  

+) Ổ cắm:  

1. Khối nguồn: có hai bộ nguồn gồm một chiều (DC -7,4 V ) vào nguồn xoay chiều 

(AC – 220V ). Khối nguồn 7,4 V gồm hai pin, mỗi pin có điện áp định mức 3,7 V sau khi 

được hạ áp xuống 5 V nhờ mạch hạ áp 7805 có nhiệm vụ nuôi board mạch trong quá trình 

hoạt động. Khối nguồn AC 220V dùng để cung cấp cho thiết bị điện.  

2. Khối thu: Module NRF24L01+ có nhiệm vụ thu tín hiệu đã phát từ tay cầm. Tín 

hiệu được truyền đến Arduino để xử lý và truyền lệnh điều khiển đến khối chấp hành relay.  

3. Khối chấp hành: module tích hợp sẵn cụm 3 relay, điều khiển 3 ổ cắm hoạt động 

riêng biệt. Mỗi relay chịu được cường độ dòng điện 10A ở hiệu điện thế 220V. Module 

relay sử dụng dòng một chiều DC nuôi mạch để kích hoạt các hệ thống tiếp điểm đóng 

ngắt dòng điện xoay chiều AC. Các chân digital của arduino gồm D5, D6, D7 lần lượt nối 

với các chân IN, IN2, IN3 của module relay để truyền tín hiệu từ Arduino đến relay. Mỗi 

relay có 3 chân tương ứng: NO, NC và chân COM. Nhưng ở đây ta dùng cách đấu NO 
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(Normally Open- thường hở) tức là khi không có tín hiệu điều khiển từ tay cầm mạch hở 

và ổ cắm không có điện. Các chân NO1, NO2, NO3 từ các relay trên module được đấu với 

ba ổ cắm. Chân COM của 3 relay được đấu với thiết bị và nguồn xoay chiều AC. Relay sẽ 

đóng mạch hoặc mở mạch khi nhận được tín hiệu tương ứng từ tay cầm. 

 

 

Hình 1. Hoàn thiện mạch ổ cắm 

 +)  Tay cầm: 

 1. Khối phát: module NRF24L01+ được lấy nguồn từ Arduino. Các chân của 

NRF24l01+ lần lượt là CE, CSN, SCK, MISO lần lượt đấu nối với các chân của Arduino: 

D9, D10, D13, D11, D12. Arduino Joystick Shield tích hợp sẵn các nút bấm trên Arduino. 

Khi thao tác lên nút bấm, tín hiệu được Arduino tiếp nhận và truyền đến mạch NRF24L01+ 

để thực hiện. Tín hiệu sẽ được mã hóa kết hợp với sóng cao tần để truyền đến ổ cắm. 

 2. Khối nguồn: là viên pin 5V được đặt ngay bên dưới Arduino Joystick Shield nối 

với chân GND (cực âm) và chân 5V (cực dương) để cấp nguồn cho Arduino. Toàn bộ linh 

kiện của ổ cắm đựợc đặt trong bộ vỏ đựơc thiết kế và in 3D với kích thứớc 20×7×10. 
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Hình 2. Sản phẩm tay cầm hoàn thiện 

 

 

Hình 3. Sản phẩm hoàn thiện 
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3. KẾT LUẬN 

Những kết quả đạt được: 

Quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đề tài đã giúp cho nhóm chúng em không 

chỉ củng cố và thực hành với những kiến thức đã được học mà còn được học hỏi thêm nhiều 

kiến thức thực tế mới rất bổ ích. Tuy đã được kết quả là thiết kế được một bộ điều khiển 

bật tắt thiết bị hoàn chỉnh. 

Phương hướng phát triển: 

Từ những mặt còn hạn chế của sản phẩm, để thiết bị hoạt động tốt hơn trong thực tế, 

chúng em đã đề xuất một vài hướng phát triển như: mở rộng kết nối với nhiều thiết bị hơn, 

thu nhỏ kích thước của ổ cắm để nâng cao tính thẩm mỹ. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. http://arduino.vn/bai-viet/562-su-dung-module-nrf24l01  

[2]. https://banlinhkien.com/ 

[3]. https://www.arduino.cc/ 

[4]. http://dammedientu.vn/module-nrf24l01-24g-cach-thuc-su-dung/ 
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NGHIÊN CỨU Ô TÔ TỰ LÁI TRONG TRƯỜNG HỢP                      

TÌM VỊ TRÍ ĐỖ XE 

 

 

Giảng viên hướng dẫn:   

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

 

Lớp: 

TS. Vũ Văn Tấn 

Trần Văn Đà 

Bùi Linh Trang       

Phạm Huy Hoàng   

Đặng Hoài Nam    

Đặng Đình Huy      

Cơ khí ô tô K58 

Kỹ sư tài năng K60 

Kỹ sư tài năng K59 

 

Tóm tắt: Ô tô tự hành là lĩnh vực đang được các nhà nghiên cứu quan tâm hiện nay. Trong 

đó, bãi đậu xe tự động được coi là một phần quan trọng trong nghiên cứu về ô tô tự hành. Khi số 

lượng ô tô ngày càng tăng lên, việc đậu xe ngày càng trở thành một vấn đề nan giải, do vậy bãi 

đậu xe tự động là một phần không thể thiếu trong tương lai. Trong nghiên cứu này nhóm tập trung 

vào áp dụng phương pháp cây ngẫu nhiên RRT và thuật toán Hybric A Star để tìm đường đi tham 

chiếu tối ưu cho ô tô sau đó phương pháp Stanley và mô hình dự đoán phi tuyến để điều khiển ô tô 

đi theo đường đi tham chiếu. Kết quả mô phỏng đã thể hiện rõ hiệu quả của bộ điều khiển đề xuất 

khi sai lệch của tín hiệu đường đi tham chiếu và điều khiển luôn dưới mức 1%. Góc đánh lái và 

quỹ đạo chuyển động thể hiện ô tô luôn nằm trong ngưỡng đánh lái và đảm bảo tính ổn định của 

xe. 

Từ khóa: Mô hình dự đoán phi tuyến; Cây ngẫu nhiên RRT; Phương pháp Stanley; Đường 

tham chiếu; Ô tô tự hành; Bãi đậu xe. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tự động đỗ xe là một trong những lĩnh vực được các nhà nghiên cứu quan tâm hiện 

nay. Hệ thống tự động của ô tô sẽ kiểm soát và hướng ô tô đến điểm đỗ có sẵn. Một chức 

năng như vậy cần rất nhiều cảm biến bao gồm: camera phía trước và bên hông để phát hiện 

vạch kẻ làn đường, biển báo đường (biển báo dừng, vạch kẻ đường ra, …), các phương tiện 

khác và người đi bộ. Cảm biến nắp và siêu âm để phát hiện chướng ngại vật và tính toán 

các phép đo khoảng cách chính xác; cảm biến siêu âm để phát hiện chướng ngại vật. 
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Về kế hoạch và kiểm soát đường đi, hiện nay các nhà nghiên cứu đề ra nhiều phương 

pháp điều khiển có thể kể đến: đỗ xe song song cho xe tự hành sử dụng đường cong 

Compertz (Aneesh, et al 2014); phương pháp tiệm cận thuật toán di truyền đối với phương 

tiện thông minh tự hành (Diya, et al 2017); kiểm soát lái xe với điều khiển dự báo MPC để 

theo dõi quỹ đạo theo mục tiêu của bãi đậu xe (Tsutomo, et al 2013); bãi đậu xe tự động 

dành cho xe tự hành dựa trên Vehicular AD Hoc Networking (Michel, et al 2014). 

Ở đề tài nghiên này, nhóm đề xuất phương pháp dựa trên động lực học của ô tô và 

các ràng buộc để lập một đường đi hình học khả thi. Sau đó sử dụng thuật toán Stanley và 

mô hình dự đoán phi tuyến để điều khiển quỹ đạo ô tô đi theo đường tham chiếu. Cách tiếp 

cận này yêu cầu độ chính xác điều khiển cao về tốc độ và hướng chuyển động. Do vậy nó 

phù hợp cho việc áp dụng vào xe tự hành. Nhóm sử thuật toán cây ngẫu nhiên RRT 

(Karaman, et al 2010), (Hoffmann, et al 2007)  và Hybric A Star để tìm đường tham chiếu 

tối ưu cho ô tô và sử dụng thuật toán bám theo quỹ đạo để đảm bảo về mặt động lực học 

của xe và an toàn của người lái. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Thiết kế thuật toán tạo đường tham chiếu 

2.1.1. Thiết kế thuật toán RRT* 

Cây khám phá ngẫu nhiên nhanh (RRT*) là thuật toán phát triển một cây bắt nguồn 

từ điểm bắt đầu bằng cách sử dụng các mẫu ngẫu nhiên từ không gian tìm kiếm. Khi mỗi 

mẫu được rút ra, ta sẽ có được kết nối giữa nó và trạng thái gần nhất trong cây. 

Bảng 1. Quy trình thiết kế thuật toán RRT* 
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2.1.2. Thiết kế thuật toán Hybric A Star 

Hybric A Star có khả năng tìm kiếm theo lưới bằng cách áp dụng ràng buộc động học 

cơ bản của một chiếc xe giúp tạo ra đường tham chiếu cho ô tô tự hành có khả năng bám 

sát nhất có thể. 

 

Hình 2. Quy trình thuật toán Hybric A Star 

2.2. Thiết kế thuật toán điều khiển theo đường đi tham chiếu 

2.2.1. Thiết kế thuật toán Stanley 

Phương pháp Stanley được bắt đầu từ 1 chiếc xe có tên là Stanley. Stanley là một 

chiếc xe tự hành được tạo ra bởi Đội đua Stanford của Đại học Stanford hợp tác với Phòng 

thí nghiệm Nghiên cứu Điện tử Volkswagen (ERL). Nó đã giành được giải nhất trong cuộc 

thi DARPA Grand Challenge năm 2005. Phương pháp Stanley có thể nói cơ bản như sau, 

Theo dõi quỹ đạo ô tô được xử lý theo một cách mới, bằng cách xem xét hướng của bánh 

trước - không phải thân xe - đối với quỹ đạo mong muốn, cho phép kiểm soát hệ thống một 

cách thống nhất. 
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Hình 2. Xe đua của đại hoc Standford 

2.2.2. Thiết kế thuật toán mô hình dự đoán phi tuyến 

Mô hình dự đoán là một trong số ít các phương pháp điều khiển tiến tiến được sử 

dụng thành công trong trong các ứng dụng điều khiển công nghiệp. Bản chất của kiểm soát 

dự đoán dựa trên ba yếu tố chính: mô hình dự đoán, tối ưu hóa trong một khoảng thời gian 

và điều chỉnh phản hồi. Mô hình dự đoán phi tuyến là biến thể của mô hình dự đoán, nó tối 

ưu hóa dựa trên điều khiển phản hồi hệ thống phi tuyến. 

 

Hình 3. Mô hình ô tô 

Khi mục tiêu là phát triển một hệ thống điều khiển lái để giữ làn đường tự động, sẽ 

rất hữu ích khi sử dụng một mô hình động trong đó các biến trạng thái là về sai số bên e1 

và sai số định hướng e2 đối với đường. Phương pháp chính áp dụng mô hình dự đoán phi 

tuyến ở đây chính là đưa ra đầu vào điều khiển của hệ thống để tối ưu hóa sai số bên e1 và 

sai số định hướng e2 .  
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2.3. Kết quả mô phỏng và đánh giá 

2.3.1. Mô hình bãi đỗ xe mô phỏng  

 

Hình 3a. Bản đồ bãi đỗ xe tự động  

Hình 3b. Đỗ xe song song 

2.3.2. Kết quả mô phỏng sử dụng thuật toán Hybric A Star và RRT* để tìm đường tham 

chiếu cho ô tô 

 

Hình 4a. RRT* 

 

Hình 4b. Hybrid A Star 

Từ trên hình chúng ta có thể thấy cả hai phương pháp RRT* và Hybric A Star đều có 

thể tìm được đường đi tiệm cận tối ưu, tuân thủ nghiêm ngặt về động học của xe hay ta có 
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thể trên hình đường đi tham chiếu không xảy ra va chạm với các vật thể trên bản đồ cho 

chúng ta thấy độ hiệu quả của thuật toán tìm đường đi tham chiếu.  

2.3.3. Các kết quả mô phỏng sử dụng phương pháp Stanley và mô hình dự đoán phi 

tuyến bám theo đường tham chiếu 

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

chiếu: 

❖ Kết quả mô phỏng phương pháp Stanley bám theo đường tham chiếu sử 

dụng Hybrid A Star. 

❖ Kết quả mô phỏng mô hình dự đoán phi tuyến bám theo đường tham chiếu 

sử dụng Hybrid A Star. 

❖ Kết quả mô phỏng mô hình dự đoán phi tuyến bám theo đường tham chiếu 

sử dụng RRT* cho ô tô đỗ song song. 

❖ Kết quả mô phỏng sử dụng thuật toán RRT * để tìm đường tham chiêu cho 

ô tô tự hành. 

❖ Kết quả mô phỏng mô hình dự đoan phi tuyến bám theo đường tham chiếu 

sử dụng RRT*. 

Các kết quả mô phỏng được thể hiện rõ trong thuyết minh, chúng ta có thể thấy rõ 

mức độ hiệu quả của thuật toán Stanley và mô hình dự đoán phi tuyến trong viêc bám theo 

đường tham chiếu. Cả hai phương pháp đều cho chúng ta thấy rằng thuât toán điều khiển  

bám rất sát đường tham chiếu.  

3. KẾT LUẬN 

 Nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc xây dựng thuật toán RRT* và Hybric A 

Star tìm đường tham chiếu sau đó áp dụng thuật toán điều khiển Stanley và mô hình dự 

đoán phi tuyến  trong môi trường đỗ xe tự động. Các kết quả nghiên cứu này góp phần làm 

hoàn thiện chức năng tự hành của ô tô trong các bãi đậu xe thông minh. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo của nhóm nghiên cứu: 

• Áp dụng thuật toán điều khiển trên đường thực tế. 

• Sử dụng trí tuệ nhận tạo trong việc bám sát đường tham chiếu dựa trên bộ dữ liệu từ 

thuật toán Stanley và mô hình dự doán. 

•  Kết hợp thuật toán bám theo đường tham chiếu và chuyển làn khi tránh chướng ngại 

vật. 

• Sử dụng phương pháp H infinity và LPV trong việc bám sát đường tham chiếu 
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Tóm tắt: Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo phản ánh được đầy đủ các kết quả cơ 

bản của bài viết; từ 6 đến 10 dòng 

Từ khóa: ô tô Hybrid, truyền lực hybrid, động cơ hybrid 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành công nghiệp ô tô phát triển đã đem lại nhiều tiện ích cho việc đi lại và di 

chuyển của mọi người. Tuy nhiên bên cạnh việc phát triển thì kèm theo nguồn phát thải 

độc hại từ các phương tiện tham gia giao thông có sử dụng động cơ đốt trong ảnh hưởng 

lớn đến môi trường và làm cạn kiệt nguồn nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch.  

Vì vậy các động cơ sử dụng nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo, động cơ điện chạy 

bằng pin tích điện ra đời. Các động cơ này có ưu điểm vượt trội so với động cơ đốt trong 

truyền thống về mức phát thải độc hại. Tuy nhiên, các động cơ này vẫn còn tồn tại nhiều 

nhược điểm như: công suất riêng thấp, tính ổn định, tuổi thọ và hiệu suất thấp, công nghệ 

phức tạp, giá thành khá cao. Do đó cần phát triển động cơ khắc phục được nhược điểm đó, 

xe sử dụng nguồn động lực hybrid (xe hybrid) có thể được coi là giải pháp khả thi trong 

việc tăng hiệu suất năng lượng và giảm phát thải độc hại khi sử dụng là các phương tiện 

vận tải.  

Với mong muốn góp một phần nhỏ kiến thức về xe hybrid, đề tài “Nghiên cứu điều 

khiển công suất động cơ điện kéo trên ô tô Hybrid” được thực hiện. Kết quả nghiên cứu có 

thể là tài liệu tham khảo hữu ích trong đào tạo và khai thác thực tế thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành ô tô. 
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Mục tiêu 

- Nghiên cứu lựa chọn phương pháp điều khiển phối hợp nguồn động lực trên xe 

Hybrid, điều khiển công suất động cơ điện cho phù hợp với chế độ tải trọng của ô tô. 

- Đánh giá được các tính năng động lực học của động cơ điện khi hoạt động trên ô tô 

Hybrid. 

- Nghiên cứu phương pháp điều khiển công suất động cơ điện kéo sử dụng trên ô tô 

Hybrid. 

2.2. Phạm vi 

Nghiên cứu phương pháp điều khiển công suất động cơ điện sử dụng trên ô tô Hybrid. 

Nghiên cứu động cơ sử dụng trên ô tô Hybrid hiện đang được khai thác và vận hành 

trên thị trường 

Nghiên cứu hệ thống truyền lực, hệ thống điều khiển trên ô tô con có truyền lực 

hybrid loại hỗn hợp 

2.3. Phương pháp 

Đề tài được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với chạy phần 

mềm mô phỏng. 

2.4. Nội dung nghiên cứu 

2.4.1. Kết cấu của hệ thống HYBRID 

Hệ thống truyền lực Hybrid hay còn gọi là hệ truyền lực lai giữa động cơ đốt trong 

và động cơ điện. Loại ô tô này được dùng nhiều trong những năm gần đây do có tính ưu 

việt. Sử dụng máy phát điện để thu hồi năng lượng dư thừa trong một số chế độ chuyển 

động của ô tô sau đó cấp điện lại cho động cơ điện hoạt động. Sơ đồ nghiên cứu hệ thống 

truyền lực ô tô Hybrid như Hình 1 

 

Hình 1. Sơ đồ truyền động hệ thống hybrid hỗn hợp 
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1. Động cơ nhiệt ;2. Máy phát điện ;3. Ắc quy; 4. Bộ chuyển đổi điện; 5. Mô tơ điện; 6. 

Bánh răng giảm tốc; 7. Bánh xe; 8. Bộ phân chia công suất; dòng cơ năng; 

dòng điện năng 

Hiện nay, để điều khiển phối hợp nguồn động lực cho xe hybrid có thể sử dụng một 

trong phương pháp hệ thống truyền lực giữa động cơ đốt trong và động cơ điện là: ghép 

nối tiếp, ghép song song hoặc phương pháp hỗn hợp kết hợp cả nối tiếp và song song. 

Trong đó, phương pháp kết hợp có thể tận dụng được tối đa các ưu điểm của hai phương 

pháp trước đó là nối tiếp hoặc song song. Tuy nhiên, cách ghép nối và điều khiển của 

phương pháp này phức tạp hơn nhiều.   

Trong nội dung nghiên cứu khoa học lựa chọn phương pháp phối hợp kết hợp để điều 

khiển nguồn công suất động cơ điện và động cơ đốt trong cho hệ thống truyền lực ô tô 

hybrid. 

2.4.2. Điều khiển công suất động cơ 

Mục tiêu của việc xây dựng mô hình toán học là điều khiển công suất kéo của mỗi 

nguồn động lực sao cho hợp lý nhất theo yêu cầu của người lái và điều kiện làm việc của 

xe. Mô hình toán học và mô phỏng được thực hiện bằng các phần mềm máy tính như 

Matlab Simulink có tính thuận lợi khi thay đổi các thông số, tiết kiệm thời gian và chi phí.  

Thực hiện mô hình hóa mô phỏng hệ thống điều khiển công suất động cơ điện trên 

xe hybrid ta thu được mô hình hệ thống trên Matlab như Hình 2 dưới. 

Hệ thống điều khiển công suất động cơ điện trên xe hybrid sử dụng một động cơ 

đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) và một động cơ đốt trong (ICE) để tạo công suất 

đẩy cho xe hybrid di chuyển. Động cơ đốt trong cũng sử dụng máy phát điện (Electric 

Generator) để sạc lại ắc quy cao áp trong quá trình lái xe. 

Mô hình hóa hệ thống bao gồm các khối sau: 

- Khối tạo tín hiệu đầu vào (Reference inputs): để tạo ra tín hiệu bàn đạp chân ga cho 

xe hybrid - Acc,  đồng thời tạo giá trị độ nghiêng mặt đường - incline. 

- Khối quan sát đầu ra (Scope outputs): các đường đáp ứng đầu ra của hệ thống cần 

quan sát, bao gồm: tín hiệu chân ga, vận tốc xe (km/h), tốc độ quay ICE rpm, công suất cơ 

đầu ra của động cơ điện PMSM. 

- Khối ắc quy và bộ biến đổi điện DC-DC (Batery, converter): khối này tạo ra nguồn 

điện DC cấp cho động cơ điện kéo PMSM, đồng thời thông qua bộ biến đổi điện DC-DC 

Converter cho để sạc điện cho ắc quy . 
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- Khối máy phát điện (Electric Generator): để khởi động ICE, và để sạc điện cho ắc 

quy trong quá trình lái xe. 

- Khối điều khiển công suất và động cơ PMSM (Driver+Motor PMSM): gồm mô 

hình khối mạch công suất và mô hình động học động cơ PMSM. 

- Khối động học xe hybrid: đây là mô hình động học xe hybrid. 

- Khối ICE: đây là mô hình động học động cơ đốt trong. 

- Khối điều khiển xe (Vehicle controller): biến đổi tín hiệu bàn đạp chân ga thành 

công suất/mô-men yêu cầu của xe hybrid. 

- Khối điều khiển động cơ điện (Motor controller): điều khiển công suất/mô-men và 

tốc độ động cơ điện. 

- Khối điều khiển động cơ đốt trong (ICE controller): điều khiển công suất/mô-men 

và tốc độ động cơ đốt trong. 

- Khối điều khiển máy phát điện (Generator controller): điều khiển máy phát để kích 

nổ cho động cơ đốt trong ICE, điều khiển sạc điện cho ắc quy.  

 

Hình 2. Mô hình hóa hệ thống trên Matlab 

Ngoài ra, trong mô hình còn sử dụng khối hộp số (gear box block) và khối bánh răng 

hành tinh (planetary gear).  

Chiến lược điều khiển xe hybrid được thực hiện bằng cách phối hợp điều khiển công 

suất của động cơ điện PMSM và động cơ đốt trong ICE. Bộ điều khiển ICE điều khiển 

công suất của động cơ đốt trong. Bộ điều khiển máy phát điều khiển công suất của máy 

phát kích nổ động cơ đốt trong hoặc điều khiển sạc điện cho ắc quy. Bộ điều khiển động 

cơ PMSM điều khiển công suất của động cơ PMSM. 
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Mô hình chi tiết của khối điều khiển công suất và động cơ PMSM như hình 3 dưới. 

 

Hình 3. Mô hình hóa khối điều khiển công suất và động cơ PMSM 

Trong sơ đồ mô phỏng trên, ngoài các khối đo điện áp DC, đo dòng điện, đo tốc độ 

quay động cơ điện PMSM, thì khối Converter là khối biến đổi điện áp DC thành AC 3 pha 

để cấp điện động lực 3 pha dạng sine cho động cơ PMSM. Khối Converter chính là bộ 

chuyển mạch 3 pha, sử dụng 06 van bán dẫn IGBT kèm 06 diod mắc song song, được điều 

khiển sáu xung bao gồm ba nhánh cầu, mỗi nhánh có hai thiết bị chuyển mạch. 

4.3. Kết quả mô phỏng hệ thống trên Matlab 

Tiến hành mô phỏng hệ thống điều khiển công suất động cơ điện với xe hybrid trên 

Matlab ta thu được các kết quả như dưới đây. Khi cho ô tô chạy trên các loại đường khảo 

sát: Đương bằng, trên đoạn đường lên, xuống dốc. 

 

 

Hình 4. Kết quả khảo sát điều khiển công suất động cơ 
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Qua 3 trường hợp mô phỏng thì khi tăng tốc khả năng thu hồi điện năng nạp điện cho 

ắc quy giảm. Khi giảm tốc và thả bàn đạp ga hoàn toàn, thì hệ thống nạp điện cho ắc quy. 

Vì vậy, vận tốc của xe cũng giảm nhanh và động cơ điện sẽ chuyển từ trạng thái tải sang 

trạng thái thu hồi năng lượng. Trong đó, khi ô tô xuống dốc thì khả năng thu hồi điện năng 

là lớn nhất so với trường hợp ô tô lên dốc và chạy đường bằng.  

Động cơ điện sẽ hoạt động khi ắc quy đủ điện áp trong trường hợp cần khởi động ô 

tô hoặc khi xe cần tăng tốc. Khi ô tô chạy dưới 10 m/s thì động cơ đốt trong không hoạt 

động mà chỉ có động cơ điện chạy. Khi ô tô đạt vận tốc từ 10 m/s thì động cơ đốt trong sẽ 

bắt đầu hoạt động. 

3. KẾT LUẬN 

Nội nghiên cứu đã tìm hiểu, phân tích các dạng của công nghệ hybrid, đã xây dựng 

được mô hình toán học hệ thống điều khiển động cơ, thiết kế bộ điều khiển động cơ điện 

và tiến hành thử nghiệm điều khiển công suất động cơ điện kéo trên ô tô Hybrid bằng phần 

mềm MATLAB/Simulink. Kết quả mô phỏng đã cho thấy quá trình điều khiển công suất 

động cơ điện khi chạy trên đường bằng, lên dốc……      

Qua đề tài này hi vọng sẽ tạo tiền đề và cơ sở cũng như cung cấp một số tài liệu, kiến 

thức cho việc nghiên cứu sâu hơn nữa công nghệ hybrid trong ngành Động cơ đốt trong và 

Cơ khí ô tô – máy kéo trong các trường đại học. Mong rằng các bạn sinh viên khóa sau có 

thể tiếp tục nghiên cứu đề tài dựa trên những cơ sở kết quả của đề tài.  
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Tóm tắt: Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) phân tích khả năng chịu 

lực của kết cấu thép các thiết bị máy nâng nói chung và cầu trục nói riêng đóng vai trò cần 

thiết trong việc tính toán, thiết kế. Việc đưa ra được kích thước hình học hợp lý của kết cấu 

thép cầu trục giúp tiết kiệm chi phí vật liệu nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu cần thiết về khả 

năng chịu lực của kết cấu và làm việc của thiết bị. Trên cơ sở lý thuyết PTHH, đề tài xây 

dựng mô hình cầu trục dạng code trên phần mềm ANSYS APDL để mô phỏng và xác định 

nội lực, ứng suất của kết cấu cầu trục. Kết quả mô phỏng được xác nhận với phương pháp 

tính toán truyền thống bằng lý thuyết sức bền vật liệu. Trên cơ sở mô hình xây dựng, phân 

tích đa tham số hình học kích thước mặt cắt dầm chủ đã được thực hiện để xác định quy 

luật ảnh hưởng của chúng đến ứng suất. Mô hình xây dựng được giúp tham số hóa các 

thông số đầu vào, giảm thời gian tính toán, tối ưu hóa mặt cắt dầm chủ, giảm chi phí và 

phục vụ tính toán thiết kế cầu trục tại Việt Nam. 

Từ khóa: cầu trục, kết cấu thép, phần tử hữu hạn, khả năng chịu lực, ANSYS APDL. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên thế giới, việc sử dụng và ứng dụng phần mềm vào mô phỏng chế tạo, phân tích 

chi tiết đã được sử dụng từ lâu bởi vì mức độ tiện lợi và độ chuẩn xác. Trong các lĩnh vực 

thực tế có yêu cầu cao về các chi tiết, đòi hỏi mức độ chuẩn xác và sai số nhỏ như: máy 

xây dựng, công nghiệp chế tạo máy, thiết bị hàng không, y tế…. để đáp ứng được điều đó 

thì trong ngành kỹ thuật hiện nay các phần mềm được thường xuyên sử dụng để mô phỏng, 

tính toán kết cấu phổ biến như SOLIDWORKS, INVENTOR, ABAQUS, ANSYS…. 

Trong phạm vi của đề tài, nhóm tác giả sử dụng phần mềm ANSYS ADPL (Ansys 

Parametric Design Language) được viết dựa trên phương pháp PTHH để mô phỏng, tính 

toán nội lực, ứng suất, biến dạng của cầu trục – là một thiết bị nâng sử dụng hết sức phổ 

biến trong công nghiệp sản xuất. Đây là một phần mềm dùng để mô phỏng, tính toán thiết 
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kế công nghiệp, trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật: kết cấu, nhiệt, dòng chảy, điện, điện 

từ, tương tác giữa các môi trường, giữa các hệ vật lý. Thiết bị nâng nói chung đóng vai trò 

quan trọng trong sản xuất và xây dựng ở Việt Nam. Cầu trục là thiết bị dùng để xếp dỡ 

hàng hóa phục vụ sản xuất trong các nhà máy công nghiệp và các xưởng chế tạo, sửa chữa 

góp phần giải phóng sức lao động, tăng nhanh năng suất lao động và đem lại hiệu quả cao 

trong quá trình sản suất. Chính vì vậy, việc làm chủ công nghệ để sản xuất trong nước là 

cần thiết. Do đó, việc hoàn thiện tính toán thiết kế để đưa ra kết cấu hợp lý mà vẫn đảm 

bảo các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế cần được nghiên cứu. Sử dụng phương pháp PTHH phân 

tích khả năng chịu lực của kết cấu thép các thiết bị máy nâng nói chung và cầu trục nói 

riêng đóng vai trò cần thiết trong việc tính toán, thiết kế. Việc đưa ra được kích thước hình 

học hợp lý của kết cấu thép cầu trục giúp tiết kiệm chi phí vật liệu nhưng vẫn đảm bảo yêu 

cầu cần thiết về khả năng chịu lực của kết cấu và làm việc của thiết bị. Trên cơ sở lý thuyết 

PTHH, đề tài xây dựng mô hình cầu trục dạng code trên phần mềm ANSYS APDL để mô 

phỏng và xác định nội lực, ứng suất của kết cấu cầu trục. Kết quả mô phỏng được xác nhận 

với phương pháp tính toán truyền thống bằng lý thuyết sức bền vật liệu. Trên cơ sở mô 

hình xây dựng, phân tích đa tham số hình học kích thước mặt cắt dầm chủ đã được thực 

hiện để xác định quy luật ảnh hưởng của chúng đến ứng suất. Mô hình xây dựng được giúp 

tham số hóa các thông số đầu vào, giảm thời gian tính toán, tối ưu hóa mặt cắt dầm chủ, 

giảm chi phí và phục vụ tính toán thiết kế cầu trục tại Việt Nam. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

1.1. Tính toán kết cấu thép cầu trục theo lý thuyết sức bền vật liệu 

1.1.1. Mô tả kết cấu cầu trục 

 

Hình 1. Cầu trục 1 dầm và cầu trục 2 dầm 

1,2-Dầm đầu; 3-Dầm chủ; 4-Pa lăng hoặc xe con mang hàng; 5-Động cơ di chuyển 

cầu trục 
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Có 2 loại cầu trục 1 dầm và cầu trục 2 dầm như hình 1. Trong phạm vi đề tài, sẽ tập 

trung nghiên cứu về cầu trục 1 dầm có thông số kỹ thuật: Tải trọng nâng Q = 5 (T), khẩu 

độ L = 10 (m), chiều cao nâng H = 6 (m).  

1.1.2. Tính toán kết cấu thép dầm chủ và dầm đầu theo lý thuyết sức bền vật liệu và kết 

cấu thép máy xây dựng – xếp dỡ 

a) Đường lối tính toán chung 

Đường lối tính toán kết cấu thép máy xây dựng nói chung và kết cấu thép cầu trục 

như sau: 

- Bước 1: Xác định và lựa chọn sơ đồ tính (từ kết cấu thực tế, tình hình chịu lực và 

liên kết thực tế đề xuất sơ đồ đơn giản phù hợp để tính toán thuận tiện) 

- Bước 2: Xác định được tải trọng tác dụng lên kết cấu và các trường hợp tổ hợp tải 

trọng tính toán 

- Bước 3: Xác định mặt cắt của kết cấu (kích thước, vật liệu…) 

- Bước 4: Xác định nội lực, ứng suất của kết cấu 

- Bước 5: Kiểm tra mặt cắt theo điều kiện độ bền, độ cứng, ổn định (tổng thể và cục 

bộ), mối ghép (hàn, bu lông) 

b) Kết quả thu được 

Theo tài liệu [1], để xác định kết cấu thép cầu trục 1 dầm nghiên cứu, tách dầm chủ 

và dầm đầu, tính rời rạc 2 kết cấu này với sơ đồ tính dạng dầm giản đơn, với trường hợp 

tính cụ thể: 

- Dầm chủ chịu lực tác dụng giữa dầm do Pa lăng cùng hàng nâng lớn nhất, trọng 

lượng bản thân và lực quán tính ngang khi phanh cơ cấu di chuyển cầu trục 

- Dầm đầu chịu lực lớn nhất khi Pa lăng nằm lệch một phía trên dầm chủ (cách 0,6 

mét so với dầm đầu gần nhất), tải trọng tác dụng lên gồm Pa lăng cùng hàng nâng lớn nhất, 

trọng lượng dầm chủ, trọng lượng dầm đầu, lực quán tính khi phanh Pa lăng. 

Ngoài ra, kích thước mặt cắt của dầm chủ và dầm đầu cũng được xác định theo tài 

liệu [1] và kết hợp lý thuyết sức bền vật liệu khi dầm chịu uốn theo tài liệu [3], kết quả về 

lực cắt và mô men uốn thu được như hình 2. 
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Hình 2. Biểu đồ nội lực và mặt cắt đã xác định 

1.2. Tính toán kết cấu thép dầm chủ và dầm đầu theo phương pháp PTHH 

1.2.1. Theo lý thuyết PTHH 

Các bước giải bài toán phần tử dầm: 

Bước 1: Rời rạc hóa kết cấu 

Bước 2: Thiết lập ma trận độ cứng phần tử 

Bước 3: Ghép nối phần tử để tìm ma trận độ cứng tổng thể đã kể tới điều kiện biên 

Bước 4: Thiết lập vector tải phần tử và vector tải tổng thể đã áp điều kiện biên 

Bước 5: Giải hệ phương trình tổng thể 

Bước 6: Xác định chuyển vị nút các phần tử, phản lực, nội lực, biến dạng và ứng 

suất 
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1.2.2. Áp dụng phần mềm ANSYS APDL  

a. Giới thiệu phần mềm ANSYS APDL 

ANSYS sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, có thể giải quyết nhiều dạng bài toán 

với các vật liệu khác nhau và điều kiện biên khác nhau. Gốc các bài toán này là hệ phương 

trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình toán lý.... có thể xét đến độ tin cậy và tối ưu của 

bài toàn. 

ANSYS APDL có 2 phương thức làm việc chính là dùng trực tiếp các công cụ trên 

giao diện hoặc sử dụng các Code để thực hiện các câu lệnh. Việc sử dụng Code trên ANSYS 

APDL là công cụ để tham số hóa mô phỏng bài toán, nhờ đó dễ dàng thay đổi các dữ liệu 

đầu vào của bài toán và thu được kết quả nhanh chóng. 

b. Các bước thực hiện trên phần mềm trên code 

Chương trình code trên ANSYS APDL được xây dựng theo thứ tự các bước như sau: 

- Đặt tên cho bài toán, định nghĩa kiểu phần tử, thuộc tính vật liệu, mặt cắt 

- Xây dựng mô hình 

- Gán mặt cắt, phần tử, chia lưới phần tử 

- Đặt điều kiện biên, đặt lực, chọn loại phân tích 

- Giải 

- Khai thác và xử lý kết quả. 

c. Kết quả mô phỏng số thu được 

Đề tài đã thực hiện xây dựng 3 mô hình tính toán khả năng làm việc của cầu trục là: 

riêng dầm chủ, riêng dầm đầu và mô hình cả dầm chủ cùng dầm đầu. Các kết quả mô phỏng 

như biến dạng, chuyển vị, phản lực, lực cắt, mô men uốn và ứng suất của mô hình thu được 

trên hình 3. 
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Hình 3.  Kết quả mô phỏng từ mô hình dầm chủ, dầm đầu, khung không gian dạng              

code trên ANSYS APDL 

1.3.  So sánh kết quả tính toán giữa phương pháp sức bền vật liệu và ANSYS APDL 

Để xác nhận tính đúng đắn của mô hình tính trên code của ANSYS APDL, đề tài đã 

so sánh cả 3 trường hợp tính giữa phương pháp tính tay và phương pháp mô phỏng. Theo 

kết quả so sánh, về cơ bản các giá trị đều sai lệch dưới 3% trừ trường hợp chuyển vị của 

mô hình không gian cầu trục, điều này chứng tỏ kết quả tính trên ANSYS chính xác và mô 

hình được xác nhận trong trường hợp tính này. 
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Bảng 1. So sánh kết quả mô phỏng và tính tay theo sức bền vật liệu 

 

1.4.  Phân tích đa tham số kích thước mặt cắt dầm chủ 

Trên cơ sở  mô hình code khung không gian, có thể dễ dàng thay đổi các thông số 

đầu vào về vật liệu và hình học của dầm chủ cũng như dầm đầu. Trong phạm vi nghiên cứu 

này, nhóm nghiên cứu thực hiện biến đổi các thông số hình học của mặt cắt dầm chủ để xét 

ảnh hưởng của các thông số này đến ứng suất của kết cấu. Từ đó đánh giá khả năng chịu 

lực của kết cấu thiết kế.  

Bảng 2. Miền khảo sát của các tham số mặt cắt  

 

Xét mô hình khung không gian kết cấu thép cầu trục, cho biến đổi giá trị 1 trong 4 

thông số h, b,  c, b khi các thông số còn lại giữ nguyên ta mối quan hệ giữa chúng với 

ứng suất như hình 4. 
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Hình 4. Mối quan hệ giữa bh → , b → , c → , b →  và tổ hợp đề xuất  mặt cắt 

Trong mục này nhóm tác giả muốn trình bày phương pháp nghiên cứu biến đổi đa 

tham số để hướng đến mục đích tối ưu mặt cắt theo điều kiện độ bền trên cơ sở mô hình dự 

đoán đã được xây dựng trên ANSYS APDL.Như vậy, có thể xem xét thay đổi đồng thởi 

các thông số mặt cắt h, b, c, b để xét sự biến đổi của ứng suất từ đó đánh giá khả năng 

chịu lực của kết cấu dầm chủ. Trong trường hợp này đồng thời giảm các thông số xuống 

nhỏ nhất trong trường hợp xét sẽ có kết quả ứng suất như trong bảng của hình 4, nhỏ hơn 

ứng suất cho phép là [] = 160 (N/mm2). Sự phân bố ứng suất trên mặt cắt giữa dầm chủ 

thu được từ mô hình trên ANSYS APDL trong hình 4. 

3. KẾT LUẬN 

Qua toàn bộ công trình nghiên cứu ở trên, nhóm NCKH đã thu được các kết quả sau: 

Tìm hiểu tổng quan về thiết bị nâng công nghiệp và Cầu trục 

Tính toán kết cấu thép cầu trục bằng phương pháp SBVL và Kết cấu thép Máy xây 

dựng – xếp dỡ. 

Tìm hiểu khái quát chung về phương pháp phần tử hữu hạn và giải bài toán kết cấu 

bằng phần tử dầm. 
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Ứng dụng được phần mềm ANSYS APDL mô phỏng phân tích khả năng làm việc 

của kết cấu bằng code dễ dàng tham số hóa thông số hình học của mặt cắt dầm chủ, dầm 

đầu. 

Thiết lập code các mô hình tính toán dầm chủ, dầm đầu tách rời và mô hình khung 

không gian khi để nguyên kết cấu dầm chủ gắn liền dầm đầu. 

So sánh các kết quả tính tay và kết quả thu được trên phần mềm với sai lệch cho phép. 

Phân tích đa tham số và biến đổi các thông số hình học của dầm chủ để phân tích ảnh 

hưởng của các thông số này đến khả năng chịu lực của kết cấu thép cầu trục 1 dầm trên mô 

hình dự đoán đã xây dựng trên ANSYS APDL. 

Khuyến nghị: 

- Ứng dụng phương pháp nghiên cứu cho các thiết bị khác như cầu trục 2 dầm, cồng 

trục 2 dầm, cần trục tháp … 

- Phân tích đa tham số trong trường hợp biến đổi nhiều tham số hơn 

- Ứng dụng các mô hình thay thế và mô hình giảm bậc để dự đoán khả năng làm việc 

của kết cấu và tối ưu thời gian tính trên phần MATLAB. 
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Kỹ thuật cơ khí 3 - K60 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ   

 Trong giai đoạn hiện nay, nhằm giải quyết các vấn đề về sự ảnh hưởng của yếu tố 

dòng chảy lên các công trình, thiết bị dẫn dòng làm sao để giảm các yếu tố tác động có hại, 

tăng sự ảnh hưởng tích cực của dòng chất lỏng lên đối tượng. Thì yếu tố về sự thay đổi của 

hệ số Reynold đối với chuyển động của dòng chảy được nhiều các công trình nghiên cứu 

công nhận là ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyển động của dòng chảy chất lỏng đối 

với các trạng thái chảy khác khau (chảy tầng, chuyển tiếp, chảy rối).Việc phân tích dòng 

chất lỏng cung cấp cái nhìn sâu sắc có ý nghĩa về tác động của dòng chất lỏng, do đó, có 

thể giải quyết vấn đề sớm, giảm nhu cầu về các nguyên mẫu tốn kém và loại bỏ việc làm 

lại. Loại chất lỏng này là chất lỏng Newton (nước), nên độ nhớt của nó thay đổi khi ứng 

suất trượt tác dụng lên dòng chất lỏng thay đổi. Ngoài ra độ nhớt tổ hợp chất lỏng cũng 

thay đổi với các hình dạng, cấu hình dòng khác nhau, nhiệt độ khác nhau... 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

   Trong nghiên cứu này, dòng chảy (nước) qua một hình trụ có kích thước R15x200 

quay được khảo sát bằng phương pháp mô phỏng xoáy rời rạc ba chiều. Bộ điều hướng 

được đơn giản hóa - phương trình N-Stokes giải dựa trên mối quan hệ giữa gradient áp suất 

bề mặt và cường độ xoáy bề mặt được tạo ra. Các hằng số Reynolds dựa trên đường kính 

xi lanh và vận tốc dòng chảy được thay đổi để tạo ra các dòng chảy khác nhau. Tốc độ quay 

không theo chiều, α (tỷ số của hình trụ vận tốc bề mặt và vận tốc dòng chảy), thay đổi trong 

khoảng từ 0 đến 19, và bốn hình thức khác nhau (tạo xoáy, đổ xoáy yếu,  và các hình thức 

đánh thức xoay vòng) đã được hình thành bởi sự xoay vòng áp đặt. Modun phân tích dòng 

chảy được sử dụng để tính toán trường vận tốc và áp suất cho dòng chảy của chất lỏng một 
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pha trong chế độ dòng chảy tầng,chuyển tiếp và dòng chảy rối . Dạng dòng chảy sẽ được 

thể hiện bởi một hệ số Re từng trường hợp khác nhau . Ở số Reynolds cao hơn, nhiễu loạn 

có xu hướng phát triển và gây ra sự chuyển đổi sang nhiễu loạn.  

 

Hình 1.Cấu trúc hình học vật thể mô phỏng 

3. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 

Ứng dụng phần mềm Comsol multiphysic với giao diện vật lý hỗ trợ các luồng không 

nén được và các luồng có thể nén ở số Mach thấp (thường nhỏ hơn 0,3). Nó cũng hỗ trợ 

các chất lỏng không phải Newton. 

Các phương trình được giải bởi giao diện phân tích dòng chảy này là phương trình 

Navier-Stokes để bảo toàn động lượng và phương trình liên tục để bảo toàn khối lượng. 

Modun phân tích này có thể được sử dụng để phân tích tĩnh và phụ thuộc vào thời 

gian. Đối với số Reynolds cao hơn, một dòng chảy trở nên phụ thuộc thời gian và ba chiều, 

và các nghiên cứu phụ thuộc thời gian phải được sử dụng. 

Phương trình mô phỏng sử dụng cho ba trường hợp đánh giá phân tích sự ảnh hưởng 

hệ số Reynold cho dòng chảy tầng, dòng chảy chuyển tiếp, dòng chảy rối. 

Phương trình Navier-Stokes bảo toàn động lượng: 

p(u.∇)𝐮 = ∇. [−𝑝l + 𝐊] + 𝐅 

Phương trình liên tục bảo toàn khối lượng: 

p∇. 𝐮 = 0 

Phương trình ảnh hưởng độ nhớt gây ra bởi vật liệu tác động lên dòng chảy:  
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K = 𝜇(∇𝐮 + (∇𝐮)T) 

4. NỘI DUNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC  

- Ứng dụng phần mềm Comsol multiphysic mô phỏng thành công dòng chảy qua vật thể 

với các hệ số Re khác nhau 

- Đưa ra các hình ảnh kết quả phân tích về sự thay đổi vận tốc, áp suất dòng chảy 

- So sánh kết quả với bài nghiên cứu của tác giả khác  

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Công thức tính toán Re đối với dòng chảy trong ống dẫn:  

Re = 
v∗𝑑

𝑣
 

v: vận tốc trung bình (m/s) 

d: đường kính ống (m) 

v: hệ số nhớt động học chất lỏng  

Kết quả giá trị Re thu được đối với 3 trường hợp phân tích đánh giá (1.dòng chảy 

tầng, 2.dòng chảy chuyển tiếp, 3.dòng chảy rối) với hệ số tương ứng: 1. Re = 1494, 2. Re 

= 5976, 3. Re = 29880 

5.1. Kết quả dòng chảy tầng (Re=1494) 

 

                                         Hình 2. Biểu đồ vận tốc (m/s) 
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Biểu đồ vận tốc được biểu thị dưới dạng Slice, mặt cắt được lấy từ tâm ống. Từ màu 

sắc của mặt cắt ta có thể thấy được tại vị trí đầu vào vận tốc của dòng chảy là 0.05 m/s .Do 

ảnh hưởng của tính chất dòng chảy tầng với hệ số Re thấp nên tại đầu vào, vận tốc có sự 

thay đổi tăng trưởng từ từ tại vùng biên của ống dẫn, hình thành biên dạng cánh cung đặc 

trưng chủa dòng chảy tầng. Tại đầu ra của ống vận tốc có sự thay đổi đạt 0.065 m/s tại tâm 

ống và có sự giảm dần vận tốc khi tiết diện ống tăng dần. 

 

 

Hình 3. Biểu đồ áp suất (Pa) 

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi về áp suất tại các vị trí tác dụng lên thành ống. Áp suất 

lớn nhất tại đầu vào của ống là 1.62 Pa. Với ảnh hưởng của hệ số Re thấp, áp suất có sự 

thanh đổi ổn định giảm dần theo chiều dài ống và đầu ra đạt 0.04 Pa.  

5.2. Kết quả dòng chảy chuyển tiếp (Re=5976) 

 

 

Hình 4. Biểu đồ vận tốc (m/s) 
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Biểu đồ vận tốc được biểu thị dưới dạng Slice, mặt cắt được lấy từ tâm ống. Từ màu 

sắc của mặt cắt ta có thể thấy được tại vị trí đầu vào vận tốc của dòng chảy là 0.2 m/s. Do 

vì là dòng chuyển tiếp nên tại đầu vào ống vẫn chịu ảnh hưởng bởi tính chất dòng chảy 

tầng nên đầu vào ống vẫn mang biên dạng cánh cung của dòng chảy tầng.Tại đầu ra của 

ống vận tốc có sự thay đổi đạt 0.23 m/s tại tâm ống và có sự giảm dần vận tốc khi tiết diện 

ống tăng dần.  

 

Hình 5. Biểu đồ áp suất (Pa) 

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi về áp suất tại các vị trí tác dụng lên thành ống. Áp suất 

lớn nhất tại đầu vào của ống là 0.08 Pa. Với ảnh hưởng của hệ số Re đối với dòng chuyển 

tiếp từ tầng sang rối, áp suất có sự thanh đổi rõ rệt và bị đứt đoạn tại vị trí đầu vào của ống 

và sự ổn định được duy trì ở mức 0.02-0 Pa trên phần lớn chiều dài của ống dẫn. 

5.3. Kết quả dòng chảy rối  

 

Hình 6. Biểu đồ vận tốc (m/s) 
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Từ màu sắc của mặt cắt ta có thể thấy được tại vị trí đầu vào vận tốc của dòng chảy 

là 1m/s .Do ảnh hưởng bởi hệ số Re cao nên dòng chảy trong ống mang đặc tính biến đổi 

vận tốc đột ngột tại đầu vào trên vị trí biên ống dẫn. Tại đầu ra của ống vận tốc có sự thay 

đổi rõ rệt đạt 1.05 m/s tại tâm ống và có sự giảm dần vận tốc khi tiết diện ống tăng dần. 

 

Hình 7. Biểu đồ áp suất (Pa) 

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi về áp suất tại các vị trí tác dụng lên thành ống. Áp suất 

lớn nhất tại đầu vào của ống là 0.95 Pa. Với ảnh hưởng của hệ số Re cao , áp suất có sự 

thanh đổi rõ rệt sau ¼ chiều dài ống và ổn định tại mức 0.7-0.6 Pa .  

5.4. So sánh kết quả  

Kết quả so sánh với Chen and Rheem đối với dòng chảy hữu hạn trong ống dẫn về 

mối liên hệ giữa hệ số nâng Cl, hệ số cản Cp với tốc độ quay 𝛼 của dòng chảy. 

 Chen and Rheem, experiment,Re 95700,3D,2016 

 Chen and Rheem, experiment,Re 80100,3D,2016 

Chen and Rheem, experiment,Re 64800,3D,2016 

 Present study,Re 29880,3D,2021 

 Present study,Re 5976,3D, 2021 

 Present study,Re 1494,3D,2021 

 

Hình 8a. Hệ số nâng TB với tốc độ quay 𝛼 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 65  

Hình 8a hệ số Re của Chen and Rheem so với kết quả tính hiện tại (Present study) 

càng giảm thì độ tăng trưởng đồ thị càng tăng. Hệ số nâng trung bình tỉ lệ thuận với tốc độ 

quay 𝛼. Trong đó kết quả là mức tăng trung bình tăng lên và sau đó vẫn ổn định với sự gia 

tăng tỷ lệ luân chuyển.  

 

Hình 8b. Hệ số cản TB với tốc độ quay 𝛼 

Hình 8b đưa ra kết quả cho thấy lực cản TB của Chen and Rheem và kết quả phân 

tích hiện tại đối với từng trường hợp Re khác nhau. Ban đầu lực cản trung bình giảm sau 

đó tăng lên ổn định với tốc độ quay 𝛼. Một sự khác biệt đối với kết quả của Chen and 

Rheem thì hệ số cản TB với tốc độ quay 𝛼 của kết quả phân tích hiện tại thì ban đầu có sự 

tăng nhẹ rồi giảm đột ngột về giá trị. 

6. KẾT LUẬN 

6.1. Ưu điểm ứng dụng Comsol Multiphysic mô phỏng dòng chảy   

- Giao diện chuyên nghiệp, thân thiện với người xử dụng, tạo và sửa lỗi dễ dàng  

- Đa dạng các modun phân tích dòng chảy hữu hạn (tầng, rối,..)  

- Trực quan hơn vì cho phép ta quan sát mô hình (vật thể, kết quả,…) ở nhiều góc 

nhìn ( 1D, 2D,3D) với nhiều hướng khác nhau  

- Lưu trữ cơ sở dữ liệu để dễ dàng quản lý hơn, đồng thời chuyển file mô hình liên 

kết với các phần mềm 2D, 3D khác dễ dàng.  

- Việc phân tích, mô phỏng và kiểm tra mô hình 3D dễ dàng hơn, đưa ra các kết quả 

phân tích chính xác, nhanh chóng. 
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- Đảm bảo các vấn đề tủi ro được giảm thiểu, bằng cách xác định và loại bỏ các vấn 

đề tiềm tang có thể xảy ra.   

6.2. Hạn chế phần mềm COMSOL 

- Phần mềm phân tích COMSOL dùng phương pháp tính toán sai số, cho nên kết quả 

không thể 100% như thực tế, nhưng sẽ hữu ích khi so sánh tương đối. 

- Việc phân tích đưa ra kết quả phụ thuộc vào cách chia lưới, áp đặt điều kiện biên, 

v.v. nên độ chính xác và tin cậy phụ thuộc vào kinh nghiệm, kiến thức của người sử dụng.  

- Giới hạn không gian phân tích, tính toán  

6.3. Hướng tiếp theo  

- Phân tích sự ảnh hưởng của thành ống tác dụng lên dòng chảy 

Tài liệu tham khảo  
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[4]. Discrete-vortex analysis of high Reynolds number flow past a rotating cylinder.  School 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT THÔNG SỐ 

THIẾT BỊ ĐIỆN ỨNG DỤNG IOT 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

Lớp: 

PGS.TS Nguyễn Văn Nghĩa 

Nguyễn Văn Hoài 

Ngô Minh Hiếu 

Đỗ Văn Hiếu 

Nguyễn Quang Huy 

Trang bị điện trong công 

nghiệp và GTVT K59 

 

                       

Tóm tắt: Bài báo cáo này trình bày về thiết kế, thi công hệ thống giám sát năng lượng 

thông qua IoT dựa vào module do điện năng đa năng PZEM-004T V3. Hệ thống giám sát 

các thông số dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất, tần số...và gửi lên mạng 

internet qua ứng dụng Blynk. Người quản lý có thể truy cập dữ liệu ở bất cứ thời gian nào 

và bất cứ nơi đâu thông qua các thiết bị laptop, tablet hoặc smartphone được kết nối 

internet. Dữ liệu thu thập được có thể sử dụng cho các ứng dụng khác nhau như tính tiền 

điện và nhà thông minh.  

Từ khoá: Mô hình giám sát, IoT, Thiết bị điện  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiết kiệm năng lượng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. 

Để thực hành tiết kiệm, quản lý năng lượng hiểu quả cần một hệ thống giám sát, thu thập 

dữ liệu về các thông số điện năng chính xác theo thời gian thực. Giám sát quá trình làm 

việc của thiết bị điện đảm bảo khả năng hoạt động, phát hiện những vấn đề liên quan đến 

hiệu suất, sự cố về điện. Nhu cầu giám sát thông số thiết bị điện ngày càng được quan tâm 

đối với phụ tải của nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình...Mục đích của việc giám sát hoạt động 

thiết bị điện qua các thông số đo lường nhằm giảm thiểu tổn thất điện năng, tiết kiệm chi 

phí vận hành, quá trình hoạt động của thiết bị ổn định. 

Trong nội dung của đề tài, nhóm tác giả tập chung nghiên cứ hai đối tượng thiết bị 

điện (động cơ và biến tần) được giám sát trong công nghiệp. Các thông số giám sát động 
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cơ điện bao gồm điện áp, dòng điện, công suất, hệ số công suất, tần số, nhiệt độ, trạng thái 

làm việc... Đối với biến tần, các thông số giám sát gồm điện áp, dòng điện, sóng hài...  

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Mô hình IoT tổng quát 

Mô hình IoT tổng quát bao gồm có 4 thành phần chính:  

Gateway: Gateway là một nút mạng được sử dụng trong viễn thông nhằm kết nối hai 

mạng có giao thức truyền thông khác nhau có thể giao tiếp được với nhau. Gateway có vai 

trò xử lý đầu vào và ra của mạng vì tất cả dữ liệu phải đi qua hoặc giao tiếp với gateway 

trước khi được định tuyến. 

Internet: là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các 

mạng máy tính được liên kết với nhau. 

Sensor: là cảm biến dùng chuyển tín hiệu tín hiệu vật thể thành tín hiệu dòng điện 4-

20mA.  

 App: là tập hợp các ứng dụng chạy trên nền tảng hệ điều hành 

 

Hình 1. Mô hình IoT tổng quát 

2.2. Gateway 

Chip ESP8266 được phát triển bởi Espressif để cung cấp giải pháp giao tiếp WiFi 

cho các thiết bị IoT. Điểm đặc biệt của dòng ESP8266 là nó được tích hợp các mạch RF 

như balun, antenna switches, TX power amplifier và RX filter ngay bên trong chip với kích 

thước rất nhỏ chỉ 5x5mm nên các board sử dụng ESP8266 không cần kích thước board lớn 

cũng như không cần nhiều linh kiện xung quanh. Ngoài ra, giá thành của ESP8266 cũng 

IoT

Gateway

sensor

internet

app
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rất thấp đủ để hấp dẫn các nhà phát triển sản phẩm IoT. Hiện tại có khá nhiều module khác 

nhau cho ESP8266 được sản xuất bởi công ty AI-Thinker. 

Thông số kỹ thuật: 

MCU: ESP8266EX, vi điều khiển 32bit, tiết kiệm năng lượng 

Wifi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n 

Tích hợp giao thức TCP/IP 

Số chân I/O: 11 (tất cả các chân I/O đều có Interrupt/PWM/I2C/One-wire, trừ   chân D0) 

Số chân Analog Input: 1, 10bit (điện áp vào tối đa 3.3V) 

Hỗ trợ kiết nối với smart phone (IOS và Android) 

Bộ nhớ Flash: 4MB 

Tốc độ truyền Serial (Baurate): 115200 (Max) 

Điện áp hoạt động: 3.3V 

 

Hình 2. Mô hình Esp8266 

2.3. Sensor pzem004t 

 

Hình 3. Mô hình Pzem004t 
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Chức năng pzem004t: 

Đo lường được các thông số điện như: điện áp, dòng điện, công suất hoạt động và 

điện năng tiêu thụ.  

Cài đặt ngưỡng báo động bằng phần mềm. 

Báo động quá tải (khi công suất tiêu thụ của thiết bị điện vượt quá giới hạn mà người 

sử dụng cài đặt thì module sẽ phát tín hiệu báo động quá tải).  

Lưu trữ dữ liệu về điện năng tiêu thụ khi tắt nguồn (lưu trữ năng lượng tích lũy trước 

khi tắt nguồn) và có thể reset điện năng tiêu thụ tích lũy bằng phím cứng trên module. Giao 

tiếp nối tiếp với vi điều khiển hoặc máy tính qua UART (9600/8N1). Module sử dụng 

phương pháp đo dòng điện gián tiếp thông qua cuộn dây CT.  

2.4. Internet 

IoT Platform sẽ cho phép khả năng tương tác giữa nhiều công nghệ kết nối: Mạng di 

động truyền thống: 3G, 4G, 5G, mạng di động LPWA: LTE, mạng không di động LPWA: 

Lorawan, vệ tinh, Wlan: Wifi, mạng dây Lan, mạng không dây: can, zigbee. Mỗi loại hình 

kết nối đều có ưu và nhược điểm riêng. 

2.5. App 

Ứng dụng, phần mềm là một thành phần vô cùng quan trọng trong IoT. Phần mềm 

nhận tín hiệu ,lưu trữ dữ liệu thu được và hiển thị chúng. 

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng, phần mềm phục vụ cho nghiên cứu và phát triển IoT 

như là Thingsboard, Blynk.... 

Nhóm nghiên cứu chúng em đã chọn Blynk cho việc nghiên cứu đề tài này vì Blynk 

thuận lợi sử dụng trên điện thoại, dễ dàng kết nôi và tra cứu từ xa. 

 

Hình 4. Giao diện Blynk 
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2.6. Thi công phần cứng 

Sử dụng các thiết bị đã có trên thị trường, nhóm tác giả đã hoàn thành mạch kết nối 

phần cứng (trình bày trên hình 5). 

 

                               Hình 5. Kết nối phần cứng 

2.7. Kết quả đo thực nghiệm 

Sau khi đã kết nối và đo nhiều lần kết quả so sánh với thông số nhà sản suất thiết bị 

là đúng. 

 

                                            Hình 6. Kết quả đo thực nghiệm với 1 thiết bị 

3. KẾT LUẬN 

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã học hỏi được rất 

nhiều kiến thức thực tế và phương pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu khoa học sinh viên: 

- Tìm hiểu về công nghệ IoT.  

- Lựa chọn các thiết bị trong việc thiết kế mô hình giám sát chất lượng điện năng. 

+ Các Module: Wifi ESP8266 v12, PZEM004T (đo các thông số điện năng). 
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- Tìm hiểu ứng dụng blynk và thiết lập. 

- Thiết kế và thi công hệ thống giám sát chất lượng điện năng. 

- Viết chương trình cho MCU ESP8266,blynk giao tiếp với nhau. 

- Thiết kế ứng dụng giám sát chất lượng điện năng từ xa thông qua ứng dụng blynk. 

Hướng phát triển của đề tài: 

(1) Với bài toán giám sát thiết bị điện: giám sát nhiều thông số, giám sát thời gian 

thực.... 

(2) Với mô hình giám sát sử dụng IoT, IoT công nghiệp: Mở rộng ra các bài toán 

khác như giám sát năng lượng, giám sát điều khiển từ xa...,                   

Tài liệu tham khảo 
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH XỬ LÝ TÍN HIỆU BỘ ĐẾM TRỤC 

SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐƯỜNG NGANG TỰ 

ĐỘNG 

 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

 

Lớp: 

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải 

Trần Văn Khuyến 

Ngô Tạo Quyết      

Meas Muny Roeurth 

Mech kiriraksmey 

Lat Chanthun 

KTDT&THCN K58 

 

Tóm tắt: Bộ đếm trục là một thiết bị quan trọng để hệ thống điều khiển tín hiệu đường 

sắt hoạt động an toàn và chính xác. Hiện nay thiết bị đếm trục nhập khẩu được dùng phổ 

biến trong hệ thống tín hiệu đường sắt, nghiên cứu này đưa ra giải pháp chế tạo thiết bị 

đếm trục sử dụng cho đường sắt Việt nam. Nguyên lý của cảm biến dựa vào sự thay đổi từ 

thông qua cuộn thu khi bánh tàu đi qua cảm biến, mạch xử lý tín hiệu căn cứ vào biên độ 

và pha điện áp từ cuộn thu nhận dạng trạng thái của bánh tàu chiếm dụng vùng không gian 

đặt cảm biến. Cảm biến và mạch xử lý được chế tạo và thử nghiệm trên đường sắt Việt 

nam, kết quả cho thấy ngưỡng giữa trạng thái có tàu và không có tàu được phân biệt rõ 

ràng. Giá trị đếm trục được truyền về trung tâm điều khiển qua mạng truyền thông CAN 

độ tin cậy cao. Ứng dụng của thiết bị chế tạo có thể được dùng cho ga điện khí tập trung, 

hệ thống tự động cảnh báo đường ngang, hệ thống đóng đường tự động.  

Từ khóa: Đếm trục, Xử lý tín hiệu, Tách pha, Ga điện khí tập trung.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thiết bị đếm trục dùng để kiểm tra sự hiện diện của bánh tàu trên một khu đoạn đường 

sắt, nó có vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự thanh thoát (không chiếm dụng) của 

một phân khu điều khiển. Nguyên tắc hoạt động dựa trên sự cảm nhận thay đổi từ thông 

của cuộn dây thu tín hiệu đặt ở một bên ray khi có một bánh tàu chạy qua. 

Hiện nay thiết bị đếm trục được dùng rộng rãi trong hệ thống tín hiệu đường sắt, nó 

dần được thay thế cho mạch điện đường ray truyền thống. Ở Việt nam thiết bị đếm trục 

được sử dụng trong các dự án trang bị thiết bị điện khí tập trung liên khóa rơ le 6502 trên 
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các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng của ZTE, dự án trang bị thiết bị liên khóa 

SSI của Alstoms cho tuyến Hà Nội - Vinh.  

Cũng như các thiết bị đặc thù cho đường sắt khác, thiết bị đếm trục của các hãng sản 

xuất nước ngoài được trang bị đồng bộ với hệ thống điều khiển tín hiệu với giá thành rất 

cao. Việc tiếp cận công nghệ để thay thế sửa chữa, vận hành gặp nhiều khó khăn, hơn nữa 

trong ngành đường sắt thiết bị đếm trục còn có thể sử dụng ngoài khu gian như hệ thống tự 

động cảnh báo đường ngang, đóng đường tự động, ...  Nhiều hệ thống cần được thiết kế và 

chế tạo theo đặc thù vận hành của đường sắt Việt Nam, do đó việc sản xuất được thiết bị 

đếm trục đảm bảo các tính năng an toàn với giá thành thấp có nhu cầu cấp thiết. 

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐẾM TRỤC 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện nội dung đề tài nghiên cứu, nhóm tiến hành phương pháp nghiên cứu 

sau :  

+ Học hỏi các kết quả nghiên cứu trước đó từ các bài báo, bài nghiên cứu về lĩnh 

vực. 

+ Kế thừa công trình nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của vật liệu và ứng dụng. 

+ Khảo sát mô hình thực tế các đặc điểm  bộ đếm trục khác. 

+ Tìm hiểu tìm tòi các trang báo về bộ đếm trục.  

2.2. Phương tiện nghiên cứu 

Sử dụng các bài báo, internet, quá trình tiếp xúc và làm việc thực tế... 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

a. Nghiên cứu, chế tạo cảm biến đếm trục 

Bộ cảm biến gồm cảm biến phát(đen) và cảm biến thu(trắng) như ảnh dưới. Cuộn 

phát sẽ được cập một nguồn dao động điều hòa, cuộn thu sẽ cảm ứng và đưa tín hiệu về 

mạch xử lý để xử lý, pha của tín hiệu thu khi không có tàu và có tàu chắn sẽ ngược pha với 

nhau, do đó ta có thể dựa trên hiệu ứng này để phát hiện bánh tàu đi qua. Một bộ được trang 

bị 2 cảm biến phát và 2 cảm biến thu để mục đích xác định hướng của tàu và xác định chính 

xác số trục tàu hỏa và tính toán tốc độ tàu. 

Dưới đây là hình ảnh cảm biến mà nhóm đã chế tạo. 
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Hình 1. Bộ cảm biến phát và thu 

b. Nghiên cứu mạch xử lý tín hiệu 

 

Hình 2. Mạch xử lý tín hiệu cảm biến 

Mạch xử lý tín hiệu đóng vai trò nhận tín hiệu từ bộ cảm biến (2 đôi cảm biến) 

sau đó xử lý để đưa ra trạng thái có bánh tàu hoặc không có bánh tàu. Vi xử lý lúc 

này sẽ đảm bảo nhiệm vụ đếm chính xác số bánh tàu đi qua và truyền thông CAN 

trao đổi dữ liệu với Node trung tâm.  
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c. Mô hình truyền thông mạng CAN 

Lợi thế của CAN so với các kênh truyền thông khác ở chỗ: tốc độ truyền thông 

cao đến 1Mbps, giao thức hỗ trợ truyền từ 8 byte dữ liệu, tự động truyền lại khung 

lỗi, khả năng kháng nhiễu đường truyền tốt, giao thức truyền thông hỗ trợ nhiều 

phương pháp phát hiện lỗi (lỗi bit, lỗi hỏi đáp, lỗi định dạng, lỗi CRC, lỗi nhồi bit). 

 

Hình 3. Mô hình bố trí 12 Node trên ray trong việc truyền thông CAN bus 

2.4. Kết quả 

- Đã thiết kế được cảm biến có thể sử dụng, áp dụng được trong công việc đếm trục 

của tàu 

- Đã thiết kế được mạch xử lý tín hiệu đếm trục 

- Đã truyền thông thành công các điểm đưa tín hiệu vào trung tâm thông qua giao tiếp 

CAN. 

3. KẾT LUẬN 

Với việc thiết kế chế tạo cảm biến và mạch xử lý tín lieu dựa theo nguyên lý tách pha 

và thuật toán phân biệt ngưỡng, thiết bị đếm trục hoạt động ổn định tại phòng thí nghiệm 

và hiện trường. Nhờ làm chủ công nghệ, tất cả các thành phần của thiết bị như cảm biến, 

mạch xử lý tín hiệu, truyền thông, nhận tín hiệu, ghép nối với thiết bị liên khóa đều được 

nội địa hóa. Điều này cho phép giảm giá thành cho các thiết bị quan trọng của ngành đường 

sắt, đồng thời mở ra cơ hội áp dụng cho các hệ thống điều khiển tín hiệu như cảnh báo tự 

động đường ngang, ga điện khí tập trung, hệ thống tự động phòng vệ đoàn tàu,… 
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NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU THUẬT TOÁN HỌC MÁY ADABOOST VÀ ỨNG 

DỤNG TRONG PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE 

      Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

      Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Hải Phong 

                                                        Lưu Minh An 

                                                         Đỗ Minh Đức 

                                                         Lê Huy Tiến 

        Lớp: Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông 1 K58 

Tóm tắt: Giải pháp nhận dạng đối tượng trong ảnh nói chung và nhận dạng biển số xe nói 

riêng trên cơ sở công nghệ xử lí ảnh đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trên Thế Giới và 

được coi là một trong những công nghệ tốt nhất để nhận dạng, quản lí và giám sát phương tiện 

giao thông tại các trạm thu phí, trạm cân, bãi giữ xe tự động, kiểm soát lưu lượng giao thông hay 

trong các vấn đề an ninh. Với công nghệ này, biển số xe được nhận diện và kiểm soát một cách 

chính xác và nhanh chóng, đồng thời cũng thuận tiện cho các nhà quản lí giao thông trong quá 

trình vận hành. Đề tài tập trung nghiên cứu ứng dụng được thuật toán Adaboost trong bài toán 

phát hiện và nhận diện biển số xe. Lập trình mô phỏng quá trình nhận diện biển số xe.. 

Từ khóa: Nhận dạng đối tượng, phát hiện đối tượng, nhận dạng kí tự, phát hiện 

biển số xe 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, 

các hệ thống giao thông thông minh đang dần trở thành những công cụ hỗ trợ đắc lực cho 

con người. Một trong số đó là hệ thống nhận dạng biển số xe tự động. Hệ thống này làm 

đơn giản hóa việc nhận dạng biển số xe bằng cách áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh để xử 

lý ảnh hoặc một đoạn video có chứa phương tiện giao thông. 

Ngoài việc hỗ trợ coi giữ xe ở những nơi công cộng, hệ thống nhận dạng biển số xe 

còn được lắp đặt với nhiều mục đích khác nhau. Hệ thống nhận dạng biển số xe được lắp 

cùng với hệ thống tự động mở cổng, sẽ nhận dạng biển số xe của công ty, biển số xe của 

khách để tiến hành mở cổng. Trên các trạm thu phí người ta sử dụng hệ thống tự động 

nhận dạng biển số xe để thu lộ phí các phương tiện giao thông. Hay trên các xa lộ, các 

trọng điểm giao thông, người ta lắp đặt hệ thống này để hỗ trợ công tác điều tra, truy bắt 

tội phạm… 
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1 Cơ sở lý thuyết thuật toán Adaboost. 

Nhận dạng đối tượng (Object recognition) lĩnh vực thuộc “machine learning” nghiên 

cứu việc tìm một đối tượng trong một ảnh hay video cho trước, đó là việc phát hiện lớp 

đối tượng cụ thể với các lớp đối tượng khác của hệ thống. Đối tượng trong ảnh được 

chúng ta nhắc đến ở đây là biển số xe. Ở Việt Nam, biển kiểm soát xe cơ giới (hay còn 

gọi tắt là biển số xe) là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan công an cấp khi 

mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe. Thông thường trên biển số xe ở Việt Nam thường 

có 8 tới 9 kí tự (từ ngày 6/12/2010), còn biển số xe ở nước ngoài thì có 7 kí tự. 

 

 

 

Hình 1: Mô hình Cascade 

 

Adaboost là một cải tiến của tiếp cận boosting, sử dụng thêm khái niệm trọng số 

(weight) để đánh dấu các mẫu khó nhận dạng. Trong quá trình huấn luyện, cứ mỗi bộ 

phân loại yếu được xây dựng, thuật toán sẽ tiến hành câp nhật lại trọng số để chuẩn bị 

cho việc xây dựng bộ phân loại yếu kế tiếp là: tăng trọng số của các mẫu bị nhận dạng sai 

và giảm trọng số của các mẫu được nhận dạng đúng bởi bộ phân loại yếu vừa xây dựng. 

Bằng cách này, các bộ phân loại yếu tiếp theo có thể tập trung vào các mẫu mà các bộ 

phân loại yếu trước nó chưa làm tốt. Sau cùng, các bộ phân loại yếu sẽ được kết hợp tùy 

theo mức độ “tốt” của chúng để tạo dựng nên bộ phân loại mạnh. 

Mô hình Cascade được xây dựng chính là nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu 

tỷ lệ nhận dạng sai của bộ nhận dạng:  
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Mô hình Cascade phân tầng theo dạng hình cây, mỗi cây gồm nhiều tầng, mỗi tầng 

của cây sẽ là một bộ phân loại.Với cấu trúc này, những mẫu background dễ nhận diện sẽ 

bị loại ngay từ những tầng đầu tiên, giúp đáp ứng tốt nhất đối với độ phức tạp gia tăng 

của các mẫu đưa vào, đồng thời giúp rút ngắn thời gian xử lý. Một loại đặc trưng đơn 

giản được sử dụng là đặc trưng Haar-like, là một loại đặc trưng thường được dùng cho 

bài toán nhận dạng trên ảnh. Đặc trưng Haar-like được xây dựng từ các hình chữ nhật có 

kích thước bằng nhau, dùng để tính độ chênh lệch giữa các giá trị điểm ảnh trong các 

vùng kề nhau.  

 

Hình 2: Đặc trưng Haar-like cơ bản 

2.2 Ứng dụng thuật toán Adaboost trong phát hiện và nhận dạng biển số xe: 

a. Phát hiện và trích xuất biển số xe  
 

 

Hình 3:Quy trình phát hiện biển số xe 

Kết thúc ( Báo 

không nhận 

diện được) 

Tách biển số xe 

Training 

haarcascade 

file 

Ảnh đầu vào 

Tiền xử lý 

Định vị biển số 

Sai 

Đúng 

Lọc nhiễu, chuẩn hóa 

histogram 

Cascade  
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Quá trình phát hiện biển số xe sẽ thực hiện khi chúng ta đưa ảnh gốc vào để xử lý, sau 

đó qua  một vài kĩ thuật thích hợp sẽ đưa ra được đối tượng mà chúng ta cần phát hiện. 

Tập huấn luyện (training) bao gồm các mẫu positive (đối tượng cần nhận dạng) và 

negative (mẫu không chứa đối tượng). Trong bộ nhận dạng, các mẫu positive là các hình 

chụp của đối tượng đó đã qua chuẩn hóa: kích thước và được chuyển về ảnh xám. Các 

mẫu negative bao gồm tất cả các ảnh không chứa đối tượng cần nhận dạng (các hình 

background). 

 

 

 

Hình 4: Kết quả phát hiện và trích xuất biển số xe 

b. Nhận diện kí tự: 

Tiếp theo để thực hiện quá trình nhận dạng kí tự, chúng ta sử dụng thư viện Tesseract 

OCR. Nhận dạng ký tự quang học (OCR) là một chương trình được xây dựng để chuyển 

đổi các hình ảnh của chữ viết tay hoặc chữ đánh máy thành các văn bản tài liệu số. 

Tesseract là một thư viện nhận dạng ký tự quang học. Nó có mã nguồn mở, được công 

khai dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0, và được phát triển dưới sự tài trợ của Google 

từ năm 2006, Tesseract được đánh giá là một trong số ít những thư viện nhận dạng ký 

tự quang học mã nguồn mở tốt nhất hiện nay.  

Cũng giống như hầu hết các chương trình nhận dạng ký tự quang học, Tesseract có 

một kiến trúc điển hình từ trên xuống: 
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Hình 5:  Kiến trúc nhận dạng văn bản chữ in trong Tesseract 

 

 

Hình 6: Quy trình nhận diện ký tự - Biển số xe 

 

Nhận dạng khoảng cách giữa chữ và số là một bài toán rắc rối. Trong văn bản có 

nhiều phông chữ khác nhau dẫn tới khoảng cách giữa các từ và số khác nhau. Tesseract 

khắc phục khó khăn trên bằng cách đo khoảng cách được chọn gần ngưỡng nào đó như 

là giá trị mờ với sai số. Bộ từ điển dùng để lưu trữ dữ liệu cho quá trình phân loại và 

nhận dạng. Mỗi ngôn ngữ có một bộ từ điển chứa các ký tự theo các phông chữ khác 

nhau với thuộc tính như chuẩn – normal , đậm – bold, nghiêng – italic và thuộc tính kết 
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hợp. Từ điển cũng lưu trữ các từ hay sử dụng, từ chữ cái, từ số, từ chữ hoa, từ chữ 

thường. 

c. Chương trình mô phỏng nhận dạng đối tượng 

Nền tảng xây dựng giao diện:  

- OS: UBUNTU 18.04 

- Python version 3.6.9 

- GUi được làm trên tkinter 

 

 

Hình 7: Giao diện xử lý phát hiện nhận dạng biển số xe 

 

 

Hình 8: Kết quả nhận dạng kí tự 
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Bảng thống kê kết quả phát hiện nhận diện biển số xe 

                Kết quả 

Yếu tố tác động 

Nhận dạng biển số xe Chú thích 

Nhận diện đúng Nhận diện sai  

Độ phân 

giải 

(40 ảnh) 

>= 720p 

(20 ảnh) 
16 (80%) 4 (20%) 

Khoanh được biển số 

xe, không nhận diện 

được 

<=360p 

(20 ảnh) 
14 (70%) 6 (30%)  

Môi trường 

(21 ảnh) 

Ánh sáng tốt 

(18 ảnh) 
14 (78.77%) 4 (21.23%)  

Ánh sáng kém 

(3 ảnh) 
2 (66.66%) 1 (33.34%)  

Góc chụp 

(20 ảnh) 
Chính diện 16 (80%) 4 (20%) 

Cắt được đúng biển số 

nhưng không nhận 

diện được kí tự 

 

Từ việc xử lý dữ liệu từ hình ảnh chụp biển số xe, kết quả nhận diện kí tự nhận được 

chính xác khoảng hơn 80% với đầu vào ảnh chất lượng tốt. Việc không nhận diện được 

kí tự hoặc nhận diện sai kí tự có thể là do bước tiền xử lý, việc thiết lập hệ số lặp hoặc hệ 

số hạt giãn nở chưa phù hợp, độ phân giải ảnh quá thấp hoặc do yếu tố môi trường (Ánh 

sáng quá sáng hoặc ảnh chụp biển số bị lóa). 

 Do thuật toán nhận diện ký tự OCR chưa được tối ưu hóa nên vẫn có trường hợp đã 

phát hiện được biển số xe nhưng nhận diện sai từ một đến một vài ký tự. 

Một hướng phát triển khác là áp dụng thuật toán AdaBoost nhưng với các đặc trưng 

khác như: đặc trưng local, garbor,…. 

3. KẾT LUẬN 

 Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc xử lý thông tin 

nhanh gọn, chính xác sẽ là những yếu tố cấp thiết cần nghiên cứu và phát triển. Bởi vậy, 

nhận dạng đối tượng trong ảnh nói chung hay nhận dạng biển số xe nói riêng vẫn đã, đang 

và sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới.  
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NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU THUẬT TOÁN HỌC MÁY ADABOOST 

VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DIỆN                     

BIỂN SỐ XE 

 

 

 
      Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

Lớp: 

Vũ Văn Hải Phong 

Lưu Minh An 

Đỗ Minh Đức 

Lê Huy Tiến 

Kỹ thuật Thông tin và 

Truyền thông 1 K58 

 

Tóm tắt: Giải pháp nhận dạng đối tượng trong ảnh nói chung và nhận dạng biển số 

xe nói riêng trên cơ sở công nghệ xử lí ảnh đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trên 

Thế Giới và được coi là một trong những công nghệ tốt nhất để nhận dạng, quản lí và giám 

sát phương tiện giao thông tại các trạm thu phí, trạm cân, bãi giữ xe tự động, kiểm soát 

lưu lượng giao thông hay trong các vấn đề an ninh. Với công nghệ này, biển số xe được 

nhận diện và kiểm soát một cách chính xác và nhanh chóng, đồng thời cũng thuận tiện cho 

các nhà quản lí giao thông trong quá trình vận hành. Đề tài tập trung nghiên cứu ứng dụng 

được thuật toán Adaboost trong bài toán phát hiện và nhận diện biển số xe. Lập trình mô 

phỏng quá trình nhận diện biển số xe.. 

Từ khóa: Nhận dạng đối tượng, phát hiện đối tượng, nhận dạng kí tự, phát hiện 

biển số xe 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, 

các hệ thống giao thông thông minh đang dần trở thành những công cụ hỗ trợ đắc lực cho 

con người. Một trong số đó là hệ thống nhận dạng biển số xe tự động. Hệ thống này làm 

đơn giản hóa việc nhận dạng biển số xe bằng cách áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh để xử lý 

ảnh hoặc một đoạn video có chứa phương tiện giao thông. 

Ngoài việc hỗ trợ coi giữ xe ở những nơi công cộng, hệ thống nhận dạng biển số xe 

còn được lắp đặt với nhiều mục đích khác nhau. Hệ thống nhận dạng biển số xe được lắp 

cùng với hệ thống tự động mở cổng, sẽ nhận dạng biển số xe của công ty, biển số xe của 

khách để tiến hành mở cổng. Trên các trạm thu phí người ta sử dụng hệ thống tự động nhận 
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dạng biển số xe để thu lộ phí các phương tiện giao thông. Hay trên các xa lộ, các trọng 

điểm giao thông, người ta lắp đặt hệ thống này để hỗ trợ công tác điều tra, truy bắt tội 

phạm… 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Cơ sở lý thuyết thuật toán Adaboost 

Nhận dạng đối tượng (Object recognition) lĩnh vực thuộc “machine learning” nghiên 

cứu việc tìm một đối tượng trong một ảnh hay video cho trước, đó là việc phát hiện lớp đối 

tượng cụ thể với các lớp đối tượng khác của hệ thống. Đối tượng trong ảnh được chúng ta 

nhắc đến ở đây là biển số xe. Ở Việt Nam, biển kiểm soát xe cơ giới (hay còn gọi tắt là 

biển số xe) là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan công an cấp khi mua xe mới 

hoặc chuyển nhượng xe. Thông thường trên biển số xe ở Việt Nam thường có 8 tới 9 kí tự 

(từ ngày 6/12/2010), còn biển số xe ở nước ngoài thì có 7 kí tự. 

Adaboost là một cải tiến của tiếp cận boosting, sử dụng thêm khái niệm trọng số 

(weight) để đánh dấu các mẫu khó nhận dạng. Trong quá trình huấn luyện, cứ mỗi bộ phân 

loại yếu được xây dựng, thuật toán sẽ tiến hành câp nhật lại trọng số để chuẩn bị cho việc 

xây dựng bộ phân loại yếu kế tiếp là: tăng trọng số của các mẫu bị nhận dạng sai và giảm 

trọng số của các mẫu được nhận dạng đúng bởi bộ phân loại yếu vừa xây dựng. Bằng cách 

này, các bộ phân loại yếu tiếp theo có thể tập trung vào các mẫu mà các bộ phân loại yếu 

trước nó chưa làm tốt. Sau cùng, các bộ phân loại yếu sẽ được kết hợp tùy theo mức độ 

“tốt” của chúng để tạo dựng nên bộ phân loại mạnh. Mô hình Cascade được xây dựng chính 

là nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu tỷ lệ nhận dạng sai của bộ nhận dạng:  
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Hình 1. Mô hình Cascade 

Mô hình Cascade phân tầng theo dạng hình cây, mỗi cây gồm nhiều tầng, mỗi tầng 

của cây sẽ là một bộ phân loại.Với cấu trúc này, những mẫu background dễ nhận diện sẽ 

bị loại ngay từ những tầng đầu tiên, giúp đáp ứng tốt nhất đối với độ phức tạp gia tăng của 

các mẫu đưa vào, đồng thời giúp rút ngắn thời gian xử lý. Một loại đặc trưng đơn giản được 

sử dụng là đặc trưng Haar-like, là một loại đặc trưng thường được dùng cho bài toán nhận 

dạng trên ảnh. Đặc trưng Haar-like được xây dựng từ các hình chữ nhật có kích thước bằng 

nhau, dùng để tính độ chênh lệch giữa các giá trị điểm ảnh trong các vùng kề nhau.  

 

Hình 2. Đặc trưng Haar-like cơ bản 
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2.2. Ứng dụng thuật toán Adaboost trong phát hiện và nhận dạng biển số xe 

a) Phát hiện và trích xuất biển số xe  
 

Hình 3. Quy trình phát hiện biển số xe 

Quá trình phát hiện biển số xe sẽ thực hiện khi chúng ta đưa ảnh gốc vào để xử lý, 

sau đó qua một vài kĩ thuật thích hợp sẽ đưa ra được đối tượng mà chúng ta cần phát hiện. 

Tập huấn luyện (training) bao gồm các mẫu positive (đối tượng cần nhận dạng) và 

negative (mẫu không chứa đối tượng). Trong bộ nhận dạng, các mẫu positive là các hình 

chụp của đối tượng đó đã qua chuẩn hóa: kích thước và được chuyển về ảnh xám. Các mẫu 

negative bao gồm tất cả các ảnh không chứa đối tượng cần nhận dạng (các hình 

background). 

 

Hình 4. Kết quả phát hiện và trích xuất biển số xe 

Kết thúc ( Báo 

không nhận 

diện được) 

Tách biển số xe 

Training 

haarcascade 

file 

Ảnh đầu vào 

Tiền xử lý 

Định vị biển số 

Sai 

Đúng 

Lọc nhiễu, chuẩn hóa 

histogram 

Cascade  
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b. Nhận diện kí tự 

Tiếp theo để thực hiện quá trình nhận dạng kí tự, chúng ta sử dụng thư viện 

Tesseract OCR. Nhận dạng ký tự quang học (OCR) là một chương trình được xây 

dựng để chuyển đổi các hình ảnh của chữ viết tay hoặc chữ đánh máy thành các 

văn bản tài liệu số. Tesseract là một thư viện nhận dạng ký tự quang học. Nó có 

mã nguồn mở, được công khai dưới giấy phép Apache, phiên bản 2.0, và được 

phát triển dưới sự tài trợ của Google từ năm 2006, Tesseract được đánh giá là một 

trong số ít những thư viện nhận dạng ký tự quang học mã nguồn mở tốt nhất hiện 

nay.  

Cũng giống như hầu hết các chương trình nhận dạng ký tự quang học, 

Tesseract có một kiến trúc điển hình từ trên xuống: 

 

Hình 5.  Kiến trúc nhận dạng văn bản chữ in trong Tesseract 

Nhận dạng khoảng cách giữa chữ và số là một bài toán rắc rối. Trong văn bản có 

nhiều phông chữ khác nhau dẫn tới khoảng cách giữa các từ và số khác nhau. Tesseract 

khắc phục khó khăn trên bằng cách đo khoảng cách được chọn gần ngưỡng nào đó như 

là giá trị mờ với sai số. Bộ từ điển dùng để lưu trữ dữ liệu cho quá trình phân loại và nhận 

dạng. Mỗi ngôn ngữ có một bộ từ điển chứa các ký tự theo các phông chữ khác nhau với 

thuộc tính như chuẩn – normal, đậm – bold, nghiêng – italic và thuộc tính kết hợp. Từ 

điển cũng lưu trữ các từ hay sử dụng, từ chữ cái, từ số, từ chữ hoa, từ chữ thường. 
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Hình 6. Quy trình nhận diện ký tự - Biển số xe 

c. Chương trình mô phỏng nhận dạng đối tượng 

Nền tảng xây dựng giao diện:  

- OS: UBUNTU 18.04 

- Python version 3.6.9 

- GUi được làm trên tkinter 

 

Hình 7. Giao diện xử lý phát hiện nhận dạng biển số xe 
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Hình 8. Kết quả nhận dạng kí tự 

Bảng thống kê kết quả phát hiện nhận diện biển số xe 

                Kết quả 

Yếu tố tác động 

Nhận dạng biển số xe Chú thích 

Nhận diện đúng Nhận diện sai  

Độ phân 

giải 

(40 ảnh) 

>= 720p 

(20 ảnh) 
16 (80%) 4 (20%) 

Khoanh được biển số 

xe, không nhận diện 

được 

<=360p 

(20 ảnh) 
14 (70%) 6 (30%)  

Môi trường 

(21 ảnh) 

Ánh sáng tốt 

(18 ảnh) 
14 (78.77%) 4 (21.23%)  

Ánh sáng kém 

(3 ảnh) 
2 (66.66%) 1 (33.34%)  

Góc chụp 

(20 ảnh) 
Chính diện 16 (80%) 4 (20%) 

Cắt được đúng biển số 

nhưng không nhận 

diện được kí tự 

Từ việc xử lý dữ liệu từ hình ảnh chụp biển số xe, kết quả nhận diện kí tự nhận 

được chính xác khoảng hơn 80% với đầu vào ảnh chất lượng tốt. Việc không nhận diện 

được kí tự hoặc nhận diện sai kí tự có thể là do bước tiền xử lý, việc thiết lập hệ số lặp 

hoặc hệ số hạt giãn nở chưa phù hợp, độ phân giải ảnh quá thấp hoặc do yếu tố môi 

trường (Ánh sáng quá sáng hoặc ảnh chụp biển số bị lóa). 

 Do thuật toán nhận diện ký tự OCR chưa được tối ưu hóa nên vẫn có trường hợp 

đã phát hiện được biển số xe nhưng nhận diện sai từ một đến một vài ký tự. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 92  

Một hướng phát triển khác là áp dụng thuật toán AdaBoost nhưng với các đặc trưng 

khác như: đặc trưng local, garbor,…. 

3. KẾT LUẬN 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc xử lý thông tin 

nhanh gọn, chính xác sẽ là những yếu tố cấp thiết cần nghiên cứu và phát triển. Bởi vậy, 

nhận dạng đối tượng trong ảnh nói chung hay nhận dạng biển số xe nói riêng vẫn đã, 

đang và sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới.  

Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Hữu Công, ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng hệ thống phi tuyến, Tạp 

chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, số 3 – 2007 

[2]. Thuật toán Adaboost và mạng Neural trong nhận dạng và bám đuổi biển số xe – Lê 

Đức Hạnh 

[3]. Vương Nhật Thủy (2010). Xử Lý Ảnh Bằng Thuật Toán Adaboost Nhận Dạng Biển 

Số Xe Thông Minh. Luận Văn Đại Học, Đại Học Bách Khoa TPHCM. 

[4]. Võ Hồng Phong (2008). Nhận Dạng Xe Trên Cơ Sở Thị Giác Máy Tính. Luận Văn 

Thạc Sĩ, Đại Học Bách Khoa TPHCM 

[5]. Nhận dạng đối tượng sử dụng thuật toán Adaboost – TS. Nguyễn Đăng Bình 
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ỨNG DỤNG IOT VÀO QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH TRÊN 

XE KHÁCH 
 

 

Giảng viên hướng dẫn : 

Sinh viên thực hiện : 

 

 

Lớp: 

TS. Trịnh Thị Hương 

Vi Quốc Biểu 

Trần Trọng Đăng     

Dư Xuân Hưng        

KTĐK & TĐH Giao thông K58 

 

 Tóm tắt: Việc bắt trả khách dọc đường cũng như chuyên chở quá tải số lượng khách 

trên xe hay bỏ quên hành khách trên xe trong vận tải hành khách đường bộ đã trở thành 

vấn đề nhức nhối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, rất khó kiểm soát đối với 

cơ quan quản lý và điều hành giao thông. Để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như 

thuận tiện cho nhà quản lý nhóm chúng em lựa chọn đề tài nghiên cứu ứng dụng IOT vào 

quản lý số lượng hành khách. Bằng việc sử dụng cảm biến kết hợp camera để xác định 

người lên xuống xe sau đó sử dụng vi xử lý và hệ thống wifi trên xe để truyền dữ liệu lên 

trang Web. Trang Web này do nhóm sinh viên chúng em viết với địa chỉ website: 

https://iot1999tdh123.herokuapp.com/ 

Từ khóa: IoT, ITS, Vận tải hành khách 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vận tải hành khách nói chung và vận tải hành khách đường bộ nói riêng là một ngành 

kinh doanh năng động và nhiều thách thức.  Ngày nay do sự phát triển của khoa học kỹ 

thuật và việc áp dụng các thành tựu đó vào sản xuất đã làm cho đời sống vật chất và tinh 

thần của người dân ngày càng cao đòi hỏi chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngày càng tăng. 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội con người luôn phải tham gia vào nhiều hoạt động 

khác từ đó tất yếu nảy sinh nhu cầu về đi lại. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của con người nhiều 

phương thức vận tải khác nhau đã ra đời. Với tính ưu việt như cơ động, linh hoạt, nhanh 

chóng, ….Vận tải đường bộ đã chiếm được ưu thế trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại của 

người dân cùng với tốc độ tăng trưởng luân chuyển hành khách trong cả nước. Vận tải 

đường bộ được xem là một bộ phận quan trọng trong hệ thống vận tải hành khách quốc gia. 

Với nền kinh tế như hiện nay, sự tăng cao về nhu cầu đi lại đã dẫn đến sự bùng nổ của vận 

tải, từ doanh nghiệp vận tải nhà nước đến doanh nghiệp vận tải tư nhân. 

https://iot1999tdh123.herokuapp.com/
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Nhu cầu đi lại của khách hàng ngày càng gia tăng và thay đổi, vì thế doanh nghiệp 

trong ngành vận tải cần liên tục cải tiến chất lượng để phát triển cùng thị trường.  

Ở nước ta, các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ luôn đa dạng về phân khúc, lộ 

trình tuyến cũng như chất lượng dịch vụ. Số lượt vận tải hành khách đường bộ chiếm 75-

82% tổng số lượt vận tải cả nước. Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, vận tải hành 

khách năm 2019 ước tính tăng 5,4% về lượng khách so với năm 2018. Trong đó, vận tải 

hành khách đường bộ ước tính tăng 6,5% về lượt khách so với 2018 (ước đạt 2.637 triệu 

lượt khách). Trong đó điển hình là sự tồn tại của một số thương hiệu lớn như Hoàng 

Long, Kết Đoàn  ở Đồng Bằng Sông Hồng, Thuận Thảo ở Nam Trung Bộ…. Về số lượng 

có thể thấy mạng lưới tuyến này đảm bảo kết nối tới hầu hết mọi điểm mà khách hàng 

yêu cầu. Tuy nhiên về chất lượng xe và chất lượng dịch vụ thì vẫn chưa thể đáp ứng yêu 

cầu của khách hàng dù các nhà xe đã cố gắng có nhiều cải tiến. Tốc độ phát triển nhanh 

chóng của các phương tiện dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp 

vận tải. Muốn tồn tại và phát triển bắt buộc các doanh nghiệp phải hoàn thiện mọi mặt từ 

chất lượng xe đến chất lượng dịch vụ. 

Nhiều công ty cũng như hợp tác xã vận tải đã cho ra đời một loại hình dịch vụ mới 

là vận tải hành khách chất lượng cao. Chuyên vận tải hành khách không theo tuyến cố 

định. Thị trường vận tải hành khách đường bộ hiện nay cho thấy thị hiếu của khách hàng 

từ chỗ chỉ tập trung cạnh tranh về giá cả sang chú trọng nhiều hơn về chất lượng phụcvụ. 

Vì vậy những doanh nghiệp vận tải hành khách muốn đứng vững trên thị trường, muốn 

sản phẩm dịch vụ của mình được khách hàng ưa chuộng phải thêm một số tiêu chí tốt: 

- Tiếp đón, phục vụ thân thiện, nhiệt tình  

- Đòi hỏi trình độ của nhân viên.  

- Mạng lưới phục vụ rộng khắp…. 

 Việc tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và làm tăng sự hài 

lòng của khách hàng khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách chất lượng cao sẽ giúp 

công ty có những giải pháp đúng đắn để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao 

lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Về số lượng có thể thấy mạng lưới tuyến này đảm bảo kết nối tới hầu hết mọi điểm 

mà khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên về chất lượng xe và chất lượng dịch vụ thì vẫn chưa 

thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng dù các nhà xe đã cố gắng có nhiều cải tiến. Đây đó 

vẫn có những chiếc xe cọc cạch, kém chất lượng hoạt động, tình trạng xe phóng nhanh, 

vượt ẩu hay tranh giành khách vẫn còn tồn tại. 
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Tốc độ phát triển nhanh chóng của các phương tiện dẫn đến tình trạng cạnh tranh 

gay gắt giữa các doanh nghiệp vận tải. Muốn tồn tại và phát triển bắt buộc các doanh 

nghiệp phải hoàn thiện mọi mặt từ chất lượng xe đến chất lượng dịch vụ. 

Bên cạnh những ưu điểm đó  thực trạng mất an toàn khi di chuyển trên ô tô , xe dù 

bến cóc  bắt  trả khách dọc đường cũng như chuyên chở quá tải số lượng khách trên xe 

hay bỏ quên hành khách  trên xe trong vận tải hành khách đường bộ đã trở thành vấn đề 

nhức nhối , tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, rất khó kiểm soát đối với cơ 

quan quản lý và điều hành giao thông và gần đây đã nóng lên với rất nhiều sự cố đáng 

tiếc.  

Trên thế giới, ở các nước phát triển, cùng với ưu thế về kinh tế cũng như khoa học 

công nghệ, rất nhiều hệ thống tiên tiến đã được áp dụng thành công trong đô thị cũng như 

trên toàn tuyến. Không thể không kể đến sự sát sao của các nhà điều hành và quản lý giao 

thông tạo tiền đề để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch cũng như nâng cao đời sống nhân 

dân  

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Qua quá trình hình thành ý tưởng, bằng kiến thức đã được trang bị trên lớp học 

cũng như việc khảo sát thực tế thói quen sử dụng phương tiện vận tải tại các tuyến cao 

tốc phía bắc như tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai , tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng , tuyến 

cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ . Tham khảo về kết cấu ô tô tại một số gara ô tô trên địa bàn 

TP Hà Nội để đưa ra được cách tích hợp thiết bị lên kết cấu đã có sẵn trên xe ô tô để 

không ảnh hưởng đến kết cấu xe. Nhóm sinh viên chúng em đã lên ý tưởng và thiết kế 

một thiết bị nhỏ ngọn giúp giám sát số lượng hành khách trên xe khách thông qua mạng 

internet 

Bước đầu nghiên cứu lựa chọn linh kiện: lựa chọn sử dụng 2 chip điều khiển trên 

môt thiết bị. Vi điều khiển trung tâm sử dụng AT_mega2560 (có thể linh đông sử dụng 

STM8, STM32, Pic để thay thế) làm vi điều khiển trung tâm với khả năng xử lý tốt, nhiều 

đầu IO để đáp ứng nhu cầu của thiết bị. Sử dụng chip ESP 826 để đồng bộ dữ liệu về 

website giúp quản lý và điều hành từ xa.  Sử dụng cảm biến vật cản hồng ngoại, qua tính 

toán để lựa chọn vị trí phù hợp kết hợp với cảm biến chuyển động để thực hiện đếm người 

lên xuống xe khách. Đối với hành khách sử dụng vé tháng sẽ dùng thẻ RFID để xác nhận 

thanh toán trên hệ thống.  Đối với trường hợp trên xe chở quá số lượng hành khách, thiết 

bị sẽ gửi tin nhắn cảnh báo về điện thoại đồng thời cảnh báo bằng còi cảnh báo được lắp 

đặt bên trong thiết bị, tiến hành nháy đèn khẩn cấp ở 2 bên sườn xe để cơ quan quản lý 

điều hành phát hiện bất thường và kiểm tra phương tiện  
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Mọi dữ liệu về số lượng hành khách cũng như tần suất sử dụng dịch vụ sẽ được gửi 

về website : https://iot1999tdh123.herokuapp.com/ theo thời gian thực , đồng thời dữ 

liệu sẽ được thu thập và lưu trữ database trên firebase , hệ thống sẽ lập biểu đồ lưu lượng 

hành khách từng ngày , từng tháng, từng năm, từ đó kiểm soát được lượng thất thoát về 

kinh tế trong quá trình nhân viên thu tiền mà không sử dụng vé xe cũng như lấy cơ sở 

cho cơ quan điều hành và quản lý( nhà xe hoặc lực lượng điều phối, tuần tra kiểm soát 

phương tiện giao thông) nhắc nhở và xử phạt nếu tái diễn .  

Thực hiện thiết kế vỏ thiết bị 3D trên phần mềm SolidWork, tiến hành in vỏ thiết 

bị bằng máy in 3D CNC , thiết kế mạch in trên Altium và tiến hành in mạch thủ công và 

lắp ráp mọi chi tiết của thiết bị vào trong vỏ hộp của nó . Tiến hành lập trình và nạp code 

cho vi điều khiển, hiệu chỉnh và sửa lỗi. 

Qua quá trình chạy thử nghiệm , thiết bị có khả năng đếm chính xác đến 85% lượng 

khách, xuất hiện nhiễu khi nhiều hành khách lên xe cùng 1 lúc. Đề xuất xử lý trạng thái 

nhiễu bằng cách tiến hành nghiên cứu giai đoạn 2, nhận dạng số lượng khuôn mặt có trên 

xe khách từ đó đưa ra số lượng chính xác hành khách trên xe khách bằng camera sử dụng 

thuật toán AI viết bằng C++, chạy trên nền tảng máy tính nhúng Rasbery pi 4 được lắp 

đặt tại vị trí thích hợp có thể quan sát được toàn bộ hành khách trên xe. Từ kết quả nhận 

được từ camera, tiến hành so sánh với bộ đếm được lắp đặt ở cửa xe để đưa ra được số 

lượng hành khách chính xác nhất, để thiết bị hoạt động ổn định và chính xác.     

3. KẾT LUẬN  

Thông qua việc lắp đặt thực tế sử dụng cho xe khách của gia đình, ta nhận thấy 

được rất nhiều lợi ích qua việc quản lý, điều hành khi áp dụng IOT. Trước đó, nhà xe 

phải sử dụng nhân công, các chốt kiểm tra định kì dọc đường để kiểm soát lượng hành 

khách chuyên chở trên xe, cũng như nắm bắt được thời gian thực cho hành khách, từ đó 

lập kế hoạch tuyến đường vận tải tối ưu đối với từng cá nhân cũng như phát hiện gian 

lận, tính phí cũng như thanh toán không đúng với thực tế. Thông qua việc giám sát lưu 

lượng chúng ta cũng có thể lên lịch bảo dưỡng và vệ sinh xe, tối ưu hóa tải trọng và giám 

sát chất lượng dịch vụ. Qua đó đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trong quá trình vận hành, là 

nguồn dữ liệu lớn đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi số cũng như xây dựng giải pháp điều 

hành, phát triển thành phố thông minh, IOT  

 

 

 

https://iot1999tdh123.herokuapp.com/
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC, 

NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM TRONG Ô TÔ 

 

 

 
Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện:  

 

 

 

Lớp: 

PGS.TS Trịnh Lương Miên 

Bùi  Hữu Phước 

Trần Văn Vương   

Nguyễn Hồng Sơn 

Bùi Văn Nguyên 

KTĐK&TĐH 1 K60          

 

 Tóm tắt: Bài báo trình bày một thiết kế phát triển thiết bị cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm, 

khí độc trong ô tô dựa trên kit uno R3, nhằm giám sát khí độc, nhiệt độ, độ ẩm bất thường 

trong ô tô khi có người trên ô tô hoặc người mở cửa vào ô tô. Thiết bị phần cứng cảnh báo 

bằng còi - đèn, đồng thời truyền dữ liệu qua SIM800L, wifi ESP8266 đến email, tin nhắn 

SMS và ứng dụng Apps smartphone của người dùng, cũng được phát triển trên Blynk, để 

xử lý kịp thời sự cố về khí độc trong ô tô, kết hợp module GPS NEO 6M định vị vị trí xe 

trong trường hợp cần thiết. Kết quả thử nghiệm với mô hình thiết bị và phần mềm Apps 

cho thấy hệ thống hoạt động tin cậy ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đặt ra.  

Từ khóa: ôtô, khí độc, nhiệt độ, độ ẩm, arduino, wifi Esp8266, sim800L 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phương tiện ô tô đời cũ, như xe tải, xe khách … thường chưa được trang bị đầy đủ 

thiết bị giám sát, cảnh báo từ xa lượng khí độc, nhiệt độ độ ẩm không khí trong ô tô, đặc 

biệt hữu ích khi xe để dưới trời nắng gắt, hoặc vô tình bỏ quên người trong ô tô …. Thông 

thường khi đậu ô tô hoặc di chuyển ô tô ngoài trời nắng gắt thì mặt trời chiếu trực tiếp vào 

ô tô làm cho nhiệt độ trong ô tô ngày càng cao lên và khí CO ra tăng một cách rõ rệt! Để 

tránh bị sốc nhiệt, khí độc …. khi bước vào ô tô hoặc để biết được tình trạng không khí 

trong ô tô khi đang di chuyển, hoặc do vô tình có người bị bỏ lại trong ô tô mà chất lượng 

khí trong ô tô lại quá tệ .. rất cần đến hệ thống thiết bị cảnh báo khí độc nhiệt độ không khí 

trong ô tô. Việc dùng phương pháp thủ công xác định nhiệt độ, độ ẩm, khí độc trên ô tô 

ngày nay thực sự không tiện lợi và tốn thời gian. Hơn nữa tại Việt Nam, rất nhiều xe ô tô 
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đời cũ chưa được trang bị đầy đủ thiết bị cảnh báo khí độc, nhiệt độ-độ ẩm, cũng như rất ít 

thiết bị này kết nối đến điện thoại người dùng. Do đó nghiên cứu phát triển hệ thống phần 

mềm và thiết bị cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm và khí độc CO trong ô tô, cho phép gửi dữ liệu 

và cảnh báo đến Apps trên smarphone người dùng là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực 

nhằm giảm thiểu các sự cố về nhiệt độ, độ ẩm, khí độc CO trong ô tô vượt ngưỡng cho 

phép dẫn đến chóng mắt, buồn nôn và gây hậu quả không lường cho người tham gia giao 

thông. 

2. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, KHÍ 

ĐỘC TRONG Ô TÔ 

Kết hợp nghiên cứu lý thuyết, phân tích tổng hợp các thiết bị, hệ thống cảnh báo khí 

độc hiện có, ứng dụng công nghệ tiến tiến IoT, nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình hệ 

thống thiết bị phần cứng và phần mềm, từ đó xây dựng mô hình hệ thống cảnh báo khí độc, 

nhiệt độ, độ ẩm trong ô tô và tiến hành thử nghiệm hệ thống trong phòng thí nghiệm. Giải 

pháp mô hình hệ thống bao gồm các vật tư, linh kiện chính đó là: vi xử lý arduino uno R3, 

module wifi Esp8266, module Sim800L, module GPS NEO 6M, cảm biến nhiệt độ độ ẩm 

DHT11, cảm biến khí độc MQ2, màn hình LCD, IC nguồn LM2596. Sơ đồ khối hệ thống 

cảnh báo khí độc, nhiệt độ, độ ẩm trong ô tô được trình bày như hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ khối thiết bị cảnh báo khí độc, nhiệt độ, độ ẩm trong ô tô 

Hệ thống bao gồm các khối chức năng sau: 

- Khối nguồn điện LM2596: Cung cấp điện năng phù hợp cho các khối khác trong hệ 

thống 

- Khối đo nhiệt độ và độ ẩm DHT11: Đo nhiệt độ, độ ẩm và truyền tín hiệu về khối 

xử lí trung tâm 
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- Khối cảm biến khí độc MQ2: Đo lượng khí trong ô tô và truyền tín hiệu về khối xử 

lí trung tâm 

- Khối hiển thị LCD: hiểu thị cảnh báo và hiển thị số liệu nhiệt độ, độ ẩm, lượng khí 

độc trong ô tô 

- Khối truyền thông Sim800L, Esp8266: giao tiếp với khối xử lý trung tâm gửi dữ 

liệu, tín hiệu cảnh bảo đến người dùng qua Email, tin nhắn SMS, ứng dụng Apps 

smartphone của người dụng. 

- Khối định vị GPS GY NEO 6M: xác định vị trí của ô tô và truyền tín hiệu về khối 

xử lý trung tâm để báo vị trí ô tô cho người dùng (cứu hộ, hỗ trợ, ...) 

- Khối xử lý trung tâm UNO R3: nhận tín hiệu từ các cảm biến, tính toán xử lý dữ liệu, 

so sánh giá trị thực của nhiệt độ, độ ẩm, lượng khí độc trong ô tô rồi đưa ra tín hiệu cảnh bảo 

còi-đèn, đồng thời truyền tín hiệu cảnh báo đến người dung qua khối truyền thông. 

Sơ đồ khối kết nối bộ điều khiển phần cứng với phần mềm Apps giám sát như hình 

dưới: 

 

Hình 2. Sơ đồ kết nối thiết bị phần cứng với phần mềm Apps  

Dựa vào mạch lý và các vật tư linh kiện được sử dụng, nhóm chúng em đưa ra mạch 

in 3D thiết bị phần cứng của hệ thống như hình 3. 

 

Hình 3. Sơ đồ mạch in 3D phần cứng của hệ thống 
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Để giám sát online và cảnh báo khí độc, nhiệt độ, độ ẩm trên smartphone, nhóm 

nghiên cứu đã xây dựng phần mềm ứng dụng Apps trên smartphone dựa trên Blynk, cho 

phép hỗ trợ cả hai nền tảng điện thoại di động smartphone Android và iOS.  

Giao diện Apps trên smartphone cho phép cập nhật online thời gian thực các giá trị 

nhiệt độ, độ ẩm, lượng khí độc trong ô tô với đa dạng hình thức hiển thị: giá trị tức thời, 

giá trị bảng, giá trị biểu đồ; đồng thời định vị vị trí ô tô hiển thị lên bản đồ tích hợp trên 

Apps. Ngoài ra, tính năng cảnh báo chất lượng khí bất thường trong ô tô được dễ dàng hiển 

thị bằng hiệu ứng hình ảnh/âm thanh trên Apps smartphone.   

 

Hình 4. Giao diện Apps smartphone của hệ thống 

3. THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM 

Tiến hành thử nghiệm mô hình hệ thống, ta thu được kết quả hoạt động đo nhiệt độ, 

độ ẩm và chất lượng khí trong xe ô tô như mô tả trong các hình dưới đây. 

Khi thử nghiệm khí độc, nhiệt độ vượt quá ngưỡng đặt, hệ thống cảnh báo tin nhắn 

SMS, Apps điện thoại như hình dưới. 
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Hình 5. Cảnh báo và hiển thị dữ liệu bằng SMS, trên Apps và trên thiết bị của hệ thống 

Một số kết quả thử nghiệm với tính năng hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng khí 

trong ô tô trên màn hình LCD, trên Apps và bằng tin nhắn SMS trên smartphone như hình 

dưới 

 

Hình 6. Cảnh bảo hiển thị dữ liệu trên Apps, SMS và định vị vị trí ô tô trên Apps 

4. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, một giải pháp phát triển hệ thống thiết bị phần cứng và phần mềm 

cảnh báo khí độc, nhiệt độ, độ ẩm trong ô tô đã được nghiên cứu. Thiết bị phần cứng của 

hệ thống được phát triển dựa trên kit uno R3, module Sim800L; module wifi Esp8266, 

module GPS NEO 6M,  cảm biến nhiệt độ độ ẩm DTH11, cảm biến chất lượng khí MQ2. 

Phần mềm ứng dụng Apps cảnh báo, hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng khí trong 

ô tô được phát triển trên Blynk, hỗ trợ cả hai nền tảng điện thoại Android và iOS. Các kết 

quả thử nghiệm trên phần cứng và phần mềm mô hình hệ thống cho thấy chúng hoạt động 

hiệu quả, ổn định và đạt yêu cầu. Các kết quả thử nghiệm này tạo nền tảng để chúng em 
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tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm phần cứng trong ô tô và có khả năng kết nối với 

màn hình ô tô.  
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[16]. MPU6050 Madgwick filter using STM32F103C8T6, youtube.com 
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NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐA NĂNG HỖ TRỢ                

NGƯỜI KHIẾM THỊ 

 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

Lớp: 

TS. Lê Thị Thúy Nga 

Nguyễn Quốc Khánh 

Kỹ thuật điều khiển & 

Tự động hóa 2 – K60 

 

Tóm tắt: Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị giúp cho người khiếm thị, người mù thuận 

tiện hơn trong việc đi lại với tính năng phát hiện vật cản, đo khoảng cách đến vật cản và phát hiện 

vũng nước, tránh trơn trượt. Ngoài ra thiết bị còn có một vài tính năng bổ trợ khác như: Báo ngày 

giờ bằng giọng nói, nghe gọi điện thoại, định vị GPS, điều khiển bật tắt các thiết bị điện trong gia 

đình từ xa. 

Từ khóa: Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị, cảm biến, phát hiện vật cản, đo khoảng 

cách... 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều người bị khiếm thị và số lượng người 

bị khiếm thị ngày càng gia tăng. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị 

lực kém, 1/3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng.  

Mặt khác phần lớn những người khiếm thị thường có những mặc cảm tự ti vì gánh 

nặng cho người thân, gia đình, tự ái xa lánh với đời, với người xung quanh. Do vậy chúng 

ta cần hành động để hỗ trợ cho người khiếm thị, trên tất cả các phương diện từ đời sống 

cho đến tinh thần, để hướng đến việc xây dựng một dân tộc khoẻ mạnh và phát triển bền 

vững. 

Qua nhiều năm, đã có nhiều dự án, nhiều nhóm nhà khoa học nghiên cứu, hoàn thiện 

sản phẩm hỗ trợ người khiếm thị như: Găng tay dành cho người khiếm thị, kính dành cho 

người khiếm thị, gậy dò đường dành cho người khiếm thị… Tuy nhiên những sản phẩm 

trên một mặt lại có giá thành khá cao, mặt khác lại có một số nhược điểm nhất định, ít công 

dụng thực tế, không đáp ứng phần lớn về vấn đề kinh tế hiện tại của phần đông người Việt. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Thiết kế phần cứng 
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Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị cần có những tính năng sau: 

● Phát hiện vật cản ở tầm cao, giữa, thấp. 

● Đo khoảng cách đến vật cản và đưa ra thông báo bằng giọng nói âm thanh. 

● Báo giờ bằng giọng nói âm thanh. 

● Nghe, gọi điện thoại, SOS. 

● Định vị. 

● Phát hiện nước (tránh trơn trượt). 

● Điều khiển các đồ dùng điện trong gia đình từ xa bằng remote. 

Các sản phẩm trước đó cũng có những ưu nhược điểm nhất định. Vì vậy thiết bị chế 

tạo ra cần khắc phục những nhược điểm, phát huy ưu điểm và cải tiến thêm nhiều tính năng 

hơn nữa cho người bị khiếm thị. Để phát hiện được vật cản toàn diện thì sản phẩm phải 

quét hồng ngoại ở cả nữa trên và nửa dưới cơ thể. Vì vậy sản phẩm được thiết kế sản phẩm 

gồm 2 bộ phận cảm biến hồng ngoại để quét được đồng thời vật cản có độ cao tương ứng 

với 2 phần cơ thể này. Bộ phận cảm biến ở phía trên được thiết kế dưới dạng 1 chiếc kính. 

Bộ phận cảm biến ở phía dưới được thiết kế dưới dạng một chiếc gậy. 

Sơ đồ cấu trúc phần cứng của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị nói chung gồm 

3 phần cơ bản thể hiện trên hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ khối cấu trúc chung của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị 

- Khối thu tín hiệu: Có chức năng thu nhận các tín hiệu đọc được từ cảm biến. 

- Khối chức năng và  xử lý tín hiệu: Sẽ thực hiện xử lý các tín hiệu thu được và truyền 

tới mạch chức năng. 

- Khối phản hồi: Thực hiện phản hồi lại tín hiệu bằng thông báo tới người khiếm thị. 

Với cấu trúc tổng quát của thiết bị như hình 1, đề tài đề xuất phương án lựa chọn linh 

kiện phần cứng cho hệ thống cụ thể như hình 2. 
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Hình 2. Sơ đồ các khối cơ bản của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị 

- Phát hiện vật cản   

Trên kính có gắn một cảm biến hồng ngoại và một động cơ rung. 

  

Hình 3. Phần cảm biến hồng ngoại trên kính 

Cấu tạo cảm biến hồng ngoại: Gồm 2 thành phần chính là đầu phát hồng ngoại và đầu 

thu hồng ngoại. Khi cấp nguồn cho cảm biến thì cảm biến sẽ phát ra 1 tia hồng ngoại và 

khi gặp vật cản, tia này sẽ bật ngược trở lại làm động cơ rung trên kính hoạt động. 

- Đo khoảng cách đến vật cản 

Phần cảm biến đo khoảng cách đến vật cản được thiết kế dưới dạng 1 chiếc gậy có 

thể thay đổi độ dài 
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Hình 4. Phần cảm biến đo khoảng cách trên gậy 

Cảm biến siêu âm chống nước có chức năng đo khoảng cách đến vật cản với khoảng 

cách đo tối đa là 5m. Khi người khiếm thị bấm nút trên gậy thì cảm biến sẽ thông báo ra 

loa khoảng cách từ cảm biến đến vật cản là bao nhiêu mét. 

-  Nghe/gọi điện thoại 

Mặc dù người khiếm thị đã có điện thoại hỗ trợ việc nghe/gọi nhưng khi gặp trường 

hợp khẩn cấp hoặc quên không mang điện thoại thì người khiếm thị hoàn toàn có thể bấm 

nút và thiết bị sẽ tự động gọi về số điện thoại đã lập trình sẵn. Trên thiết bị cũng có mic và 

loa nên người khiếm thị cũng hoàn toàn có thể thực hiện cuộc gọi đi, nhận cuộc gọi đến và 

nói chuyện bình thường như 1 chiếc điện thoại. 

- Đồng hồ bằng giọng nói 

Người khiếm thị không thể dùng mắt để xem giờ nhưng có thể dùng tai để nghe. Bằng 

việc sử dụng mạch thì thiết bị có thể lưu được đúng thời gian thực tế ngay cả khi tắt nguồn 

thiết bị. Người khiếm thị chỉ cần bấm nút, sau đó thiết bị sẽ trích xuất ra thời gian hiện tại 

rồi loa sẽ phát ra âm thanh thời gian đó được lưu sẵn từ trước trong thẻ nhớ.  

- Phát hiện nước 

Người khiếm thị không những cần nhận biết vật cản xung quanh trong việc di chuyển 

mà còn phải đề phòng những vũng nước. Sở dĩ là như vậy vì nước có thể làm họ bị trượt 

chân dẫn đến ngã. Do vậy, vũng nước cũng nguy hiểm không kém vật cản. Với việc sử 

dụng cảm biến nước được tích hợp trên 1 chiếc gậy thì người khiếm thị dễ dàng nhận biết 

được phía trước mình có nước hay không bằng thông báo còi trong thiết bị.  

- Định vị 

Thiết bị có sử dụng module GPS giúp kết nối với vệ tinh bên ngoài Trái Đất, sau đó 

thu về dữ liệu kinh độ và vĩ độ. Khi biết được 2 giá trị này thì ta hoàn toàn có thể biết được 

vị trí hiện tại bằng việc kết hợp với web Google Map và module sim 800L. Người khiếm 
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thị chỉ cần bấm nút trên thiết bị thì module sim sẽ tự động gửi tin nhắn tới số điện thoại 

người thân mà ta đã cài từ trước với nội dung là đường link vị trí hiện tại của người khiếm 

thị trên Google Map. 

-  Điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng Remote 

Đây là tính năng bổ trợ thêm giúp người khiếm thị có thể dễ dàng bật tắt quạt, đèn…từ 

xa.  

 

     Hình 5. Ổ cắm điện điều khiển bằng remote 

Ổ cắm điện được tích hợp trong đó là bộ relay 4 kênh giúp điều khiển đóng ngắt dòng 

điện xoay chiều từ các ổ cắm (Hình 5). Khi người khiếm thị bấm nút trên remote thì led 

thu hồng ngoại sẽ nhận được tín hiệu và khi đó arduino nano sẽ điều khiển module relay 

việc đóng ngắt nguồn điện 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2. Xây dựng thuật toán điều khiển 

Lưu đồ thuật toán điều khiển các thiết bị được thể hiện trên hình 6. 

 

Hình 6. Lưu đồ thuật toán của thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị 

- Cảm biến hồng ngoại trong khối thu tín hiệu sẽ thu về các giá trị. Các giá trị này 

tăng hay giảm tùy thuộc vào khoảng cách tới vật cản. Khi giá trị thu được lớn hơn 150cm 
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thì động cơ rung sẽ không hoạt động. Ngược lại giá trị thu về nhỏ hơn 150cm thì động cơ 

rung sẽ hoạt động mạnh yếu tùy thuộc vào giá trị của cảm biến. 

- Cảm biến nước cũng thu về giá trị đo được. Nếu giá trị này bằng 1 thì loa sẽ không 

hoạt động. Ngược lại nếu giá trị thu về bằng 0 thì loa sẽ hoạt động. 

- Tương tự, cảm biến siêu âm sẽ thu về các giá trị. Các giá trị này sẽ biến thiên trong 

1 khoảng rất nhỏ. Sự kiện bấm nút sẽ được tính làm mốc chọn 1 giá trị trong các giá trị thu 

về. Từ đó đối chiếu giá trị đó tương ứng với file âm thanh nào trong thẻ nhớ thì âm thanh 

đó sẽ được xuất ra loa để thông báo khoảng cách đo được. Mạch thời gian thực và GPS 

cũng tương tự với thuật toán này.  

2.3. Kết quả nghiên cứu 

Sau vài tháng thử nghiệm, thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị hoạt động tương 

đối ổn định ở tất cả các chức năng. Phần đo khoảng cách đến vật cản có độ chính xác chấp 

nhận được, đủ để người khiếm thị cảm nhận khoảng cách. 

3. KẾT LUẬN 

Sản phẩm tạo ra cơ bản đã 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 bổ sung thêm một số tính năng mới khi có điều kiện 

như: Đọc mệnh giá tiền, phân biệt một số đồ vật hàng ngày, đọc biển báo chỉ đường, đèn 

tín đèn giao thông… 
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Logistics 2 – K59 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổng quan về thương mại điện tử Việt Nam hiện nay: 

Những năm gần đây, “thương mại điện tử” (TMĐT) đã không còn là khái niệm xa lạ 

trong xã hội hay một lĩnh vực mới mẻ tại nước ta. Có thể coi năm 2020, đại dịch COVID-

19 đã mang đến nhiều biến động đối với nền kinh tế và sự tăng trưởng bứt phá của TMĐT 

đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực 

ASEAN. Tuy nhiên, song hành với những cơ hội phát triển thì TMĐT ở Việt Nam cũng 

gặp không ít những thách thức trong việc xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, bền vững. 

Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ vào năm 2021, và 

doanh thu từ thương mại điện tử có thể vượt quá 12 tỷ USD. Cơ hội để các doanh nghiệp 

trong nước xây dựng chiến lược kinh doanh mới, tiếp cận kênh phân phối hiện đại, uy tín. 

Giới thiệu về trang thương mại điện tử Shopee: 

Shopee là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á và Đài Loan. Đây là 

một nền tảng phù hợp với khu vực, cung cấp cho cả người mua và người bán trải nghiệm 

mua sắm trực tuyến dễ dàng, an toàn và nhanh chóng 

Trụ sở của Shopee tại Việt Nam: Tầng 28, Tòa nhà trung tâm Lotte Hà Nội, 54 Liễu 

Giai, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. 

Website: http://www.shopee.vn 

Thực trạng của trang TMĐT Shopee hiện nay: 

Mặc dù là trang TMĐT đứng đầu về lượng truy cập và người mua sắm, tuy nhiên 

trong khoảng thời gian gần đây, rất nhiều người dùng kể cả nhà bán hàng lẫn người mua 
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đều đang than phiền vì chất lượng dịch vụ của đơn vị vận chuyển Shopee gây nên phiền 

toái cho khách hàng và cả người bán trên trang TMĐT này. 

Hiện nay chưa có báo cáo nào về DVKH được công bố nhưng từ phỏng vấn khách 

hàng và qua các phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Shopee còn có nhiều ý 

kiến quan ngại, chưa hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Vì vậy phải nghiên cứu 

xác định các yếu tố dịch vụ khách hàng của Shopee trên thi trường thương mại điện tử so 

với các đối thủ cạnh tranh để tăng mức độ hài lòng của dịch vụ khách hàng, thu hút khách 

hàng mới và giữ chân khách hàng cũ. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu: 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng tài liệu và số liệu có sẵn để khái quát hóa cơ sở lý luận 

Dịch vụ khách hàng trong Thương mại điện tử, thực trạng hoạt động của Thương mại điện 

tử nói chung và của Shopee nói riêng. 

Để đánh giá Dịch vụ khách hàng của Shopee nói riêng và các trang Thương mại điện 

tử khác, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng bổ chỉ tiêu Dịch vụ khách hàng cho 

Thương mại điện tử trên cơ sở lý luận và phương pháp phỏng vấn sâu (Deep Interview) để 

sàng lọc các chỉ tiêu phù hợp với Thương mại điện tử Việt Nam. Tiếp đó sử dụng bổ chỉ 

tiêu này khảo sát, lấy ý kiến khách hàng để xác mức độ quan trọng của các chỉ tiêu và mức 

độ hài lòng của khách hàng về các chỉ tiêu Dịch vụ khách hàng 

Nội dung nghiên cứu đã thực hiện: 

Giai đoạn 1: Xác định các chỉ tiêu đánh giá Dịch vụ khách hàng 

Bước 1: Tham khảo các tài liệu về TMĐT để tổng hợp hệ thống các chỉ tiêu DVKH 

Bước 2: Thực hiện phỏng vấn sâu để từ đó rút ra được bộ chỉ tiêu phù hợp áp dụng 

cho TMĐT 

Giai đoạn 2: Khảo sát và phỏng vấn khách hàng 

Mục tiêu của việc: 

Thu thập thông tin đặc điểm DVKH 

Đánh giá mức độ quan trọng về các chỉ tiêu DVKH của các trang TMĐT 

Đánh giá mức độ hài lòng về các chỉ tiêu DVKH của trang TMĐT Shopee 

Công cụ khảo sát: Bảng hỏi sử dụng thang đo Likert 5 mức độ 

Hình thức khảo sát: Phỏng vấn Online qua Google Form 
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Đối tượng: Khách hàng sử dụng các trang TMĐT trong đó có Shopee trên địa bàn Tp 

Hà Nội và các tỉnh lân cận 

Số lượng phiếu khảo sát: 

Số phiếu khảo sát nhận được: 156 phiếu 

Số phiếu được phân tích: 134 phiếu 

Giai đoạn 3: Phân tích kết quả khảo sát 

Để xác định mức độ quan trọng, mức độ hài lòng và các yếu tố, chỉ tiêu khách hàng 

chưa hài lòng thì nhóm đã sử dụng phần mềm SPSS với những phân tích cụ thể: 

Phân tích thống kê mô tả 

Phân tích kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 

Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Phân tích hồi quy đa biến 

Kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp: 

Kết quả nghiên cứu: 

Từ số liệu kết quả khảo sát qua Google Form, nhóm đã thống kê được những đặc 

điểm của khách hàng mua sắm qua các trang TMĐT như: Giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, 

mức độ thường xuyên mua hàng và mức chi tiêu cho một đơn hàng. Từ đó ra tiến hàng 

đánh giá mức độ quan trọng của các chỉ tiêu DVKH của các trang TMĐT trong đó có 

Shopee để tiến tới đánh giá mức độ hài lòng về DVKH của Shopee 

Bảng 1. Đánh giá mức độ hài lòng các chỉ tiêu đánh giá dịch vụ khách hàng của Shopee 

STT Chỉ tiêu mức độ hài lòng 
Giá trị trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Xếp hạng các 

chỉ tiêu 

1 

Anh/ Chị có hài lòng về DVKH của 

trang Thương mại điện tử Anh/Chị 

hay dùng không? 

3.83 1.095  

2 Trang Web thiết kế tốt, dễ tìm kiếm 4.04 0.706 5 

3 Có công cụ chăm sóc khách hàng 3.88 0.716 11 

4 Hàng hóa đa dạng 4.16 0.679 2 

5 Hàng hóa luôn có sẵn 3.91 0.841 10 

6 Bao gồm thông tin shop bán hàng 4.11 0.689 4 

7 
Đầy đủ thông tin, mô tả và đánh giá 

sản phẩm 
4.25 0.755 1 
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8 
Chính sách khách hàng cụ thể (Đổi 

trả, giảm giá,..) 
3.93 0.741 8 

9 
Bao gồm dịch vụ hậu mãi (Lắp đặt, 

bảo hành,..) 
4.03 0.805 6 

10 Thông tin đơn đặt hàng chính xác 4.12 0.614 3 

11 
Xử lý được hàng đặc biệt (Thực 

phẩm, hàng hỏa tốc,..) 
3.95 0.837 7 

12 Đa dạng phương thức nhận hàng 3.92 0.882 9 

13 Thời gian giao hàng đúng hẹn 3.75 1.028 14 

14 
Giải quyết kịp thời khiếu nại, phản 

hồi 
3.85 0.730 12 

15 
Hỗ trợ đổi trả hàng nhanh chóng, 

thuận tiện 
3.83 0.812 13 

Bảng 2. Bảng kết quả hồi quy đa biến Coefficient 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.867 1.164  0.745 0.459   

Tổ hợp nhận 

tố 1 
0.791 0.231 0.424 3.419 0.001 0.766 1.305 

Tổ hợp nhận 

tố 2 
-0.015 0.220 -0.008 -0.068 0.946 0.849 1.178 

Tổ hợp nhận 

tố 3 
0.065 0.191 0.039 0.339 0.735 0.886 1.129 

Tổ hợp nhận 

tố 4 
-0.088 0.203 -0.051 -0.434 0.665 0.857 1.167 

Từ kết quả phân tích nhân tố EFA các tổ hợp nhân tố mức độ hài lòng, nhóm nghiên 

cứu tiến hành phân tích hồi quy đa biến các tổ hợp nhận tố để xem tổ hợp nào có ảnh hưởng 

nhiều nhất đến mức độ hài lòng về các chỉ tiêu DVKH của Shopee. Kết quả cho thấy tổ 

hợp nhân tố 1 thỏa mãn điều kiện và ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ hài lòng DVKH 

của Shopee. 
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Bảng 3. Các chỉ tiêu ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ hài lòng về DVKH của Shopee 

Kết quả phân tích dữ liệu về đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về trang TMĐT 

Shopee, nhóm nghiên cứu nhận thấy về tổng quan kết quả đánh giá mức độ hài lòng của 

khách hàng đang ở dưới mức hài lòng. Cụ thể là còn một số các chỉ tiêu đang bị yếu kém, 

ở dưới mức điểm hài lòng trong thang đo đánh giá của phiếu khảo sát như các chỉ tiêu đa 

dạng phương thức nhận hàng, thời gian giao hàng đúng hẹn và giải quyết các khiếu nại, 

phản hồi. Nhưng trong thời hạn nghiên cứu, nhóm đề xuất giải pháp cải thiện chỉ tiêu thời 

gian giao hàng đúng hẹn. 

Đề xuất giải pháp: 

Điểm thu thập và giao hàng (Collection and Delivery Point) ngày càng trở nên quan 

trọng đối với người chuyển phát nhanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thông 

qua cách giao hàng này, có thể giảm thiểu nhiều vấn đề liên quan đến giao hàng tận nhà 

truyền thống. 

 

Hình 1. Quy trình gửi – nhận hàng tại điểm thu thập và giao hàng (CDP) 

Nhóm mức độ hài lòng 1 
Giá trị trung 

bình 

Độ lệch chuẩn 

giữa các mức 

điểm 

Xếp hạng mức 

độ hài lòng 

Đa dạng phương thức nhận hàng 3.92 0.882 9 

Thông tin đơn đặt hàng chính xác 4.12 0.614 3 

Hàng hóa luôn có sẵn 3.91 0.841 10 

Thời gian giao hàng đúng hẹn 3.75 1.028 14 

Giải quyết kịp thời khiếu nại, phản 

hồi 
3.85 0.730 12 

Chính sách khách hàng cụ thể (Đổi 

trả, giảm giá,..) 
3.93 0.741 8 
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Quy trình tổng quát: Nhà vận chuyển này sẽ vận chuyển đến các điểm nhận hàng như 

là các quán cà phê, các siêu thị,cửa hàng tiện lơi, trạm xăng nơi đã được các trang TMĐT 

kí kết hợp đồng, điều khoản về hàng hóa. Đây là điểm có vị trí gần nhất với khách hàng 

hoặc là nơi khách hàng thường xuyên ghé qua. Sau khi hàng hóa đến điểm nhận hàng, 

khách hàng sẽ được thông báo qua app mua hàng, từ đó có thể bố trí thời gian hợp lý để 

lấy hàng. 

Tuy có quy trình giao nhận hàng tương đồng với các tủ nhận hàng thông minh, nhưng 

các điểm giao nhận đã cho thấy những ưu điểm như kích thước hàng hóa nhận được và tiết 

kiệm được chi phí hoạt động cho doanh nghiệp giao nhận. Các điểm thu nhập và giao đã 

được nhiều công ty trên thế giới như DHL, Parcel áp dụng và đem lại nhiều lợi ích. 

3. KẾT LUẬN 

Mặc dù còn nhiều những hạn chế như thủ tục với đơn vị tiếp nhận hàng hóa còn phức 

tạp, khó kiểm soát và mới chỉ được áp dụng số ít các công ty giao nhận.Nhưng điểm thu 

nhận và giao nhận hàng (Collection and Deliery Points) sẽ dần trở thành xu thế của các nhà 

vận chuyển và là cơ hội để các trang thương mại điện tử trong đó có Shopee đẩy nhanh 

được quá trình vận chuyển chặng cuối từ đó góp phần gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, 

làm hài lòng trải nghiệm mua hàng xuyên suốt của khách hàng. 

Trong phạm vi nghiên cứu chỉ phản ánh ở một nội dung nhất định trong khi yếu tố 

thời gian giao hàng còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan khác và quá trình nghiên 

cứu còn nhiều hạn chế và thiếu xót. Do vậy rất mong được đóng góp ý kiến để bài nghiên 

cứu được hoàn thiện hơn. 
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Tóm tắt: Đề tài tìm hiểu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện; kinh 

nghiệm phát triển xe buýt điện của các đô thị trên thế giới. Khỏa sát nhu cầu và điều tra 

quan điểm sử dụng của người dân về xe buýt điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Từ đó 

đề ra giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

Trong nước: Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về xe ô tô điện và các dự án đã được tiến 

hành trong các năm quá. Xu hướng sử dụng xe buýt điện ở Việt Nam hiện nay đã có tập 

đoàn Vingroup đăng kí vận hành 10 tuyến buýt điện trên địa bàn thành phố HN và đã cho 

chạy thử nghiệm trên đường phố (không đón khách)  vào ngày 17/5/2021. 

Ngoài nước: Xe buýt điện đã được sản xuất và sử dụng thành công ở nhiều quốc gia 

trên thế giới từ thế kỉ 19, đặc biệt là Trung Quốc. Ngày nay, việc sử dụng xe buýt điện 

trong đội xe đô thị giao thông công cộng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. 

1.2. Tính cấp thiết của đề tài  

Cung với sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế, các Thành phố lớn của Việt Nam đang 

chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu đi lại và gia tăng phương tiện cơ giới. Điều này đã làm trầm 

trọng thêm tình trạng tắc nghẽn, ô nhiễm không khí và làm suy giảm sức khỏe của cư dân 

đô thị. Chính quyền Thành phố Hà Nội, đang chuyển sang sự quan tâm đến việc thúc đẩy 

sử dụng năng lượng sạch, trong đó bước đi đầu tiên là tập trung vào cải thiện đoàn phương 

tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hướng thân thiện môi trường. Vì vậy 

việc nghiên cứu phát triển xe buýt điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội là cần thiết. 
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là phương pháp điều tra, phương pháp thống kê, 

phương pháp phân tích, phương pháp so sánh ngoài ra còn sử dụng các phương pháp biện 

chứng, lịch sử dựa trên tình hình thực tế về Giao thông vận tải, phát triển kinh tế, thói quen 

đi lại của người dân,…trong thành phố Hà Nội để đưa ra các cơ sở lý thuyết, đánh giá hiện 

trạng và xây dựng các giải pháp phát triển xe buýt điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2.2. Phương tiện nghiên cứu 

Từ các nghiên cứu, đề án, bài báo đánh giá, phân tích về xe buýt nói chung và xe buýt 

điện nói riêng trên phạm vi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Lý luận từ các bài giảng, giáo 

trình, các nghiên cứu khoa học của hoc viên cao học, sinh viên - Đại học Giao Thông vận 

tải. Tài liệu tham khảo từ mạng Internet: các trang mạng của Tổng cục thống kê, Báo Nhân 

Dân điện tử, Báo tuổi trẻ,... Thực hiện khảo sát online qua các trang mạng xã hội.  

 2.3. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

2.3.1. Tổng quan vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trong đô thị 

Nhóm nghiên cứu thực hiện tìm hiểu tổng quan VTHKCC bằng xe buýt trong đô thị 

với 03 vấn đề chính. 

 - Tìm hiểu cơ sở lý luận về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

 - Giới thiệu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện. 

 - Kinh nghiệm phát triển xe buýt điện của các đô thị trên thế giới. 

Qua nội dung tìm hiểu, nhóm đưa ra kết luận VTHKCC bằng xe buýt sẽ tạo điều kiện 

phát triển đô thị tuy nhiên tại Hà Nội thì loại hình này còn có hạn chế do tắc đường, ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng, lượng hành khách sử dụng PTCC rất thấp. Xu hướng sử 

dụng xe buýt điện trên thế giới có thể là giải pháp hữu hiệu để thu hút người dân sử dụng 

phương tiện công cộng để giải quyết các vấn đề trên. 

2.3.2. Hiện trạng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội 

Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội được trình bày cụ thể qua 03 nội dung: 

a. Quá trình phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội 

VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội được chia làm các giai đoạn trước năm 1986, giai 

đoạn 1986-1992; giai đoạn 1993-2001; giai đoạn 2001-2010; và từ 2011 đến nay. 

b. Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội 

Tính đến hết tháng 5/2020, mạng lưới xe buýt trên địa bàn Thành phố gồm 126 tuyến, 

trong đó có 104 tuyến buýt có trợ giá; 8 tuyến buýt không trợ giá; 12 tuyến buýt kế cận và 

2 tuyến City Tour. 
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Mạng lưới xe buýt đã tiếp cận đến 30/30 quận, huyện, thị xã (đạt 100%); 453/579 xã, 

phường, thị trấn (đạt 78,2%); 65/75 bệnh viện (đạt 87%); 192/286 trường đại học, cao đẳng, 

trung học phổ thông (đạt 67%); 27/27 khu công nghiệp lớn (đạt 100%); 31/37 khu đô thị 

(đạt 83,8%). Bên cạnh đó hệ thống xe buýt còn kết nối với 7/9 tỉnh thành lân cận (Hải 

Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên). 

Xe buýt Hà Nội hiện đã đạt số lượng trên 2000 chiếc đáp ứng 8,7% nhu cầu đi lại, 

chủng loại phong phú với xe buýt nhanh (BRT); xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (CNG); 

xe buýt đạt chuẩn khí thải EURO IV, V; xe buýt 2 tầng (City Tour)… 

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi địa dịch COVID-19, dù thuộc diện chịu 

ảnh hưởng nặng nề nhất do sụt giảm lượng khách và cắt giảm tần suất hoạt động, nhưng 

mạng lưới xe buýt của Hà Nội vẫn tạo nên điểm nhấn ấn tượng khi duy trì tốt vai trò chủ 

công của mình. Cụ thể, tổng sản lượng vận chuyển hành khách công cộng trên toàn Thành 

phố 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 596 triệu lượt hành khách, đáp ứng khoảng 17% nhu 

cầu đi lại của người dân; góp phần hạn chế đáng kể phương tiện giao thông cá nhân, giảm 

ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

c. Khảo sát điều tra quan điểm sử dụng xe buýt điện của người dân trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Nhóm đã tiến hành điều tra khảo sát online: Đối tượng điều tra: nhóm hành khách 

đang có nhu cầu sử dụng VTHKCC bằng xe buýt thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà 

Nội.  Thời gian điều tra: từ 10/5/2021 – 10/7/202; Phương pháp điều tra: Do tình hình dịch 

bệnh Covid 19 kéo dài và có diễn biến vô cùng phức tạp, nhóm nghiên cứu sử dụng phương 

pháp điều tra là khảo sát trên phiếu online; Quy mô điều tra: 300 phiếu đạt chuẩn. 

Kết quả khảo sát như sau: 

 
Biểu đồ 01. Quan điểm về xe buýt điện 

giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn 

 
Biểu đồ 02. Quan điểm về sủ dụng xe 

buýt điện giúp giảm khí thải nhà kính 

Nhóm đối tượng khảo sát chiếm tỷ trọng cao nhất với ý kiến đồng ý việc xe buýt điện 

góp phần làm giảm ô nhiễm tiếng ồn (53,3% với 160 phiếu), tiếp theo là hoàn toàn đồng ý 

(43% với 129 phiếu). 
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Nhóm đối tượng khảo sát chiếm tỷ trọng cao nhất với ý kiến đồng ý việc xe buýt điện 

góp phần làm giảm khí thải nhà kính (54% với 162 phiếu), tiếp theo là hoàn toàn đồng ý 

(39% với 117 phiếu). 

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hành khách đồng ý và rất đồng ý sử dụng khi xe buýt 

điện chính thức đi vào hoạt động chiếm tới 90,67%, tỷ lệ này với hành khách mong muốn 

trong tương lai toàn bộ xe buýt trong thành phố đều sử dụng điện là 92,3% (thể hiện qua 

biểu đồ số 03 và 04 trong báo cáo NCKH). Điều này cho thấy việc phát triển xe buýt điện 

trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được đông đảo người dân hưởng ứng. 

2.3.3. Nghiên cứu giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

Với tín hiệu khả quan từ nhu cầu sử dụng xe buýt điện trên địa bàn thành phố Hà Nội 

trong tương lai, nhóm thực hiện đề tài tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phát triển xe buýt 

điện tại thành phố Hà Nội bám sát với định hướng phát triển VTHKCC của chính quyền 

thành phố. Nội dung nhóm đưa ra gồm 2 phần: 

a. Định hướng và căn cứ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện 

tại Hà Nội  

Đề tài nghiên cứu được dựa theo 2 văn bản chính là Kế hoạch phát triển VTHKCC 

của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 và  Quyết định phê duyệt Quy hoạch giao 

thông vận tải đô thị Hà Nội (2030-2050).  

Kế hoạch phát triển phương tiện VTHKCC địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 

cho thấy thành phố sẽ mở rộng quy mô đội xe buýt rất lớn, trong đó tỷ lệ PT sử dụng năng 

lượng sạch chiếm từ 5 – 20 %. Như vậy xu hướng xanh và xe buýt không phát thải là 

phương án đang được các cấp lãnh đạo quan tâm thực hiện. 

Nội dung thị phần chỉ ra thành phố sẽ xây dựng VTHKCC tích hợp giữa các tuyến 

đường sắt đô thị và các tuyến buýt trong địa bàn để nâng cao hiệu quả vận tải. Trong đó thị 

phần xe buýt công cộng cũng được nâng lên khá cao, nhất là khu vực ngoại thành. Kết hợp 

nội dung bảng 1, ta thấy trong tương lai xe buýt điện sẽ phủ sóng toàn bộ thành phố bao 

gồm cả khu vực nội và ngoại thành. 

b. Các giải pháp phát triển xe buýt điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

Từ các hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng kinh 

nghiệm khai thác sử dụng mô hình buýt công cộng trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã đưa 

ra một số biện pháp: 

- Giải pháp về cơ chế chính sách phát triển xe buýt điện trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. Các giải pháp tập trung giải quyết 02 mục tiêu: thứ nhất là tạo dựng thị trường tiêu 
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thụ xe điện và xe buýt điện; thứ hai là hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vận 

tải bằng xe buýt điện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Giải pháp về trạm sạc, tích hợp công nghệ sạc cho ô tô điện và buýt điện. Nhóm 

nghiên cứu đưa ra các giải pháp về bố trí trạm sạc, an toàn nhiệt, bảo vệ trạm sạc qua các 

thiết bị an ninh và tích hợp công nghệ sạc tại trạm cho nhiều loại phương tiện giao thông 

sử dụng năng lượng điện. 

- Giải pháp tự chủ sản xuất pin xe điện. Nội dung đề cập bao gồm lý do thực hiện giải 

pháp, phân tích nguồn Lithium trong nước cùng các lưu ý khi quyết định khai thác nguồn 

tài nguyên này. 

- Giải pháp cho các tác nhân ảnh hưởng đến pin xe điện. Các tác nhân ảnh hưởng ở 

đây bao gồm thời tiết địa hình với tác động kéo theo là sụt giảm nguồn năng lượng dẫn tới 

quãng đường chạy xe bị giảm xuống. Giải pháp cho các vấn đề đó là thiết kế nhiều loại xe 

với các thông số phù hợp với thời tiết và địa hình tuyến buýt; tham khảo kinh nghiệm của 

các công ty đã có kinh nghiệm chạy xe trong các điều kiện đó; trang bị thêm nguồn pin dự 

phòng cho phép lái xe thao tác qua bảng điện tử trong buồng lái. 

- Giải pháp tự xử lý pin xe điện. Nội dung giải pháp gồm lý do nên tự xử lý pin xe 

điện và gợi ý các phương pháp - quy trình xử lý đang được thế giới sử dụng hiện nay. 

c. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của các loại hình xe buýt tại Hà 

Nội như sau 

- Xe buýt Euro IV có lượng phát thải khí nhà kính (GHG) WTW thấp hơn một chút 

so với các xe Euro II do lượng khí thải PM2.5 và BC liên quan ít hơn. Mức tiêu thụ nhiên 

liệu và do đó cũng như phát thải khí nhà kính (GHG) TTW đối với Euro IV giống nhau đối 

với xe buýt Euro II, tức là các xe mới chỉ tốt hơn một chút so với các xe cũ liên quan đến 

phát thải khí nhà kính (GHG). 

- Xe buýt CNG có lượng phát thải PM2.5 thấp hơn so với xe diesel nhưng vẫn có lượng 

phát thải NOx rất cao (thậm chí cao hơn so với xe buýt chạy bằng dầu diesel). Nhiều thành phố 

trên toàn thế giới gặp phải vấn đề lớn về chất lượng không khí, phát thải NOx gây ra sự hình 

thành tầng ôzôn ở mặt đất với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Xe buýt điện phát 0 khí thải 

cục bộ và do đó là một chiến lược hiệu quả để chống ô nhiễm không khí. 

- Xe buýt CNG có lượng phát thải khí nhà kính (GHG) cao hơn các xe chạy bằng dầu 

diesel do sử dụng năng lượng cao hơn và do trượt khí mê-tan, đây là nguồn phát thải quan 

trọng thường bị bỏ sót trong tính toán. 

- Xe buýt điện có lượng phát thải khí nhà kính (GHG) (WTW bao gồm BC) thấp hơn 

50% so với xe buýt chạy dầu diesel Euro IV và thấp hơn 70% so với xe buýt CNG. 
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Do khác biệt lớn nhất giữa xe buýt điện và xe buýt sử dụng động cơ diesel hiện nay 

là nguồn năng lượng nên nhóm tập trung nghiên cứu các giải pháp cho vấn đề này. Tuy 

nhiên khi đưa vào sử dụng thì còn phải xem xét thêm nhiều yếu tố tác động khác. 

3. KẾT LUẬN 

3.1. Kết luận 

Để có thể giải quyết được phần nào những vấn đề về môi trường và hiện trạng ùn tắc 

giao thông thì đầu tư phát triển hoạt động VTHKCC bằng xe buýt điện là một trong những 

giải pháp mang tính thiết yếu. 

3.2. Kiến nghị 

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện là giải pháp hữu hiệu để hạn chế ùn 

tắc và tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy 

nhiên để phát triển việc sử dụng xe buýt điện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, nhóm xin đề xuất 

một số kiến nghị về hoàn thiện công nghệ; nâng cao trình độ và kinh nghiệm đội ngũ lái – 

phụ xe; phát triển và hoàn thiện cơ chế chính sách tạo dựng thị trường cho xe buýt điện và 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vận tải bằng xe buýt điện phát 

triển. 
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Tóm tắt: Thương hiệu chính là giá trị vô hình, là phần hồn của doanh nghiệp và luôn 

nằm trong tiềm thức của khách hàng vì vậy để khách hàng nhận biết được thương hiệu là 

1 điều vô cùng quan trọng. So với các doanh nghiệp khác thì hoạt động của doanh nghiệp 

viễn thông Viettel có những nét đặc thù riêng và để đánh giá mức độ nhận biết của sinh 

viên trường đại học Giao thông vận tải với thương hiệu Viettel, nhóm nghiên cứu đã dựa 

trên lý thuyết về thương hiệu để thiết lập những câu hỏi trực tiếp cho sinh viên tại trường. 

Từ những thông tin thu thập được của các bạn sinh viên, nhóm nghiên cứu đã đưa ra được 

kết luận về sự nhận diện thương hiệu Viettel của các bạn sinh viên trường Đại học giao 

thông vận tải. Từ đó đề xuất ra các biện pháp để cải thiện và nâng cao sự nhận biết thương 

hiệu Viettel đối với các bạn sinh viên. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bối cảnh hội nhập của xã hội kéo theo đó là sự phát triển kinh tế, hàng loạt các doanh 

nghiệp mới nổi lên với tài chính và nhân lực vượt trội, để có thể tồn tại vững vàng trên thị 

trường đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình 1 thương hiệu riêng không 

nhầm lẫn với ai, thương hiệu đó phải phải luôn gắn liền với các giá trị cốt lõi của doanh 

nghiệp và được khách hàng chấp nhận, đó là 1 phần không thể thiếu để khẳng định doanh 

nghiệp trên thị trường. Viettel là 1 doanh nghiệp đã có sẵn vị thế trong tay, chỉ cần đưa ra 

các chỉ tiêu sẽ mang thương hiệu mình vượt lên hàng đầu về linh vực công nghệ số. Dù 

Viettel có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng không phải ai cũng quan tâm và tìm hiểu về nó, 

đặc biệt là các bạn sinh viên. Vì vậy nhận thấy sự quan trọng và cần thiết của việc nhận 

diện thương hiệu, nhóm đã lựa chọn “Nghiên cứu nhận biết của sinh viên trường đại học 

giao thông vận tải về thương hiệu Viettel” là đề tài nghiên cứu của nhóm. 
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

A. Giới thiệu thương hiệu Viettel 

- Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel là một tập đoàn lớn ở Việt Nam với 

các ngành nghề kinh doanh chính:  

 + Ngành dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin 

 + Ngành nghiên cứu sản xuất và thiết bị điện tử viễn thông 

 + Ngành công nghiệp quốc phòng 

 + Ngành công nghiệp an ninh mạng 

 + Ngành cung cấp dịch vụ số 

B. Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế bảng hỏi gồm 16 câu hỏi và đưa đến sinh viên trường đại học giao thông vận 

tải khảo sát qua hình thức online. 

Số lượng phát hành bản câu hỏi là 210 bản. Sau khi thu thập, làm sạch thì số hồi đáp 

hợp lệ là 198, chiếm 94,3% trên tổng số bản hỏi, được xem là một tỷ lệ chấp nhận được, 

rất phù hợp với cách chọn mẫu ban đầu và có thể đáp ứng được các yêu cầu cho các phân 

tích tiếp theo. 

Mẫu và thu tập dữ liệu: 

1. Cơ cấu mẫu theo giới tính 

  Bảng 1. Cơ cấu mẫu theo giới tính                    Biểu đồ 1: cơ cấu theo giới tính 

 

Biểu đồ 1 cho thấy tỷ lệ nam nữ gần như là tương đương nhau, nam chiếm 46% (91 hồi 

đáp), nữ chiếm 54% (107 hồi đáp). 

2. Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 

Bảng 0. Cơ cấu mẫu theo khóa học                     Biểu đồ 2 Cơ cấu mẫu theo khóa học 

Khóa 

học 

Số lượng Tỷ lệ 
Đi làm 1 0,5% 

57 7 3,5% 
58 33 16,7% 
59 98 49,5% 
60 40 20,2% 
61 19 9,6% 
Tổng 198 100% 

Giới tính Số lượng Tỷ lệ 

Nam 91 46% 

Nữ 107 54% 

Tổng 198 100% 
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Qua biểu đồ trên ta thấy nhóm khóa 59 chiếm tỷ lệ cao nhất (49,5%), còn lại phân bố 

rải rác ở các khóa khác như khóa 58, khóa 60,…. 

3. Cơ cấu mẫu theo ngành học 

Bảng 1. Cơ cấu mẫu theo ngành học            Biểu đồ 3. Cơ cấu mẫu theo ngành học 

Ngành học Số lượng Tỷ lệ 
Công trình 9 4,5% 
Vận tải – kinh tế 110 55,6% 
Cơ khí 29 14,6% 
Quản lí xây dựng 7 3,5% 
Điện – điện tử 14 7,1% 
Công nghệ thông 

tin 

19 9,6% 
MT và AT giao 

thông 

8 4% 
Kĩ thuật xây dựng 1 0,55% 
Đi làm 1 0,55% 

Tổng 198 100% 
 Tất cả các sinh viên thuộc các ngành học khác nhau trong trường đều tham gia khảo 

sát và khoa vận tải kinh tế chiếm tỉ lệ lớn nhất (55,6%) 

a. Phân tích thống kê mô tả 

1. Các yếu tố nhận biết doanh nghiệp viễn thông 

Biểu đồ 4. Mức độ nhận biết doanh nghiệp viễn thông 

Qua biểu đồ có thể thấy số ượng 

sinh viến biết đến các doanh nghiệp 

viễn thông trên thị trường chiếm tỉ 

lệ rất lớn, đặc biệt là Viettel chiếm 

tỉ lệ cao nhất, đứng thứ 2 là 

Vinaphone và thứ 3 là Mobifone. 

 

2. Phương tiện nhận dạng thương hiệu 

* Phương tiện nhận dạng thương hiệu. 

Biểu đồ 5. Phương tiện nhận dạng thương hiệu 

Ta có thể thấy tất cả 

các phương tiện mà doanh 

nghiệp viễn thông lựa chọn 

đều dễ dàng giúp các bạn sinh 

viên nhận diện được thương 

hiệu của mình. Đặc biệt là 

quảng cáo và khuyến mãi, 
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gây tò mò thị giác người xem nên tỉ lệ nhận diện qua hai hình thức này đạt rất lớn. 

• Mức độ quan tâm đến các phương tiện nhận dạng thương hiệu 

Biểu đồ 6 Mức độ quan tâm đến các phương tiện nhận dạng thương hiệu 

Số lượng sinh viên chọn thích và rất thích chiếm tỉ lệ rất lớn. Đặc biệt là ở phương 

tiện quảng cáo và khuyến mãi. Còn số lượng sinh viên đánh giá không thích hay không 

quan tâm đến chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ < 10%. 

• Các yếu tố phân biệt doanh nghiệp viễn thông 

Biểu đồ 7 Các yếu tố phân biệt doanh nghiệp viễn thông 

Tỉ lệ sinh viên phân biệt các 

doanh nghiệp viễn thông qua các 

yếu tố logo, khẩu hiệu hay đồng 

phục nhân viên chiếm tỷ lệ rất lớn 

và dựa vào các yếu tố khác thì chỉ 

chiếm 1 phần nhỏ không đáng kể. 

 

b. Đánh giá của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải về mức độ nhận biết các 

thành phần thương hiệu Viettel 

1. Sinh viên sử dụng dịch vụ của Viettel 

Biểu đồ 8 Sinh viên sử dụng dịch vụ của Viettel 

Biểu đồ cho thấy có đến 94,9% sinh viên sử 

dụng dịch vụ của Viettel trên 198 người được 

khảo sát chủ yếu là sử dụng dịch vụ điện thoại 

di động, dịch vụ thoại, thu hộ chi hộ. Còn lại 

chỉ có 5,1% sinh viên sử dụng dịch vụ viễn 

thông của các nhà mạng khác. 

 

Bảng 4. Nhận xét về các phương diện tiếp cận của doanh nghiệp viễn thông Viettel 
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Phương tiện 
Rất tốt Tốt 

Tương đối 

tốt 

Bình 

thường Không tốt 

SL (%) SL (%) SL (%) SL (%) SL (%) 

Thông tin quảng cáo 76 38,4

% 
51 25,8

% 
53 26,8

% 
15 7,6% 3 1,4% 

Chương trình khuyến mãi 57 28,9

% 
67 33,8

% 
50 25,2

% 
19 9,6% 5 2,5% 

Thái độ nhân viên 54 27,2

% 
63 31,8

% 
57 28,9

% 
19 9,6% 5 2,5% 

Dịch vụ khách hàng 54 27,2

% 
64 32,3

% 
50 25,2

% 
24 12% 6 3,3% 

Thời gian giao dịch 55 27,7

% 
66 33,3

% 
51 25,8

% 
11 5,6% 15 7,6% 

Các bạn sinh viên trường đại học Giao thông vận tải rất quan tâm đến Viettel và các 

phương diện của Viettel khi tiếp cận đến với sinh viên được đánh giá rất cao, số lượng sinh 

viên đánh giá không tốt chỉ chiếm 1 lượng rất nhỏ (<10%) 

2. Nhận biết thương hiệu doanh nghiệp viễn thông Viettel. 

* Nhận biết logo quen thuộc nhất 

Bảng 5. Mức độ logo doanh nghiệp viễn thông quen thuộc nhất 

Doanh nghiệp viễn thông Số lượng Tỷ lệ 

Vietnamobile (1) 1 0,5% 

Mobifone (2) 5 2,5% 

G – mobile (3) 1 0,5% 

Viettel (5) 178 89,9% 

Vinaphone (6) 13 6,6% 

 

Theo thống kê cho thấy với 198 bạn sinh viên tham gia khảo sát thì có tới 178 bạn 

nói rằng logo của Viettel là quen thuộc nhất đối với họ, nhưng doanh nghiệp viễn thông 

khác logo cũng rất đặc sắc nhưng không để lại ấn tượng trong tâm trí của sinh viên giao 

thông. 

• Nhận biết logo Viettel 

Bảng 6. Nhận biết logo Viettel 

              Số lượng Tỷ lệ 

Biết 194 98% 

Không Biết 4 2% 

Khi khảo sát về mức độ nhận biết logo của Viettel thì gần như 100% các bạn sinh 

viên của giao thông đều biết đến logo của Viettel, nhưng trong con số đó thì chỉ có duy 

nhất 1 bạn biết Viettel đã thay đổi logo sang 1 hình dạng mới. 

• Nhận biết slogan Viettel 
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Bảng 7. Nhận biết Slogan Viettel 

 Số lượng  Tỷ lệ 

Biết 191 96,4% 

Không biết 7 3,6% 

Theo số liệu thống kê cho thấy phần lớn các bạn sinh viên giao thông đều biết đến 

slogan của Viettel, trong số 96,4% sinh viên biết đến slogan của Viettel thì có tới 13,6% 

sinh viên đã biết tới slogan mới của Viettel, con số này đã tăng hơn nhiều so với nhận biết 

bằng logo. 

• Nhận biết qua đồng phục nhân viên Viettel 

Bảng 8. Nhận biết đồng phục nhân viên Viettel 

Nhận biết đồng phục Số lượng Tỷ lệ 

Đỏ 18 9,1% 

Xanh da trời 62 31,3% 

Xanh lá 113 57,1% 

Vàng 4 2,0% 

Khác 1 0,5% 

Đồng phục của nhân viên Viettel đã được thay đổi từ xanh da trời sang đỏ. Về mức 

độ nhận biết đồng phục nhân viên Viettel thì đa số các bạn sinh viên của Giao thông chưa 

biết đến nhiều, có sự nhầm lẫn rất nhiều, số sinh viên biết đến chỉ chiếm 40,4% trong đó 

thì chỉ có 9,1% số biết tới đồng phục mới của nhân viên Viettel. 

c. Giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu Viettel đối với sinh viên Trường 

Đại học Giao thông vận tải 

- Viettel cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các gói dịch vụ dành cho sinh 

viên 

-  Mở rộng mạng lưới hoạt động, tạo thêm nhiều các khuyến mãi dành cho sinh viên 

- Thiết kế logo, slogan mới đính kèm với các chứng từ đồ dùng văn phòng để làm 

tăng khả năng nhận biết 

- Dùng phương tiện quảng cáo để quảng bá hình ảnh mới như: Dùng banner, tài trợ 

cho sinh viên UTC, tiếp thị sản phẩm mới tại trường,… 

- Tạo chương trình khuyến mãi cho sinh viên UTC với tên như: Chào tân UTC, 

khuyến mãi dịch vụ UTC,…. 
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3. KẾT LUẬN 

Sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải thích tìm hiểu doanh nghiệp viễn 

thông bằng phương tiện quảng cáo, chương trình khuyến mãi. Về các yếu tố này, Viettel 

được sinh viên trong trường Đại học Giao thông Vận tải, phân bố đều ở các khoa và các 

ngành nhận biết ở mức độ tương đối cao. 

Nhìn chung, mức độ nhận biết về thương hiệu Viettel thông qua các yếu tố logo, 

slogan và đồng phục nhân viên còn ở mức trung bình. Sự nhận diện của Viettel thì tương 

đối dễ dàng nhưng do một số thay đổi về hình ảnh khiến các bạn sinh viên cảm thấy chưa 

quen thuộc và nhiều bạn chưa tìm hiểu đến.  

Tài liệu tham khảo 

[1]. TS. Trần Đức Thung, ThS Nguyễn Văn Quảng. Bài giảng + Tài liệu Marketing dịch 

vụ bưu chính viễn thông – bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông - trường Đại học giao 

thông vận tải.  

[2]. ThS. Nguyễn Văn Khoa. Bài giảng Quản trị thương hiệu – bộ môn Kinh tế bưu chính 

viễn thông – trường Đại học giao thông vận tải.  

[3]. ThS. Nguyễn Văn Khoa. Bài giảng Mạng và dịch vụ bưu chính viễn thông – bộ môn 

Kinh tế bưu chính viễn thông – trường Đại học giao thông vận tải.  

[4]. TS. Trần Đức Thung, ThS. Nguyễn Văn Quảng, TS. Dương Hữu Tuyến, ThS. Vũ Ngọc 

Tú. Bài giảng + Tài liệu Kinh tế bưu chính viễn thông – bộ môn Kinh tế bưu chính viễn 

thông – trường Đại học giao thông vận tải.  

[5].https://news.timviec.com.vn/tap-doan-viettel-la-gi-lich-su-phat-trien-cua-trum-vien-

thong-viet-nam-65983.html 

[6]. https://vietteltelecom.vn/gioi-thieu-viettel 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 

TRÊN PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS CỦA SINH VIÊN KHOA 

VẬN TẢI – KINH TẾ K60 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 
 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

Lớp: 

ThS. Đinh Trung Hiếu 

Phan Thị Minh 

Trần Thị Mai 

Nguyễn Thị Thu Phương 

Trần Phượng Vĩ 

Kinh tế BCVT 2 K60 

 

Tóm tắt:  Xuất phát từ những khó khăn trong quá trình học tập trực tuyến khi đại 

dịch Covid-19 bùng phát , nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát về thực trạng hoạt động 

học tập trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams của sinh viên K60 khoa Vận Tải - Kinh 

tế tại trường Đại học Giao thông Vận tải ,từ đó nhóm đã có những đánh giá về thuận lợi , 

khó khăn cũng như các mặt trái của việc học online kéo dài, cuối cùng nhóm đã  đưa ra 

các giải pháp dành cho gia đình và sinh viên , đề xuất các kiến nghị tới các bên liên quan 

như : gia đình , sinh viên và nhà trường. 

Từ khóa: Học online, học trực tuyến, giảng viên, sinh viên, người học, giải pháp. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Học online (E-Learning) là một thuật ngữ quen thuộc thời gian gần đây. E-Learning 

đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) nhận 

định rằng sẽ có một sự bùng nổ trong lĩnh vực E-Learning và điều đó đà được chứng minh 

qua sự thành công của các cơ sở giáo dục hiện đại có sử dụng phương pháp E-Learning tại 

nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật. 

Tại Việt Nam, phương pháp dạy trực tuyến E-learning này cũng đang được một số tồ 

chức đào tạo áp dụng. Trên mạng Internet có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo theo 

mô hình E-Learning, điển hình là trang web hocmai.vn, dịch vụ luyện thi trực tuvến trên 

mạng của công ty phát triển phần mềm VASC với trang Web http: www.truongthi.com.... 

Để giúp cho thực tế triển khai việc học trực tuyến có hiệu quả, đã có nhiều nghiên cứu 

mang tính học thuật được thực hiện. Qua các đề tài đã nghiên cứu học trực tuyến, ta thấy 

rằng có những nội dung phù hợp với đề tài nghiên cứu khoa học, có những nội dung không 

http://www.truongthi.com/
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phù hợp (do thời gian nghiên cứu đã lâu, do phần mềm sử dụng không phù hợp). Dựa trên 

các tổng quan nghiên cứu, dựa trên kinh nghiệm thực tế trải nghiệm học online, bài nghiên 

cứu khoa học sinh viên của nhóm sẽ đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả học trực 

tuyến đối với sinh viên, đặc biệt là đối với sinh viên khoa Vận tải – Kinh tế trường Đại học 

Giao thông Vận tải.  

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM 

MICROSOFT TEAMS 

1.1. Các khái niệm 

1.1.1. Khái niệm học trực tuyến 

E-learning (học trực tuyến) là: “môi trường học tập với sự hỗ trợ của truyền thông đa 

phương tiện (Internet, Intranet, TV, Video, CD-ROM, DVD...) giúp người học chủ động 

để lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả dưới các hình thức như-mail, thảo luận trực tuyến 

(chat), diễn đàn (forum), hội thảo video, ...”. 

1.1.2. Khái niệm Microsoft Teams 

Microsoft Teams có thể coi là ứng dụng all-in-one với khả năng tập trung dữ liệu của 

nhóm làm việc về một nơi duy nhất và ưu tiên cập nhật những gì được tương tác gần nhất 

tới người dùng. 

1.2. So sánh học trực tuyến và học truyền thống 

1.2.1. Điểm giống nhau: 

Thứ nhất, về nội dung kiến thức truyền tả: có thể thấy dù là học online hay học truyền 

thống thì kiến thức nền vẫn không thay đổi. 

Thứ hai, về thành phần lớp học: có thể thấy cả hai phương thức dạy học này đều phải 

có người dạy và người học. 

Thứ ba, về thời gian học tập: nhìn chung, thời gian cho các học phần vẫn được giữ 

nguyên và thực hiện như cách học truyền thống. 

1.2.2. Điểm khác nhau 

Bảng 2. Điểm khác nhau giữa học trực tuyến và học truyền thống 

Học trực tuyến (E-learning) Học truyền thống 

+ Tiết kiệm và linh hoạt về thời gian. 

+ Tiết kiệm chi phí, công sức. 

+ Kiểm soát được quá trình học tập thông 

qua các công cụ đánh giá, đưa ra những 

+ Bó buộc trong một khoảng thời gian nhất 

định. 

+ Tốn nhiều công sức và chi phí hơn. 

+ Số lượng sinh viên bị giới hạn, bị giới 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 130  

biện pháp hỗ trợ nhanh chóng để góp phần 

nâng cao hiệu quả học tập của từng học 

viên. 

+ Có thể lưu trữ được các bài học, phục vụ 

cho việc ôn tập lại kiến thức của các sinh 

viên. 

+ Cung cấp tài nguyên học tập phong phú 

cho sinh viên: bài giảng, bài tập, tài liệu 

học tập được biên soạn một cách bài bản và 

hệ thống từ cơ bản đến nâng cao. 

+ Mỗi sinh viên có thể chủ động tự lựa 

chọn cách học phù hợp với mình. 

hạn bởi không gian và địa lý. 

+ Đánh giá kết quả thông qua các bài kiểm 

tra. 

+ Giảng viên giảng dạy một lần theo giáo 

án và công cụ lưu trữ duy nhất là tập ghi 

chép của sinh viên. 

+ Các tài liệu học tập: tài liệu nội bộ của 

các trường, giáo trình. 

+ Chương trình và tốc độ học do giảng viên 

đưa ra chung cho tất cả sinh viên dựa trên 

chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỌC ONLINE CỦA SINH VIÊN KHOA VẬN TẢI KINH 

TẾ TRÊN PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS 

2.1. Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm Microsoft Teams dành cho sinh viên 

Tham khảo trong sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm do trường Đại học Giao thông 

Vận tải ban hành và từ Microsoft. 

2.2. Khảo sát thực trạng học online của sinh viên khoa VT-KT trường Đại học Giao thông 

Vận tải khóa 60 

- Đối tượng khảo sát: Sinh viên K60 khoa Vận tải - Kinh tế trường Đại học Giao 

thông vận tải 

- Thời gian khảo sát: Từ ngày 21/2/2021 đến ngày 28/2/2021. Kết thúc khảo sát, nhóm 

tiến hành phân tích từ ngày 1/3/2021 đến ngày 10/3/2021.  

- Cách thức khảo sát: Sử dụng google forms để làm bảng khảo sát. 

- Kết quả bảng khảo sát: mã QC code. 
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2.3. Thực trạng và phân tích thực trạng học online 

 

 

Hình 1. Ưu điểm của học trực tuyến 

 

Hình 2. Hạn chế của học trực tuyến 
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Hình 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến học trực tuyến 

2.4. Đánh giá thực trạng 

Bảng 2. Đánh giá thực trạng học trực tuyến trong thực tế 

Thuận tiện khi học trực tuyến của 

sinh viên 

Khó khăn khi học trực tuyến của 

sinh viên 

+ Học online tiết kiệm thời gian hơn so với 

học truyền thống. 

+ Học online có thể tiết kiệm chi phí nhiều 

hơn so với học truyền thống. 

+ Học online có thể dễ dàng tương tác với 

giảng viên và các bạn hơn. 

+ Học online có thể truyền đạt một lượng 

kiến thức nhiều hơn. 

+ Học online giúp sinh viên tránh được lây 

nhiễm dịch bệnh. 

+ Học online giúp sinh viên có nhiều thời 

gian hơn để chuẩn bị bài, đọc tài liệu. 

+ Tốc độ internet làm ảnh hưởng đến việc 

tiếp nhận kiến thức.  

+ Điều kiện địa lý/điều kiện gia đình ảnh 

hưởng tới hoạt động học online. 

quá trình học do chưa thành thạo kỹ năng 

sử dụng phần mềm. 

+ Thường xuyên gặp các vấn đề về kỹ 

thuật. 

+ Học online làm cho mắt tiếp xúc với các 

thiết bị điện tử trong thời gian dài nên dễ 

mắc các bệnh về mắt. 

+ Học online khiến sinh viên khó tập trung 

vào bài giảng, dễ bị phân tâm, xao nhãng. 

+ Học online khiến giảng viên khó có thể 

truyền cảm xúc vào bài giảng. 

+ Học online đôi khi bị lỗi đường truyền 

làm mờ video, mất tiếng hoặc không hiển 

thị slide bài giảng 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRÊN 

PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS 

3.1. Đối với gia đình 

- Sinh viên cần phải chủ động sắp xếp thứ tự và thời gian công việc của mình sẽ làm 

và nên chia sẻ với những người thân trong gia đình, đặc biệt nhấn mạnh về không gian học 

tập trực tuyến cần có những yêu cầu gì. 

- Các bậc phụ huynh có thể nắm bắt được thời gian học tập của sinh viên sẽ biết cách 

điều chỉnh và phân chia thời gian học tập, thời gian làm việc nhà, hay là sinh hoạt của gia 

đình phù hợp hơn. 

- Gia đình phải có sự giám sát, nhắc nhở, động viên đúng lúc. 

3.2. Đối với sinh viên 

- Chuẩn bị tinh thần và xác định học online như học tại trường. 

- Lựa chọn không gian và môi trường học tập cho phép tập trung và hạn chế tối đa 

tiếng ồn. 

3. KẾT LUẬN 

Tính tự giác là một hình thức rèn luyện bản thân có chọn lọc, tạo nên những thói quen 

tích cực trong cách nghĩ, cách hành động nhằm mục đích nâng cao bản thân và hướng đến 

thành công. Đó là nhân tố vô cùng quan trọng của sinh viên để nâng cao hiệu quả của học 

trực tuyến. 

Qua bài nghiên cứu và khảo sát thực tế, cùng với việc nghiên cứu về mô hình học 

trực tuyến E-Learning... nhóm đã tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc học 

trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả của việc học trực tuyến bao gồm: điều kiện địa lý, điều 

kiện gia đình, đường truyền mạng, chi phí học tập, không gian lưu trữ dữ liệu, thời gian 

học tập, không gian học tập, ý thức của sinh viên,... Nhóm thấy rằng một phần sinh viên có 

thể đáp ứng được các yếu tố mà nhóm đưa ra phân tích, tuy nhiên một phần sinh viên vẫn 

chưa có đủ điều kiện để đáp ứng việc học online. Vì vậy, nhóm đã đưa ra một số giải pháp 

về phía gia đình và sinh viên nhằm nâng cao khả năng học trực tuyến. 

Mỗi yếu tố đều góp phần ảnh hưởng ít nhiều đến việc học trực tuyến của sinh viên. Vì 

vậy muốn nâng cao việc học trực tuyến của sinh viên cần sự cộng tác giữa gia đình và nhà 

trường để tạo cho sinh viên có điều kiện tốt nhất để học tập. Nhưng điều quan trọng nhất là 

từ ý thức tự giác của sinh viên trong học tập, tinh thần học trực tuyến cũng giống như học 

trên lớp, nhất là trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như bây giờ. 
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NGHIÊN CỨU HÀNH VI SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO VỆ SỨC 

KHỎE CÁ NHÂN KHI ĐI XE BUÝT TRONG                                     

THỜI GIAN COVID-19 
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Khai thác vận tải 1 K60 

 

 

Tóm tắt: Vận tải hành khách công cộng được chứng minh là môi trường có nguy cơ cao 

lây nhiễm COVID-19 nếu hành khách không có các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp, 

đặc biệt là đeo khẩu trang. Sử dụng một bộ mẫu có tính đại diện cao (phản hồi của 570 

hành khách trên 51 tuyến xe bus ở Hà Nội), đề tài này nghiên cứu hành vi sử dụng khẩu 

trang của người đi xe bus. Trong khi tỷ lệ sử dụng là 100% thì có tới 11% hành khách đeo 

khẩu trang sai cách (không che hết miệng và mũi, đeo ngược). Kết quả phân tích định 

lượng sử dụng hồi quy nhị phân chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến đeo khẩu trang đúng 

(hoặc sai) cách là: lứa tuổi, trình độ học vấn, tần suất sử dụng xe bus, mang hành lý nặng, 

đi cùng người khác, vấn đề về sức khỏe (bệnh nền), thời điểm tham gia phỏng vấn, quan 

điểm cá nhân về sự nguy hiểm và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. 

Trên cơ sở các phát hiện về nhân tố, các giải pháp được đề xuất. 

Từ khóa: Bus, COVID-19, khẩu trang, bảo vệ sức khỏe, phân tích định lượng.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) là nhân tố quan trọng trong hệ thống vận 

tải đô thị. Do tính xã hội sâu sắc của mình, mỗi khi các quốc gia phải hứng chịu sự tàn phá 

của các đại dịch, việc sử dụng VTHKCC sụt giảm nghiêm trọng. Do đó, các biện pháp (tự) 

bảo vệ sức khỏe khi đi VTHKCC trong thời gian đại dịch là một chủ đề nghiên cứu được 

thực hiện bởi cả những nhà nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng và VTHKCC.  

Sự lây nhiễm COVID-19 được chứng minh là có mối liên hệ mật thiết đối với việc 

sử dụng phương tiện VTHKCC. Siêu lây nhiễm trên con tàu du lịch Diamond Princess là 
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một ví dụ điển hình [1]. Theo số liệu thống kê, 721 trong số 3711 người có mặt trên tàu đã 

bị lây nhiễm và 14 người đã chết.  

Theo Tirachini và Cats [2], việc sử dụng VTHKCC trên thế giới suy giảm mạnh, các 

biện pháp bảo vệ sức khỏe được khuyến cáo thực hiện nhưng không hoàn toàn giống nhau 

ở các khu vực. Tuy nhiên, tất cả đều nhất trí rằng đeo khẩu trang là quan trọng nhất. Theo 

Nguyễn và các cộng sự (2020) [3], tại Việt Nam, tỉ lệ đeo khẩu trang toàn dân là 99,5%. 

Theo Machida và các cộng sự (2020) [5] tại Nhật vào tháng 4 năm 2020, tỷ lệ sử dụng khẩu 

trang khoảng 80%. Theo Dzisi và Dei (2020), tại Accra (Ghana) [4], tỷ lệ đeo khẩu trang 

khi đi xe bus rất thấp (12,6%) vì sử dụng khẩu trang là khuyến cáo nhưng không bắt buộc 

ở Ghana.  

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: 

- VTHKCC là môi trường phù hợp và thuận lợi cho lây nhiễm COVID-19, do đó các 

biện pháp bảo vệ sức khỏe cho hành khách là hết sức cần thiết.  

- Có 03 nhóm giải pháp chính gồm: (1) giãn cách trên phương tiện, (2) đeo khẩu 

trang, (3) vệ sinh trên phương tiện. Trong 03 nhóm này, đeo khẩu trang là quan trọng nhất 

và hiện gần như là bắt buộc tại mọi quốc gia trên thế giới. 

- Nghiên cứu về sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng tương đối phổ biến tuy nhiên 

hiện chỉ có 01 nghiên cứu về đeo khẩu trang trên xe buýt. Nghiên cứu này lấy bối cảnh là 

một quốc gia Châu Phi không áp đặt đeo khẩu trang bắt buộc (tại thời điểm nghiên cứu), 

do đó kết quả nghiên cứu chưa phản ánh đúng thực tế đeo khẩu trang hiện nay. 

- Nghiên cứu về đeo khẩu trang đúng cách trên phương tiện VTHKCC là một khoảng 

trống của các nghiên cứu trước đây. 

Trên cơ sở những kết luận được rút ra, đề tài nhóm nghiên cứu lựa chọn mang tên 

‘Nghiên cứu hành vi sử dụng thiết bị bảo vệ sức khỏe cá nhân khi đi xe buýt trong thời gian 

COVID-19’ không chỉ có tính thời sự về mặt thực tế mà còn có thể mang lại những giá trị 

quan trọng đóng góp vào hệ thống cơ sở lý luận và nghiên cứu về sử dụng thiết bị bảo vệ 

sức khỏe nói chung và sử dụng khẩu trang nói riêng khi sử dụng VTHKCC. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Một cách khái quát, đề tài tìm hiểu về tổng quan nghiên cứu để thiết kế 1 bảng hỏi 

với việc đưa thêm các nhân tố mới để tiến hành khảo sát hành vi sử dụng khẩu trang của 

hành khách đi xe buýt. Với mục tiêu có được kết quả tốt và đáng tin cậy, kế hoạch khảo sát 
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được xây dựng tỉ mỷ 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 chuyên sâu nhân tố ảnh hưởng 

việc đeo khẩu trang đúng cách. Trên cơ sở kết quả phân tích nhân tố, các giải pháp nâng 

cao việc sử dụng khẩu trang đúng cách được đề xuất. Trong quá trình thực hiện đề tài, 

nhóm nghiên cứu đã: (1) Sử dụng phương pháp: khảo sát trực tiếp tại hiện trường, thống 

kê mô tả, hồi quy nhị phân, (2) Sử dụng phương tiện: bảng hỏi, phần mềm thống kê chuyên 

dụng STATA 15.0.   

2.1. Khái quát về sử dụng xe buýt trong thời kỳ COVID-19 

Khối lượng vận chuyển của xe bus Hà Nội được thể hiện ở hình 1 dưới dây. Có thể 

thấy rằng số lượng hành khách sụt giảm trong thời kỳ toàn quốc giãn cách xã hội (04/2020), 

sau đó phục hồi nhanh chóng và giảm nhẹ trong đợt dịch thứ 3 vào 08/2020 trước khi tăng 

trưởng trở lại mức 25.3 triệu lượt/tháng vào tháng 10. 

 

Hình 1. Biểu đồ lượng khách sử dụng xe buýt Hà Nội 10 tháng đầu năm 2020 

Một trong những nguyên nhân quan trọng cho sự phục hồi của VTHKCC tại Hà Nội 

đó là việc yêu cầu bắt buộc sử dụng khẩu trang và khuyến cáo cũng như cung cấp miễn phí 

nước rửa tay trên xe. 

2.2. 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 (như mang hành lý nặng, tần suất sử dụng xe bus, vấn đề về sức khỏe…) để có phân 

tích chuyên sâu hơn. Sau đó, một bảng hỏi để thu thập thông tin về các biến được xây dựng 

gồm 04 phần chính. Phần 1: Người phỏng vấn ghi chép thông tin cơ bản của cuộc khảo sát 

bao gồm ngày tháng, số hiệu tuyến xe buýt và hành khách có đeo khẩu trang đúng cách hay 

không. Phần 2: Yêu cầu thông tin về tần suất sử dụng xe buýt, loại vé được sử dụng, và 

việc có mang hành lý nặng/cồng kềnh hay không. Phần 3: Bao gồm các quan điểm cơ bản 
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về COVID-19. Thang đo Likert năm điểm (hoàn toàn không đồng ý – hoàn toàn đồng ý) 

được sử dụng để đo lường phản hồi của hành khách đối với những quan điểm được đưa 

ra. Phần 4: Yêu cầu hành khách 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. 

Trước khi tiến hành áp dụng khảo sát chính thức, bảng hỏi được gửi xin ý kiến của 

một số chuyên gia về vận tải tại trường Đại học GTVT và khảo sát thử đối với 10 sinh viên. 

Những phản hồi của các chuyên gia và vấn đề phát sinh khi khảo sát thử được tiếp thu 

nghiêm túc để chỉnh sửa và hoàn thiện bảng hỏi. 

2.3. Khảo sát thu thập dữ liệu thực tế 

Để thu được mẫu khảo sát có tính đại diện về không gian và thời gian, nhóm nghiên 

cứu thực hiện các công việc như sau : 

Tính đại diện của mẫu về không gian : Vì mạng lưới tuyến xe bus Hà Nội rộng lớn 

với hơn 100 tuyến, việc khảo sát toàn bộ là không khả thi, nhất là đặt trong bối cảnh nguy 

cơ về lây nhiễm COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ và sự giới hạn về nguồn lực. 

Do đó, nhóm nghiên cứu quyết định phân tích mạng lưới tuyến bằng cách phân chia các 

tuyến theo: (1) phạm vi (tuyến nội thành, tuyến ngoại thành, tuyến kết nối giữa nội và ngoại 

thành) và (2) hình dáng tuyến (xuyên tâm, hướng tâm, tiếp tuyến…). Trên cơ sở đó, 51 

tuyến được chọn ra để đại diện cho toàn mạng. 

 

Hình 2. 51 tuyến xe bus được khảo sát trong nghiên cứu 

Kết thúc quá trình khảo sát, sau khi loại bỏ các phiếu còn phần trả lời không đầy đủ, 

nhóm thu được 570 phiếu đủ điều kiện tiến hành các bước phân tích tiếp theo.  

Tính đại diện của mẫu về 

thòi gian: Tất cả ngày trong 

tuần (ngày thường và ngày 

nghỉ), các khung giờ sáng, trưa, 

chiều, và tối đều được khảo sát. 

Hình thức khảo sát là 

phỏng vấn trực tiếp được thực 

hiện bởi các thành viên của nhóm 

nghiên cứu. Khi tiến hành khảo 

sát, các thành viên đều đảm bảo 

việc xin phép lái xe hoặc nhân 

viên bán vé và sử dụng đầy đủ 

khẩu trang, sát trùng 

  

 

 

tay thường xuyên. 

 

Thu thập dữ liệu cho 

nghiên cứu diễn ra từ ngày 

07/09/2020 đến ngày 

03/10/2020, sau đợt dịch 

COVID-19 thứ 3 tại Hà Nội 
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2.4. Thống kê mô tả 

Thống kê mô tả cho thấy ai là người đi xe bus khi làn sóng COVID-19 thứ 3 đi qua, 

cụ thể như sau: Tỷ lệ nam/nữ là tương đương. Phần lớn những người tham gia khảo sát có 

độ tuổi thấp hơn 30 (74%). Đối tượng sinh viên chiếm tỉ lệ cao nhất (65%). Tương ứng với 

phân phối về công việc, tỉ lệ người không có bằng đại học chiếm 68%. Khoảng 61% trong 

số người tham gia phỏng vấn được khảo sát khi đang đi trên các tuyến xe buýt nội đô. 

Lượng người đi xe buýt với tần suất rất thường xuyên chiếm nhiều nhất với tỉ lệ 35%, tiếp 

sau đó là lượng người thường xuyên đi xe buýt với tỉ lệ 25%. Tỉ lệ hành khách thấp nhất 

nằm ở đối tượng đi xe buýt lần đầu tiên hoặc hiếm khi đi. Phần lớn người được hỏi sử dụng 

vé tháng (55%), trong khi đó vé ưu tiên lại ít thông dụng nhất (6%). Chỉ 11% hành khách 

mang hành lý cồng kềnh khi được phỏng vấn. Gần ba phần tư tổng số hành khách đi một 

mình trong khi 16% hành khách báo cáo có vấn đề về sức khỏe. Số lượng người tham gia 

khảo sát mỗi tuần trong tổng thời gian 4 tuần khảo sát gần như bằng nhau, với số lượng 

nhiều hơn một chút ở tuần đầu tiên (30%). Trên cơ sở điểm bình quân của các câu hỏi về 

quan điểm cá nhân, nhìn chung hành khách đi xe buýt đồng ý với nguy cơ lây nhiễm tại 

các địa điểm công cộng và sự nguy hiểm của COVID-19. 

Đáng chú ý, 100% hành khách sử dụng khẩu trang. Đây là tỷ lệ hết sức ấn tượng so 

với các nghiên cứu trước đây, ví dụ như tỷ lệ 12.6% ở Ghana [4]. Nguyên nhân là do quy 

định bắt buộc sử dụng đeo khẩu trang khi đi xe bus ở Hà Nội. Tuy nhiên, một con số đáng 

lo ngại là khoảng 11% đeo khẩu trang không đúng cách. 

2.5. Phân tích định lượng nhân tố tác động tới hành vi đeo khẩu trang 

Để có hiểu biết cụ thể và khoa học hơn vì sao hành khách không đeo khẩu trang đúng 

cách, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích hồi quy nhị phân với biến đầu ra là đeo khẩu 

trang đúng cách (giá trị 1), sai cách (giá trị 0). Các kết quả chính của mô hình gồm: 

- Người từ 45 tuổi trở lên thường ít có khả năng đeo khẩu trang đúng cách hơn so với 

người dưới 30 tuổi. Nguyên nhân có thể do người trên 45 tuổi thường có xu hướng gặp 

những khó khăn nhiều hơn về vấn đề hô hấp khi đeo khẩu trang. Do đó họ có xu hướng 

kéo khẩu trang xuống dưới mũi. 

Người không có (chưa có) bằng đại học ít có khả năng đeo khẩu trang đúng cách hơn. 

Ở một góc độ nào đó trình độ giáo dục có thể phản ánh trình độ nhận thức và mức độ nhận 

thức quyết định đến hành vi. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cho rằng cần thêm những nghiên 

cứu để luận giải vấn đề này. 
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Người hiếm khi sử dụng xe buýt ít có khả năng đeo khẩu trang đúng cách hơn người 

đi rất thường xuyên vì dường như họ chỉ đeo khẩu trang để lên xe thay vì chú ý tới hướng 

dẫn đeo khẩu trang. 

Người không mang hành lý nặng có khả năng đeo khẩu trang đúng cách cao hơn vì 

việc mang vác hàng hóa nặng cần nhiều sức lực hơn; từ đó, họ sẽ có xu hướng kéo khẩu 

trang xuống khỏi mũi của mình để hít thở lấy dưỡng khí. 

Người có vấn đề về sức khoẻ có khả năng đeo khẩu trang đúng cách hơn người không 

có vấn đề về sức khoẻ vì COVID-19 có thể làm tình trạng bệnh của họ trở nên xấu hơn một 

cách nhanh chóng nên họ phải chú ý đeo khẩu trang đúng cách hơn. 

Người đi cùng người khác ít có khả năng đeo khẩu trang đúng cách hơn người đi một 

mình vì khi đi cùng người khác họ sẽ có tâm lí lên xe buýt và nói chuyện. 

Ở tuần khảo sát thứ 4, khả năng đeo khẩu trang sai cách lớn cao so với tuần 1 vì thời 

điểm này tình hình dịch đã ổn định và tuyên truyền cộng đồng có xu hướng giảm nên người 

dân có xu hướng chủ quan hơn. 

Nhận thức đối với COVID-19 cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Những người càng 

đồng ý với quan điểm: “COVID-19 là căn bệnh nguy hiểm” thì càng có xu hướng đeo khẩu 

trang đúng cách. Những người càng đồng ý với quan điểm: “Nguy cơ lây nhiễm COVID-

19 từ địa điểm công cộng là cao” thì càng có xu hướng đeo khẩu trang đúng cách. 

2.6. Giải pháp đề xuất 

Trên cơ sở kết quả phân tích nêu trên, một số giải pháp đề xuất gồm : (1) Cần thường 

xuyên nhắc nhở, cảnh báo về tinh hình COVID-19; (2) Lái xe và nhân viên bán vé phải 

tuân thủ các quy định an toàn, chủ động nhận biết các đối tượng có xu hướng đeo khẩu 

trang không đúng cách để nhắc nhở và yêu cầu thực hiện ; (3) Nâng cao nhận thức của 

người dân về sự nguy hiểm, dễ lây lan của dịch bệnh. 

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. Cụ thể, đề tài báo cáo những phát hiện về hành vi đeo 

khẩu trang khi đi xe bus của hành khách và mô hình hóa các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

này thông qua phương pháp hồi quy nhị phân. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao tỷ 

lệ sử dụng khẩu trang đúng cách khi đi xe buýt. 

Kết quả của bài báo được công bố trên tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số tiếng 

anh 72.4, tại địa chỉ https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/866 

https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/866
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Tóm tắt: Ở các trường đại học, điều kiện môi trường học tập ảnh hưởng rất nhiều đến kết 

quả học tập của sinh viên, nó tạo hình ảnh của nhà trường trong cái nhìn của người trực diện, qua 

đó cũng phần nào ảnh hưởng đến sự thu hút sinh viên đăng ký nhập học. Nhà trường phải thường 

xuyên tiếp nhận những phản ánh của sinh viên, qua đó có những giải pháp khác phục sự yếu kém 

chưa phù hợp. Để giúp nhà trường thấy được suy nghĩ, tâm tư của sinh viên về điều kiện học tập, 

nhóm sinh viên đã tiến hành thực hiện đề tài với nội dung chính là đánh giá mức độ hài lòng của 

sinh viên về hệ thống phòng học tại trường đại học GTVT. Trong đề tài này, nhóm đã sử dụng 

phương pháp khảo sát và rút ra được nhiều kết luận về mức độ hài lòng của sinh viên liên quan 

đến hệ thống phòng học (HTPH) rất có ý nghĩa. Với những kết quả khảo sát được, đề tài giúp nhà 

trường nhìn thấy mặt tích cực và những hạn chế về hệ thống phòng học của trường mình, qua đó 

có cơ sở đề ra giải pháp khắc phục nhằm phục vụ tốt nhất các điều kiện học tập cho sinh viên, tiến 

tới thu hút nhiều sinh viên đăng ký nhập học ở mùa tuyển sinh thường niên. 

Từ khóa: Hệ thống phòng học (HTPH), Mức độ hài lòng của sinh viên. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Môi trường học tập được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực 

tiếp đến kết quả học tập của sinh viên. Chỉ khi sinh viên có một môi trường học tập thật 

tiện nghi, thoải mái thì họ mới có thể tập trung học tập và mở rộng kiến thức. Trong thời 

gian vừa qua, HTPH cho sinh viên tại các trường đại học đã được đầu tư nâng cấp đáng kể 

so với trước. Tuy nhiên, nó vẫn còn nhiều khuyết điểm và hầu như chưa thể đáp ứng được 

hết nhu cầu của người học, phải chăng vì HTPH vẫn chưa được đánh giá nhìn nhận một 

cách đầy đủ mọi khía cạnh, chưa tìm ra đúng điểm yếu dưới góc độ nhìn nhận của sinh 

viên? Với cơ sở như vậy, việc nghiên cứu áp dụng phương pháp cho điểm để đánh giá mức 

độ hài lòng của sinh viên về HTPH tại các trường đại học là rất cần thiết, qua đó tìm ra 

được những điểm mà sinh viên chưa hài lòng, tìm ra đúng điểm yếu kém của các phòng 

học và đưa ra các giải pháp khắc phục, nâng cấp phù hợp. 
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Để thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã vận dụng lý luận về sự hài lòng của khách hàng 

khi sử dụng sản phẩm dịch vụ, phương pháp khảo sát, phương pháp cho điểm để đo lường 

mức độ hài lòng của sinh viên trường Đại học GTVT hiện nay. 

Sinh viên là những người hàng ngày đến trường, các điều kiện cơ sở vật chất về phòng 

học tác động trực tiếp đến quá trình học tập, những cảm nhận của chính các bạn sinh viên 

sẽ nói lên chính xác thực trạng về chất lượng hệ thống phòng học tại giảng đường. Tuy 

nhiên, những cảm nhận đó cần được ghi nhận và tổng hợp dựa trên một phương pháp khoa 

học, khi đó những kết luận đưa ra sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn. Mặt khác, những ký ức, 

những kỷ niệm về mái trường luôn luôn ghi đậm trong tâm trí mỗi người khi tốt nghiệp đi 

làm lo cho cuộc sống, những hình ảnh đẹp của mái trường còn được truyền bá cho rất nhiều 

người chưa có dịp đến thăm, đó cũng là một kênh truyền thông rất hữu hiệu cho nhà trường. 

Để làm được điều đó, nhóm tác giả vận dụng phương pháp cho điểm. Quy trình của 

phương pháp gồm 5 bước được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ nhất: Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài long của sinh viên. 

Từ nhìn nhận của bản thân, sự góp ý của các bạn sinh viên khác cũng như ý kiến 

chỉnh sửa từ các Thầy Cô giáo, nhóm tác giả đã chọn ra được 13 tiêu chí có ảnh hưởng trực 

tiếp đến suy nghĩ, đến sự hài lòng cao hay thấp của sinh viên đối với điều kiện học tập (chú 

trọng đến hệ thống phòng học), 13 yếu tố này đã được nhóm đưa vào bảng câu hỏi khi thiết 

kế phiếu điều tra. Mỗi một yếu tố có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến sự hài lòng của sinh 

viên.  

Thứ hai: xác định trọng số của từng chỉ tiêu. 

Qua gửi phiếu điều tra online, nhóm tác giả đã có thông tin cũng như thu thập được 

số liệu, tính toán và cho ra kết quả ở bảng số 01 như sau: 

+ Thời gian gửi phiếu online: Từ tháng 03 đến hết tháng 4/2021 

  

Bước 2 

Xác định 

trọng số của 

từng chỉ tiêu 

 

Bước 3 

Xác định 

số điểm 

của từng 

chỉ tiêu 

 

Bước 4 

Tính tổng 

số điểm 

của HTPH 

 

Bước 5 

Kết luận về 

mức độ hài 

lòng của 

sinh viên 

 

Xác định 

yếu tố ảnh 

hưởng 

 

Bước 1 
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+ Đối tượng: Các bạn sinh viên đủ các khóa học tập tại khu giảng đường.  

+ Số phiếu phản hồi online từ các bạn sinh viên: 355 

+ Số phiếu hợp lệ: 330 

+ Số lượng phiếu 330 cao hơn số lượng mẫu tối thiểu (325 phiếu) nên kết quả đảm 

bảo độ tin cậy. 

Bảng số 01. Xác định trọng số của từng chỉ tiêu khi đánh giá mức độ hài lòng của sinh 

viên khi sử dụng HTPH tại trường ĐHGTVT 

TT Chỉ tiêu 

 

Số sinh 

viên quan 

tâm 

Trọng số 

(ai) 

Điểm tối 

đa của chỉ 

tiêu 

1 Loại và chất lượng xây dựng của HTPH 209 0.066056 0.330280 

2 Chiều cao lan can trong HTPH 213 0.067320 0.336600 

3 Hệ thống PCCC được trang bị cho mỗi 

phòng học 

237 0.074904 0.374520 

4 Hệ thống điện được bố trí trong mỗi 

phòng học 

225 0.071114 0.355570 

5 Diện tích phòng học 239 0.075537 0.377685 

6 Độ thông thoáng của phòng học 258 0.081542 0.407710 

7 Hệ thống loa 248 0.078382 0.391910 

8 Hệ thống máy chiếu và bảng chiếu 266 0.084071 0.420355 

9 Bàn ghế 262 0.082807 0.414035 

10 Hệ thống đèn điện 268 0.084703 0.423515 

11 Điều hòa, quạt 268 0.084703 0.423515 

12 Bình lọc nước nóng lạnh 234 0.073957 0.369785 

13 Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành 

và xưởng máy 

237 0.074904 0.374520 

 Tổng  1 5 
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Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm tác giả 

Để đo lường mức độ hài lòng, có hai quan điểm: Quan điểm thứ nhất cho rằng mức 

độ hài lòng chia thành 3 cấp độ: Không hài lòng, Hài lòng và Rất hài lòng, quan điểm thứ 

hai cho rằng Mức độ hài lòng nên chia thành 5 cấp độ: Rất thấp (không hài lòng), Hài lòng 

thấp, Hài lòng, Hài lòng cao và Rất hài lòng. Nhóm tác giả cũng thống nhất phương án có 

5 cấp độ. 

Bảng số 02. Căn cứ để kết luận về mức độ hài lòng của sinh viên 

Mức Tổng số điểm đạt được của 

HTPH (P) 

Kết luận về sự hài lòng 

của sinh viên 

Ghi chú 

1 Nhỏ hơn 1 Rất thấp  

2 Từ 1 đến nhỏ hơn 2 Thấp  

3 Từ 2 đến nhỏ hơn 3 Trung bình  

4 Từ 3 đến nhỏ hơn 4 Cao  

5 Từ 4 đến 5 Rất cao  

  

Thứ ba: Xác định điểm của từng yếu tố và tổng điểm chung của HTPH đạt được 

Trên cơ sở số liệu thu thập được từ điều tra khảo sát, nhóm tác giả đã cho ra kết quả 

về số điểm thực tế mà sinh viên đánh giá đối với từng yếu tố. Kết hợp giữa trọng số với 

điểm thực tế của từng chỉ tiêu, bảng số 03 sẽ cho ta thấy kết quả tổng thể. 

Bảng số 03. Điểm của từng chỉ tiêu khi đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khi sử 

dụng HTPH tại trường ĐHGTVT 

TT 
Chỉ tiêu 

 

Trọng số Điểm thực tế 

của chỉ tiêu 

Tổng điểm có tính 

đến trọng số 

1 Loại và chất lượng của HTPH 0.066056 3,6 0,237802 

2 Chiều cao lan can trong HTPH 0.067320 3,6 0,242352 

3 Hệ thống PCCC được trang bị 

cho mỗi dãy phòng học  
0.074904 3,4 0,254674 

4 Hệ thống điện được bố trí trong 

mỗi phòng học 
0.071114 3,7 0,263122 

5 Diện tích phòng học 0.075537 3,6 0,271933 

6 Độ thông thoáng của phòng học 0.081542 3,6 0,293551 

7 Hệ thống loa 0.078382 3,6 0,282175 
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8 Hệ thống máy chiếu và bảng 

chiếu 
0.084071 3,8 0,319470 

9 Bàn ghế 0.082807 3,7 0,306386 

10 Hệ thống đèn điện 0.084703 3,8 0,321871 

11 Điều hòa, quạt 0.084703 4,0 0,338812 

12 Bình lọc nước nóng lạnh 0.073957 3,5 0,258850 

13 Hệ thống phòng thí nghiệm, 

thực hành và xưởng máy 
0.074904 3,8 0,284635 

 Tổng    3,6755633 

Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm tác giả  

Tổng điểm thực tế của HTPH do sinh viên đánh giá là 3,6755633. So sánh với bảng 

tiêu chuẩn trong bảng 02 thì mức độ hài lòng của sinh viên ở mức 4, tức là Hài lòng cao. 

Với kết quả tính toán trên đây, nhóm tác giả có một số nhận xét sau: 

- Yếu tố Loại và chất lượng xây dựng của HTPH có trọng số nhỏ nhất, nghĩa là sinh 

viên rất ít quan tâm đến yếu tố này. 

- Yếu tố Hệ thống đèn điện và yếu tố Điều hòa, quạt được sinh viên quan tâm nhiều 

nhất, cũng hợp lý. Vì đây đều là những thiết bị mà sinh viên cần dùng đến rất nhiều trong 

lớp học. Đặc biệt, trong những năm gần đây mùa hè ở Hà Nội nhiệt độ tăng cao dẫn đến 

nhu cầu sử dụng điều hòa của sinh viên cũng tăng theo, ngoài ra do các lớp học có sĩ số 

đông nên cũng rất cần thiết dùng đến điều hòa để tránh tình trạng lớp học quá bí. 

- Yếu tố Hệ thống PCCC được trang bị cho mỗi dãy phòng học được sinh viên cho 

điểm thấp nhất. 

- Yếu tố về điều hòa, quạt được sinh viên cho điểm cao nhất, hiện tại mỗi phòng học 

tại Trường Đại học Giao thông Vận tải được trang bị 6 quạt trần và 3 điều hòa, số điều hòa 

được lắp đặt vào năm 2020 sau đợt nắng nóng rất cao tại Hà Nội. Như vậy, hệ thống quạt và 

điều hòa tại các phòng học được trang bị đầy đủ và chất lượng tốt (điều hòa còn mới) nên 

hầu hết 100% sinh viên đều cho yếu tố điều hòa, quạt là điểm tối đa, tức là 5 điểm 

Xuất phát từ những kết quả trên, nhóm tác giả có một số kiến nghị với nhà trường: 

- Trang bị thêm các bình chữa cháy ở từng tầng của các tòa nhà, có bảng hướng dẫn 

sử dụng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

  - Hệ thống máy lọc nước phải được vệ sinh sạch sẽ, định kỳ thay lõi lọc để đảm bảo 

chất lượng nước, máy lọc nước phải sử đụng đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất (thời 

gian sử dụng, định kỳ bảo dưỡng, định kỳ thay lõi lọc, đo chất lượng nước định kỳ 
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  - Hệ thống âm thanh (loa, micro) phải được sửa chữa kịp thời khi gặp sự cố, thực 

tế nhiều phòng học sinh viên phàn nàn về chất lượng của loa và micro không đảm bảo cho 

việc dạy và học trên lớp. Các cửa kính che nắng ở tòa A5 phải kiểm tra thường xuyên, tránh 

hiện tượng các tấm kính bị hỏng vít và nguy cơ rơi xuống tầng 1 gây thương vong cho sinh 

viên, đặc biệt là mùa mưa bão. 

 - Sinh viên có thể học ca 2 và ca 3 trong cùng một ngày, vậy nên nhà trường có thể 

bố trí một số phòng ở tòa A2, A7 để sinh viên có chỗ nghỉ trưa để đảm bảo sức khỏe cho 

những ngày học 2 ca như vậy. 

3. KẾT LUẬN 

  Mức độ hài lòng của sinh viên khi sử dụng HTPH là một nội dung rất quan trọng 

trong quá trình cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học 

Giao thông Vận tải, kết quả có được hoàn toàn dựa vào điều tra khảo sát từ sinh viên nên 

rất khách quan và chính xác. Từ kết quả đo lường này, Nhà trường sẽ có căn cứ để xem xét 

đánh giá chất lượng của HTPH, để hoàn thiện và nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên, 

cải thiện hình ảnh của trường và thu hút nhiều học sinh đăng ký xét tuyển vào trường sắp 

tới. 

Đối với những chỉ tiêu nào mà sinh viên cho điểm thấp (tức là sinh viên chưa hài lòng 

đối với chỉ tiêu đó), Nhà trường xem xét tìm cách cải thiện chất lượng, có như vậy mới nâng 

cao chất lượng, mới thu hút nhiều sinh viên đăng ký xét tuyển vào trường hơn được. 

Đối với Trường Đại học Giao thông Vận tải, qua kết quả điều tra, hầu hết 13 chỉ tiêu 

đều được sinh viên chấm điểm từ 3 đến 4, tức là mức hài lòng tương đối cao, điều đó cho 

thấy chất lượng của HTPH tại trường ĐHGTVT ở mức cao. 

Với các trường Đại học khác, mức độ hài lòng của sinh viên cũng sẽ có thể đo lường 

được bằng phương pháp điều tra cho điểm từ sinh viên, việc xem xét đánh giá một cách toàn 

diện cả HTPH sẽ giúp cho các trường có cơ sở để cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất 

lượng đào tạo, từ đó thu hút nhiều sinh viên xét tuyển vào trường hơn nữa ở mỗi mùa tuyển 

sinh cũng như tạo một hình ảnh đẹp trong suy nghĩ của mọi người ở ngoài xã hội. 
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Quản trị kinh doanh 2 - K60 

 

 

Tóm tắt: Sự hài lòng của sinh viên là vấn đề hết sức quan trọng đối với các trường 

đại học nói chung và trường Đại học Giao Thông Vận Tải nói riêng. Trong thời đại phát 

triển của công nghệ số, việc tối ưu hóa các dịch vụ thông qua công nghệ hiện đại với 

phương châm nhanh - gọn - dễ dàng - hiệu quả được nhiều nhà trường áp dụng nhằm tạo 

ra sự hài lòng ở mức cao nhất dành cho sinh viên. Đứng trước bối cảnh ấy, đề tài ra đời 

nhằm xem xét những nhân tố nào tác động đến sự hài lòng của sinh viên khi tham gia đóng 

học phí qua Viettelpay, để từ đó tìm cách nâng cao hơn sự hài lòng của sinh viên và cũng 

là để góp ý với ban lãnh đạo nhà trường và nhà cung cấp dịch vụ Viettelpay hoàn thiện và 

nâng cấp dịch vụ này. 

Từ khóa: Học phí, Đại học Giao Thông Vận Tải, Sự hài lòng, ViettelPay. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Giao Thông vận tải Hà Nội gần đây đã đưa ra một hình thức thu học 

phí hoàn toàn mới đó là toàn bộ sinh viên sẽ đóng các khoản học phí thông qua ứng dụng 

ViettelPay. Tuy mang nhiều ưu điểm nhưng cũng vẫn tồn tại những hạn chế. Để đánh giá 

xem hình thức đóng học phí này đã hiệu quả như thế nào, chúng tôi quyết định làm một đề 

tài nghiên cứu lấy đối tượng chính là những viên Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà 

Nội. Qua đó cũng có thể thấy được phần nào những điểm còn tồn tại trong hình thức đóng 

học phí này. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả xin đưa ra đề tài: “NGHIÊN CỨU MỨC 

ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỐI 

VỚI DỊCH VỤ NỘP HỌC PHÍ QUA VIETTELPAY”  
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2.  CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Đề tài sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, hệ thống 

hóa các nguồn tư liệu liên quan đến dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thu học phí và đưa ra giải 

pháp đối với những hạn chế của dịch vụ này. 

2.1.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp điều tra:  

Điều tra bằng phiếu hỏi 

Điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp 

2.1.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ 

Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phần mềm SPSS 20 để kiểm định thang đo bằng 

hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích EFA, phân tích tương quan hồi quy, kiểm định kết 

quả nghiên cứu. 

2.2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 

• Phiếu điều tra  

• Phần mềm SPSS.  

2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN 

2.3.1. Các câu hỏi thông tin chung 

Các sinh viên được khảo sát ở tất cả các khoá từ K61 đến K58 và ở nhiều khoa. 95,8% 

sinh viên đều đã sử dụng ViettelPay để nộp học phí, 35% trong số đó gặp phải sự cố khi 

thực hiện nộp học phí qua ứng dụng này. Trong đó, ba lỗi phổ biến nất đó là: lỗi khó liên 

kết với thẻ ngân hàng, lỗi đã đến hạn nộp học phí nhưng hệ thống báo không tồn tại khoản 

nộp và lỗi đã nộp nhưng hệ thống báo chưa nộp.  

2.3.2. Các câu hỏi định lượng 

Nhóm các câu hỏi định lượng sử dụng thang đo Likert 5 mức độ xoay quanh bốn yếu 

tố về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện, chi phí, sau đó đưa ra đánh 

giá chung về sự hài lòng. 

• Yếu tố chất lượng sản phẩm đã đề cập tới các khía cạnh về sản phẩm. Thông qua 

tổng hợp, phân tích biểu đồ, nhìn chung sinh viên hài lòng với yếu tố chất lượng sản phẩm 

mà ứng dụng này mang lại. 

• Yếu tố chất lượng dịch vụ: bản báo cáo đề cập tới hai khía cạnh là sự tận tình của 

nhân viên tư vấn và sự kịp thời của dịch vụ khách hàng. Nhìn chung, mức cung cấp dịch 

vụ của ViettelPay đã được đánh giá hài lòng. 
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• Yếu tố sự thuận tiện đề cập tới việc liên kết với thẻ ngân hàng có dễ dàng hay 

không. Vẫn còn tồn tại một số lượng đáng kể sinh viên chưa hài lòng với yếu tố này. 

• Yếu tố chi phí: đây là yếu tố được đánh giá ở mức độ hài lòng và rất hài lòng rất 

cao do có nhiều chương trình khuyến mại và mọi hoạt động của người dùng đều không bị 

tính phí. 

• Đánh giá chung về mức độ hài lòng: nhìn chung sinh viên đều hài lòng khi sử dụng 

ViettelPay để đóng học phí. 

2.3.3. Các câu hỏi lựa chọn của sinh viên 

Từ trước đến nay sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải đã được sử dụng 3 hình 

thức đóng học phí là đóng trực tiếp, đóng qua thẻ ngân hàng và qua ViettelPay. Khi có sự 

thay đổi thì không tránh khỏi việc sinh viên so sánh các hình thức này với nhau, trong đó, 

tỉ lệ sinh viên thích hình thức nộp qua thẻ ngân hàng (49,8%) có phần nhỉnh hơn qua 

ViettelPay (41,3%). Nhưng 66,7% sinh viên vẫn đồng ý với việc nhà trường bắt buộc đóng 

học phí qua ViettelPay, có thể các bạn đã dần quen thuộc với hình thức nộp học phí này 

hơn, bên cạnh đó ViettelPay còn có những lợi ích đáng kể đi kèm. Vì vậy, 90,2% sinh viên 

được khảo sát đều muốn tiếp tục sử dụng ViettelPay. Tuy còn một số hạn chế nhất định 

trong quá trình đóng học phí của sinh viên nhưng chúng ta không thể phủ nhận những lợi 

ích mà VIettelPay mang lại cho người dùng. 

3. Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Bốn nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên khi đóng học phí qua Viettelpay  

1. Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ: phần lớn sinh viên đánh giá hài lòng 

và rất hài lòng, chỉ có 1 nhóm rất nhỏ số lượng sinh viên chưa cảm thấy thực sự hài lòng 

về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ này  

2. Sự thuận tiện: Khó liên kết với một số ngân hàng chính là một điểm bất lợi, khiến 

cho sinh viên chưa thực sự hài lòng trong quá trình sử dụng Viettelpay để đóng học phí.  

3. Chi phí: không mất chi phí khi giao dịch và có nhiều ưu đãi, khuyến mãi chính là 

một điểm cộng làm cho sự hài lòng tổng thể của sinh viên cao  

3.1. Một số giải pháp  

 A. Đối với công ty dịch vụ số Viettelpay 

3.1.1. Đối với chất lượng sản phẩm  

Công ty Viettel cần giải quyết, khắc phục tốt một số lỗi mà sinh viên thường gặp, như 

lỗi truy cập, lỗi chuyển khoản.   

3.1.2. Đối với chất lượng dịch vụ  
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Nhân viên của Viettel cần duy trì thái độ, nhiệt huyết với công việc, đồng thời thể 

hiện sự thân thiện, nhiệt tình khi hỗ trợ sinh viên  

3.1.3. Đối với sự thuận tiện  

Cần khắc phục lỗi khó liên kết với một số ngân hàng.  

Ngoài ra, chúng tôi xin được đề xuất ứng dụng Viettelpay có thêm chức năng lưu mã 

sinh viên sau mỗi lần đăng nhập.  

3.1.4. Đối với chi phí giao dịch  

Hầu hết sinh viên đều hài lòng. Vì vậy chúng tôi không có ý kiến gì thêm rất mong 

Viettelpay có thể duy trì được ưu đãi này   

B. Đối với nhà trường.   

• Chúng tôi muốn đề xuất Nhà trường có thể nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ nhân 

viên của phòng công tác chính trị sinh viên khi có thể xử lý một số lỗi, hỗ trợ, giải đáp thắc 

mắc của sinh viên   

• Hoặc Nhà trường có thể liên kết với Công ty Viettel để mở một phòng giao dịch 

nhỏ ngay trong trường để hỗ trợ sinh viên khi gặp các lỗi không thể tự xử lý.   

 • Chúng tôi cũng mong muốn sẽ có sự linh hoạt hơn trong việc thu học phí, mở thời 

gian đóng học phí có thể tránh lúc Viettelpay bảo trì   

3.2. Một số hạn chế của đề tài 

  • Đối tượng nghiên cứu: chỉ nghiên cứu sinh viên hệ chính quy trường đại học Giao 

thông vận tải 

• Hạn chế về chất lượng cuộc khảo sát như hạn chế của bảng câu hỏi, quy trình nghiên 

cứu sơ bộ chưa chặt chẽ hay sinh viên đánh giá chưa thực sự tích cực. 

• Sự chênh lệch trong mẫu: đó là sự chênh lệch sinh viên được khảo sát giữa các khóa 

với các khoa 

• Hạn chế khác   

Nhóm nghiên cứu chưa có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu, khảo sát. Ngoài ra còn 

có những hạn chế về mặt thời gian, hạn chế về tài liệu tham khảo, chưa có kinh nghiệm khi 

thiết kế bảng câu hỏi để phù hợp với các kiểm định trong SPSS 20 

3.3. Kết luận 

Hình thức đóng học phí qua ứng dụng Viettelpay tuy còn có một số lỗi nhưng cũng 

đã đạt được sự hài lòng của sinh viên, có thể kết luận đây là một hình thức đóng học phí 

khá hữu hiệu, tiện ích cho sinh viên. Chúng tôi xin được đề xuất phương án là tiếp tục sử 

dụng ứng dụng Viettelpay để thanh toán học phí của sinh viên. Và mong muốn phía nhà 
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trường và phía Công ty Viettel có thể phối hợp và giải quyết các lỗi mà sinh viên gặp phải 

để sinh viên thuận tiện hơn, hài lòng hơn nữa khi đóng học phí qua Viettelpay.   
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Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality) vào quá trình xây dựng 

bản đồ 3D mô phỏng khuôn viên trường đại học. Bài viết trình bày tổng quan về phương 

pháp, quá trình nghiên cứu và cách thức áp dụng để hiện thực hóa bản đồ 3D, từ đó đưa 

ra các lợi ích khi ứng dụng công nghệ VR trong công tác tuyển sinh của trường đại học. 

Từ khóa: công nghệ thực tế ảo, bản đồ 3D. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Với tân sinh viên thì khuôn viên trường đại học là vô cùng rộng lớn so với khuôn 

viên trường trung học. Khi các em mới bước chân vào trường sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ để có 

thể xác định được các nhà học tại các khu giảng đường hay những phòng ban mình cần 

đến. Ngoài ra, một học sinh hay phụ huynh mong muốn tìm hiểu về khuôn viên trường 

trước khi quyết định học tại trường. Với nhu cầu thiết thực đó nhóm đã xây dựng một ứng 

dụng hỗ trợ các sinh viên tìm đường đến các khu giảng đường một cách dễ dàng và trực 

quan. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Giới thiệu về Flutter 

Flutter là một framework viết trên nền ngôn ngữ Dart. Flutter được sinh ra như một 

Cross-platform framework nhưng khác với những Cross-platform hiện tại, Flutter viết mã 

và build ra thành các đoạn mã thực thi tương ứng trên các thiết bị khác nhau thay vì build 

ra thành các đoạn mã được tối ưu và chạy trên những môi trường trung gian.  

Flutter được viết chia làm hai tầng. Tầng ở trên sử dụng ngôn ngữ cung cấp các đoạn 

mã xây dựng trên một ứng dụng Flutter. Các đoạn mã này cung cấp phương tiện để có thể 
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thay đổi và chỉnh sửa chúng. Từ đó giúp ứng dụng của lập trình viên có thể được tùy chỉnh 

theo mong muốn. Tầng Application này giúp lập trình viên thay đổi mã nguồn ứng dụng ở 

thời điểm compile time. Tầng thứ hai của Flutter nằm ở sâu bên dưới và được viết bằng 

c++, tầng Shell này chứa các công cụ trợ giúp ứng dụng Flutter trong quá trình chạy. Nổi 

bật cần lưu ý ở tầng này là máy ảo Dart VM. Khái niệm máy ảo là khái niệm về một ứng 

dụng chạy song song với mã nguồn chính như một phần của ứng dụng. 

- Phương pháp nghiên cứu:  

• Phương pháp thu thập số liệu: thu thập thông tin trường và thông tin sinh viên 

thông qua website của trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại TP.HCM. 

• Phương pháp thực nghiệm: Đo đạt kích thước và ước lượng tỉ lệ so với bản đồ 2D, 

lấy vị trí ở tại những tòa nhà của trường để nghiên cứu và đưa ra phương án phát triển chức 

năng xác định vị trí hiện tại cho dự án. 

• Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích và tổng hợp cách cấu trúc dữ liệu 

về thông tin sinh viên, thông báo, điểm tuyển sinh trên website của nhà trường từ đó lấy dữ 

liệu về ứng dụng. 

  

Hình 1. Mô hình 2D toàn bộ khuôn viên trường 

2.2. Công nghệ thực tế ảo VR 

Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo (tiếng Anh là Virtual Reality, viết tắt là VR) là 

thuật ngữ miêu tả một môi trường được giả lập (ảo hóa) được tạo ra bởi con người nhờ vào 

các phần mềm chuyên dụng, và được điều khiển bởi một thiết bị thông minh. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 155  

Ngoài việc tạo ra không gian ảo, công nghệ thực tế ảo VR còn có thể tương tác thực 

tế với người dùng qua cử chỉ và nhiều giác quan khác nhau như: Thính giác, khứu giác và 

xúc giác. 

  

Hình 2. Hình ảnh 3D khu giảng đường C2 Hình 3. Hình ảnh 3D khu giảng đường E7 

2.3. Thuật toán Dijkstra 

2.3.1. Giới thiệu 

Trong lý thuyết đồ thị, bài toán đường đi ngắn nhất là bài toán tìm đường đi giữa hai 

đỉnh (hoặc nút) trong đồ thị sao cho tổng của trọng số của các cạnh cấu thành của nó là nhỏ 

nhất.  

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai giao điểm trên bản đồ đường có thể được 

mô hình hóa như một trường hợp đặc biệt của bài toán đường đi ngắn nhất trong đồ thị, 

trong đó các đỉnh tương ứng với các giao điểm và các cạnh tương ứng với các đoạn đường, 

mỗi tính theo chiều dài của đoạn. 

2.3.2. Giải pháp 

- Bước 1: Tìm input- xây dựng đồ thị: 

+ Node chính: các dãy nhà giảng đường 

+ Node phụ: các đường giao nhau trong khuôn viên trường. 

+ Trọng số: Khoảng cách được tính bằng pixel tương ứng tỷ lệ bản đồ thực 

- Bước 2: Áp dụng thuật toán - xử lý input: 

+ Chuyển đồ thị thành ma trận số 

+ Sử dụng thuật toán 
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+ Kết quả: danh sách các node với node đầu là điểm đi và node cuối là điểm đến.  

- Bước 3: Mô phỏng bản đồ - xử lý đồ họa: 

+ Các node của đồ thị tương ứng với tọa đồ (X,Y) trên giao diện 

+ Dựa vào kết quả output của B2 → Đường đi giữa các node là đường path được vẽ 

graphics 

Một số ứng dụng của Dijkstra's: 

• Được sử dụng để tìm con đường đi ngắn nhất. 

• Được sử dụng trong các ứng dụng mạng xã hội. 

• Được ứng dụng trong mạng điện thoại. 

• Được ứng dụng để tìm các vị trí trong bản đồ. 

• Được ứng dụng để định tuyến cấu hình mạng. 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

Khi người dùng chọn vào 3D sẽ hiển thị chi tiết hình ảnh 3D của tất cả vị trí từ cổng 

trường vào đến chi tiết các phòng học. Khi người dùng chưa rõ được hướng đi, ứng dụng 

có mũi tên chỉ đường để gợi ý và người dùng sẽ đi theo mũi tên này. Từ đây người dùng 

vừa có thể đến được nơi cần đến vừa được tham quan khuôn viên nhà trường. 

Hình ảnh mô tả trực quan góc nhìn của Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải 

qua ứng dụng (Hình 6). 

 

   

Hình 4. Giao diện trang 

chủ của ứng dụng 

Hình 5. Hình ảnh giao diện 

quét mã điểm danh 

Hình 6. Hình ảnh 3D khu 

giảng đường 
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Hình 7. Hình ảnh 3D khuôn viên trường 

3. KẾT LUẬN 

Sản phẩm là một app tương thích trên cả hai hệ điều hành (Android, IOS). Ngoài ra 

sản phẩm được xây dựng cả trên Website (tuy nhiên mới chỉ chạy trên localhost.)  

1. Ứng dụng hỗ trợ các sinh viên tìm đường đến các khu giảng đường một cách dễ 

dàng hơn, các em học sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển thuận lợi hơn, giúp người dùng khi 

chưa từng tới trường có thể tham quan khu vực giảng đường của trường như đang hiện diện 

đi ngay tại trường;  

2. Ngoài ra ứng dụng giúp sinh viên có thể quản lý được kết quả học tập của mình 

cũng như nắm bắt mọi thông báo của trường ngay trên app; 

3. Thêm vào đó ứng dụng cũng thiết kế thêm chức năng điểm danh sinh viên giúp các 

giảng viên và sinh viên tiết kiệm thời gian hơn khi phải điểm danh theo cách truyền thống 

như trước đây. 
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Tóm tắt: Công nghệ BIM giúp đẩy nhanh công tác thiết kế, tăng cường phối hợp giữa 

các bộ môn như kiến trúc, kết cấu, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật; giảm thiểu rủi ro và xung đột 

trong quá trình thi công dự án. Hiện nay, một số các công trình cầu tại Việt Nam trong 

giai đoạn khai thác bắt đầu xây dựng mô hình BIM để phục vụ công tác quản lý vận hành. 

Phần kết cấu chính có thể dùng các phần mềm BIM để dựng mô hình từ bản vẽ 2D; và 

phần mô hình hiện trạng bề mặt kết cấu và địa hình xung quanh có thể ứng dụng công nghệ 

quét 3D. Công nghệ quét 3D có khả năng đo đạc, ghi nhận đa chiều và thể hiện các đối 

tượng trong thực tế dưới dạng kỹ thuật số góp phần đẩy nhanh tốc độ hoàn chỉnh mô hình 

BIM.  Đề tài tập trung vào việc sử dụng công nghệ quét 3D bằng thiết bị bay kết hợp với 

mô hình kết cấu chính được xây dựng bằng phần mềm Revit để hoàn chỉnh mô hình BIM 

khu vực Cầu vượt số 1 – nút giao Mỹ Thủy. 

Từ khóa: mô hình thông tin công trình, quét 3D, đám mây điểm, máy bay không 

người lái, xử lý dữ liệu 3D. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mô hình BIM (Building Information Modeling) đã và đang là một công nghệ chủ đạo 

của ngành xây dựng tại Việt Nam. BIM đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng 

dân dụng - công nghiệp, cầu đường cũng như hạ tầng kỹ thuật tại các quốc gia như Anh, 

Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore,... [1].  

Gần đây công nghệ Quét 3D được giới thiệu để áp dụng trong một số giai đoạn của 

dự án như: lập dự án, giám sát thi công, hoàn công,… Công nghệ quét 3D có hai hình thức 

là đặt trạm cố định và trạm di động. Trạm cố định cho kết quả với độ chính xác cao hơn, 
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tuy nhiên còn hạn chế về thời gian và kinh phí cao. Trạm di động có thời gian thu thập dữ 

liệu nhanh hơn và chi phí thấp hơn.  Đặc biệt, một trong những trạm di động tiên tiến là 

ứng dụng công nghệ quét 3D bay chụp và xử lý ảnh UAV (Unmanned Aerial Vehicle) thu 

thập dữ liệu, xử lý và dựng bình đồ ảnh và mô hình số bề mặt. Quét 3D bằng UAV có thể 

quét được phần bề mặt phía trên công trình hiện hữu một cách nhanh chóng; và có thể kết 

hợp một cách hiệu quả với dựng mô hình BIM công trình trên phần mềm để đẩy nhanh tiến 

độ và tiết kiệm chi phí. Quét 3D bằng UAV có độ chính xác không cao bằng trạm cố định, 

tuy nhiên có thể nâng cao cao độ chính xác thông qua việc sử dụng các thiết bị có độ chính 

xác cao hơn.  

Đề tài này tập trung nghiên cứu xây dựng mô hình từ kết quả xử lý dữ liệu Point Cloud 

(đám mây điểm) của khu vực Cầu vượt số 1, nút giao Mỹ Thủy và kết hợp với mô hình 

BIM từ bản vẽ 2D của cầu để xây dựng đầy đủ, chính xác, nhanh chóng mô hình BIM, giúp 

vận hành quản lý công trình đạt hiệu quả hơn. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp chính sử dụng trong nghiên cứu là Phương pháp số hóa, bao gồm:  

• Sử dụng phầm mềm Revit kết hợp lập trình Dynamo để xây dựng mô hình 3D (mô 

hình số); 

• Sử dụng Flycam DJI Mavic 2 Pro để chụp ảnh cầu và khu vực xung quanh cầu; kết 

hợp phần mềm Pix 4D Mapper xử lý số liệu hình ảnh đã chụp để thu được mô hình 3D (mô 

hình số). 

2.2. Phương tiện nghiên cứu 

2.2.1. Thiết bị đo đạc thực nghiệm 

 

 Hình 2. Thiết bị bay DJI Mavic 2 Pro và bộ điều khiển 

Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm thiết bị quét 3D dạng máy bay không người lái UAV 

từ nhiều hãng khác nhau như: DJI Mavic 2 Pro, Phantom 4, Inspire, Polyplane,… Tuy 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 160  

nhiên, nhóm nghiên cứu lựa chọn thiết bị bay DJI Mavic 2 Pro (Hình 1), bởi đó là dòng sản 

phẩm cao cấp mới ra mắt của hãng DJI. Chiếc flycam này được trang bị nhiều công nghệ 

tiên tiến như: camera 20MP, cảm biến CMOS, thời gian bay 31 phút. 

2.2.2. Phần mềm xử lý 

Các phần mềm xử lý dữ liệu Point Cloud hiện nay được sử dụng rộng rãi bao gồm: 

Pix4Dmapper, Trimple Business Center, ENVI, Agisoft Photoscan,… Nhóm nghiên cứu 

đánh giá phần mềm Pix4Dmapper là giải pháp tối ưu với chức năng và chi phí phù hợp cho 

các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa, và phù hợp cho nghiên cứu này. 

2.3. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

2.3.1. Xây dựng mô hình BIM bằng Revit + Dynamo 

Cầu vượt số 1 – nút giao Mỹ Thủy nằm trên đường Võ Chí Công giao với đường 

Nguyễn Thị Định. Chiều dài cầu là 316.2 m. Kết cấu nhịp của cầu có cấu tạo đúc hẫng và 

trụ cầu có cấu tạo cong theo 2 phương nên đây là 2 bộ phận khó nhất khi thực hiện việc 

  

Hình 2. Chuỗi lập trình Dynamo để dựng kết cấu trụ 

  

Hình 3. Mô hình Trụ T3 và Mố M1 được dựng bằng Revit 
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dựng mô hình bằng phần mềm Revit. Những công cụ thông thường của Revit còn nhiều 

hạn chế khi dựng những bộ phận của cầu có cấu tạo như thế, cho nên để dựng được kết cấu 

nhịp và trụ cần kết hợp thêm phần mềm lập trình Dynamo (Hình 2,3,4 và 5) để đảm bảo 

mô hình có độ chính xác cao nhất. Ngoài ra những bộ phận khác như là: lan can, lớp phủ 

mặt cầu, dải phân cách,… cũng được thực hiên bằng Dynamo. 

 

Hình 4. Khối dầm hộp thi công giai đoạn 1–1 và giai đoạn 1–2 

 

Hình 5. Mô hình 3D Cầu vượt số 1 – Nút giao Mỹ Thuỷ 

2.3.2. Công tác bay quét 3D bằng UAV 

Khu vực bay được thiết kế bay gồm 4 dải bay ở độ cao bay chụp là 50m so với vị trí 

cất cánh và có độ chồng chéo là 90%. Trước khi bay chụp tại thực địa, cần phải tiến hành 

kiểm tra không gian xung quanh nơi được lựa chọn phục vụ cho cất, hạ cánh an toàn, bao 

gồm: xác định khả năng thông thoáng để thu tín hiệu GPS được tốt nhất, ước lượng gần 

đúng chiều cao một số đối tượng cao nhất trong khu chụp (nhà, cây,…) [3]. 

2.3.3. Công tác xử lý dữ liệu Point Cloud 

Pix4D tự động phân lớp dữ liệu Point Cloud bằng cách sử dụng các thuật toán thị giác 

máy và tính toán hình ảnh để phân lớp tự động các dữ liệu Point Cloud. Với tính năng này 
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dữ liệu Point Cloud được phân lớp thành các nhóm riêng như tòa nhà, đường xá hoặc thảm 

thực vật dễ dàng. Số lượng dữ liệu thu thập được trong quá trình bay quét tại khu vực Cầu 

vượt số 1, nút giao Mỹ Thủy là 1500 ảnh. 

Điều quan trọng để lên kế hoạch thu nhận hình ảnh tốt và chất lượng là phải xác định 

được loại dự án, địa hình, máy ảnh, mục đích của dự án, tỷ lệ hình ảnh được chụp, độ cao 

bay mà ảnh được chụp, góc chụp ảnh,… [4]. 

Tiến hành thực hiện nhập dữ liệu ảnh thu được, định cấu hình các thuộc tính hình 

ảnh. Sau đó, chọn hệ thống tọa độ đầu ra và chọn mẫu tùy chọn xử lý [5]. Việc xử lý sẽ 

thực hiện theo trình tự từ Initial Processing →  Point Cloud and Mesh để hoàn tất quá trình 

xử lý Point Cloud (Hình 6 và 7). 

  

Hình 6. Thao tác thực hiện nhập dữ liệu ảnh vào phần mềm Pix4D 

  

Hình 7. Quá trình xử lý PointCloud Hình 8. Mô hình 3D từ PointCloud 
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Khi dự án thu được mô hình 3D qua Point Cloud có đuôi file .las nên a tiến hành 

chuyển đổi đuôi file về định dạng .rcp để có thể tương thích với phần mềm Revit, từ đó thu 

được mô hình cầu và địa hình xung quanh (Hình 8). 

 

Hình 9. Mô hình 3D kết hợp giữa Revit và Point Cloud 

2.4. Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Kết quả thu được: 

• Mô hình 3D Cầu vượt số 1 – nút giao Mỹ Thủy dựng từ Revit và Dynamo. 

• Mô hình Point Cloud khu vực Cầu vượt số 1 – nút giao Mỹ Thủy (Bề mặt) và địa 

hình xung quanh cầu.  

• Ghép nối hai mô hình này để được mô hình BIM hoàn chỉnh (Hình 9). 

3. KẾT LUẬN 

Đề tài ứng dụng kỹ thuật số hóa đã thu được các kết quả như sau: 

1) Mô hình 3D Cầu vượt số 1 – nút giao Mỹ Thuỷ được xây dựng từ bản vẽ 2D bằng 

phần mềm Revit kết hợp với lập trình Dynamo. 

2) Mô hình 3D khu vực Cầu vượt số 1 –  nút giao Mỹ Thuỷ và địa hình xung quanh 

được xây dựng bằng công nghệ quét 3D kết hợp phần mềm xử lý PointCloud Pix 4D 

Mapper. 

3) Mô hình BIM hoàn chỉnh Cầu vượt số 1 – nút giao Mỹ Thủy (bao gồm địa hình 

xung quanh) thu được trên cơ sở kết nối mô hình BIM từ bản vẽ 2D và mô hình BIM thu 

được từ Point Cloud. 
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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, xe điện tự hành được quan tâm và phát triển 

rộng rãi với nhiều công nghệ tiên tiến được ứng dụng. Cũng trong xu thế đó, nghiên cứu 

này đề xuất phương pháp điều khiển xe tự hành tích hợp với thuật toán nhận dạng đường 

và tính toán quỹ đạo di chuyển của xe. Để nhận dạng đường, một thuật toán ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo được xây dựng phục vụ việc học sâu và nhận dạng ảnh số từ camera lắp trên 

xe. Bộ điều khiển đa năng tích hợp có nhiệm vụ lái và điều chỉnh tốc độ xe theo các yếu tố 

thực trên đường đi như làn đường, chướng ngại vật,… Các kết quả thực nghiệm cho thấy, 

với việc sử dụng một bộ điều khiển nhúng, hoạt động của xe có thể đảm bảo chính xác theo 

thuật toán đề xuất, đồng thời cung cấp khả năng lọc bỏ các dữ liệu nhiễu đầu vào. Với kết 

quả tích cực thu được, việc kết hợp thuật toán nhận dạng và một số cảm biến cần thiết xung 

quanh xe tạo khả năng vận hành trong điều kiện thực tế và nâng cao khả năng ứng dụng 

xe điện theo xu thế chung của thế giới. 

Từ khóa: xe tự hành, xử lý ảnh, mạng nơ-ron nhân tạo. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong các thập niên gần đây, rất nhiều các hệ thống xử lí ảnh được dùng cho dẫn 

đường xe, cảnh báo làn đường và tránh vật cản đã được quan tâm nghiên cứu và phát triển. 

Một trong các ví dụ như hãng Daimler-Benz đưa ra mẫu xe VITA II cho phép lái tự động 

trên đường cao tốc và vượt qua các bài test thử nghiệm mà không cần tương tác với người 

lái. Hơn nữa, các hãng như Tesla, Uber, Google, Apple,… cũng đang đẩy mạnh việc áp 

dụng xử lý ảnh trong hệ thống lái xe tự hành khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các 
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mẫu xe tự hành trong lĩnh vực dịch vụ đang trở nên gần gũi trong y tế, siêu thị, trường 

học,… Dữ liệu quan sát thu được từ camera sẽ được gửi về bộ xử lý trung tâm, kết hợp 

cùng các dữ liệu từ cảm biến hồng ngoại, siêu âm giúp cho xe có thể đảm bảo lái bám theo 

các yêu cầu đặt ra về đối tượng, làn đường, và tránh vật cản. 

Xe tự hành là phương tiện có thể nhận biết môi trường xung quanh và vận hành một 

cách tự động mà không cần có sự can thiệp của con người. Xe tự hành không yêu cầu sự 

điều khiển của tài xế, cũng như không cần phải có người ở trên xe thì mới hoạt động được. 

Xe tự hành có thể đi tới bất kỳ đâu như một chiếc xe truyền thống và điều khiển thành thục 

như một tài xế dày dặn kinh nghiệm. 

Xe tự hành đang là xu hướng của tương lai và được các tập đoàn hàng đầu thế giới 

như Tesla, Audi, BWM, Google, … đầu tư nghiên cứu và phát triển và có nhiều mẫu xe tự 

hành đã được bán ra thị trường. Ở nước ta do gặp nhiều hạn chế về khoa học kỹ thuật cũng 

như về hạ tầng giao thông đô thị nên xe tự hàng vẫn chỉ đang được nghiên cứu và phát 

triển.   

Tại Việt Nam năm 2019, FPT Software đã thử nghiệm thành công xe tự hành cấp độ 

3 và xe của họ đã có thể sử dụng trong các khu du lịch, resort, sân gold, sân bay, … những 

nơi môi trường giao thông không quá phức tạp. 

Gần đây nhất, ngày 23/03/2021, Phenikaa đã chính thức ra mắt mẫu ô tô tự hành 

thông minh cấp độ 4 "Made in Vietnam" đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Xe hoàn toàn 

không có tay lái nên không cần hệ thống trợ lái, chế độ tự hành được thực hiện khi người 

dùng tương tác với xe thông qua phần mềm được thiết kế riêng biệt, người dùng chỉ cần 

mở ứng dụng và lựa chọn điểm đi và điểm đến. 

Trong quá trình học tập và nghiên cứu chúng em được tiếp cận các thông tin về xe tự 

hành và chúng em nhận thấy đây là một đề tài rất hấp dẫn. Xe tự hành là giải pháp của thời 

đại 4.0 hiện tại, xu hướng của tương lai và những lợi ích cực kì to lớn về kinh tế-xã hội mà 

nó mang lại nên chúng em đã chọn đề tài “Xe tự hành” để nghiên cứu. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở các nghiên cứu lý thuyết, thuật toán xử lý ảnh được nghiên cứu để xử lý 

ảnh đường đi. Từ đó, thuật toán được phát triển để nhận dạng ảnh liên tục từ một camera 

kỹ thuật số. Từ đó một số thuật toán như Threholding, Warping Perspective và Pixel 

Summation được ứng dụng để nhận diện đường đi và để tính toán góc lái điều khiển xe tự 

hành. 
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2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.2.1. Đối tượng: Xe tự hành, có chức năng nhận dạng đường đi và điều khiển xe chạy theo 

làn đường.   

2.2.2. Phạm vi: Hoàn thiện mô hình xe tự hành thử nghiệm thuật toán. Quy mô hoạt động 

trong phòng thí nghiệm các tác động xung quanh giả lập trong phòng thí nghiệm. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

Tìm hiểu những công nghệ được sử dụng trong lĩnh vực xử lý ảnh và đặc biệt là khả 

năng nhận diện làn đường. 

Phân tích được các yêu cầu công nghệ, tính toán các thông số đường đi và ứng dụng 

lên hệ thống mô hình xe tự hành của nhóm. 

Tìm hiểu về vi xử lý trong máy tính Raspberry Pi 4 và vi điều khiển Raspberry Pi 

Pico, xây dựng thuật toán nhận diện làn đường cơ bản và thuật toán điều khiển động cơ của 

xe. 

Xây dựng được mô hình xe tự lái sử dụng công nghệ xử lý ảnh. 

Đánh giá tính chính xác và ổn định của mô hình để từ đó nâng cấp và phát triển hẹ 

thống, ra được kinh nghiệm thực tế cho hướng nghiên cứu tiếp theo. 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

Xây dựng được mô hình xe tự hành sử dụng công nghệ xử lý ảnh trên vi điều khiển 

Raspberry Pi Pico và máy tính nhúng Raspberry Pi 4. Nghiên cứu xây dựng thuật toán nhận 

diện làn đường sử dụng thư viện OpenCV python và tính toán góc lái sử dụng thư viện 

Numpy. Xây dựng chương trình điều khiển tốc độ động cơ trên vi điều khiển Raspberry Pi 

Pico. 

3. KẾT LUẬN 

Sau một thời gian nghiên cứu và làm việc một cách nghiêm túc, đến nay nhóm đã 

hoàn thành đề tài “Nghiên cứu và phát triển mô hình xe tự hành sử dụng công nghệ xử lý 

ảnh”. Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm đã vận dụng được những kiến thức đã học như 

lập trình ngôn ngữ, lập trình cho vi điều khiển và kiến thức trong lĩnh vực xử lý ảnh và 

quan trọng hơn hết là kiến thức thực tế mà nhóm đã thu được khi bắt tay vào làm một mô 

hình thật, tự mình đánh giá được trình độ bản thân, nghiên cứu học hỏi và tìm ra phương 

án giải quyết, tiếp cận được với những thiết bị thực tế. 

Sau khi hoàn thành xong đề tài này, nhóm đã thu được nhiều kết quả khả quan, có 

thêm kinh nghiệm và phục vụ tốt cho mục đích nghiên cứu và phát triển thực tế hơn cho 

đề tài. 
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Hướng mở rộng đề tài: 

Một trong những bài toán quan trọng nhất của điều khiển đó là điều khiển được đồng 

tốc động cơ và thay đổi linh hoạt tốc độ, môment xoắn của động cơ trong những đoạn 

đường phức tạp hơn. 

Sử dụng hệ thống điều khiển với sức mạnh tính toán tốt hơn của chip xử lý để có thể 

giúp hệ thống xử lý được nhiều việc cùng một lúc ngoài việc nhận diện làn đường còn nhận 

diện các bảng hiệu trên đường, phân tích tình huống đa dạng khi di chuyển với mật độ xe 

khác nhau cũng như đưa ra các quyết định quan trọng hơn như vượt xe, định đường đi 

trước, dừng đúng lúc, ... 

Chúng em xin chân thành cảm ơn Nhà trường đã tạo những điều kiện thiết thực, giúp 

nhóm em hoàn thành đề án này và có thêm được những kiến thức bổ ích. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Tô Thành Tín, Trương Minh Hiếu: Đồ án tốt nghiệp xử lý ảnh và điều khiển xe chạy 

tự động, TPHCM, 2014. 

[2]. Nguyễn Tiểu Phụng: Đồ án môn học Tìm hiểu về thư viện OpenCV, Ngôn ngữ lập 

trình Python và viết ứng dụng nhận diện làn đường cho xe tự lái, TPHCM, 2020. 

Một số trang web: 

[3]. ProgrammingKnowledge – Road Lane Line Detection with OpenCV github 

[4]. https://docs.opencv.org/ 

[5]. https://www.pyimagesearch.com/ 

[6]. https://projects.raspberrypi.org/ 

[7]. https://www.murtazahassan.com/ 

[8]. Quick reference for the RP2 — MicroPython 1.16 documentation 
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO 

THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

 

Lớp: 

ThS. Vũ Quỳnh Nga 

Nguyễn Thị Minh Châu 

Vũ Thị Linh Châu   

Phạm Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thị Trúc Ly         

Huỳnh Thị Ngọc Lan         

CQ.60.KTVTAI.1 

CQ.60.KTVTAI.2 

 

Tóm tắt: Có thể còn sớm để khẳng định đào tạo trực tuyến là xu thế tất yếu nhưng 

trong bối cảnh giáo dục hiện nay, chúng ta vẫn nên xem đây là một phương pháp thiết yếu, 

tiết kiệm và có tính khả thi cao. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát cụ thể công tác giảng dạy 

và học tập trực tuyến tại trường Đại học giao thông vận tải phân hiệu tại thành phố Hồ 

Chí Minh, nhóm tác giả đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm mang lại hiệu quả tối 

ưu và nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến cho mái trường thân yêu này. 

Từ khóa: đào tạo trực tuyến, chất lượng, giải pháp. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn kinh tế tri thức, vì vậy, việc nâng cao 

hiệu quả chất lượng giáo dục, đào tạo là vấn đề cần chú trọng hàng đầu, quyết định sự tồn 

tại và phát triển của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu bắt kịp xu hướng phát triển của giáo dục 

thế giới cũng như bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng cùng sự phát triển của kỹ thuật số hiện 

nay, đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo mà nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam 

đã, đang và sẽ hướng tới. 

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, trường Đại học giao thông vận tải phân hiệu 

tại thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu nguồn lực cho xã hội và không 

ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trong môi trường mới. Giáo dục trực tuyến đem lại 

những lợi ích về nhiều khía cạnh nhưng bên cạnh đó cũng là những thách thức không nhỏ 
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đối với nhà trường và bản thân sinh viên. Từ thực tiễn bức thiết trên, nhóm tác giả đã lựa 

chọn đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại 

Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh” 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá của hơn 500 sinh viên và gần 30 giảng viên về 

công tác đào tạo trực tuyến của trường Đại học giao thông vận tải phân hiệu tại thành phố 

Hồ Chí Minh năm học 2020-2021, có thể thấy được những mặt đạt được và những mặt hạn 

chế trong công tác giảng dạy và học tập trực tuyến tại Phân hiệu như sau: 

Bảng 3. Mô hình ma trận SWOT về công tác giảng dạy và học tập trực tuyến                  

tại Phân hiệu 

ĐIỂM MẠNH  

- Giải quyết vấn đề an toàn: cho 

các giảng viên, sinh viên trong 

tình hình thực tế dịch bệnh 

Covid19 phức tạp. 

- Tính kết nối và trực quan của 

bài giảng: hình ảnh, video sinh 

động làm cho bài giảng thêm 

hấp dẫn hơn. 

- Khuyến khích mạnh mẽ sự thể 

hiện của tư duy và tính cá nhân 

của sinh viên. 

- Đặt trọng tâm vào cả quá trình 

học: khi người học tập trung 

vào quá trình học. 

ĐIỂM YẾU  

- Cân bằng giữa yếu tố công nghệ và yếu tố tâm lý: 

có những lúc cộng nghệ áp dụng giảng dạy như phần 

mềm chưa thực sự tốt nên làm cho quá trình học khó 

khăn cũng như có nhiều yếu tố tâm lý như nản khi 

phải nhìn màn hình học quá nhiều hay học trực 

tuyến tạo cảm giác chưa thân quen và ít có cảm giác 

quan tâm của giảng viên nên sẽ mất tập trung trong 

việc học. 

- Không đủ tài nguyên để trang bị cơ sở vật chất cho 

từng đối tượng cá nhân. 

- Chưa thể tùy chỉnh chương trình đào tạo cho từng 

cá nhân: bởi vì mỗi các nhân có những tốc độ học 

khác nhau, trình độ cũng không cân bằng nhau. 

CƠ HỘI 

- Sự phát triển của công nghệ: 

theo thời đại công nghệ 4.0 

giúp mở rộng quá trình giáo 

dục trực tuyến. 

- Chuyển đổi các khía cạnh của 

giáo dục. 

- Tăng sự quan tâm của đối 

tượng khác nhau. 

- Tăng thị phần học trực tuyến. 

THÁCH THỨC  

- Việc phóng đại vai trò tích cực của công nghệ tạo 

ra những tác dộng tiêu cực: khả năng tư duy phản 

biện của sinh viên, tính bảo mật và quản lý sinh học. 

- Sự chuyển đổi sẽ phát sinh những vấn đề mà không 

có dữ liệu tham khảo cho hướng giải quyết tâm lý 

của người dạy và người học. 

- Chưa đền bù thỏa đáng cho việc sản xuất học liệu 

điện tử từ tác giả. 
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Kết quả khảo sát đối với giảng viên cho thấy cơ sở vật chất ảnh hưởng rất lớn đến 

công tác giảng dạy trực tuyến (với 15 giảng viên đánh giá ảnh hưởng rất lớn và 16 giảng 

viên đánh giá là có ảnh hưởng lớn). Bên cạnh đó là những yếu tố như kỹ năng giảng dạy 

của giảng viên như khả năng sử dụng công nghệ, phương pháp sư phạm trong giảng dạy 

trực tuyến... Văn hóa học tập của sinh viên cũng là một trong số những yếu tố ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng đào tạo trực tuyến bởi mỗi sinh viên đều có phương pháp, lý do 

và động lực học khác nhau. Ngoài ra, còn các yếu tố như quy mô lớp học, đặc thù nội dung 

và tính chất của học phần, chính sách hỗ trợ từ nhà trường cũng là các yếu tố ảnh hưởng 

tới công tác giảng dạy trực tuyến. 

 

Hình 4. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với công tác giảng dạy trực tuyến 

 tại Phân hiệu 

Kết quả khảo sát về Mong muốn của giảng viên về việc áp dụng phương thức giảng 

dạy trực tuyến vào nội dung học phần do mình phụ trách cho thấy hơn 70% giảng viên 

tham gia mẫu khảo sát muốn áp dụng phương pháp giảng dạy mới trong nội dung giảng 

dạy của mình. Đây là kết quả rất khả quan về khởi đầu đối với phương thức giảng dạy trực 

tuyến tại Phân hiệu, cho thấy đào tạo trực tuyến sẽ là một xu thế được đón đợi trong tương 

lai. 

Tuy nhiên, quá trình giảng dạy trực tuyến không tránh khỏi nhược điểm là thiếu đi sự 

tương tác giữa giảng viên với sinh viên. Đôi lúc giảng viên giống như đang độc thoại.... 

còn sinh viên thì chưa tích cực với bài giảng. Lúc này các giảng viên nên đưa ra một số câu 

hỏi để tăng tương tác với sinh viên. Và kết quả về số lượng câu hỏi nên đặt trong quá trình 

giảng dạy: trên 5 câu chiếm 50% giảng viên tham gia mẫu khảo sát. Cho thấy rằng, đặt câu 
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hỏi trong suốt quá trình giảng dạy sẽ giúp tăng sự tương tác giữa sinh viên với giảng viên, 

tạo hứng thú cho sinh viên hơn. 

Cuối cùng yếu tố ảnh hưởng tới công tác giảng dạy đó chính là việc phổ biến tài liệu 

cho sinh viên. Với 83% giảng viên sẵn sàng phổ biến tài liệu cho sinh viên, còn lại 17% 

chưa thực sự sẵn sàng cung cấp do vấn đề bản quyền cũng chính là nguyên nhân mà gần 

58% giảng viên lo lắng. 

Bên cạnh giảng viên, một nhân tố hết sức quan trọng không thể thiếu trong quá trình 

giáo dục trực tuyến chính là sinh viên. Kết quả dành cho mẫu khảo sát dành cho 523 sinh 

viên đến từ 16 ngành, 5 khóa cụ thể như sau:  

Hơn 80% sinh viên nhận thấy các giảng viên rất nghiêm túc trong công tác giảng dạy 

trực tuyến, có tương tác nhiều trong việc giảng dạy với sinh viên đem lại cảm giác thoải 

mái và tạo nhiều hứng thú trong việc học trực tuyến và 80% sinh viên hài lòng về phần 

mềm dạy-học trực tuyến tại trường.  

Đồng thời 87% sinh viên hài lòng với việc cung cấp tài liệu tham khảo cho việc học 

trực tuyến của trường và giảng viên. Hơn 70% sinh viên có đủ điều kiện cá nhân để tham 

gia tốt việc học, đây cũng là điều tích cực và thuận lợi góp phần cho việc phát triển việc 

dạy-học trực tuyến của Phân hiệu. 

 

Hình 2. Mức độ hài lòng của sinh viên trong quá trình học trực tuyến 

Đối với một sinh viên học trực tiếp tại trường, thời gian học tập trong ngày có thể lớn 

hơn 7 tiếng và sinh viên vẫn học tập rất tốt, nhưng khi học tập trực tuyến thì thời gian học 

tập phù hợp là khoảng 3- 4 tiếng chiếm hơn 60%. 
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Hình 3. Mức độ thời gian để học trực tuyến 

98% sinh viên luôn mong muốn được cung cấp tài liệu trực tuyến để dễ dàng nắm bắt 

kiến thức cũng như có thể tự chủ động trau dồi kiến thức trước khi học để tăng phần hiệu 

quả cho việc học trực tuyến. 

76% sinh viên nhận thấy việc nhận được hỗ trợ cước phí 4G từ phía nhà trường là 

cần thiết vì đôi khi có những nơi mà mạng Internet của các nhà mạng bị lag, trục trặc nên 

đa phần các sinh viên đều mong muốn được hỗ trợ cước phí 4G để có thể truy cập vào 

mạng và tham gia học trực tuyến nhanh hơn cũng như không bị ngắt quãng học bởi các vấn 

đề về mạng. 

19% sinh viên nhận thấy việc hỗ trợ thêm các phần mềm học tập từ Microsoft Office 

là cần thiết vì đôi khi học qua GG Meet hay Zoom đều có những lúc bị gián đoạn bởi bản 

quyền về thời gian (ví dụ học qua Zoom vì vấn đề bản quyền nên cứ 50 phút bị out ra ngoài 

một lần), nên việc hỗ trợ mua bản quyền từ các phần mềm khác để giúp sinh viên học tập 

trực tuyến được tốt hơn là điều cần thiết cũng nhưu cung cấp được phần mềm giảng dạy 

tốt hơn cho quý giảng viên. 

5% khác của một số sinh viên thì nhận thấy cần hỗ trợ nhiều thứ khác hơn để việc 

học trực tuyến được tốt hơn, đem lại hiệu quả cho sinh viên. 

Hình 4. Mức độ mong muốn được cung 

cấp tài liệu 

 

Hình 5. Mức độ mong muốn nhận hỗ trợ 

từ nhà trường 
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3. KẾT LUẬN 

Thông qua việc phân tích những mặt đạt được và những mặt hạn chế trong công tác 

giảng dạy và học tập trực tuyến, nhóm tác giả đã đưa ra nhiều giải pháp góp phần nâng cao 

chất lượng trong công tác giảng dạy và học tập trực tuyến ở trường Đại học Giao thông vận 

tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Giải pháp cho nhà trường: Nhà trường cần đầu tư thêm bản quyền cho các phần 

mềm học tập trực tuyến, ngoài các phần mềm như: Zoom, Google Meet, … đề xuất sử dụng 

thêm phần mềm Microsoft Teams. Tăng cường công tác tập huấn cho giảng viên về thao 

tác sử dụng nền tảng trực tuyến. Ngoài ra, tạo ra các lớp học không quá 50 sinh viên để 

tránh tình trạng quá đông sinh viên và bị giới hạn học tập. Hỗ trợ chi phí sử dụng mạng 

viễn thông cho sinh viên nhằm tạo điều kiện tốt cho việc học tập trực tuyến. Hơn nữa là đề 

ra các kế hoạch kết hợp học trực tuyến và học trực tiếp hiệu quả. Tiếp đến là tích cực truyền 

thông mạnh mẽ các văn bản hướng dẫn giảng dạy, học tập, thi cử, nhập học online qua 

mạng xã hội, trang thông tin của trường. Đặc biệt cần có những mức khen thưởng, khuyến 

khích giảng viên trong công tác giảng dạy trực tuyến từ phía nhà trường sau mỗi học kì để 

công nhận các nỗ lực trong công tác giảng dạy trực tuyến. 

Giải pháp cho giảng viên: Do có những đổi mới trong phương pháp giảng dạy nên 

giảng viên tham gia tập huấn để sử dụng thành thạo các phần mềm và mỗi giảng viên phải 

luôn tự trau dồi kĩ năng CNTT của chính mình để quản lý tốt các lớp học trực tuyến. Tiếp 

đến là hỗ trợ cho sinh viên các nguồn tài liệu tham khảo của môn học để sinh viên tự trau 

dồi thêm kiến thức. Thực hiện việc đánh giá chất lượng môn học sau nửa quá trình học để 

lắng nghe ý kiến sinh viên để hiểu sinh viên và có những thay đổi trong việc giảng dạy phù 

hợp. Ngoài ra, nên tạo mối quan hệ gần gũi giữa giảng viên và sinh viên để giúp tăng tương 

tác trong học tập. Kế đến là kích thích việc học của sinh viên bằng những slide sinh động, 

những video bổ ích, giới thiệu các trang web bổ ích cho sinh viên tự tìm hiểu thêm. Thêm 

vào đó việc mở camera trong giờ dạy sẽ giúp sinh viên có cảm giác như cô giáo đang quan 

tâm và theo dõi mình, tạo nên một sự đáng tin cậy, thân thiết đối với người học. Sau cùng 

giảng viên cũng nên để ý phần câu hỏi, ý kiến của sinh viên trên google classroom để có 

thể nhanh chóng, kịp thời giải đáp các thắc mắc trong học tập. 

Giải pháp cho sinh viên: Chủ động nâng cao ý thức tự học và kỹ năng học tập trực 

tuyến. Tích cực tương tác và tham gia thảo luận khi giảng viên đặt câu hỏi, nên bật camera 

trong suốt quá trình học. Sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu, các bản ghi: xem kỹ tài liệu, giáo 

trình trước khi học để khi nghe giảng sẽ dễ tiếp thu hơn và ghi nhớ được lượng kiến thức 
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nhiều hơn, sử dụng các bản ghi để hiểu kĩ hơn và học được thêm kiến thức. Trong  quá 

trình học cần xây dựng không gian học tập riêng tư, tránh các thiết bị có thể làm xao nhãng, 

hạn chế tối đa tiếng ồn, báo cho phụ huynh khung giờ học tập của mình để khoảng thời 

gian đó đỡ bị ồn và tránh mất tập trung. Có thể cùng bạn bè tạo một phòng học nhóm trên 

các phần mềm học tập để cùng nhau học thêm kiến thức.  

Với việc cụ thể hóa các giải pháp đến từng nhóm đối tượng: nhà trường, giảng viên 

và sinh viên, nhóm tác giả hy vọng những giải pháp này sẽ đem lại lợi ích thiết thực trong 

tương lai. 

Tài liệu tham khảo 
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NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH  

THÙNG RÁC THÔNG MINH DÙNG CHO VĂN PHÒNG 

 

 

 
Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 
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TS. Nguyễn Hữu Chí 

Nguyễn Văn Nam 

Đặng Long Phi  

Nguyễn Ngọc  Mẫn  

CQ.58.COĐT     

          

 

Tóm tắt: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình thùng rác thông minh dùng cho văn 

phòng có các chức năng: Tự động đóng mở nắp thùng rác khi có người đến gần; Tự động 

nhận biết rác đầy nén rác 3 lần để tăng sức chứa; Có đèn báo tín hiệu khi rác đầy không 

nén được nữa; Có tích hợp cơ cấu cắt giấy (hủy tài liệu quan trọng). Hình dáng đẹp, thích 

hợp với các văn phòng công sở. Làm tiền đề để sản xuất các thùng rác thông minh sử dụng 

cho gia đình. 

Từ khóa: Thùng rác thông minh, thùng rác văn phòng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân dần được nâng cao. Các 

vật dụng trong các gia đình được cơ giới hóa, tự động hóa và thông minh. Ngành sản xuất 

cơ khí, điện tử và các đồ gia dụng thông minh cần phải nhanh chóng nâng cao, vì đó là một 

trong các ngành trọng điểm của nền công nghiệp đặc biệt là chế tạo thiết bị thông minh 

phục vụ đời sống con người. Chất thải là một trong những vấn đề nóng hổi mà thế giới phải 

đối mặt không phân biệt đó là nước phát triển hay đang phát triển. Việc tiếp xúc trực tiếp 

với rác thải là việc không ai muốn vì vậy thùng rác thông minh ra đời để giảm thiểu vấn đề 

này. 

Để nâng cao khả năng chủ động ứng dụng và phát triển các công nghệ mới, tiên tiến 

trên thế giới phục vụ cho việc sản xuất các thùng rác thông minh trong nước hạn chế tới 

mức tối thiểu. Việc phải nhập các loại thùng rác thông minh từ nước ngoài về là một vấn 

đề lớn. Nên việc chế tạo thử nghiệm một thùng rác thông minh thì cần thiết trong lúc nước 

ta đang bước vào thời kì phát triển như bây giờ. Từ đó làm cho nền công nghiệp chế tạo đồ 

gia dụng thông minh trong nước ngày càng phát triển. Điều đó là hoàn toàn hợp lý và có 
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cơ sở, bởi lẽ thùng rác là một sản phẩm không thể thiếu được trong gia đình. Không chỉ 

làm nhiệm vụ đựng rác, nó còn thể hiện sự văn minh của gia đình hiện đại. Chính vì vậy, 

sự ra đời của chiếc thùng rác thông minh sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho căn bếp, là sự tiện 

lợi cho một cơ quan.  

Có thể kể đến một số hãng của thùng rác thông minh trên thế giới như: thùng rác thông 

minh Sensible Eco Living, Handy, Homematic,... Đặc điểm chung của những hãng thùng 

rác thông minh nói trên đều có khả năng cảm ứng tự mở nắp. Có nghĩa là nó được trang bị 

công nghệ cảm ứng tia hồng ngoại, tự động đóng mở nắp thùng, vì vậy không cần phải 

dùng tay hay chân để đóng, mở nắp thùng rác – điều này đem lại cảm giác vệ sinh trong 

gia đình bạn. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở việc tự động mở nắp, chúng ta có thể tích hợp 

thêm nhiều tính năng khác vào trong một thùng rác thông minh về các vấn khác xử lý rác 

để có được một sản phẩm hoàn mĩ nhất có thể đối với một thùng rác. Vì vậy đó là một 

trong những nguyên nhân thúc đẩy nhóm em nghiên cứu và chế tạo ra một thùng rác thông 

minh tích hợp các khả năng xử lý rác.  

Đề tài này, không những là một thực tại khách quan mà nó còn đóng vai trò quan trọng 

thực sự trong tương lai sau này, đặc biệt là có thể ứng dụng rất tốt trong môi trường trường 

học và những nơi công cộng. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

- Tổng quan về thùng rác thông minh. 

- Thiết kế sơ đồ truyền động cơ khí. 

- Tính toán về: Lực ép và động học của hệ thống dẫn động. 

- Thiết kế mô hình thùng rác thông minh bằng phần mền SolidWorks. 

- Thiết kế về hệ thống điện- điện tử dùng Arduino. 

- Chế tạo mô hình một thùng rác hoàn chỉnh. 

- Chạy thử nghiệm hệ thống bên ngoài. 

- Cân chỉnh lại hệ thống. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

- Hoàn thành mô hình thùng rác thông minh, tích hợp nhiều chức năng như nén rác 3 

lần để tăng sức chứa, cắt hủy tài liệu, báo đầy rác. Các chức năng được thực hiện chính xác 

với độ tin cậy cao. 

- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động, nguyên lý đóng mở, thiết kế chế tạo cơ cấu nén rác 

khi đầy. Làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo. 
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- Mô hình thùng rác thông minh được sử dụng để giảng dạy môn Kỹ thuật vi xử lý 

của Trường Đại học Giao thông vận tải, Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, bước đầu đã cho 

kết quả khả quan trong các bạn sinh viên đang học môn này. 

  

Hình 1. Mặt trước mô hình Hình 2. Mặt sau mô hình 

  

Hình 3. Bố trí cơ cấu nén ép rác Hình 4. Bố trí cơ cấu hủy giấy 

3.   KẾT LUẬN 

3.1.  Kết quả đạt được 

Nhóm đã chế tạo thành công và điều khiển được mô hình thùng rác thông minh với 

các đáp ứng: 
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- Tự động đóng mở nắp thùng khi có người đứng cách thùng rác khoảng 20 cm nhờ 

vào cảm biến hồng ngoại; 

- Tự động nén rác khi đầy với cơ cấu nén rác theo nguyên tắc: 

+ Khi rác trong thùng chứa đầy thì cảm biến vật cản sẽ nhận biết. 

+ Khi rác trong thùng đầy ở lần đầu tiên ta sẽ điều khiển cơ cấu nén  tối  đa vì rác đầy 

ở lần đầu thì thể tích rỗng sẽ còn nhiều nhất.  

+ Khi rác trong thùng đầy ở lần thứ 2 thì điều khiển cơ cấu nén khoảng 80% so với 

khoảng tối đa, vì lúc này thể tích rỗng sẽ ít hơn so với lần đầy đầu tiên; 

+ Khi rác trong thùng đầy ở lần thứ 3 thì điều khiển cơ cấu nén 50% so với khoảng 

nén tối đa; 

+ Ở lần đầy thứ 4 thì không điều khiển nén nữa, và lúc này báo rác đã đầy. 

- Có tích hợp chức năng hủy giấy (hủy tài liệu quan trọng). 

- Thùng rác hoạt động chính xác và tin cậy, phù hợp với các văn phòng. 

3.2. Kiến nghị và hướng phát triển đề tài 

- Vì đây là mô hình tận dụng thùng rác có sẵn trên thị trường nên độ thẫm mĩ về bề 

ngoài chưa được cao. Nếu có cơ hội được thiết về cả ngoại hình lẫn các chi tiết bên trong 

thì sẽ đem lại được độ thẫm mĩ cao. 

- Mức độ tự động hóa và tiện ích sẽ được nâng cao nếu mô hình thùng rác thông minh 

cải thiện tốt hơn về kết cấu, lực nén của cơ cấu nén rác và lực cắt của cơ cấu cắt giấy.  

- Thiết kế, chế tạo thùng rác thông minh là đề tài có tính thiết thực trong cuộc sống, 

với các thay đổi trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

- Từ mô hình thùng rác thông minh dùng cho văn phòng có thể mở rộng phát triển 

chế tạo thùng rác thông minh sử dụng trong nhà ở phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhanh chóng, 

tiện lợi hay tại các nơi công cộng như công viên, phố đi bộ, … với sự cải tiến kích thước 

thùng rác hay các chức năng. 

- Thùng rác thông minh cần được sử dụng rộng rãi vì sự tiện ích của chúng, đồng thời 

góp phần  nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. 
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NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

THÍ NGHIỆM 3 TRỤC LẶP CHO ĐẤT ĐẮP 
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Tóm tắt: Trong phạm vi nghiên cứu khoa học này, nhóm nghiên cứu xác định mô đun đàn 

hồi động bằng phương pháp thí nghiệm trong phòng của 2 loại đất đắp nền đường ô tô đoạn Hà 

Nội - Hải Phòng và tuyến Bắc Giang dưới điều kiện tác dụng tải trọng động của xe chạy thực tế 

trên đường thông qua thí nghiệm 3 trục lặp, từ đó so sánh với phương pháp tính xấp xỉ mô đun 

động Mr thông qua mô hình tính toán của Mỹ (USDA). Các nội dung phân tích trong nghiên cứu 

bao gồm: Lựa chọn mẫu đất nghiên cứu, các tiêu chuẩn thí nghiệm cụ thể, mô hình thí nghiệm và 

phân tích các kết quả đạt được. Qua thực nghiệm, cho thấy giá trị mô đun đàn hồi động Mr từ thực 

nghiệm 3 trục động xấp xỉ kết quả tính toán từ mô hình USDA, đồng thời có khả năng áp dụng tính 

toán nền đường ở Việt Nam.  

Từ khóa: Mô đun đàn hồi động, USDA, MEPDG 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay mô đun đan hồi động Mr thường được xác định thông qua việc tra toán đồ 

và tại nước ta thì các nghiên cứu liên quan đến thí nghiệm, tính toán về Mr vẫn còn rất hạn 

chế. Bên cạnh đó, việc thiết kế mặt đường đang cập nhật từ phương pháp thực nghiệm của 

AASHTO (theo tiêu chuẩn 22 TCN 211-06) sang phương pháp cơ học - thực nghiệm 

(TCCSXX:2018/TCĐBVN – Áo đường mềm, yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết 

cấu “SN”). Tiêu chuẩn mới này tương tự với phương pháp MEPDG tại Mỹ, đưa ra thiết kế 

và phân tích mặt đường mô hình mới là: Hướng dẫn xem xét các tham số đầu vào ảnh 

hưởng đến hiệu suất mặt đường, bao gồm giao thông, khí hậu và cấu trúc mặt đường và các 

đặc tính vật liệu và áp dụng các nguyên tắc của cơ học kỹ thuật để dự đoán các phản ứng 

mặt đường quan trọng. Kết hợp hàng trăm biến mới, tham số mới để mô tả vật liệu và độ 

phức tạp của việc triển khai, MEPDG đưa ra nhiều nhiệm vụ và thách thức nghiên cứu cho 
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đối với kết cấu mặt đường. Trong các thông số, đặc tính cơ học thì Mr là một thông số quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc chịu tải của tải trọng lặp cho kết cấu áo đường và liên 

quan đến các thông số cơ học khác của nền đường. 

2. TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO CỦA ĐỀ TÀI 

- Tính mới: Tính toán mô đun đàn hồi động của đất đắp nền đường từ thí nghiệm ba 

trục động thay vì tra toán đồ. 

- Tính sáng tạo: So sánh kết quả tính toán từ thí nghiệm ba trục động với mô hình 

tính Mr của Mỹ (USDA). 

3. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu:  

- Thực hiện các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý cho mẫu đất thu thập được tại 

hiện trường 

- Thực hiện thí nghiệm 3 trục động cho mẫu đất nhằm xác định trị số mô đun đàn hồi 

động.  

Nội dung nghiên cứu:  

- Xác định trị số mô đun đàn hồi động cho đất đắp nền đường.  

- Biểu diễn mối quan hệ của tính chất cơ lý của đất và mô đun động.  

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu cho thiết kế nền đường dựa trên các tiêu chuẩn của 

Việt Nam và Mỹ. 

Kết quả nghiên cứu:  

- Dựa trên mô hình tính toán USDA, mô đun đàn hồi động của tuyến Hà Nội - Hải 

Phòng và tuyến Bắc Giang lần lượt là 433.33 kPa và 296.8 kPa khá tương đồng với kết quả 

từ thí nghiệm ba trục động. 

4. KẾT LUẬN 

-  Các chỉ tiêu cơ lý được tính toán từ thực nghiệm với các mẫu đất hiện trường trong 

phòng thí nghiệm.  

-  Mô đun đàn hồi động được xác định qua thí nghiệm 3 trục động. Qua đó, có thể 

thấy mô đun Mr phụ thuộc vào độ lệch ứng suất và biến dạng dọc trục.  

-  Mô đun đàn hồi động có thể tính toán từ chỉ tiêu cơ lý thông qua mô hình USDA.  

-  Kết quả thực nghiệm và tính toán tương đồng nhau với các mẫu thí nghiệm, chứng 

tỏ giữa mô đun đàn hồi động và chỉ tiêu cơ lý của đất có mối quan hệ tương quan. 
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5. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

 Các kết quả ở trên mới là thành công bước đầu của đề tài, nếu còn cơ hội tiếp tục 

phát triển nghiên cứu nhóm dự định: 

-  Tiến hành thí nghiệm với số lượng mẫu lớn hơn, nhiều loại đất khác nhau tại Việt 

Nam 

-  Nghiên cứu các mô hình tiên tiến khác về việc tính toán Mr thông qua các đặc tính 

cơ học của vật liệu liên quan như: chỉ số CBR, độ ẩm tối ưu, góc nội ma sát, lực dính 

kết,…v.v 
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Abstract: From the approach to theoretical and practical issues, the research has 

clarified the similarities and differences, the universality and specificity of sustainable 

development in construction. Successfully proposed environmental assessment criteria for 

road traffic in the direction of sustainable development. Since then, our team has completed 

calculations, as well as estimated the impacts of individual factors such as dust, exhaust 

gas, noise, vibration and solid waste in construction and operation. 

Keywords: Sustainable development; Project management; Environmental 

Sustainability 

1. THE PROBLEM 

Sustainable development in construction is an approach at the macro-policy level and 

is very familiar in recent years, especially in international forums. However, this is also a 

difficult problem, a challenging topic for the development of all countries in the world. In 

line with the global trend, Vietnam has soon set out a sustainable development strategy to 

meet the current and future needs of future generations. Reality shows that, although our 

country has had success in implementing tasks towards sustainable development, it has not 

completed the criteria for assessing road traffic construction works in terms of 

environment. 

It can be said that nowadays, "sustainable development" is increasingly concerned 

around the world. That is, a lot of studies have given a view on the factors affecting the 
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sustainability of traffic construction projects. However, these studies have only focused on 

the construction phase. Only a handful of studies have considered factors across all phases 

of a construction project. 

2. KEY CONTENTS 

a. Research Methods 

The topic uses research methods such as: analytical method, summarizing experience, 

method of analyzing and synthesizing theory, method of classification and systematization 

of theory, etc. 

b. Research facilities 

Using survey questionnaires sent at some designated locations. 

c. The content of the research was done 

Chapter 1: Theoretical basis of sustainable development in construction 

Sustainable development is a trend that has become an important requirement to 

satisfy the development process worldwide as well as in each country. The most widely 

known definition of this concept was presented in 1987 in the report “Our Future” by the 

United Nations World Council on Environment and Development (WCED). Accordingly, 

sustainable development "is development that meets the needs of the present but does not 

interfere with meeting the needs of future generations". The concept of "sustainable 

development" is constantly being detailed and expanded when implemented in practice. 

Sustainable construction is the application of sustainable development principles 

throughout a construction life cycle from planning, construction, extraction of raw 

materials to production and becoming building materials. It is a holistic process aimed at 

maintaining harmony between nature and the built environment by creating habitable 

environments suitable for people and supporting the economy. 

Chapter 2: Situation of criteria for evaluating road traffic construction works in 

terms of environment in the direction of sustainable development 

Chapter 2 has detailed research results including description of survey samples, 

analysis and ranking of criteria for evaluating road traffic works in terms of environment 

towards sustainable development. 

On the basis of the results of analysis and ranking of criteria, the research team has 

selected 06 evaluation criteria that have the most impact on the environmental 

sustainability of road traffic construction projects: energy use, energy consumption; 

Efficient use of resources; Waste and waste management in construction; Urban planning; 
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Air quality/indoor air quality; Environmentally friendly materials. However, all of the 

above criteria stop at quantitative criteria without qualitative criteria. 

Chapter 3: Proposing solutions to improve the criteria for evaluating road traffic 

construction works in terms of environment in the direction of sustainable development 

i) Criteria for assessing impacts during the construction phase 

Criteria for assessing the impact of dust and gas: Sources of dust generation 

include  from demolition of existing structures for site clearance; excavation, filling and 

leveling activities; gathering and unloading of raw materials; transportation of construction 

materials and waste. Exhaust gases will be generated including CO, SO2, NO2, 

hydrocarbons… mainly from vehicles transporting materials and waste. 

Criteria for assessing the impact of noise: During the construction process, the 

negative impacts on the acoustic environment are moderate, local and temporary. The 

source of noise generation is mainly due to construction activities, equipment operation of 

machinery and means of transport (excavators, cars, cement mixers...). 

Criteria for assessing the impact of vibration: During construction, vibration 

caused by machinery and vehicles such as trucks, bulldozers, compactors, drills, vibrators. 

This vibration propagates in the soil environment, which can affect neighboring structures, 

workers and local people, but will also decrease significantly with distance. 

Criteria for assessing the impact of solid state: Solid waste generated during the 

construction phase for work items includes two main types: (1) Construction solid waste; 

(2) Domestic solid waste 

ii) Criteria for assessing impacts in the operation phase 

Criteria for assessing the impact of dust and emissions: Emissions from the 

operation of vehicles on construction projects. Because the amount of traffic passing 

through the project will increase, there are many types of vehicles (mainly motorbikes and 

cars) everyday. 

Criteria for assessing the impact of noise: In general, the impact of noise in the 

operation phase of the project is insignificant, mainly noise from traffic vehicles. For noise 

caused by human walking and talking, it is not significant.  

3. RESULT 

Survey results were carried out by a number of investors, quality supervision 

consultants and representatives of contractors. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 186  

Table 1. Results of analysis and ranking of environmental sustainability assessment 

criteria for road traffic construction projects 

No CRITERIA RII RANK 

1 Energy efficiency, energy consumption 0.82 1 

2 Efficient use of resources 0.78 2 

3 Waste and waste management in construction 0.72 3 

4 Urban planning 0.71 4 

5 Air quality/indoor air quality 0.67 6 

6 Environmentally friendly materials 0.64 7 

7 Consumable supplies 0.44 10 

8 Environmental pollution 0.60 8 

9 Climate Change 0.68 5 

10 Carbon emissions 0.58 9 
 Average RII 0.6639  

Applying the Sutton diffusion model, we can forecast the range of emissions 

generated during the construction phase: 

𝐶 =
0,8𝐸. {𝑒𝑥𝑝. [

−(𝑧 + ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ] + 𝑒𝑥𝑝. [

−(𝑧 − ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]}

𝜎𝑧 . 𝑢
  (𝑚𝑔/𝑚3) 

Table 2. Forecast of emission range 

Parameter 
Object 

Season 

Forecast concentration by distance (*) 

(mg/m3) 

QCVN0

5:2013/

BTNMT 5m 10m 25m 50m 

Km50 - Km90 

TSP 
Dried 0,573 0,44 0,25 0,16 

0,3 
Rain 0,45 0,35 0,2 0,12 

SO2 
Dried <0.001  <0.001  <0.001  0,000 

0,35 
Rain <0.001  <0.001  <0.001  0,000 

NO2 
Dried 0,018 0,014 0,008 0,005 

0,2 
Rain 0,014 0,011 0,006 0,004 

CO 
Dried 0,091 0,07 0,04 0,025 

30 
Rain 0,072 0,055 0,032 0,019 

 Based on the above research results, it can be seen that the impact level of 

dust and exhaust gas is assessed as medium and can be controlled by mitigation measures 

such as not gathering vehicles. construction at the same time to avoid increasing the dust 
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content or covering the material handling area with a dust shield... In conclusion, the impact 

of dust and emissions does not have much impact on environmental sustainability. 

Noise level during construction is calculated according to the formula: 

𝐿∑ = 10𝑙𝑔 ∑ 100,1.𝐿𝑖

𝑛

𝑖

 

 Based on the calculation results, we can see that the level of noise impact 

on the environment is average and can be controlled by mitigation measures such as 

reducing the number of devices operating simultaneously or frequently. check the noise 

level during construction to set a suitable construction schedule to allow… We can 

determine that the impact of noise does not have much impact on environmental 

sustainability. 

The vibration during the period is calculated as following formula: 

L = Lo – 10lg (r/ro) – 8,7a (r – ro) (dB) 

Table 3. Vibration level attenuated by distance from construction equipment 

No Equipment 

Source 

Vibration 

(r0=10m) 

Vibration level attenuates with distance 
 

r=12m r=14m r=16m r18m 

Laeq 

(dB) 
Laeq (dB) Laeq (dB) Laeq (dB) Laeq (dB) 

1 Excavator 80 70,5 31,1 51,9 42,6 

2 Bulldozer 79 69,5 60,1 50,9 41,6 

3 
Heavy 

truck 
74 64,5 55,1 45,9 36,6 

 From the above calculations, it is determined that the level of impact of vibration 

on the environment is small and easily minimized thanks to construction measures such as 

turning off or reducing the speed of machinery and equipment between construction sites. 

duty cycle... From here, we can conclude that the vibration does not affect the sustainability 

of the environment. 

The forecast of dust and emissions from the operation of vehicles on the road is 

made based on the forecasted vehicle flow data on the route in 2036 and applying the 

Sutton model. 
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Table 4. Air pollution forecast results due to vehicle flow (g/m3) 

Year Air 

Distance QCVN 

05:2013/

BTNMT 

QCVN 

06:2009/

BTNMT 
5m 15m 20m 25m 30m 

Km20 

TSP 768 308 205,3 152 118,3 300 - 

CO 35723 32868,5 26404,5 18767,9 15048,6 30000   

HC 5291,5 3533,8 2434,6 1802,8 1402,9 - 5000 

 

 Based on the research results that we mentioned above, we can see that the 

impact of dust and emissions in the future has been reduced compared to its impact during 

the construction process. This further confirms that the impact of dust and emissions on the 

environment is small and does not affect the sustainability of the environment much. 

Based on previously forecast traffic volume for 2036, we use traffic noise forecasting 

to estimate the increase in traffic noise levels. The traffic noise forecast results are shown 

in the table below: 

Table 5. Traffic noise forecast in 2036 

Areas 

Noise level 

(dBA) 

7,5m 10m 15m 20m 25m 30m 

Km20 

Outside the 

residential area 
74,6  70,5  68,8  67,5  66,5  65,7 

In a residential area 72,0  67,7  66,1  64,4  63,8  63,0 

Based on the above calculated results, we can see that although there is an increase 

in noise levels on both sides of the road at night, it is still within the allowable range. It 

follows that the impact level of noise on the environment is assessed to be small and can 

be minimized such as building barriers to minimize noise affecting people's houses... So, 

we can conclude that the impact The impact of noise will not affect the sustainability of the 

environment. 

4. CONCLUSION 

From the approach to the above issues of theory and practice of sustainable 

development, the research team has clarified the similarities and differences, the 

universality and specificity of sustainable development, in which especially deep into 

sustainable development in the built environment. Successfully proposed criteria for 

evaluating road traffic construction projects in terms of the environment in accordance with 
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sustainable development in the following factors: dust, emissions, noise, vibration and solid 

waste. The research team has completed the calculations, as well as estimated that the 

impacts of the above factors are average and do not affect the sustainable development of 

the environment in both construction and construction phases. operate. 
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Tóm tắt: Vật liệu composite được cấu tạo từ sự kết hợp của ít nhất hai hoặc nhiều vật liệu, 

thường có các đặc tính khác nhau để khắc phục các nhược điểm của bê tông thường. Là một loại 

vật liệu composite, vật liệu composite gốc xi măng (CCM) kết hợp cốt sợi thủy tinh kháng kiềm sẽ 

cho ra một hỗn hợp vật liệu có các tính chất phù hợp cho công tác sửa chữa công trình. Từ kết quả 

thí nghiệm, CCM có độ chảy lan cao, đạt từ 750-970mm và tỷ lệ nghịch với hàm lượng sợi sử dụng. 

Hàm lượng sợi tối ưu là 2% vì khi tăng hàm lượng sợi thì các đặc tính cơ học của vật liệu có xu 

hướng giảm. Tuy nhiên, hàm lượng sợi không làm thay đổi đáng kể độ bền của vật liệu. CCM có 

khả năng hấp thụ năng lượng và chống hư hỏng cục bộ tốt. CCM có thể thay thế bê tông UHPC, 

không chỉ giúp công việc xây dựng và bảo trì dễ dàng hơn mà còn tiết kiệm chi phí vật liệu và giảm 

chất thải công nghiệp. 

Từ khóa: vật liệu composite, CCM, vật liệu sửa chữa, sợi thủy tinh 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, nhu cầu sửa chữa tại các công trình xây dựng là rất lớn vì tình trạng hư 

hỏng trong công trình xảy ra rất nhiều. Nguyên nhân có thể do công trình có tuổi thọ không 

cao hoặc do chất lượng của nhà thầu. Ở Việt Nam, chi phí bảo trì rất đắt đỏ do phụ thuộc 

vào việc nhập khẩu vật tư sửa chữa. Ví dụ, mặt cầu Thăng Long sử dụng UHPC, hay đường 

băng của sân bay Nội Bài được sửa chữa liên tục. 

Do đó, nhu cầu về một loại vật liệu sửa chữa mới là cần thiết để giúp cho việc làm 

chủ công nghệ vật liệu sửa chữa. Vật liệu sửa chữa phổ biến nhất là vữa xi măng, dẫn đến 
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nhiều vết nứt trong xây dựng, do không sử dụng sợi. Sợi có các tính chất quan trọng cho 

công tác sửa chữa như độ bền. Bằng phương pháp lý thuyết kết hợp nghiên cứu thực 

nghiệm, vật liệu CCM sử dụng sợi phi kim có thể được sử dụng làm vật liệu sửa chữa. Mục 

tiêu của bài nghiên cứu là thiết kế cấp phối CCM sử dụng sợi thủy tinh và đánh giá ảnh 

hưởng của thành phần sợi thủy tinh đối với các tính chất của vật liệu. 

2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT KẾ CẤP PHỐI CỦA CCM 

CCM được cấu tạo bao gồm 3 thành phần chính là chất kết dính (xi măng, xỉ lò cao, 

một phần tro bay), cốt liệu mịn và siêu mịn (cát mịn, tro bay) để tăng tính linh động cũng 

như khả năng phân tán của sợi trong hỗn hợp bê tông, sợi phi kim phân tán giúp cải thiện 

tính chất của vật liệu. Trong nghiên cứu này sử dụng sợi thủy tinh kháng kiềm (AR-

Glassfiber) có nguồn gốc từ công ty YuNiu Fiber Glass ở tỉnh Hà Bắc-Trung Quốc có chiều 

dài 12mm. 

 Thành phần cấp phối được thiết kế dựa trên phương pháp thể tích tuyệt đối (PT1), 

cường độ chịu nén mục tiêu ở tuổi 28 ngày là 55MPa. 

Cường độ chịu nén trung bình yêu cầu: f’cr= 55×1.1+ 4.8 = 65,3 (MPa)

  Theo các nghiên cứu trên thế giới [2,4], để tăng khả năng phân tán của sợi và tính 

công tác của hỗn hợp vật liệu, hàm lượng bột (chất kết dính và bột mịn vi cốt liệu) thường 

chiếm từ 50-70% tổng khối lượng vật liệu khô, xi măng chiếm từ 30-70% tổng hàm lượng 

bột. Hàm lượng sợi thủy tinh sử dụng với 3 tỷ lệ là 1,5%; 2%; 2,5% theo tổng thể tích tuyệt 

đối của các vật liệu. Phụ gia siêu dẻo sử dụng với hàm lượng 1,2% khối lượng xi măng. 

Các tỷ lệ thành phần các vật liệu được thử nghiệm và lựa chọn tỷ lệ tối ưu được trình bày 

tại Bảng 2.1. 

Bảng 2. 1 - Tỷ lệ thành phần trong hỗn hợp vật liệu composite gốc xi măng (CCM) 

Vật liệu Nước Tỷ lệ XM Tỷ lệ TB Tỷ lệ XLC Cát mịn Sợi Phụ gia 

1,5Fb 245 1,0 0,36 0,14 872 40,5 6,6 

2,0Fb 245 1,0 0,36 0,14 859 54,0 6,6 

2,5Fb 245 1,0 0,36 0,14 846 67,5 6,6 

3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỦA CCM 

3.1. Tính công tác 

Tính công tác của CCM được xác định thông qua thí nghiệm đo độ chảy lan của bê 

tông tự đầm theo TCVN 12209:2018.  
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Nhận xét: 

- CCM có độ chảy lan cao, đạt từ 750-970mm và tỷ lệ nghịch với hàm lượng sợi sử 

dụng. Điều này được giải thích do khi trộn sợi phân tán trong CCM, sợi có xu hướng đan 

xen vào nhau, khi tăng thể tích sợi sẽ ngăn cản sự dịch chuyển của hỗn hợp chất nền, làm 

giảm tính công tác. 

- Độ chảy lan cao hơn bê tông tự đầm sử dụng cốt liệu thường (600-700mm) cùng 

với việc chỉ sử dụng cốt liệu mịn giúp CCM có khả năng ứng dụng cao trong việc sửa chữa 

các hư hỏng nhỏ như các vết nứt, hoặc các hạng mục thi công có cốt thép dày đặc hoặc các 

chi tiết, cấu kiện có độ chi tiết cao, có tính thẩm mỹ. 

- So với bê tông UHPC, tính công tác của CCM cao hơn rất nhiều. Độ chảy lan của 

bê tông UHPC thường từ 600-650mm tương đương bê tông tự đầm nhưng độ nhớt của bê 

tông UHPC là rất lớn do sử dụng nhiều xi măng, ít nước và nhiều phụ gia siêu dẻo nên gây 

khó khăn trong quá trình thi công. 

3.2. Cường độ chịu nén 

Cường độ chịu nén được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 trên mẫu lập 

phương kích thước 10×10×10cm ở các tuổi 1,2,3,7,28 ngày. Việc xác định cường độ chịu 

nén ở các ngày tuổi sớm (1,2,3) để đánh giá thời gian có thể đưa công trình vào sử dụng. 

đặc biệt là các công trình sửa chữa với yêu cầu hoàn thiện sớm. 

Nhận xét: 

- Cường độ chịu nén của CCM ở tuổi 28 ngày đạt từ 79,9-84,4MPa, cao nhất ở cấp 

phối sử dụng 2% sợi thấp nhất ở cấp phối 2,5% sợi. Điều này có thể giải thích do khi tăng 

thể tích sợi vượt mức tối ưu sẽ làm giảm mật độ chất kết dính trên hỗn hợp cốt liệu và cốt 

sợi thủy tinh. 

- Ở tuổi sớm 1 ngày cường độ chịu nén đạt từ 23,1-27,9MPa tương ứng 27,6-33,1% 

so với cường độ 28 ngày, ở tuổi 2 ngày đạt từ 36,8-42,2MPa, tương ứng 43,9-52,8% so với 

cường độ 28 ngày. Mức cường độ chịu nén ở tuổi sớm cho phép công trình đưa vào khai 

thác sớm hơn. 

- Việc sử dụng cốt sợi có ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của CCM tuy nhiên sự 

thay đổi là không nhiều. 

- Khi bị khá hoại bởi tải trọng nén, nhờ khả năng liên kết của sợi thủy tinh giúp CCM 

không bị phá hoại cục bộ, các vết nứt được hình thành nhiều hơn. 

- Hệ số tỷ lệ giữa cường độ chịu nén trên mẫu trụ 15x30cm và mẫu lập phương 

10x10x10cm từ 1,19 đến 1,28. Theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 thì hệ số quy đổi lý 
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thuyết khi nén trên 2 loại mẫu này là 1,31. Nguyên nhân do sự khác biệt về cốt liệu sử dụng 

nên có sự thay đổi về hệ số tỷ lệ trên các mẫu nén. 

3.3. Cường độ kéo uốn 

Cường độ kéo uốn được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 3119:1993 trên mẫu dầm 

kích thước 10×10×40cm ở tuổi 7 và 28 ngày. Kết quả là giá trị trung bình của 3 mẫu. 

Nhận xét: 

Cường độ kéo uốn ở tuổi 28 ngày đạt từ 13,7-15MPa. Ở tuổi 7 ngày, giá trị này là 

11,9-12MPa, đạt 83,1-87% so với cường độ kéo uốn ở tuổi 28 ngày. So với các loại bê tông 

thường có cùng cấp cường độ chịu nén (65-70MPa trên mẫu trụ 15×30cm), cường độ kéo 

uốn của CCM cao hơn 15-23%. Điều đó cho thấy khả năng cải thiện cường độ kéo uốn của 

sợi thủy tinh là rất hiệu quả. Khi bị phá hoại, bề rộng vết nứt tại giữa dầm sẽ hình thành và 

phát triển từ từ, mẫu không bị phá hoại ngay như các loại bê tông thường. 

3.4. Mô đun đàn hồi tĩnh và quan hệ ứng suất - biến dạng 

Mô đun đàn hồi tĩnh được xác định theo tiêu chuẩn ASTM C469 trên mẫu lập phương 

15×30cm ở tuổi 28 ngày. Kết quả là giá trị trung bình của 03 mẫu thử. Quan hệ ứng suất- 

biến dạng dưới tác dụng của tải trọng nén được trình bày ở Hình 3.1. 

 

Hình 1. Quan hệ ứng suất - biến dạng của CCM 

Nhận xét: 

- Mô đun đàn hồi tĩnh của CCM đạt từ 30,8-36,7GPa, cao nhất ở cấp phối 2Fb, thấp 

nhất ở cấp phối 2,5Fb và có xu hướng tỷ lệ thuận với cường độ chịu nén. Khi thay đổi hàm 

lượng sợi từ 1,5% lên 2%, mô đun đàn hồi tĩnh tăng không đáng kể, điều này được thể hiện 

rõ ở sự tương đồng trong biểu đồ quan hệ ứng suât- biến dạng khi sử dụng 2 hàm lượng sợi 

này tại Hình 3.1.  

- Khi tăng hàm lượng sợi lên 2,5%, mô đun đàn hồi tĩnh có sự thay đổi rõ rệt khi 

giảm xuống còn 30,8GPa (giảm lần lượt 13,2% và 16% so với cấp phối 1,5Fb và 2Fb). 

- So với bê tông cường độ cao sử dụng cốt liệu thường có cùng cấp cường độ, mô 

đun đàn hồi của CCM thấp hơn từ 20-35% (mô đun đàn hồi của bê tông cường độ cao sử 
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dụng cốt liệu thường từ 40-50GPa). Mô đun đàn hồi thấp giúp CCM có khả năng hấp thụ 

năng lượng tốt hơn, không bị phá hoại cục bộ như các loại bê tông thường. 

3.5. Độ mài mòn 

Độ mài mòn được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 3114:1993. Kết quả là giá trị trung 

bình của 02 mẫu thử ở tuổi 28 ngày. Mẫu đối chứng là bê tông UHPC sử dụng trong sửa 

chữa cầu Thăng Long.  

Nhận xét: 

- Độ mài mòn của CCM đạt từ 0,142-0,185 g/cm2 và có xu hướng tỷ lệ nghịch với 

hàm lượng sợi thủy tinh sử dụng. Nguyên nhân có thể được giải thích do khi sử do khi tăng 

hàm lượng sợi sẽ giúp giảm hiện tượng bột nổi ở bề mặt bởi trong hỗn hợp vật liệu dưới 

tác dụng của trọng lực, các vật liệu có khối lượng riêng nặng hơn sẽ chìm xuống dưới từ 

đó đẩy nước và các vật liệu có khối lượng nhỏ, kích thước mịn hơn như tro bay lên bề mặt. 

Tro bay là vật liệu có khả năng kháng mài mòn thấp nên bề mặt nhiều tro bay sẽ có độ mài 

mòn cao, sự xuất hiện của sợi trong hỗn hợp vật liệu sẽ hình thành một lớp ngăn cản sự 

phân tách này, từ đó cải thiện độ mài mòn của vật liệu. 

- So với bê tông UHPC, CCM có độ mài mòn cao hơn 0,05-0,09g/cm2. 

- Theo quyết định QĐ1951/QĐ-BGTVT thì độ mài mòn của vật liệu BTXM để làm 

đường cao tốc và cấp cao yêu cầu <0,3g/cm3. Như vậy, độ mài mòn của CCM có thể phù 

hợp để làm vật liệu sửa chữa cho các hạng mục công trình giao thông có bề mặt trực tiếp 

chịu mài mòn. Đây là một ưu điểm của CCM cốt sợi phi kim so với UHPC vì bê tông 

UHPC sử dụng sợi thép nên không thể khai thác trực tiếp trên bề mặt của loại bê tông này, 

nếu không sử dụng sợi thép, UHPC sẽ có khả năng nứt rất cao do lượng xi măng sử dụng 

rất lớn. 

3.6. Độ thấm ion clo 

Độ thấm ion clo được xác định theo tiêu chuẩn ASTM C1202 ở tuổi 28 ngày. Kết 

quả là giá trị trung bình của 03 mẫu thử. 

Nhận xét: 

- Độ thấm ion của CCM ở mức rất thấp tương ứng với mức điện lượng tuyền qua 

mẫu đều <1000C, sự chênh lệch giữa các cấp phối là không nhiều. Tuy nhiên vẫn có thể 

thấy cấp phối sử dụng 2% sợi thủy tinh có độ thấm ion clo tối ưu nhất. 

- Độ thấm ion clo rất thấp của CCM đạt được nhờ vào việc sử dụng 2 loại phụ gia 

khoáng là tro bay và xỉ lò cao. Với cỡ hạt siêu mịn của tro bay và xỉ lò cao lấp đấy vào các 
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lỗ rỗng nhỏ, khả năng hoạt tính tạo ra khoáng CSH sẽ cải thiện độ đặc cho hỗn hợp vật 

liệu, xỉ lò cao còn là pha thủy tinh nên sẽ không thấm nước. 

- Độ thấm ion clo rất thấp sẽ giúp công trình có độ bền tốt hơn, đặc biệt là các công 

ở vùng ven biển hoặc xâm thực mạnh. 

3.7. Độ hút nước  

Độ hút nước được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 3113:1993 trên mẫu lập phương 

7,07×7,07×7,07cm, kết quả thí nghiệm là giá trị trung bình của 3 mẫu thử. Độ hút nước 

của CCM từ 2,27-2,53%, nhỏ hơn độ hút nước của bê tông thường ~ 5%. 

3.8. Khối lượng thể tích 

Khối lượng thể tích xác định theo tiêu chuẩn TCVN 3115:1993 trên mẫu lập phương 

10×10×10cm ở tuổi 28 ngày. Kết quả thí nghiệm là giá trị trung bình của 3 mẫu thử. 

 

Nhận xét: 

- Khối lượng thể tích ướt của CCM từ 2,116-2,187g/cm3, khối lượng thể tích khô từ 

2,069-2,134g/cm3. Khi tăng hàm lượng sợi, khối lượng thể tích có xu hướng giảm, cụ thể 

khi tăng 0,5% sợi thì khối lượng thể tích giảm từ 1,3-1,9%. 

- So với bê tông UHPC, khối lượng thể tích của CCM thấp hơn 16-23%. Khối lượng 

thể tích thấp giúp giảm tĩnh tải của các công trình. 

3.9. Cường độ dính bám của CCM với bê tông thường và bê tông nhựa 

 Cường độ dính bám được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 9491:2012. Kết quả là 

giá trị trung bình của 04 mẫu thử. 

❖ Cường độ dính bám của lớp CCM và lớp bê tông nhựa 

- Cường độ dính bám của lớp CCM và lớp bê tông nhựa đạt từ 0,22MPa đến 

0,26MPa, cao nhất ở cấp phối 2Fb, cấp phối 1,5Fb và 2,5Fb có cường độ dính bám tương 

đồng lần lượt là 0,22MPa và 0,23MPa. So với lớp bê tông UHPC, cường độ dính bám với 

lớp bê tông nhựa của CCM cao hơn 46-73%. 

- Thực tế tại dự án sửa chữa cầu Thăng Long, kết quả thí nghiệm dính bám được thực 

hiện trên 4 kết cấu. Trong đó, kết cấu BTNP 12,5 (bê tông nhựa Polymer) + CRS-1P (nhũ 

tương polymer)+UHPC với hàm lượng dính bám 0,5lít/m2 là phù hợp để so sánh với kết 

cấu SMA12,5+nhũ tương+(UHPC hoặc CCM). Kết quả thí nghiệm tại dự án cao hơn từ 

2,39 đến 4,15 lần so với kết quả trong nghiên cứu. Có sự chênh lệch này là do tấm UHPC 

tại dự án được tạo nhám bằng phương pháp bắn bi tạo nhám bề mặt nên độ nhám của tấm 

cao hơn rất nhiều so với việc mài phẳng trong nghiên cứu này. Một nguyên nhân nữa là do 
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dự án thí nghiệm ở 25oC còn nghiên cứu này thí nghiệm ở nhiệt độ phòng là ~34oC. Khi 

nhiệt độ càng cao, cường độ dính bám của bê tông nhựa sẽ càng thấp đi. 

❖ Cường độ dính bám của lớp CCM và lớp BTXM thường 

Cường độ dính bám giữa lớp CCM (CCM) và lớp bê tông xi măng thường C40 đạt 

từ 1,363-1,622MPa, cấp phối 1,5Fb và 2,5Fb có cường độ dính bám thấp hơn 4-7,8% so 

với khi sử dụng lớp phủ UHPC. Cấp phối 2Fb có cường độ dính bám cao hơn 9,7% so với 

lớp UHPC. 

4. KẾT LUẬN 

- Có thể chế tạo CCM cường độ cao sử dụng sợi thủy tinh kháng kiềm với hàm lượng 

từ 1,5-2,5% theo thể tích. 

- Từ các kết quả thí nghiệm lựa chọn hàm lượng sợi tối ưu là 2%, khi tăng hàm lượng 

sợi lớn hơn 2%, các đặc tính cơ học của vật liệu có xu hướng giảm. 

- Hàm lượng sợi thủy tinh không ảnh hưởng nhiều đến các tính chất độ bền của vật 

liệu. 

- Sử dụng sợi giúp vật liệu có khả năng hấp thụ năng lượng và chống phá hoại cục 

bộ tốt hơn. 

- CCM có thể thay thế bê tông UHPC, giúp thi công, bảo dưỡng dễ dàng hơn, tiết 

kiệm chi phí vật liệu. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp xây dựng nói 

chung, xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam cũng đạt được rất nhiều 

thành tựu. Trong những năm gần đây, hàng loạt những công trình giao thông đường bộ có 

chi phí đầu tư xây dựng lớn và thời gian xây dựng dài được thực hiện như: Dự án đường 

QL3 mới Hà Nội – Thái Nguyên với chi phí đầu tư là 10.217 tỷ đồng. Dự án đường sắt Cát 

Linh Hà Đông,… 

Chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tiến độ, chất 

lượng, giá vật liệu, môi trường,.. Nhìn nhận lại, có thể thấy rằng sự phát triển của các tuyến 

đường tại Hà Nội đang có xu hướng phát triển nhanh một cách vượt bậc, qua đó không thể 

phủ nhận tầm quan trọng của việc quản lý chi phí xây dựng cho các CTGTĐB tại khu vực 

Hà Nội. 

Mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành một loạt các luật, văn bản dưới 

luật để hướng dẫn, quản lý hoạt động đầu tư của các chủ đầu tư cũng như đã tăng cường 

công tác để hướng dẫn, quản lý chi phí của xây dựng CTGTĐB nhưng tình trạng vượt quá 

chi phí ban đầu của các công trình vẫn thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy việc nghiên cứu 

thêm về kiểm soát chi phí xây dựng CTGTĐB tại khu vực Hà Nội là rất cấp thiết tại thời 

điểm hiện tại. 

Tình hình nghiên cứu trong nước: Bùi Ngọc Toàn với đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

bộ về “Nghiên cứu sự hình thành giá và các giải pháp quản lý chi phí trong các dự án đầu 

tư xây dựng công trình giao thông” [2] trình bày các vấn đề liên quan đến giá cả sản phẩm 
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xây dựng, thực trạng và các giải pháp quản lý chi phối đối với dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông.  

Đối với nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động chi phí của dự án xây 

dựng có Nguyễn Thị Minh Tâm, Cao Hào Thi. [4] Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng 

một mô hình xác định những nguyên nhân gây biến động giữa chi phí kế hoạch và chi phí 

thực tế của dự án đồng thời đề xuất một số giải pháp để giải quyết các vấn đề nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý chi phí. Kết quả phân tích 216 dự án xây dựng thực hiện 

trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2007 của các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phản ánh có 6 nhân tố ảnh hưởng đến 

biến động chi phí là nhân tố năng lực bên thực hiện, nhân tố năng lực bên hoạch định, nhân 

tố về gian lận và thất thoát, nhân tố về kinh tế, nhân tố chính sách và nhân tố tự nhiên. Kết 

quả phân tích hồi quy đa biến đã khẳng định mối quan hệ giữa 6 nhân tố trên với biến động 

chi phí dự án xây dựng với các giả thuyết được ủng hộ ở mức ý nghĩa 5%. 

Tình hình nghiên cứu ngoài nước. Việc kiểm soát và quản lý chi phí dự án hiện nay 

có 2 phương pháp phổ biến: Phương pháp theo truyền thống và phương pháp giá trị đạt 

được/thu được (EVM). Trong đó phương pháp đạt được/thu được cho kết quả tốt hơn đặc 

biệt với sự kết hợp của các phần mềm quản lý dự án hiện nay. Do đó trong nghiên cứu này 

tác giả tập trung nghiên cứu về phương pháp giá trị đạt được/thu được (Earned value 

Method – EVM) Tiêu chuẩn EVM: EVM được phát triển bởi Hiệp hội công nghiệp Hoa 

Kỳ vào năm 1996, với Hiệp hội công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ. Trong quá trình phát 

triển này, nhóm viết lại và đơn giản hóa 35 tiêu chí của C/SCSC thành 32 tiêu chí, nhưng 

vẫn giữ các thành phần quan trọng. Cùng thời điểm, nhiều nhà ứng và học giả chứng minh 

chi phí và lợi ích của EVM. Tiêu chuẩn EVM được phát hành bởi Viện tiêu chuẩn quốc gia 

Hoa Kỳ/Hiệp hội công nghiệp điện tử (American National Standard Institute / Electronic 

Industry Association – ANSI / EIA) vào năm 1998, và  tiếp  theo  đó  được  chấp  thuận  

bởi  Viện  quản  lý  dự  án  (Project Management Institute) như là một Tiêu chuẩn thực 

hành (PMI, 2005). [5] 

EVM đã tự chứng minh là một trong những phương pháp đo lường kết quả thực hiện 

dự án hiệu quả nhất và là công cụ truy hồi cho quản lý dự án. Nó giúp nhà quản lý theo sát 

chu trình quản lý hoạch định - thực hiện-kiểm tra-sửa sai (plan–do–check-act management 

cycle). EVM đã được gọi “quản lý với ánh đèn chiếu sáng” bởi vì nó có thể giúp chiếu sáng 

khách quan và rõ ràng dự án đang ở đâu và nó sẽ đi đến đâu – bằng cách so sánh nó được 

giả định ở đâu và nơi nó được giả định đến đâu. EVM sử dụng nguyên tắc cơ bản mà xu 
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hướng trong quá khứ sẽ được dự báo trong tương lai. EVM cung cấp cho tổ chức với 

phương pháp luận hợp nhất quản lý  quy  mô, tiến độ, và chi phí. EVM đóng một vai trò 

quan trọng trong việc trả lời các câu hỏi quản lý quyết định đến sự thành công mỗi quản lý 

dự án. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm soát chi phí truyền thống và phương pháp 

kiểm soát chi phí sử dụng giá trị thu được EVM áp dụng phân tích, tính toán, đánh giá hoạt 

động sử dụng chi phí đối với công trình mở rộng tuyến đường A12 Thị Xã Sơn Tây – Hà 

Nội. 

a. Kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống 

- Kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống phân tích, so sách chi phí thực tế 

với chi phí kế hoạch mà không xét đến yếu tố tiến độ thực hiện. 

- Trình tự thực hiện 

Bước 1: Lập các đường cơ sở( đường giới hạn ngân sách) 

Bước 2: Cập nhật tình hình tiến độ và chi phí theo từng giai đoạn. 

Bước 3: Vẽ đồ thị tình hình thực hiện chi phí. 

Bước 4: Phân tích, đánh giá và ra quyết định. 

b. Kiểm soát chi phí theo phương pháp sử dụng giá trị thu được EVM 

- Earned Value (EV) là giá trị của công việc đã hoàn thành. 

- EVM là phương pháp phân tích chi phí / tiến độ thực hiện với kế hoạch cơ sở 

(Baseline).  

- Phân tích Earned Value là một hệ thống đo lường sự thực hiện cụ thể của quản lý 

dự án. Phương pháp giá trị đạt được (Earned Value method- EVM) được dùng để đánh giá 

tổng thể hiệu quả thực hiện của dự án tại thời điểm xem xét. 

- EVM được thực thi bằng việc phân tích chi phí và tiến độ thực hiện với kế hoạch 

ban đầu (kế hoạch cơ sở – Baseline schedule). 

c. Vận dụng phương pháp kiểm soát chi phí vào công trình xây dựng mở rộng 

tuyến đường A12 – Sơn Tây – Hà Nội 

- Tên dự án : Xây dựng mở rộng tuyến đường  A12 – Sơn Tây – Hà Nội 

- Chủ đầu tư:  Ban Quản lý dự án TX. Sơn Tây – Hà Nội 

- Thời gian xây dựng : 04/2014 -01/2016 

- Tiến độ thực hiện: 625 ngày 

- Tổng mức đầu tư: 1386 tỷ đồng. 
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- Các tài liệu đầu vào bao gồm: Dự toán xây dựng, tiến độ kế hoạch, các báo cáo tình 

hình thực hiện theo giai đoạn, hồ sơ thanh toán theo giai đoạn, tài liệu đầu vào khác, cập 

nhật các thay đổi. 

- Nhận xét: Đưa ra nhận xét, đánh giá về tình hình sử dụng chi phí của công trình 

theo 4 giai đoạn, kết hợp với các hồ sơ chỉ các ra nguyên nhân, hạn chế, từ đó đưa ra các 

đề xuất, hướng giải pháp cho những công tác xây dựng gặp vấn đề trong chi phí xây dựng. 

Biểu đồ thể hiện giá trị thu được của giai đoạn 3 và 4 
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Giai đoạn 4: 30/06/2015 - 02/01/2016

BCWP - Giá trị thu được

BCWS- Chi phí của công tác được lập tiến độ (theo kế hoạch) 

ACWP- Chi phí thực tế của công tác được thực hiện 
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d. Kết luận về tính khả thi và hiệu quả sử dụng các phương pháp kiểm soát chi phí 

- Sử dụng phương pháp kiểm soát chi phí EVM có hiệu quả hơn nhiều so với phương 

pháp kiểm soát truyền thống trong quá trình quản lý dự án.  

- Giám sát sự hình thành chi phí và bảo đảm chi phí của các hạng mục công trình, công 

việc, gói thầu và toàn bộ công trình được xác định đúng, đủ, phù hợp với yêu cầu thiết 

kế, tiến độ; nhanh chóng và kịp thời, từ đó đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp tránh 

ảnh hưởng thấp nhất đến toàn bộ công trình. 

- Có khả năng dự báo biến động chi phí và thực hiện các biện pháp nhằm điều chỉnh, 

khống chế các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng bảo đảm hiệu 

quả đầu tư xây dựng. 

- Việc phân tích số liệu không quá phức tạp phù hợp áp dụng vào thực tế. 

3. KẾT LUẬN 

Kết luận:  

Hiểu rõ hơn về chi phí xây dựng, quản lý chi phí xây dựng , kiểm soát chi phí xây 

dựng và các phương pháp kiểm soát chi phí xây dựng. 

Sử dụng phương pháp kiểm soát chi phí truyền thống và phương pháp kiểm soát chi 

phí giá trị thu được  để thực hiện kiểm soát chi phí một xây dựng mở rộng tuyến đường 

A12 Sơn Tây thực hiện từ ngày 15/04/2014 đến ngày 02/01/2016 để rút ra các nhận xét 

và đế xuất hướng giải quyết các vấn đề gặp phải. Từ đó rút kinh nghiệm khi thi công các 

công trình sau. 

Kiến nghị: 

Kiến nghị có thể tiếp tục mở rộng nghiên cứu đối với các công trình đang thực hiện 

tăng hiệu quả  sử dụng chi phí xây dựng 

Tiếp tục mở rộng đối với các công trình giao thông trên cả nước. 
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NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT DAO ĐỘNG TRÊN MÔ HÌNH 

CẦU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 
 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện:    

 

 

 

 

Lớp: 

PGS.TS. Bùi Tiến Thành 

Đào Thùy Linh 

Nguyễn Văn Đạt 

Hoàng Thị Giang 

Vũ Đình Phóng 

Hồ Đình Hào 

Cầu đường bộ 2 - K58 

 

Tóm tắt:  Trong những năm gần đây, các dự án xây dựng cầu treo dân sinh nhằm 

xóa bỏ cầu tạm, thúc đẩy giao thông nông thôn được đầu tư nhiều và ngày càng được mở 

rộng. Với những ưu điểm nổi bật như khả năng vượt nhịp, giả thành thấp, vẻ đẹp thanh 

thoát phù hợp với nhiều phối cảnh, đặc biệt phù hợp cho mục đích phục vụ dân sinh, cầu 

treo dây võng đã và đang là một trong những kết cấu nhận được nhiều sự quan tâm hiện 

nay. Tuy nhiên, do kết cấu thanh mảnh, kết cấu cầu treo rất nhạy cảm với các tác nhân gây 

dao động. Dao động có thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác của kết cấu, gây ra nhiều 

mối nguy hiểm tiềm tàng trong quá trình khai thác. Kiểm soát dao động trong cầu treo dây 

võng, đặc biệt là các cầu treo dân sinh đang là một trong những chủ đề quan trọng và cần 

thiết. Trong chủ đề nghiên cứu này, chúng em sẽ tập trung vào xây dựng mô hình cầu treo 

trong phòng và thí nghiệm để đề ra các biện pháp kiểm soát dao động trên mô hình nhằm 

ứng dụng trong thực tế. 

Từ khóa: Kiểm soát dao động, cầu treo dây võng, mô hình cầu treo 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thế kỷ 21, công nghệ giúp kiểm soát dao động có hại là một trong những quan 

tâm hàng đầu của rất nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ sở nghiên cứu và ứng dụng,... 

Dao động có hại xuất hiện trong khá nhiều lĩnh vực: phương tiện giao thông chịu kích động 

mặt đường; tàu thuỷ và các công trình ngoài khơi chịu tác động sóng gió; các tháp vô tuyến, 

các cao ốc chịu tác động gió và động đất; các cầu giao thông nhịp lớn chịu tác động của 

phương tiện vận tải; các cầu treo chịu tải trọng gió bão; các thiết bị, tuốc bin hoạt động với 

tốc độ cao. 

Ở trạng thái dao động, trong các bộ phận của kết cấu phát sinh hiệu ứng quán tính 

dẫn tới việc gia tăng trị số nội lực và biến dạng, gây khó khăn cho việc khai thác bình 
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thường, thậm chí trong những điều kiện cụ thể hiệu ứng quán tính là nguyên nhân dẫn đến 

các sự cố công trình. 

Hiện nay, các loại dao động này ngày càng nguy hiểm và cần được quan tâm thích 

đáng vì 3 lý do: sự tăng lên về quy mô kết cấu, về tốc độ máy móc và cường độ kích động 

ngoài; sự cấp thiết về việc giảm giá thành các công trình lớn; yêu cầu cao về an toàn cho 

các công trình quan trọng. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Xây dựng mô hình thực nghiệm là đo dao động thông qua Phương pháp nhận dạng 

không gian con ngẫu nhiên SSI (stochastic subspace identification) 

Phương thức SSI hiện được công nhận là một trong những phương thức nhận dạng 

phương thức tiên tiến nhất. Nó khắc phục một số thiếu sót điển hình liên quan đến phương 

pháp miền tần số, chẳng hạn như không phù hợp để xác định các mode dao động có khoảng 

cách gần và độ phân giải không đủ trong miền tần số. Hơn nữa, phương pháp này có thể 

xác định được tần số, dạng mode dao động và hệ số giảm chấn của nhiều dạng mode dao 

động của hệ thống, điều này rất có hiệu quả trong chẩn đoán kết cấu công trình. 

 

 

 

 

 

Lược đồ phương pháp phân tích SSI 

2.2. Phương tiện nghiên cứu 

Phương tiện nghiên cứu gồm:  

- Hệ thống thiết bị đo dao động: cảm biến đo gia tốc, bộ đầu thu, máy tính với phần 

mềm chuyên dụng  

- Mô hình thí nghiệm trong phòng thí nghiệm  

- Các phần mềm phân tích: Macec, stabil 

2.3. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

❖  Xây dựng mô hình 

Dựa trên nguyên ký thiết kế cầu treo dây võng, ta xây dựng một mô hình cầu treo dây 

võng trong phòng thí nghiệm có cấu tạo giống như cầu treo đã xây dựng tai các tỉnh miền 

trung của Việt nam.  Gồm có: dầm/dàn cứng, cáp chính, tháp cầu và khối neo. 

Output 

data 

yi 

Hankel 

matrix 

Toeplitz 

matrix 

Controllability 

matrix Δ 

Observability 

matrix Γ 

state matrix A 

output matrix C 
Natural frequency 

damping ratio 

mode shape 
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Hình 5. Hệ thống dầm dọc, dầm ngang cầu treo mô hình 

 

 

 

 

 

 

Kết quả hoàn thiện thiết kế và xây dựng mô hình thí nghiệm được thực hiện trong 

hình dưới đây: 

 

Hình 4. Cầu treo thí nghiệm 

Hình 2. Mô hình thiết kế mố neo cầu                       

treo thí nghiệm 

Hình 3. Mô hình thiết kế tháp cầu 

treo thí nghiệm 
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❖ Đo đạc dao động mô hình 

Thực hiện đo dao động tổng thể mô hình cầu treo dây võng trước và sau khi sử dụng 

các dây tăng cường để kiểm soát dao động. Các vị trí đo được đặt trên toàn bộ các vị trí có 

dầm ngang của mô hình nhằm thu được hình dạng dao động tổng thể của kết cấu và tần số 

dao động tương ứng. 

Thiết bị đo gồm các cảm biến đo dao động với độ nhạy cao và bộ đọc được kết nối 

trực tiếp với máy tính chuyên dụng để thực hiện. 

 

Hình 5. Thực hiện thí nghiệm đo dao động trên mô hình 

3. Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Tiến hành phân tích các các dữ liệu đo để thu được các dạng dao động tương ứng với 

các tần số dao động riêng của cầu treo mô hình. Kết quả các dạng dao động được thực 

hiện như sau: 

 

Mode 2 Mode 1 
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Hình 6. Các dạng dao động thu được trong quá trình thí nghiệm 

Kết quả đo đạc cho thấy, trước và sau khi tăng cường bằng các dây văng để kiểm soát 

dao động mô hình, dạng dao động của mô hình có sự thay đổi rất nhỏ (gần như không đổi). 

Như vậy biện pháp không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ kết cấu.  

Tuy nhiên, dao động của kết cấu cầu đã được cải thiện rõ rêt, thể hiện ở việc gia tăng 

các tần số tương ứng với dạng dạng dao động: 

Bảng 1. Tổng hợp các kết quả đo dao động 

Dạng dao động Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 

Tần số trước tăng cường 1.85 2.21 2.84 3.12 

Tần số sau tăng cường 1.91 2.34 2.96 3.41 

❖ Các giải pháp kiểm soát dao động trên mô hình thí nghiệm  

Giải pháp tăng cường độ cứng cho cầu treo thí nghiệm được lựa chọn trên cơ sở các 

giải pháp tăng cường độ cứng đã trình bày ở trên, phù hợp với cấu tạo cầu treo và khả năng 

thực hiện của các thiết bị trong phòng. Qua nghiên cứu, phân tích cho thấy biện pháp tăng 

cường độ cứng bằng cách dùng các dây văng ngược neo từ chân tháp lên là khả thi nhất 

bởi các lý do sau:  

•  Phù hợp với cấu tạo của cầu do dây văng có thể văng xuống từ cổng cầu, chiều cao 

của cổng cầu phù hợp, hệ thống dầm dọc, dầm ngang có thể đảm bảo về mặt cấu tạo để 

tăng cường hệ dầm dọc cứng và dây văng vào cầu. 

•  Cấu tạo tương đối đơn giản, phù hợp với việc gia cố, nâng cấp cầu cũ.  

• Dễ dàng thực hiện và kiểm chứng trên mô hình 

Mode 3 Mode 4 
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3. KẾT LUẬN 

Dựa trên việc nghiên cứu các lý thuyết thiết kế và tính toán cầu treo dây võng, một 

mô hình cầu treo dây võng trong phòng thí nghiệm với các đặc điểm, ứng xử tương tự kết 

cấu cầu thực tế. Từ mô hình cầu treo dây võng trong phòng, có thể sử dụng phục vụ cho 

nhiều mục đích khác nhau, trong đó kiểm soát dao động là một trong những mục tiêu của 

đề tài này 

Các biện pháp tăng cường, kiểm soát dao động bằng việc bổ sung các dây văng hay 

bổ sung thêm các bộ phận giằng cho cầu đều mang lại hiệu quả đáng kể. Sau khi tăng 

cường, các thông số đặc trưng về dao động của mô hình đã cải thiện rõ rệt. Trong các giải 

pháp thực hiện, giải pháp sử dụng các dây văng kéo xiên từ mố neo lên cáp chủ dễ thực 

hiện và mang lại hiệu quả cao nhờ tăng cường được độ cứng cho cầu. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VẬT LIỆU POLYME CỐT SỢI 

CARBON CƯỜNG ĐỘ CAO (CFRP) TRONG VIỆC GIA CƯỜNG 

CẤU KIỆN BTCT CHỊU NÉN 
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Tóm tắt: Tấm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) là một loại vật liệu xây 

dựng mới, có nhiều ưu điểm nổi bật và nó đặc biệt thích hợp cho việc gia cường kết cấu bê 

tông cốt thép. Trong nghiên cứu này, một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện để xác 

định chiều dài mối nối chồng yêu cầu của tấm CFRP và đánh giá cường độ chịu nén của 

bê tông khi được kiềm chế nở ngang bằng tấm CFRP. Kết quả đã chỉ ra được chiều dài 

mối nối chồng yêu cầu của tấm CFRP và hiệu quả gia cường của tấm CFRP đến cường độ 

chịu nén của bê tông. 

Từ khóa: CFRP, mối nối chồng yêu cầu, cường độ chịu nén của bê tông, kiềm chế 

nở ngang bằng tấm CFRP. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong hai thập kỷ vừa qua, việc sử dụng vật liệu CFRP để gia cường kết cấu bê tông 

cốt thép đã trở nên phổ biến vì những ưu điểm của chúng như cường độ chịu kéo cao, trọng 

lượng nhẹ, độ bền cao, phù hợp với mọi hình dạng cấu kiện, thi công nhanh chóng, dễ dàng, 

không ảnh hưởng đến kiến trúc, chống ăn mòn tốt… Nó đã được chứng minh trong nhiều 

nghiên cứu trước đây rằng việc sử dụng các tấm vật liệu tổng hợp CFRP giúp tăng cường 

khả năng chịu lực và kiềm chế sự nở hông trong cột BTCT. 

Tại Việt Nam, CFRP mới được biết đến trong khoảng 10 năm gần đây. Tấm CFRP được 

áp dụng đặc biệt trong việc sửa chữa và gia cường các công trình bằng bê tông, khi mà các giải 

pháp truyền thống tỏ ra không hiệu quả về tính khả thi và chi phí. Tấm CFRP được sử dụng để 

gia cố, tăng khả năng chịu lực của các cấu kiện BTCT như bản sàn, dầm, và cột. 
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Từ những ưu điểm nổi trội trên, nhóm chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu 

ứng dụng vật liệu polyme cốt sợi carbon cường độ cao (CFRP) trong việc gia cường cấu 

kiện BTCT chịu nén”. Nhằm nhận xét, đánh giá khả năng làm việc và lợi ích của tấm sợi 

carbon khi gia cường cấu kiện BTCT chịu nén. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

a. Phương pháp 

- Phương pháp thực nghiệm  

- Phương pháp phân tích lý thuyết và tổng hợp.  

  

Hình 1. Các thiết bị phục vụ thí nghiệm 

b. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

- Chế tạo các mẫu CFRP có các mối nối và các mẫu bê tông hình trụ trong được gia 

cường kiềm chế nở ngang bằng các lớp CFRP; 

- Tiến hành kéo các mẫu CFRP để tìm ra chiều dài mối nối chồng yêu cầu; 

- Tiến hành nén mẫu bê tông để đánh giá khả năng gia cường của tấm CFRP; 

- Phân tích và đánh giá kết quả thí nghiệm. 

 

Hình 2. Các mẫu bê tông để thí nghiệm 
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c. Kết quả nghiên cứu 

 

Hình 3. Mối quan hệ giữa cường độ chịu kéo của mẫu và chiều dài 

mối mối chồng 

 
Hình 4. Mối quan hệ giữa cường độ chịu nén của bê tông và mức 

độ kiểm chế nở ngang bằng tấm CFRP 
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3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

+ Chiều dài mối nối chồng yêu cầu của tấm CFRP là 150 mm; 

+ Cường độ chịu nén của mẫu bê tông phụ thuộc vào loại sợi gia cường; 

+ Cường độ chịu nén của mẫu bê tông phụ thuộc vào số lớp sợi gia cường; 

+ Hiệu quả gia cường phụ thuộc nhiều vào chất lượng của quá trình thi công;  

+ Chất lượng keo epoxy dùng để chế tạo mẫu có khả năng dính bám rất tốt với các 

vật liệu bê tông, thép ,kính,… 

+ Giải pháp tăng cường , sửa chữa bằng vật liệu CFRP có những ưu điểm rõ ràng so 

với những giải pháp truyền thống. 

Kiến nghị 

+ Cần đưa ra những cơ chế , chính sách cho việc áp dụng vật liệu CFRP vào đời sống; 

+ Cần có khảo sát đầy đủ hơn cho tất cả các loại sợi; 

+ Số mẫu thí nghiệm phải nhiều hơn để tăng độ tin cậy; 

+ Cần nghiên cứu thêm ứng dụng của sợi carbon trong việc gia cường cho cấu kiện 

chịu uốn và cấu kiện chịu cắt. 

Tài liệu tham khảo  
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[2]. ACI 440.2R-17 (2017), Guide for the design and construction of externally bonded 

FRP systems for strengthening concrete structures, ACI Committee 440; 

[3]. ASTM D3039M-08 (2008), Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer 

Matrix Composite Materials, ASTM; 
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cylindrical concrete specimens, ASTM Committee C09; 
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XÂY DỰNG MỘT PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG MỚI  

GIẢI BÀI TOÁN DẦM TRÊN NỀN ĐÀN HỒI 
 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

 

Lớp: 

PGS. TS. Lương Xuân Bính 

Phạm Thị Vân 

Trần Văn Quang 

Đỗ Đức Huỳnh 

Lưu Quang Tiến 

Trần Đình Nam 

KSTN CĐB – K60 

 

Tóm tắt: Để tính toán dầm trên nền đàn hồi, thường có mấy mô hình nền như sau: mô hình 

nền bán không gian vô hạn, đồng nhất, đẳng hướng và đàn hồi; mô hình nền Winkler. Mô hình nền 

thứ nhất tương đối chính xác vì khi tính có xét đến ảnh hưởng qua lại giữa nền ở đáy dầm với nền 

ở ngoài đáy dầm, tuy vậy, phương pháp tính theo mô hình này phức tạp về mặt toán học và khối 

lượng tính toán lớn. Với mô hình nền Winkler, cường độ phản lực của nền tại một điểm tỷ lệ với 

chuyển vị thẳng đứng của nền tại điểm ấy. Đây là mô hình nền khá đơn giản nhưng hiệu quả, nên 

cho đến nay rất nhiều phương pháp tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền này và kết 

quả tính toán này được sử dụng để tính toán thiết kế dầm trên nền đàn hồi hiện nay. Tuy nhiên, mô 

hình nền này có bất cập quan trọng đó là phản lực tương tác giữa dầm và nền xuất hiện ở cả khu 

vực nền bị dầm ép cũng như khu vực nền bị dầm kéo, thực tế thì tại những điểm nền bị dầm kéo, 

đáy dầm sẽ tách ra khỏi nền và phản lực tương tác giữa dầm và nền bằng không. Nhóm tác giả đã 

lựa chọn đề tài: “Xây dựng một phương pháp gần đúng mới giải bài toán dầm trên nền đàn hồi”. 

Đề tài đi vào nghiên cứu xây dựng một phương pháp gần đúng mới tính toán dầm trên nền đàn hồi 

có xét đến tương tác một chiều giữa dầm và nền, ở đó quan hệ giữa phản lực tương tác và chuyển 

vị của nền được mô tả toán học bằng hàm SIGN, xây dựng phương trình vi phân duy nhất cho bài 

toán và đề xuất phương pháp gần đúng giải phương trình vi phân để xác định chuyển vị, nội lực 

cho dầm. Với phương pháp tính mới này, mở ra hướng giải quyết bài toán dầm trên nền đàn hồi 

một chiều hiệu quả hơn trong những trường hợp phức tạp hơn về mặt điều kiện biên và tải trọng. 

Từ khóa: Dầm trên nền đàn hồi, Phương pháp tính, Winkler.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo [1], để tính toán dầm trên nền đàn hồi, thường có mấy mô hình nền như sau: mô 

hình nền bán không gian vô hạn, đồng nhất, đẳng hướng và đàn hồi; mô hình nền Winkler. 

Mô hình nền thứ nhất tương đối chính xác vì khi tính, nó có xét đến ảnh hưởng qua lại giữa 

bộ phận nền ở đáy dầm với bộ phận nền ở ngoài đáy dầm, tuy vậy, phương pháp tính theo 
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mô hình này phức tạp về mặt toán học và khối lượng tính toán lớn. Với mô hình nền 

Winkler, cường độ phản lực của nền tại một điểm tỷ lệ với chuyển vị thẳng đứng của nền 

tại điểm ấy. Đây là mô hình nền khá đơn giản nhưng hiệu quả, nên cho đến nay rất nhiều 

phương pháp tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền này và kết quả tính toán này 

được sử dụng để tính toán thiết kế dầm trên nền đàn hồi hiện nay. Tuy nhiên, mô hình nền 

này có một bất cập quan trọng đó là phản lực tương tác giữa dầm và nền xuất hiện ở cả khu 

vực nền bị dầm ép cũng như khu vực nền bị dầm kéo, thực tế thì tại những điểm nền bị 

dầm kéo, đáy dầm sẽ tách ra khỏi nền và phản lực tương tác giữa dầm và nền bằng không 

(Hình 1). Như vậy, mô hình nền Winkler sẽ không phù hợp với những trường hợp dầm tách 

ra khỏi nền, kết quả tính toán bị sai lệch với thực tế. 

Phát triển mô hình nền Winkler, đã có một số nghiên cứu đã đề xuất phương pháp 

tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền một chiều hay nền dị hướng. Theo đó, 

quan hệ giữa phản lực liên kết và chuyển vị của nền được mô tả toán học bằng hàm trị tuyệt 

đối của chuyển vị nền và giải theo phương pháp tải trọng bù [2] và giải theo phương pháp 

phần tử hữu hạn [3].  

 

Hình 1. Tương tác giữa dầm và nền 

Tiếp tục theo hướng nghiên cứu này, nhóm tác giả ở đây đã lựa chọn đề tài: “Xây 

dựng một phương pháp gần đúng mới giải bài toán dầm trên nền đàn hồi”. Đề tài đi vào 

nghiên cứu xây dựng một phương pháp gần đúng mới tính toán dầm trên nền đàn hồi có 

xét đến tương tác một chiều giữa dầm và nền, ở đó quan hệ giữa phản lực tương tác và 

chuyển vị của nền được mô tả toán học bằng hàm SIGN, xây dựng phương trình vi phân 

duy nhất cho bài toán và đề xuất phương pháp gần đúng giải phương trình vi phân để xác 

định chuyển vị, nội lực cho dầm. Với phương pháp tính mới này, mở ra hướng giải quyết 

bài toán dầm trên nền đàn hồi một chiều hiệu quả hơn trong những trường hợp phức tạp 

hơn về mặt điều kiện biên và tải trọng. 
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu ở đây là nghiên cứu lý thuyết kết hợp lập chương trình tính 

toán trên máy tính với ứng dụng nội hàm Solver trong Microsolf Excel. 

2.2. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

2.2.1. Xây dựng phương pháp gần đúng tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô hình 

nền một chiều 

Phát triển phương pháp tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền Winkler, 

nhóm tác giả đề xuất phương pháp gần đúng tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô hình 

nền một chiều. Phương pháp này cho phép xét đến tương tác một chiều giữa dầm và nền.  

Mô hình tính dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền một chiều 

Nền đàn hồi được mô hình hóa thánh cách lò xo thẳng đứng như trong hình 2a. Ở đó, 

các lò xo được coi như chỉ chịu nén, không chịu kéo. Quan hệ giữa phản lực liên kết và 

chuyển vị của điểm liên kết được mô tả như trong hình 2b. 

Theo đó, phản lực của nền tác dụng lên dầm được xác định theo công thức: 

p0 = k0.v (khi v dương) 

p0 = 0 (khi v âm) 

Trong đó: 

p0 là cường độ phản lực của nền trên một đơn vị diện tích bề mặt đáy dầm; 

k0 là hệ số nền; 

v là độ võng của dầm hay chuyển vị thẳng đứng của nền tại điểm đang xét. 

 

a)                                                                               b) 

Hình 2. Mô hình tính dầm trên nền đàn hồi then mô hình nền một chiều 

Gọi b là bề rộng của dầm. Giả thiết bề rộng b nhỏ so với chiều dài dầm, ta có thể coi 

phản lực của nền phân bố đều theo chiều rộng dầm. Khi đó phản lực của nền phân bố trên 

một đơn vị chiều dài dầm là: 

p = k0.v.b = k.v 

với k = k0.b được gọi là hệ số nền tính trên một đơn vị chiều dài dầm. 

p0

v0

p0=k0.v

p0=0
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Áp dụng hàm SIGN để mô tả quan hệ như sau: 

p = (1 + sign(v))/2. k. v 

Ở đó:  sign(v) = 1  khi v có giá trị dương 

          sign(v) = -1  khi v có giá trị âm 

Thiết lập phương trình vi phân của dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền một 

chiều 

Ta xét một đoạn dầm có chiều dài dz như trong hình 3. 

 Áp dụng quan hệ vi phân trong dầm chịu uốn thuần túy ta có:      

 

Đây là phương trình vi phân của dầm trên nền đàn hồi một chiều.  

 

Hình 3. Phân tố dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền một chiều 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 218  

Xây dựng phương pháp gần đúng giải phương trình vi phân của dầm trên nền 

đàn hồi theo mô hình nền một chiều 

Phương trình vi phân ở trên là phương trình vi phân phi tuyến, việc tìm nghiệm giải 

tích ở dạng tường minh là khá khó khăn. Ở đây, nhóm tác giả xây dựng một phương pháp 

gần đúng giải phương trình vi phân bằng cách kết hợp phương pháp bình phương tối thiểu 

và hàm Solver.  

Ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu để giải gần đúng phương trình vi 

phân 

Hàm xấp xỉ được sử dụng để mô tả gần đúng đường đàn hồi của dầm, v(z). Hàm xấp 

xỉ có thể sử dụng một trong hai dạng cơ bản sau đây: chuỗi lượng giác hoặc đa thức.  

Hàm xấp xỉ trước hết phải thỏa mãn phương trình vi phân cần giải với mọi giá trị của 

z trong miền xác định của hàm số.  

Để hàm xấp xỉ v(z) thỏa mãn phương trình vi phân của dầm, ta sử dụng phương pháp 

bình phương tối thiểu. Với mọi giá trị của z trong miền xác định của hàm xấp xỉ, các tham 

số của hàm xấp xỉ đảm bảo sao cho tổng bình phương của hiệu giữa vế trái và vế phải của 

phương trình vi phân ứng với các giá trị khác nhau của z trong miền xác định của hàm xấp 

xỉ, [Vế trái – Vế phải]2, phải đạt cực tiểu, với điều kiện ràng buộc là các điều kiện biên 

của bài toán.  

Phát biểu bài toán tối ưu hóa xác định các hệ số của đa thức xấp xỉ như sau: 

Hàm mục tiêu: f(ai) = [Vế trái – Vế phải]2 → min. Biến số: ai = {a0, a1, ... an}
T. 

Điều kiện ràng buộc: điều kiện biên của bài toán. 

Lập chương trình giải bài toán với hàm Solver 

Từ hàm xấp xỉ đã giả định của đường đàn hồi, ta lập được bảng tính các đại lượng 

như trong bảng 3.1. Cho các tham số ai thay đổi, phương pháp Newton được sử dụng để 

xác định các tham số ai sao cho hàm mục tiêu f(ai) đạt cực tiểu. 

Tham số biến và các điều kiện biên của bài toán được thiết lập trong hệ thống menu 

câu lệnh của nội hàm Solver. 

Trên cơ sở thuật toán đã giới thiệu ở trên, chương trình tính trên máy tính được xây 

dựng với ứng dụng của Hàm Solver. 

Bảng 1 
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2.2.2. Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Tính toán dầm dài vô hạn chịu một lực tập trung trên nền đàn hồi theo mô hình 

nền Winkler theo phương pháp giải tích và phương pháp gần đúng đề xuất 

Lời giải theo phương pháp giải tích được tham khảo theo [1]. Lời giải theo phương 

pháp gần đúng đề xuất là kết quả của chương trình máy tính của đề tài. Biểu đồ độ võng 

của dầm trên nền Winkler theo phương pháp giải tích và phương pháp gần đúng đề xuất 

được thể hiện trên hình 4. Từ kết quả tính cho thấy phương pháp gần đúng đề xuất cho kết 

quả gần như đúng theo phương pháp giải tích. Như vậy cơ sở lý thuyết, thuật toán và 

chương trình tính của phương pháp đề xuất là đáng tin cậy. 

Tính toán dầm dài vô hạn chịu một lực tập trung trên nền đàn hồi theo mô hình 

nền một chiều theo phương pháp gần đúng đề xuất 

Độ cứng của nền được giữ không thay đổi, độ cứng của dầm được thay đổi theo 03 

trường hợp:  

a) Kích thước mặt cắt ngang của dầm: b x h = 12 x 12 cm2;   

b) Kích thước mặt cắt ngang của dầm: b x h = 12 x 24 cm2;   

c) Kích thước mặt cắt ngang của dầm: b x h = 12 x 36 cm2. 

Lời giải theo phương pháp gần đúng đề xuất là kết quả của chương trình máy tính của 

đề tài trên mô hình nền một chiều. Lời giải theo phương pháp giải tích trên mô hình nền 

Winkler được tham khảo theo [1]. Từ kết quả tính cho thấy một số điểm quan trọng sau: 

 
Hình 4. Biểu đồ độ võng của dầm trên nền đàn hồi Winkler theo phương pháp giải 
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- Phương pháp gần đúng đề xuất cho phép giải bài toàn dầm trên nền đàn hồi theo cả 

mô hình Winkler truyền thống và mô hình nền một chiều. 

- Mô hình nền một chiều cho kết quả khác đáng kể so với mô hình nền Winkler truyền 

thống.  

Theo chiều tăng dần độ cứng của dầm, độ võng lớn nhất của dầm trong trường hợp 

a) theo phương pháp gần đúng trên mô hình nền một chiều lớn hơn độ võng lớn nhất theo 

phương pháp giải tích trên mô hình nền Winkler là 22,54%. Tỷ lệ này lên tới 70,39% với 

dầm trong trường hợp b) và 131,56% với dầm trong trường hợp c). 

3. KẾT LUẬN 

Nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau: Lần đầu tiên ứng dụng hàm Sign để 

mô tả tương tác một chiều giữa dầm và nền, ở đó tại những vị trí dầm ép nền, nền sẽ tác 

dụng phản lực lên dầm (phản lực tỷ lệ bậc nhất với chuyển vị thẳng đứng của nền), tại 

những vị trí dầm bênh lên khỏi nền, phản lực của nền tác dụng lên dầm bằng không; Xây 

dựng được phương trình vi phân của dầm trên nền đàn hồi một chiều;Xây dựng được cơ sở 

lý thuyết, thuật toán và chương trình máy tính giải gần đúng phương trình vi phân của dầm 

trên nền đàn hồi một chiều; Cơ sở lý thuyết, thuật toán và chương trình tính của phương 

pháp đề xuất là đáng tin cậy; Phương pháp gần đúng đề xuất cho phép giải bài toàn dầm 

trên nền đàn hồi theo cả mô hình Winkler truyền thống và mô hình nền một chiều; Mô hình 

nền một chiều cho kết quả khác đáng kể so với mô hình nền Winkler truyền thống. 
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NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ QUY HOẠCH CẢNG THÔNG MINH 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

Lớp: 

PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Dương 

Phạm Văn Hải 

Phạm Văn Duy 

Nguyễn Văn Ngọc 

Công trình giao thông thuỷ K58 

 

Tóm tắt: “Cảng thông minh” ra đời với sứ mệnh giải quyết hiệu quả các vấn đề kinh 

tế, môi trường cho cảng biển trong tương lai. Đề tài đưa ra cái nhìn đầu tiên về “Cảng 

thông minh” thông qua việc thiết kế quy hoạch dựa trên việc sử dụng công nghệ mới và số 

hoá. 

Từ khóa: Cảng thông minh, Smart port, IoT, Thiết bị tự động, Cảm biến, Sensor, 

RFID,… 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đứng trước thách thức thời đại 4.0, nhu cầu khối lượng hàng hóa thương mại đường 

biển không ngừng gia tăng, hầu hết các cảng cần phải tiếp tục nâng cao hiệu suất và năng 

suất của mình, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng các kết nối nội địa. Ngoài ra, 

cảng biển cũng phải đối mặt với những lo ngại về môi trường cấp bách do ô nhiễm không 

khí và nước trên diện rộng, cũng như các tác động ngoại cảnh tiêu cực khác về môi trường 

do các hoạt động của cảng tạo ra. Chuyển đổi sang “Cảng thông minh”, dựa trên việc sử 

dụng công nghệ mới và số hóa, để hợp lý hóa, tổ chức và hợp lý hóa các hoạt động của 

cảng, đã được chứng minh là một chiến lược khả thi nhằm giải quyết cả hiệu quả kinh tế 

và hiệu quả môi trường, vào những thời điểm bình thường và những thời điểm những gián 

đoạn lớn như dịch bệnh Covid hiện nay. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Tổng quan về công tác quy hoạch cảng biển 

Công tác quy hoạch cảng biển về cơ bản là thiết kế bố trí các hạng mục công trình 

của cảng dựa trên nhiều yếu tố, trong đó quan trọng là sơ đồ cơ giới bốc xếp và vận hành 

các thiết bị của cảng. Để đáp ứng được khối lượng thương mại đường biển ngày càng tăng 

mạnh, cũng như các yêu cầu môi trường do biến đổi khí hậu, cảng biển phải chuyển mình 

để đáp ứng các nhu cầu trong thời đại mới. 
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Cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, thiết kế quy hoạch cảng biến cũng dần 

thay đổi theo hướng thông minh, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong công tác 

tự động hoá cảng biển, nhằm giải quyết cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường, vào 

những thời điểm bình thường và những thời điểm những gián đoạn lớn. 

 

Hình 5. Mô hình Cảng thông minh 

2.2. Nghiên cứu thiết kế quy hoạch Cảng thông minh 

Nghiên cứu đi tìm hiểu hệ thông thiết bị, công nghệ, quy trình tự động được áp dụng 

trong cảng thông minh, là nền tảng, yếu tố đầu vào để thiết kế quy hoạch cảng thông minh. 

Bảng 6. So sánh thiết bị cảng truyền thông và cảng thông minh 

Đặc 

điểm 
Cảng truyền thống Cảng thông minh 

Chủ thể 

hoạt 

động 

     Con người và máy móc      Hệ thống và thiết bị tự động 

Hoạt 

động 

bến 

     Cần cẩu bờ      Cần cẩu tự động, bán tự động 

           Cần cẩu bờ 

Hoạt 

động 

     Xe container      Xe container 

     Xe nâng Container Straddle 

carriers 

     Xe nâng Container Straddle 

carriers 
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Đặc 

điểm 
Cảng truyền thống Cảng thông minh 

vận 

chuyển 
           Xe tự hành AGV 

Hoạt 

động 

bốc xếp 

tại bãi 

     Rubber-tired gantry cranes RTG   

     

     Automatic rail mounted gantry 

cranes  

Hiệu 

ứng hoạt 

động 

     Dựa trên lao động      Hoạt động dựa trên thông tin 

     Hiệu quả hạn chế      Tự động hoá cao và thông minh 

     Hiệu quả điều động thấp 
     Hiệu quả cao và có khả năng ứng 

biến 

Hiệu 

quả kinh 

tế 

     Chi phí xây dựng thấp      Chi phí xây dựng cao 

     Chi phí bảo trì thấp      Chi phí bảo trì cao 

     Chi phí nhân công cao      Chi phí nhân công thấp 

     Chi phí vận chuyển cao      Chi phí vận chuyển thấp 

     Lợi ích kinh tế thấp      Lợi ích kinh tế cao 

Giám 

sát và 

kiểm 

soát 

     Độ tin cậy thấp      Trí tuệ thông minh 

     Phản hồi chậm      Độ tin cậy cao 

     Giá nhân công cao      Phản hồi nhanh 

           An toàn hơn 

Bảo vệ 

môi 

trường 

     Tiêu thụ năng lượng cao      Phát triển bền vững 

     Ô nhiếm năng      Tiêu thụ năng lượng thấp 

           Ít ô nhiếm 

Bảng 2. Các thiết bị cảm biến đo khoảng cách 

Loại 

Phạm vi 

có hiệu 

lưc 

Khả năng thích ứng với 

môi trường 
Các ứng dụng 

Thiết bị 

cảm biến 

sóng siêu 

âm 

Cao 

Nhạy cảm với nước, độ 

ẩm và nhiễu gió; Thời 

gian phản hồi lâu 

Chống va chạm của cần trục bên 

bờ và RMG đang theo dõi 

Laser và 

Lidar 
Rất cao 

Nhạy cảm với bụi, nước 

và dầu; Thời gian phản 

hồi rất ngắn 

Chống va chạm của giá cẩu, 

main trolley, portal trolley, xe 

cẩu trục, AGV và RMG 
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Cảm biến 

cảm ứng 

điện từ 

Rất thấp 

Khả năng chống bụi, 

nước, độ ẩm, gió và dầu; 

Thời gian phản hồi ngắn 

Chống va chạm của cần trục bên 

bờ và RMG đang theo dõi 

Cảm biến 

bức xạ 

hồng ngoại 

Thấp 

Nhạy cảm với ánh nắng 

mặt trời và giao thoa 

phản xạ; Thời gian phản 

hồi ngắn 

Chống va chạm của giá cẩu, 

main trolley, portal trolley của 

cần cẩu bờ 

Bảng 3. Các thiết bị cảm biến điều hướng 

Loại 

Sự 

chính 

xác 

Đo lường vị trí 
Khả năng thích ứng với môi 

trường 

Giải pháp HF và UHF 

RFID  
Cao Vị trí tuyệt đối 

Nhạy cảm với độ lún của 

nền 

Hệ thống định vị toàn cầu vi 

sai DGPS 

Rất 

cao 
Vị trí tuyệt đối 

Nhạy cảm với kim loại và 

các nơi trú ẩn khác 

Hệ thống định vị dựa trên 

laser 

Rất 

cao 
Vị trí tuyệt đối 

Nhạy cảm với bụi, nước, độ 

ẩm, dầu, ánh nắng mặt trời 

và nhiễu xạ 

Hệ thống dẫn đường quán 

tính INS 
Cao 

Vị trí tương 

đối 

Nhạy cảm với lỗi tích lũy, 

rung và trượt 

Bộ mã hoá Encoder Thấp 
Vị trí tương 

đối 

Nhạy cảm với lỗi tích lũy, 

rung và trượt 

Bảng 4. Các công nghệ truyền dẫn không dây để kết nối và trao đổi dữ liệu 

Công nghệ không dây ZigBee  Wi-Fi  RF  4G 

Phổ biến +  +++  ++  + 

Tốc độ 
250 kbps  300 Mbps  9.6 kbps  

100 Mbps/1 

Gbps 

Tần số 784 MHz  2.4 GHz/5GHz  
433 

MHz  

1700-2100 

MHz, 

2500-2700 

MHz 

Phạm vi (ngoài trời) 100 m  100 m  20 km  - 
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Quyền truy cập công 

khai 
-  +  +  ++ 

Khả năng tương thích 

IEEE 

802.15.4  

IEEE 802.11 

ac/n  

802.11 

ac  
LTE 

Hai sơ đồ tự động xếp dỡ cơ bản trong quy hoạch mặt bằng Cảng thông minh 

 

Hình 2. Sơ đồ sử dụng toàn bộ xe nâng container Straddle Carrier trên bãi 

 

Hình 3. Sơ đồ sử dụng khung cẩu bốc xếp tại bãi, kết hợp với xe tự hành AGV 

2.3. Ứng dụng thiết kế quy hoạch cảng thông minh cho hàng container 

Các số liệu đầu vào: 

• Loại cảng: Cảng container chủ yếu cho nhập khẩu 

• Tàu: 50,000 DWT 

• Lượng hàng qua cảng 1 năm: 1,200,000 (TEUs/năm) 

• Thời gian hoạt động của cảng: Ngày 3 ca 

Thiết bị bốc xếp, vận chuyển sử dụng: 

• Cần trục bờ tự động STS 

• Khung cẩu ARTG 
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• Xe tự hành AGV 

• Xe nâng container Reach Stacker 

Thiết bị cảm ứng: 

• Hệ thống định vị toàn cầu DGPS cho công tác điều hướng điều hướng và chống 

va chạm. 

• Cảm biến Laser để xác định vị trí bốc, đặt container tại bãi cuối. 

• Hệ thống camera để nhận dạng, kiểm soát Container tại cẩu bờ 

Cơ sở tính toán: dựa trên tiêu chuẩn TCCS04-2010 (Thiết kế công nghệ cảng biển), 

với sự thay đổi các thông số năng lực vận hành, bốc xếp của thiết bị và các hệ số sử dụng 

thời gian. 

      

         Hình 4. Mặt bằng quy hoạch cảng               Bảng 5. Một số khu chức năng cơ bản 

 

Hình 5. Mặt bằng 3D quy hoạch cảng 
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Bãi TEU Xếp chồng (hàng) td (ngày) Fcon (m2) S (m2) 

Xuất 864,000 5 4 14.8 35,033 

Nhập 216,000 5 6 14.8 8,758 

Container rỗng 60,000 3 10 14.8 4,054 

Diện tích kho: 8000m2 

3. KẾT LUẬN 

Đề tài đã đạt được một số nội dung chính sau: 

- Đưa ra các nội dung chính trong việc thiết kế quy hoạch cảng 

- Đưa ra khái niệm “Cảng thông minh”, xu thế và lý do cần chuyển đổi sang mô hình 

“Cảng thông minh” 

- Một số thiết bị vận chuyển, bốc xếp, công nghệ thông tin sử dụng để chuyển đổi 

“Cảng” thành “Cảng thông minh” 

- So sánh một số tiêu chí trong cảng truyền thống và cảng thông minh (Chủ thể hoạt 

động, hoạt động vận chuyển, hiệu quả kinh tế, giám sát, bảo vệ môi trường,…) 

- Đã ứng dụng để thiết kế quy hoạch mô hình cảng thông minh cho một cảng 

container cụ thể 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Yongsheng Yang, Meisu Zhong, Haiqing Yao, Fang Yu, Xiuwen Fu, and Octavian 

Postolache: Internet of Things for Smart Ports: Technologies and Challenges 

[2]. Anahita Molavi, Gino J. Lim, Bruce Race: A Framework for Building a Smart Port 

and Smart Port Index 

[3]. ASIAN DEVELOPMENT BANK: SMART PORTS IN THE PACIFIC 

[4]. TS. Nguyễn Thị Bạch Dương: Giáo trình Quy hoạch cảng 

[5]. Cục HHVN: TCCS04-2010 Tiêu chuẩn thiết kế công nghệ cảng biển 
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NGHIÊN CỨU BÊ TÔNG NHỰA CÓ MODUN ĐÀN HỒI CAO VÀ KHẢ NĂNG 

CHỐNG MỎI TỐT (EME2) TRONG KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG MỀM 

 

 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

 

Lớp: 

PGS.TS Nguyễn Quang Phúc 

Trần Kim Long 

Kim Đức Anh 

Nguyễn Văn Bằng 

Trần Văn Quang 

Bùi Đức Dũng 

Cầu Đường bộ 3 

 

Tóm tắt: EME2 (Enrobés à Module Elevé) là loại bê tông nhựa đặc biệt có các đặc 

tính như mô đun đàn hồi cao, khả năng chống mỏi tốt, khả năng chống lún vệt bánh trong 

tổng thể kết cấu tốt. Công nghệ EME2 đã được nghiên cứu sử dụng ở Pháp, Úc, Trung 

Quốc cho các kết quả tốt. EME2 có thể giảm đáng kể độ dày mặt đường chịu tải nặng, tăng 

hiệu suất khai thác của kết cấu mặt đường, làm giảm chi phí xây dựng và bảo trì mang lại 

lợi ích kinh tế so với vật liệu mặt đường mềm truyền thống. Từ những triển vọng và lợi ích 

ở trên nhóm chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài để đánh giá về mặt kỹ thuật khả năng ứng 

dụng của EME 2 trong KCMĐ mềm của các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn ở 

VIỆT NAM. Sau khi thiết kế ra được hỗn hợp tối ưu thì nhóm tiến hành thí nghiệm các chỉ 

tiêu Marshall và so sánh với các loại vật liệu khác để đưa ra kết luận: Các chỉ tiêu Marshall 

và chỉ tiêu khác như mô đun đàn hồi động và tĩnh đều đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn nước 

ngoài và khi so sánh với BTN thông thường thì các chỉ tiêu đều tốt hơn hẳn. Từ đó đưa ra 

kiến nghị sử dụng EME2 cho lớp móng trên của KCMĐ mềm. 

Từ khóa:  EME2 (Enrobés à Module Elevé), bê tông nhựa hiệu suất cao, nhựa đường 

20/30, KCMĐ (kết cấu mặt đường), Marshall, bê tông nhựa (BTN). 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam, kết cấu mặt đường mềm có tầng mặt bằng bê tông nhựa  được sử 

dụng phổ biến trong xây dựng các tuyến đường ô tô cấp cao. Thời gian gần đây, ở nhiều 

tuyến đường ô tô cấp cao có quy mô giao thông lớn sử dụng loại KCMĐ này thường xuất 

hiện các hư hỏng như nứt, lún vệt bánh xe sau thời gian ngắn đưa vào khai thác làm suy 

giảm cường độ chung và tuổi thọ của KCMĐ. Với tầng móng bằng các vật liệu hạt rời rạc 

có cường độ thấp thì để đảm bảo cường độ chung của KCMĐ đòi hỏi chúng phải có chiều 
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dày lớn. Giải pháp sử dụng móng bằng vật liệu hạt gia cố chất liên kết vô cơ (vôi, xi măng) 

hoặc chất liên kết hữu cơ (nhựa đường) tạo ra một lớp móng có cường độ cao không những 

giảm chiều dày KCMĐ mà còn giảm được biến dạng kéo ở đáy các lớp mặt BTN, nhờ đó 

làm tăng tuổi thọ chịu mỏi của KCMĐ. Tuy nhiên, nếu sử dụng lớp móng trên bằng vật 

liệu gia cố xi măng đặt dưới tầng mặt BTN mỏng thường có nguy cơ xảy ra hư hỏng dạng 

nứt phản ánh lên lớp bê tông nhựa phía trên. Trong khi đó, KCMĐ mềm với lớp móng 

BTN  ít có nguycơ xảy ra hiện tượng này hơn. 

Vật liệu BTN , trong đó phổ biến là BTN hiệu suất cao được sử dụng làm lớp móng 

trên của KCMĐ mềm ở nhiều nước trên thế giới như Pháp,Úc, Trung Quốc và các nước 

châu Âu... Bên cạnh đó, ở một số nước còn nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp BTN hiệu suất 

cao cho lớp móng trên và lớp mặt dưới nhằm giảm chiều dày đồng thời cải thiện tuổi thọ 

KCMĐ mềm của những tuyến đường ô tô có quy mô giao thông. 

Ở Việt Nam, KCMĐ mềm có lớp móng trên bằng vật liệu đá – nhựa chặt (asphalt 

treated base - ATB) được sử dụng cho một số tuyến cao tốc trong thời gian gần đây. Lớp 

móng đá – nhựa là giải pháp để giảm chiều dày thiết kế so với phương án sử dụng lớp móng 

CPĐD loại 1. Giải pháp này bước đầu được đánh giá tốt khi sử dụng cho lớp móng trên 

trong KCMĐ mềm. Mặc dù vậy, các nghiên cứu về thành phần, tính chất của hỗn hợp đá 

– nhựa chặt và ứng xử của nó khi đặt trong KCMĐ mềm vẫn chưa được thực hiện nhiều ở 

Việt Nam. 

Trong bối cảnh lưu lượng giao thông và tỉ lệ xe nặng trên các tuyến đường ô tô cấp 

cao ở nước ta ngày càng tăng, bên cạnh nghiên cứu phát triển hỗn hợp BTN hiệu suất cao 

thì các nghiên cứu  đề tài này xác định thành phần, tính chất của hỗn hợp BTN nhựa hiệu 

suất cao sử dụng các nguồn cốt liệu ở Việt Nam. Từ đó, đánh giá khả năng ứng dụng của 

BTN  hiệu suất cao sử dụng trong KCMĐ mềm cho các tuyến đường ô tô cấp cao có quy 

mô giao thông lớn. Chính vì vậy, đề tài luận án “Nghiên cứu bê tông nhựa có modun đàn 

hồi cao và khả năng chống mỏi tốt (EME2) trong kết cấu mặt đường mềm ” là cần thiết, có 

ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm trong 

phòng. 

- Tiến hành thí nghiệm thực tế. 

-  Thông qua bộ tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề này. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu từ kết quả thu được 
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- Quan sát trực quan và cảm nhận của người nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin từ internet và các bài báo, báo cáo khoa học. 

- Phương tiện nghiên cứu: Trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ cá nhân.  

  

Hình 1. Các thiết bị phục vụ thí nghiệm 

Nội dung nghiên cứu đã thực hiện:  

-  Thiết kế cấp phối. 

- Làm rõ về bê tông nhựa hiệu suất cao. 

- Tiến hành những thí nghiệm để đánh giá hiệu quả. 

- Phân tích ưu, nhược điểm của bê tông nhựa hiệu suất cao khí áp dụng thực tế ở nước 

ta. 

- Trên cơ sở quá trình phân tích, đánh giá thực trạng để đưa ra đề xuất. 

 

Hình 2. Mẫu để thí nghiệm Marshall 

Kết quả nghiên cứu: 

- Thiết kế được cấp phối, hàm lượng nhựa tối ưu và tính toán các kết quả về một số 

chỉ tiêu kỹ thuật của hỗn hợp bê tông nhựa EME 2.  
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- Các chỉ tiêu Marshall, chỉ tiêu khác như mô đun đều đạt yêu cầu và khi so sánh với 

BTN thông thường thì các chỉ tiêu đều tốt hơn hẳn. 

- Phân tích, làm rõ cơ sở khoa học việc sử dụng lớp BTN nhựa hiệu suất cao trong 

xây dựng mặt đường ô tô cấp cao có quy mô giao thông lớn để tăng tuổi thọ mỏi, giảm lún 

vệt bánh xe và giảm chiều dày KCAĐ mềm ở Việt Nam. 

- Đề xuất cấp phối cốt liệu và kiến nghị phương pháp thiết kế hỗn hợp BTN nhựa 

hiệu suất cao ở Việt Nam. 

- Đề xuất một số KCMĐ mềm cấp cao sử dụng hỗn hợp BTN nhựa hiệu suất cao và 

BTN nhựa chặt thông thường làm lớp móng trên hoặc đồng thời làm móng trên và mặt 

dưới. 

 

Hình 3. Hiệu quả giảm chiều dày của kết cấu so với ATB 

 + Khi kết cấu như vậy người ta phân tích nó sẽ chịu được rất nhiều (vĩnh cửu) tải 

trọng xe chạy (không quá tải). Và trong quãng đời khai thác chỉ việc thay định ký lớp trên 

cùng, còn các lớp dưới vẫn giữ nguyên 

+ Lớp EME2 ở dưới, vừa chống lún tốt, vừa chống mỏi tốt, có mô đun cao sẽ làm 

giảm biến dạng kéo đáy lớp BTN và biến dạng nén đỉnh nền 

 Đề tài “Nghiên cứu bê tông nhựa có modun đàn hồi cao và khả năng chống mỏi tốt 

(EME2) trong kết cấu mặt đường mềm ” đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đề tài có ý nghĩa 

khoa học, ý nghĩa thực tiễn, và ý nghĩa đào tạo. 

3. KẾT LUẬN 

Với kết quả nghiên cứu bước đầu có thể nhận thấy việc sử dụng BTN EME2 là có cơ 

sở khoa học và góp phần làm tăng cường độ cho kết cấu áo đường. Ngoài ra, sử dụng BTN 
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EME2 giúp làm giảm chiều dày kết cấu áo đường. Cần tiếp tục nghiên cứu sử dụng BTN 

EME2 để đưa vào sản xuất bê tông nhựa một cách phổ cập và đưa ra ngoài thực tế. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Australian Asphalt Pavement Association EME2 Model Specification 

[2]. Specification for the Design and Construction of Anti-rutting and Anti-fatigue High 

Modulus Asphalt Concrete 

[3]. D 4123 – 82 (Reapproved 1995): Standard Test Method for Indirect Tension Test for 

Resilient Modulus of Bituminous Mixtures 

[4]. Trần Danh Hợi (2018) Nghiên cứu hỗn hợp đá - nhựa nóng cường độ cao dùng trong 

kết cấu mặt đường ô tô cấp cao ở Việt Nam  

[5]. Trần Ngọc Hưng (2015) Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ học của 

bê tông Asphalt trong tính toán áo đường mềm theo 22TCN211:2006 

[6]. 8820/2011: Hỗn hợp bê tông nhựa nóng- thiết kế theo phương pháp Marshall 

[7]. 8819/2011: Mặt đường bê tông nhựa nóng- yêu cầu thi công và nghiệm thu 

[8]. TCVN 12914: 2020 Bê tông nhựa – Xác định khả năng kháng ấm của mẫu đã đầm chặt 

[9]. TCVN 8860: 2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 233  

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 

BẰNG CỌC CÁT - XI MĂNG - TRO BAY TRONG XÂY DỰNG             

CƠ SỞ HẠ TẦNG 
 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

Lớp: 

PGS.TS Hồ Anh Cương 

Nguyễn Hữu Tú 

Vũ Đức Thắng 

Tô Văn Tăng 

Phạm Văn Thanh 

Trần Thị Ánh 

Công Trình GTCC  K58 

 

 

Tóm tắt: Hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam việc ảnh hưởng của nền đất yếu đến 

quá trình xây dựng công trình là hiện tượng khá phổ biến và khó khắc phục, do nền đất yếu là ảnh 

hưởng của nhiều các hiện tượng tự nhiên hay đặc biệt là bản chất của vật liệu xây dựng. Có khá 

nhiều phương pháp gia cố, xử lý nền đất yếu, bao gồm: các phương pháp vật lý, cơ học, hóa 

học,…(Vd: phương pháp gia cố bằng cọc cát, cọc đất -  xi măng, đệm cát,…) còn nhiều nhược điểm 

chưa khắc phục được cho nên chúng em đưa ra một giải pháp “nghiên cứu công nghê xử lý nền 

đất yếu bằng cọc cát – xi măng – tro bay trong xây dựng cơ sở hạ tầng”. Công nghệ có những ưu 

điểm: vừa gia cố vừa hút nước, phương pháp thi công đơn giản, nhân lực tay nghề thấp,..bên cạnh 

đó khắc phục được nhược điểm của các biện pháp trên mà còn tận dụng được các nguồn vật liệu 

tại chỗ,giải quyết được vấn đề tro xỉ thải ra môi trường gây ô nhiễm. 

Từ khóa:Cọc,cát,xi,măng,tro,bay 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổng quan trong nước  

- Hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam có khá nhiều công nghệ gia cố, xử lý 

nền đất yếu, bao gồm: 1) nhóm công nghệ thay đất yếu bằng đất tốt (đệm cát, đệm sỏi, đệm 

đá dăm); 2) nhóm  công nghệ nén chặt đất trên mặt bằng cơ học (đầm rơi, đầm lăn, đầm 

rung); 3) nhóm công nghệ làm chặt đất dưới sâu bằng chấn động, thủy chấn; 4) nhóm công 

nghệ nén chặt đất bằng năng lượng nổ;  5) nhóm công nghệ gia cố nền bằng vải địa kỹ 

thuật; 6) nhóm công nghệ gia cố nền bằng vật lý và hóa học (điện thấm, điện hóa học, 

nhiệt); 7) nhóm công nghệ làm chặt đất bằng gia tải trước kết hợp với thoát nước thẳng 

đứng (giếng cát, cọc cát, bấc thấm) và hút chân không; 8) nhóm công nghệ gia cố nền bằng 
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chất kết dính (vôi, xi măng, bitum, keo polimer tổng hợp); 9) nhóm công nghệ gia cố nền 

bằng phụt dung dịch (vữa xi măng, dung dịch silicat, nhựa bitum); 10) nhóm công nghệ gia 

cố nền bằng cọc vật liệu (cọc tre, cừ tràm, cọc cát, cọc vôi, cọc đất – vôi, cọc đất – xi măng, 

cọc đá dăm). Mỗi công nghệ gia cố, xử lý nền đất yếu đều có những ưu điểm, nhược điểm, 

phạm vi ứng dụng riêng. Hiệu quả gia cố, xử lý nền đất yếu phụ thuộc vào bản chất công 

nghệ, loại công trình xây dựng và đặc biệt là cấu trúc nền đất yếu . Đối với những khu vực 

có đất yếu phân bố ngay trên mặt đất và chiều dày nhỏ thì các công nghệ xử lý hiệu quả là 

công nghệ thay thế đất yếu bằng đất tốt; công nghệ trộn vôi, trộn xi măng; công nghệ cọc 

tre, cừ tràm; công nghệ sử dụng vải địa kỹ thuật. Tại những khu vực có đất yếu phân bố 

dưới sâu, chiều dày lớn thì công nghệ xử lý hiệu quả hơn cả là công nghệ cọc cát; công 

nghệ giếng cát, bấc thấm; công nghệ cọc đất – xi măng, cọc đất – vôi.  

Tổng quan trên thế giới 

- Công nghệ gia cố nền đất yếu bằng các thiết bị thoát nước thẳng đứng được sử dụng 

kết hợp với công nghệ gia tải trước nhằm tăng nhanh tốc độ cố kết của nền đất. Thiết bị 

thoát nước thẳng đứng được dùng phổ biến đầu tiên là giếng cát, được thi công bằng cách 

khoan tạo lỗ với các đường kính khác nhau, sau đó lấp đầy lỗ khoan bằng cát. Những giếng 

cát đầu tiên được thi công ở California năm 1934 và vẫn được sử dụng rộng rãi ở Mỹ đến 

những năm 1970 [1]. Sau đó, Dastidar & nnk đã đề xuất ứng dụng công nghệ bấc cát (sand-

wicks) để gia cố nền đất yếu [2].Một vật liệu thoát nước khác là bấc thấm được nghiên cứu 

từ năm 1948 bởi Kjellman, có ưu điểm thi công nhanh, ít xảy ra sự cố trong quá trình thi 

công và hạn chế dùng vật liệu cát tự nhiên [3]. Từ những năm 1970, bấc thấm (PVDs) thẳng 

đứng được dùng để thay thế hoàn toàn bấc cát. Tuy nhiên, bấc thấm có hạn chế là độ lún 

của nền sau khi xử lý bằng bấc thấm thường lớn hơn độ lún tính toán, cho nên, từ những 

năm 2000, việc xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm được kết hợp với công nghệ cố kết chân 

không (hút chân không). Cho đến nay, công nghệ cố kết chân không kết hợp với bấc thấm 

đã được sử dụng rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. 

Tính thời sự của vấn đề 

Công nghệ gia cố, xử lý nền đất yếu bằng cọc vật liệu rời cũng đã được sử dụng phổ 

biến trên thế giới từ rất lâu. Năm 1930, lần đầu tiên cọc vật liệu rời được áp dụng để gia cố 

nền đất yếu tại Pháp và sau đó được sử dụng phổ biến ở Châu Âu từ những năm 1950 của 

thế kỷ trước. Bản chất của công nghệ này là làm chặt đất bằng cách đưa vật liệu rời vào 

trong nền đất để chiếm thể tích lỗ rống trong đất và đồng thời làm vật liệu thoát nước thẳng 

đứng để tăng nhanh quá trình cố kết thấm.  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 235  

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Phương pháp nghiên cứu 

- Tổng hợp, phân tích, tính toán và kết hợp phương pháp chuyên gia để đánh giá các 

yếu tố liên quan đến hiệu quả sử dụng phương pháp lý thuyết dựa trên các tài liệu tham 

khảo, phương pháp của các chuyên gia có kiến thức trong sử lý nền đất yếu đặc biệt là 

phương pháp sử dụng cọc cát - xi măng - tro bay, phương pháp thí nghiệm trong phòng thí 

nghiệm tại Việt Nam 

Phương tiện nghiên cứu 

- Nhiều tiêu chuẩn xây dựng về xử lý nền đất yếu theo các công nghệ này đã được 

ban hành như  TCVN 9403:2012, TCVN 9355:2012, TCVN 9842:2013, TCVN 

11713:2017 [37-40] làm căn cứ pháp lý quan trọng trong xử lý nền đất yếu ở nước ta. Kết 

hợp việc thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đưa ra kết quả của đề tài nghiên cứu. 

Nội dung nghiên cứu đã thực hiện 

Chương 1: Tổng quan về đất yếu và các biện pháp sử lý nền đất yếu 

- Việt Nam được biết đến là nơi có nhiều đất yếu, đặc biệt lưu vực sông Hồng và sông 

Mê Kông. Nhiều thành phố và thị trấn quan trọng được hình thành và phát triển trên nền 

đất yếu với những điều kiện hết sức phức tạp của đất nền, dọc theo các dòng sông và bờ 

biển. Thực tế này đã đòi hỏi phải hình thành và phát triển các công nghệ thích hợp và tiên 

tiến để xử lý nền đất yếu. 

- Các biện pháp xử lý nền đất yếu đc chia làm 3 loại là biện pháp cơ học biện pháp 

vật lý và biện pháp hóa học. Trong nội dung hnay nhóm e sẽ giới thiệu về một số biện pháp 

cơ học là cọc cát, cọc đất xi măng và 1 biện pháp mới đang trong quá trình nghiên cứu đó 

là phương pháp cọc cát xi măng tro bay  

Chương 2: Xác định các chỉ tiêu cơ lý hóa của vật liệu cọc cát - xi măng - tro bay 

- Quá trình nén chặt xảy ra chủ yếu do sự phá huỷ các cạnh và góc nhọn của các hạt, 

các hạt xắp xếp lại, độ lỗ rỗng giảm đi. 

- Quá trình nén chặt của đất phụ thuộc vào độ lỗ rỗng ban đầu của cát. Độ lỗ rỗng ban 

đầu càng lớn thì quá trình nén chặt đất cát xảy ra càng nhanh và ngược lại. 

- Khi cất tải, chỉ một phần biến dạng của đất mang tính đàn hồi, còn phần lớn là biến 

dạng dư. 

- Với các loại cọc trộn xi măng, sự có mặt của xi măng giúp làm cho cọc có sức chịu 

tải lớn (hình thành cường độ do các phản ứng thủy hóa xi măng và hút nước khi trộn khô). 

Ngoài ra do phản ứng thủy hóa xi măng là thủy nhiệt nên tỏa ra nhiệt lượng lớn, ảnh hưởng 
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đến độ bền của cấu kiện cọc. Để giảm nhiệt tỏa ra cũng như giảm giá thành cọc nhờ tận 

dụng vật liệu phế thải mà vẫn đảm bảo tính chất kết dính và hút nước, tro bay được sử dụng 

để thay thế một phần xi măng trong cấu kiện cọc cát – xi măng – tro bay. 

  

Mẫu đối chứng không chứa tro bay             Mẫu xi măng-cát-20% tro bay 

Hình 7. Hình ảnh SEM mẫu đá xi măng-cát-tro bay 1 ngày tuổi 

Chương 3: Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng - tro bay 

- Quá trình nén chặt cơ học là gia cố nền bằng cọc cát - xi măng -  tro bay là dùng 

thiết bị chuyên dụng đưa một lượng vật liệu vào nền đất dưới dạng cọc hỗn hợp cát - xi 

măng - tro bay. Lượng vật liệu cát, xi măng và vôi này sẽ chiếm chỗ các lỗ hổng trong đất 

làm cho độ lỗ rỗng giảm đi, các hạt đất sắp xếp lại, kết quả là đất nền được nén chặt 

  

Hình 2. Hình ảnh cọc cát xi măng tro bay thi công xong 
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- Quá trình cố kết thấm là Ngoài tác dụng nén chặt đất, cọc cát - xi măng – tro bay 

còn có tác dụng làm tăng nhanh quá trình cố kết của đất nền. Do cọc cát - xi măng – tro 

bay được đưa vào nền dưới dạng khô nên hỗn hợp cát - xi măng – tro bay sẽ hút nước trong 

đất nền để tạo ra vữa xi măng, sau đó biến thành đá xi măng. Quá trình tạo vữa xi măng 

làm tổn thất một lượng nước lớn chứa trong lỗ hổng của đất, nghĩa là làm tăng nhanh quá 

trình cố kết của nền đất 

- Quá trình gia tăng cường độ của cọc gia cố và sức kháng cắt của đất nền. Khi gia 

cố nền đất yếu bằng cọc cát, sức kháng cắt của cọc cát dưới tác dụng của tải trọng ngoài 

xác định theo định luật Coulomb  =  tg , với  là góc ma sát trong của cát. Khi trộn 

thêm xi măng và vôi vào cát, do hình thành liên kết xi măng - tro bay trong cọc nên khả 

năng chịu lực nén và lực cắt của cọc gia cố tăng lên đáng kể. 

- Quá trình gia tăng cường độ của cọc cát-xi măng và nền đất yếu xung quanh cọc. 

- Công nghệ cọc cát-xi măng-tro bay gia cố nền đất yếu được phát triển trên cơ sở 

công nghệ cọc cát và công nghệ cọc đất-xi măng. Vì vậy, về lý thuyết, cọc cát-xi măng-tro 

bay vừa giống cọc cát lại vừa giống cọc đất-xi măng, vừa có tính năng cải tạo nền lại vừa 

có tính năng gia cố nền 

- Quá trình gia tăng cường độ của hỗn hợp cát-xi măng-tro bay.Khác với cọc cát, vật 

liệu làm cọc cát-xi măng-tro bay để gia cố nền đất yếu gồm cát, xi măng và tro bay trộn 

với nhau ở trạng thái khô. Sau khi thi công tạo cọc, hỗn hợp cát-xi măng-tro bay khô sẽ hút 

nước ở trong nền đất yếu tạo thành vữa cát-xi măng-tro bay. Quá trình rắn chắc của vữa 

cát-xi măng-tro bay sẽ làm gia tăng cường độ của cọc cát-xi măng-tro bay và nền đất yếu 

xung quanh cọc 

  

Hình 3. Hình ảnh bãi cọc cát xi măng tro bay và máy khoan thi công chuyên dụng 
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Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Từ các phân tích nêu trên, đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu phát triển một công 

nghệ phù hợp để gia cố nền đất yếu nhằm phát huy được ưu điểm và khắc phục được hạn 

chế của các công nghệ ngoại (bấc thấm, cọc cát, cọc đất-xi măng, v.v...). Công nghệ cọc 

vật liệu hỗn hợp cát biển-xi măng-tro bay với đầy đủ cơ sở lý thuyết và thực nghiệm; phát 

huy được ưu điểm và khắc phục được nhược điểm của các công nghệ nêu trên; đồng thời 

sử dụng nguồn cát biển và tro bay tại chỗ làm vật liệu cọc, giúp hạn chế sử dụng nguồn cát 

sông vốn đang ngày càng khan hiếm và giải quyết vấn đề tro xỉ thải ra môi trường 

Việc “nghiên cứu công nghê xử lý nền đất yếu bằng cọc cát – xi măng – tro bay trong 

xây dựng cơ sở hạ tầng“ là giải pháp thực sự cần thiết, có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa 

học và thực tiễn cao, hoàn toàn xuất phát từ thực tiễn khách quan. 

3. KẾT LUẬN 

- Đất yếu là đất có khả năng chịu tải nhỏ, có tính lún nén lớn, hầu như bão hòa nước, 

có hệ số rỗng lớn, lực chống cắt nhỏ, modun biến dạng thấp. 

- Từ các phân tích nêu trên, đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu phát triển một công 

nghệ phù hợp để gia cố nền đất yếu nhằm phát huy được ưu điểm và khắc phục được hạn 

chế của các công nghệ ngoại (bấc thấm, cọc cát, cọc đất-xi măng, v.v...).  

- Công nghệ cọc vật liệu hỗn hợp cọc cát - xi măng - tro bay với đầy đủ cơ sở lý 

thuyết và thực nghiệm, phát huy được ưu điểm và khắc phục được nhược điểm của các 

công nghệ nêu trên, đồng thời sử dụng nguồn cát và tro bay tại chỗ làm vật liệu cọc, giúp 

hạn chế sử dụng nguồn cát vốn đang ngày càng khan hiếm và giải quyết vấn đề tro xỉ thải 

ra môi trường gây ô nhiễm. 
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Abstract: Urbanization has been creating continuous growth in transportation 

demand, leading to serious issues including infrastructure overload, disrupted traffic flow 

and associated vehicular emissions.  As a result, resolving these problems becomes one of 

the primary missions of the worldwide governments. To overcome negative consequence 

of increasing vehicle volume, optimization of the traffic signal timing system is considered 

as a promising approach. In metropolises, oversaturated intersections where the traffic 

density and vehicle exhaust emission level are significant, have been considered as the first 

priority to target. A number of scientists have attempted to design the most appropriate 

traffic lights timing. However, the majority of previous studies have not formed a 

comprehensive evaluation of essential factors, especially in relation with the appropriate 

weighting of vehicle emission parameter. This research aims to generate a database to 

manage and optimize traffic signals at signalized intersections in the road network using 

multi-objective optimizations, GIS data and traffic simulation models considering the 

vehicle exhausted emission.  

Keywords: Traffic signal timing optimization, Genetic Algorithm, Vehicle emission, 

Traffic control.   

1. INTRODUCTION 

Although, above literature review shows that several existing research, evaluating 

vehicle emissions in traffic control system, have been developed, there is a limitation in 

forming a real-time signal timing optimization approach considering comprehensively 

principal issues, with fitting weights of each analytical factor, especially vehicle emission. 

For that reason, by assessing the appropriate correlation between traffic signal optimization 

and vehicle exhaust emission, a comprehensive performance index model using genetic 
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algorithm, validated by actual traffic data, GIS application from an intersection in Taiwan, 

is established in this research. 

2. GA EMISSION-BASED TRAFFIC SIGNAL TIMING MODEL DEVELOPMENT 

2.1. Model Conceptual Framework 

Figure 1 displays the Model conceptual framework. As can be seen in the framework, 

objective functions are combination of average delay function, number of stops function, 

traffic capacity function and vehicle emission function. The normalization process of the 

objective functions then is affected by variables, namely, necessary cycle length, Safe 

pedestrian crossing, available effective green time, and constrained optimizations. Genetic 

Algorithm is, then applied at the final stage to optimize the fitness function to form optimal 

traffic signal timing scheme.   

 

Figure 1.  Model conceptual framework   

2.2. Genetic Algorithm Application 

Existing analytical studies revealed that genetic algorithm-based methods 

demonstrated better performance in comparison to traditional techniques, which are built 

on optimization practice, natural evolution, and heuristic algorithm. It should be noted that 

chromosome design, fitness function and appropriate operators are core elements of genetic 

algorithm design in this paper.  
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Figure 2.  Four-phase signalized intersection’s chromosome code 

Individual chromosome was used to code timing plan at a specific intersection. In this 

research, a specific chromosome designed cycle time (CI) and efficient green times (tij) 

were used.   

 

Figure 3.  Genetic Algorithm Process 

Following phases are structured to apply GA: 

i) Initial population is created based on the outcome of chromosomes’ encoding. Two 

encoding techniques, namely, binary coding and number coding, are considered, and the 

real number coding method was chosen because of its advantages.  

ii) Criteria terminations are assessed, based on GA’s process and the fitness 

function’s condition, to determine the globally optimum values. 

iii) If the terminate conditions is not satisfied, the evolutionary practice could be 

improved by developing the GA's operators to re-calculate the function and acquire the 

optimal outcomes.  
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3. DATA COLLECTION 

To validate the research, actual traffic statistics at Taiwan Boulevard- Huichung Road 

intersection is analyzed. This intersection was selected, as it is located in one of the highest 

traffic density road in the city. The traffic flow data in peak hour and the location of 

collected data are displayed in the Figure 4. 

  

Figure 4. Traffic flow rate at selected area during peak hour 

4. RESULTS AND DISCUSSION  

Based on the collected data of traffic flow, the fitness function was formed by using 

expression from [1] to [6]. Traffic geometry statistics and actual traffic flow records were 

used following formulas from [7] to [13] to determine constrained conditions. The model’s 

efficiency was experimented by applying different scenarios.  

a) α =0.4 < β= 0.6 Vehicle emission is more significant than traffic 

efficiency. 

b) α =  β= 0.5              Both issues equally important.  

c) α =0.6 >  β= 0.4 Traffic efficiency is more important than vehicle 

emission. 

The optimal global value of the fitness function can be approached by an appropriate 

process of genetic algorithm formulation. It is worth noting that GA's operators, population 

size, reproduction techniques and stopping measures demonstrate a clear influence on the 

efficiency of the genetic algorithm. Table 1 displays the critical influences of the GA's 

practice.  

Table 1.  Critical factors of formulated GA 

Factors Values Techniques use 

Population size 200 - 

Selection - Uniform 

Reproduction 0.05 x Population Size Elite count 

Mutation  probability 0.1  Adaptive feasible 

Crossover probability 0.5 Intermediate 
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Table 2. Optimal results of different scenarios  

Table 3. Initial and calculated value comparison (Initial value = 100%) 

 Factors α=0.4;  β= 0.6 α= 0.5; β= 0.5 α=0.6;  β= 0.4 

Average delay  88.% 90.3 % 90.8 % 

Emissions 91.5 % 92.9 % 93.3 % 

Number of stops 98.0 % 97.9 % 96.8 % 

Capacity  101.5 % 101.7 % 102.4 % 

 

 

Figure 5. Initial and calculated values comparison (initial value =100%) 
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T1 

(s) 

T2 

(s) 

T3 

(s) 

T4 

(s) 

C 

(s) 

Average-

delay  

(s) 

Emission 

(g/h) 

Number 

of stops 

(Stops/h) 

Capacity  

(Pcu/h) 

Initial 

values 
86 31 31 16 180 51.65 7212.11 4830.05 12698.33 

α=0.4;  

β= 0.6 
75 11 45 8 155 45.63 6599.41 4735.09 12883.23 

α= 0.5;  

β= 0.5 
78 11 44 11 160 46.61 6699.49 4728.81 12920.00 

α=0.6;  

β= 0.4 
81 18 44 5 164 46.88 6726.03 4675.63 12998.78 
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5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The increase of vehicle number, as the consequence of urbanization, is creating 

serious traffic problems, including low efficiency, time loss and polluted air quality. 

Consequently, an urgent need to investigate a method being able to enhance traffic network 

efficiency regarding to critical factors, has been required, and optimal signal timing scheme 

at complex intersections is considered as an effective solution.  

A number of researchers have explored this area with various performance indexes. 

However, there is a limited of studies, which optimize real-time signal timing schemes 

based on vehicle emission regarding to other significant parameters. This research 

generated a database to manage and optimize traffic signals at signalized intersections in 

the road network using multi-objective optimizations, GIS data and traffic simulation 

models considering the vehicle exhausted emission. 

Advanced developments of the proposed model are its capability of forming optimal 

traffic signal timing plans a long with minimizing vehicle emissions, and better 

determination of critical parameters’ weight. Although significant performance of the 

proposed model is revealed in the case study, the data was only collected from a single 

intersection. Future works can improve robustness of the proposed model by testing various 

traffic flow data from different types of intersections. 
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Tóm tắt: Giả sử ta có hai phương án đầu tư A và B, và cần chọn ra một phương án 

để đầu tư. Ta đã biết, khi sử dụng chỉ tiêu NPV và IRR để đánh giá lựa chọn phương án 

đầu tư thì khi NPVA > NPVB và IRRA > IRRB, ta sẽ lựa chọn phương án A (và ngược lại). 

Tuy nhiên, trong thực tế, khi tính toán NPV và IRR ta sẽ gặp trường hợp NPV và IRR cho 

kết quả trái ngược nhau (chẳng hạn NPVA > NPVB và IRRA < IRRB). Khi đó ta sẽ chọn 

phương án A hay phương án B? Đề tài nghiên cứu sẽ mở ra một cách tiếp cận để giải quyết 

câu hỏi trên. Cách tiếp cận là lấy phương án với khoản đầu tư ban đầu lớn hơn làm phương 

án cơ sở để so sánh, sau đó tính toán chênh lệch dòng tiền mỗi kì giữa 2 phương án đầu 

tư. Cuối cùng, tính các chỉ tiêu NPV và IRR của dòng tiền mới này, đánh giá các chỉ tiêu 

trên để lựa chọn phương án đầu tư tốt nhất. 

Từ khóa: phương án đầu tư, NPV, IRR 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đầu tư phát triển là nhiệm vụ chiến lược, một giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng cao, ổn định và bền vững cho một 

đất nước cũng như trong từng địa phương.  

Thời gian vừa qua, Việt Nam đã có nhiều cố gắng và thu được một số kết quả trong 

lĩnh vực đầu tư phát triển. Việc đánh giá lựa chọn dự án đầu tư đã có tiến bộ. Qua đó chọn 

ra được những dự án đầu tư hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện từng 

bước đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Song đến nay việc lựa chọn dự án đầu 

tư sao cho hiệu quả kinh tế tốt nhất vẫn còn một số vấn đề nan giải gây khó khăn trong việc 

ra quyết định của các chủ đầu tư. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, Việt Nam đang trong 

quá trình đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng 
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GDP ngày một cao và bền vững, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng tụt hậu về kinh 

tế đặt ra nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn, trong khi các nguồn lực nhất là nguồn vốn đầu 

tư của Nhà nước còn hạn hẹp. Vì thế, việc nghiên cứu tìm ra giải pháp lựa chọn dự án đầu 

tư càng là vấn đề cấp thiết. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng lí luận kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và 

tổng hợp, đồng thời kết hợp với tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu, giải 

quyết vấn đề đặt ra của đề tài. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Cơ sở lí luận về dự án đầu tư và cơ sở đánh giá dự án đầu tư 

2.2.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 

Dự án đầu tư là hệ thống các văn kiện của toàn bộ các bước nghiên cứu và đề xuất 

đầu tư tạo ra, mở rộng phát triển những phương tiển nhất định làm tăng sản lượng hàng hóa 

hoặc dịch vụ xã hội trong một khoảng thời gian. 

2.2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của dự án đầu tư xây dựng 

2.2.1.2.1. Giá trị tiền tệ theo thời gian 

- Công cụ sử dụng dòng thời giạn cho phép ta so sánh chi phí và lợi ích của một dự 

án dài hạn bằng cách chuyển đổi tất cả các dòng tiền thành một điểm chung theo thời gian.  

- Ba quy tắc giá trị dòng tiền tệ theo thời gian: 

• Quy tắc 1: So sánh và kết hợp các giá trị tiền tệ 

• Quy tắc 2: Di chuyển dòng tiền về tương lai 

• Quy tắc 3: Di chuyển dòng tiền về hiện tại 

2.2.1.2.2. Lãi suất và chi phí sử dụng vốn 

• Lãi suất thực hàng năm (EAR- effective annual rate): là tỉ lệ lãi suất cho biết số tiền 

lãi thực tế sẽ thu được vào cuối một năm. 

• Lãi suất danh nghĩa (APR- Annual Percentage Rate): số tiền lãi đơn giản thu về 

được trong một năm, nghĩa là số tiền lãi kiếm được mà chưa tính đến sự ghép lãi theo kỳ 

hạn. Bởi vì nó không bao gồm hiệu ứng ghép lãi, mức phát biểu lãi suất APR thường ít hơn 

số tiền lãi thực tế mà ta sẽ thu được. Để tính toán số tiền thực tế ta thu được trong một năm, 

trước tiên phải chuyển đổi APR thành tỷ lệ lãi suất thực EAR. 

2.2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá dự án 
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2.2.1.3.1. Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (NPV) 

Chỉ tiêu hiện tại ròng/ hay hiệu số thu chi quy về hiện tại cho biết lợi nhuận ròng thu 

được tới thời điểm xem xét là bao nhiêu. Đây là kỹ thuật tính toán trong thẩm định đầu tư 

phổ biến nhất. Dự án thường được chấp nhận nếu NPV dương. Công thức tính toán: 

NPV=
( ) ( )


== +

−
+

n

t
t

t
n

t
t

t

r

C

r

B

00 11
    (2.1) 

Trong đó: 

Ct: Dòng tiền chi của dự án 

n: Tuổi thọ dự kiến của dự án 

r : Tỉ suất chiết khấu-Chi phí sử dụng vốn trung bình của dự án. 

Bt:  Là khoản thu ở năm t của dự án 

Ct: Dòng tiền  chi của dự án  

2.2.1.3.2. Chỉ tiêu tỉ suất nội hoàn (IRR) 

Trong một số tình huống, ta biết giá trị hiện tại và dòng tiền của một cơ hội đầu tư 

nhưng bạn không biết mức lãi suất tương đương với chúng. Lãi suất này được gọi là lãi 

suất hoàn vốn nội bộ (IRR), được định nghĩa là lãi suất mà tại đó giá trị hiện tại ròng của 

dòng tiền bằng 0. IRR được tính bằng cách giải phương trình NPWIRR = 0. Công thức xác 

định: 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 + (𝑟2 − 𝑟1) ∗
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1+|𝑁𝑃𝑉2|
  (2.2) 

-  r1,r2: Suất chiết khấu ước tính ở mức thấp và mức cao mà tại đó NPW có giá trị 

dương và giá trị âm gần 0. 

-  NPW1, NPW2: Giá trị dương và giá trị âm của NPW ứng với r1 & r2. 

2.2.2. Phân tích thực trạng đánh giá dự án đầu tư loại trừ nhau 

2.2.2.1. Các trường hợp đánh giá dự án đầu tư loại trừ nhau 

Các dự án loại trừ lẫn nhau xảy ra khi chấp nhận một dự án đầu tư, nghĩa là loại bỏ 

các dự án đầu tư khác, mặc dù các dự án đầu tư đứng một mình có thể thỏa mãn là các dự 

án đầu tư tốt, tức là, có giá trị hiện tại ròng dương (NPV) và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cao 

(IRR). Hai lý do mà một công ty/tổ chức không có sự lựa chọn độc lập của các dự án.  

- Thứ nhất, công ty có thể phải đối mặt với một hạn chế phân bổ vốn, trong đó không 

phải tất cả các dự án tốt có thể được chấp nhận và các lựa chọn phải được thực hiện trên 

các dự án đầu tư tốt.  

- Thứ hai, các dự án có thể loại trừ lẫn nhau vì chúng phục vụ cùng một mục đích và 

việc chọn một dự án làm cho dự án khác trở nên dư thừa.  
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2.2.2.2. Mô phỏng các trường hợp dự án loại trừ nhau 

a. Các dự án có vốn đầu tư ban đầu khác nhau 

Xét dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 

Dự án trên có 2 phương án đầu tư như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Phương án A (ĐVT:1000đ) 

Năm Dòng tiền 

0 -7.000.000.000 

1 900.000.000 

2 1.000.800.000 

3 1.500.300.000 

4 2.000.700.000 

5 2.600.100.000 

6 2.500.200.000 

7 3.000.600.000 

8 3.000.600.000 

9 3.500.100.000 

10 3.900.600.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Phương án B (ĐVT:1000đ) 

Năm Dòng tiền 

0 -4.500.000.000 

1 350.010.000 

2 400.005.000 

3 1.000.035.000 

4 1.000.080.000 

5 1.200.060.000 

6 1.300.050.000 

7 1.500.030.000 

8 1.800.000.000 

9 2.000.025.000 

10 2.500.020.000 

❖ Phương án A: 

• 𝑁𝑃𝑉𝐴= -𝑉0 + 
𝐵𝑡−𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡 = 3.111.403.962 

• Chọn IRR1 =7%, IRR2 = 7,5% 

• 𝑁𝑃𝑉1= 8.487.788.459 

• 𝑁𝑃𝑉2= - 2.590.958.257 

➢ IRRA = IRR1 + (IRR2 – IRR1). 
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1+|𝑁𝑃𝑉2|
 = 7,38% 

❖ Phương án B: 

• 𝑁𝑃𝑉𝐵= -𝑉0 + 
𝐵𝑡−𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡= 833.684.075 

• Chọn IRR1 =18%, IRR2 = 18,5% 

• 𝑁𝑃𝑉1= 92.863.558; 𝑁𝑃𝑉2=-16.442.500 

➢ IRRB = IRR1 + (IRR2 – IRR1). 
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1+|𝑁𝑃𝑉2|
 = 31,28% 

Khi tính toán NPV và IRR cho hai phương án, chúng ta thấy:  
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• NPVA= 3.111.403.962 > NPVB = 833.684.075 =>Kết luận phương án đầu tư A tốt 

hơn B. 

• IRRA= 7,38% < IRRB=18,42% => Kết luận phương án đầu tư B tốt hơn A.  

Do đó, các kết luận trên là khó hiểu và gây khó khăn trong việc ra quyết định cuối 

cùng.  

b. Xét dự án xây dựng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 

Dự án trên có hai phương án đầu tư có cùng mức vốn đầu tư ban đầu như sau: 

      

      

 

Phương án C (ĐVT:1000đ)                  Phương án D (ĐVT:1000đ) 

❖ Phương án C: 

• 𝑁𝑃𝑉𝐷= -𝑉0 + 
𝐵𝑡−𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡= 840.719.735 

• Chọn IRR1 =20%, IRR2 = 20,5% 

• 𝑁𝑃𝑉1= 37.256.524 

• 𝑁𝑃𝑉2= -963.058.439v 

➢ IRRD = IRR1 + (IRR2 – IRR1). 
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1+|𝑁𝑃𝑉2|
 = 20,02 (%) 

❖ Phương án D: 

• NPVC= -V0 + 
Bt−Ct

(1+i)t
= 837.281.823 

• Chọn IRR1 =17%, IRR2 = 17,5% 

• NPV1= 25.071.567 

• NPV2= -161.399.179 

Năm Dòng tiền 

0 -7.000.000.000 

1 200.025.000 

2 400.050.000 

3 800.100.000 

4 1.500.300.000 

5 2.000.700.000 

6 2.200.500.000 

7 3.000.600.000 

8 3.200.400.000 

9 3.500.100.000 

10 3.500.100.000 

Năm Dòng tiền 

0 -7.000.000.000 

1 3.500.100.000 

2 2.199.960.000 

3 1.999.800.000 

4 999.900.000 

5 900.000.000 

6 799.650.000 

7 649.800.000 

8 299.700.000 

9 250.200.000 

10 150.030.000 
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➢ IRRD = IRR1 + (IRR2 – IRR1). 
NPV1

NPV1+|NPV2|
 = 17,07 (%) 

Tương tự tính toán NPV và IRR cho hai phương án C và D, chúng ta thấy:  

- NPVC = 837.281.823 < NPVD = 840.719.735=> Kết luận phương án đầu tư D tốt 

hơn C.  

- IRRC= 20,02% > IRRD=17,06%=> Kết luận phương án đầu tư C tốt hơn D.  

Do đó các kết luận trên cũng là khó hiểu và gây khó khăn trong việc ra quyết định 

cuối cùng 

2.2.3. Mô phỏng đánh giá lựa chọn dự án và đề xuất 

2.2.3.1. Phương pháp đánh giá lựa chọn 2 phương án loại trừ nhau 

- Một cách tiếp cận khác để lựa chọn giữa hai dự án loại trừ nhau là tính toán chênh 

lệch dòng tiền mỗi kỳ giữa hai phương án đầu tư. Khi tính toán dòng tiền chênh lệch, dự 

án với khoản đầu tư ban đầu lớn hơn sẽ trở thành dự án cơ sở để so sánh. Dòng tiền chênh 

lệch được tạo ra có thể được sử dụng để tính NPV và quy tắc quyết định có thể được tóm 

tắt như sau: 

+ Nếu NPVB-A> 0 : Dự án B tốt hơn Dự án A 

+ NPVB-A <0 : Dự án A tốt hơn Dự án B 

- Dòng tiền chênh lệch cũng có thể được sử dụng để tính toán IRR, và có thể hướng 

dẫn chúng ta trong việc lựa chọn dự án tốt hơn. 

+ Nếu IRR B-A> WACC hay r (tỉ suất chiết khấu của dự án): Dự án B tốt hơn Dự án A 

+ IRRB-A < WACC hay r: Dự án A tốt hơn Dự án B. 

2.2.3.2. Mô phỏng đánh giá lựa chọn đầu tư 

2.2.3.2.1. Trường hợp vốn đầu tư ban đầu khác nhau 

Tính chênh lệch dòng tiền giữa 2 phương án, tức là đi tính (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐴 −  (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐵 

Đặt (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐴 −  (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐵 = 𝑋 

- Lựa chọn theo chỉ tiêu NPV 

𝑁𝑃𝑉𝑋= 2.277.719.887 > 0 

➢ Ta chọn phương án A. 

- Lựa chọn theo chỉ tiêu IRR 

Chọn IRR1 =31%, IRR2 = 31,5%, NPV1= 23.808.678, NPV2= -18.411.779 

IRRX = IRR1 + (IRR2 – IRR1). 
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1+|𝑁𝑃𝑉2|
 = 31,28 (%) > r =15%  

➢ Ta chọn phương án A. 
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Bảng 2.1. Bảng dòng tiền X qua các năm 

Năm  Dòng tiền 

0 -2.500.000.000 

1 549.990.000 

2 600.795.000 

3 500.265.000 

4 1.000.620.000 

5 1.400.040.000 

6 1.200.150.000 

7 1.500.570.000 

8 1.200.600.000 

9 1.500.075.000 

10 1.400.580.000 

2.2.3.2.2. Trường hợp vốn đầu tư ban đầu bằng nhau 

Tính chênh lệch dòng tiền giữa 2 phương án, tức là đi tính (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐶 −  (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐷 

Đặt (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐶 −  (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)𝐷 = 𝑌 

- Lựa chọn theo chỉ tiêu NPV 

𝑁𝑃𝑉𝑌= -3.437.913 < 0 

➢ Ta chọn phương án D. 

- Lựa chọn theo chỉ tiêu IRR: Chọn IRR1 =15,5%, IRR2 = 15% 

Tương tự, ta cũng chọn phương án D 

Bảng 2.2. Bảng dòng tiền Y qua các năm 

Năm  Dòng tiền 

0 0 
1 3.300.075.000 
2 1.799.910.000 
3 1.199.700.000 
4 -500.400.000 
5 -1.100.700.000 
6 -1.400.850.000 
7 -2.350.800.000 
8 -2.900.700.000 
9 -3.249.900.000 
10 -3.350.070.000 

2.2.4. Kết luận 

Khi xem xét so sánh hai phương án chúng ta có thể sử dụng một trong ba cách: 
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1. So sánh NPV của các phương án. NPV của phương án nào lớn hơn được lựa chọn. 

2. Tính NPV của phương án dòng tiền chênh lệch.  NPV của phương án chênh lệch 

dương thì chọn phương án cơ sở và ngược lại. 

3. So sánh IRR của phương án dòng tiền chênh lệch. So sánh IRR của phương án 

dòng tiền chênh lệch với suất chiết khấu của dự án, nếu nó lớn hơn thì chọn dự án cơ sở và 

ngược lại. 

- Cả ba cách tiếp cận trên luôn đưa ra quyết định giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta 

không được so sánh IRR tính toán của từng phương án riêng rẽ. Nếu chúng ta làm như vậy 

thì sẽ có thể dẫn đến lựa chọn sai, như hai ví dụ trên là: 

+ Chúng ta sẽ chấp nhận phương án có ngân sách nhỏ (A). Khi làm việc với các dự 

án loại trừ lẫn nhau, không cần thiết phải xác định xem đó là vấn đề quy mô hay vấn đề 

khác nhau của dòng tiền theo thời gian 

+ Tuy nhiên hạn chế khi sử dụng NPV là phải biết được suất chiết khấu (r). Do đó, 

sử dụng chỉ tiêu IRR của phương án dòng tiền gia tăng vẫn là sự lựa chọn ưu việt hơn mặc 

dù bản thân nó cũng có một số hạn chế. 
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MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA THẦN TƯỢNG ĐẾN SINH 

VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI        
    

 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

Lớp: 

ThS. Vũ Thị Thanh Phúc 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Mạc Thị Trang 

Nguyễn Trọng Mạnh 

Quản trị kinh doanh 2 

Khai thác vận tải 4 

 

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu, phân tích về thực trạng văn hóa thần tượng hiện nay 

cũng như một số ảnh hưởng của nó đến giới trẻ nói chung và sinh viên trường Đại học 

Giao thông vận tải nói riêng. Từ những diễn biến của hiện tượng, kết hợp với điều tra khảo 

sát thực tế, đề tài đề xuất hệ thống những giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực 

của mạng xã hội đến việc học tập của sinh viên, nâng cao nhận thức của mỗi sinh viên 

trước những hành động không phù hợp của người nổi tiếng.  

Từ khóa: mạng xã hội, idol giới trẻ, thần tượng mạng xã hội, hiện tượng mạng  

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thời gian gần đây có một vấn đề nổi cộm, được rất nhiều người quan tâm trong xã 

hội, đó chính là hiện tượng “Thần tượng mạng xã hội”. Ngày nay, thị hiếu của giới trẻ đã 

thay đổi, các bạn trẻ trong đó có các bạn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải dần 

bị thu hút với những nội dung đăng tải, video clip, những phát ngôn gây sốc, hành động 

không giống ai của một số đối tượng trên mạng xã hội, những đối tượng đó nghiễm nhiên 

trở nên nổi tiếng và trở thành “Thần tượng” của một bộ phận giới trẻ mặc dù trong thực tế 

phần lớn đều là những hành động quá khích, vi phạm pháp luật.Từ đó khiến định hướng 

của giới trẻ trong đó có sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải trở nên lệch lạc, có 

xu hướng a dua, học đòi, chạy theo xu hướng thần tượng mù quáng.Do đó, nhóm tác giả 

đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Một số ảnh hưởng của văn hóa thần tượng đến sinh viên 

trường đại học Giao thông vận tải” nhằm đề ra những giải pháp hi vọng sẽ góp phần giúp 

giới trẻ và các bạn sinh viên trường ĐHGTVT nâng cao nhận thức, đi đúng hướng trên con 

đường trưởng thành. 
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2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Ngoài việc sử dụng phương pháp nghiên cứu chung như logic, phân tích dữ liệu, so 

sánh, tổng hợp, đề tài còn: 

● Khai thác các nguồn thông tin chính thống, có chọn lọc được thu thập từ các trang 

báo điện tử uy tín, mạng xã hội internet, các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài tivi 

liên tục được cập nhật mới nhất về tình hình hiện tại của vấn đề. 

● Phương pháp lập bảng khảo sát lấy ý kiến sinh viên dựa trên phương thức điền 

phiếu trực tiếp. Bên cạnh đó, đề tài sử dụng kết hợp thông qua điền link khảo sát trên mạng 

xã hội như Facebook,... 

● Phương pháp phân tích dữ liệu và tổng hợp số liệu từ kết quả khảo sát được nhằm 

đưa ra kết luận chính xác nhất. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Thực trạng và ảnh hưởng của thần tượng giới trẻ đối với sinh viên Trường Đại 

học Giao thông vận tải 

* Khái quát về lối sống của các bạn sinh viên, ngoài môi trường học tập và gia phong 

của gia đình thì các bạn còn có xu hướng học theo những người nối tiếng và các hoạt động 

được coi là thịnh hành ở những thời điểm nhất định. Với mỗi cá nhân có sự theo dõi những 

chủ khác nhau nhưng nhìn chung các mạng xã hội mà họ tham gia sử dụng là Facebook, 

Instagram, Tiktok,.. và họ dành sự chú ý cho các hiện tượng trên các nền tảng này là khác 

nhau.       

Hình 1. Biểu đồ phân tích mức độ quan tâm của sinh viên Trường ĐH GTVT với 

những hiện tượng mạng xã hội 
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Đi sâu khảo sát để tìm hiểu tâm lý cũng như phản ứng của đối tượng nghiên cứu là 

các bạn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, đa số vẫn chỉ dừng lại ở mức giải trí 

và không mấy ảnh hưởng. Có lẽ, đó là phản hồi thực tế nhất cho sự thờ ơ và thiếu chọn 

lọc, sự dễ dãi trong việc thẩm định đánh giá văn hoá nghệ thuật chăng?Từ đó ta nên hành 

động và nhằm mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ sinh viên chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng 

của việc thần tượng hoá các nhân vật nổi tiếng một cách chóng vánh và thị phi trên mạng 

xã hội.  

Hình 2. Biểu đồ nhận xét về sức ảnh hưởng của idol giới trẻ với sinh viên                                                       

Trường ĐH GTVT 

2.2.2. Những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thần tượng giới trẻ đối với sinh viên 

Đại học Giao thông vận tải  

*Ảnh hưởng tiêu cực  

- “Thần tượng” thực chất là những kẻ giang hồ đội lốt anh hùng, ngày càng lan truyền 

rộng rãi trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt với những phát ngôn lố lăng, phản cảm,... 

- Lôi kéo số lượng lớn các em nhỏ, các bạn học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng 

trào lưu dẫn đến những hành động cổ súy cho những tư duy cực đoan, định hướng lệch lạc 

trong sự phát triển nhân cách và những nguy hại khó lường. 

- Lợi dụng sự nổi tiếng nhất thời để trục lợi, quảng bá hình ảnh phiến diện và phi thực 

tế. 

* Ảnh hưởng tích cực 
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- Các thần tượng đã mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm hứng và cả những ước 

mơ. 

- Ở một số kênh youtube nổi tiếng trên mạng xã hội, được đông đảo người theo dõi, 

ở đa dạng các độ tuổi, top trending-đi đầu xu hướng, ngày ngày họ vẫn đang lan toả năng 

lượng tích cực, truyền tải những thông điệp hết sức ý nghĩa. 

- Từ đó vẫn luôn khuyến khích các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội thông minh, có chọn 

lọc, học tập và kế thừa văn minh nhân loại. 

2.2.3. Nguyên nhân dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa thần tượng giới trẻ 

đến sinh viên trường ĐH GTVT 

- Về mặt chủ quan: Theo nhóm tác giả, sở dĩ giới trẻ và một bộ phận nhỏ sinh viên 

trường ĐH GTVT chịu ảnh hưởng xấu về tâm lý, dẫn đến có thể có hành vi sai trái là do 

sự phát triển chưa hoàn thiện về nhận thức và tâm lý tò mò của giới trẻ. 

- Về khách quan: Đó là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội với trào lưu chia sẻ, 

lan rộng những “hiện tượng” thu hút sự quan tâm cao của cộng đồng mạng. 

2.3. Giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về văn hóa thần tượng 

- Nâng cao ý thức của sinh viên trong việc xác định thần tượng, ảnh hưởng tích 

cực từ văn hóa thần tượng, chủ động giữ gìn văn hóa truyền thống. 

Là sinh viên trường Đại học GTVT chúng ta luôn phải cố gắng, có ý thức rèn luyện, 

nâng cao nhận thức của bản thân để có thể nhận thức đúng đắn về hành vi của bản thân, có 

thể phân biệt đúng - sai, tốt - xấu. Cần thường xuyên nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và năng 

lực toàn diện, có năng lực tư duy và phản biện, nhiệt huyết và dũng khí quyết tâm đẩy lùi 

những tiêu cực từ mạng xã hội , hạn chế sự gia tăng, lộng hành của  những “thần tượng” 

mạng xã hội đó.  

Trách nhiệm của chúng ta là phải quyết liệt lên án cũng như tẩy chay các video, hình 

ảnh tiêu cực. Hạn chế việc sử dụng các mạng xã hội cũng như thiết bị điện tử thông minh 

bằng cách đọc sách, nghe nhạc, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, các hoạt động thể 

thao….. 

- Vai trò của gia đình, xã hội và nhà trường trong giáo dục lối sống, đạo đức, nhận 

thức, nhân cách của con người. 

Gia đình và nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến các con, hạn chế việc các bạn trẻ 

tiếp xúc với các nguồn tin xấu, độc hại trên mạng. Gia đình và nhà trường nên tạo một môi 

trường tốt để đưa con em tới những điều đúng đắn, sống tích cực…. 
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-  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước, có chế tài xử lý nghiêm 

những hành vi có ảnh hưởng xấu đến xã hội. 

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục cũng như răn đe để nâng cao ý thức của các bạn sinh 

viên. Do đó cần chủ động tích cực tuyên truyền, giáo dục giúp sinh viên nhận thức được 

những tác động tiêu cực từ những “thần tượng” với những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa 

trên mạng xã hội. 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp để quản lý internet trên cơ sở hành 

lang pháp lý là Luật An ninh mạng và các luật, bộ luật liên quan. Cần thường xuyên theo 

dõi, khảo sát, đánh giá, nếu cần thiết phải kịp thời điều chỉnh, bổ sung, để hoàn thiện hệ 

thống pháp luật, cơ chế, chính sách,... giúp quản lý hiệu quả, vừa phù hợp với các quy tắc 

điều chỉnh hành vi văn hóa trong sinh hoạt xã hội và cộng đồng, vừa theo kịp sự phát triển 

của mạng xã hội với các vấn đề mới của nó. 

3. KẾT LUẬN 

Mỗi sinh viên là một công dân riêng biệt, sinh ra- lớn lên, phát triển không ngừng về 

thể chất, tinh thần và đều tuân theo theo  quy luật sinh học cũng như các quy luật vận hành 

trong xã hội. Nghiên cứu sự ảnh hưởng có các nhân vật được cho rằng là nổi tiếng,  có mức 

ảnh hưởng tích cực và tiêu cực nhất định tới giới trẻ thanh thiếu niên nói chung và sinh 

viên trường ĐH GTVT nói riêng, nhóm tác giả thấy rõ điểm tích cực ở chỗ giúp sinh viên 

trường ĐH GTVT định hướng được lối sống lành mạnh và tìm ra đam mê trong cuộc sống. 

Song, bên cạnh mặt tích cực cũng có những hạn chế đáng lo ngại từ những “idol” trẻ. Trong 

hệ thống giáo dục đại học, việc giáo dục các môn lí luận chính trị góp phần không nhỏ vào 

việc chấn chỉnh lại những tư tưởng lệch lạc mà các bạn sinh viên học từ các thần tượng 

“xấu”. 

Trong thời đại cách mạng số hóa, đất nước đang hội nhập, phát triển thị trường định 

hướng XHCN đòi hỏi sinh viên Việt nam nói chung và sinh viên ĐH GTVT 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. Bên cạnh đó, nhà trường và gia đình cũng phải có những 

can thiệp để dẫn dắt sinh viên có đường đi đúng đắn, không bị lạc hướng và ngộ độc thông 

tin. Mỗi hành động và lối tư duy không phải tư dưng mà có, đó là quá trình quan sát, học 

tập và làm theo nên việc có bản mẫu tốt nay từ đầu là vô cùng quan trọng. 
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Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu khái quát về kỹ năng giao tiếp, vai trò của triết học 

Mác- Lênin đối với kỹ năng giao tiếp, đề tài đã phân tích thực trạng học tập môn Triết học 

Mác-Lênin và thực trạng về kỹ năng giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Giao thông 

vận tải để từ đó đề ra một số giải pháp từ phía sinh viên, giảng viên và nhà trường cùng 

thực hiện và phối hợp để nâng cao kỹ năng giao tiếp của sinh viên thông qua học tập môn 

Triết học Mác-Lênin  

Từ khóa: Giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, học tập môn Triết học Mác- Lênin, vai trò 

môn Triết hoc Mác- Lênin, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Loài người trong quá trình tồn tại vận động và phát triển của mình luôn có nhu cầu 

trao đổi, chuyển tải những thông điệp văn hóa cho nhau và cho thế hệ sau. Vì vậy, giao tiếp 

đã trở thành công cụ, phương tiện tất yếu và hữu hiệu, tạo nên đặc trưng “tính loài” của 

con người. Giao tiếp là điều kiện thiết yếu trong mọi hoạt động của con người, góp phần 

tạo dựng nhân cách con người, là điều kiện để dẫn tơi thành công trong công việc của hộ. 

Trường Đại học Giao thông vận tải là chiếc nôi đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ, kỹ sư cử 

nhân phục vụ đắc lực cho ngành giao thông vận tải nói riếng, công cuộc bảo vệ xây dựng 

đất nước nói chung. Trước thu thế toàn cầu hóa và sự phát triển như vũ bão của cách mạng 

khoa học công nghệ, sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải khi ra trường bên cạnh 

việc tích lũy đầy đủ kiến thức xã hội, nghề nghiệp mà còn phải có đầy đủ kỹ năng cần thiết 

mới có thể cạnh tranh với sự đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động. Vì thế, kỹ năng 

giao tiếp trở thành một trong những kỹ năng mềm vô cùng cần thiết. Triết học Mác-Lênin 

là môn khoa học cơ bản, thuộc khoa lý luận chính trị cùng với các môn học khác được phân 

nhiệm chức năng hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên. Để nghiên cứu 
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một cách có hệ thống vai trò môn Triết học Mác- Lênin đối với việc phát triển kỹ năng giao 

tiếp cho sinh viên nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài “ Phát triển kỹ năng giao tiếp của sinh 

viên Trường Đại học Giao thông vận tải thông qua học tập môn Triết học Mác- Lênin.” 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Những vấn đề chung về kỹ năng giao tiếp và vai trò của Triết học Mác- Lênin 

trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp đối với sinh viên 

2.1.1. Khái lược về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp 

Giao tiếp: là hành vi và quá trình, trong đó con người tiến hành trao đổi thông tin với 

nhau, nhận thức, đánh giá về nhau, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau.  

Kỹ năng giao tiếp: là khả năng vận dụng hiệu quả các tri thức và kinh nghiệm giao 

tiếp, các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ vào những hoàn cảnh khác nhau của quá 

trình giao tiếp nhằm đạt được mục đích giao tiếp.  

 Kỹ năng giao tiếp có vai trò vô cùng quan trọng trong giao tiếp: Kỹ năng 

giao tiếp giúp cho quá trình giao tiếp đạt hiệu quả, giúp con người mở rộng các mối quan 

hệ xã hội và kết nối mọi người dễ dàng với nhau. 

2.1.2. Khái quát môn Triết học Mác- Lênin và vai trò của môn học đối với việc phát triển 

kỹ năng giao tiếp 

Triết học Mác-Lênin là một giai đoạn phát triển của lịch sử triết học 

Triết học Mác-Lênin trở thành cơ sở lý luận, yếu tố quan trọng cấu thành nền tảng tư 

tưởng của Đảng và Nhà nước ta 

 Triết học Mác-Lênin góp phần hình thành thế giới quan duy vật biện chứng khoa 

học và cách mạng trong nhân cách sinh viên Việt Nam 

Triết học Mác-Lênin góp phần xây dựng nhân sinh quan tốt đẹp cho sinh viên. 

Triết học Mác-Lênin cung cấp phương pháp luận biện chứng duy vật. 

Giáo dục triết học Mác-Lênin góp phần xây dựng lý tưởng cho các thế hệ sinh viên 

Việt Nam 

2.2. Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp của sinh viên 

thông qua học tập môn Triết học Mác- Lênin của sinh viên trường Đại học Giao thông 

vận tải hiện nay 

2.2.1. Thực trạng phát triển kỹ năng giao tiếp của sinh viên thông qua học tập môn Triết 

học Mác- Lênin của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải 

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải trong quá trình giao tiếp thường gặp 

phải các vấn đề như: 
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- Đa số sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải đều tư duy khối khoa học tự 

nhiên cùng với đặc trưng nghề nghiệp tư duy logic, chính xác làm họ trở nên cứng nhắc 

thiếu mềm dẻo trong giao tiếp 

- Một bộ phận không nhỏ giao tiếp hồn nhiên thiếu câu thưa, câu hỏi 

- Tâm lí e ngại, thụ động ngại giao tiếp 

- Thiếu kiến thức xã hội và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ 

Điều tra xã hội học về thực trạng phát triển kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường 

Đại học Giao thông vận tải thông qua môn Triết học Mác- Lênin: 

+ Môn triết học Mác-Lênin có thực sự phát triển được kỹ năng giao tiếp cho sinh 

viên được hay không? Đa số sinh viên trường Đại học giao thông vận tải đều cho rằng môn 

Triết học Mác – Lênin cung cấp cho họ các kiến thức về xã hội, về tiến trình vận động và 

phát triển của lịch sử loài người. Mặt khác, Triết học Mác – Lênin còn giúp họ có thể vận 

dụng giải quyết một số vấn đề xảy ra trong đời sống. Vì vậy Triết học Mác – Lênin giúp 

cho họ có kiến thức, có phương pháp trong giao tiếp. 

+ Đối với câu hỏi: theo bạn, vai trò của môn Triết học Mác - Lênin đối với việc 

phát triển kỹ năng giao tiếp là gì? Vai trò phương pháp luận của triết học Mác – Lênin 

đối với phát triển kỹ năng giao tiếp của sinh viên được đại đa số sinh viên lựa chọn. Họ 

cho rằng mỗi một nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin đều có thể rút ra ý nghĩa 

phương pháp luật cho các vấn đề được đặt ra trong đời sống.   

+ Vì vậy, đối với câu hỏi khảo sát: Học tập môn triết học Mác - Lênin giúp bạn:   

- Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ: 100% tổng số phiếu lựa chọn.   

- Phát triển kỹ năng trình bày trước đám đông: 100% tổng số phiếu lựa chọn.   

- Phát triển kỹ năng phản biện, tranh luận: 100% tổng số phiếu lựa chọn.  

- Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy: 100% 

tổng số phiếu lựa chọn.   

- Nâng cao khả năng trình bày nghiên cứu khảo sát một cách rõ ràng rành mạch: 

100% tổng số phiếu lựa chọn.  

Trong tổng thể các môn học của trường Đại học giao thông vận tải, triết học Mác- 

Lênin không phải là môn duy nhất có thể phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên. Tuy 

nhiên, là sinh viên năm nhất, khi bắt đầu bước vào giảng đường đại học, dưới sự hướng 

dẫn tận tình của giảng viên, cách lựa chọn và tổ chức các hình thức dạy học phù hợp, triết 

học Mác- Lênin từ một môn rất trừu tượng, khái quát đã trở nên dễ hiểu, sinh động và hấp 

dẫn đối với sinh viên. Hơn thế, học tập triết học Mác – Lênin đã giúp cho sinh viên trường 
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Đại học giao thông vận tải phát triển kỹ năng giao tiếp – một kỹ năng quan trọng để thành 

công trong học tập và công tác sau này. 

 

2.2.2. Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua học tập môn 

Triết học Mác- Lênin đối với sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải 

Giải pháp về phía sinh viên: 

Ý thức rằng quá trình học đại học là quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. 

Vì vậy, phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho bản thân phù hợp với ngành học và 

môn học 

Tìm hiểu và nắm bắt kiến thức của Triết học Mác- Lênin, khi gặp những vấn đề còn 

khúc mắc phải chủ động tương tác với giáo viên, đặt câu hỏi và liên hệ với Triết học và các 

môn khoa học khác với những vấn đề thực tiễn 

Đổi mới và áp dụng các phương pháp học tập Triết học Mác- Lênin  

Nắm vững kiến thức, luyện tập và thường xuyên vận dụng 

Giải pháp về phía giảng viên: 

Giảng viên giảng dạy môn Triết học Mác- Lênin thường xuyên nâng cao trình độ 

chuyên môn và nghiệp vụ 

Giảng viên tổ chức, triển khai hình thức, phương pháp dạy học hiện đại 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá sinh viên bằng các bài kiểm tra, thảo luận công khai 

thưởng điểm cho những học sinh có ý thức học tập tốt 

Giảng viên Triết học Mác- Lênin liên hệ với giảng viên thuộc khoa khác để đánh giá 

lớp học chung 

Giải pháp về phía nhà trường: 

100%

100%

100%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

KĨ NĂNG TRÌNH BÀY …

KĨ NĂNG PHẢN BIỆN, TRANH …

KĨ NĂNG GIAO TIẾP …

NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRÌNH …

Học tập môn Triết học Mác-Lênin sẽ giúp bạn

Học tập môn Triết học Mác-Lênin sẽ giúp bạn:
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Bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo của nhà trường theo hướng tiếp cận chuẩn 

đầu ra 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa, cuộc thi Olympic, sinh viên 5 tốt về đạo đức với nội 

dung về Triết học Mác- Lênin,.. 

Xây dựng phương thức hoạt động cho chi đoàn, lớp, xen kẽ nội dung môn học Triết 

học Mác- Lênin 

3. KẾT LUẬN   

Lịch sử của loài người vận động, biến đổi và phát triển gắn liền không tách rời với 

quá trình giao tiếp. Chính giao tiếp làm nên đặc trưng riêng có của con người và là phương 

tiện, công cụ thúc đẩy xã hội phát triển. Mỗi một cá nhân con người trong suốt cuộc đời 

của mình luôn gắn bó với giao tiếp, thể hiện bản lĩnh, nhân cách qua giao tiếp.   

Trường Đại học Giao thông vận tải với mục đích đào tạo ra những kỹ sư và cử nhân 

tương lai phục vụ cho ngành giao thông và vận tải của đất nước, đã luôn chú trọng tới 

công tác giáo dục và đào tạo sinh viên hướng tới phát triển các kỹ năng cần thiết và kỹ 

năng giao tiếp. Điều đó được thể hiện rõ trong triết lý đào tạo của nhà trường, trong xây 

dựng khung chương trình, chương trình, xác định chuẩn đầu ra cho từng ngành học, năm 

học, môn học, tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, 

cán bộ công nhân viên, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể và đổi mới phương pháp giảng 

dạy nhằm tạo ra một môi trường tốt nhất để sinh viên có điều kiện phát huy tốt hơn kỹ 

năng giao tiếp. Tuy nhiên, theo quá trình khảo sát, điều tra và dựa vào những số liệu phản 

hồi từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước sau khi tuyển dụng và sử dụng “sản phẩm 

giáo dục” của nhà trường thì kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Giao thông 

vận tải vẫn còn nhiều hạn chế.   

Môn Triết học Mác – Lênin được cấu thành trong các môn khoa học cơ bản cung 

cấp những kiến thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng 

cho sinh viên. Với đặc trưng tri thức và các hình thức tổ chức giảng dạy và học tập môn 

học, Triết học Mác - Lênin cùng với các môn học khác trong trường góp phần rất lớn vào 

việc phát triển khả năng giao tiếp cho sinh viên. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan và 

chủ quan nên chưa phát huy được hết tối đa vai trò của nó.   

Nghiên cứu thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên và vai trò của môn Triết học 

Mác- Lê nin đối với việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trường Đại học Giao 

thông vận tải để từ đó có những giải pháp hữu hiệu giúp sinh viên có thể nâng cao kỹ năng 

giao tiếp là điều hết sức cần thiết.   
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TÌM HIỂU SỰ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG  

VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG THỰC TẾ 
      

 

 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

 

Lớp: 

 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như 

Trần Hữu Ân 

Lê Anh Nam 

Trần Minh Nghĩa 

Hoàng Văn Trung 

Nguyễn Văn Hiệp 

Kỹ thuật ô tô 3 

  

Tóm tắt: Trong mọi hoạt động kỹ thuật, bản vẽ luôn đóng vai trò quan trọng thể hiện 

các ý tưởng dùng để trao đổi thông tin giữa những người làm công tác kỹ thuật. Tuy nhiên 

để hiểu sâu hơn các ý tưởng, bản vẽ cần được thể hiện thông qua không gian ba chiều, mô 

hình vật thể và chuyển động của chúng. Tìm hiểu sự truyền động bánh răng đưa ra các bản 

vẽ rõ ràng về thông số kỹ thuật, cấu tạo không gian ba chiều, mô hình và các hoạt động 

của bánh răng trong hộp số sàn ô tô. Từ đó ứng dụng được bánh răng vào việc cải tiến hộp 

đựng mứt kẹo từ truyền động thanh thành truyền động bánh răng nhằm khắc phục nhược 

điểm cũ, có khả năng thương mại hóa, xúc tiến thương mại. 

Từ khóa: vẽ kỹ thuật, bánh răng, truyền động bánh răng, hộp số sàn, chi tiết máy 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sinh viên mới năm thứ nhất đã học vẽ kỹ thuật, lúc này các em va chạm thực tế ít, tư 

duy không gian còn hạn chế; chuyên ngành chưa hiểu sâu, mặt khác tư liệu giảng dạy của 

bộ môn Vẽ kỹ thuật còn hạn chế nên việc hiểu và tưởng tượng ra hình dáng vật thể là khó, 

hiểu được sự truyền động của các chi tiết trong môn học còn khó hơn nhiều lần.  

Mặt khác, trong hoàn cảnh sinh viên học trực tuyến, không được tiếp cận thực tế máy 

móc nên việc hiểu các hoạt động của chi tiết máy qua bản vẽ, video là cần thiết. Việc tìm 

hiểu sự truyền động bánh răng và ứng dụng của chúng vào một số chi tiết thực tế  giúp sinh 

viên nắm vững bản vẽ kỹ thuật, hiểu được nguyên lý hoạt động, từ đó có thể xây dựng mô 

hình để quan sát rõ các hoạt động của chúng.  

Từ việc trau dồi kiến thức về truyền động bánh răng và hoàn thiện kỹ năng đọc bản 

vẽ kỹ thuật, đề tài đã tìm hiểu sự truyền động bánh răng, sử dụng phần mềm Solidword mô 
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phỏng được hình vẽ 2D thành 3D có truyền động, sau đó làm được mô hình thực tế của sản 

phẩm, mong muốn tạo ra tư liệu số giúp sinh viên học môn Vẽ kỹ thuật có tư duy không 

gian, dễ dàng tiếp cận với bài học, chuyên ngành và thực tế. Đặc biệt sinh viên năm đầu 

tiếp xúc chuyên ngành cơ khí không nhiều nên nghiên cứu tìm hiểu sự truyền động bánh 

răng trong hộp số sàn ô tô nhằm giúp sinh viên tiếp cận nhanh với thực tế. Từ đó biết ứng 

dụng sự truyền động bánh răng vào cải tiến chuyển động của hộp đựng mứt kẹo và có tính 

thương mại hóa cao. 

2. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Dựa theo phương pháp mô hình hóa, nghiên cứu đã đi từ lý thuyết đến thiết kế ý tưởng, 

thực hiện rồi vận dụng vào xây dựng mô hình hóa sản phẩm nghiên cứu  

2.2. Phương tiện nghiên cứu 

- Nghiên cứu được thực hiện bởi máy tính, các phần mềm vẽ Autocad, Solidwork, 

Powerpoint, Word, Excel; 

- Các phần mềm hỗ trợ quay video, chỉnh sửa ảnh như Adobe Premiere Pro, Capcut, 

Photoshop… 

- Ngoài ra còn sử dụng sự hỗ trợ Google để tìm hiểu tài liệu.  

2.3. Nội dung nghiên cứu 

2.3.1. Giới thiệu về bánh răng, truyền động bánh răng  

- Bánh răng là chi tiết có răng dùng để truyền chuyển động quay bằng sự tiếp xúc lần 

lượt giữa các răng. 

 Bánh răng là một bộ phận trong hệ thống truyền 

động của các máy móc cơ khí, nó có hình dạng là một 

hình tròn với cấu tạo có các răng rãnh liên tiếp nhau. 

Nó được dùng phổ biến trong các máy móc công 

nghiệp, hiện đại.        

- Phân loại theo vị trí tương đối giữa các trục: 

+ Hai trục song song  

+ Hai trục cắt nhau  

+ Hai trục chéo nhau 

+ Truyền động bánh răng – thanh răng 

- Ưu điểm: So với các truyền động cơ khí khác, truyền động bánh răng có nhiều ưu 

điểm nổi bật: 
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+ Kích thước nhỏ gọn, khả năng tải lớn; 

+ Hiệu suất cao có thể đạt 0,97  0,99; 

+ Tuổi thọ cao, làm việc chắc chắn; 

+ Tỷ số truyền cố định; 

+ Làm việc tốt trong phạm vi công suất, tốc độ và tỷ số truyền khá rộng. 

- Nhược điểm: 

+ Đòi hỏi chế tạo có độ chính xác cao; 

+ Có nhiều tiếng ồn khi làm việc với vận tốc lớn; 

+ Chịu va đập kém; 

+ Sử dụng không có lợi khi khoảng cách hai trục lớn. 

- Truyền động bánh răng là truyền chuyển động giữa hai hay nhiều cặp bánh răng ăn 

khớp có cùng modul. Quá trình truyền động là quá trình truyền chuyển động và tải trọng 

nhờ sự ăn khớp của các răng trên bánh răng hoặc thanh răng. 

+ Bộ truyền bánh răng trụ 

 

 

Hình 2.2. Các loại bánh răng trụ Hình 2.3. Cặp bánh răng trụ ăn khớp 

+ Bộ truyền bánh răng côn 

  

 

Bánh răng côn răng thẳng Bánh răng côn răng 

nghiêng 

Bánh răng côn răng chữ V 

 

Hình 2.4. Các loại bánh răng côn 
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 Bộ truyền trục vít – Bánh vít 

 
 

Trục vít trụ, có ren hình thành trên 

mặt trụ tròn xoay 

Trục vít lõm (glôbôit), có ren hình thành trên 

mặt lõm tròn xoay có đường sinh là một cung 

tròn 

Hình 2.5. Bộ truyền trục vít bánh vít 

+ Bộ truyền bánh răng – thanh răng 

  
Hình 2.6a. Thanh răng thẳng ăn khớp với 

bánh răng trụ răng thẳng 

Hình 2.6b. Thanh răng nghiêng ăn khớp 

với bánh răng trụ răng nghiêng. 

2.3.2. Giới thiệu một số ứng dụng có truyền động bánh răng trong thực tế 

Phần này nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số ứng dụng gần gũi, dễ gặp nhằm làm rõ 

vai trò cũng như hoạt động của truyền động bánh răng. 

+ Đồng hồ cơ: https://xwatch.vn/bai-viet-moi-cap-nhat/kham-pha-nguyen-ly-dong-

ho-co-hoat-dong-nhu-the-nap-n58468.html 

+ Hộp số giảm tốc: https://www.youtube.com/watch?v=FCoxms2JX7E 

+ Bộ vi sai trên ô tô: https://www.youtube.com/watch?v=WBsSP4ifHnM 

+ Hộp số bánh răng hành tinh: https://www.youtube.com/watch?v=wYgelTlM3uk 

+ Dụng cụ lau xích cầm tay: https://youtu.be/9ZjFX87VxDo 

https://www.youtube.com/watch?v=FCoxms2JX7E
https://www.youtube.com/watch?v=WBsSP4ifHnM
https://www.youtube.com/watch?v=wYgelTlM3uk
https://youtu.be/9ZjFX87VxDo
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 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô phỏng hộp số sàn 5 cấp bằng phần mềm solidwork 

    

  Hình 3.1. Thông số bánh răng 

Từ đó xuất được các bản vẽ tách chi tiết cụ thể 

 
 

Hình 3.2. Bản vẽ hộp số 

 

 

Hình 3.3. Bản vẽ một số chi tiết 
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Lắp Bánh răng vào trục Vòng bi Lắp phần dưới Cần số 

Hình 3.4. Bản vẽ quá trình lắp ráp hộp số 

 

 
 

Hình 3.5. Hộp số sàn ô tô 5 cấp 

Video về mô phỏng hộp số do nhóm tư làm có thể xem qua link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9moqo-EsFjc 

3.2. Mô hình hộp số sàn 

Từ việc thết kế mô phỏng theo tỉ lệ trên phần mềm Solidwork, nhóm nghiên cứu đã 

chế tạo ra mô hình nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ sâu sắc hơn về hộp số, sự ăn khớp 

của bánh răng. Từ việc học vẽ kỹ thuật qua sách vở, video, các bạn sinh viên còn có thể 

thao tác trên mô hình, từ đó hiểu sâu hơn về môn Vẽ kỹ thuật và mở rộng thêm kiến thức 

chuyên ngành cơ khí ô tô  

  

Hình 3.6. Vật liệu là tấm formex dày 5mm, 7mm và vòng bi 

https://www.youtube.com/watch?v=9moqo-EsFjc
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Hình 3.7. Mô hình hộp số sàn 

Nguyên lý hoạt động hộp số có thể xem Video do nhóm nghiên cứu tự làm qua link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6Qag8anisoY 

3.3. Mô phỏng sáng kiến cải tiến hộp đựng mứt kẹo có truyền động bánh răng 

Từ thực tế, sản phẩm sử dụng chuyển động đóng vào mở ra bằng các liên kết thanh 

gây ra ma sát, tiếng ồn lớn và hay bị kẹt khi sử dụng. Nhóm nghiên cứu đã tính toán, thiết 

kế lại về cấu tạo. Bộ truyền động gồm 01 bánh răng tròn chính giữa và 05 bánh răng bán 

nguyệt ở 5 góc.  

  
 

 
 

 

  
Hình 3.8. Vẽ các chi tiết và lắp ráp mô phỏng hộp đựng mứt kẹo 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qag8anisoY
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Từ các chi tiết rời trong quá trình thiết kế, nhóm đã tạo liên kết, thiết kế chuyển động 

để sản phẩm có thể hoạt động mượt mà, êm ái. Khi ta nắm tay vặn nắp hộp, chiếc hộp sẽ 

mở ra như những cánh hoa một cách mượt mà. 

 

  

Thiết kế cũ: truyền động thanh Thiết kế mới: truyền động bánh răng 

 

Hình 3.9. Mô phỏng hộp đựng mứt kẹo 

Video về quá trình cải tiến hộp mứt kẹo có thể xem qua link:  

https://www.youtube.com/watch?v=7FYp-4vrT-s 

4. KẾT LUẬN 

Sau một thời gian thực hiện đề tài trong bối cảnh Covid-19, nhóm nghiên cứu chúng 

em đã hoàn thành các nội dung đề xuất ban đầu. Đề tài đã giúp chúng em có được sự hiểu 

biết sâu sắc hơn về môn Vẽ kỹ thuật và những ứng dụng cũng như sự cần thiết của nó trong 

thực tế. Sau một thời gian thực hiện đề tài trong bối cảnh Covid-19, nhóm nghiên cứu 

chúng em đã hoàn thành các nội dung đề xuất ban đầu. 

Về tính thực tiễn, đề tài đáp ứng được các tiêu chí sau:  

• Nắm vững kiến thức lý thuyết, mô phỏng được hộp số sàn chứng tỏ vấn đề nghiên 

cứu được tìm hiểu sâu. Việc đưa mô phỏng vật thể có truyền động bánh răng vào giảng 

dạy, thay thế các hình ảnh trong sách vở hoặc vật thể thực tế sẽ giảm được kinh phí để mua 

sắm tư liệu giảng dạy và giảm bớt được thiết bị học liệu. Việc làm đó không làm mất đi 

tính trực quan của mô hình mẫu đối với sinh viên. 

• Đề tài đã góp phần vào tư liệu giảng dạy cho thầy cô từ đó giúp sinh viên dễ tưởng 

tượng hơn trong quá trình học Vẽ kỹ thuật. 

https://www.youtube.com/watch?v=7FYp-4vrT-s
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• Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thành thạo phần mềm Solidword, xây dựng được mô 

hình thật của hộp số sàn ô tô 5 cấp. Đồng thời nhóm nghiên cứu đã biết vận dụng vấn đề 

nghiên cứu vào việc sáng tạo cải tiến thiết kế hộp mứt kẹo có truyền động bánh răng. Sáng 

kiến cải tiến đã được công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thành Đô chứng nhận có hiệu quả 

trong việc kết nối giữa thiết kế 3D với công nghệ in 3D trí tuệ nhân tạo, đồng thời cải tiến 

truyền động bánh răng ở hộp mứt kẹo có thể thương mại hóa, có xu hướng xúc tiến thương 

mại. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Các tiêu chuẩn Việt Nam - Bản vẽ kỹ thuật, Trung tâm thông tin Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 2002, 2003. 

[2]. TCVN 15:2008 Ký hiệu quy ước của bánh răng trong sơ đồ cộng 

[3]. Hồ Sĩ Cửu – Phạm Thị Hạnh, Vẽ kỹ thuật, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 2002 

[4]. Trương Tất Đích, Chi tiết máy, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 2010 

[5]. Nguyễn Văn Huyền, Cẩm nang kỹ thuật cơ khí, NXB Xây dựng 2002 

[6]. Nguyễn Xuân Ngọc, Giáo trình chi tiết máy, NXB Giáo dục Việt Nam 

[7]. Bùi Vĩnh Phúc, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thị Tuyết, Lương Đức Chung, Vẽ kỹ thuật 

cơ khí, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 2018 

[8]. Nhiều tác giả, Cơ sở công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học và kỹ thuật 2008 

[9]. Bureau of Indian standards, Engineering Drawing Practice Schools and College, New 

Delhi, 1998.  

[10]. Gene R.Cogorno, Geometric Dimensioning and Tolerancing for Mechanical Design, 

McGraw-Hil, 2006. 
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NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH 

CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 
 

 

 
Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

Lớp: 

TS. Hoàng Thị Minh Phúc 

Hoàng Ánh Dương 

Trần Trung Kiên 

Nguyễn Thị Mai 

Ngô Thị Thu Nga 

Kỹ thuật máy động lực 01 

Tàu điện Metro 01 

Quản trị Logistics 01 

 

Tóm tắt: Phát âm là một kỹ năng quan trọng trong học ngoại ngữ, nhưng phần lớn 

sinh viên chưa ý thức được điều đó. Việc coi nhẹ hoc phát âm dẫn đến hậu quả lớn trong 

việc học các kỹ năng nghe nói và giao tiếp khiến sinh viên ra trường khó đáp ứng được 

nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong công việc thực tế. Trong nghiên cứu này, thông qua việc 

sử dụng phiểu khảo sát và phỏng vấn trực tiếp, bằng phương pháp định tính và định lượng, 

thực trạng phát âm và học phát âm tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Giao thông 

Vận tải đã được phân tích và mô tả, đồng thời các giải pháp đã được nhóm tác giả đề xuất 

nhằm khắc phục các lỗi thường gặp trong phát âm, cải thiện khả năng phát âm  cũng như 

nâng cao hiệu quả nghe nói và giao tiếp tiếng Anh cho người học. 

Từ  khóa: phát âm tiếng Anh, lỗi phát âm tiếng Anh, học phát âm tiếng Anh, phương 

pháp học phát âm tiếng Anh, cải thiện phát âm tiếng Anh 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiếng Anh đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống 

trên toàn cầu bởi nó đã trở thành ngôn ngữ quốc tế và được sử dụng trên toàn thế giới. Sự 

bùng nổ vốn đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội việc làm 

cho các sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhưng cũng đòi hỏi ở họ khả năng sử dụng tiếng Anh 

ngày càng cao. 

Ở Việt Nam mặc dù tiếng Anh là một ngoại ngữ đã được đưa vào chương trình học 

từ rất sớm nhưng đa số học sinh chưa thực sự chú tâm đến vấn đề phát âm mà chỉ chú trọng 

vào vào phần ngữ pháp. Với cách học tiếng Anh ở bậc phổ thông như vậy, hầu hết các sinh 
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viên khi lên học đại học đều phát âm rất kém, thậm chí là không biết phát âm dẫn đến hậu 

quả nghiêm trọng khi học kỹ năng nghe – nói và giao tiếp. Tại trường đại học Giao thông 

Vận tải (ĐHGTVT), dù đa số sinh viên đã học tiếng Anh 12 năm trước đó ở bậc phổ thông, 

nhưng khả năng phát âm của hầu hết các sinh viên còn rất kém.  

Có nhiều nghiên cứu về ngữ âm trong lĩnh vực tiếng Anh và tiếng Việt. Cùng với nhu 

cầu học tiếng Anh ngày càng lớn thì các nghiên cứu đối chiếu phát âm tiếng Anh và tiếng 

Việt cũng ngày càng nhiều và càng khẳng định tầm quan trọng của phát âm trong việc học 

ngoại ngữ. Nhưng chưa có nghiên cứu nào khảo sát thực trạng phát âm tiếng Anh của sinh 

viên trường ĐHGTVT.  

 Chính vì những lý do trên, việc tìm hiểu thực trạng phát âm tiếng Anh của sinh viên 

ĐHGTVT và các phương pháp tự học phát âm tiếng Anh hiệu quả nhất để từ đó đề xuất 

các giải pháp nhằm củng cố, cải thiện phương pháp học phát âm tiếng Anh cho sinh viên 

ĐHGTVT là một đề tài mang tính thiết thực góp phần nâng cao năng lực tiếng Anh cho 

sinh viên trong trường cũng như người Việt nói chung. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

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:  

•     Để thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu chúng tôi sử dụng Phiếu khảo 

sát Phỏng vấn trực tiếp và Quay video   

•    Trên cơ sở đó, các phương pháp định tính và định lượng được áp dụng triệt để 

nhằm phân tích thông tin thu thập được và đề xuất giải pháp – kiến nghị 

Phương tiện nghiên cứu 

Nghiên cứu đã được thực hiện nhờ các phương tiện như: 

•  Các phần mềm hỗ trợ phỏng vấn trực tuyến như Zoom, Ms. Teams;  

•  Các công cụ Microsoft Office để hỗ trợ nghiên cứu như Powerpoint, Word, 

Excel;  

•  Các công cụ hỗ trợ của Google nhằm phục vụ cho phiếu khảo sát online Google 

biểu mẫu, Google trang tính;  

•  Các phần mềm hỗ trợ quay chụp, chỉnh sửa video để lấy tư liệu khảo sát như 

Adobe Premiere Pro, OBS. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 276  

2.2. Nội dung nghiên cứu 

2.2.1. Cơ sở lý luận 

Trong phần này nhóm tác giả đặt ra mục đích làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến 

phát âm, lấy đó làm cơ sở để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Khái niệm phát 

âm đã được xác định là “phát âm là âm thanh chúng ta tạo ra khi nói các từ trong một ngôn 

ngữ” dựa trên các nguồn tham khảo khác nhau như Từ điển tiếng Việt, Từ điển giải nghĩa 

tiếng Anh Oxford Advanced Learner’s Dictionary và Từ điển bách khoa toàn thư mở 

Wikipedia. Bên cạnh đó, vai trò quan trọng của phát âm được xác định dựa trên các các 

luận điểm chính là:  

-  Phát âm là yếu tố đầu tiên thể hiện năng lực ngoại ngữ của bạn; 

-  Phát âm chuẩn giúp người khác hiểu những gì bạn nói và là cơ sở quan trọng để 

đảm bảo cho giao tiếp thành công; 

-  Phát âm sai, trong nhiều trường hợp, có thể dẫn đến những nhầm lẫn tai hại; và 

-  Phát âm sai khi đã thành thói quen sẽ rất khó sửa và ảnh hưởng lớn đến kỹ năng 

giao tiếp của bạn. 

Cũng trong phần này, sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt đã được nhóm tác 

giả phân tích kỹ lưỡng từ các góc độ: 

-  Ngữ hệ và loại hình ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh là hai ngôn ngữ thuộc 

hai ngữ hệ và loại hình khác nhau. Tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á, là ngôn ngữ đơn lập 

mang các đặc tính cơ bản như 1) Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp, 2) Từ không biến 

đổi hình thái, và 3) Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo 

thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ. Trong khi tiếng Anh là một ngôn ngữ hệ Ấn Âu 

thuộc loại hình ngôn ngữ hòa kết phân tích tính mang các đặc điểm khác biệt so với tiếng 

Việt như: 1) Sự biến đổi của phụ âm và nguyên âm trong hình vị như tooth-teeth; foot-

feet; 2) Việc sử dụng phụ tố trong cấu tạo từ (employee, employer); 3) Từ thường biến 

đổi hình thái để tạo ra ý nghĩa ngữ pháp (start, started). 

-  Bảng chữ cái: Tiếng Việt có thể đọc được nhờ cách đánh vần các chữ cái, nhưng 

trong tiếng Anh một chữ cái có thể biểu thị những âm khác nhau ở các vị trí khác nhau, 

nghĩa là có những cách phát âm khác nhau. Điều đó giải thích vì sao bên cạnh bảng chữ 

cái tiếng Anh lại có một bảng phiên âm. (Theo Bảng 1) 

Sự khác nhau về âm phát âm giữa tiếng Anh và tiếng Việt được tập trung phân tích 

từ hai góc độ: về ngữ âm và thanh điệu.  

- Về ngữ âm: tiếng Anh mang những đặc điểm mà tiếng Việt không có như tiếng 

Anh là ngôn ngữ đa âm tiết, phụ âm có thể đứng ở giữa từ và được phát âm khi đứng ở 
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cuối từ, phân biệt nguyên âm đơn và nguyên âm đôi, âm dài và âm ngắn. Ngoài ra, trong 

tiếng Anh còn có những âm phụ âm không có trong tiếng Việt như /θ/, /ð/, /ʧ/ 

- Về thanh điệu: Tiếng Việt có 6 thanh điệu: ngang, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng mà chỉ 

cần thay đổi một thanh điệu sẽ tạo ra các từ có nghĩa khác nhau. Trong khi việc phát âm 

trong tiếng Anh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trọng âm, âm phụ âm, âm nguyên âm, phụ 

âm cuối, nguyên âm dài hay ngắn, ngữ điệu, âm nối. 

Như vậy, rõ ràng có những khác biệt rất cơ bản trong hệ thống âm thanh nói chung và trong 

phát âm nói riêng giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt mà nếu không nhận thức được 

và có ý thức để luyện âm cho chuẩn trong quá trình học thì việc phát âm sai sẽ khiến quá 

trình học ngoại ngữ trở nên rất khó khăn, và hậu quả còn tệ hơn nữa khi bạn cần sử dụng 

ngôn ngữ đó để giao tiếp trong đời sống và công việc hàng ngày.  

2.2.2. Thực trạng phát âm của sinh viên Trường ĐHGTVT 

Phương pháp nghiên cứu và đối tượng tham gia khảo sát và phỏng vấn:  

Để có thông tin mô tả và phân tích thực trạng phát âm của sinh viên trường ĐHGTVT, 

nhóm nghiên cứu đã sử dụng Phiếu khảo sát và Phỏng vấn và điều tra thực tế online. Mục 

đích của Phiếu khảo sát là tìm hiểu trình độ tiếng Anh, nhận thức của người học về môn 

học, khả năng phát âm, cách học phát âm và các lỗi thường gặp của sinh viên. Trong phần 

Phỏng vấn online chúng tôi khảo sát năng lực phát âm tiếng Anh thực tế của sinh viên qua 

phần giao tiếp tiếng Anh cũng như phần đọc tiếng Anh của họ mà chúng tôi đã ghi âm lại.  

Nhóm nghiên cứu đã nhận được 105 phiếu trả lời khảo sát, trong đó có 76% là nam 

và 24% là nữ với 56% sinh viên năm thứ 3 đến năm thứ năm, 37% sinh viên năm thứ nhất 

và 7% sinh viên năm thứ hai hiện theo học các chuyên ngành khác nhau tại trường. Phỏng 

vấn và điều tra thực tế online nhận được sự tham gia của 30 sinh viên, trong đó có 43% nữ 

và 57% nam, tất cả đều là sinh viên trường ĐHGTVT. 

Mô tả và phân tích kết quả khảo sát và phỏng vấn   

Kết quả khảo sát và phỏng vấn được chúng tôi tập hợp, tính ra tỷ lệ phần trăm khi có 

thể, lập thành biểu đồ hoặc biểu bảng, từ đó chúng tôi có thông tin cụ thể để tổng hợp và 

phân tích thực trạng phát âm tiếng Anh của sinh viên trường ĐHGTVT. Với 4 Biểu bảng 

và 12 Biểu đồ, thực trạng học phát âm tiếng Anh của sinh viên ĐHGTVT được thể hiện 

qua 6 điểm như sau: 

1) Sinh viên với quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ: Chỉ có 64% sinh viên biết rõ, 32% 

biết nhưng không chắc chắn, và 4% không có thông tin về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh 

viên tốt nghiệp đại học. Do đó chỉ có 43% có kế hoạch rõ ràng và thực hiện đúng tiến độ, 
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38% có kế hoạch nhưng tiến độ thực hiện bị sai, 19% còn lại không có kế hoạch rõ ràng 

hoặc không có kế hoạch gì hết. (Biểu đồ 1) 

2) Mục đích học tiếng Anh của sinh viên: 79 ý kiến chọn học tiếng Anh vì công việc trong 

tương lai, 53 ý kiến lựa chọn học tiếng Anh để đủ chuẩn tốt nghiệp ra trường, ngoài ra có 

một phần nhỏ học tiếng Anh còn vì yêu thích hoặc để đủ điều kiện đi du học. 

3) Hiểu biết của sinh viên về các loại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và trình độ tiếng Anh 

do sinh viên tự đánh giá: Chỉ có 40% người tham gia khảo sát  nhận biết rõ, 52% biết một 

chút và 8% không có chút khái niệm nào về các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Kết quả là 

đến 85% người tham gia khảo sát chưa từng đạt bất cứ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nào. 

(Biểu đồ 2) 

50% người khảo sát - cho rằng trình độ tiếng Anh của mình là bình thường, chỉ có 9% đánh 

giá là tốt, 3% nhận mức thành thạo, trong khi có đến 38% nhận mức kém hoặc rất kém. 

(Biểu đồ 3) 

4) Nhận thức và hiểu biết của sinh viên về phát âm: 

• Bảng phiên âm quốc tế IPA: Chỉ có 27% người tham gia khảo sát lựa chọn biết rõ, 

49% chọn biết một chút và đến 24% chưa có chút khái niệm gì về bảng phiên âm quốc tế. 

(Biểu đồ 4) 

• Vai trò của phát âm trong học ngoại ngữ: 56% đánh giá phát âm là rất quan trọng, 

37% cho rằng nó quan trọng, 6% cho rằng nó khá quan trọng, nhưng vẫn còn 1% không 

nhận thức được tầm quan trọng của phát âm trong việc học ngoại ngữ. (Biểu đồ 5) 

• Vì sao phát âm quan trọng: gần 2/3 số thành viên tham gia khảo sát nhận thấy phát 

âm tốt sẽ giúp cải thiện kỹ năng nghe nói và phản xạ trong giao tiếp (72 lần chọn), ngoài 

ra các lý do khác như tạo ra sự tự tin, làm cho người khác hiểu bạn, tạo điều kiện cho giao 

tiếp thành công cũng có số lần chọn khá cao (45-46 lần chọn). (Bảng 4) 

• Các yếu tố tạo thành phát âm: Có đến 83% thành viên khẳng định, phát âm, ngữ 

điệu và trọng âm đều là các thành tố cấu thành phát âm trong tiếng Anh. Tuy nhiên bên 

cạnh đó vẫn có các thành viên cho rằng phát âm chỉ liên quan đến một yếu tố đơn lẻ như 

chỉ đơn thuần là trọng âm, phát âm hoặc ngữ điệu. (Biểu đồ 6) 

• Mức độ quan tâm đến việc luyện phát âm: Mặc dù có 78% người tham gia khảo sát 

trả lời bản thân có luyện âm, số sinh viên thực sự quan tâm đến luyện âm chưa nhiều (chiếm 

27%), ít hơn 3% so với số sinh viên chưa đủ quan tâm đến nó (30%). Thêm vào đó, 37% 

sinh viên thể hiện sự quan tâm, và chỉ có 6% chưa quan tâm đến việc luyện âm khi học 

tiếng Anh. (Biểu đồ 7) 
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• Lý do chưa chú ý đến phát âm: 26% cho rằng họ không được học phát âm trong giờ 

học tiếng, 21% cho rằng phát âm khó học nên nản, trong khi đó có 7% cảm thấy phát âm 

không thực sự cần thiết và 15% cho rằng các kiến thức và kỹ năng khác là quan trọng hơn 

phát âm trong học ngoại ngữ, ngoài ra còn có những sinh viên lựa chọn tất cả các lý do này 

để giải thích cho việc chưa quan tâm đến phát âm của mình. (Biểu đồ 8) 

5) Cách học phát âm và các lỗi thông thường trong phát âm  

• Cách học phát âm hiệu quả: Có đến 81 lượt chọn cách nghe nói thật nhiều cho quen 

âm, 49 ý kiến chọn luyện âm thật nhiều bằng cách đọc theo mẫu, 38 ý kiến chọn học bảng 

phiên âm quốc tế và biết cách sử dụng. Bên cạnh đó có 22 ý kiến cho rằng cần học theo 

cách học từng âm một để đánh vần. (Bảng 5) 

• Cách tự học phát âm tiếng Anh của sinh viên: Có 86 ý kiến chọn học phát âm bằng 

cách bắt chước theo cách đọc của giáo viên, 26 lượt chọn học từng âm một và đánh vần, 

16 lượt chọn viết ra âm bằng tiếng Việt để đọc. (Bảng 6) 

• Lỗi thường gặp trong phát âm tiếng Anh của người Việt: Kết quả khảo sát cho thấy 

67% người tham gia khảo sát khẳng định người Việt mắc tất cả các lỗi phát âm tiếng Anh 

như đọc sai phiên âm, sai trọng âm, sai phụ âm cuối và không nối âm. (Biểu đồ 9) 

• Các dạng lỗi phát âm tiếng Anh của sinh viên qua khảo sát thực tế và phỏng vấn 

online: Lỗi âm đuôi là phổ biến nhất với 93% người mắc. Các lỗi về ngữ điệu, không nối 

từ hoặc sai phiên âm cũng rất phổ biến với lượng người mắc hầu như tương đương (với 70-

73%). Lỗi về trọng âm có số lượng ít nhất (khoảng 57%) và thường xảy ra với các từ đa 

âm tiết, hoặc với các hư từ (như đánh trọng âm vào mạo từ hoặc giới từ). (Biểu đồ 10) 

6) Thực trạng học phát âm của sinh viên trường ĐHGTVT 

• Sinh viên tự đánh giá khả năng phát âm của mình: Chỉ có 6%  ý kiến tự tin vào khả 

năng phát âm của mình, 23% ý kiến cho rằng kĩ năng phát âm của mình ở mức thông dụng, 

cơ bản để giao tiếp với người bản ngữ. Bên cạnh đó có tới 71% tự đánh giá khả năng phát 

âm của mình ở mức trung bình trở xuống. (Biểu đồ 11) 

• Mức độ luyện phát âm trong giờ học với giáo viên: 51%  khẳng định giáo viên có 

chú ý đến luyện phát âm, 34% ý kiến cho rằng giáo viên có nhắc đến nhưng chưa đủ thời 

gian thực hành trên lớp, bên cạnh đó còn 15% ý kiến cho rằng giáo viên không hề nhắc đến 

việc luyện phát âm trong quá trình học. (Biểu đồ 12) 

• Ý kiến đóng góp của sinh viên cho chương trình tiếng Anh tại trường ĐHGTVT: 

- Tăng cường luyện âm trong các giờ học 

- Hướng dẫn cách học luyện âm cho sinh viên 
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- Học luyện âm không chỉ trong các giờ tiếng Anh cơ bản mà trong cả các giờ tiếng 

Anh chuyên ngành 

- Cần có yêu cầu cao hơn đối với sinh viên 

- Nghiêm khắc hơn với chất lượng của các lớp chất lượng cao 

- Dạy giao tiếp nhiều hơn 

Nhận xét và đánh giá của nhóm nghiên cứu: Từ thực trạng mô tả và phân tích 

các số liệu qua các biểu đồ và biểu bảng, nhóm tác giả nhận thấy: 

- Không phải tất cả sinh viên ĐHGTVT đều ý thức được tầm quan trọng và có 

nhận thức đúng về phát âm, do đó phương pháp học phát âm, đối với khá nhiều sinh 

viên, còn chưa đúng.  

 - Sinh viên trường ĐHGTVT còn mắc nhiều lỗi phát âm thông thường mà người 

Việt học tiếng Anh thường mắc dẫn đến những hạn chế trong nghe nói và giao tiếp thông 

thường  

- Sinh viên trường ĐHGTVT còn gặp nhiều khó khăn trong học phát âm nói riêng 

và trong học tiếng Anh nói chung và rất cần sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình và hỗ trợ của 

các giáo viên tiếng Anh, Bộ môn tiếng Anh và nhà trường. 

2.2.3. Đề xuất giải pháp 

Sau khi phân tích thực trạng phát âm của sinh viên trường ĐHGTVT, nhóm tác giả 

đưa ra các đề xuất và kiến nghị sau nhằm cải thiện khả năng phát âm cũng như nâng cao 

hiệu quả nghe nói, giao tiếp tiếng Anh cho người học, bao gồm: 

+ Học bảng phiên âm IPA với 2 giải pháp 

+ Học phát âm qua phim ảnh, ca khúc bằng Tiếng Anh 

+ Học phát âm tiếng Anh với phương pháp Shadowing 

+ Sử dụng các câu Tongue Twisters 

+ Tham gia các Câu lạc bộ tiếng Anh, kết bạn với người nước ngoài 

+ Kiến nghị với bộ môn Anh văn trường ĐHGTVT 

- Giới thiệu cho sinh viên những phương pháp luyện phát âm hiệu quả  

- Dành một phần thời gian nhất định trong mỗi buổi học để hướng dẫn cho sinh 

viên luyện các âm khó;  

- Thêm phần luyện phát âm cho sinh viên vào các bài tập về   

- Sát sao hơn trong các tiết học chứa nội dung hội thoại hoặc các tiết học có phần phát 

âm 

3. KẾT LUẬN 

Ý nghĩa khoa học: Đề tài được tiến hành bằng các phương pháp khoa học hợp lý, 

đem lại kết quả khách quan nhờ có sự tham gia giúp đỡ của 135 sinh viên tham gia khảo 

sát và phỏng vấn. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này đã xác định rõ các yếu tố cần thiết khi 
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học phát âm, nêu ra sự khác biệt về âm giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để lấy 

đó làm cơ sở giải quyết vấn đề 

Ý nghĩa thực tiễn:  

•   Tìm hiểu nhận thức và động cơ của sinh viên về môn học tiếng Anh cũng như việc 

học phát âm tiếng Anh 

• Đánh giá thực trạng học phát âm tiếng Anh của sinh viên 

• Đánh giá khả năng phát âm tiếng Anh của sinh viên 

• Tìm hiểu các phương pháp học phát âm mang lại hiệu quả  

• Tìm ra những lỗi sai cơ bản của sinh viên trong phát âm. 

• Hiểu được tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng xây dựng, đóng góp của sinh viên cho 

môn học tiếng Anh tại ĐHGTVT. 

• Đề xuất giải pháp khắc phục.cho sinh viên ĐHGTVT 

• Kết quả nghiên cứu có thể dùng làm tài liệu tham khảo để cải thiện khả năng phát 

âm của sinh viên trong trường. 
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clb-tieng-anh-59.html>  
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TÌM HIỂU MỘT SỐ ỨNG DỤNG  

CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 

 

 

 
Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện:  

 

Lớp: 

PGS.TS. Lê Hồng Lan 

Trần Văn Định 

Bùi Minh Chí 

Toán ứng Dụng 60 

 

Tóm tắt. Đề tài nghiên cứu về mô tả toán học các mạch điện thông qua các phương trình 

vi phân và tìm cách giải phương trình nhận được. Công cụ chủ yếu để giải quyết bài toán 

là sử dụng phép biến đổi Laplace, ứng dụng trong lĩnh vực Điện – Điện tử. Nội dung cụ 

thể của đề tài là nghiên cứu mạch điện RLC có các thành phần điện trở, cuộn cảm và tụ 

điện được mắc nối tiếp với nhau và nối vào một nguồn điện áp. 

Từ khóa: Phép biến đổi Laplace, hàm gốc, hàm ảnh Laplace, tích chập, định luật Kirchoff 

2, phương trình mạch điện. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Phương trình vi phân xuất hiện trong hầu hết các bài toán của các lĩnh vực vật lý, kỹ 

thuật, kinh tế và nhiều ngành khoa học khác. Trong lĩnh vực Điện – Điện tử, các nhà khoa 

học thường nghiên cứu hoạt động của các mạch điện thông qua nghiên cứu các phương 

trình vi phân mô tả mạch điện. Một công cụ hiệu quả là sử dụng phép biến đổi Laplace, 

một biến đổi tích phân của hàm số từ miền thời gian thực sang miền tần số phức. Đây là 

phép biến đổi đặc biệt hữu ích trong giải các phương trình vi phân, những phương trình 

thường xuất hiện trong các bài toán vật lý, trong phân tích mạch điện. 

Liên quan đến phép biến đổi Laplace, là loại hàm gốc. Hàm ( )f t  của biến thực t , 

được gọi là hàm gốc nếu thỏa mãn các điều kiện: 

+ Hàm ( )f t  liên tục hoặc liên tục từng khúc (có thể trừ ra một số hữu hạn điểm gián 

đoạn loại 1), 

+ Nhận giá trị ( ) 0f t =  với 0t   

+ Tồn tại các hằng số dương 
0,M  ,  sao cho: 0| ( ) | , : 0 .

t
f t M e t t


    + .    

Khi đó, tích phân suy rộng: 
0

0

( ) ( ) , , ( )ptF p e f t d t p a ib a 
+

−= = +   được gọi là ảnh 

của ( )f t  qua phép biến đổi Laplace. 
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2. NỘI DUNG CHÍNH  

Mạch RLC là một mạch điện gồm một điện trở, một cuộn cảm và một tụ điện, mắc 

nối tiếp hoặc song song. R, L, C là những ký hiệu thông thường tương ứng với trở kháng, 

điện cảm và điện dung. Có thể sử dụng phép biển đổi Laplace để giải phương trình vi phân 

mô tả mạch RLC, một loại mạch điện phổ biến trong lý thuyết mạch:  

                                 

V- điện áp nguồn (V); I- cường độ dòng điện trong mạch (A) 

Phương trình mạch điện theo định luật Kirchhoff 2:  

                                 ( ) ( ) ( ) ( )R L Cv t v t v t v t+ + =         (1) 

với ( ) ( ) ( ), ,R L Cv t v t v t  là điện áp tương ứng giữa 2 đầu của R, L và C còn ( )v t  là 

điện áp nguồn biến thiên theo thời gian t.  

Trong phần trình bày dưới đây, sẽ xét trường hợp trong đó mạch điện gồm ,R L  với 

giả thiết ( )0 0i =  còn ,R L  là các giá trị không đổi. Theo Định luật Kirchhoff 2, phương 

trình mô tả loại mạch này có dạng:  

( )
(1) ( ) ( )

di t
L Ri t V t

dt
 + =               (2) 

Trường hợp 1. Xây dựng biểu thức của dòng điện ( )i t  khi ( ) 0 .v t v const= =  

Từ biểu thức (2), ta có: 

( ) ( )
( ) 0

V t vR
i t i t

L L L
 + = =                      (3) 

Chuyển phương trình vi phân (3) về phương trình đại số thông qua biến đổi Laplace: 

( ) ( )  ( )

( )  ( )

: , 0 0

0

I I p L i t i

L i t pI i pI

= = =

 = − =
 

( ) 0 0 1
.

v v
L v t

L L p

 
= = 
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( ) 0 1
3 .

vR
pI I

L L p
 + =  

0

0 0

1
.

1 1 1
. . .

v

v vR L p
p I I

R RL L p L p
p p

L L

 
+ = → = = 

  + +
 

0 1 1
{ }

v
I

RR p
p

L

→ = −

+
 

Sử dụng ảnh Laplace, biểu diễn của dòng diện có dạng: 

( )  1 0 1 .
R

t
L

v
i t L I e

R

−
−

 
= = − 

 
 

Trường hợp 2. Xây dựng biểu thức của dòng điện ( )i t  khi ( ) 0 , .v t v sin t const = =   

Từ phương trình mạch điện: 

( )
( ) ( )

di t
L Ri t V t

dt
+ =  

( ) ( )
( ) 0

V t v sin tR
i t i t

L L L


 + = =     (4) 

Chuyển phương trình vi phân (4) về phương trình đại số: 

( ) ( ) 

( )  ( )

  2 2

:

0 ,

I I p L i t

L i t pI i pI

L sin t
p






= =

 = − =

=
+

 

( ) 0

2 2
4

vR
pI I

L L p




 + =

+
 

( )

( )

( )

( )

2

1

0

2 2

:

:

1
. 5

F p

F p

v
I p

RL p
p

L





=

=

→ =
+ 

+ 
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Để tìm dòng điện ( )i t  mà ảnh là ( )I p định bởi (5), áp dụng tính chất về tích chập: 

( ) ( )  ( ) ( )1 2 1 2* .L f f t F p F p=  

( )  1 1 10

2 2

1
{ } { }

v
i t L I L L

RL p
p

L





− − −= = 
+ 

+ 
 

 

Biến đổi Laplace ta được: 

( )

( ) ( )

0

0 0

0 0

R
t

L

t tR R R
t u t u

L L L

J

v
i t e sin t

L

v v
e sin u du e e sin u du

L L



 

−

− − −

= 

= =  
 

Tính tích phân J bằng phương pháp tích phân từng phần, ta có: 

( )

0

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

R R
t t

L L

t R
u

LJ e sin udu

L LR L
e cos t e sin t

R L R L R L



 
 

  

=

= − + +
+ + +


 

Từ kết quả này, nhận được biểu thức mô tả dòng điện: 

( ) 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

2 2 2
.

R
t

L

R
t

L

v L v R v L e
i t cos t sin t

R L R L R L

v
Rsin t L cos t L e

R L

 
 

  

   


−

−

−
= + +

+ + +

 
= − + 

+  

 

 3. KẾT LUẬN 

Qua việc học tập, nghiên cứu để thực hiện đề tài, chúng em đã tìm hiểu được một số 

ứng dụng của phương trình vi phân, biết cách áp dụng phép biến đổi Laplace để giải phương 

trình vi phân trong lý thuyết mạch điện. Lý thuyết về hàm biến phức và phép biến đổi 

Laplace là một nội dung quan trọng liên quan đến phương trình vi phân. Các nội dung 

nghiên cứu là rất cần thiết đối với sinh viên ngành Toán ứng dụng.  
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI 

VƯỢT ĐÈN ĐỎ CỦA NGƯỜI ĐI XE MÁY TẠI MỘT NÚT GIAO 

ĐIỂN HÌNH 
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Khuất Duy Nam 
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Kỹ thuật hạ tầng đô thị- K58 

 

 

Tóm tắt: Hành vi vượt đèn đỏ là một trong những vấn đề vi phạm toàn giao thông 

nghiêm trọng nhất tại các nút giao được điều khiển bằng đèn tín hiệu. Đề tài phân tích một 

số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi này, bao gồm: giới tính, độ tuổi, việc chấp hành đội mũ 

bảo hiểm, chở theo người ngồi sau và hướng đi sau khi vào nút giao, bằng mô hình hồi quy 

logistic nhằm đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến quyết định vượt đèn đỏ của 

người đi xe mô tô hai bánh (xe máy) trong hai khung giờ cao điểm và không cao điểm. Bên 

cạnh đó, đề tài xây dựng các mô hình dự báo hành vi vượt đèn đỏ của nhóm đối tượng này. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ngoài yếu tố chở theo người ngồi sau, các yếu tố được nghiên 

cứu đều tác động mạnh đến quyết định vượt đèn đỏ. Cùng với đó, không có sự khác biệt 

quá lớn về mô hình trong hai khung giờ cao điểm và không cao điểm, và các mô hình dự 

báo hành vi vượt đèn đỏ có độ chính xác rất cao. 

Từ khóa: Vượt đèn đỏ, giới tính, độ tuổi, việc chấp hành đội mũ bảo hiểm, chở theo 

người ngồi sau, hướng đi sau khi vào nút giao, mô hình hồi quy logistic. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hành vi vượt đèn đỏ là một trong những vấn đề vi phạm toàn giao thông nghiêm 

trọng nhất. Nó là một trong các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông 

tại các nút giao được điều khiển bằng đèn tín hiệu. Nguyên nhân chủ yếu của hành vi này 

là do ý thức của người tham gia giao thông. 

Tại các nước đang phát triển, như Việt Nam, xe mô tô hai bánh (ở Việt Nam thường 

gọi là xe máy) là phương tiện giao thông chiếm tỷ lệ lớn. Theo số liệu của sở giao thông 

vận tải thành phố Hà Nội tháng 3 năm 2021, thành phố Hà Nội quản lý hơn 7 triệu phương 

tiện giao thông đường bộ, trong đó hơn 6,1 triệu phương tiện là xe máy, gần 170 nghìn xe 

máy điện và gần 870 nghìn xe ô tô. Xe máy có đặc điểm nhỏ, nhẹ nên dễ luồn lách vào các 
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không gian hẹp để tiến lên các vị trí gần vạch dừng đèn tín hiệu và có khả năng vượt đèn 

đỏ cao hơn ô tô. Cùng với đó, khi xảy ra tai nạn giao thông, người đi xe mô tô thường chịu 

tổn thương nặng hơn so với người điều khiển xe ô tô. 

Để giảm thiểu tình trạng vượt đèn đỏ, việc tìm hiểu và các yếu tố tác động đến quyết 

định vượt đèn đỏ hoặc không của người tham gia giao thông tại các nút giao có điều khiển 

bằng đèn tín hiệu là rất quan trọng. Từ đó mới có cơ sở được xây dựng các biện pháp giảm 

thiểu hợp lý. Các yếu tố ảnh hưởng có thể kể đến như: độ tuổi, giới tính, hướng đi khi vào 

nút giao và các yếu tố khác. 

Đề tài này được thực hiện nhằm đạt được bốn mục tiêu. Đầu tiên, nhóm thực hiện đề 

tài nghiên cứu này muốn xác định tỷ lệ phần trăm số lượng xe mô tô vượt đèn đỏ, nhằm 

đánh giá tình trạng xe mô tô vượt đèn đỏ tại nút giao được lựa chọn. Sau đó mức độ ảnh 

hưởng của các yếu tố tác động đến hành vi vượt đèn đỏ của người đi xe mô tô hai bánh 

được phân tích và đánh giá. Cũng với đó, một mô hình dự báo hành vi vượt đèn đỏ cũng 

được xây dựng từ các hệ số thu được qua quá trình phân tích. Cuối cùng, nhóm đề xuất các 

giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng vượt đèn đỏ của người đi xe mô tô hai bánh. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Xác định tỷ lệ phần trăm xe mô tô vượt đèn đỏ 

Tỷ lệ xe mô tô vượt đèn đỏ được xác định bằng tỷ lệ giữa xe mô tô vượt đèn đỏ và 

tổng số lượng xe mô tô tại nút giao khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. 

2.1.2. Mô hình phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến hành vi vượt 

đèn đỏ của người đi xe mô tô 

Hành vi vượt đèn đỏ (vượt hoặc không vượt) của người lái xe mô tô được coi là một 

biến nhị phân, ở đó có thể coi “vượt” = 1, “không vượt” = 0. Do đó, đề tài này sẽ áp dụng 

mô hình hồi quy logistic để mô tả mối quan hệ tương quan giữa hành vi vượt đèn đỏ và các 

yếu tố tác động đến hành vi này như sau: 

1. Hành vi vượt đèn đỏ được đại diện bởi đại lượng y, ở đó y chỉ nhận 2 giá trị: y = 1 

cho trường hợp vượt đèn đỏ và y = 0 cho trường hợp không vượt đèn đỏ. 

2. Hành vi vượt đèn đỏ xảy ra được coi là một sự ngẫu nhiên, ở đó: 

Xác suất để người lái xe mô tô vượt đèn đỏ là: P(y=1) = p 

Xác suất để người lái xe mô tô không vượt đèn đỏ là: P(y=0) = 1- p 

3. Mô hình hồi quy logistic được thể hiện như sau: 
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Trong đó: 

p: Xác suất để người lái xe vượt đèn đỏ 

log: Logarit cơ số tự nhiên (ln)  

α và βi:  Các tham số hồi quy. 

xi:  Các yếu tố tác động đến hành vi vượt đèn đỏ. 

4. Ước lượng tham số: 

Các tham số α và βi được ước lượng bằng ước lượng hợp lý cực đại (MLE: Maximum 

likelihood estimation) thông qua dữ liệu thu thập được. Trong đề tài này, các tác giả sử 

dụng phần mềm SPSS để phân tích. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi vượt 

đèn đỏ cũng được thể hiện qua kết quả phân tích này. 

 Xác suất vượt đèn đỏ: 
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 Xác suất không vượt đèn đỏ: 
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2.1.3. Xây dựng mô hình dự báo hành vi vượt đèn đỏ của người lái xe mô tô 

Xác suất vượt đèn đỏ của trường hợp j được xác định theo công thức (2):  
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Như vậy, thông qua công thức này, một người lái xe có các đặc điểm xij thì sẽ có xác 

suất vượt đèn đỏ là Pj(y=1). 

2.2. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: Người lái xe mô tô 2 bánh (không bao gồm xe điện) 

- Địa điểm: Nút giao điều khiển bằng đèn tín hiệu điển hình: 

• Ngã tư Thái Hà giao với phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 
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• Đường Thái Hà và Trung Liệt đều có 2 làn xe, mỗi làn rộng 6m, đoạn đường Thái 

Hà nối phố Tây Sơn và Phố Láng Hạ. 

• Ngã tư được điều khiến bằng Đèn điều khiển giao thông 2 pha, chu kỳ đèn là 60s. 

- Các yếu tố ảnh hưởng được kể đến:  

• Độ tuổi,  

• Giới tính,  

• Chấp hành đội mũ bảo hiểm,  

• Chở theo người ngồi sau,  

• Hướng di chuyển sau khi xe đi vào nút giao. 

- Các khung thời gian được xét đến:  

• Giờ không cao điểm (bình thường): Từ 8h30 – 17h. 

• Giờ cao điểm: Từ 7h30 – 8h30 và 17h – 19h.   

2.3. Thu thập và xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập bằng phương pháp ghi hình tại ngã tư đã chọn. Việc ghi hình 

được thực hiện trong 2 khung giờ, là giờ cao điểm (7h30 – 8h30 hoặc 17h-18h30) và không 

cao điểm. Sau đó, từng số liệu người lái xe mô tô được ghi lại. Kết quả mỗi trường hợp thu 

thập được 800 số liệu, tổng cộng 1600 số liệu. Các số liệu được đưa vào phần mềm SPSS 

như Bảng 1. 

Bảng 3. Quy ước sử dụng trong phần mềm SPSS 

Yếu tố Ký hiệu Giá trị 

Vượt đèn đỏ Vuot 
Có:                            1 

Không:                      0 

Giới tính Gioitinh 
Nam:                         1 

Nữ:                            0 

Độ tuổi tuoi 

Dưới 18 tuổi:        duoi18 

Từ 18 đến 35:       tuoi1835 

Trên 35 tuổi:         tren35 

Đội mũ bảo hiểm Mu 
Có:                             0 

Không:                      1 

Chở theo người ngồi phía sau Deo 
Có:                             1 

Không:                       0 

Hướng di chuyển sau khi vào nút giao Huong 
Đi thẳng:                    0 

Rẽ trái hoặc phải:       1 
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2.4. Kết quả nghiên cứu 

2.4.1. Tỷ lệ người đi xe máy vượt đèn đỏ 

Trong khung giờ không cao điểm số người vượt đèn đỏ là 57 người trên tổng số 800 

người tham gia giao thông, chiếm tỷ lệ 7,125%. Trong khi đó, trong các giờ cao điểm số 

người vượt đèn đỏ là 66 người trên tổng số 800 người tham gia giao thông, chiếm tỷ lệ 

8,25%. Như vậy, tỉ lệ người đi xe máy vượt đèn đỏ tại khung giờ cao điểm trong ngày cao 

hơn so với khung giờ không cao điểm. 

2.4.2. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi vượt đèn đỏ 

a. Kết quả phân tích đối với trường hợp các khung giờ không cao điểm 

Bảng 4. Kết quả phân tích mô hình Logistic trong khung giờ không cao điểm 

 B Sig. Exp(B) 

Step 1a Gioitinh 1.480 .002 4.395 

tuoi  .036  

tuoi(1) 1.207 .100 3.343 

tuoi(2) -.823 .075 .439 

Mu 3.085 .000 21.872 

Deo .513 .135 1.670 

Huong 1.158 .004 3.184 

Constant -4.719 .000 .009 

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vượt đèn đỏ của người lái xe máy được 

xét đến, yếu tố “chở người ngồi sau” (Deo) có rất ít ảnh hưởng (p-Value (Sig.) = 

0.135>0.05). Trong khi đó, yếu tố “đội mũ bảo hiểm” ảnh hưởng lớn nhất đến việc vượt 

đèn đỏ với p-Value (Sig.) <0.001, cùng với đó giá trị B (tham số β) của yếu tố này (3.085) 

cũng chỉ ra rằng người không đội mũ bảo hiểm thường có xu hướng vượt đèn đỏ nhiều hơn 

là người không đội mũ. 

Yếu tố “Giới tính” cũng có tác động rất lớn đến hành vi vượt đèn đỏ với p-Value 

(Sig.) = 0.002 <0.01. Kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng xác suất nam giới vượt đèn đỏ 

nhiều hơn nữ giới. Cùng với đó, yếu tố “Hướng di chuyển” cũng có mức ảnh hưởng rất lớn 

với p-Value (Sig.) = 0.004 <0.01 và người rẽ trái hoặc rẽ phải có xu hướng vượt đèn đỏ 

nhiều hơn người đi thẳng khi đi vào nút giao có điều khiển bằng đèn tín hiệu. 

 Yếu tố độ tuổi cũng đóng một vai trò quan trọng trong hành vi vượt đèn đỏ với (p-

Value (Sig.) = 0.036 <0.05. Trong đó, người lái xe có độ tuổi dưới 18 có xu hướng vượt 

đèn đỏ cao nhất còn độ tuổi trên 35 có rất ít xu hướng vượt đèn đỏ. 
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b. Kết quả phân tích đối với trường hợp các khung giờ cao điểm 

Kết quả phân tích được thể hiện trong Bảng 3. Kết quả phân tích cho trường hợp này không 

khác nhiều so với trường hợp khung giờ bình thường. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của các 

yếu tố trên trong giờ cao điểm đã mạnh mẽ hơn so với khung giờ bình thường. 

Bảng 5 Kết quả phân tích mô hình Logistic trong khung giờ không cao điểm 

 B Sig. Exp(B) 

Step 1a Gioitinh 1.012 .005 2.752 

tuoi  .000  

tuoi(1) 1.642 .001 5.163 

tuoi(2) -.640 .071 .527 

Mu 1.699 .000 5.467 

Deo .557 .062 1.745 

Huong 1.262 .000 3.532 

Constant -3.915 .000 .020 

2.4.3. Mô hình dự báo xác suất hành vi vượt đèn đỏ 

a. Trong trường hợp giờ không cao điểm 

Xác suất vượt đèn đỏ của người lái xe máy đi qua nút giao có điều khiển bằng đèn tín 

hiệu điển hình đã chọn: 

( )
( )

( )

exp 4.719 1.48 1.207 (1) 0.823 (2) 3.085 0.513 1.158

exp 4.719 1.48 1.207 (1) 0.823 (2) 3.085 0.513 1.158
1  

1
j

G t t M D H

G t t M D H
P y

− +  +  −  +  +  + 

− +  +  − +
= =

+  +   + 

Trong đó: 

G: Gioitinh 

t(1): tuoi(1) 

t(2): tuoi(2) 

M: Mu 

D: Deo 

H: Huong 

Trong số 743 trường hợp không vượt đèn đỏ quan sát được, mô hình dự báo 734 

trường hợp không vượt và 9 trường hợp vượt, độ chính xác đạt 98.8%, trong khi đó 24/57 

trường hợp vượt đèn đỏ được dự báo, độ chính xác 42.1%. Tổng cộng, mô hình dự báo đạt 

độ chính xác 94.8%. 

b. Trong trường hợp giờ cao điểm 

Xác suất vượt đèn đỏ của người lái xe máy đi qua nút giao có điều khiển bằng đèn tín 

hiệu điển hình đã chọn: 
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( )
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exp 3.915 1.012 1.642 (1) 0.64 (2) 1.699 0.557 1.262

exp 3.915 1.012 1.642 (1) 0.64 (2) 1.699 0.557 1 2
1  

1 . 62
j
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Trong số 734 trường hợp không vượt đèn đỏ quan sát được, mô hình dự báo 724 trường 

hợp không vượt và 10 trường hợp vượt, độ chính xác đạt 98.6%, trong khi đó 18/66 trường 

hợp vượt đèn đỏ được dự báo, độ chính xác 42.1%. Tổng cộng, mô hình dự báo đạt độ 

chính xác 92.8%. 

2.5. Các đề xuất nhằm giảm thiểu tình trạng vượt đèn đỏ 

Theo phân tích ở trên, độ tuổi dưới 18 có xu hướng vượt đèn đỏ cao hơn nhiều các 

độ tuổi khác. Vì vậy, đề tài đề xuất đưa “Giáo dục an toàn giao thông” vào trường học phổ 

thông như một môn học chính thống, nhằm xây dựng một nền tảng ý thức tham gia giao 

thông an toàn cho các học sinh.  

 Bên cạnh đó, các ngã tư cần có phân làn theo hướng di chuyển của các phương tiện 

nhằm tạo ra các luồng giao thông đi theo một hướng nhất định, giảm thiểu xung đột bên 

trong dòng giao thông, tăng khả năng thông hành của đường và nút giao. 

Một đề xuất nữa là tăng mức xử phạt vi phạm vượt đèn đỏ đối với nam giới và người tham 

gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. 

3. KẾT LUẬN 

Trong số các yếu tố được đề tài đề cập đến, chỉ có “chở người ngồi sau” là không có ảnh 

hưởng đến hành vi vượt đèn đỏ, trong khi các yếu tố khác đều ảnh hưởng rất mạnh mẽ. 

Trong giờ cao điểm các yếu tố tác động mạnh mẽ hơn đến hành vi vượt đèn đỏ so với giờ 

thường, tuy nhiên, mô hình giữ 2 trường hợp không khác nhau nhiều. 

Mô hình dự báo hành vi vượt đèn đỏ cho kết quả rất tốt với hơn 94.8 % trong giờ thường 

và hơn 92.8% trong giờ cao điểm. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Ren Y, Wang Y, Wu X, Yu G, Ding C (2016), Influential factors of red-light running 

at signalized intersection and prediction using a rare events logistic regression model. 

Accid Anal Prev 95:266–273. 

[2]. Straub D, Papaioannou I, Betz W (2016), Bayesian analysis of rare events. J Comput 

Phys 314:538–556. 

[3]. Weiss GM, Hirsh H (1998), Learning to predict rare events in event sequences. In: 

Proceedings of the 4th international conference on knowledge discovery and data mining, 

pp 359–363 

[4]. Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn/ 

[5]. Sở giao thông vận tải Hà Nội, https://sogtvt.hanoi.gov.vn/ 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 293  

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THÀNH PHẦN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ 

TÍNH NĂNG CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT                                    

TÁI CHẾ NGUỘI 

 

 
 

Giảng viên hướng dẫn: 

Sinh viên thực hiện: 

 

 

 

Lớp: 

TS. Nguyễn Ngọc Lân 

Trần Quang Huy 

Nguyễn Trung Hiếu 

Vũ Minh Hiếu 

Nguyễn Thế Minh 

VL và công nghệ xây dựng - K58 

 

 

Tóm tắt: Tái chế nguội mặt đường bê tông asphalt theo công nghệ Cold Central Plant 

Recycling (CCPR) là một giải pháp công nghệ tái chế đem lại nhiều hiệu quả về mặt kinh 

tế và môi trường. Đề tài tập trung nghiên cứu thiết kế thành phần và đánh giá một số tính 

năng của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế nguội sử dụng nhũ tương và xi măng trong phòng 

thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy rằng, hỗn hợp tái chế nguội đạt được 

đều đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật để làm lớp lớp móng hoặc lớp mặt đường ô tô.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tái chế là một trong những giải pháp công nghệ đem lại hiệu quả về kinh tế và môi 

trường trong xây dựng mặt đường. Trong các phương pháp tái chế, tái chế nguội là một 

giải pháp công nghệ tái chế đem lại hiệu quả về kinh tế do không phải gia nhiệt vật liệu cào 

bóc mặt đường bê tông asphalt cũ RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) trong quá trình sản 

xuất. Các nghiên cứu thực nghiệm hiện trường đã được thực hiện ở Mỹ cho thấy, giải pháp 

công nghệ này không chỉ đem lại hiệu quả trong việc hạn chế biến dạng hằn lún vệt bánh 

xe và nứt mỏi của mặt đường asphalt mà còn tăng hiệu quả và giảm chi phí vòng đời sử 

dụng của kết cấu mặt đường, bảo tồn nguồn tài nguyên không tái tạo và năng lượng [9]. 

Hiện nay, hai công nghệ tái chế nguội vật liệu RAP đang được sử dụng phổ biến đó là: (i) 

công nghệ tái chế nguội tại chỗ (Cold In-place Recycling - CIR) và (ii) công nghệ tái chế 

nguội tại trạm trộn cố định (Cold Central Plant Recycling - CCPR). Các vật liệu được sử 

dụng cho công nghệ asphalt tái chế nguội bao gồm chất kết dính bitum bọt hoặc nhũ tương, 

các chất phụ gia hóa học (ví dụ: vôi thuỷ hoá, xi măng hoặc tro bay) và nước.  
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Theo báo cáo của hiệp hội tái chế mặt đường asphalt Mỹ (ARRA) công nghệ CCPR 

hiện đang được sử dụng phổ biến hiện nay ở các Bang do có nhiều ưu điểm đạt được hơn 

so với công nghệ CIR. Ở Việt Nam, công nghệ bê tông asphalt tái chế nguội tại chỗ CIR 

đã được ứng dụng từ năm 2008 và đến nay Bộ GTVT đã ban hành hai tiêu chuẩn để hướng 

dẫn thiết kế thành phần, thi công và nghiệm thu cho hai công nghệ này là TCVN 13150-1: 

2020 và TCVN 13150-2: 2020 [5, 6]. Tuy nhiên, công nghệ tái chế nguội vật liệu RAP theo 

công nghệ CCPR vẫn chưa được nghiên cứu ứng dụng ở Việt Nam, mặc dù việc ứng dụng 

công nghệ này đã được chứng minh là có nhiểu ưu điểm hơn so với công nghệ CIR. Xuất 

phát từ thực tế này, việc nghiên cứu để từng bước ứng dụng công nghệ CCPR trong xây 

dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam là cần thiết. 

2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỖN HỢP BÊ 

TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ NGUỘI 

2.1. Vật liệu thành phần 

Vật liệu cào bóc mặt đường asphalt cũ RAP: Vật liệu RAP là vật liệu cào bóc tầng 

mặt bê tông asphalt từ mặt đường cũ. Sau khi đã có mẫu vật liệu RAP tiến hành nghiền, xử 

lý và xác định những chỉ tiêu quan trọng. Hình 1 thể hiện vật liệu RAP được nghiền trong 

phòng thí nghiệm Bộ môn Vật liệu xây dựng, Trường Đại học GTVT. 

     

(a) Qúa trình nghiền RAP                                    (b) RAP sau khi nghiền sàng 

Hình 1. Xử lý vật liệu RAP trong phòng thí nghiệm 

RAP có vai trò quan trọng trong hỗn hợp vật liệu tái chế, đóng vai trò là bộ khung 

chịu lực. Để làm tốt vai trò này, cốt liệu RAP phải đảm bảo tính chất về thành phần hạt 

được quy định trong tại Bảng 1. Đường cấp phối hạt của vật liệu RAP thông thường là cấp 

phối đều và chặt thỏa mãn tiêu chuẩn AASHTO-MP 31 [1]. 
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                   Bảng 1. Bảng thành phần cấp phối hạt theo AASHTO-MP31 [1] 

Cỡ sàng Hàm lượng lọt sàng, % 

31.5 mm (1.25 in) 100 

25 mm (1 in) 100 

19 mm (3/4 in) 95-100 

4.75mm 65-75 

600 µm 15-35 

Vật liệu RAP sau khi nghiền, được tiến hành chiết tách bỏ bitum và kiểm tra thành 

phần hạt. Kết quả được thể hiện như ở Hình 2. 

 

Hình 2. Thành phần hạt của RAP sau khi nghiền 

Có thể nhận thấy, thành phần hạt của RAP sau khi nghiền đảm bảo theo yêu cầu của 

AASHTO MP 31. 

Phụ gia khoáng: Nghiên cứu sử dụng phụ gia là xi măng portland hỗn hợp PCB30 

với các chỉ tiêu đáp ứng theo yêu cầu của AASHTO MP31. Theo khuyến cáo của tiêu chuẩn 

AASHTO PP86 và ARRA-CR201, lựa chọn hàm lượng xi măng từ 0,25 đến 2,5 % theo 

khối lượng RAP. Theo AASHTO PP86 và trong quá trình trộn có điều chỉnh, nghiên cứu 

lựa chọn được hàm lượng xi măng theo kinh nghiệm là 1,5% (so với khối lượng khô của 

RAP) [2]. 
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Nước: Nước được sử dụng cho hỗn hợp tái chế với vai trò cải thiện độ chặt đầm nén. 

Nước dùng để trộn phải là nước sạch và có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với TCVN 

4506:2012. Theo khuyến cáo của tiêu chuẩn AASHTO PP86 và ARRA_CR201 lựa chọn 

hàm lượng nước từ 1,5 đến 3,5 phần trăm theo khối lượng khô của RAP. Theo AASHTO 

PP86 và trong quá trình trộn có thể điều chỉnh hàm lượng nước lựa chọn theo kinh nghiệm. 

Nhũ tương: Nhũ tương sử dụng trong nghiên cứu là loại CSS-1h. Chọn bốn hàm 

lượng nhũ tương sơ bộ lần lượt là 1, 2, 3, và 4%  với các bước tăng dần 1,0 phần trăm bao 

gồm một phạm vi thường từ 1,0 phần trăm đến 4,0 phần trăm khối lượng khô của RAP [2]. 

Từ những hàm lượng nhũ tương lựa chọn trên, tiến hành đúc mẫu thí nghiệm xác định các 

chỉ tiêu thỏa mãn theo quy định AASHTO MP31.  

Trên cơ sở các tỷ lệ thành phần sơ bộ lựa chọn, nghiên cứu tiến hành đúc mấu theo 

hướng dẫn của ARRA-CR201, sau đó thí nghiệm Marshall và độ nhạy ẩm. Kết quả thí 

nghiệm được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm nén Marshall mẫu điều kiện khô và bão hòa 

STT Tên mẫu Lực nén 

Marshall 

(kN) 

Chiều 

cao(mm) 

Hệ số 

K 

Độ ổn định 

Marshall, kN 

Độ ổn định 

còn lại 

1 C1-1k 17.98 67.6 0.91 16.3 

0.36 

2 C1-2k 15.21 68.4 0.89 13.5 

3 C1-2k 16.51 69.1 0.88 14.4 

          14.8 

4 C1-1bh 6.23 67.6 0.91 5.7 

5 C1-2bh 5.12 68.4 0.89 4.5 

6 C1-2bh 6.54 69.1 0.88 5.7 

          5.3 

7 C2-1k 11.56 66.3 0.94 10.8 

0.66 

8 C2-2k 10.99 64.0 0.99 10.8 

9 C2-3k 9.01 64.5 0.98 8.8 

          10.2 

10 C2-1bh 8.59 69.3 0.87 7.5 

11 C2-2bh 6.55 67.5 0.91 6.0 

12 C2-3bh 7.47 67.1 0.89 6.7 

          6.7 

13 C3-1k 8.83 68.3 0.89 7.9 0.82 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 297  

STT Tên mẫu Lực nén 

Marshall 

(kN) 

Chiều 

cao(mm) 

Hệ số 

K 

Độ ổn định 

Marshall, kN 

Độ ổn định 

còn lại 

14 C3-2k 7.01 67.8 0.90 6.3 

15 C3-3k 7.13 68.3 0.89 6.4 

          6.8 

16 C3-1bh 5.21 67.5 0.88 4.6 

17 C3-2bh 6.41 68.0 0.92 5.9 

18 C3-3bh 7.12 68.3 0.89 6.3 

          5.6 

19 C4-1k 4.17 69.3 0.87 3.6 

0.90 

20 C4-2k 3.71 67.5 0.88 3.2 

21 C4-3k 5.33 68.8 0.88 4.7 

          3.9 

22 C4-1bh 3.33 68.2 0.82 2.7 

23 C4-2bh 4.11 68.7 0.89 3.6 

24 C4-3bh 4.23 66.2 0.95 4.0 

          3.5 

Từ số liệu kết quả thí nghiệm ở Bảng 3 và yêu cầu kỹ thuật của AASHTO MP31, 

nghiên cứu xác định được khoảng hàm lượng nhũ tương thỏa mãn độ ổn định Marshall và 

độ ổn định còn lại là 2,5-3,6 % như ở Hình 3. 

 

Hình 3. Khoảng hàm lượng nhũ tương thỏa mãn 

độ ổn định Marshall và độ ổn định còn lại 
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Nghiên cứu lựa chọn hàm lượng nhũ tương là 3,2 % để kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ 

thuật, kết quả được thể hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm độ ổn định Marshall và độ ổn định còn lại 

ứng với hàm lượng nhũ tương 3,2% 

STT Tên mẫu Lực nén 

Marshall 

(kN) 

Chiều 

cao(mm) 

Hệ số 

K 

Độ ổn định 

Marshall 

,kN 

Độ ổn định 

còn lại 

1 C3,2-1k 9.96 66.9 0.924 9.2 

0.82 

2 C3,2-2k 9.23 67.5 0.911 8.4 

3 C3,2-3k 9.14 68.1 0.897 8.2 

          8.6 

4 C3,2-1bh 7.37 68.1 0.897 6.6 

5 C3,2-2bh 7.86 68.4 0.888 7.0 

6 C3,2-3bh 8.4 67.9 0.899 7.6 

          7.0 

Với tỷ lệ nhũ tương 3,2%, kết quả thí nghiệm thể hiện ở Bảng 4 đều thỏa mãn theo 

yêu cầu kỹ thuật quy định của AASHTO MP31. Tỷ lệ thành phần hỗn hợp tái chế nguội sơ 

bộ trong phòng thí nghiệm là: 

Loại vật liệu Hàm lượng, % 

RAP: 91,8 

Nước: 3,5 

Xi măng: 1,5 

Nhũ tương: 3,2 

Tổng: 100 

3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA HỖN 

HỢP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Trên cơ sở tỷ lệ thành phần hỗn hợp bê tông asphalt tái chế nguội sơ bộ đã được xác 

định, nghiên cứu tiến hành thí nghiệm đánh giá một số tính năng của hỗn hợp trong phòng 

thí nghiệm 

3.1. Nghiên cứu đánh giá mô đun đàn hồi tĩnh theo mô hình nén từ biến  

Mô đun đàn hồi tĩnh được thí nghiệm theo mô hình nén từ biến và tham khảo theo 

phụ lục C của tiêu chuẩn 22 TCN 211 – 06, bằng cách nén mẫu trụ tròn trong điều kiện nở 
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hông tự do (nén 1 trục không đặt mẫu trong khuân, bản ép bằng đường kính mẫu). Kết quả 

thí nghiệm mô đun đàn hồi tĩnh của các mẫu thử ở 15oC, 30oC và 60oC được thể hiện như 

ở Hình 5. 

 
 

Hình 5. Mô đun đàn hồi tĩnh của hỗn hợp Hình 6. So sánh mô đun đàn hồi ở của hỗn 

hợp CCPR so với hỗn hợp BTAR 

Kết quả thí nghiệm thể hiện như ở Hình 5 cho thấy, mô đun đàn hồi tĩnh của các mẫu 

thí nghiệm giảm khi nhiệt độ thí nghiêm tăng lên. Cụ thể, mô đun ở 30oC giảm 54,4%, ở 

60oC giảm 63.02 % so với giá trị mô đun đàn hồi tĩnh ở 15oC. Kết quả này thể hiện đúng 

bản chất của vật liệu đàn nhớt. 

So sánh kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi tĩnh ở 30oC và 60oC của hỗn hợp tái chế 

nguội so với hỗn hợp bê tông asphalt rỗng để làm lớp móng kết cấu áo đường mềm [9] thể 

hiện như ở Hình 6. Kết quả so sánh thể hiện như ở Hình 6 cho thấy, hỗn hợp tái chế nguội 

và bê tông asphalt rỗng có giá trị mô đun đàn hồi tĩnh chênh lệch không hề đáng kể. Cụ 

thể, mô đun đàn hồi tĩnh của hỗn hợp tái chế nguội ở 30oC chỉ thấp hơn khoảng 1,78%, ở 

nhiệt độ 60oC cao hơn khoảng 1,9% so với mô đun đàn hồi tĩnh của bê tông asphalt rỗng. 

Với kết quả này cho thấy, vật liệu CCPR hoàn toàn có thể được sử dụng cho lớp móng trên 

hoặc lớp mặt dưới của kết cấu áo đường. 

3.2. Nghiên cứu đánh giá mô đun đàn hồi kéo gián tiếp tải trọng lặp (MR) 

Thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi động theo mô hình thí nghiệm kéo gián tiếp tải 

trọng lặp được thí nghiệm theo EN 12697-26 [4]. Kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi động 

kéo gián tiếp tải trọng lặp (MR) được sử dụng để thiết kế kết cấu áo đường mềm theo tiêu 

chuẩn AASHTO 93 [3]. Thí nghiệm được thể hiện như ở Hình 7. 
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a) Mẫu thí nghiệm MR b) Đường cong lực – chuyển vị  

Hình 7. Thí nghiệm mô đun đàn hồi kéo gián tiếp tải trọng lặp 

Kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi kéo gián tiếp tải trọng lặp (MR) của các tổ mẫu 

ở nhiệt độ 20oC và 30oC được thể hiện ở Hình 8. 

  

Hình 8. Biểu đồ MR của mẫu thí nhiệm tại 

20oC và 30oC 

Hình 9. So sánh giá trị MR ở 20oC của đề 

tài so với kết quả nghiên cứu của K. 

Apeagyei và các cộng sự 

Từ kết quả thí nghiệm MR thể hiện như ở Hình 8 cho thấy, giá trị mô đun kéo gián 

tiếp tải trọng lặp của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế nguội ở 20oC đạt trung bình là 2657 

(MPa), giá trị này nằm trong khoảng giá trị quy định tham khảo của AASHTO 93[3]. Ở 

30oC giá trị mô đun kéo gián tiếp tải trọng lặp của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế nguội 

giảm xuống 33,2%. So với kết quả MR của tác giả K. Apeagyei và các cộng sự [10], kết 

quả MR của đề tài nghiên cứu thấp hơn 20 %. Kết quả này đòi hỏi cần có thêm nghiên cứu 

cải tiến để nâng cao giá trị MR cho hỗn hợp CCPR. 
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3.3. Thí nghiệm đánh giá mô đun đàn hồi kéo gián tiếp tải trọng lặp 

Thí nghiệm mô đun đàn hồi động được thực hiện theo hướng dẫn tiêu chuẩn 

AASHTO TP62 [6] trên thiết bị NU 14 ở Phòng thí nghiệm Bộ môn Vật liệu xây dựng, 

Trường Đại học GTVT (Hình 10). 

 

Tủ bảo ôn nhiệt độ 

mẫu thí nghiệm

Hệ thống xử lý 

số liệu

 

a) Mẫu thí nghiệm và hệ thống gia tải, đo 

chuyển vị mẫu 

b) Thiết bị bảo ôn mẫu và xử lý kết quả thí 

nghiệm 

Hình 10. Thí nghiệm mô đun đàn hồi động |E*| 

 Các kết quả thí nghiệm |E*| ở dải tần số từ 0,1 Hz đến 25Hz và nhiệt độ từ 10oC đến 

40oC được thể hiện như ở Hình 11. 

  
Hình 11. Biểu đồ mô đun đàn hồi động 

thay đổi theo tần số ở các nhiệt độ 

Hình 12. Mô hình hóa đường cong chủ |E* 

| của hỗn hợp CCPR 

Kết quả thí nghiệm thể hiện như ở Hình 11 cho thấy, giá trị mô đun đàn hồi động ở 

các tần số giảm dần khi nhiệt độ thí nghiệm tăng từ 10oC lên 40oC, cụ thể ở 20oC giảm 

13%, ở 30oC giảm 35% và ở 40oC giảm 50%. Ngoài ra, kết quả thí nghiệm cho thấy, ở các 

nhiệt độ thí nghiệm, khi tần số thay đổi tăng từ 0.1Hz đến 25Hz thì giá trị trung bình modun 

đàn hồi động tăng dần. Có thể rút ra nhận xét, ở nhiệt độ càng cao, tần số càng thấp thì giá 
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trị mô-đun phức động của hỗn hợp CCPR càng giảm và ngược lại. Trên cơ sở số liệu thí 

nghiệm |E*| ở các nhiệt độ và tần số khác nhau, nghiên cứu tiến hành thiếp lập đường cong 

chủ Master Curve thể hiện như ở Hình 12 có R2  > 0.9 và Se/Sy < 0.35 thỏa mãn yêu cầu ở 

mức cao. Từ kết quả thí nghiệm và mô hình đường cong chủ Hình 12 xác định được các 

giá trị mô đun động E* để phân tích kết cấu mặt đường theo phương pháp cơ học thực 

nghiệm ở nhiệt độ và tần số bất kỳ. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Từ những nghiên cứu thực nghiệm bước đầu đánh giá tính năng của hỗn hợp bê tông 

asphalt tái chế nguội tại trạm trộn, một số kết luận sau được rút ra: 

 - Trên cơ sở nguồn RAP có được, nghiên cứu đã thiết kế được thành phần hỗn hợp 

bê tông asphalt tái chế ấm theo công nghệ CCPR trong phòng thí nghiệm đảm bảo theo yêu 

cầu của AASHTO MP31. 

 - Ứng xử cơ học của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm theo công nghệ CCPR tương 

tự như hỗn hợp bê tông asphalt truyền thống.   

 - Mô đun đàn hồi tĩnh của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm theo công nghệ CCPR 

đạt được tương đương với giá trị mô đun đàn hồi tĩnh của hỗn hợp bê tông asphalt rỗng 

quy định trong tiêu chuẩn 22TCN 211 : 2006 để làm lớp móng trên hoặc lớp mặt dưới kết 

cấu áo đường. 

 - Mô đun đàn hồi kéo gián tiếp tải trọng lặp và mô đun đàn hồi động của hỗn hợp bê 

tông asphalt tái chế ấm theo công nghệ CCPR vẫn thấp hơn so với các kết quả nghiên cứu 

đã công bố. 

 - Nghiên cứu đã xây dựng được đường cong chủ Master curve để phục vụ thiết kế 

kết cấu áp đường mềm theo cơ học thực nghiệm và các thông số của đường cong thực 

nghiệm hoàn toàn phù hợp với mô hình 2S2P1D.  

 - Các công nghệ tái chế nguội có lợi ích về mặt môi trường ở khía cạnh cắt giảm 

KNK tốt hơn và mức tiêu thụ năng lượng ít hơn so với công nghệ bê tông asphalt tái chế 

nóng và bê tông asphalt tái chế ấm. 

4.2. Kiến nghị 

Công nghệ CCPR để tái chế vật liệu mặt đường bê tông asphalt cũ là một công nghệ 

mới, có nhiều ưu điểm hơn so với công nghệ CIR đang được ứng dụng ở Việt Nam, đề tài 

mới chỉ dừng lại nghiên cứu bước đầu trong phòng thí nghiệm và lượng hóa được hiệu quả 

môi trường đạt được của công nghệ CCPR, để có thể ứng dụng được công nghệ này trong 

xây dựng đường ở Việt Nam thời gian tới, cần có thêm những nghiên cứu sau: 
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- Thí nghiệm đánh giá các tính năng độ bền của bê tông asphalt tái chế nguội trong 

phòng thí nghiệm với số lượng mẫu đủ lớn. 

- Thiết kế, chế tạo hỗn hợp ở trạm trộn để có những điều chỉnh về quy trình công 

nghệ. 

- Thi công đánh giá thí điểm hiện trường của công nghệ. 

- Xây dựng định mức kinh tế và quy trình chỉ dẫn kỹ thuật cũng cần thực hiện để có 

thể ứng dụng được công nghệ này trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam.  
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Tóm tắt: Tái chế bê tông đã qua sử dụng (rác thải bê tông & mặt đường bê tông xi 

măng cũ bị hư hỏng hoặc đã hết hạn sử dụng gồm: Đường QL, Mặt Đường Sân Bay & 

Đường Giao thông Nông thôn) làm cốt liệu để nghiên cứu & chế tạo ra các cấu kiện đúc 

sẵn không yêu cầu nhiều về cường độ chịu lực lớn . 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sử dụng cốt liệu tái chế trong bê tông là một xu hướng mới trên thế giới nhằm giảm 

thiểu tác động tiêu cực môi trường, bảo tồn nguồn nguyên vật liệu liệu tự nhiên, đồng thời 

cũng giảm gánh nặng cho các bãi chứa phế thải xây dựng. Cốt liệu bê tông tái chế (RCA) 

là một dạng cốt liệu tái chế từ bê tông phế thải trong xây dựng, có giá trị sử dụng cao và 

phạm vi ứng dụng rộng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu cơ 

bản của bê tông sử dụng RCA định hướng sử dụng trong xây dựng mặt đường. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

• Mục tiêu của đề tài: 

Tận dụng bê tông đã qua sử dụng (rác thải bê tông & mặt đường bê tông xi măng cũ 

bị hư hỏng hoặc đã hết hạn sử dụng gồm: Đường QL, Mặt Đường Sân Bay & Đường Giao 

thông Nông thôn) làm cốt liệu để nghiên cứu & chế tạo ra các cấu kiện đúc sẵn không yêu 

cầu nhiều về cường độ chịu lực lớn như: dải phân cách, đường cấp thấp, đường nông thôn, 

móng đường cấp cao, móng đường CHC, …  

• Phương pháp nghiên cứu:  

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm: 
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Lý thuyết: nghiên cứu tổng quan về bê tông xi măng làm mặt đường ô tô và sân bay, 

các yêu cầu vật liệu, công nghệ sản xuất bê tông; phân tích đánh giá kết quả thí nghiệm 

Thực nghiệm: thu gom và gia công cốt liệu từ BTPT, chế bị mẫu và thử nghiệm các 

chỉ số cơ lý trong phòng thí nghiệm. 

• Đối tượng nghiên cứu: 

Tận dụng các bê tông phế thải, bê tông mặt đường cũ. 

Sự ảnh hưởng của thành phần hạt cốt liệu (từ bê tông được tái sử dụng) đến cường độ 

của bê tông sau khi tái sử dụng. 

• Nội dung nghiên cứu đã thực hiện: 

Nghiên cứu chung về tình hình bê tông phế thải mà chủ yếu tập trung nghiên cứu loại 

bê tông phế thải từ mặt bê tông cũ (đặc biệt là đường giao thông nông thôn). 

Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu bê tông (có cốt 

liệu tận dụng một phần từ bê tông phế thải). 

Đề xuất các kết cấu mặt và móng đường từ vật liệu bê tông có cốt liệu từ bê tông phế 

thải. 

• Tính mới & sáng tạo: 

Loại bê tông này đã có một số nước đã nghiên cứu và sử dụng rồi nhưng đối với nước 

ta chúng còn rất mới mẻ và chưa được sử dụng. Hiện tại, ở nước ta chúng chỉ đang được 

nghiên cứu và ứng dụng thử, nhưng chưa hiểu sâu xa về bê tông này.  

Chúng có nhiều đặc tính và thân thiện với môi trường, cải thiện được lượng lớn về 

kinh tế trong sản xuất bê tông hiện nay, đặc biệt là cải thiện được vấn nạn ô nhiễm môi 

trường & khí thải toàn cầu. 

Trong quá trình nghiên cứu nhóm đã kết hợp giữa lý thuyết thực hành, biết tận dụng 

thiết bị hạn hẹp, sử dụng sáng tạo các thiết bị đó một cách hợp lý, để từ đó nghiên cứu & 

chế tạo ra bê tông này. 

• Kết quả: 

Thiết kế được thành phần bê tông sau khi phối trộn tỷ lệ các hạt vật liệu (lấy từ bê 

tông xi măng đã qua sử dụng) và đánh giá được ảnh hưởng của tỷ lệ vật liệu đến một số 

tính chất cơ học như cường độ chịu nén, chịu kéo, chịu uốn, … 

• 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: 

Về mặt kinh tế: nêu ra được biện pháp hiệu quả có thể thay thế bê tông xi măng thông 

thường bằng bê tông xi măng tái sử dụng ở các công trình xây dựng giao thông cũng như 
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xây dựng dân dụng, công trình giao thông thuỷ, cảng biển, hạn chế được kinh phí bỏ ra khi 

phải duy tu bảo dưỡng loại bê tông xi măng ở những nơi đó. 

Về mặt giáo dục: đưa ra được các số liệu cụ thể về tỷ lệ chế tạo cũng như cường độ 

chịu nén trung bình của nghiên cứu này, từ đó những nhóm nghiên cứu tiếp theo có thể dựa 

vào đó để phát triển thêm những nghiên cứu mới. 

Khả năng áp dụng của đề tài là rất tốt vì nó có thể giảm thiểu số lượng bê tông xi 

măng đã qua sử dụng hiện nay & mang tính tất yếu trong công tác bảo vệ môi trường & hệ 

sinh thái. 
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Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu sự ổn định của mái taluy do mưa lớn kéo dài bằng mô hình số 

kết hợp SEEP/W với SLOPE/W. Các kết quả phân tích áp suất nước lỗ rỗng gây ra bởi dòng thấm 

không ổn định trong môi trường đất không bão hòa bằng mô hình SEEP/W được tích hợp vào mô 

hình SLOPE/W để phân tích sự ổn định của mái taluy theo thời gian. Hệ số ổn định mái taluy thay 

đổi theo thời gian mưa được phân tích và thảo luận. 

Từ khóa: Áp lực nước lỗ rỗng, dòng thấm, đất không bão hòa, sự ổn định, mái taluy 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mới đây, mưa lũ sau cơn bão số 12 năm 2017 đã làm ngập, lụt và sụt hạ tầng nền/mặt 

đường giao thông tỉnh lộ và quốc lộ 1, gây hư hỏng nặng nề và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự 

cố đối với một số công trình thủy lợi khu vực các tỉnh Miền Trung và Nam Trung Bộ. Số 

liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai bão, lũ năm 2017 ước 

tính cả nước thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng. Các sự cố nêu trên có nguyên nhân từ tác động 

của nước mưa hình thành dòng thấm không ổn định gây ra biến dạng lún, sụt lún đối với 

mái taluy đường/nền đường. 

Mưa thấm vào trong cấu trúc vật liệu của mái taluy đường/nền đường tạo nên dòng 

thấm không ổn định, tăng áp lực nước lỗ rỗng và giảm khả năng chịu lực của nền đắp dẫn 

đến nguy cơ mất ổn định (lún, sụt lún) đối với mái taluy đường/nền đường. Lý thuyết cố 

kết thấm của Terzaghi chỉ áp dụng trong phân tích lún cố kết đối với vật liệu bão hòa. Trong 

thực tế, mái taluy đường chịu mưa lớn hoặc nền đường bị ngập thường tồn tại các khu vực 

bão hòa và không bão hòa. Vì vậy, việc áp dụng lý thuyết cơ học đất không bão hòa vào 

phân tích sự thay đổi áp lực nước lỗ rống của đất và sự ổn định cho kết cấu mái taluy 

đường/nền đường khu vực không bão hòa là cần thiết. 
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Với các lý do nêu trên, đề tài sử dụng kết hợp các module SEEP/W và SLOPE/W 

được tích hợp trong phần mềm GeoStudio để nghiên cứu sự thay đổi của áp lực nước lỗ 

rỗng do mưa và dòng thấm không ổn định làm cơ sở cho phân tích sự ổn định của mái taluy 

đường/nền đường bão hòa/không bão hòa do mưa lớn. 

Do vậy, đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi của áp lực nước lỗ rỗng của đất cấu tạo mái 

taluy do mưa lớn và dòng thấm” là cần thiết và có ý nghĩa trong việc phân tích sự ổn định 

của mái taluy đường/nền đường trong điều kiện mưa lớn. 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Phân tích dòng thấm không bão hòa 

Xuất phát từ định luật Darcy, chuyển động của dòng thấm (2D) không ổn định trong 

đất không bão hòa và đẳng hướng được mô tả theo phương trình (1-1) biểu thị sự cân bằng 

giữa chênh lệch thể tích dòng chảy vào và ra một phân tố với tốc độ thay đổi hàm lượng 

thể tích nước theo thời gian: 
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trong đó: 
g

u
yH

w

w


+=  là tổng cột áp, 

wu  là áp lực nước lỗ rỗng, 
w  là khối lượng 

riêng của nước, g  là gia tốc trọng trường; 
xk  và yk  là các hệ số thấm theo các hướng x  

và y ; q  là điều kiện biên lưu lượng do mưa; 
wm  là hệ số thay đổi thể tích nước phụ thuộc 

độ hút dính )( wa uu − , 
au  là áp suất pha khí; và t  là thời gian. 

Nước mưa thấm vào đất kéo theo hàm lượng nước trong đất thay đổi và hình thành 

dòng thấm không ổn định trong đất không bão hòa. Các hệ số 
xk  và yk  không là hằng số 

mà phụ thuộc vào độ hút dính. Module SEEP/W cho phép phân tích dòng thấm ổn 

định/không ổn định trong đất bão hòa/không bão hòa. Mái taluy được rời rạc dạng lưới phi 

cấu trúc trong đó ứng suất của đất, áp suất và lưu tốc thấm được định nghĩa tại các nút ở 

mỗi bước thời gian. Với dòng thấm không ổn định, SEEP/W giả thiết áp suất pha khí 
au

trong đất không đổi và bằng áp suất không khí. Khi không có tải trọng ngoài, ứng suất   

của đất không đổi dẫn đến chên lệch )( au−  là hằng số, do đó sự thay đổi hàm lượng 

nước trong đất không phụ thuộc vào )( au−  mà phụ thuộc vào độ hút dính )( wa uu −  hay 

áp suất lực nước lỗ rỗng 
wu . Sau mỗi bước thời gian, biến thiên hàm lượng nước ở vế phải 

của phương trình (1-1) được tính toán, áp lực nước lỗ rỗng 
wu  được cập nhật cho phép xác 
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định hàm lượng nước cho bước thời gian tiếp theo. SEEP/W cho phép lựa chọn thuật toán 

giải trực tiếp phương trình (1-1) tại mỗi bước thời gian hoặc tính toán song song tại các 

nút. Kết quả phân bố áp suất nước lỗ rỗng của dòng thấm không ổn định nhận được từ 

SEEP/W làm đầu vào cho SLOPE/W phân tích ổn định mái taluy theo thời gian bằng 

phương pháp cân bằng giới hạn. 

2.2. Áp lực nước lỗ rỗng trong đất gây bởi dòng thấm 

Đối với vùng bão hòa: Khi ứng suất bên ngoài truyền lên khối đất bão hòa nước, áp 

lực nước lỗ rỗng sẽ tăng tức thời. Điều đó làm cho nước lỗ rỗng có xu hướng chảy thoá 

khỏi hệ lỗ rỗng, áp lực nước lỗ rỗng sẽ giảm đi. Áp lực nước lỗ rỗng 
wu  là áp lực gây ra 

trong chất lỏng (nước/hơi nước) chứa đầy lỗ rỗng. Ứng suất có hiệu là ứng suất truyền cho 

kết cấu đất qua tiếp xúc giữa các hạt. Chính thành phần ứng suất này ảnh hưởng đến biến 

dạng đổi thể tích và sức chống cắt của đất vì ứng suất pháp và ứng suất tiếp truyền qua 

được chỗ tiếp xúc hạt với hạt. Terzaghi (1943) chỉ ra rằng, với đất bão hòa, ứng suất có 

hiệu được xác định theo sự chênh lệch giữa ứng suất tổng và áp lực nước lỗ rỗng )( au−

. Trong điều kiện hiện trường tự nhiên không có dòng thấm, áp lực nước lỗ rỗng thủy tĩnh 

được đặc trưng bởi mực nước ngầm. Nếu mực nước ngầm nằm sâu dưới mặt đất một 

khoảng 
wh , tại độ sâu z , áp lực nước lỗ rỗng thủy tĩnh ).(81,9 ww hzu −= . Do vậy, áp lực 

nước lỗ rỗng có giá trị dương đối với vùng dưới mực nước ngầm )( whz  ; và có giá trị âm 

đối với vùng dưới mực nước ngầm hoặc khi có nước mao dẫn )( whz  . 

Đối với vùng không bão hòa: Trường hợp đất không bão hòa, dung dịch lỗ rỗng sẽ 

bao gồm nước lỏng thực tế không ép co và không khí/hơi nước ép co mạnh. Hai thành phần 

của áp lực nước lỗ rỗng là: áp lực nước lỗ rỗng 
wu  và áp lực khí lỗ rỗng 

au . Do sức căng 

bề mặt sự của không khí làm giảm áp lực nước lỗ rỗng. Bishop (1955) đã đề nghị quan hệ: 

)( waa uuuu −−=  , trong đó   là thông số phụ thuộc chủ yếu vào độ bão hòa, ảnh hưởng 

của kết cấu đất đến   là nhỏ. Có thể xác định   bằng thực nghiệm với độ bão hòa từ 0 

(đất khô) với 1=rS  (đất bão hòa). Tuy nhiên, với đất ẩm ướt hơn độ ẩm tốt nhất, 9,0=rS  

hay lớn hơn và rất gần 1. Trong trường hợp này, lượng nhỏ không khí có mặt sẽ tồn tại ở 

dạng bọt kín ảnh hưởng đến tínnh ép co của dung dịch lỗ rỗng, mà không làm giảm nhiều 

áp lực nước lỗ rỗng. 

2.3. Phân tích sự ổn định của mái taluy nền đường 

Mưa đóng vai trò tác nhân kích hoạt nguy cơ trượt mái taluy. Dòng thấm do mưa làm 

mở rộng vùng từ không bão hòa đến bão hòa, gia tăng áp suất nước lỗ rỗng và giảm độ hút 

dính. Khi cường độ mưa hoặc/và thời gian mưa vượt quá một giới hạn nhất định, sức kháng 

cắt của đất giảm và trượt mái taluy sẽ xảy ra. Sức kháng cắt tới hạn Mohr – Coulomb của 
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đất không bão hòa có thể xác định theo Bishop hoặc Fredlund. Hệ số ổn định mái dốc của 

đất không bão hòa có thể xác định theo Bishop: 

( ) ( )
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=    (1-2) 

trong đó: 
sF  là hệ số ổn định;   là góc nghiêng của mái dốc; 

sz  là chiều cao của 

khối đất; 
s  là khối lượng riêng của đất. Bài toán phân tích sự ổn định mái taluy trong điều 

kiện mưa kéo dài trên cơ sở ứng dụng kết hợp các module SEEP/W và SLOPE/W. Các 

trường dữ liệu của dòng thấm không ổn định nhận được từ SEEP/W được đưa vào 

SLOPE/W để phân tích ổn định mái taluy theo thời gian. Với một mặt trượt giả định, lực 

tác dụng lên mỗi phân tố được tính toán bao gdồm: trọng lượng bản thân, áp lực lên các 

mặt bên và đáy, trong đó áp lực nước lên đáy được tính toán từ trường dữ liệu cột nước 

nhận được từ SEEP/W. SLOPE/W tìm kiếm mặt trượt và tính toán hệ số ổn định theo 

phương pháp cân bằng giới hạn của Bishop. 

2.4. Ảnh hưởng của mưa kéo dài đến sự ổn định mái taluy 

Thông số đầu vào của mô hình: Các số liệu khảo sát địa chất và thủy văn sử dựa vào 

“Hồ sơ khảo sát, bổ sung xử lý sụt trượt từ Km13+640 đến Km13+840” được lập 08/2017 

bởi tư vấn thiết kế dự án “Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp QL18, 

đoạn Hà Long – Mông Dương theo hình thức BOT”. Vị trí mái taluy nghiên cứu tại 

Km13+640 thuộc dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn với tỷ lệ mô hình 1:1. Các lớp 

vật liệu được giả thiết là đồng nhất và ở các trạng thái không bão hòa với các đặc trưng 

được thống kê trong Bảng 1. 

Bảng  8. Đặc trưng của các lớp đất 

 

 Lớp 1 

(Sét pha 

cát) 

Lớp 2 

(Sét lẫn sạn 

sỏi) 

Lớp 3 

(Đá sét 

kết) 

)/( 3mkN  19 20.5 27.3 

)(' kPac  30.9 20.1 50 

)(' 0  11.07 10.27 28 

)/( 33 mms  0.50 0.55 0.60 

)/( 33 mmr  0.050 0.045 0.04 

)/( smksat
 610−  61085.0 −x  61075.0 −x  

)( 1−kPamw  0.00050 0.00045 0.00040 
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Đường cong mẫu SWCC được xây dựng cho từng loại đất, phụ thuộc độ bão hòa và hệ 

số thay đổi thể tích nước. Hàm thấm được xây dựng cho từng loại đất theo Van Genuchten 

căn cứ hệ số thấm bão hòa, hàm lượng nước dư và đường cong SWCC của loại đất tương 

ứng. Đường cong SWCC xây dựng cho lớp sét pha cát (lớp 1) được biểu thị trên Hình 1(a) 

trong khi hàm thấm của lớp này được chỉ ra trên Hình 1(b). 

 

(a) 

 

(b) 

Hình  1. Đường cong đặc trưng đất – nước (a), và khả năng thấm (b)                                  

của lớp sét pha cát 

Mái taluy nghiên cứu có chiều cao m37  với độ dốc taluy thay đổi (phần gần mặt đất 

là 043  và phần trên là 010 ) (Hình 2). Cao độ mặt đất được giả thiết tại chân của mái taluy 

và tầng không thấm nước ở độ sâu m10  tính từ cao độ mặt đất. Lưới phi cấu trúc với kích 

thước tối đa là m5.0 . 

Điều kiện biên: Ban đầu khi chưa có mưa, mực nước ngầm ở độ sâu m3  kể từ mặt 

đất. Dòng thấm ổn định được phân tích với điều kiện biên về cột nước mH 7=  áp dụng 

cho các biên 1–7 và 6–8 trong khi các biên còn lại là tự do. Kết quả phân tích ở bước thời 

gian cuối cùng của dòng thẩm ổn định được sử dụng là điều kiện ban đầu cho SEEP/W tiếp 

tục phân tích dòng thấm không ổn định khi có mưa kết hợp với mực nước ngầm dâng lên. 

Lúc này, các biên 1–2 và 5–6 là không thấm nước, trong khi đó các biên 2–3–4–5 là các 

biên mưa và thấm (Hình 2). 
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Hình  9.  Mô hình mái taluy và các điều kiện biên (Km13+640) 

Các kết quả thay đổi mực nước ngầm trong 5 ngày mưa ứng với các mô hình phân 

bố mưa khác nhau được giới thiệu trong các Hình 3 và 4. Với cả 4 mô hình mưa, kết quả 

đều cho thấy mực nước ngầm dâng lên khi thời gian mưa kéo dài, và mực nước ngầm ở 

gần chân taluy dâng lên nhanh hơn so với các vị trí khác. Với cùng một mô hình mưa, tốc 

độ dâng của mực nước ngầm tùy thuộc cường độ mưa, cường độ mưa càng lớn mực nước 

ngầm dâng càng nhanh. 

 

(a) Delayed, hmmi /10=  

 

(b) Advanced, ht 120= , hmmi /25=  

Hình  10.   Mực nước ngầm thay đổi theo thời gian (a), Trường vận tốc                                   

và áp suất nước lỗ rỗng  (b) 

Các kết quả mô phỏng trường vận tốc và áp suất nước lỗ rỗng tại các thời điểm 

hhht 72,60,48=  và h120  cho các mô hình phân bố mưa và cường độ mưa khác nhau 

được giới thiệu trong Hình 3(a) và 3(b). Trường vận tốc thấm cho thấy lưu tốc thấm khu 

vực taluy dưới lớn hơn so với các vị trí khác như taluy phía trên và gần mặt đất. Lưu tốc 

thấm lớn khu vực taluy dưới do gradient thủy lực khu vực này lớn hơn so với khu vực khác 

bởi khoảng cách ngắn và độ chênh cao. Trường vận tốc thấm lớn ở khu vực cạnh 3−4 cùng 
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với khoảng cách ngắn từ mực nước ngầm đến mặt đất dẫn đến lưu lượng thấm được bổ 

sung nhiều hơn ở khu vực này làm cho mực nước ngầm tại đó dâng lên nhanh hơn so với 

các vị trí khác. 

 

(a) Uniform 
 

(b) Delayed 

Hình  11. Hệ số ổn định thay đổi theo cường độ mưa ứng với mô hình phân bố mưa 

Kết quả phân tích hệ số ổn định của mái taluy với các mô hình mưa khác nhau có 

cùng cường độ mưa được hiển thị trong Hình 4 (a) và 4 (b). Kết quả cho thấy hệ số ổn định 

đều có xu hướng giảm trong suốt thời gian mưa là h96  đối với tất cả các mô hình mưa. Hệ 

số ổn định với các mô hình mưa Central và Advanced có xu hướng tăng dần sau h96  và 

h108  khi mà cường độ mưa đã giảm hẳn, trong khi hệ số ổn định với các mô hình Uniform 

và Delayed luôn có xu hướng giảm dần trong suốt h120 . Vì vậy, các mô hình mưa Uniform 

và Delayed gây bất lợi đối với sự ổn định của mái taluy khi thời gian mưa kéo dài. Kết quả 

phân tích hệ số ổn định của mái taluy phụ thuộc cường độ mưa ứng với các mô hình mưa 

hiển thị trong các Hình 4 (a) và 4 (b). Kết quả cho thấy với tất cả các mô hình mưa và trong 

cùng thời gian mưa, hệ số ổn định càng lớn khi cường độ mưa càng nhỏ. Theo thời gian và 

với một mô hình mưa, hệ số ổn định giảm nhanh hơn khi cường độ mưa càng lớn. 

3. KẾT LUẬN 

Quá trình mưa kéo theo làm dâng mực nước ngầm, tăng áp suất nước lỗ rỗng, và kết 

quả làm giảm độ dính hút, sức kháng cắt và hệ số ổn định của mái taluy. Hệ số ổn định 

càng nhỏ khi cường độ mưa càng lớn và thời gian mưa kéo dài. Hệ số ổn định có xu hướng 

giảm dần với các mô hình mưa phân bố đều và mưa tăng dần. Hệ số ổn định có xu hướng 

tăng dần sau một thời gian mưa nhất định khi mà cường độ mưa đã giảm. Các mô hình mưa 

tăng dần và mưa phân bố đều ảnh hưởng bất lợi nhất đến hệ số ổn định. Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra khả năng kết hợp giữa các mô hình SEEP/W và SLOPE/W vào phân tích sự ổn 

định của mái taluy xét đến ảnh hưởng của dòng thấm do mưa kéo dài kết hợp với sự thay 
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đổi mực nước ngầm làm cơ sở phân tích cơ chế mất ổn định và đề xuất các giải pháp phòng 

tránh sạt lở mái taluy. 
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