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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG
TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ
1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị;
- Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ về Quản lý chiếu sáng đô thị;
- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Căn cứ QCVN 07-5:2015/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công
trình cấp điện;
- Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt
Nam đến năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành
phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển một số chức năng, nhiệm vụ
từ Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng thành
phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/8/2019 của Sở Xây
dựng Tp.HCM về ban hành Kế hoạch triển khai đề án “ Xây dựng Thành
phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năn 2020, tầm
nhìn đến năm 2025”.
- Văn bản số 15555/SXD-HTKT ngày 29/11/2019 của Sở Xây dựng
Tp.HCM về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả
hoạt động và quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị.
- Theo thông báo số 1453/TB-SXD-VP, ngày 13 tháng 02 năm 2020 về ý
kiến kết luận của ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng, tại cuộc họp
sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2015” tại Sở Xây dựng có nội dung: “Giao Thủ trưởng các phòng chuyên
môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc khẩn trương phối hợp với các đơn vị tư
vấn để xây dựng đề cương, nội dung thực hiện, khái toán kinh phí thực
hiện, xác định thời gian thực hiện của từng nhiệm vụ cụ thể được giao
trong Đề án…”. Qua đó, theo nội dung tại Phụ lục 1 của văn bản số
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15555/SXD-HTKT, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Quản lý Hạ
tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ: “Xây dựng
Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố”.
- Văn bản số 1127/TTHT-CSĐT ngày 03/04/2020 của Trung tâm Quản lý
hạ tầng kỹ thuật về việc tham gia thực hiện gói thầu tư vấn đầu tư xây
dựng : “ Xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố”.

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN
CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ
1.2.1 Xu hướng xây dựng chiếu sáng thông minh trên thế giới:
Hệ thống chiếu sáng đô thị tại các nước phát triển đã đưa vào ứng dụng
công nghệ IoT (Internet Of Things) trong quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị,
hình thành hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh. Hệ thống chiếu sáng đô thị
thông minh đã đáp ứng được yêu cầu về giảm tiêu thụ năng lượng điện, điều
chỉnh tăng giảm cường độ sáng, quản lý từ trung tâm cho phép điều khiển,
giám sát đến từng bộ đèn và dự báo, lập kế hoạch bảo trì. Ngoài ra, hệ thống
chiếu sáng đô thị còn tích hợp một số hệ thống khác để phục vụ cho đô thị
thông minh như hệ thống cảm biến để giám sát đỗ xe thông minh, biển báo
điện tử, camera giám sát, theo dõi, điểm sạc năng lượng cho xe điện, giám sát
môi trường, giám sát tiếng ồn, …
Hệ thống chiếu sáng đô thị tại các nước phát triển ngoài mục đích đảm bảo
an toàn giao thông còn tạo ra sức hấp dẫn về đêm của một thành phố. Một
Thành phố về đêm được chiếu sáng rực rỡ, với nhiều điểm nhấn sẽ tạo thành
những điểm thu hút khách du lịch.
Hiện nay, tỉ lệ tăng trưởng của đèn chiếu sáng thông minh đang tăng trưởng
rất nhanh, khoảng 28,9%.
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Một số xu hướng xây dựng chiếu sáng thông minh trên thế giới:
- Sử dụng đèn chiếu sáng LED điều khiển từ trung tâm:
Ngành công nghiệp chiếu sáng đã có sự chuyển đổi từ chiếu sáng thông
thường sang chiếu sáng bằng đèn LED trong hơn mười năm qua và càng
phát triển mạnh mẽ trong các năm gần đây. Lý do then chốt là đèn LED
đang liên tục phát triển về mức hiệu quả, độ bền và giá cả. Bên cạnh đó,
do các công nghệ chiếu sáng cũ không còn phù hợp dẫn đến đang giảm đi
một cách đáng kể.
Đèn LED ngày càng dễ điều khiển hơn các nguồn sáng trước đây, và khả
năng điều chỉnh độ sáng của đèn LED tốt hơn so với các đèn truyền
thống. Việc điều chỉnh độ sáng LED có thể không hoàn toàn là tiết kiệm
năng lượng, mà là khả năng tác động độ sáng và màu sắc ổn định, kéo dài
tuổi thọ của sản phẩm. Kết hợp đèn LED với công nghệ điều khiển kỹ
thuật số là một sự kết hợp lý tưởng, đưa công nghệ thông minh vào các
bóng đèn. Các bóng đèn có thể được lập trình để cung cấp lượng sáng và
màu sắc ổn định trong suốt vòng đời danh định của các bóng đèn, gia tăng
tuổi thọ hoạt động và tiết kiệm năng lượng, trong khi vẫn đảm bảo chất
lượng màu sắc phù hợp. Khả năng điều khiển nhiệt độ màu của ánh sáng
và cường độ mới chỉ được nghiên cứu; tuy nhiên khả năng này đem lại
một tiềm năng quan trọng để biến đổi không gian và khiến chiếu sáng
LED thêm linh hoạt và cá nhân hóa hơn.
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Một khả năng điều khiển nổi bật có thể trở thành thông dụng là hệ thống
chiếu sáng có thể tương tác với người dùng thông qua một loạt các tín
hiệu đầu vào, bao gồm tiếp xúc chạm, các thiết bị di dộng, camera, âm
thanh và các cảm biến. Hãy tưởng tượng về các không gian chiếu sáng
sinh động và cảm ứng với người hiện diện.
Các bộ đèn LED được kết nối với nhau và được quản lý từ xa tại trung
tâm, có khả năng điều chỉnh bật tắt, tăng giảm ánh sáng nên không chỉ
đảm bảo cung cấp chất lượng sáng tốt hơn, an toàn giao thông được cải
thiện mà còn tiết kiệm chi phí điện năng, giảm khí thải CO 2 gây ra hiệu
ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh,
hiện đại.
Theo ông Phan Hồng Khôi, Trung tâm Phát triển công nghệ cao thuộc
Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, dự báo đến năm 2026,
đèn LED và hệ thống chiếu sáng có kết nối sẽ chiếm lần lượt 89% và 42%
thị phần thị trường chiếu sáng công cộng.
- Tính ổn định của hệ thống, khả năng tiết kiệm năng lượng sẽ nhân tố
chính của sự thay đổi công nghệ chiếu sáng:
Vấn đề hiệu quả sử dụng năng lượng như là một trọng tâm chính. Luật sử
dụng năng lượng tòa nhà thương mại là ràng buộc lớn nhất, ưu tiên các
lựa chọn hiệu quả nhất. Trong khi đó, quy định sản phẩm liên bang (Hoa
Kỳ) loại bỏ hẳn những lựa chọn kém hiệu quả, chi phí thấp khỏi thị
trường. Sự tác động này, cùng với việc gia tăng mức giá tiêu thụ năng
lượng, sẽ tiếp tục tạo ra những điều kiện thuận lợi để cải tiến và nâng cấp
những tòa nhà, công trình mới và công trình hiện tại, các công nghệ chiếu
sáng hiệu quả nhất, như công nghệ đèn LED và công nghệ điều khiển
chiếu sáng tiên tiến, sẽ được ưu tiên.
- Những tác động đối với sức khỏe có thể trở thành nhân tố đưa các đề
xuất giá trị vào trong thiết kế hệ thống chiếu sáng
Ánh sáng tạo ra các yếu tố tâm sinh lý, phản ứng ở người. Nghiên cứu các
liên kết này đem lại các thông tin có giá trị có thể ảnh hưởng đến việc
thiết kế hệ thống chiếu sáng hỗ trợ cho vận hành và sức khỏe con người.
Một loạt các vấn đề như vấn đề lão hóa mắt, sức khỏe sinh học, các tác
động tiềm tàng của ánh sáng ban ngày, và màu sắc. Điều kiện ánh sáng có
thể được điều chỉnh ở không gian làm việc theo tuổi của người sử dụng.
Màu sắc và cường độ chiếu sáng có thể được điều chỉnh ở một phòng học
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để kích thích sự tỉnh táo và điềm tỉnh. Chiếu sáng văn phòng có thể được
lập trình để mô phỏng lượng ánh sáng ban ngày trên chu kỳ trong ngày
của nó. Trong khi vẫn rất khó để nghiên cứu sức khỏe sẽ đóng vai trò gì
trong công nghệ chiếu sáng tương lai, vấn đề quan trọng là sự hiểu biết
của chúng ta về ánh sáng và sức khỏe đang dần tăng lên theo thời gian
cùng với những khả năng của chúng ta thực hiện các giải pháp chiếu sáng
hỗ trợ sức khỏe. Tổng hợp những điểm này lại để thiết kế và vận hành
một cách tốt nhất sẽ là thách thức bởi vì có nhiều nhiều yếu tố kết hợp.
- Chia sẻ và dùng chung dữ liệu giữa các hệ thống
Với xu hướng tích hợp nhiều hệ thống thông minh trên hệ thống chiếu
sáng như hệ thống cảm biến để giám sát đỗ xe thông minh, biển báo điện
tử, camera giám sát, theo dõi, điểm sạc năng lượng cho xe điện, giám sát
môi trường, giám sát tiếng ồn, …, hệ thống có nhiều dữ liệu được thu
thập. Do vậy, việc chia sẻ và dùng chung dữ liệu là xu thế để các đơn vị
sử dụng có thể chuyển đổi dữ liệu dùng chung thành dữ liệu phục vụ cho
công việc của mình. Ví dụ dữ liệu từ camera giám sát, theo dõi có thể sử
dụng cho mục đích nhận diện, theo dõi tội phạm, xử phạt vi phạm, …
1.2.2 Kinh nghiệm xây dựng các trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị
trên thế giới:
-

Thành phố Los Angeles, California, Mỹ:
Thành phố Los Angeles muốn phát triển các dự án thành phố thông minh
hơn nữa để đạt được nhiều giá trị từ hệ thống chiếu sáng thông minh. Dự
án đã thêm các cảm biến giám sát tiếng ồn vào các cột đèn và áp dụng cách
tiếp cận hệ thống mở để giám sát môi trường. Điều này đã chứng minh một
hạ tầng chiếu sáng đường phố kết nối mở có thể hỗ trợ nhiều ứng dụng
thành phố thông minh và từ đó làm cho một thành phố hiệu quả và đáng
sống hơn.
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-

Thành phố Buenos Aires, Argentina:
Dân số tăng trưởng có nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí
thải CO2 tăng, dẫn đến tăng chi phí năng lượng và mức độ ô nhiễm
ánh sáng. Thành phố Buenos Aires đã thực hiện giải pháp thu thập dữ
liệu từ chiếu sáng đường phố, quản lý chất thải và đèn giao thông và
thực hiện phân tích, xử lý dữ liệu. Hê thosng trung tâm cho phép giám
sát, chuyển đổi và tiết giảm công suất từng điểm sáng trong hệ thống
từ trung tâm, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng trong khi tạo điều
kiện an toàn cho cả phương tiện và người lưu thông. Dự án không chỉ
giúp chính phủ giảm hơn 50% mức sử dụng điện mà còn góp phần bảo
vệ môi trường, vì sẽ tránh được lượng phát thải 23.600 tấn CO2.
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-

Thành phố Jakarta, Indonesia:
Thành phố Jakarta đã nâng cấp gần 90.000 đèn đường (khoảng 50%
hệ thống chiếu sáng) bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng có kết nối
trung tâm, có thể điều khiển và giám sát đèn đường mới từ xa.
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-

Kinh nghiệm, bài học chiếu sáng công cộng ở Pháp, Ý:
Hệ thống chiếu sáng hoạt động độc lập (Stand-Alone system): lắp đặt
tại đường nội bộ khu dân cư tại Paris, hệ thống chiếu sáng là đèn LED
có công suất cố định và tiết giảm tại đèn theo thời gian được định sẵn.
Kết quả: năng lượng tiết giảm được 80% so với đèn 125W thủy ngân
cao áp.
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-

Thành phố Cardiff, Anh:
Thành phố Cardiff đã thay thế 14.000 đèn đường LED. Mỗi điểm
sáng được kết nối không dây với hệ thống, được sử dụng để giám sát,
kiểm soát và quản lý toàn bộ mạng lưới chiếu sáng. Điều này cho
phép các nhà quản lý ánh sáng tiết giảm hoặc tăng độ sáng của đèn
đường để đáp ứng nhu cầu của thành phố tại bất kỳ thời điểm nào. Ví
dụ, mức độ sáng có thể được tăng lên gần ngã tư có mật độ giao thông
cao hoặc để giúp các dịch vụ khẩn cấp.
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-

Thành Eindhoven, Hà Lan:
Bắt đàu từ trung tuần tháng 3/2014, Eindhoven đã chính thức đưa vào
sử dụng Hệ thống chiếu sáng thông minh bền vững. Hệ thống đèn
LED tại đây được vi tính hóa, mỗi đèn được lập trình với một “bộ óc
riêng”, có thể bật hoặc tắt tùy thuộc vào mật độ giao thông thực tế.
Nếu thưa người, độ sáng mờ dần, nhưng khi xuất hiện ô tô, xe đạp hay
nhiều phương tiện hơn, đèn sẽ sáng hơn giúp giao thông thuận lợi.

Như vậy, đa số các thành phố đều thực hiện lắp đặt đèn chiếu sáng LED
có kết nối trung tâm điều khiển (trừ các trường hợp cục bộ như bãi đỗ xe,
khu dân cư), đồng thời tích hợp với hệ thống khác như cảm biến, camera,
… và hực hiện chia sẻ dữ liệu nhằm thực hiện các điều khiển phục vụ an
sinh xã hội.

1.2.3 Xu hướng xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị thành
phố ở Việt Nam:
Với sự quyết tâm xây dựng và phát triển đô thị thông minh thể hiện
qua quyết định số 950/TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai
đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó ưu tiên đầu tư
tập trung phát triển hạ tầng đô thị thông minh các lĩnh vực như: chiếu
sáng đô thị thông minh, phát triển giao thông thông minh, phát triển lưới
điện thông minh, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải và cấp
thoát nước đô thị thông minh…
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Chiếu sáng đô thị càng ngày càng có những đóng góp quan trọng trong
việc góp phần thúc đẩy sự phát triển hạ tầng đô thị nói chung và hạ tầng
giao thông đô thị nói riêng. Trên đà phát triển của khoa học và kỹ thuật
trong thời đại 4.0 cũng như theo xu hướng chung thì khái niệm chiếu sáng
đô thị thông minh không còn mới lạ đối với các nước phát triển trên thế
giới nữa.
Chiếu sáng đô thị thông minh là công nghệ chiếu sáng đô thị dựa trên
nền tảng kỹ thuật số thỏa mãn mọi yêu cầu về ánh sáng của người sử
dụng, hiệu quả cao về năng lượng. Điều này được thực hiện bằng việc sử
dụng đèn và các thiết bị hiệu suất cao, hệ thống điều khiển có thể tự động
điều chỉnh độ sáng dựa trên các điều kiện môi trường bên ngoài.
Hệ thống chiếu sáng đô thị truyền thống ở Việt Nam nói chung và
thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải chuyển sang hệ thống chiếu sáng
đô thị thông minh được điều khiển bằng trung tâm là quá trình chuyển đổi
tất yếu, phù hợp chung với xu thế của các thành phố lớn trên thế giới đang
hướng tới. Các công trình xây dựng mới, các công trình nâng cấp cải tạo
và vận hành duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị sẽ theo xu
hướng sử dụng các bộ đèn chiếu sáng LED thông minh (Smart LED), nhờ
đó thỏa mãn mọi yêu cầu trong quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng như
chiếu sáng thông minh, giám sát hoạt động mọi lúc mọi nơi với nhiều
cách thức khác nhau.
Các thành phố lớn của Việt Nam cũng đã xây dựng và phát triển trung
tâm điều khiển chiếu sáng công cộng từ năm 2005 đến nay như Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh, Huế, … Do mô hình dự án, do các dự án thử
nghiệm, các thành phố có các khu vực được điều khiển với các hệ thống
khác nhau. Việc điều khiển tới thiết bị đàu cuối cũng khác nhau, như có
dự án thực hiện điều khiển tới tủ điều khiển, nhưng cũng có dự án đã thực
hiện điều khiển tới các bộ đèn.
Ngoài ra xu hướng kết nối các hệ thống hạ tầng trong đô thị thông
minh là một điều tất yếu vì có thể sử dụng chung nguồn dữ liệu, đưa ra
giải pháp toàn diện, tiết kiệm chi phí… Các hệ thống có thể được triển
khai trên trụ đèn chiếu sáng: hệ thống camera (CCTV), các cảm biến quan
trắc môi trường (nhiệt độ, khói bụi, độ ẩm,…), thiết bị thu phát wifi/4G
công cộng, màn hình LED thông tin (thời tiết, xe bus, quảng cáo…) hoặc
cũng có thể là trạm sạc thiết bị điện (như xe đạp điện…), tấm pin năng
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lượng mặt trời để cung cấp nguồn cho đèn chiếu sáng và các thiết bị khác
được tích hợp trên trụ đèn chiếu sáng hoạt động. Do vậy, việc truy xuất
dữ liệu, thực hiện chia sẻ dữ liệu dùng chung đang là vấn đề đặt ra.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã ký Quyết định
phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị
thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” theo quyết
định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017. Đề án đã đưa ra nhiều giải
pháp thực hiện, trong đó có nhóm giải pháp về Trung tâm điều khiển giao
thông thông minh, hệ thống camera, bảng quang báo, hệ thống chiếu sáng
công cộng quản lý tập trung (Nhóm giải pháp về giao thông), Xây dựng
hệ thống quản lý đèn chiếu sáng công cộng thông minh (Nhóm giải pháp
về chỉnh trang đô thị).
CHƯƠNG 2 : SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU
KHIỂN CHIẾU SÁNG THÀNH PHỐ
2.1 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CHIẾU
SÁNG THÀNH PHỐ
- Dưới sự tác động của biến đổi khí hậu, tình hình địa chính trị thế giới, cách
mạng công nghiệp 4.0 cũng như sự xuất hiện của các công nghệ mới, bài toán
xây dựng và phát triển đô thị thông minh ngày càng được mở rộng. Hầu hết các
quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đều hào hứng với kế hoạch xây
dựng các đô thị, thành phố thông minh.
- Với sự quyết tâm xây dựng và phát triển đô thị thông minh thể hiện qua
quyết định số 950/TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và
định hướng đến năm 2030, trong đó ưu tiên đầu tư tập trung phát triển hạ tầng
đô thị thông minh các lĩnh vực như : chiếu sáng đô thị thông minh, phát triển
giao thông thông minh, phát triển lưới điện thông minh, phát triển hệ thống thu
gom và xử lý rác thải và cấp thoát nước đô thị thông minh…
- Đô thị thông minh là mô hình thành phố ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông (ICT- Information and Communications Technology) nhằm đáp
ứng những nhu cầu cho cư dân của nó từ tổ chức dân sự, an ninh, chiếu sáng,
giao thông, y tế, giáo dục, năng lượng, thương mại, ngân hàng, khách sạn, khu
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vực dân cư..., với sự tham gia tất yếu từ cả cộng đồng trong quá trình xây dựng
và phát triển.
- Hiện nay, chiếu sáng đô thị càng ngày càng có những đóng góp quan trọng
trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển hạ tầng đô thị nói chung và hạ tầng
giao thông đô thị nói riêng. Trên đà phát triển của khoa học và kỹ thuật trong
thời đại 4.0 cũng như theo xu hướng chung thì khái niện chiếu sáng đô thị thông
minh không còn mới lạ đối với các nước phát triển trên thế giới nữa.
- Chiếu sáng đô thị thông minh là công nghệ chiếu sáng đô thị dựa trên nền
tảng kỹ thuật số thỏa mãn mọi yêu cầu về ánh sáng của người sử dụng, hiệu quả
cao về năng lượng. Điều này được thực hiện bằng việc sử dụng đèn và các thiết
bị hiệu suất cao, hệ thống điều khiển có thể tự động điều chỉnh độ sáng dựa trên
các điều kiện môi trường bên ngoài.
- Xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị thông minh là một trong
những thành tố quan trọng nhất của việc xây dựng thành công dự án chiếu sáng
đô thị thông minh, từ trung tâm điều khiển có thể cho phép điều chỉnh, thực thi
các chiến lược chiếu sáng phù hợp với các điều kiện cụ thể như: thay đổi cường
độ, màu ánh sáng để phù hợp với từng hoàn cảnh không gian, thời gian và địa
điểm phù hợp với từng khu vực, từng nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Ngoài ra trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị thông minh còn có chức
năng điều khiển và giám sát đến từng điểm đèn chiếu sáng riêng lẻ. Với trung
tâm này, người vận hành có thể theo dõi các thông số chính của bất kỳ trụ đèn
nào, bóng đèn nào từ phòng điều khiển hoặc thông qua thiết bị di động. Dữ liệu
thu được có thể được phân tích xử lý, cho phép tính toán thống kê và dự báo
mức tiêu thụ, trạng thái tuổi thọ của bóng đèn, điện áp, các lỗi…, thông qua
phương pháp này còn cho phép thay đổi từ qui trình bảo trì khắc phục sang qui
trình bảo dưỡng dự phòng với mục tiêu tiết kiệm chi phí, thời gian cho công
tác bảo trì hệ thống.

2.2 BÀI HỌC RÚT RA TỪ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
- Việc xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị thành phố là rất cần
thiết trong giai đọan hiện nay khi các lợi ích, hiệu quả mà nó đem lại khi được
đưa vào vận hành sử dụng là rất rõ ràng.
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- Tuy nhiên việc xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng cũng cần lưu ý
đến những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án đã được triển khai trước
đây, đó là :
+ Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, thiết bị vật tư, phần mềm …., tất cả đều
phải là chuẩn mở, các thành phần của nó phải được giao tiếp mà không có rào
cản nào.
+ Không lựa chọn các giải pháp công nghệ này còn mang tính độc quyền,
phụ thuộc công nghệ của từng hãng sản xuất, chưa tạo ra chuẩn kết nối mở
để mở rộng kết nối trong tương lai.
+ Đánh giá, lựa chọn các vật tư thiết bị TTĐK phải phù điều kiện làm việc tại
địa phương ( như nhiệt độ, bụi, độ ẩm cao…) để các thiết bị hoạt động ổn định,
tránh hư hỏng do thời tiết, khí hậu
+ Đánh giá khả năng thay thế, lắp đặt thiết bị linh kiện giữa các nhà sản xuất
khác nhau, tránh tình trạng độc quyền gây khó khăn trong quá trình vận hành,
sửa chữa, thay thế các vật tư thiết bị.
+ Lựa chọn phần mềm nhà cung cấp phải đáp ứng được các yêu cầu sử dụng
hiện tại và trong tương lai gần. Phần mềm phải sử dụng giao thức mở, ví dụ
chuẩn giao thức OPC-UA. Chuẩn giao thức OPC-UA (Open Platform
Communications Unified Architecture) cho phép thiết bị từ các nhà cung cấp
khác nhau có thể kết nối vào hệ thống chung một cách dễ dàng và ổn định nhất.

CHƯƠNG 3 : TỔNG QUAN VẾ CHIẾU SÁNG THÔNG MINH
3.1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾU SÁNG THÔNG MINH
Chiếu sáng thông minh là công nghệ chiếu sáng dựa trên nền tảng kỹ thuật số
thỏa mãn mọi yêu cầu về ánh sáng, hiệu quả cao về năng lượng. Điều này được
thực hiện bằng việc sử dụng các hệ thống chiếu sáng tự động điều chỉnh độ sáng
dựa trên các điều kiện môi trường bên ngoài.
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Một hệ thống chiếu sáng thông minh gồm các phần tử chính sau:
- Trụ đèn: bao gồm các module, thiết bị gắn trên trụ phục vụ hệ thống chiếu
sáng thông minh:
+ Đèn: Sử dụng đèn LED là nguồn sáng có hiệu suất phát quang cao, LED
thương mại thường đạt trên 100 lm/W. Hệ số thể hiện màu (CRI) của LED rất
cao, vào khoảng 80-90. LED có tuổi thọ cao, vào khoảng 50.000h, vì vậy LED
là nguồn sáng tối ưu cho kỹ thuật chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt
LED cho phép dimming từ 0-100% quang thông định mức và điều chỉnh màu dễ
dàng. Điều này giúp cho việc điều khiển LED thuận lợi hơn nhiều so với điều
khiển các nguồn sáng khác. Nguồn sáng LED phối hợp với kỹ thuật điều khiển
và mạng truyền thông tạo nên hệ thống Chiếu sáng thông minh (Smart
Lighting).
+ Cảm biến: Hiện nay công nghệ chiếu sáng thông minh sử dụng chủ yếu các
cảm biến phát hiện người sử dụng trong vùng cần chiếu sáng. Các công nghệ
chủ yếu cho cảm biến loại này là: cảm biến hồng ngoại thụ động, cảm biến
radar.
Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR: Passive InfraRed sensor) là cảm
biến điện tử dùng để phát hiện tia hồng ngoại được phát xạ từ các vật thể trong
môi trường quan sát của cảm biến. Hình 1 trình bày nguyên lý của cảm biến
phát hiện di chuyển PIR sử dụng hai cảm biến hỏa điện (pyro-electric). Bình
thường khi không có đối tượng di chuyển trong vùng quan sát thì cả hai hỏa điện
này nhận được cùng một lượng năng lượng hồng ngoại từ môi trường dẫn đến
tín hiệu đầu ra cảm biến PIR bằng không. Khi có vật phát xạ hồng ngoại đi vào
vùng quan sát của cảm biến thì lần lượt từng hỏa điện sẽ nhận năng lượng phát
xạ hồng ngoại khác nhau dẫn đến sự chênh lệch điện tích của hai hỏa điện và tạo
xung tín hiệu điện áp đầu ra của cảm biến PIR.

Hình 1: Nguyên lý cảm biến phát hiện di chuyển sử dụng PIR
Cảm biến radar: Cảm biến phát hiện di chuyển radar còn gọi là cảm biến
vi sóng là cảm biến hoạt động dựa trên hiệu ứng Doppler. Một tín hiệu vi sóng
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được phát xạ ra môi trường khi gặp vật di chuyển sẽ phản xạ lại với tần số thay
đổi so với tần số phát ban đầu. Hình 2 trình bày nguyên lý của cảm biến radar.
Vùng phát hiện của cảm biến radar rông hơn cảm biến hồng ngoại nhưng giá
thành cao hơn.

Hình 2: Cảm biến radar
Cảm biến quang: Cảm biến quang là một tế bào quang điện có điện trở rất
lớn (điện trở tối) khi không có ánh sáng chiếu vào và điện trở này suy giảm
nhanh khi có ánh sáng do đó có thể tự động bật tắt đèn theo ánh sáng bên ngoài
(hình 3).

Hình 3: Cảm biến quang
+ Module thiết bị tích hợp: Phục vụ nhu cầu Đô thị thông minh nếu có: Nút
báo khẩn cấp, nút gọi xe, thiết bị đo đạc chất lượng không khí, đo đếm phương
tiện…
- Mạng truyền thông:
Một phần tử quan trọng trong hệ thống chiếu sáng thông minh là công nghệ
kết nối giữa các phần tử trong hệ thống. Các công nghệ kết nối được phân thành
hai loại chính.
• Kết nối có dây bao gồm các công nghệ sau: PLC (Power Line
Communication) cách trao đổi thông tin dựa trên công nghệ truyền tín hiệu qua
tuyến đường tải điện, DALI (Digital Addressable Lighting Interface); Ethernet;
BACnet (Building Automation and Control networks); Lonworks. Trong đó
PLC, DALI được sử dụng phổ biến trong các hệ thống chiếu sáng.
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• Kết nối không dây bao gồm các công nghệ: Gprs, GSM, 3G, 4G, ZigBee;
Wifi; Bluetooth, Lorawan...

Hình 4: Điều khiển giám sát đèn đường qua mạng không dây
Hình 4 là sơ đồ hệ thống chiếu sáng đường thông minh trong đó tín hiệu điều
khiển các đèn được truyền qua mạng không dây. Trung tâm điều khiển qua
Internet điều khiển tự động chế độ chiếu sáng các đèn theo thời gian và giám sát
hoạt động của từng đèn.
- Trung tâm điều khiển:
Bao gồm hệ thống Server và hệ thống mạng máy tính nối mạng cục bộ có
nhiệm vụ điều khiển, kiểm soát và quản lý đến từng điểm sáng ngoài trung tâm
tại mọi thời điểm của hệ thống khi thực hiện chức năng điều khiển. Hệ thống
mạng cục bộ tại trung tâm được kết nối điều khiển đến từng phân vùng quản lý
của hệ thống chiếu sáng hiện hữu thông qua đường truyền tải Internet.
Ứng dụng công nghệ GIS thực hiện các công tác quản lý, thống kê, báo cáo
và theo dõi việc duy tu, duy trì được thực hiện thông qua phần mềm; Điều khiển
và giám sát Hệ thống CSCC từ trung tâm điều hành tập trung; Điều khiển chế độ
ánh sáng theo khu vực và theo ngày; Kiểm soát ngay lập tức sự cố trên lưới đèn
chiếu sáng để thông báo cho lực lượng công nhân QLVH sửa chữa, thay thế kịp
thời; Hệ thống có tính mở cao, sẵn sàng tích hợp với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật
khác của đô thị.
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3.2 CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG THÔNG MINH
3.2.1

Hệ thống trung tâm điều khiển chiếu sáng Trilliant

Giới thiệu hệ thống Trilliant
Hệ thống chiếu sáng thông minh Trilliant là một hệ thống giải pháp:
Cung cấp hiệu quả các nền tảng làm nhiệm vụ truyền thông quan trọng, tiết kiệm chi
phí đầu tư.
Nền tảng an toàn để cho phép chuyển đổi và hỗ trợ các dịch vụ của thành phố thông
minh.
Hỗ trợ nhiều giải pháp thông tin liên lạc, ứng dụng và công nghệ với hệ sinh thái
toàn cầu của các đối tác.

Mô hình tổng quan hệ thống chiếu sáng thông minh Trilliant kết hợp trong thành
phố thông minh

Các thành phần của hệ thống Trilliant
Trụ đèn:
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Bao gồm bộ đèn Led, thiết bị kết nối Trilliant Hybrid Wireless, các cảm biến tích
hợp
Thiết bị kết nối Trilliant Hybrid Wireless đạt tiêu chuẩn IP67 và công nghệ
dimming theo tiêu chuẩn đầy đủ ANSI C136.41 được xếp hạng và cho phép người
dùng gắn vào bất kỳ bộ đèn sử dụng bất kỳ tiêu chuẩn nào (0-10V, DALI…).

Thiết bị Trilliant Hybrid Wireless SLC
Mạng truyền thông
Hệ thống chiếu sáng thông minh Trilliant, thông qua nền tảng Truyền thông không
dây Trilliant Hybrid Wireless cho phép người dùng quản lý thiết bị chiếu sáng đường
phố với khả năng hiển thị và kiểm soát điều khiển theo thời gian thực. Nền tảng quản
lý chiếu sáng Trilliant cho phép bảo trì dựa trên điều kiện, vận hành từ xa để đảm
bảo an toàn và bảo mật cũng như khả năng điều chỉnh và quản lý các tùy chọn chiếu
sáng dựa trên nhu cầu. Thiết bị Trilliant Hybrid Wireless
Ngoài chiếu sáng đường phố, nền tảng Truyền thông Không dây Trilliant Hybrid
Wireless cũng có thể quản lý đồng hồ thông minh (nước, ga và điện), tự động hóa
lưới điện, trạm sạc xe điện, an ninh, camera và cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu.
Chiếu sáng đường phố thông minh cũng có thể cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng
trong tương lai như cảm biến về chất lượng không khí, đếm giao thông, hỗ trợ xe tự
hành và các thông tin liên lạc khác.
Các thiết bị SLC gắn tại đèn truyền thông về Gateway theo công nghệ Hybrid
Wireless của Trilliant sau đó truyền về trung tâm qua đường truyền Internet.
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Tổng quan truyền thông hệ thống Trilliant
Trung tâm điều khiển
Tại trung tâm điều khiển: Điều khiển trực tiếp tới từng điểm đèn, điều chỉnh độ
sáng qua chức năng Dimming và báo cáo các thông số của đèn.
Giao diện điều khiển trực quan, thống kê báo cáo các thông số dạng biểu đồ.

Giao diện điều khiển tại trung tâm hệ thống Trilliant
Đánh giá hệ thống Trilliant
Chức năng Dimming tiết kiệm năng lượng.
Theo dõi và báo cáo tiết kiệm năng lượng.
Theo dõi và báo cáo mất điện.
Cung cấp độ sáng ổn định
Cung cấp email bảo trì chi tiết
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Giảm thời gian tắt mở đèn

Lợi ích hệ thống chiếu sáng thông minh Trilliant
Tổng chi phí vận hành thấp hơn
Giảm chi phí quản lý bảo trì
Giao tiếp và điều khiển các thiết bị kết nối mạng lưới khác
Cân bằng tải hệ thống
Đòn bẩy triển khai lưới điện thông minh
Đáng tin cậy, an toàn và có thể mở rộng

3.2.2

Hệ thống trung tâm điều khiển chiếu sáng Interact City - Signify

Giới thiệu hệ thống Interact City - Signify
Interact City là một hệ thống chiếu sáng kết nối và ứng dụng quản lý giúp bạn có
thể quản lý, giám sát, và điều khiển từ xa tất cả các thiết bị chiếu sáng trên các ứng
dụng:
• Đường phố
• Lối đi bộ
• Cầu, cảng
• Công viên và khu thương mại
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Nhờ vào Interact City, có thể tối ưu quá trình vận hành các thiết bị chiếu sáng, tích
hợp với các phần mềm khác để điều khiển đèn, thu thập dữ liệu, hỗ trợ xử lý sự cố tai
nạn, và nhờ vào các dịch vụ dữ liệu có thể tạo ra nhiều khả năng tối ưu hơn để giúp
tiết kiệm ngân sách và tăng hiệu quả tái đầu tư cho tương lai.
Interact City là ứng dụng cho nhu cầu quản lý tất cả hệ thống đèn đường nhằm
giúp cải thiện cuộc sống của người dân và làm cho thành phố trở nên đang sống hơn.
Hệ thống giúp:
• Người dân cảm thấy an toàn hơn
• Làm đẹp cảnh quan đô thị
• Tương tác với người dân
• Nâng cao chất lượng cuộc sống và tự hào của người dân
Đồng thời còn có thể:
• Tiết giảm chi phí năng lượng
• Vận hành thành phố hiệu quả hơn
Và hệ thống sẵn sàng để kết nối mở rộng với các ứng dụng và phần mềm khác.

Tổng quan hệ thống Interact City - Signify

Các thành phần của hệ thống Interact City - Signify
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Trụ đèn:
Bao gồm bộ đèn Led Philips tích hợp thiết bị điều khiển OLC.
Thiết bị điều khiển OLC có thiết kế nhỏ gọn, dễ tích hợp vào bộ đèn. OLC kết nối
với bộ thiết bị tại tủ điều khiển qua sóng vô tuyến RF, có khả năng hoạt động độc lập
khi tủ điều khiển không hoạt động. OLC đạt tiêu chuẩn IP66, giao tiếp với đèn bằng
giao tiếp 1-10V/DALI, thiết bị tích hợp cảm biến ánh sáng và định vị GPS.

Thiết bị điều khiển OLC
Mạng truyền thông
Interact City RF là hệ thống điều khiển không dây dựa trên nền trên công nghệ kết
nối không dây dạng mạng mesh thế hệ mới. Hệ thống cho phéo điều khiển từng điểm
đèn từ xa và quản lý hệ thống trên nền tảng mạng trực tuyến.
Điều hành hệ thống có thể điều khiển thực hiện việc điều khiển, giám sát hệ thống
từ xa và có thể thu thập thông tin hệ thống theo thời gian thực cũng như thực hiện
công tác vận hành, bảo trì bảo dưỡng trên nền phần mềm quản lý công việc tiên tiến.
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Tổng quan truyền thông hệ thống Interact City RF

Các thành phần hệ thống Interact City RF
Bộ điều khiển phân khu gắn tại tủ điều khiển là 1 bộ CPU (máy tính dạng nhúng)
và mô đun vô tuyến sẽ thiết lập 1 đầu là mạng vô tuyến tần số dưới dưới 1GHz với
các điểm đèn và đầu kia là kết nối về trung tâm theo giao thức TCP/IP (mạng 3G).
Bộ điều khiển phân khu có thể kết nối tới 3000 điểm đèn OLC.
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Bộ điều khiển phân khu
Trung tâm điều khiển
Interact City là một nền tảng phần mềm cho chiếu sáng ngoài trời. Nó cung cấp
các ứng dụng web đơn giản để quản lý đèn đường và phân tích dữ liệu chiếu sáng.
Hệ thống Interact City của Philips tận dụng công nghệ hàng đầu ở cốt lõi của nó
nhằm che chắn người dùng khỏi những sự phức tạp, rủi ro, và chi phí không cần
thiết, cho phép người dùng có thể tập trung vào các tác vụ vận hành chính của họ.
Hệ thống đem đến khả năng điều khiển quản lý từ xa cùng với khả năng quản trị
tài nguyên cùng được hoàn toàn tích hợp trong cùng một nền tảng. Hệ thống dễ dàng
được triển khai vì bộ điều khiển được tích hợp vào trong bộ đèn và nó cần một bộ
điều khiển phân vùng cho điểm điều khiển trung gian. Bộ đèn kết nối đến máy chủ
thông qua bộ điều khiển phân vùng dựa vào mạng vô tuyến và đến tận CMS đầu cuối
dựa vào một sự kết hợp giữa mạng GPRS/3G công cộng và các kết nối IP an toàn, và
có thể được kiểm soát một cách tiện lợi khi ngồi ở văn phòng hoặc bất kì địa điểm
nào khác đơn giản bằng cách đăng nhập vào một trang web hệ thống chuyên biệt.

Đánh giá hệ thống Interact City - Signify
• Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng: Tối ưu chế độ hoạt động và đo đạc điện năng
tiêu thụ theo thời gian thực.
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• Quản lý ngữ cảnh tạo ra những diện mạo riêng cho các khu vực khác nhau
• Quản lý độ sáng từ điểm đèn linh hoạt tùy theo nhu cầu thực tế
• Báo cáo trạng thái đèn theo thời gian thực
• Lập thế hoạch và vận hành hệ thống hiệu quả nhờ vào thông tin chính xác của thiết
bị
• Giao diện phần mềm quản lý tối ưu và phần mềm quản lý luồng công việc hiệu quả
• Quản lý công tác bảo trì sửa chữa dễ dàng từ trung tâm điều hành đến thực địa
thông qua phần mềm di động.

3.2.3

Hệ thống trung tâm điều khiển chiếu sáng Luxicom

Giới thiệu hệ thống Luxicom
Hệ thống chiếu sáng thông minh Luxicom (Pháp) được triển khai tại
thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008 do Công ty Chiếu sáng công cộng thi
công.
Hệ thống Luxicom là hệ thống thông tin internet sử dụng đường dây
điện có sẵn của hệ thống chiếu sáng công cộng để điều khiển và quản lý từng
điểm chiếu sáng công cộng.
Mỗi điểm sáng được trang bị một môđun UDC, giúp đảm bảo sự kiểm
soát toàn diện.
Cách trao đổi thông tin này dựa trên công nghệ PLC truyền tín hiệu
qua đường tải điện bình thường (không cần đi thêm cáp mới).
Nguyên tắc là lập trình cho mỗi mô-đun một địa chỉ Luxicom riêng,
theo một thuật toán đặc biệt.
Cấu trúc của mạng lưới Luxicom bao gồm những phân khu (sector)
được điều hành bởi các bộ ITD (kết nối với máy chủ bằng đường truyền
ADSL). Mỗi phân khu hoạt động độc lập, quy tụ khoảng 1500 điểm sáng
(có gắn bộ điều khiển đèn UDC). Số lượng phân khu trong hệ thống Luxicom
là không giới hạn.
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Mô hình tổng quan hệ thống Luxicom
Các thành phần của hệ thống Luxicom
Trụ đèn
Bao gồm bộ đèn đường HPS và thiết bị điều khiển UDC
Bộ điều khiển đèn UDC:
Đơn vị điều khiển bộ đèn UDC thuộc hệ thống LUXICOM dùng để quản lý
từ xa các đèn chiếu sáng công cộng.
Mô-đun UDC điều khiển từng điểm sáng, nó nhận lệnh từ bộ điều khiển khu
vực UCL hoặc Trung tâm điều khiển và gửi về UCL/Trung tâm điều khiển
những thông tin về tình trạng hoạt động hiện hữu của đèn và những hỏng hóc
phát sinh nếu có.
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Một UDC cũng có thể điều khiển một rờ-le, một công tắc điều khiển một
nhóm đèn, đèn màu trang trí, bảng quảng cáo, buồng điện thoại.
Một UDC được lắp đặt cho mỗi điểm sáng, điều khiển trực tiếp ballast của
đèn.

Sơ đồ kết nối UDC và bộ đèn
Mạng truyền thông
Mạng Luxicom có thể được tạo nên từ nhiều tủ điện. Vì vậy, mạng chi phối
cho nhiều zone.
Mạng Luxicom là một mạng thông tin intranet bằng cách sử dụng các dây
điện có sẵn của mạng chiếu sáng công cộng để quản lý những mô đun (UDC)
nhờ vào máy tính từ xa.
Mỗi mô đun điều khiển và quản lí riêng rẻ từng điểm sáng. Nó chuyển các
thông tin dưới hình thức là những thông điệp ngắn đến các mô đun liên quan
đến mạng Luxicom (UDC, UTR, UCL, MIC).
Cách trao đổi thông tin dựa trên công nghệ truyền tín hiệu qua tuyến đường
tải điện (PLC – Power Line Communication).
Nguyên tắc là lập trình cho mỗi mô đun một địa chỉ Luxicom riêng biệt và
duy nhất. Địa chỉ mô đun tự động có hiệu lực ngay khi lắp đặt theo một logic
về vị trí trong mạng, trình tự lắp đặt, được lặp lại theo từng zone.
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Sơ đồ truyền thông hệ thống Luxicom
Trung tâm điều khiển
Tại trung tâm điều khiển: cho phép quan sát tất cả các điểm sáng và các tủ điều
khiển được trang bị các mô đun Luxicom ở các trạng thái (hoạt động, ngưng, tiết
giảm), các sự cố, các bóng xuống cấp… Sự quan sát ở dạng phương thức
“Luxicom” (như là được lập trình trên thực tế) hoặc ở dạng phương thức bản đồ
.
Tham chiếu những Sự cố hiện có trên mạng: cho phép tham chiếu danh sách liệt
kê các sự cố hiện có trên mạng: bóng cháy, điểm xuất phát, mất áp trên pha, mất
nguồn tủ điện, dây cáp nguồn được chọn… mỗi thông tin được ghi nhận lại theo
ngày và giờ mà sự cố xuất hiện.
Tiền sử các sự cố trên mạng: thống kê danh sách chi tiết tất cả các sự cố đã diễn
ra trên mạng từ lúc vận hành với chi tiết ngày và giờ xuất hiện cũng như biến
mất của mỗi sự cố.
Tiền sử các sự cố của một điểm sáng: thống kê danh sách chi tiết tất cả những sự
cố của một điểm sáng.
Tiền sử các sự cố của sự kiện: thống kê danh sách tất cả những sự kiện xảy ra
trên mạng từ khi vận hành (tất cả những bóng mở, tắt, tiết giảm, Sự cố, mô đun
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lập trình, bóng thay, bóng xuống cấp, xóa mô đun được lập trình, chỉnh sửa
mạng...) với ngày và giờ của mỗi sự kiện.
Tiền sử các sự cố của điểm sáng: thống kê danh sách toàn bộ tiền sử của điểm
sáng (Ngày, giờ khi bóng chạy, bóng tắt, tiết giảm, thay đổi bóng, xuất hiện và
biến mất sự cố...).
Gửi các lệnh (thủ công hoặc tự động): hoạt động, ngưng, tiết giảm, chỉnh sửa
thông số hoạt động của một hoặc nhiều bóng, lập trình một mô đun mới, chỉnh
sửa thông số tiết giảm...
Đánh giá hệ thống Luxicom
Tiết kiệm năng lượng
Loại bỏ vượt cường độ dòng
Giảm chiếu sáng quá mức
Ổn định quang thông và tiết giảm công suất theo nhu cầu.
Tiết kiệm trong công tác bảo trì:
Quản lý can thiệp theo thông tin về sự cố nhận được trong thời gian thực.
Bảo trì phòng ngừa nhờ phát hiện bóng đèn quá cũ trước khi chúng bị hư.
Tiết kiệm gián tiếp:
Chỉ dùng một đường điện thoại cho một tuyến (1500 điểm sáng)
Tăng tuổi thọ của bóng đèn và bảo vệ thiết bị.
Đảm bảo an toàn, tiện lợi và chất lượng của mạng lưới chiếu sáng.

3.2.4

Hệ thống trung tâm điều khiển chiếu sáng Owlet - Schreder

Giới thiệu hệ thống Owlet - Schreder
Vào năm 2014, Thành phố đã triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống chiếu sáng
thông minh Owlet bao gồm 10 bộ đèn trên đường Trương Định (đoạn từ
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đường Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) do công ty Schreder Việt Nam
tài trợ. Sau đó, Thành phố đã triển khai lắp đặt tiếp 88 bộ đèn trên đường
Trương Định, Tú Xương, Bà Huyện Thanh Quan và 78 bộ trên tuyến Tân Hóa
– Lò Gốm – Lũy Bán Bích.
Hệ thống chiếu sáng thông minh Owlet có cấu trúc hệ thống bao gồm các bộ
đèn có driver tích hợp cổng giao tiếp 1-10V/DALI, ngoài ra tại mỗi bộ đèn này
được gắn thêm 01 thiết bị điều khiển (LuCo) kết nối tín hiệu Zigbee tới các
thiết bị điều khiển LuCo lân cận và truyền tín hiệu về tủ điều khiển (có bộ điều
khiển SeCo), bộ điều khiển SeCo tại từng tủ điều khiển sẽ kết nối tín hiệu về
thiết bị trung tâm bằng mạng internet ADSL hoặc sóng GSM/GPRS.
Các thành phần của hệ thống Owlet - Schreder
Trụ đèn
Bao gồm bộ đèn đường Led Schreder và thiết bị điều khiển đèn LuCo tích
hợp cảm biến.
Thiết bị điều khiển đèn LuCo tích hợp cảm biến:
Thiết bị điều khiển LuCo nhận các lệnh từ Bộ điều khiển SeCo hoặc các
thiết bị điều khiển LuCo lân cận trong mạng lưới và điều chỉnh đầu ra ánh sáng
của bộ đèn phù hợp sử dụng giao tiếp 1-10V/DALI (Bật,tắt 0..100% ánh sáng).
Trường hợp thiết bị LuCo bị mất kết nối sẽ sử dụng cảm biến ánh sáng tích
hợp dựa trên điều kiện ánh sáng xung quanh để điều khiển đèn.
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Thiết bị điều khiển LuCo gắn tại đèn
Mạng truyền thông
Thiết bị điều khiển LuCo trở thành 1 nút trong mạng lưới các nút lớn, tất cả
được điều khiển bởi 1 hoặc nhiều bộ điều khiển SeCo qua mạng không dây
ZigBee.
Bộ điều khiển SeCo trở thành bộ điều khiển phân đoạn chuyển tiếp thông tin
giữa Trung tâm điều khiển và thiết bị điều khiển LuCo. Bộ điều khiển SeCo có
thể điều khiển được 150 thiết bị điều khiển LuCo được chỉ định. SeCo lưu dữ
liệu hợp nhất, gửi tín hiệu điều khiển tới LuCo qua mạng ZigBee, nhận tín hiệu
phản hồi và phân tích chúng. SeCo yêu cầu dữ liệu tiêu thụ từ tất cả các LuCo
đều đặn và chuyển tiếp chúng về trung tâm điều khiển. SeCo có thể được xác
nhận và điều chỉnh theo yêu cầu thông qua máy chủ Web tích hợp. Sự kết hợp
này chỉ được yêu cầu 1 lần và được thực hiện tại chỗ (kết nối PC trực tiếp)
hoặc qua mạng.
Bộ điều khiển SeCo được kết nối với Internet qua cáp hoặc mạng di động.
Tất cả các thông số đều có thể điều chỉnh, cho phép để thích nghi với môi
trường mạng. Thiết bị ZigBee tích hợp thiết lập kết nối không dây tới các thiết
bị LuCo. Tất cả dữ liệu hợp nhất được lưu trong SeCo để bộ điều khiển có
được kiểm soát ngay cả khi không có kết nối Internet.
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Bộ điều khiển SeCO gắn tại tủ điều khiển

Sơ đồ truyền thông hệ thống OWLET
Trung tâm điều khiển
Tại trung tâm điều khiển có thể giám sát tới từng điểm đèn qua bộ thiết bị
LuCo các thông số như: điện áp, dòng điện, hệ số công suất, giờ sáng và mức
tiêu thụ năng lượng tích lũy của từng thiết bị điều khiển LuCo.
Tại trung tâm điều khiển có thể điều khiển tới từng điểm đèn, điều khiển
cường độ chiếu sáng tới từng điểm đèn.
Hệ thống được tích hợp trên hệ thống bản đồ số giúp việc theo dõi được trực
quan hơn. Có thể theo dõi trên các thiết bị di động.
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GIS hệ thống OWLET

Đánh giá hệ thống Owlet - Schreder
Tiết kiệm năng lượng
Thiết bị điều khiển LuCo thông minh với thuật toán tiết kiệm năng lượng từ xa
Tiết giảm theo nhu cầu thực tế
Tiết kiệm trong công tác bảo trì:
Quản lý can thiệp theo thông tin về sự cố nhận được trong thời gian thực.

3.2.5

Hệ thống trung tâm điều khiển chiếu sáng Panasonic

Giới thiệu hệ thống Panasonic
Hệ thống đèn Led thông minh kết nối về trung tâm điều khiển của Panasonic
được triển khai tại nhiều thành phố lớn của Indonesia. Hệ thống sử dụng các bộ
đèn Led thông minh tích hợp module kết nối trực tiếp về trung tâm hoặc kết
nối các đèn lân cận rồi kết nối về thiết bị Concentrator tại tủ điều khiển để kết
nối về trung tâm qua mạng GPRS/GSM.
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Sơ đồ tổng quan hệ thống Panasonic

Các thành phần của hệ thống Panasonic
Trụ đèn
Bao gồm bộ đèn đường Led Panasonic với module thiết bị điều khiển kết nối
gắn ngoài gồm 3 loại:
- Bộ đèn Led tích hợp module giao tiếp GSM.
- Bộ đèn Led tích hợp module giao tiếp PLC.
- Bộ đèn Led tích hợp module giao tiếp RF.
Mạng truyền thông
Hệ thống chiếu sáng thông minh Panasonic có cấu trúc hệ thống bao gồm các
bộ đèn Led có tích hợp bộ điều khiển kết nối tín hiệu gắn ngoài:
Kết nối trực tiếp về trung tâm điều khiển sử dụng giao tiếp GSM, các bộ đèn
này sẽ gửi các thông số và nhận lệnh điều khiển trực tiếp từ trung tâm.
Kết nối tới các đèn bên cạnh sử dụng giao tiếp PLC (truyền tín hiệu qua
đường tải điện) rồi truyền về thiết bị Concentrator tại tủ điều khiển để kết nối
về trung tâm qua mạng GPRS/GSM.
Kết nối tới các đèn bên cạnh sử dụng giao tiếp RF (truyền tín hiệu bằng sóng
RF) rồi truyền về thiết bị Concentrator tại tủ điều khiển để kết nối về trung tâm
qua mạng GPRS/GSM.
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Bộ điều khiển Concentrator được gắn tại tủ điều khiển và kết nối Internet về
trung tâm qua mạng GPRS/GSM. Concentrator kết nối và điều khiển với các
module tích hợp của bộ đèn led qua các giao tiếp PLC hoặc RF.

Thiết bị điều khiển tích hợp gắn tại đèn

Sơ đồ truyền thống hệ thống Panasonic

Trung tâm điều khiển
Tại trung tâm điều khiển thông qua kết nối internet (GPRS) có thể giám sát
các thông số tại đèn qua dữ liệu trực tiếp từ thiết bị tại đèn gửi về hoặc do bộ
điều khiển Concentrator gửi về qua mạng internet.
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Tại trung tâm điều khiển có thể điều khiển tới từng điểm đèn, điều khiển
cường độ chiếu sáng tức thời theo nhu cầu thực tế.

GIS hệ thống Panasonic
Đánh giá hệ thống Panasonic
Tiết kiệm năng lượng
Thiết bị tích hợp trong bộ đèn Led thông minh giúp tiết kiệm năng lượng bằng
công nghệ Dimming thông minh.
Tiết giảm theo nhu cầu thực tế
Tiết kiệm trong công tác bảo trì:
Quản lý theo dõi các thông số trực tiếp qua đó can thiệp theo thông tin về sự cố
nhận được trong thời gian thực, theo dõi các thông số để đưa ra kế hoạch duy
hợp lý.
Điều khiển trực tiếp tức thời từng điểm đèn.

3.2.6

Hệ thống trung tâm điều khiển chiếu sáng VS Lighting

Giới thiệu hệ thống VS Lighting
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Đây là công nghệ điều khiển trung tâm thông minh của hãng VosslohSchwabe's. Hệ thống sử dụng các thiết bị lắp tại đèn kết nối với nhau qua giao
tiếp PLC hoặc Wireless rồi truyền về thiết bị iDC Data ConCentrator tại tủ
điều khiển để truyền về trung tâm điều khiển qua đường truyền Internet:
ADSL/ Cáp Quang hoặc kết nối GPRS/GSM/3G/4G.

Sơ đồ tổng quan hệ thống VS Lighting
Các thành phần của hệ thống VS Lighting
Trụ đèn
Bao gồm bộ đèn đường Led và thiết bị điều khiển tại đèn iPC, iLC, cảm biến
chuyển động:

Thiết bị điều khiển đèn iPC
iPC thiết bị điều khiển lắp đặt trong thân trụ điều khiển Ballast điện tử với
công nghệ Dimming 1-10 V/DALI/PVM. Sử dụng giao tiếp PLC (truyền tín
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hiệu qua đường tải điện) kết nối các đèn lân cận và kết nối về iDC của tủ
điều khiển sau đó kết nối về trung tâm điều khiển qua mạng Internet.

Thiết bị điều khiển đèn iLC
iLC thiết bị điều khiển lắp đặt trong bộ đèn điều khiển Ballast điện tử với
công nghệ Dimming 1-10 V/DALI. Sử dụng giao tiếp PLC (truyền tín hiệu
qua đường tải điện) kết nối các đèn lân cận và kết nối về iDC của tủ điều
khiển sau đó kết nối về trung tâm điều khiển qua mạng Internet.
Cảm biến chuyển động kết hợp với thiết bị điều khiển đèn giúp tiết kiệm
điện và nâng cao hiệu quả chiếu sáng.
Mạng truyền thông
Tại mỗi điểm đèn gắn thiết bị kết nối và điều khiển iPC hoặc iLC, các điểm
đèn giao tiếp với nhau sử dụng giao tiếp PLC (truyền tín hiệu qua đường tải
điện) rồi truyền về bộ điều khiển gắn tại tủ iDC.

Bộ điều khiển iDC gắn tại tủ điều khiển
iDC thiết bị điều khiển trung tâm lắp đặt tại tủ điều khiển. Đây là bộ não của
hệ thống có thể kết nối tới 200 điểm đèn. iDC kết nối về trung tâm điều khiển
qua mạng Internet thông qua đường truyền có dây và không dây.
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Sơ đồ truyền thông hệ thống VS Lighting

Trung tâm điều khiển
Tại trung tâm điều khiển thông qua kết nối internet (không dây: GSM,
GPRS, 3G, 4G hoặc có dây: ADSL/ Cáp quang) có thể giám sát các thông số
tại đèn qua dữ liệu từ thiết bị tại đèn và các cảm biến gửi về thông qua bộ điều
khiển iDC tại tủ.
Tại trung tâm điều khiển có thể điều khiển tới từng điểm đèn, điều khiển
cường độ chiếu sáng tức thời theo nhu cầu thực tế.
Đánh giá hệ thống VS Lighting
Tiết kiệm năng lượng
Cảm biến kết hợp thiết bị điều khiển tại đèn giúp điều khiển cường độ sáng phù
hợp với hiện trạng giao thông.
Tiết giảm theo nhu cầu thực tế
Tiết kiệm trong công tác bảo trì:
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Quan sát phát hiện kịp thời các sự cố, giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố, giảm
thời gian ghi chép các thông số tủ điều khiển.
Điều khiển trực tiếp tức thời từng điểm đèn khi cần thiết.

3.2.7

Hệ thống điều khiển chiếu sáng tủ GPRS

Giới thiệu hệ thống tủ GPRS
Từ năm 2016 đến nay, đặc biệt là năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh có lắp đặt, thay thế, cải tạo các tủ điều khiển thành tủ điều khiển chiếu
sáng GPRS với hơn 700 tủ. Các tủ điều khiển GPRS với lợi thế là mạng lưới hạ
tầng đã được phủ sóng rộng khắp, dễ dàng trong việc lắp đặt, kết nối điều
khiển; các tủ này đã sử dụng bộ điều khiển trung tâm cho phép người dùng
giám sát, vận hành hệ thống chiếu sáng từ xa bằng phần mềm điều khiển chiếu
sáng thông qua internet, với các tính năng chính: cài đặt lịch hoạt động của tủ,
điều chỉnh thời gian tắt mở đèn, theo dõi được trạng thái hoạt động của tủ theo
thời gian thực, thu thập dữ liệu hoạt động của tủ (dòng điện, điện áp từng pha,
công suất tiêu thụ…), theo dõi điện năng tiêu thụ, cảnh báo sự cố xảy ra trên
tủ...

Internet/VPN

Sơ đồ tổng quan hệ thống điều khiển tủ GPRS

47

Các thành phần của hệ thống tủ điều khiển GPRS
Trụ đèn
Sử dụng hệ thống đèn hiện hữu chưa triển khai tới từng điểm đèn. Hướng
phát triển: thiết bị tiết giảm điện năng gắn ở đèn (trong trường hợp mở rộng hệ
thống để điều khiển và giám sát đến từng điểm sáng), thiết bị đo đạc và xử lý
ánh sáng môi trường S-lux (trong trường hợp cần đo đạc ánh sáng tại khu vực).
Mạng truyền thông
Hệ thống gồm có trung tâm điều khiển và các thiết bị lắp đặt tại hiện trường,
trung tâm điều khiển có các máy tính server được cài đặt phần mềm để điều
hành, quản lý toàn bộ hệ thống trên nền bản đồ GIS. Các thiết bị tại hiện
trường bao gồm tủ điều khiển chiếu sáng GPRS (bộ điều khiển kết nối trung
tâm), điện kế điện tử, thiết bị kết nối mạng.
Các tủ điều khiển tại từng khu vực kết nối về trung tâm điều khiển bằng
công nghệ GPRS, sử dụng hạ tầng mạng hiện hữu của viễn thông đảm bảo tính
ổn định, bảo mật, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả cao.
Tủ điều khiển quản lý đến từng đèn thông qua thiết bị tiết giảm điện năng,
truyền thông từ tủ điều khiển khu vực đến từng đèn sử dụng công nghệ không
dây Zigbee hoặc công nghệ truyền tải qua đường dây điện Power Line
Communication ( tuy nhiên hiện nay chưa triển khai).

Sơ đồ truyền thông hệ thống tủ GPRS
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Trung tâm điều khiển
Tại trung tâm điều khiển giám sát được trạng thái kết nối của tủ GPRS, theo
dõi các thông số của tủ như: Chỉ số điện kế, dòng diện, điện thế, công suất tiêu
thụ….
Thực hiện chỉnh giờ cho tủ điều khiển, tắt mở tức thời tủ điều khiển.
Giao diện kết nối trên nền bản đồ trực quan, có biểu đồ thông kê theo thời
gian thực.

GIS hệ thống tủ GPRS
Đánh giá hệ thống tủ GPRS
Tiết kiệm trong công tác quản lý vận hành:
Giảm thời gian quản lý vận hành, quan sát phát hiện kịp thời các sự cố liên quan
tới tủ điều khiển, giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố, giảm thời gian ghi chép
các thông số tủ điều khiển.
Điều khiển tắt mở tủ khi cần thiết.
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3.3 LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG
MINH
Hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý vận hành nhờ sự giám sát, điều
khiển tập trung theo dõi tình trạng hoạt động, đặt chế độ, đặt thời gian, chẩn
đoán sự cố lưới, bóng ngay tại phòng trung tâm.
Vận hành hiệu quả, sử dụng dòng điện chất lượng. Tạo sự đồng đều dọc
trục chiếu sáng thành phố.

Chiếu sáng thông minh tiết kiệm năng lượng
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Giảm chi phí quản lý vận hành, tiết kiệm điện năng một các chủ động và
linh hoạt trong vận hành hệ thống đèn chiếu sáng.
+ Tăng cường hiệu quả tiết kiệm điện của cơ chế phân pha tiết giảm năng
lượng bằng cách chủ động, nhanh chóng thay đổi giờ đóng/cắt, hoặc đóng/cắt
tức thời từ trung tâm. Việc đóng/cắt có thể thay đổi linh hoạt theo thời tiết
(vùng này mưa tối, vùng khác lại vẫn sáng) tại tủ/tuyến bất kỳ một cách nhanh
chóng ngay từ trung tâm.
+ Tiết kiệm điện năng thông qua điều khiển tiết giảm đế từng đèn chiếu sáng
theo chế độ cài đặt.
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Biểu đồ điện năng tiết kiệm khi Dim đèn
+ Công nhân không phải phải ra đặt lại chế độ do được đặt từ trung tâm và ít
phải ra kiểm tra lưới tuyến hơn nhờ các cảnh báo và số liệu tại trung tâm điều
khiển. Có thể kiểm tra tổng thể tình trạng ngay tại trung tâm.

CHƯƠNG 4 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TP.HCM
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4.1 HIỆN TRẠNG, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH
TẾ VÀ AN SINH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4.1.1 Hiện trạng, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế:
Trao đổi với báo chí đầu Xuân năm mới, đồng chí Nguyễn Thành Phong,
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, điểm nhấn nổi bật trong bức tranh
tổng thể kinh tế-xã hội của TP Hồ Chí Minh trong năm qua chính là hầu hết các
ngành đều tăng trưởng khá; đồng thời TP đã đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu đặt ra.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 ước đạt 1.347.369 tỷ đồng, tăng
8,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,78%; khu vực nông nghiệp
tăng 6,01%. Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng
61,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 25,4%, khu vực nông
nghiệp chiếm tỷ trọng 0,7%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,7%.
Năng suất lao động năm 2019 đạt 299,8 triệu đồng/người, tăng 6,82%,
cao hơn so với năm 2018 (6,63%). Về đầu tư, trong năm 2019, TP có 44.004
doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 643.244
tỷ đồng (tăng 2,01% số lượng doanh nghiệp và tăng 10,35% về vốn đăng ký so
cùng kỳ). Đối với đầu tư nước ngoài, trong năm 2019, tính chung cả vốn thu hút
được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được
qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp
trong nước, TP thu hút được 8,3 tỷ đô-la Mỹ (tăng bằng 139,45% tổng vốn đầu
tư so với cùng kỳ năm 2018).
Về hoạt động xuất, nhập khẩu, trong năm qua kim ngạch xuất của các
doanh nghiệp trên địa bàn TP tăng cao hơn so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa của doanh nghiệp năm 2019 ước đạt 42,1 tỷ USD, tăng 10,7% so
cùng kỳ.Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2019 ước đạt 51,4
tỷ USD, tăng 9,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,8%).
Một điểm nhấn nữa là thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Cụ
thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP năm 2019 ước thực hiện đạt
4109.92395 tỷ đồng, đạt 102,78% dự toán, tăng 8,2939% so cùng kỳ.
Cùng với đó, công tác quy hoạch và chỉnh trang phát triển đô thị tiếp tục
chuyển biến, tạo diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; các lĩnh vực y
tế, giáo dục đào tạo, văn hóa - xã hội, an toàn thực phẩm được quan tâm. Việc
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giải quyết kiến nghị cử tri, nhất là các vụ khiếu kiện, khiếu nại kéo dài có tiến bộ
rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định.
Năm 2020 với Chủ đề là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng
nếp sống văn minh đô thị”, TP quyết tâm triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh các
hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong phát triển kinh
tế, TP tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh
tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm
môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Thành phố cũng tập trung
cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; Tăng
cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị,
kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường,
bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.
Theo dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đại hội đại biểu đảng bộ thành
phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), có nêu:
- Kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trên địa
bàn (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm . Lực lượng lao động 4,7 triệu người .
Tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020
chiếm hơn 22% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả
nước .
- Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản phát triển kinh tế
dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, thể hiện qua cả 3 chỉ
số: (1) đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng liên tục
qua các năm, năm 2020 ước đạt 42%; (2) Năng suất lao động của thành phố năm
2020 đạt 333,6 triệu đồng, cao hơn 2,7 lần so với cả nước; tốc độ tăng năng suất
lao động của thành phố bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,2%/năm, cao hơn
giai đoạn 2011 - 2015 là 4,8%/năm; (3) Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng
lên, chỉ số ICOR giảm từ 4,53 năm 2015 xuống còn 4,31 năm 2020.
- Đã phát huy thế mạnh của trung tâm kết nối khu vực, cơ cấu kinh tế
thành phố tiếp tục duy trì tỷ trọng hợp lý với khu vực dịch vụ liên tục giữ tỷ
trọng lớn nhất trong GRDP, năm 2020 ước đạt 62,13%, vượt chỉ tiêu đề ra là
56% - 58%; khu vực công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 24,61%; khu
vực nông lâm thủy sản năm 2020 chiếm 0,66%.
- GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm,đến năm
2020 ước đạt 6.799 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104 USD) và gấp 2,3 lần so
với cả nước .
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Quan điểm và phương hướng phát triển thành phố về kinh tế:
- Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả
nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh và bền
vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong
trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng
tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn.
Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực
mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực. Thực hiện tăng trưởng xanh.
- Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường,
thích ứng biến đổi khí hậu. Khơi dậy khát vọng của Nhân dân thành phố, sức
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống của
Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia
đình hạnh phúc để thành phố và đất nước phát triển bền vững. Đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên. Không ngừng
nâng cao chất lượng sống của Nhân dân thành phố.
- Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng các hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng bộ hiện đại; tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và hạ
tầng số với hệ thống thông tin di động 5G.
Với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
- Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa
học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.
- Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng cho
thành phố phát triển bền vững.
- Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng
bộ.
- Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế
- Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh.
4.1.2 Về vấn đề an sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh:
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương được đánh giá là: thực hiện tốt
công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội:
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Đã thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội,
đặc biệt chú trọng lĩnh vực người có công và trẻ em…. Tính đến cuối năm 2018,
Thành phố có 26.649 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó hộ nghèo còn 3.767 hộ
(chiếm tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân Thành phố), số hộ cận nghèo còn 22.882 hộ
(chiếm tỷ lệ 1,15%). Thành phố hoàn thành trước hạn mục tiêu cơ bản không
còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
Trong 3 tháng đầu năm 2019, Thành phố đã triển khai thực hiện các giải
pháp cho vay vốn từ các nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ quốc gia về việc
làm, quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất để thực
hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố nhằm giải quyết việc làm, trợ giúp
trực tiếp chăm lo hộ nghèo và thực hiện chính sách ưu đãi xã hội cho người
nghèo, hộ nghèo. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội để chăm lo cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo như: trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ y tế …
Đặc biệt từ đầu năm đến nay, thành phố đã công nhận mới 558 trường
hợp thuộc diện chính sách có công; phối hợp với Phòng LĐ- TB&XH 24
quận/huyện tổ chức thăm, tặng quà cho 354.900 người diện chính sách có công
trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 334.546.266.000 đồng.
Bên cạnh đó, Thành phố đã chú trọng triển khai thực hiện việc giám sát
việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; tiếp nhận và chuyển gửi hồ sơ
mổ tim cho trẻ em gia đình nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Hỗ trợ chi phí học tập
cho trẻ em như: học bổng, dụng cụ học tập (tập vở, bút viết), xe đạp cho trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt; kiểm tra, giám sát, tham vấn, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ, xử
lý kịp thời về những vấn đề có liên quan đến trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt các
quyền cơ bản của trẻ em.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, có nêu:
Triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ phù hợp với xu thế
phát triển của kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0 và thực tiễn phát triển của
thành phố. Tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng giữa nền kinh tế chia
sẻ với mô hình kinh doanh dịch vụ truyền thống; chú trọng công tác an ninh
mạng, thực hiện cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro, giải quyết các vấn đề nảy
sinh về lao động, việc làm, an sinh xã hội,... trong hoạt động kinh tế chia sẻ.
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Tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành
phố giai đoạn 2016 – 2020, vấn đền bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã
hội, có nêu:
Tăng cường cải thiện đời sống vật chất, văn hóa cho người có công, bảo
đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung
bình của người dân cùng địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào vận động
đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính
sách. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động, tạo điều kiện để mọi người đều
có việc làm và thu nhập ổn định, đủ điều kiện sống và tái sản xuất sức lao động;
chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh
nghiệp.
Triển khai có hiệu quả các chương trình cải thiện và nâng cao mức sống,
điều kiện sống và chất lượng cuộc sống cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận
nghèo thành phố, đảm bảo giảm nghèo bền vững.
4.2 HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngoài hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, vào năm 2019 Viettel đã hoàn
thành việc xây dựng 1.000 trạm NB-IoT phủ sóng 100% thành phố. Đồng thời,
Viettel cũng phủ sóng 5G trên toàn bộ phường 12, quận 10 của thành phố. Như
vậy, TP HCM trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước phủ sóng 5G liền
mạch và IoT trên diện rộng.
Cùng với Cloud, hệ thống cáp quang rộng khắp, hạ tầng 3G, 4G đã được
Viettel đầu tư trước đó, NB-IoT và 5G được chính thức đưa vào khai thác hôm
nay là những nền tảng cốt lõi quan trọng cho việc xây dựng xã hội số và nền
kinh tế số tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Việc hợp tác với Viettel xây dựng hạ tầng ICT hiện đại và các nền tảng
cốt lõi cho xã hội số sẽ giúp TP HCM hiện thực hóa tầm nhìn và chiến lược này,
giữ vững vai trò chủ lực, dẫn đầu cả nước trong việc chuyển đổi số.
Theo Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị
thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025", có đoạn:
Khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho đô thị thông minh
của Thành phố Hồ Chí Minh
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Khung ICT cung cấp kiến trúc tổng quan vê công nghệ, bao gồm các phân
lớp, thành phần với chức năng khác nhau, đảm bảo tuân thủ định hướng "mở",
cho phép liên thông, chia sẻ hạ tầng, cơ sở dữ liệu, tích hợp thiết bị, đồng vận
hành các giải pháp của nhiêu nhà cung cấp và sử dụng chung các công cụ phân
tích dữ liệu, tương tác với người dùng.
Cũng như các khung kiến trúc cấp toàn cầu, hoặc khung kiến trúc quốc
gia, khung kiến trúc ICT của Thành phố chỉ quan tâm về việc đảm bảo sự liên
thông, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị với nhau mà sẽ không can thiệp chi tiết
vào lựa chọn công nghệ cụ thể và thiết kế triển khai chi tiết của từng đơn vị. Các
đơn vị trong thành phố căn cứ vào khung kiến trúc ICT này để xây dựng kiến
trúc công nghệ thông tin chi tiết cho riêng mình, nhưng phải hướng đến tận dụng
tối đa các cấu phần hạ tầng chung của thành phố để triển khai các nhóm giải
pháp công nghệ cụ thể theo chuyển ngành.
Các nhà cung cấp giải pháp khi muốn tham gia cung cấp giải pháp cho đô
thị thông minh thành phố Hồ Chí Minh cần phải đáp ứng các yêu cầu về đồng
vận hành và tuân thủ các chuẩn mở của thế giới theo từng chuyển ngành, và cần
công bố, trao đổi thảo luận với đơn vị thường trực về công nghệ của thành phố
cũng như với các đơn vị chủ quản của lĩnh vực để đảm bảo phù hợp nhất với
khung kiến trúc công nghệ của đơn vị và của thành phố.
Như vậy, với cơ sở hạ tầng và định hướng về khung công nghệ thông tin
và truyền thông nêu trên, có thể thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh luôn có vai
trò chủ lực, dẫn đầu cả nước trong hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay.
4.3 VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
Theo Quyết định số 2254/QĐ-UBN ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch công nghệ thông tin thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2025, có đoạn:
“1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020:
Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội làm cơ sở để phục vụ cải cách hành chính,
nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố,
thúc đẩy tiến bộ xã hội, tăng cường an ninh mạng, an toàn thông tin.”.
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Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệ thông tin rộng
rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

4.4 VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:
Theo Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, tính
đến cuối năm 2018, toàn thành phố có hơn 5.600 doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực Điện tử - công nghệ thông tin (CNTT), chiếm tỷ lệ khoảng 3% tổng số
doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Thành phố cũng là địa phương có
phong trào khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ, chiếm 40 đến 45% trong khoảng
3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) của cả nước. Nhiều start-up thành
phố đã gọi vốn thành công với tổng giá trị hơn 300 triệu USD. Trong số các
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có đến 70% doanh nghiệp thuộc lĩnh vực
CNTT. Với những yếu tố hiện có về nền tảng CNTT và khoa học - công nghệ là
tiền đề quan trọng mở đầu cho giai đoạn mới phát triển CNTT-TT trong giai
đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thành phố là địa phương đi đầu từ rất
sớm của cả nước về phát triển CNTT-TT; xem CNTT là một lĩnh vực cần ưu
tiên phát triển đột phá.
Hiện, Khu Công viên phần mềm Quang Trung là khu phần mềm lớn nhất
nước với 165 DN đang hoạt động với hơn 11.000 kỹ sư và nhân viên CNTT.
Năm 2019, Khu Công viên phần mềm Quang Trung tạo ra doanh số khoảng 511
triệu USD, trong đó xuất khẩu hơn 400 triệu USD. Đây cũng là cái “nôi” hình
thành các ý tưởng sáng tạo, thu hút các nhân tài trong lĩnh vực CNTT. Thành
phố cũng là địa phương duy nhất của cả nước nghiên cứu sản xuất vi mạch. Khu
Công viên phần mềm của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Hội Tin học thành
phố cũng phát triển rất mạnh. Thành phố cũng sẽ sớm đầu tư xây dựng khu khởi
nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Vào năm 2019 Viettel đã hoàn thành việc xây dựng 1.000 trạm NB-IoT
phủ sóng 100% thành phố. Đồng thời, Viettel cũng phủ sóng 5G trên toàn bộ
phường 12, quận 10 của thành phố. Như vậy, TP HCM trở thành địa phương đầu
tiên trên cả nước phủ sóng 5G liền mạch và IoT trên diện rộng.
Cùng với Cloud, hệ thống cáp quang rộng khắp, hạ tầng 3G, 4G đã được
Viettel đầu tư trước đó, NB-IoT và 5G được chính thức đưa vào khai thác hôm
nay là những nền tảng cốt lõi quan trọng cho việc xây dựng xã hội số và nền
kinh tế số tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
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Việc hợp tác với Viettel xây dựng hạ tầng ICT hiện đại và các nền tảng
cốt lõi cho xã hội số sẽ giúp TP HCM hiện thực hóa tầm nhìn và chiến lược này,
giữ vững vai trò chủ lực, dẫn đầu cả nước trong việc chuyển đổi số.
Về định hướng nguồn nhân lực công nghệ thông tin:
Theo Quyết định số 2254/QĐ-UBN ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch công nghệ thông tin thành phố
Hồ Chí Minh đến năm 2025, có đoạn:
“Nhân lực công nghệ thông tin Đến năm 2020:
- - 95% cán bộ lãnh đạo sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ
đạo điều hành công việc qua hệ thống mạng văn bản và hồ sơ công việc, hệ
thống hộp thư điện tử dùng chung của thành phố; 95% sở - ban - ngành, 80% Ủy
ban nhân dân quận - huyện có lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin và chuyên
trách công nghệ thông tin.
- 95% cán bộ công chức cấp sở - ban - ngành, quận - huyện xử lý hồ sơ
công việc, thủ tục hành chính qua ISO điện tử.
Đến năm 2025:
- 95% Ủy ban nhân dân quận - huyện có lãnh đạo phụ trách công nghệ
thông tin và chuyên trách công nghệ thông tin.
- 95% cán bộ công chức cấp xã - phường xử lý hồ sơ công việc, thủ tục
hành chính qua ISO điện tử.”
“4. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nghiên cứu triển khai
- Phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp cả về số
lượng và đảm bảo đáp ứng các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin quốc tế. Ưu
tiên tập trung đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ,
công chức và nghiệp vụ cho cán bộ công chức chuyên trách về công nghệ thông
tin của sở ngành, quận, huyện. Ban hành quy định về hệ thống chức danh, tiêu
chuẩn nghiệp vụ và chế độ lương, thưởng, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công
chức, viên chức công nghệ thông tin của thành phố. Đưa nội dung đào tạo về
công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị của
Trường Cán bộ thành phố.
- Đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ các trường đại học có uy tín về công nghệ
thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong việc đào tạo nguồn nhân lực
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công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ thông tin của thành
phố. Xây dựng và tạo mô hình mẫu sau đó nhân rộng về mô hình liên kết giữa
trường đại học, hội ngành nghề, doanh nghiệp công nghệ thông tin kết nối định
hướng xu hướng công nghệ, chuyên ngành chuyên sâu cho sinh viên ngành công
nghệ thông tin, điện tử. Đưa sinh viên thực tập tại doanh nghiệp để trải nghiệm
giữa lý thuyết học ở trường và thực hành theo xu hướng công nghệ của thị
trường. Tạo cầu nối để doanh nghiệp và trường học có các đặt hàng đáp ứng
nhân lực cho doanh nghiệp công nghệ thông tin đảm bảo khi sinh viên kết thúc
khóa học đáp ứng với công việc.
- Xây dựng chương trình thu hút chuyên gia cao cấp ngành công nghiệp vi
mạch, điện tử và hỗ trợ khởi nghiệp cho lưu học sinh sau khi về nước, các kỹ sư
mới ra trường ngành vi mạch, điện tử.
- Tiếp tục sử dụng hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ
thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
- Tập trung xây dựng chương trình hợp tác trong và ngoài nước cho đào
tạo nhân lực an toàn thông tin, an ninh mạng đáp ứng tình hình cấp bách về đảm
bảo an ninh mạng, an toàn thông tin nhất là cho khối các cơ quan nhà nước.
- Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc vận hành, phát triển
ứng dụng, và nghiên cứu phát triển các hệ thống tính toán hiệu năng cao phục vụ
cho việc giải quyết các bài toán cấp bách của thành phố.”

4.5 HIỆN TRẠNG CHIẾU SÁNG TP.HCM CÓ ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI,
QUẢN LÝ TỪ XA
Hiện trạng trung tâm điều khiển tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
Trung tâm điều khiển Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một hệ thống phức hợp,
được xây dựng và hoạt động từ năm 2015. Hiện nay, trung tâm đang quản lý
giám sát và điều khiển nhiều hệ thống, cụ thể như sau:
- Hệ thống Scada: giám sát cấp nguồn cho các tủ điện, giám sát trạng thái
hoạt động các hệ thống: bơm cấp nước, tưới nước, bơm nước thải, quạt thông
gió, báo cháy, chữa cháy... của đường Nguyễn Huệ.
- Hệ thống camera: giám sát và lưu trữ dữ liệu hình ảnh của 33 camera
lắp đặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
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- Hệ thống quản lý tài sản: quản lý dữ liệu duy tu bảo dưỡng, sửa chữa
thiết bị trên các tài sản của đường Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống
không còn hoạt động do sự cố hư hỏng máy Server.
- Hệ thống GIS: quản lý các lớp dữ liệu liên quan tới cơ sở hạ tầng, các
lớp thông tin GIS, mô hình các đối tượng hạ tầng như: cây xanh, chiếu sáng,
thoát nước… của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống này cũng
không còn hoạt động do sự cố máy Server.
- Hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng: Trung tâm điều khiển tại
phố đi bộ Nguyễn Huệ được thiết kế có khả năng kết nối điều khiển đến từng
điểm đèn chiếu sáng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hệ thống các tủ điều khiển
chiếu sáng công cộng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ được kết nối với Trung tâm
điều khiển bằng đường truyền không dây GSM/GPRS. Các tủ điều khiển chiếu
sáng kết nối đến từng đèn thông qua đường truyền không dây tần số 2.4GHz.
Theo thiết kế, trung tâm có thể điều khiển từng điểm sáng hoặc từng nhóm điểm
sáng theo các kịch bản khác nhau tùy theo yêu cầu, tiết giảm độ sáng các đèn
vào các thời điểm thấp điểm giúp tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, hiện hệ
thống này không còn hoạt động do thiết bị tại tủ bị hư hỏng, phần mềm điều
khiển trên máy chủ không kết nối điều khiển được hệ thống, các tủ điều khiển
đang hoạt động theo chế độ hẹn giờ tại tủ.
Hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị TP.Hồ Chí Minh
Hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang được vận hành
bởi 8.150 tủ điều khiển (trong đó có 7.380 tủ hoạt động độc lập và 770 tủ điều
khiển có chức năng kết nối điều khiển về trung tâm). Phần lớn các tủ điều khiển
chiếu sáng hiện nay đang hoạt động độc lập và đang được quản lý bằng thủ
công. Hằng ngày hoặc hàng tuần (tùy theo các hạng mục công việc), công nhân
quản lý, vận hành đến trực tiếp từng tủ điều khiển để kiểm tra tình hình hoạt
động của tủ, ghi chép các thông số và điều chỉnh thời gian tắt - mở đèn chiếu
sáng đô thị cho phù hợp với tình hình khí hậu, thời tiết thực tế (khi có yêu cầu
của cơ quan quản lý).
- Theo xu hướng phát triển của thành phố ngày càng văn minh, hiện đại,
việc kết nối hệ thống về trung tâm để điều khiển, kiểm soát & quản lý từ xa để
nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện chế độ duy tu bảo dưỡng hiệu quả là một
vấn đề tất yếu và cần thiết. Theo xu hướng đó, những năm gần đây, thành phố
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Hồ Chí Minh đã cho lắp đặt thí điểm cũng như triển khai lắp đặt thực tế nhiều
giải pháp công nghệ cho phép kết nối hệ thống chiếu sáng đô thị về trung tâm
điều khiển để quản lý tập trung. Có thể đánh giá tổng quan hiệu quả của các giải
pháp qua thực tế áp dụng như sau:
- Hệ thống chiếu sáng được quản lý, điều khiển từ xa đã được Thành phố
quan tâm và đầu tư. Từ năm 2005 thành phố đã khởi công Dự án xây dựng trung
tâm điều khiển chiếu sáng thành phố với quy mô 12.000 điểm sáng kết nối với
trung tâm điều khiển, đây là hệ thống chiếu sáng thông minh Luxicom (Pháp) do
Chính phủ Pháp tài trợ, với nguồn vốn ODA và vốn đối ứng và được hoàn thành
vào năm 2008.
- Đến năm 2014, thành phố đã triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống chiếu
sáng thông minh Owlet bao gồm 10 bộ đèn trên đường Trương Định (đoạn từ
đường Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) do Công ty Schreder Việt Nam
tài trợ. Sau đó, tiếp tục triển khai lắp đặt 88 bộ đèn trên đường Trương Định, Tú
Xương, Bà Huyện Thanh Quan và 78 bộ trên tuyến Tân Hóa - Lò Gốm - Lũy
Bán Bích.
- Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển
khai lắp đặt, thay thế cải tạo các tủ điều khiển hiện hữu thành tủ điều khiển
chiếu sáng GPRS có khả năng được điều khiển từ xa với số lượng hơn 700 tủ.
Ø Hệ thống chiếu sáng thông minh Luxicom (Pháp)
- Hệ thống chiếu sáng thông minh Luxicom được chính phủ Pháp tài trợ
với nguồn vốn ODA và vốn đối ứng, hoàn thành vào năm 2008 và là hệ thống
chiếu sáng thông minh đầu tiên của cả nước. Hệ thống này áp dụng công nghệ
PLC (Power Line Communication - truyền thông qua đường dây điện) là công
nghệ sử dụng đường dây điện như một đường dây truyền thông dựa vào nguyên
lý chồng lấn những tín hiệu truyền thông cao tần với sóng có tần số thấp sẵn có
trên đường dây diện.
- Hệ thống chiếu sáng thông minh Luxicom (Pháp) là hệ thống chiếu
sáng thông minh đầu tiên của cả nước, đây là hệ thống chiếu sáng thông minh
với công nghệ PLC truyền tín hiệu qua đường tải điện bình thường sẵn có, công
nghệ hiện đại bậc nhất vào thời điểm đó, có các tính năng tiên tiến vượt trội các
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hệ thống khác tại thời điểm đó. Từ trung tâm điều khiển có khả năng điều khiển
và giám sát tình trạng làm việc của từng đèn đồng thời có thể cài đặt chế độ tiết
kiệm điện vào các giờ thấp điểm

- Đánh giá hiện trạng hệ thống Luxicom hiện nay : Tuy hệ thống chiếu
sáng thông minh Luxicom (Pháp) hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng được tất
cả các mục tiêu yêu cầu ban đầu đặt ra nhưng đến hiện nay qua nhiều năm sử
dụng thì hệ thống Luxicom không còn đáp ứng được các yêu cầu do mất kết nối
điều khiển từ các điểm sáng đến trung tâm điều khiển, không có thiết bị vật tư
thay thế.
- Qua nhiều năm sử dụng thì hệ thống chiếu sáng Luxicom (Pháp) đã bộc
lộ nhiều hạn chế sau đây :
+ Xuất hiện lỗi mất kết nối giữa thiết bị trung tâm điều khiển và thiết bị
ngoại vi do các nguyên nhân như : sự cố nguồn điện (chạm chập, nhiễu nguồn,
sốc điện, quá áp, sét lan truyền…), bị phá hỏng (tai nạn, xe đụng trụ, sét đánh...),
điều kiện làm việc khắc nghiệt (nhiệt độ, bụi, độ ẩm cao,...) dẫn đến việc hư
hỏng các thiết bị điện tử nhưng không được sửa chữa, thay thế kịp thời
+ Ngoài ra việc thay đổi liên tục hạ tầng hệ thống đèn chiếu sáng công
cộng (bị thu hồi, ngầm hóa, ảnh hưởng bởi các dự án hạ tầng khác hay từ các vụ
xâm phạm, mất cắp hệ thống từ bên ngoài…) và việc chia tách lưới nguồn chiếu
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sáng theo yêu cầu của ngành điện cũng gây mất kết nối do không có thiết bị vật
tư để lắp đặt bổ sung, thay thế.
+ Các vật tư thiết bị hư hỏng không được thay thế do nguồn thay thế bị
hạn chế do yếu tố độc quyền về mặt công nghệ (sản phẩm xuất xứ từ Pháp)
và do chi phí cao.
+ Phần mềm điều khiển hệ thống chưa đáp ứng được nhu cầu trong công
tác duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hiện nay: phần mềm
chưa tổng hợp tự động được số lượng đèn tắt, số lượng đèn xuống cấp để thực
hiện báo cáo nhanh nhằm có kế hoạch dự báo duy tu bảo dưỡng kịp thời.
+ Phần mềm không có các chế độ để mở rộng quản lý như yêu cầu tùy
chỉnh báo cáo theo nhu cầu thực tế của chủ đầu tư.
- Như vậy, với lợi thế là sử dụng đường dây điện sẵn có của hệ thống
chiếu sáng đô thị để điều khiển và quản lý đến từng điểm chiếu sáng. Việc dự án
được đưa vào vận hành đã hiện đại hóa một phần hệ thống chiếu sáng đô thị về
kỹ thuật, quản lý và mỹ thuật. Tuy nhiên, qua nhiều năm đưa vào sử dụng,
Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng theo công nghệ này đã xuất hiện
nhiều lỗi mất kết nối giữa thiết bị trung tâm điều khiển và thiết bị ngoại vi. Phần
lớn các thiết bị do ảnh hưởng từ các sự cố nguồn điện (chạm chập, nhiễu nguồn,
sốc điện, quá áp, sét lan truyền…), bị phá hỏng (tai nạn, xe đụng trụ, sét đánh…)
và ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu nên bị hư hỏng nhưng chưa kịp sửa chữa,
thay thế thiết bị kịp thời do chưa đưa vào duy tu quản lý, và một phần do chưa
thể làm chủ được công nghệ để có giải pháp sản phẩm thay thế tương đương. Vì
vậy, hệ thống chiếu sáng thông minh Luxicom đã dần bị mất kết nối và hiện nay
không còn được sử dụng.
Ø Hệ thống chiếu sáng thông minh Owlet (Schreder Viện Nam)
- Vào năm 2014, Thành phố đã triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống chiếu
sáng thông minh Owlet bao gồm 10 bộ đèn trên đường Trương Định (đoạn từ
đường Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) do công ty Schreder Việt Nam
tài trợ. Sau đó, Thành phố đã triển khai lắp đặt tiếp 88 bộ đèn trên đường
Trương Định, Tú Xương, Bà Huyện Thanh Quan và 78 bộ trên tuyến Tân Hóa –
Lò Gốm – Lũy Bán Bích.
- Hệ thống chiếu sáng thông minh Owlet có cấu trúc hệ thống bao gồm
các bộ đèn có driver tích hợp cổng giao tiếp 1-10V/DALI, ngoài ra tại mỗi bộ
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đèn này được gắn thêm 01 bộ điều khiển LuCO kết nối tín hiệu Zigbee tới các
bộ điều khiển LuCO lân cận và truyền tín hiệu về tủ điều khiển (có bộ điều
khiển SeCO), bộ điều khiển SeCO tại từng tủ điều khiển sẽ kết nối tín hiệu về
thiết bị trung tâm bằng mạng internet ADSL hoặc sóng 3G.

Thiết bị điều khiển LuCO gắn tại đèn
- Đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng Owlet hiện nay : Nhìn chung giải
pháp công nghệ hệ thống chiếu sáng thông minh Owlet đã cho phép kết nối,
quản lý điều khiển đến từng điểm đèn sáng. Tuy nhiên hệ thống chiếu sáng
Owlet tồn tại các hạn chế sau :
+ Không sử dụng hay chưa đưa ra các chuẩn kết nối mở để có thể mở rộng
kết nối trong tương lai, giải pháp phần mềm điều khiển kết nối còn mang tính
độc quyền, phụ thuộc vào hãng cung cấp, chưa tạo ra chuẩn kết nối mở để mở
rộng kết nối trong tương lai.
+ Giải pháp công nghệ này còn mang tính độc quyền, phụ thuộc công nghệ
của từng hãng sản xuất.
+ Ngoài ra chi phí đầu tư ban đầu khá cao, chủ yếu tập trung vào giải pháp
lắp đèn mới đi kèm thiết bị kết nối của chính hãng chứ chưa đưa ra các giải pháp
tận dụng hệ thống đèn hiện có hay có thể sử dụng đèn của các hãng khác.
Ø Hệ thống điều khiển chiếu sáng sử dụng tủ GPRS
- Từ năm 2016 đến nay, đặc biệt là năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh có lắp đặt, thay thế, cải tạo các tủ điều khiển thành tủ điều khiển chiếu
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sáng GPRS với hơn 700 tủ. Các tủ điều khiển GPRS với lợi thế là mạng lưới hạ
tầng đã được phủ sóng rộng khắp, dễ dàng trong việc lắp đặt, kết nối điều khiển;
các tủ này đã sử dụng bộ điều khiển trung tâm cho phép người dùng giám sát,
vận hành hệ thống chiếu sáng từ xa bằng phần mềm điều khiển chiếu sáng thông
qua internet, với các tính năng chính: cài đặt lịch hoạt động của tủ, điều chỉnh
thời gian tắt mở đèn, theo dõi được trạng thái hoạt động của tủ theo thời gian
thực, thu thập dữ liệu hoạt động của tủ (dòng điện, điện áp từng pha, công suất
tiêu thụ…), theo dõi điện năng tiêu thụ, cảnh báo sự cố xảy ra trên tủ...
- Các tủ này đã sử dụng bộ điều khiển trung tâm cho phép người dùng giám
sát, vận hành hệ thống chiếu sáng từ xa bằng phần mềm điều khiển chiếu sáng
thông qua internet, với các tính năng chính: cài đặt lịch hoạt động của tủ, điều
chỉnh thời gian tắt mở đèn, theo dõi được trạng thái hoạt động của tủ theo thời
gian thực, thu thập dữ liệu hoạt động của tủ (dòng điện, điện áp từng pha, công
suất tiêu thụ…), theo dõi điện năng tiêu thụ, cảnh báo sự cố xảy ra trên tủ.

- Đánh giá hiện trạng hệ thống điều khiển chiếu sáng sử dụng tủ GPRS hiện
nay : giải pháp sử dụng tủ điều khiển GPRS đã đáp ứng các yêu cầu về cơ bản
trong công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị. Tuy nhiên, hệ
thống chiếu sáng sử dụng tủ điều khiển GPRS còn tồn tại các hạn chế như sau:
+ Chưa có tiêu chuẩn chung, thống nhất đảm bảo tính năng kết nối mở rộng
cho hệ thống trong tương lai cũng như nhằm tránh tình trạng độc quyền, phụ
thuộc công nghệ.
+ Ngoài ra hệ thống chiếu sáng sử dụng tủ điều khiển GPRS chưa điều
khiển, quản lý giám sát đến từng điểm đèn, do đó gây khó khăn trong việc quản
lý điều hành và quản lý công tác bảo trì, thay thế sửa chữa.
- Nhìn chung giải pháp sử dụng tủ điều khiển GPRS đã đáp ứng các yêu
cầu về cơ bản trong công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị. Tuy
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nhiên, cần phải xây dựng một tiêu chuẩn chung, thống nhất, đảm bảo tính năng
kết nối mở cho hệ thống cũng như khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai
nhằm tránh tình trạng độc quyền, phụ thuộc công nghệ. Ngoài ra, để có thể mở
rộng, tăng cường năng lực giám sát hệ thống chiếu sáng cần phải kết hợp thêm
với các tính năng của công nghệ chiếu sáng LED để có thể điều khiển, giám sát
đến từng điểm đèn, phát hiện kịp thời các vị trí đèn tắt hoặc tăng cường ánh sáng
tại các điểm giao lộ…
- Cần tiếp tục triển khai, lắp đặt thí điểm và đánh giá hiệu quả đối với các
giải pháp công nghệ mới: sử dụng đường truyền 4G tốc độ cao thay thế đường
truyền GPRS tốc độ thấp, sử dụng các giải pháp kết nối từng điểm đèn dùng
công nghệ Wifi Mesh, LoraWan ...
Tổng quan về hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị TP.Hồ Chí Minh
còn tồn tại nhiều giải pháp công nghệ kết nối, điều khiển hệ thống chiếu sáng đô
thị khác nhau, nhưng đều có đặc điểm chung là chưa được chuẩn hóa, đồng bộ
các hệ thống với nhau, chưa tạo được sự ổn định khi vận hành sử dụng. Vì vậy,
bài toán được đặc ra là: Nghiên cứu phát triển Thiết kế chuẩn cho hệ thống chiếu
sáng thông minh với chuẩn chung về giao diện và kiến trúc tiêu chuẩn định hình.
Đảm bảo cho các giải pháp công nghệ khác nhau vẫn có thể giao tiếp không có
rào cản với nhau trên một tiêu chuẩn chung, thống nhất, tránh độc quyền về
công nghệ và tạo sự cạnh tranh lành mạnh giúp lợi về kinh tế cho nhà nước.
Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong công tác
quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị là xu thế tất yếu, đặc biệt là trong
thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh việc áp dụng các giải
pháp công nghệ để kết nối từng tủ điều khiển, từng thiết bị đèn chiếu sáng về
trung tâm, hệ thống chiếu sáng đô thị còn đang dần áp dụng công nghệ GIS (hệ
thống thông tin địa lý – Geographic information System) để xác định vị trí cho
các tủ điều khiển, vị trí từng điểm chiếu sáng giúp cung cấp, lưu trữ các thông
tin về vị trí, địa điểm của hệ thống chiếu sáng, góp phần trong công tác số hóa
dữ liệu.
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CHƯƠNG 5 : XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN
CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

5.1 MỤC TIÊU CHUNG:
Góp phần thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành
đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025" theo Quyết
định số 6179/QĐ-UBND vào ngày 23 tháng 11 năm 2017 do Chủ tịch UBND
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ký phê duyệt.
Điều khiển, kiểm soát và quản lý từ xa hệ thống chiếu sáng công cộng
trên địa bàn thành phố thông qua mạng từ Trung tâm điều khiển.
Quản lý hiệu quả năng lượng sử dụng cho hệ thống chiếu sáng công cộng.
Quản lý các dữ liệu của hệ thống chiếu sáng công cộng từ đó đưa ra các
kịch bản chiếu sáng phù hợp; lên lịch sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu hệ thống, …
Dữ liệu này có thể được chia sẻ cho các hệ thống khác trong đô thị thông minh.
Tận dụng hạ tầng kỹ thuật hiện có để nâng cấp, mở rộng trung tâm điều
khiển phố đi bộ Nguyễn Huệ thành trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị mà xa
hơn là trung tâm điều khiển hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.
Xây dựng hệ thống quản lý chiếu sáng thông minh cho thành phố theo
chiều hướng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa tiên tiến
hướng đến thành phố thông minh nhằm:
- Hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý vận hành nhờ sự giám sát, điều
khiển tập trung theo dõi tình trạng hoạt động, đặt chế độ, đặt thời gian,
chẩn đoán sự cố lưới, bóng ngay tại phòng trung tâm.
- Vận hành hiệu quả, sử dụng dòng điện chất lượng. Tạo sự đồng đều dọc
trục chiếu sáng thành phố.
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Giảm chi phí quản lý vận hành, tiết kiệm điện năng một các chủ động
và linh hoạt trong vận hành hệ thống đèn chiếu sáng.
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+ Tăng cường hiệu quả tiết kiệm điện của cơ chế phân pha tiết giảm
năng lượng bằng cách chủ động, nhanh chóng thay đổi giờ đóng/cắt,
hoặc đóng/cắt tức thời từ trung tâm. Việc đóng/cắt có thể thay đổi linh
hoạt theo thời tiết (vùng này mưa tối, vùng khác lại vẫn sáng) tại
tủ/tuyến bất kỳ một cách nhanh chóng ngay từ trung tâm.
+ Tiết kiệm điện năng thông qua điều khiển tiết giảm đế từng đèn chiếu
sáng theo chế độ cài đặt.
+ Công nhân không phải phải ra đặt lại chế độ do được đặt từ trung
tâm và ít phải ra kiểm tra lưới tuyến hơn nhờ các cảnh báo và số liệu
tại trung tâm điều khiển. Có thể kiểm tra tổng thể tình trạng ngay tại
trung tâm.
Nghiên cứu phát triển Thiết kế chuẩn cho hệ thống chiếu sáng thông minh
với chuẩn chung về giao diện và kiến trúc tiêu chuẩn định hình. Bất kỳ hệ thống
thông minh nên được xây dựng theo cùng các nguyên tắc và các thành phần của
nó phải được giao tiếp mà không có rào cản nào. Điều này đòi hỏi tiêu chuẩn
hóa các các thành phần trong hệ thống.
Xây dựng từng bước TTĐK tập trung, hiện đại và hạ tầng thông minh cho
hệ thống đèn chiếu sáng đô thị của thành phố với một nền tảng giao tiếp tiêu
chuẩn quốc tế, Phần mềm điều khiển được xây dựng theo hướng giao tiếp lập
trình ứng dụng mở (Open API) (thường được gọi là một giao tiếp lập trình ứng
dụng công cộng) cho phép kết nối nhiều hệ thống khác nhau, tiết kiệm chi phí
đầu tư và nhiều tùy chọn hơn cho người dùng.
Lợi ích của hệ thống chiếu sáng thông minh
- Tiết kiệm năng lượng, giúp giảm lượng khí thải carbon, bảo vệ môi
trường và tạo nên sự phát triển bền vững cho cộng đồng.
- Tạo ra ánh sáng có tính đáp ứng cao, chất lượng chiếu sáng tốt, giảm
các yếu tố có hại cho sức khỏe con người, giảm thiểu ô nhiễm ánh
sáng.
- Việc đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn do các đèn LED chiếu sáng
công cộng có tuổi thọ trung bình rất cao, giá thành ngày càng giảm.
- Tích hợp với các hệ thống khác trong đô thị thông minh để nâng cao
hiệu quả hoạt động của cả hệ thống.
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- Tiết kiệm chi phí quản lý vận hành, bảo dưỡng, duy tu do có thể biết
chính xác tình trạng của hệ thống cũng như có thể dự đoán được những
hư hỏng từ đó đề ra kế hoạch sửa chữa kịp thời.

5.2 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
a. Phạm vi
Phạm vi nghiên cứu: thuộc địa giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với
diện tích 209.554,97 ha (2.095,5497 km 2), gồm 24 quận huyện, và chia thành 3
khu vực cụ thể như sau:
+ Khu vực 13 quận nội thành cũ (gồm các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận) với diện tích 141,9994
km2
+ Khu vực 6 quận mới (gồm các quận: 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân)
với diện tích 351,8260 km2.
+ Khu vực ngoại thành (gồm 5 huyện: huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình
Chánh, Nhà bè và Cần Giờ) với diện tích 1.601,7243 km 2.
b. Đối tượng
- Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ;
- Hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố;
- Hệ thống camera tại các công viên trên địa bàn thành phố và tại các vị trí
xử lý nước thải (mở rộng);
- Hệ thống tưới nước tự động trên địa bàn thành phố (mở rộng).
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5.3 CÁC TIÊU CHÍ NỀN TẢNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
- Để đạt mục tiêu từng bước xây dựng TTĐK tập trung, hiện đại và hạ
tầng thông minh cho hệ thống đèn chiếu sáng đô thị của thành phố, nền tảng giải
pháp công nghệ thỏa các tiêu chí sau đây:
- Tính kế thừa về công nghệ: giải pháp phù hợp với hạ tầng hiện hữu của
hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố, sử dụng lại toàn bộ hệ thống tủ điều
khiển đã đầu tư lắp đặt, chỉ bổ sung lắp đặt thêm các thiết bị giao tiếp và truyền
thông để kết nối tủ điều khiển về trung tâm, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, vừa
đảm bảo tính kế thừa công nghệ. Trong tương lai, khi hệ thống được đầu tư,
nâng cấp, mở rộng thì không phải phá bỏ hệ thống hiện hữu làm lãng phí kinh
phí đã đầu tư.
- Tính chuẩn hóa: giải pháp công nghệ dựa trên các nền tảng kỹ thuật đã
được chuẩn hóa, đặc biệt là nền tảng giao thức truyền thông - yếu tố quan trọng
góp phần kết nối toàn bộ hệ thống. Tính chuẩn hóa đảm bảo cho việc nhiều đơn
vị có thể cùng tham gia phát triển hệ thống, tạo sự cạnh tranh, tránh độc quyền,
giúp giảm chi phí đầu tư. Tính chuẩn hóa còn đảm bảo cho sự kế thừa, mở rộng,
tích hợp và phát triển lâu dài của hệ thống trong tương lai khi công nghệ ngày
càng phát triển.
- Tính bảo mật: hệ thống chiếu sáng công cộng là hệ thống hạ tầng kỹ
thuật quan trọng của thành phố. Vì vậy, khi áp dụng giải pháp công nghệ để kết
nối các hệ thống này về trung tâm điều khiển thì bảo mật là một yếu tố hết sức
quan trọng, đảm bảo cho hệ thống không bị xâm phạm, gây ảnh hưởng đến tình
hình an ninh chính trị, an toàn xã hội và an toàn giao thông.
- Tính ổn định: hệ thống chiếu sáng công cộng toàn thành phố với hơn
8.000 tủ điều khiển, khoảng 200.000 điểm sáng là một khối lượng rất lớn nên
giải pháp công nghệ được lựa chọn phải có tính ổn định để đảm bảo sự hiệu quả
trong việc quản lý vận hành hệ thống.

5.4 TÍNH NĂNG THÔNG MINH
- Hệ thống chiếu sáng có thể tương tác với người dùng thông qua nhiều
loại cảm biến như cảm biến hồng ngoại, cảm biến radar, … Ví dụ như
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đèn sẽ sáng 100% khi phát hiện có người đi qua, sau đó sẽ giảm cường
độ sáng về 50% để tiết kiệm năng lượng.
- Dựa vào cảm biến ánh sáng, hệ thống camera, … đưa ra các kịch bản
chiếu sáng trong thời gian thực, phù hợp nhất với điều kiện thời tiết và
mật độ xe lưu thông.
- Có thể tích hợp các module gắn thêm để phục vụ cho đô thị thông
minh, ví dụ như: thiết bị phát sóng wifi, hệ thống camera quan sát, hệ
thống cảm biến thời tiết, hệ thống đo đếm lưu lượng xe, hệ thống sạc
pin cho xe điện, ... để đáp ứng tối đa nhu cầu người dân.
5.5 TỐI ƯU HÓA
- Thông qua các dữ liệu về tình trạng của hệ thống đưa ra phân tích về
hoạt động của hệ thống, từ đó dự báo các hư hỏng có thể xảy ra. Đề ra
kế hoạch sửa chữa, thay thế trước khi có sự cố xảy ra.
- Phát hiện sự cố một cách nhanh chóng, chính xác trong thời gian thực.
- Các dữ liệu của hệ thống được quản lý tập trung, không bị xé lẻ, phân
tán, có thể truy xuất một cách đầy đủ và nhanh chóng trong thời gian
ngắn.
5.6 TÍNH TƯƠNG THÍCH VÀ KHẢ MỞ
- Phần mềm phải tuân theo các giao thức, chuẩn kết nối của quốc tế để
có thể kết nối, điều khiển thiết bị đầu cuối các hãng khác nhau một
cách dễ dàng và nhanh chóng, cho phép nhiều hãng sản xuất thiết bị
điều khiển có thể tham gia phát triển hệ thống, tránh tình trạng độc
quyền và phụ thuộc vào một nhà sản xuất duy nhất. Phần cứng gắn
thêm có thể là bộ đèn, các loại cảm biến, hay các thiết bị tùy biến khác,
…
- Thiết bị lắp đặt mới hoạt động tốt với thiết bị hiện hữu, không phải
thay thế toàn bộ thiết bị cũ.
- Hệ thống duy trì hiệu suất tốt, tính ổn định cao khi số lượng đèn cần
quản lý tăng lên (hệ thống đáp ứng tốt với ít nhất là 10 triệu đèn).
- Mã nguồn phần mềm điều khiển được chuyển giao cho Chủ đầu tư, có
khả năng tích hợp với bên thứ 3 cũng như bổ sung các tính năng mới
dễ dàng.
- Có sẵn các hàm API cơ bản để truy xuất dữ liệu, điều khiển hệ thống,
…
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- Dữ liệu về tình trạng của hệ thống có thể được chia sẻ với các hệ thống
khác trong đô thị thông minh để nâng cao hiệu quả hoạt động của cả
toàn hệ thống.
5.7 MÔ HÌNH TTĐK
Mô hình hệ thống
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Khối chức năng hệ thống
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Tủ điều khiển
- Giao tiếp với Lớp dịch vụ của Trung tâm điều khiển qua Môi trường
truyền dẫn.
- Thực hiện các lệnh nhận được từ Trung tâm điều khiển và phản hồi kết
quả lại
- Có thể chạy độc lập trong trường hợp mất kết nối
Môi trường truyền dẫn
Là trung gian truyền nhận tín hiệu từ Trung tâm điều khiển đến Tủ điều
khiển GPRS. Môi trường truyền dẫn có thể là: Cáp quang, ADSL, GPRS, 4G,
đường dây điện, sóng RF …
Các công nghệ kết nối được phân thành hai loại chính.
- Kết nối có dây bao gồm các công nghệ sau: PLC (Power Line
Communication) cách trao đổi thông tin dựa trên công nghệ truyền tín hiệu qua
tuyến đường tải điện, DALI (Digital Addressable Lighting Interface); Ethernet;
BACnet (Building Automation and Control networks); Lonworks. Trong đó
PLC, DALI được sử dụng phổ biến trong các hệ thống chiếu sáng.
- Kết nối không dây bao gồm các công nghệ: GPRS, GSM, 3G, 4G,
ZigBee; Wi-fi; Bluetooth, Lorawan...
Kết nối giữa máy trạm, máy tính bảng, điện thoại thông minh, các module
khác của đô thị thông minh, … với máy chủ; giữa máy chủ với các tủ điều
khiển, gateway, … cũng như giữa máy chủ với các hệ thống khác của đô thị
thông minh sẽ thông qua mạng ADSL, 3G, 4G, VPN, … Đây là kết nối với
khoảng cách rất xa, chi phí thiết lập đường truyền trực tiếp rất lớn. Vì vậy kết
nối thông qua mạng ADSL, 3G, 4G, VPN, … là lựa chọn phù hợp nhất.
Kết nối giữa tủ điều khiển với các đèn: Trong thời gian qua, kết nối giữa
tủ điều khiển với các đèn dùng công nghệ PLC (Power Line Communication) là
hợp lý nhất. Công nghệ PLC tận dụng đường dây điện sẵn có để truyền dữ liệu
nên chi phí đầu tư ban đầu không lớn, độ bảo mật cao, hàng tháng không phải
trả tiền thuê bao. Tuy nhiên có quá nhiều hạn chế như đã phân tích ở trên nên sử
dụng mạng kết nối dùng sóng RF như ZigBee, 6LoWPAN, LoRa, 802.11ah, ZWave, 2G/3G/4G, Wi-Fi… để kết nối từ tủ điều khiển tới các đèn chiếu sáng.
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Lớp bảo mật
Gồm phân quyền người dùng và bảo mật. Người dùng có thể chia thành 4
nhóm chính có quyền khác nhau:
- Quản trị viên: có quyền ưu tiên cao nhất, có thể can thiệp sâu vào mọi
hoạt động của hệ thống
- Người giám sát: có quyền ưu tiên thấp hơn Quản trị viên, có thể giám sát
hoạt động của Người điều hành, có thể xem các báo cáo tổng hợp về sự kiện, sự
cố của hệ thống,…
- Người điều hành: có quyền ưu tiên thấp hơn Người giám sát:, có thể định
vị tủ trên bản đồ số, thiết lập kịch bản chiếu sáng, theo dõi các sự cố xảy ra, …
- Khách: có quyền ưu tiên thấp nhất, chỉ có thể xem hệ thống, không được
cấu hình hay ra lệnh gì
Lớp dịch vụ
- Dịch vụ kết nối: thiết lập kết nối và truyền nhận tín hiệu từ Trung tâm
điều khiển đến Tủ điều khiển GPRS, 3G, 4G.... Dịch vụ này giúp thiết bị của các
hãng, các công nghệ khác nhau có thể thiết lập kết nối dễ dàng, nhanh chóng,
bền vững và bảo mật với Lớp dịch vụ kết nối của Trung tâm điều khiển. Khi cần
đấu nối thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau, nhà đầu tư chỉ cần cung cấp các
thông tin theo chuẩn chung như ID, địa chỉ IP, toạ độ tủ,… cho Người điều hành
để cập nhật tủ vào hệ thống.
- Dịch vụ quản lý giao diện và điều khiển: hiển thị và điều khiển các tủ điều
khiển, đèn chiếu sáng trên bản đồ số
- Dịch vụ giám sát sự kiện, sự cố của hệ thống: theo dõi, cảnh báo các sự
kiện, sự cố theo thời gian thực
- Dịch vụ báo cáo, tổng hợp số liệu: tạo và xuất các báo cáo chi tiết, các
báo cáo tổng hợp
- Dịch vụ quản lý dữ liệu: giao tiếp với Lớp dữ liệu để đọc / ghi dữ liệu
- Các dịch vụ khác.
Lớp dữ liệu
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Quản lý, lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong hệ thống như:
- Quyền và thông tin tài khoản người dùng cũng như các thao tác trên hệ
thống của người dùng
- Vị trí, tình trạng, thông số hoạt động, … của các tủ điều khiển, đèn chiếu
sáng; các dữ liệu về sự kiện, sự cố xảy ra trong hệ thống, …
- Các báo cáo chi tiết, các báo cáo tổng hợp
Ứng dụng web, iOS, android
Kết nối với Trung tâm điều khiển để giám sát, điều khiển hệ thống
Tiêu chuẩn của hệ thống
Như vậy, để thuận lợi cho việc triển khai phần mềm, đấu nối các thiết bị
phần cứng của nhiều nhà cung cấp khác, tránh bị trường hợp độc quyền công
nghệ, các thành phần trong hệ thống phải tuân theo các tiêu chuẩn chung. Cụ thể
như sau:
1. Tiêu chuẩn về kết nối giữa Tủ điều khiển với Lớp dịch vụ kết nối của
Trung tâm điều khiển
- Mục tiêu là thiết bị của các hãng, các công nghệ khác nhau có thể thiết lập
kết nối dễ dàng, nhanh chóng, bền vững và bảo mật với Lớp dịch vụ kết nối của
Trung tâm điều khiển.
- Tiêu chuẩn đề nghị: sử dụng giao thức mở, ví dụ chuẩn giao thức OPCUA. Chuẩn giao thức OPC-UA cho phép thiết bị của các hãng sản xuất khác
nhau có thể kết nối chung và an toàn. Đồng thời đây là chuẩn giao thức sử dụng
rộng rãi trong các hệ thống giám sát và điều khiển trong công nghiệp, được phát
triển và hỗ trợ bởi nhiều hãng công nghệ lớn và hàng đầu trên thế giới.
- Giao thức tiêu chuẩn quốc tế OPC-UA (Open Platform Communications
Unified Architecture), đã được Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International
Electrotechnical Commission, viết tắt IEC) công nhận thành chuẩn quốc tế IEC
62541. OPC-UA được thiết kế là nền tảng chung kết nối nhiều hệ thống khác
nhau (hệ thống IoT, hệ thống công nghiệp 4.0, hệ thống giao tiếp máy với máy M2M), đặc biệt thích hợp với các hệ thống điều khiển và giám sát tự động có số
lượng thiết bị rất lớn. OPC-UA là nền tảng giao tiếp cho phép thiết bị từ các nhà
cung cấp khác nhau có thể kết nối vào hệ thống chung một cách dễ dàng và ổn
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định nhất. Đây cũng là một trong những bước quan trọng trong việc tiếp cận nền
tảng công nghệ 4.0, IoT và M2M hiện đại mà cả Việt Nam và thế giới đang
hướng tới trong việc xây dựng đô thị thông minh.
- OPC-UA tiêu chuẩn quốc tế có tính bảo mật cao, sử dụng nhiều lớp bảo
mật: Hỗ trợ tính Fault tolerance và Redundancy.
o X509 Certificate: Client phải có Certificate do Server cung cấp thì mới
truy cập được dữ liệu;
o Chữ ký: mỗi thông điệp truyền đi đều được kèm theo chữ ký, Server sẽ
đối chiếu với chữ ký đăng ký trước mà từ đó chấp nhận/từ chối thông điệp.
o Mã hóa: mỗi thông điệp truyền đi đều được mã hóa.
o User/Password: đăng nhập truyền thống để vào Server.
o
Quyền truy cập đến từng point (tag): mỗi biến trên Server đều có lựa
chọn cho phép chỉ đọc, đọc/ghi hay hoàn toàn không truy cập được.
Hỗ trợ kỹ thuật Heartbeat hai chiều giữa Client và Server để kiểm tra
tình trạng hoạt động với nhau.
Hỗ trợ chức năng Automatic Backfilling dữ liệu. Khi kết nối giữa
Client và Server bị gián đoạn thì dữ liệu trong thời gian này được Buffer trên
Server. Ngay sau khi kết nối được khôi phục thì dữ liệu Buffer này được gửi
ngay cho Client.
Giá trị của OPC-UA trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở chỗ đây là
một nền tảng giao tiếp tiêu chuẩn quốc tế cho phép kết nối nhiều hệ thống khác
nhau, tiết kiệm chi phí đầu tư và nhiều tùy chọn hơn cho người dùng. Các nhà
sản xuất phần cứng chỉ cần cung cấp một máy chủ OPC duy nhất, cho phép hệ
thống thiết bị của họ kết nối chung với hệ thống thiết bị của các nhà sản xuất
khác, giám sát và điều khiển chung trên 1 giao diện phần mềm duy nhất.
OPC-UA là tiêu chuẩn giao tiếp tương thích cho việc trao đổi dữ liệu an
toàn và tin cậy trong hệ thống tự động hóa công nghiệp, các hệ thống giao tiếp
và điều khiển thông minh. Nó là một nền tảng độc lập và đảm bảo luồng thông
tin liên tục giữa nhiều thiết bị với nhau trong đó các thiết bị có thể thuộc các
hãng khác nhau. Việc phát triển nền tảng OPC do tổ chức OPC đảm nhiệm, độc
lập và không phụ thuộc vào việc phát triển phần cứng từ bất kỳ nhà sản xuất
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nào. Cách mạng công nghiệp 4.0 chú trọng nhu cầu của khách hàng, mang lại
cho khách hàng nhiều giá trị hơn. Do đó, kiến trúc hướng dịch vụ, mà trong đó
OPC là một giải pháp được Ủy ban Công nghệ Thông tin, Điện tử & Thông tin
(DKE) của Đức liệt kê, chắc chắn sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn nữa.
2.

Tiêu chuẩn bảo mật người dùng

- Mục tiêu là bảo đảm an toàn thông tin tài khoản người dùng và các thông
tin nhạy cảm khác của hệ thống.
- Tiêu chuẩn đề nghị: Có thể áp dụng các tiêu chuẩn như: OpenPGP, SSH
v2.0, HTTPS, FPTS, SMTPS, POP3S, DNSSEC, VPN, IPsec, 3DES, PKCS #1,
SHA-2, RSA-KEM, SAML v2.0, XKMS v2.0, P3P v1.1, PKCS #7 v1.5, RFC
5280, …
3. Tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu giữa Trung tâm điều khiển và Phần
mềm ứng dụng
- Mục tiêu là truyền nhận thông tin giữa Trung tâm điều khiển và Phần
mềm ứng dụng một cách an toàn, thông suốt và bảo mật qua mạng.
- Tiêu chuẩn đề nghị: Có thể áp dụng các tiêu chuẩn như: OpenPGP, SSH
v2.0, HTTPS, FPTS, SMTPS, POP3S, DNSSEC, VPN, IPsec, 3DES, PKCS #1,
SHA-2, RSA-KEM, SAML v2.0, XKMS v2.0, P3P v1.1, PKCS #7 v1.5, RFC
5280, …
4.

Tiêu chuẩn về dữ liệu:

- Mục tiêu là lưu trữ dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết
các ngôn ngữ lập trình trên các nền tảng khác nhau đều có thể đọc được và sử
dụng được.
- Tiêu chuẩn đề nghị: Có thể áp dụng các tiêu chuẩn như: XML v1.1,
ISO/TS 15000:2014, XML Schema v1.1, XSL, UML v2.5, GML v3.3, WMS
v1.3.0, XMI v2.4.2, ISO/IEC 11179:2015, JSON RFC 7159, …
5.

Tiêu chuẩn về Phần mềm ứng dụng

- Mục tiêu là tạo ra phần mềm được chuẩn hóa sử dụng trên các nền tảng
khác nhau.
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- Tiêu chuẩn đề nghị: Có thể áp dụng các tiêu chuẩn như: HTML 5,
XHTML v1.1, CSS3, XLS, WML v2.0, ASCII, TCVN 6909:2001, ECMA 262,
RSS v2.0, JSR 286, …
Phần mềm điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị
- Phần mềm điều khiển tại trung tâm kết nối với hệ thống các tủ điều
khiển chiếu sáng đô thị thông qua đường truyền không dây GPRS/ 3G/ 4G trên
nền tảng giao tiếp tiêu chuẩn OPC-UA. Nền tảng giao tiếp này hỗ trợ kết nối
nhiều thiết bị điều khiển khác nhau, từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Phần mềm
có sự khác biệt với các giải pháp khác trên thị trường. Hiện nay, các phần mềm
trên thị trường sử dụng giao thức kết nối “riêng”, do đơn vị sản xuất phần cứng
thiết bị tự phát triển, phục vụ cho việc giám sát và điều khiển duy nhất cho riêng
đơn vị sản xuất phần cứng đó. Nền tảng giao tiếp của các phần mềm tương tự
trên thị trường không theo chuẩn chung phổ biến để cho phép thiết bị của các
nhà sản xuất phần cứng khác kết nối vào. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng độc
quyền, lệ thuộc công nghệ vào một đơn vị sản xuất thiết bị duy nhất, làm tăng
chi phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống do không có sự cạnh tranh giữa các nhà sản
xuất thiết bị khác nhau.
- Bảo mật - Đây là một trong những hệ thống ảnh hưởng trực tiếp tới an
ninh quốc gia nên cần có mức độ bảo mật hệ thống rất cao. Vì vậy, hệ thống
chiếu sáng thông minh cần được bảo mật dưới nhiều tầng, nhiều lớp, cả phần
cứng lẫn phần mềm. Ví dụ như sử dụng hệ thống cáp quang nội bộ, mạng VPN,
thiết bị tường lửa, …Yếu tố con người là yếu tố quyết định tới mức độ thành bại
của bảo mật hệ thống. Các nhân viên vận hành phải được đào tạo bài bản về
những nguy cơ, cách thức thâm nhập từ bên ngoài và cách phòng chống cũng
như tuân thủ tuyệt đối những điều không được làm khi vận hành hệ thống. Phần
mềm có tính năng phân chia người sử dụng được thành nhiều nhóm, mỗi nhóm
có các quyền khác nhau trên hệ thống.
- Bảo mật đường truyền: đường truyền dữ liệu giữa trung tâm điều khiển
và tủ được bảo mật bằng cách thiết lập mật mã đường truyền giữa trung tâm điều
khiển và tủ. Tất cả gói tin từ trung tâm truyền đến tủ đều có chứa thông tin mật
mã đường truyền. Mật mã được cài đặt khác nhau cho từng tủ điều khiển và do
người có quyền hạn thiết lập. Gói tin truyền đến tủ đúng mật mã thì tủ mới nhận,
giải mã gói tin và thực thi lệnh gửi từ trung tâm.
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- Bảo mật máy chủ (Server) và người dùng (Client): được bảo mật cao,
tăng cường qua nhiều lớp.
+ Phần mềm được thực hiện trên nền web, được cài đặt và triển khai
hoàn toàn trên máy chủ. Điều này có nghĩa là người dùng không phải cài đặt
phần mềm, mà chỉ cần mở trình duyệt và truy cập vào web là có thể giám sát và
điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng. Hơn nữa, việc toàn bộ mã nguồn nằm
tại máy chủ sẽ giúp giảm thiểu khả năng bị rò rỉ, giúp phòng tránh việc đột nhập
trái phép (hack) vào hệ thống.
+ Toàn bộ hệ thống máy chủ được bảo vệ phía sau một VPN (Virtual
Private Network - Mạng riêng ảo). Tất cả các kết nối từ người dùng vào máy
chủ phải được thực hiện thông qua hệ thống VPN này, ngăn chặn các truy cập
bất hợp pháp vào hệ thống máy chủ. Dữ liệu khi truyền trên mạng Internet được
mã hóa bằng giao thức HTTPS trong môi trường Web giúp bảo vệ người dùng
khỏi bị nghe lén cũng như can thiệp trái phép vào dữ liệu.

+ Hệ thống còn phân quyền truy cập rất chi tiết cho từng nhóm, từng khu
quản lý và từng người dùng. Đồng thời, bổ sung thêm việc định danh người
dùng bằng ứng dụng bảo mật của Google, đó là Google Authenticator.

- Phần mềm được xây dựng theo hướng Giao tiếp lập trình ứng dụng mở
(Open API) (thường được gọi là một giao tiếp lập trình ứng dụng công cộng) là
một giao tiếp lập trình ứng dụng công khai cung cấp cho các nhà phát triển các
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truy cập bằng chương trình tới một phần mềm hoặc dịch vụ web. Các tag (nhãn)
chức năng, dữ liệu chiếu sáng đều được định nghĩa rõ ràng, đầy đủ, công khai,
đảm bảo nhiều nhà sản xuất với thiết bị theo công nghệ khác nhau đều có thể kết
nối vào phần mềm thông qua cơ chế Open API.
Các tính năng chính của phần mềm điều khiển chiếu sáng đô thị:
- Điều khiển bật / tắt / tiết giảm từng vị trí đèn / nhóm đèn chiếu sáng
công cộng từ trung tâm điều khiển hoặc tại tủ điều khiển theo lịch đã được cài
đặt từ trước hoặc theo yêu cầu tức thời tại hiện trường. Các tủ điều khiển, đèn có
thể chạy độc lập theo chế độ lưu sẵn trong bộ nhớ trong trường hợp mất kết nối
với trung tâm điều khiển.
- Phát hiện nhanh các sự cố tắt tủ, tắt đèn, thấp áp, cao áp, chạm chập của
hệ thống chiếu sáng công cộng theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo cho người
trực vận hành, đồng thời gửi SMS, e-mail,… cho người quản lý. Các sự cố được
lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ mục đích lên lịch khắc phục sự cố, phân tích,
điều hành hệ thống.
- Giám sát được các thông số dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công
suất, … từ trung tâm điều khiển theo thời gian thực.
- Đo đạc thông số ánh sáng của khu vực, truyền về trung tâm điều khiển
để đưa ra kịch bản chiếu sáng phù hợp tình hình thời tiết mang lại hiệu quả chiếu
sáng cao nhất.
- Đo dòng rò tại tủ điều khiển truyền về trung tâm điều khiển nhằm phục
vụ công tác bảo đảm an toàn hệ thống.
- Đọc tất cả các thông số của công tơ điện truyền về trung tâm điều khiển
để phục vụ công tác: tính toán năng lượng tiêu thụ, phân tích phụ tải, quản lý
vận hành từ xa.
- Có khả năng xuất các báo cáo tổng hợp về lượng điện tiêu thụ, các sự
cố, vị trí chính xác của sự cố, … theo nhu cầu cụ thể của người dùng.
- Phần mềm quản lý hệ thống hoạt động trên nền web (không cần cài đặt
phần mềm trên máy tính). Có phiên bản phần mềm cho smartphone, máy tính
bảng chạy hệ điều hành Android, IOS, … Giao diện phần mềm trực quan, thân
thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng.

82

Bảng tổng hợp tính năng của phần mềm điều khiển trung tâm
A

STT

Điều khiển và giám sát tủ chiếu sáng kết nối trung tâm

Tính năng

1

Hiển thị danh sách tủ cùng trạng thái trong phạm vi 2km tính từ
trung tâm bản đồ theo thời gian thực

2

Hiển thị danh sách tủ theo phân cấp Quận/Huyện -> Phường / Xã ->
Đường

3

Thống kê số lượng tủ theo từng trạng thái

4

Liệt kê danh sách tủ theo từng trạng thái

5

Khai báo tủ kết nối trung tâm mới

6

Xem, chỉnh sửa thông tin chi tiết tủ kết nối trung tâm

7

Tìm kiếm nhanh tủ theo tên, mã, phường / xã, quận / huyện, đường

8

Xem nhanh trạng thái và thông số của tủ

9

Cập nhật thời gian tắt, mở, tiết giảm đèn trên từng tủ

Ghi
chú
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10

Đồng bộ thời gian thực trên từng tủ

11

Cập nhật các thông số về ngưỡng cảnh báo lỗi

12

Theo dõi các chỉ số về điện: tần số, dòng rò, cos phi, ... trên từng tủ
theo thời gian thực

13

Xem biểu đồ dòng điện theo thời gian thực

14

Xem biểu đồ điện áp theo thời gian thực

15

Xem biểu đồ tiêu thụ điện trong ngày, và trong 30 ngày gần nhất

16

Cập nhật nhóm cho đèn

17

Theo dõi trạng thái của đèn

18

Cập nhật thông số tiết giảm đèn theo 5 cấp độ

19

Đồng bộ thời gian thực cho toàn bộ tủ kết nối

20

Đồng bộ thời gian tắt, mở, tiết giảm cho toàn bộ tủ theo từng khu
vực được định nghĩa trước

21

Theo dõi biểu đồ LUX để lấy giá trị tham khảo về giờ tắt, mở đèn
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22

Quản lý người dùng theo các phân cấp và khu vực quản lý

23

Theo dõi nhật ký báo lỗi của thiết bị

24

Theo dõi nhật ký thao tác của người dùng

25

Theo dõi nhật ký đồng bộ thời gian tắt, mở, tiết giảm

26

Cảnh báo lỗi mất kết nối, tắt tủ qua Viber

27

Thống kê lượng điện năng tiêu thụ theo nhiều tiêu chí, nhiều
khoảng thời gian và xuất file Excel

28

Vẽ biểu đồ về công suất tiêu thụ điện của tủ theo thời gian được
chọn

29

Đăng ký và xác thực bằng tính năng bảo mật Google Authenticator

30

Bật / tắt các lớp đối tượng trên nền bản đồ GIS

31

Sao chép và tạo hàng loạt đối tượng theo 1 khoảng cách cho trước
trên bản đồ GIS

32

Định vị (tương đối) về vị trí hiện tại của người dùng

33

Đo khoảng cách giữa 2 điểm trên bản đồ
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34

Khai báo đèn kết nối về trung tâm mới

35

Thống kê số lượng đèn theo từng trạng thái

36

Liệt kê danh sách đèn theo từng trạng thái

37

Hiển thị đèn với trạng thái theo từng tủ trên bản đồ

38

Xem, chỉnh sửa thông tin chi tiết về đèn

39

Thiết lập API mở để giao tiếp với các thiết bị từ nhà cung cấp khác
nhau

40

Phiên bản cho điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android và
iOS: hiển thị vị trí tủ trên bản đồ; tìm kiếm tủ; hiển thị danh sách và
số lượng tủ theo trạng thái; hiển thị danh sách và số lượng đèn theo
trạng thái; xem các thông tin quan trọng của tủ: giờ tắt mở, trạng
thái, dòng, áp, dòng rò, ...; biểu đồ dòng điện theo thời gian thực;
biểu đồ điện áp theo thời gian thực; biểu đồ công suất tiêu thụ điện
trong ngày và trong 30 ngày gần nhất; giám sát đèn kết nối: trạng
thái kết nối, dòng điện (nếu đang bật)

B

Quản lý duy tu các thiết bị chiếu sáng công cộng

41

Báo cáo các thiết bị đến niên hạn trong tuần tới, tháng tới, quý tới,
...

42

Lập lịch duy tu
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43

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thông tin tủ điều khiển

44

Xem lịch sử toàn bộ quá trình duy tu của tủ điều khiển

45

Xem, thêm, xóa, sửa danh sách thiết bị và lịch sử toàn bộ quá trình
duy tu các thiết bị của tủ điều khiển

46

Duy tu (thay thế, sửa chữa) thiết bị tủ điều khiển đến niên hạn
hoặc bị hư

47

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thông tin đèn

48

Xem lịch sử toàn bộ quá trình duy tu của đèn

49

Xem, thêm, xóa, sửa danh sách thiết bị và lịch sử toàn bộ quá trình
duy tu các thiết bị của đèn

50

Duy tu (thay thế, sửa chữa) thiết bị đèn đến niên hạn hoặc bị hư

51

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thông tin trụ đèn

52

Xem lịch sử toàn bộ quá trình duy tu của trụ đèn

53

Xem, thêm, xóa, sửa danh sách thiết bị và lịch sử toàn bộ quá trình
duy tu các thiết bị của trụ đèn
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54

Duy tu (thay thế, sửa chữa) thiết bị trụ đèn đến niên hạn hoặc bị hư

55

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thông tin cần đèn

56

Xem lịch sử toàn bộ quá trình duy tu của cần đèn

57

Xem, thêm, xóa, sửa danh sách thiết bị và lịch sử toàn bộ quá trình
duy tu các thiết bị của cần đèn

58

Duy tu (thay thế, sửa chữa) thiết bị cần đèn đến niên hạn hoặc bị
hư

59

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thông tin cáp

60

Xem lịch sử toàn bộ quá trình duy tu của cáp

61

Xem, thêm, xóa, sửa danh sách thiết bị và lịch sử toàn bộ quá trình
duy tu các thiết bị của cáp

62

Duy tu (thay thế, sửa chữa) thiết bị cáp đến niên hạn hoặc bị hư

63

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa mẫu tủ điều khiển

64

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa mẫu đèn

65

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa mẫu trụ đèn
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66

Tìm kiếm, thêm, xóa, sửa mẫu cần đèn

67

Quản lý các dữ liệu danh mục (tìm kiếm, thêm, xóa, sửa) như: loại
tủ, loại đèn, nguồn gốc, nhà sản xuất, ...

C

Số hóa dữ liệu trên nền bản đồ GIS

68

Thu thập và tích hợp dữ liệu của tất cả đối tượng tủ điều khiển,
đèn, trụ, cần, cáp

69

Xử lý, phân tích và tổ chức lưu trữ thành cơ sở dữ liệu chuyên
dụng

70

Phân phối và cung cấp cho các hệ thống giám sát điều khiển

71

Xuất thông tin ở nhiều dạng khác nhau: excel, xml, json, ... để
phục vụ công tác kiểm tra kiểm soát của các phòng ban khi có nhu
cầu
-

Danh sách các tag chức năng (chi tiết ở phần Phụ Lục 1):
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CHƯƠNG 6 : ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI HIỆU QUẢ

6.1 HIỆU QUẢ VỀ QUẢN LÝ
Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng thông minh sẽ đem lại hiệu quả rất
lớn về mặt quản lý so với cách thực hiện quản lý bằng con người như hiện nay.
Thứ nhất, việc quản lý bằng trung tâm sẽ chính xác, đầy đủ hơn so với việc sử
dụng con người. Thứ hai, với sự hỗ trợ của máy tính và các chức năng cảnh báo,
hệ thống điều khiển bằng trung tâm sẽ cảnh báo tức thời các sự cố, cảnh báo một
số nguy cơ có thể xảy ra. Một đặc điểm nổi bật của hệ thống trung tâm là giúp
các hệ thống dùng chung, chia sẻ dữ liệu, từ đó đơn vị liên quan có thể xử lý dữ
liệu và sử dụng.

6.2 HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ
Với việc đưa vào trung tâm điều khiển, việc điều chỉnh tắt mở linh hoạt sẽ giúp
giảm chi phí điện năng, giảm lượng khí thải CO 2 ra môi trường. Đồng thời, việc
tích hợp nhiều hệ thống trên trụ chiếu sáng trong dự án có thể giảm chi phí đầu
tư chồng chéo của các hệ thống nếu đầu tư riêng lẻ.

6.3 HIỆU QUẢ VỀ XÃ HỘI
Với trung tâm điều khiển chiếu sáng thông minh, hệ thống chiếu sáng sẽ được
bật tắt linh hoạt, tránh nhữ trường hợp trời tối nhưng đèn chưa sáng, giúp làm
giảm tỷ lệ tội phạm, tai nạn giao thông. Ngoài ra, với các hệ thống tích hợp lên
trụ chiếu sáng, hiệu quả xã hội cũng được khẳng định với các hệ thống trên. Đơn
cử như camera nhận diện tội phạm, phạt nguội vi phạm giao thông, xả rác, …
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CHƯƠNG 7 : ĐÁNH GIÁ VỀ RỦI RO

7.1 RỦI RO VỀ CÔNG NGHỆ, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
Hiện nay, hệ thống chiếu sáng cũ và mới đang đan xen do việc “hư đâu sửa
đó” mà không thực hiện thay thế khi hệ thống đã xuống cấp, hết tuổi thọ. Do
vậy, cần phải có đánh giá một cách đầy đủ về thực trạng hệ thống chiếu sáng
trên địa bàn về chất lượng hệ thống (đèn, trụ, dây cáp điện, thiết bị bảo vệ, …),
công nghệ sử dụng, năng lực đơn vị quản lý vận hành, … để có đầy đủ dữ liệu,
thông tin phân tích hiện trạng cũng như công nghệ đã đầu tư để từ đó hoạch định
chiến lược từng vấn đề, từng nhiệm vụ hướng đến xây dựng hệ thống chiếu sáng
thông minh của thành phố thông minh.
Đối với dự án trung tâm điều khiển chiếu sáng thông minh, khó có thể thực
hiện cùng lúc một dự án với 184.989 bộ đèn chiếu sáng công cộng, và thậm chí
với cả 208.470 bộ đèn chiếu sáng dân lập mà phải chia nhỏ ra nhiều giai đoạn,
thực hiện cuốn chiếu hoặc chỉ thực hiện một phần hệ thống chiếu sáng. Do vậy,
tính đồng bộ hệ thống, việc đồng nhất dữ liệu của các hệ thống là vấn đề đặt ra.
Vấn đề bảo mật thông tin cũng là một thash thức không nhỏ. Mọi cảm biến
hoặc thiết bị thông minh đều có thể trở thành đối tượng cho kẻ gian xâm nhập.
Phần mềm có thể được sửa đổi để khi có “lỗ hổng” trong hệ thống bảo mật. Điều
quan trọng là trong bối cảnh của một thành phố thông minh, không thể kiểm soát
tất cả các điểm đầu cuối vì số lương quá nhiều. Các nhà sản xuất đã xây dựng
chức năng của các hệ thống liên quan đến mã hóa, bảo vệ khỏi truy cập trái
phép, … Nhưng hiện nay, không có giải pháp toàn diện nào có thể hợp nhất các
phần tử riêng biệt. Tất cả nhưng gì hiện có là cố gắng thực thi các giải pháp hiện
có để đảm bảo an toàn thông tin và giải quyết nhiệm vụ cơ bản. Mặc dù đây
không phải là cách giải quyết tốt nhất.

7.2 RỦI RO DO CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH:
Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh chưa lập và phê duyệt quy hoạch chiếu sáng
dô thị thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, cần lập và phê duyệt quy hoạch chiếu
sáng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trong đó định hướng cho việc xây dựng hệ
thống chiếu sáng thông minh. Việc định hướng xây dựng hệ thống chiếu sáng
thông minh cũng cần xác định có tích hợp, đưa hệ thống chiếu sáng dân lập vào
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quản lý bài bản, tập trung hay không vì số lượng đèn chiếu sáng dân lập là rất
lớn, nếu không có định hướng, quy hoạch trước thì sẽ dễ dẫn đến “vỡ dự án”.
Những tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các thiết bị
chiếu sáng LED, các quy định về đồng bộ của các hệ thống chiếu sáng thông
minh hiện chưa đủ và chưa đồng bộ. Do vậy, việc sử dụng nguồn sáng LED vào
nước ta còn chậm và dễ gây ra hiện tượng manh mún, không đồng bộ, không thể
thay thế các linh kiện của các hãng sản xuất khác nhau cho nhau. Định mức kinh
tế, kỹ thuật, định mức dự toán chậm sửa đổi, bổ sung, thay thế và chênh lệch cao
giữa các địa phương và giữa địa phương với định mức, đơn giá ban hành.

7.3 RỦI RO VỀ TÀI CHÍNH:
Hiện nay thị trường cũng như công nghệ về chiếu sáng thông minh vẫn chưa
ổn định. Do vậy, việc thuyết phục các nhà đầu tư để bỏ vốn đầu tư cho hệ thống
còn khá khó khăn.
Tình hình suy thoái của thế giới, các khó khăn về tài chính, ngân sách do dịch
bệnh gây ra cũng ảnh hưởng đến việc tìm nguồn kinh phí để triển khai dự án.

7.4 RỦI RO VỀ NHÂN LỰC
Đội ngũ nhân lực hiện nay đã quen với cách vận hành truyền thống, do vậy
nếu chuyển qua vận hành bằng trung tâm điều khiển thì đội ngũ nhân lực hiện
nay phải thích ứng, thích nghi với hệ thống và cách vận hành mới,
Đội ngũ kế thừa từ các trường đại học chưa được đào tạo chuyên sâu về chiếu
sáng, chưa được thực tập, thực hành trên các hệ thống thực tế. Do vậy khi tiếp
nhận đội ngũ sinh viên ra trường, các công ty phải đào tạo lại.
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CHƯƠNG 8 : PHẦN ĐẦU TƯ & KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
8.1 GIAI ĐOẠN 1 :
Cải tạo Trung tâm Nguyễn Huệ thành Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu
sáng công cộng
Phương án cải tạo, mở rộng phòng điều khiển trung tâm:
Trước khi cải tạo:
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94

Sau khi thực hiện cải tạo:
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Mặt bằng Cad - Phòng trung tâm điều khiển trước và sau khi cải tạo

97

98

Khối lượng các hạng mục chính và tổng mức kinh phí phục vụ cho công tác cải
tạo, nâng cấp hệ thống trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị:

Đơn

Khối
lượng

Đơn giá

1

Máy chủ đảm
nhiệm vai trò
tường lửa, ngăn
chặn các truy
Bộ
cập bất hợp
pháp, chia tải
trên các đường
kết nối mạng

1

207.200.000

207.200.000

Linux
Ubuntu 18

2

Máy chủ đảm
nhiệm
phân
chia tải từ các Bộ
truy cập vào
server web

1

207.200.000

207.200.000

Linux
Ubuntu 18

1

194.600.000

194.600.000

Linux
Ubuntu 18

STT Tên hạng mục

3

vị

- Máy chủ chứa
dữ liệu các đối
tượng kết nối
trung tâm trên Bộ
bản đồ GIS

Thành tiền

Ghi chú

- Máy chủ chạy
số hóa dữ liệu
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4

5

Máy chủ chứa
dữ liệu của thiết
bị, giúp truy Bộ
xuất thông tin
nhanh

- Máy chủ web,
xử lý các yêu
cầu từ người
dùng,
giúp
tương tác với
các thiết bị ở Bộ
giao diện web

1

1

Linux
Ubuntu 18

194.600.000

194.600.000

251.888.000

Windows
251.888.000 Standard
2019

251.888.000

Windows
251.888.000 Standard
2019

- Máy chủ chạy
phần mềm quản
lý tài sản

6

Máy chủ chạy
phần mềm kết
nối và xử lý dữ Bộ
liệu từ các thiết
bị

7

Máy chủ chứa
toàn bộ dữ liệu
về thiết bị, lịch
Bộ
sử duy tu, quản
lý người dùng,
...

1

355.796.000

Windows
355.796.000 Standard
2019

8

Chuyển mạch Bộ
trung tâm, để

1

163.216.900

163.216.900 Nexus
3524-XL

1

100

kết nối
server

24 SFP+

các

9

Chuyển mạch
trung tâm dự Bộ
phòng

10

Chuyển mạch
dùng cho các
máy tính trạm, Bộ
các thiết bị phát
wifi, camera

11

Module quang
học để kết nối
máy chủ với
chuyển mạch, Bộ
mỗi máy chủ 2
cái, cắm vào 2
chuyển mạch

12

Cáp quang học
để nối giữa máy
chủ với chuyển Sợi
mạch, 20 sợi
2m và 5 sợi 5m

25

13

UPS cho hệ
Bộ
thống máy chủ

2

1

1

40

163.216.900

Nexus
163.216.900 3524-XL
24 SFP+

28.000.000

HPE
Switch
1920S
28.000.000
48G
4SFP,
JL382A

2.461.690

Cisco10G
BASE-SR
98.467.600
SFP
Module

308.000

5m lc-lc
multimod
7.700.000
e optical
fibre cable

315.000.000

630.000.000
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14

Tủ Rack máy
Bộ
server

2

49.000.000

98.000.000

15

Máy trạm

Bộ

2

63.000.000

126.000.000

16

Màn hình máy
Bộ
trạm

3

7.000.000

21.000.000

17

Màn hình lớn

Bộ

4

126.000.000

504.000.000

18

Thiết bị hiển thị
Bộ
màn hình lớn

1

14.000.000

14.000.000

19

Cáp HDMI từ
thiết bị chia đến Sợi
màn hình

4

4.200.000

16.800.000

20

Bàn phím

Bộ

3

1.400.000

4.200.000

21

Chuột máy tính Bộ

3

560.000

1.680.000

22

Đầu chuyển đổi
giữa port RJ45 Cái
và SFP+

6

2.800.000

16.800.000

23

Đầu chuyển đổi Cái
giữa

3

1.000.000

3.000.000

Windows
10 Pro
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Thunderbolt
(USB Type C)
và SFP+

24

Đầu chuyển đổi
giữa
Cái
Thunderbolt
(USB Type C)
và RJ45

3

700.000

2.100.000

25

QuickOPC
Professional + Cái
3 years upgrade

1

84.873.600

84.873.600

26

Chứng chỉ SSL
Cái
wildcart 2 năm

1

8.539.300

8.539.300

27

Kepware 6 +
Cái
Driver

1

100.800.000

100.800.000

28

Bộ bàn ghế văn
Bộ
phòng

2

14.000.000

28.000.000

13.475.000

HPE
Aruba 225
Instant
802.11ac
13.475.000
(WW)
Access
Point,
JL190A

29

Bộ phát sóng
Bộ
wifi

1
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30

Đường Internet
tốc độ cao dùng
IP tĩnh (thuê
Gói
bao theo năm)
từ các nhà cung
cấp khác nhau

2

20.000.000

40.000.000

31

Vật tư phụ kiện
Bộ
thi công

1

112.000.000

112.000.000

32

Chi phí vận
Bộ
chuyển, lắp đặt

1

28.000.000

28.000.000

33

Chuyển
giao
công nghệ &
Bộ
hướng dẫn vận
hành 4-6 ngày

1

140.000.000

140.000.000

34

Gói nhân công
lắp đặt hoàn
thiện
tường
Bộ
hình & hạ tầng
mạng và hệ
thống máng cáp

1

56.000.000

56.000.000

35

Chi phí khảo
sát, họp bàn
triển khai của
Bộ
chuyên gia &
kỹ thuật chuyên
môn

1

140.000.000

140.000.000

VNPT,
Viettel
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36

Chi phí Phần
mềm giám sát,
Bộ
điều
khiển
trung tâm

1

4.290.000.000

4.290.000.000

36-1

Chi phí Phần
mềm giám sát,
điều khiển hệ Bộ
thống
chiếu
sáng đô thị

1

2.300.000.000

2.300.000.000

36-2

Chi phí Phần
mềm quản lý
duy tu, bảo
Bộ
dưỡng hệ thống
chiếu sáng đô
thị

1

1.200.000.000

1.200.000.000

36-3

Chi phí Phần
mềm số hóa dữ
Bộ
liệu trên nền
bản đồ GIS

1

790.000.000

790.000.000

Tổng cộng

8.603.041.300

NOÄI DUNG CHI PHÍ

KÍ HIEÄU

1

Chi phí trực tiếp

T

2

Chi phí gián tiếp

GT

THÀNH TIỀN

8.603.041.300
775.994.326
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3

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

TL

CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ

G

Thuế giá trị gia tăng

GTGT

CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ

GXDST

I

CHI PHÍ XÂY DỰNG

II

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

III

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

IV

CHI PHÍ KHÁC

V

CHI PHÍ DỰ PHÒNG
TỔNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ (I+II+III+IV+V)

GXD
GQLDA
GTV
GK
GDP
TMĐT

515.846.959
9.894.882.585
989.488.259
10.884.370.844
10.884.370.844
218.716.485
514.504.210
446.259.202
1.165.490.731
13.229.341.472

Khái toán kinh phí giai đoạn 1 : 13.229.341.472 đ
( Bằng chữ : Mười ba tỷ hai trăm hai mươi chín triệu ba trăm bốn mươi mốt
ngàn bốn trăm bảy mươi hai đồng./.).

8.2 GIAI ĐOẠN 2 :
Đối với dự án Xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành
phố, khối lượng tạm đưa vào giai đoạn đầu như sau :
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ĐV

Khối
lượng

STT

Hạng mục công việc

Đơn giá

I

PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

1

CC, lắp đặt bổ sung bộ điều
khiển đèn LED, để cải tạo đèn
chiếu sáng LED thường hiện
hữu thành đèn LED thông
minh (Smart LED) điều khiển
được từ trung tâm

bộ

100.000

2

Cung cấp, lắp đặt thay thế bộ
đèn chiếu sáng hiện hữu (HPS,
MH…) thành đèn LED thông
minh (Smart LED) điều khiển
được từ trung tâm

bộ

100.000

3

CC, lắp đặt bộ điều khiển tập
trung nhóm đèn, quản lý tối đa
200 bộ đèn (số lượng tạm tính
bằng số tủ điều khiển chiếu
sáng hiện hữu nằm trong dự
án)

bộ

7.000

II

PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ
TRONG NHÀ TTĐK

II.1

Hệ thống điều khiển và giám
sát trung tâm kết nối đô thị
thông minh

1

Bộ phần mềm điều khiển kết
nối đô thị thông minh

2

Thành tiền
2.047.520.000.000

5.000.000

536.000.000.000

12.000.000 1.286.400.000.000

30.000.000

225.120.000.000

bộ

1 4.290.000.000

4.290.000.000

Máy chủ Server điều khiển kết
nối đô thị thông minh

bộ

1

251.888.000

251.888.000

3

Máy trạm vận hành

bộ

6

80.000.000

480.000.000

4

Màn hình treo tường theo dõi
điều khiển và giám sát

cái

8

126.000.000

1.008.000.000
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5

UPS cho hệ thống máy chủ

Bộ

2

315.000.000

630.000.000

6

Hệ thống mạng

bộ

1

200.000.000

200.000.000

7

Máy photocopy

cái

2

100.000.000

200.000.000

8

Máy in Laser

cái

4

50.000.000

200.000.000

II.2

Hệ thống quản lý dữ liệu và
quản lý tài sản thiết bị kết nối
đô thị thông minh

1

Bộ phần mềm GIS hiển thị 3D
kết nối đô thị thông minh

bộ

1 4.100.000.000

4.100.000.000

2

Bộ phần mềm quản lý tài sản
thiết bị kết nối đô thị thông
minh

bộ

1 1.000.000.000

1.000.000.000

3

Máy chủ Server cơ sở dữ liệu
kết nối đô thị thông minh

bộ

1

355.796.000

355.796.000

4

Máy trạm vận hành

bộ

2

80.000.000

160.000.000

II.3

Hệ thống kiểm soát và camera
an ninh

1

Hệ thống khóa cửa điện tử
(vân tay, thẻ từ, mã số)

bộ

2

30.000.000

60.000.000

2

Hệ thống mạng

bộ

1

100.000.000

100.000.000

3

Camera giám sát an ninh và
phụ kiện

cái

4

37.000.000

148.000.000

III

PHẦN XÂY DỰNG NHÀ
TRUNG TÂM

1

Xây dựng hoàn thiện trụ sở,
văn phòng làm việc của TTĐK
(*)
Tổng chi phí

6.261.300.000

m2

810

7.730.000

6.261.300.000

2.053.781.300.000

Ghi chú :
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Đơn giá theo quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 về việc công bố suất vốn
(*) : đầu tư xây dựng công trình

NOÄI DUNG CHI PHÍ

KÍ HIEÄU

THÀNH TIỀN
2.053.781.300.000

1

Chi phí trực tiếp

T

2

Chi phí gián tiếp

GT

185.251.073.260

3

Thu nhập chịu thuế tính trước

TL

123.146.780.529

CHI PHÍ XÂY DỰNG TRƯỚC THUẾ

G

4

2.362.179.153.789

Thuế giá trị gia tăng

GTGT

236.217.915.379

CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ

GXDST

2.598.397.069.168

GXD

2.598.397.069.168

I

CHI PHÍ XÂY DỰNG

II

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

III

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

IV
V

GQLDA

52.213.608.015

GTV

122.826.229.459

CHI PHÍ KHÁC

GK

106.534.279.838

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

GDP

278.234.520.464

TỔNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ (I+II+III+IV+V)

TMĐT

3.158.205.706.944

Khái toán kinh phí giai đoạn 2 : 3.158.205.706.944đ
( Bằng chữ : Ba ngàn một trăm năm mươi tám tỷ hai trăm lẻ năm triệu bảy
trăm lẻ sáu ngàn chín trăm bốn mươi bốn đồng./.).
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PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH CÁC TAG CHỨC NĂNG OPEN API:

Kiểu dữ
liệu

Mức truy
cập

Mô tả

1_00_SEC_SP

Word

R/W

Thông số cài đặt giá trị giây

1_01_MIN_SP

Word

R/W

Thông số cài đặt giá trị phút

1_02_HOUR_SP

Word

R/W

Thông số cài đặt giá trị giờ

Tên Tag

Thông số cài đặt giá trị thứ:

1_03_DOW_SP

1_04_DAY_SP

Word

Word

R/W

0: Chủ nhật, 1: Thứ hai, 2:
Thứ ba, 3: Thứ tư, 4: Thứ
năm, 5: Thứ sáu, 6: Thứ bảy

R/W

TThông số cài đặt giá trị
ngày

1_05_MONT_SP

Word

R/W

Thông số cài đặt giá trị
tháng

1_06_YEAR_SP

Word

R/W

Thông số cài đặt giá trị năm

1_07_SETTIME

Word

R/W

=1: cài đặt các giá trị thời
gian vào bộ điều khiển

1_08_HOUR_C1_ON

Word

R/W

Giờ mở đèn nhánh C1
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1_09_MIN_C1_ON

Word

R/W

Phút mở đèn nhánh C1

1_10_HOUR_C1_OFF

Word

R/W

Giờ tắt đèn nhánh C1

1_11_MIN_C1_OFF

Word

R/W

Phút tắt đèn nhánh C1

1_12_HOUR_C2_ON

Word

R/W

Giờ mở đèn nhánh C2

1_13_MIN_C2_ON

Word

R/W

Phút mở đèn nhánh C2

1_14_HOUR_C2_OFF

Word

R/W

Giờ tắt đèn nhánh C2

1_15_MIN_C2_OFF

Word

R/W

Phút tắt đèn nhánh C2

1_16_HOUR_DIM_ON

Word

R/W

Giờ bật tiết giảm C3

1_17_MIN_DIM_ON

Word

R/W

Phút bật tiết giảm C3

1_18_HOUR_DIM_OFF

Word

R/W

Giờ tắt tiết giảm C3

1_19_MIN_DIM_OFF

Word

R/W

Phút tắt tiết giảm C3

R/W

=1: cài đặt các thông số thời
gian tắt/mở/tiết giảm đèn
vào bộ điều khiển

R/W

=11: chuyển sang chế độ cài
đặt

1_20_SETTIME_LAMP

1_21_SETUP

Word

Word
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1_22_SEC_PV

1_23_MIN_PV

1_24_HOUR_PV

1_25_DOW_PV

1_26_DAY_PV

1_27_MONT_PV

Word

Word

Word

Word

Word

Word

RO

Thời gian thực - giây của bộ
điều khiển

RO

Thời gian thực - phút của bộ
điều khiển

RO

Thời gian thực - giờ của bộ
điều khiển

RO

Thời gian thực - thứ của bộ
điều khiển

RO

Thời gian thực - ngày của
bộ điều khiển

RO

Thời gian thực - tháng của
bộ điều khiển

1_28_YEAR_PV

Word

RO

Thời gian thực - năm của bộ
điều khiển

1_29_ERR_CODE

Word

RO

Mã lỗi bộ điều khiển

R/W

Ngưỡng độ lux thời điểm
chuyển trạng thái từ chiều
sang tối

R/W

Ngưỡng độ lux thời điểm
chuyển trạng thái từ đêm
sang sáng

1_291_LUX_LEVEL1

1_292_LUX_LEVEL2

Word

Word
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1_293_LUX_VALUE

1_30_CONTACTOR_C1

1_31_CONTACTOR_C2

1_32_CONTACTOR_C3

1_33_MAN_CTR

1_34_ERR_VOLT

1_35_SW_HAND_STATU
S

1_36_PHOTOCELL_1

1_37_PHOTOCELL_2

Word

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

RO

Giá trị độ lux

RO

Ngõ ra điều khiển C1 của
bộ điều khiển (1:ON,
0:OFF)

RO

Ngõ ra điều khiển C2 của
bộ điều khiển (1:ON,
0:OFF)

RO

Ngõ ra điều khiển tiết giảm
C3 của bộ điều khiển
(1:ON, 0:OFF)

R/W

Tín hiệu điều khiển bật đèn
từ trung tâm (1:ON, 0:OFF)

RO

Lỗi điện áp (1: có lỗi, 0:
không lỗi)

RO

Trạng thái tín hiệu công tắc
điều khiển tay tại tủ (1:ON,
0:OFF)

RO

Tín hiệu photocell 1 (chiều
sang tối)

RO

Tín hiệu photocell 2 (đêm
sang sáng)
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1_38_ERR_TIME

1_39_MODE1

1_40_MODE2

1_41_EN_C1

1_42_EN_C2

1_43_ERR_CONNECT_ZE
N

1_44_PHOTOCEL_SIGNA
L

1_45_EN_DO

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

R/W

Lỗi thời gian thực bộ điều
khiển (1: có lỗi, 0: không
lỗi)

R/W

Chế độ 1: chế độ điều khiển
không tách nhánh C1, C2

R/W

Chế độ 1: chế độ điều khiển
riêng từng nhánh C1, C2

R/W

Cho phép nhánh C1 hoạt
động (chỉ có tác dụng ở chế
độ 2)

R/W

Cho phép nhánh C2 hoạt
động (chỉ có tác dụng ở chế
độ 2)

RO

Lỗi mất kết nối bộ điều
khiển (1: có lỗi, 0: không
lỗi)

RO

Tín hiệu báo trời tối (ON
khi độ lux nhỏ hơn
1_291_LUX_LEVEL1,
OFF khi độ lux lớn hơn
1_292_LUX_LEVEL2)

R/W

Cho phép giám sát tín hiệu
cửa tủ (0: không cho phép,
1:cho phép)
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1_46_ST_DO
1_47_ERR_PW_OFF_PAN
EL

1_48_ERR_PW_OFF_CTT

1_49_INFO_SIM

1_50_INFO_ST_SIM

1_51_INFO_WAVE
1_52_PERCENT_BATTER
Y

1_53_GPS

1_54_SERI_SIM

Boolean

Boolean

Boolean

Word

Word

Word

Word

String

String

RO

Trạng thái cửa tủ (0: đóng,
1: mở)

RO

Lỗi mất điện lưới tủ (1: có
lỗi, 0: không lỗi)

RO

Lỗi mất điện áp đầu ra
contactor (1: có lỗi, 0:
không lỗi)

RO

Thông tin đơn vị cung cấp
đường truyền (1: Viettel, 2:
Mobifone, 3: Vinaphone)

RO

Dịch vụ đường truyền đang
sử dụng của tủ điều khiển
(2: GPRS, 3: 3G, 4: 4G, 5:
5G)

RO

Cường độ sóng đường
truyền tại vị trí tủ điều khiển
(giá trị từ 0 dến 31)

RO

Phần trăm ắc quy/pin còn
lại (Option)

RO

Tọa độ GPS của tủ điều
khiển

RO

Số seri SIM sử dụng tại tủ
điều khiển
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2_00_V1N

Float

RO

Điện áp pha 1 (V)

2_01_V2N

Float

RO

Điện áp pha 2 (V)

2_02_V3N

Float

RO

Điện áp pha 3 (V)

2_03_VLN

Float

RO

Điện áp pha trung bình (V)

2_04_V12

Float

RO

Điện áp dây 1-2 (V)

2_05_V23

Float

RO

Điện áp dây 2-3 (V)

2_06_V31

Float

RO

Điện áp dây 3-1 (V)

2_07_VLL

Float

RO

Điện áp dây trung bình (V)

2_08_I1

Float

RO

Dòng điện pha 1 (A)

2_09_I2

Float

RO

Dòng điện pha 2 (A)

2_10_I3

Float

RO

Dòng điện pha 3 (A)

RO

Dòng điện pha trung bình
(A)

RO

Công suất tiêu thụ pha 1
(KW)

2_11_I

2_12_P1

Float

Float
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2_13_P2

2_14_P3

2_15_S1

2_16_S2

2_17_S3

2_18_Q1

2_19_Q2

2_20_Q3

2_21_TOTAL_P

2_22_TOTAL_S

Float

Float

Float

Float

Float

Float

Float

Float

Float

Float

RO

Công suất tiêu thụ pha 2
(KW)

RO

Công suất tiêu thụ pha 3
(KW)

RO

Công suất biểu kiến pha 1
(KVA)

RO

Công suất biểu kiến pha 2
(KVA)

RO

Công suất biểu kiến pha 3
(KVA)

RO

Công suất phản kháng pha 1
(KVAr)

RO

Công suất phản kháng pha 2
(KVAr)

RO

Công suất phản kháng pha 3
(KVAr)

RO

Tổng công suất tiêu thụ
(KW)

RO

Tổng công suất biểu kiến
(KVA)
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2_23_TOTAL_Q

Float

RO

Tổng công suất phản kháng
(KVAr)

2_24_PF1

Float

RO

Cosφ pha 1

2_25_PF2

Float

RO

Cosφ pha 2

2_26_PF3

Float

RO

Cosφ pha 3

2_27_PF

Float

RO

Cosφ trung bình

2_28_F

Float

RO

Tần số điện lưới (Hz)

2_29_KWH

Float

RO

Điện năng tiêu thụ (KWh)

2_30_KVAH

Float

RO

KVAH (KVAh)

2_31_KVARH

Float

RO

KVARH (KVArh)

2_32_HI_V

Float

R/W

Ngưỡng cao điện áp pha (V)

2_33_LO_V

Float

R/W

Ngưỡng thấp điện áp pha
(V)

2_34_HYS_V

Float

R/W

Độ trễ điện áp pha (V)
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2_35_HI_I1

Float

R/W

Ngưỡng cao dòng điện pha
1 (A)

2_36_LO_I1

Float

R/W

Ngưỡng thấp dòng điện pha
1 (A)

2_37_HYS_I1

Float

R/W

Độ trễ dòng điện pha 1 (A)

R/W

Ngưỡng cao dòng điện pha
pha 2 (A)

2_38_HI_I2

Float

2_39_LO_I2

Float

R/W

Ngưỡng thấp dòng điện pha
2 (A)

2_40_HYS_I2

Float

R/W

Độ trễ dòng điện pha 2 (A)

R/W

Ngưỡng cao dòng điện pha
pha 3 (A)

2_41_HI_I3

Float

2_42_LO_I3

Float

R/W

Ngưỡng thấp dòng điện pha
3 (A)

2_43_HYS_I3

Float

R/W

Độ trễ dòng điện pha 3 (A)

2_44_NO_LOAD_I1

Float

R/W

Ngưỡng không tải pha 1 (A)

2_45_NO_LOAD_I2

Float

R/W

Ngưỡng không tải pha 2 (A)

2_46_NO_LOAD_I3

Float

R/W

Ngưỡng không tải pha 3 (A)
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2_47_ERR_CODE_PM

Word

RO

Mã lỗi các thông số điện

2_471_HI_I_LEAK

Word

R/W

Ngưỡng cao dòng điện rò
(mA)

2_472_I_LEAK

Word

RO

Dòng điện rò của tủ (mA)

R/W

Cho phép kiểm tra lỗi điện
áp cao

R/W

Cho phép kiểm tra lỗi điện
áp thấp

R/W

Cho phép kiểm tra dòng
điện pha 1 cao

R/W

Cho phép kiểm tra dòng
điện pha 1 thấp

R/W

Cho phép kiểm tra dòng
điện pha 2 cao

R/W

Cho phép kiểm tra dòng
điện pha 2 thấp

R/W

Cho phép kiểm tra dòng
điện pha 3 cao

R/W

Cho phép kiểm tra dòng
điện pha 3 thấp

2_48_EN_HI_V

2_49_EN_LO_V

2_50_EN_HI_I1

2_51_EN_LO_I1

2_52_EN_HI_I2

2_53_EN_LO_I2

2_54_EN_HI_I3

2_55_EN_LO_I3

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean
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2_56_ERR_HI_V1

Boolean

RO

Lỗi quá áp pha 1 (Mã lỗi=1)

2_57_ERR_LO_V1

Boolean

RO

Lỗi thấp áp pha 1 (Mã
lỗi=2)

2_58_ERR_HI_V2

Boolean

RO

Lỗi quá áp pha 2 (Mã lỗi=3)

2_59_ERR_LO_V2

Boolean

RO

Lỗi thấp áp pha 2 (Mã
lỗi=4)

2_60_ERR_HI_V3

Boolean

RO

Lỗi quá áp pha 3 (Mã lỗi=5)

RO

Lỗi thấp áp pha 3 (Mã
lỗi=6)

RO

Lỗi quá dòng pha 1 (Mã
lỗi=7)

RO

Lỗi thấp dòng pha 1 (Mã
lỗi=8)

RO

Lỗi quá dòng pha 2 (Mã
lỗi=9)

RO

Lỗi thấp dòng pha 2 (Mã
lỗi=10)

RO

Lỗi quá dòng pha 3 (Mã
lỗi=11)

2_61_ERR_LO_V3

2_62_ERR_HI_I1

2_63_ERR_LO_I1

2_64_ERR_HI_I2

2_65_ERR_LO_I2

2_66_ERR_HI_I3

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean
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2_67_ERR_LO_I3
2_68_ERR_CONNECT_P
M

2_69_SETUP_PM

2_70_ERR_NO_LOAD_I1

2_71_ERR_NO_LOAD_I2

2_72_ERR_NO_LOAD_I3

2_73_ERR_I_LEAK

NOTCONNECT

SETTIME

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

Boolean

RO

Lỗi thấp dòng pha 3 (Mã
lỗi=12)

RO

Lỗi mất kết nối đồng hồ đo
điện (Mã lỗi=13)

R/W

1: cài đặt các thông số báo
lỗi thông số điện

RO

Lỗi không tải pha 1 (Mã lỗi
= 14)

RO

Lỗi không tải pha 2 (Mã lỗi
= 15)

RO

Lỗi không tải pha 3 (Mã lỗi
= 16)

RO

Lỗi dòng rò cao (Mã lỗi =
17)

RO

Tủ điều khiển mất kết nối (1
mất kết nối, 0 có kết nối)

R/W

=1: đồng bộ thời gian thực tủ
điều khiển với trung tâm
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

[[Xu hướng phát triển thành phố thông minh và chiếu sáng thông minh toàn
cầu, sách Công nghệ chiếu sáng LED và ứng dụng, Phan Hồng Khôi, Trung tâm
Phát triển công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt
Nam]]
[[INTERACT CITY Giúp cho thành phố của bạn thông minh hơn và đáng
sống hơn – Signify Classified – Internal]]
[[Thực trạng và giải pháp quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị, công viên cây
xanh các quận nội thành, thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Lưu Đức Hải – Phó
chủ tịch Hội Công viên Cây xanh Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô
thị và phát triển hạ tầng (Tổng hội xây dựng Việt Nam)]].
[[http://vecea.vn/tin-tuc/t286/chieu-sang-thong-minh-trong-do-thi-thongminh.html]]
[[https://anhsangvacuocsong.vn/quan-ly-van-hanh-he-thong-chieu-sangcong-cong-do-thi-huong-toi-do-thi-thong-minh/]]
[[https://trilliant.com/home/smart-lighting/]]
[[https://trilliant.com/solutions/lighting-control/]]
[[Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển hệ thống và quản lý
trung tâm điều khiển đèn chiếu sáng công cộng Luxicom]]
[[Tài liệu OWLET-LuCo-and-OWLET-SeCo-Specification]]
[[Tài liệu Smart road lighting Panasonic]]
[[Tài liệu Data_sheet_iDC_EN, Data_sheet_iLC_EN, Data_sheet_iPC2Relai_EN]]
[[Nguồn:http://dangcongsan.vn/kinh-te/tp-ho-chi-minh-giu-vung-dau-taukinh-te-547266.html]]
[[Nguồn:https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/du-thao-lan-1-bao-cao-chinh-tridai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-ho-chi-minh-lan-thu-xi-nhiem-k1491860920]]
[[http://baodansinh.vn/tphcm-thuc-hien-tot-cong-tac-giam-ngheo-va-baodam-an-sinh-xa-hoi-quy-dau-nam-2019-94535.htm]]
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[[Nguồn:https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/du-thao-lan-1-bao-cao-chinh-tridai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-ho-chi-minh-lan-thu-xi-nhiem-k1491860920]]
[[Nguồn: Nghị quyết số: 111/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 08 năm 2016
của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh]].
[[Nguồn:https://thanhnien.vn/cong-nghe/viettel-trien-khai-phat-song-5g-taitphcm-1128722.html]]
[[Nguồn: Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân
dân thành phố về phê duyệt đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành
đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"]]
[[Nguồn:https://www.nhandan.com.vn/tphcm/item/42791902-phat-triennhanh-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin.html]]
[[Nguồn:https://thanhnien.vn/cong-nghe/viettel-trien-khai-phat-song-5g-taitphcm-1128722.html]]
[[Thực trạng công tác quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị và chiếu sáng mỹ
thuật trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, ThS.Huỳnh Trí Dũng-Tổng Giám đốc Công
ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM]]
[[Quản lý chiếu sáng dô thị Việt Nam. Cơ hội, khó khăn, thách thức và các
giải pháp, PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến – Ngyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ
thuật, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam]]
[[Phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng nguồn sáng
LED tại Việt Nam – Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp, PGD.TS.Lê Minh
Phương – Hiệu phó trường Đại học Bách khoa TP.HCM]]
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