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MỞ ĐẦU 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH 

VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

Thế giới đang trải qua một quá trình chuyển đổi công nghệ chưa 

từng có, phát triển từ các hệ thống độc lập riêng rẻ sang xu hướng kết 

nối khắp nơi thông qua Internet có khả năng tạo ra và trao đổi một 

lượng lớn dữ liệu quý giá. Trong [1], bài báo trình bày các thiết bị 

WiFi sử dụng giao thức MQTT để liên lạc qua mạng. Hệ thống này 

được đề xuất có chi phí thấp và có thể mở rộng để phù hợp với nhiều 

loại thiết bị cần điều khiển. Để tự động cấu hình và quản lý các thiết 

bị MQTT, gateway IoT được giới thiệu trong [2]. Tuy nhiên, các hệ 

thống này không cho phép thêm bất kỳ cảm biến hoặc cơ cấu chấp 

hành IoT nào giao tiếp bằng cách sử dụng các giao thức khác. Trong 

bối cảnh này, những giải pháp IoT quản lý năng lượng riêng rẻ của 

nhiều hãng phát triển nhà thông minh với nhiều tiêu chuẩn truyền 

thông khác nhau dựa trên nhiều nền tảng IoT cùng tồn tại. Hơn nữa, 

các tiêu chuẩn truyền thông mới đang được phát triển mỗi ngày và mỗi 

tiêu chuẩn có những ưu điểm riêng tạo ra sự đa dạng hóa cho thị trường 

công nghệ [5], như trong Hình 1.  
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Hình 1.1 Sự đa dạng các sản phẩm IoT [7] 

 

Tuy nhiên, sự đa dạng hóa này có tốt không? Tất nhiên, câu trả lời 

là “Có”. Việc ra đời ngày càng nhiều công ty IoT tạo ra sự cạnh tranh 

giữa họ. Do đó, khách hàng có thể có nhiều sự lựa chọn hơn và có 

nhiều sản phẩm chất lượng cao hơn. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, 

để sử dụng các tiêu chuẩn truyền thông mới, người dùng phải thay thế 

toàn bộ hệ thống trước đó từ bộ xử lý trung tâm sang cảm biến và bộ 

truyền động, và thậm chí với cùng một giao thức truyền thông nhưng 

được phát triển bởi các công ty khác nhau không thể tích hợp với nhau. 

Ví dụ, chúng ta có thể thấy trong Hình 2, các cảm biến do Schneider 

tạo ra để đo điện năng tiêu thụ sử dụng giao thức C-BUS để liên lạc 

với nhau thông qua bộ điều khiển Schneider, mặt khác, FIBARO sử 

dụng giao thức sóng Z để giao tiếp giữa các cảm biến công suất của 

họ thông qua trung tâm nhà Z-wave . Do đó, để kết hợp các lợi thế của 

các cảm biến trong mỗi công ty với nhau là không thể vì các giao thức 
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truyền thông khác nhau không thể hiểu nhau. Điều này tương tự như 

hai người đang nói chuyện bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

 

Hình 1.2. Ví dụ về việc không thể truyền thông giữa hai giao 

thức khác nhau 

Hơn nữa, mục đích của phát triển công nghệ là mang công nghệ 

mới nhất đến với mọi người trên thế giới. Ngược lại, sự đa dạng của 

các sản phẩm IoT tạo ra nhiều điều bất tiện hơn cho khách hàng khi 

họ phải trả nhiều tiền hơn nếu họ muốn sử dụng lợi thế của công nghệ 

từ các công ty khác nhau. Nói cách khác, thật khó để tích hợp công 

nghệ hiện đại vào một hệ thống hiện tại. 

Vì lý do đó, nhóm của chúng tôi đã đưa ra một ý tưởng gọi là gateway 

hệ sinh thái IoT có thể giải quyết tất cả những vấn đề đó. Nói một cách 

khác, chúng tôi phát triển một gateway IoT mã nguồn mở tất cả trong 

một có thể giao tiếp với các thiết bị IoT từ các công ty khác nhau cũng 

như các giao thức khác nhau như Wi-Fi, Z-wave, Bluetooth, LoRa …, 

như trong Hình 3, vì vậy rằng việc kiểm soát và quản lý năng lượng 

toàn bộ hệ thống sẽ dễ dàng hơn và có thể được tích hợp với các sản 

phẩm mới trong tương lai. Hệ thống có thể được điều khiển bởi bộ xử 
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lý trung tâm là máy tính nhúng và phần mềm nguồn mở. Hơn nữa, nó 

cũng dễ dàng để thiết lập và nâng cấp trong tương lai. 

 

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Ngày nay với sự ra đời của các nguồn năng lương tái tạo, các bộ 

chuyển đổi điện tử công suất, và sự phát triển không ngừng của công 

nghệ thông tin cũng như viêc tích hợp chúng trong lưới điện, điều này 

làm cho lưới điện trở nên thông minh hơn hơn, vận hành kinh tế và 

hiệu quả hơn.  

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả do Tổng Cục Năng Lượng và Bộ Công Thương đề 

ra, nhóm nghiên cứu đề xuất việc nghiên cứu xây dựng nhà thông minh 

dựa trên nền tảng Internet of Things. Một giải pháp quản lý năng lượng 

tốt không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho gia chủ mà còn có nhiều tác 

động tích cực đến môi trường, giảm ô nhiễm cacbon và giảm biến đổi 

khí hậu. 

Việc QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TỐI ƯU hiện đang là một trong 

những vấn đề cần được nghiên cứu để áp dụng thực tế nhằm giúp các 

hộ tiêu thụ điện chủ động trong việc quản lý điện năng tiêu thụ, cải 

thiện tính linh hoạt, an toàn hơn và tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, trước 

những thách thức hiện tại khi có quá nhiều các thiết bị thông minh của 

các hãng khác nhau trên thị trường …Vấn đề này cũng đã được nghiên 

cứu trước đó bởi nhiều tác giả trên thế giới. Tuy nhiên, các mô hình 

hầu như đang nghiên cứu và phát triển nên chưa có giải pháp tích hợp 

tối ưu chung có thể áp dụng cho từng giải pháp IoT cụ thể. Đối với 
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lưới điện ngày nay, vấn đề phức tạp về cấu trúc, về tích hợp đa dạng 

các loại hình truyền tin IoT khác nhau và sự tương tác giữa chúng cần 

được thể hiện rõ, do vậy cần thiết phải nghiên cứu một mô hình hiện 

đại mô tả được tính phức tạp của hệ thống nhà thông minh hiện tại.  

Về mặt đào tạo, đề tài giới thiệu xu hướng thế giới tiến đến một xã hội 

thông minh trong đó có nhà thông minh, các thiết bị điện tử thông 

minh … dựa trên công nghệ Internet of Things cho phép các thiết bị 

được kết nối và tương tác với nhau với chi phí rẻ và tin cậy. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài này có thể dùng phục vụ đào tạo cho đại học và 

sau đại học liên quan đến hệ thống nhúng tích hợp và nền tảng ứng 

dụng Internet of Things. 

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

- Nghiên cứu được hành vi sử dụng các thiết bị điện trong gia 

đình.  

- Phát triển được hệ thống điều khiển giám sát ngôi nhà dựa trên 

nền tảng Internet of Things nhằm tiết kiệm năng lượng.  

- Từ đó xây dựng giải pháp tiết kiệm năng lượng dựa trên phần 

mềm quản lý năng lượng thông qua chỉ số tiêu thụ năng lượng 

từng thiết bị và chia ngôi nhà thành những nhóm tiêu thụ năng 

lượng để hệ thống tự động điều chỉnh hoặc đưa ra cảnh báo cho 

gia chủ về những thiết bị điện tiêu thụ điện năng bất thường. 

- Hệ thống dễ dàng sử dụng, đơn giản trong lắp đặt và mở rộng 

với giá thành hợp lý.  

- Gia chủ có thể quản lý ngôi nhà của mình ở bất kỳ đâu và bất 

kỳ thời gian nào. 
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ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Các thiết bị tiêu thu năng lượng trong ngôi nhà 

Phạm vi nghiên cứu: Giải pháp quản lý năng lượng trong nhà thông 

minh  

CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

• Cách tiếp cận: 

- Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thu thập tài liệu liên quan. 

- Nghiên cứu tài liệu về mô hình thuyền thông tích hợp IoT và các giải 

pháp quản lý năng lượng. 

- Đề xuất khả năng áp dụng của phương pháp này. 

• Phương pháp nghiên cứu: 

- Dựa trên những yêu cầu thực tế, từ đó xây dựng mô hình hệ thống và 

tìm lời giải cho mô hình hệ thống đó. 

- Sử dụng mô hình đưa ra để áp dụng vào hệ thống thử nghiệm. 
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP INTERNET 

OF THINGS (IoT) 

Trong chương này, đề tài sẽ giới thiệu về tính đa dạng của các giải 

pháp IoT ngày nay từ các phần tử, các chức năng, đến các mô hình 

về mạng IoT cũng như là các ưu nhược điểm của các mô hình đó. 

I.1. Tổng quan về Internet of Things 

I.2. Tính đa dạng của các giao thức truyền thông IoT 

Thời đại công nghiệp 4.0 gắn liền với những giải pháp 

Internet of Things (IoT) kết nối các thiết bị thông minh thông qua 

một mạng chung nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự phát 

triển nhanh chóng như vũ bão của các giải pháp IoTs trong tự động 

hóa công nghiệp, bệnh viện thông minh, trường học thông minh, 

tòa nhà thông minh, hệ thống giao thông công cộng thông minh … 

đã cho thấy IoT là giải pháp đầy hứa hẹn tương lai. Hàng ngàn công 

ty tên tuổi lớn cũng như hàng trăm start-up về IoT mỗi ngày không 

ngừng phát triển thiết bị và công bố thêm nhiều giải pháp IoTs khác 

nhau với những ưu điểm vượt trội. 

Điều này mang lại lợi ích cho người dùng là có thể thoải 

mái lựa chọn thương hiệu giải pháp phù hợp, cũng như tạo nên cuộc 

đua công nghệ với giải pháp IoTs. Chính vì thế, có rất nhiều chuẩn 

truyền thông dựa trên nền tảng IoT cùng tồn tại và không ngừng 

phát triển thêm nhiều chuẩn truyền thông mới với những ưu điểm 

hơn trong thực tế. 
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I.3. Cơ hội và thách thức 

I.4. Giải pháp IoT cho quản lý năng lượng 

Tuy nhiên các thiết bị điện thông minh trong hộ gia đình 

sử dụng rất nhiều giao thức truyền thông riêng biệt của các hãng 

sản xuất khác nhau, tạo ra khoảng cách rất lớn trong việc giao tiếp 

các thiết bị với nhau. Câu hỏi đặt ra là có chuẩn truyền thông chung 

nào kết nối nào cho mọi giao thức? Hiện trên thế giới chưa có công 

trình nghiên cứu nào được công bố cho giải pháp này. Giải pháp có 

thể thực hiện chỉnh sửa lại phần mềm của công tơ điện tử để kết 

nối với các thiết bị tiêu thụ điện trong hộ gia đình. Giải pháp này 

không mềm dẻo để thực hiện cho tất cả các hộ gia đình. Hơn thế 

nữa, hiện nay có rất nhiều hãng cung cấp công tơ điện tử với các 

chuẩn giao thức khác nhau. Từ đó, giải pháp được đề ra là thiết kế 

bộ gateway cho phép kết nối giữa nhiều giao thức khác nhau giữa 

các công tơ điện tử và các thiết bị điện thông minh trong hộ gia 

đình. 

Dựa trên vấn đề đó, đề tài sẽ đi thiết kế một platform để 

xóa bỏ đi sự “phân biệt chủng tộc” giữa các thiết bị thông minh từ 

các nhà sản xuất khác nhau, kết hợp chúng lại với nhau trong một 

hệ sinh thái dùng chung, dễ dàng điều khiển giám sát năng lượng 

tiêu thụ, và tương lai cũng có thể tích hợp thêm nhiều thiết bị đến 

từ các nhà.khởi nghiệp thành công trong tương lai. Thiết kế một số 

cảm biến sử dụng giao thức truyền thông MQTT dựa trên các cảm 

biến thông dụng cơ bản, cho phép kết hợp với các thiết bị thông 
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minh thuộc các chuẩn giao thức khác tích hợp vào hệ thống. Người 

dùng có thể tự do lựa chọn sản phẩm ứng dụng trong nền công 

nghiệp 4.0 trên thị trường, linh hoạt giữa các thiết bị tối ưu theo ý 

muốn, cả về chất lượng, tên tuổi của thiết bị cũng như về mặt giá 

cả để tích hợp vào hệ thống và cho phép giám sát điện năng tiêu 

thụ.  
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CHƯƠNG II. THIẾT KẾ HỆ SINH THÁI IoT QUẢN 

LÝ NĂNG LƯỢNG 

Trong chương này, đề tài giới thiệu phương án thiết kế hệ sinh thái 

IoT và thiết kế một số cảm biến thông dụng sử dụng giao thức 

truyền thông MQTT, giới thiệu các thiết bị thông minh sử dụng các 

giao thức truyền thông phổ biến khác trên thị trường. 

II.1. Giới thiệu về hệ sinh thái thông minh 

Giao thức giao tiếp hay giao thức truyền thông gọi tắt là giao thức 

(protocol) là tập hợp các chuẩn quy tắc để  trao đổi thông tin dữ 

liệu giữa các máy,và các thiết bị kết nối với nhau. 

Như đã được đề cập ví dụ về một hệ sinh thái riêng của Xiaomi ở 

trên, đó cũng là cách mà các hãng sản xuất thiết bị thông minh đang 

xây dựng dựa theo một chuẩn truyền thông duy nhất. Chúng ta có 

thể nhận thấy rằng, việc phát triển một hệ sinh thái thông minh 

đang bị hạn chế bởi tính độc quyền của các hãng sản xuất. Khi mà 

thời đại thông minh hóa từ thiết bị gia dụng đến thiết bị sản xuất, 

đang có một khoảng cách khá lớn bởi những giao thức riêng. 

Ở mỗi giao thức sẽ chia thành nhiều bước đối với máy(thiết bị) gửi 

và máy(thiết bị) nhận. Các bước phải hoạt động theo đúng quy trình 

ở cả bên gửi và bên nhận, khi đó dữ liệu lúc nhận sẽ không bị thay 

đổi với lúc gửi. Nếu như máy tính sử dụng hai giao thức khác nhau 

để truyền nhận dữ liệu, thì các bước truyền gửi, thứ tự, thông tin 

thời lượng sẽ khác nhau, vì thế sẽ không giao tiếp được với máy có 

giao thức khác được. 
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II.2. Thiết kế một số cảm biến thông dụng sử dụng giao thức 

truyền thông MQTT 

II.3. Các thiết bị thông minh trên thị trường sử dụng giao 

thức Z-Wave  

II.4. Thiết bị thông minh khác 
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CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP TÍCH HỢP VÀ QUẢN LÝ NĂNG 

LƯỢNG 

Trong chương này sẽ giới thiệu về giải pháp thiết kế bộ điều khiển 

trung tâm IoT gateway và giải pháp quản lý năng lượng. 

III.1. Thiết kế bộ điều khiển tích hợp trung tâm 

III.2. Giải pháp quản lý năng lượng thông minh  

III.2.1. Giải pháp tích hợp các chuẩn truyền thông khác 

nhau 

Khi nền tảng của phần mềm đã có, các tiện ích được chèn vào 

sẽ gói gọn thành các add-ons, chúng ta sẽ cài đặt cấu hình của 

chúng để phù hợp với phần cứng sử dụng, sau đó kết nối với hệ 

thống. Các phần cứng khi giao tiếp với hệ thống sẽ truyền những 

gói tin dữ liệu, tùy theo mỗi loại giao thức khác nhau mà ta sẽ có 

các cách thức cấu hình và cài đặt dữ liệu gửi về khác nhau. Khi các 

cấu hình đã cài đặt xong, thanh ghi sự kiện (eventbus) của mỗi giao 

thức sẽ được tạo ra. Khi các thiết bị gửi dữ liệu trên các giao thức 

đã được cấu hình, dữ liệu này sẽ đẩy lên eventbus của openHAB. 

Dữ liệu trên eventbus sẽ được máy chủ tiếp nhận và xử lý bóc tách 

các nội dung của gói tin sau đó đóng gói lại theo giao thức truyền 

thông của những thiết bị đã đăng ký nhận gói tin đó và gửi đi. Đồng 

thời các thiết bị cũng có thể nhận lệnh từ máy chủ thông qua 

eventbus chung này để điều khiển các thiết bị. Mỗi gói tin dữ liệu 

khi được đẩy lên eventbus đều theo một cách thức đã được cấu hình 

định sẵn, vì thế các giao thức khác nhau khi cùng lúc đẩy lên đều 
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có thể phân biệt ra được, như thế sẽ không có sự xung đột nào xảy 

ra giữa các giao thức và các thiết bị khác nhau. 

 

Hình 3.1. Cấu trúc Eventbus của openHAB 

Sau khi chèn các add-ons và cấu hình hệ thống, người sử dụng 

phải tương tác được với hệ thống để điều khiển hoặc thu thập dữ 

liệu, ta phải xây dựng một chương trình như một bảng số liệu để có 

thể sử dụng. Các nút nhấn,  các giá trị của cảm biến hoặc thiết bị 

đo đều có thể đưa lên trực quan với người sử dụng. Thông qua giao 

diện này, người dùng có thể giám sát tình trạng của các thiết bị của 

mình đang ở trạng thái như thế nào, ở bất kỳ đâu và bất cứ lúc nào 

họ kết nối internet. Đồng thời nó cũng hỗ trợ trên nhiều nền tảng 

như android, ios, máy vi tính… Từ đó ta có thể phát triển thêm giao 

diện sử dụng để người dùng có thể trực tiếp điều khiển, giám sát 

cũng như theo dõi các trạng thái, thông số của thiết bị đang sử dụng. 

Các phần mềm giao diện có thể chạy được trên máy tính, điện thoại 

hoặc máy tính bảng… 
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III.2.1.  Giải pháp quản lý năng lượng dựa vào hành vi sử 

dụng  

Nhà thông minh tương có nhiều thiết bị thông minh với mục 

tiêu tiết kiệm năng lượng như ổ cắm thông minh, công tắc thông 

minh, cơ sở hạ tầng đo lường thông minh, công tơ thông minh …. 

Bằng việc sử dụng các thiết bị trên, người sử dụng có thể nhanh 

chóng phát hiện tiêu thụ điện năng bất thường và dần hình thành 

thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.  

Hành vi sử dụng thiết bị điện trong nhà của người dùng ảnh 

hưởng đến năng lượng tiêu thụ điện. Hoạt động của người sử dụng 

là chuỗi các hành động sử dụng một hay các thiết bị gia dụng trong 

một khoảng thời gian. Ví dụ hoạt động nấu ăn người sử dụng có 

thể dùng đến nồi cơm điện, bếp, tủ lạnh, lò vi sóng … 

Bảng 3.1. Nhóm các hoạt động sử dụng các thiết bị gia dụng 

Hoạt động Thiết bị gia dụng 

Nấu ăn Bếp điện, lò vi sóng, tủ lạnh, nồi 

cơm điện, máy hút mùi, chiếu 

sáng bếp, máy rửa chén, bình đun 

nước siêu tốc. 

Dọn dẹp Máy hút bụi, robot hút bụi, máy 

giặt, chiếu sáng 

Giải trí TV, máy tính, chiếu sáng, âm 

thanh 

Làm việc ở nhà Máy tính, chiếu sáng 

Ngủ Điều hòa, máy sưởi 

Cá nhân Máy sấy tóc, chiếu sáng phòng 

tắm, bình nước nóng 

 

Tiêu chí quản lý năng lượng 
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Ở góc nhìn của nhà sản xuất, cung cấp điện, vấn đề tiết kiệm 

năng lượng bằng cách san bằng phụ tải trong thời gian cao điểm 

đang được quan tâm. Nó giúp giảm quá tải của việc cung cấp điện 

cho các hộ tiêu dùng trong khoảng thời gian cao điểm.  

Ở góc nhìn người tiêu dùng, sự hiện đại của các thiết bị điện 

thông minh, tự động (máy rửa chén, hệ thống điều hòa, máy nước 

nóng, bếp điện....) đã đem đến sự thoải mái, tiện nghi cho người sử 

dụng. Nhưng họ phải chi trả một khoảng kinh phí tiền điện đáng 

kể. Do đó, các giải pháp quản lý năng lượng với tiêu chí tối ưu hóa 

chi phí tiền điện hàng tháng và giới hạn công suất tối đa tại từng 

thời điểm để giải quyết bài toán san bằng phụ tải giờ cao điểm được 

đang được quan tâm hiện nay.   

Để thực hiện mục tiêu quản lý năng lượng tối ưu, các hàm mục 

tiêu khác nhau được đưa ra để thoả mãn các yêu cầu khác nhau về 

tiết kiệm năng lượng. Cụ thể, trong bài nghiên cứu này, với giải 

pháp kết hợp hệ thống công tơ thông minh và điều tiết hoạt động 

của các thiết bị không cần thiết, hàm mục tiêu đặt ra là tối thiểu hóa 

chi phí điện năng tiêu thụ theo công tơ 3 biểu giá và giới hạn tổng 

công suất tiêu thụ của các thiết bị trong một căn hộ luôn nhỏ hơn 

một giá trị cho phép.  

Giảm chi phí hóa đơn tiền điện 

Hàm mục tiêu đặt ra cho tiêu chí này như sau 

𝐽 = 𝑚𝑖𝑛∑𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑(𝑡) ∗ 𝐶(𝑡)

𝑚

𝑡=1

 

Trong đó, 𝑚 là số thiết bị sử dụng điện. 
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Trong bài toán này, chúng ta đang giả thiết giá điện được tính 

theo các biểu giá khác nhau theo giờ trong ngày. Để minh họa cho 

hàm mục tiêu này, hiện nay nhà nước vẫn chưa áp dụng đại trà loại 

công tơ 3 giá cho các hộ gia đình, nên nhóm tác giả xét chọn 3 giá 

điện áp dụng cho loại điện áp cấp dưới 6kV (đối với hộ kinh doanh) 

với mức giá như sau : 

Giờ bình thường : 2.320đồng / 1kWh 

Giờ cao điểm : 3.991 đồng / 1kWh 

Giờ thấp điểm : 1.412 / 1kWh 

Theo mức giá đó, nếu các thiết bị không ưu tiên thực hiện tại 

thời gian cao điểm thì chúng ta có thể chuyển thời điểm khởi tạo 

thiết bị ở thời điểm giờ bình thường hoặc thời điểm giờ thấp điểm 

thì chi phí có thể tiết kiệm được tối đa 2.579 đồng / 1kWh, tức gần 

gấp đôi chi phí phải trả cho mức giờ thấp điểm. Để thực hiện tiêu 

chí này thuật toán sẽ so sánh tìm ra bảng giá điện thấp nhất ứng với 

thời điểm kích hoạt các thiết bị thích hợp. Đối với các thiết bị không 

ưu tiên về thời điểm kích hoạt, thuật toán sẽ dịch chuyển thời gian 

thực thi cho thiết bị đó đến thời điểm có chi phí thấp nhất, mà không 

làm ảnh hưởng đến nhu cầu và thói quen cũng như sự tiện nghi của 

người sử dụng. 

Giới hạn công suất tiêu thụ 

Kết hợp tiêu chí tiết kiệm chi phí cuối cùng phải trả cho người 

tiêu dùng, tiêu chí giới hạn công suất tiêu thụ, nhất là tại các thời 

gian cao điểm là rất quan trọng đối với nhà cung cấp điện. Nó giúp 

thực hiện hạn chế công suất tiêu thụ một cách hiệu quả và tích cực 
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ngay từ phía người dùng. Cụ thể , ta đưa ra một giá trị giới hạn về 

công suất tiêu thụ (Pth). Khi đó, tiêu chí hoạt động của thuật toán 

sẽ ưu tiên cho hoạt động các thiết bị tất yếu của người sử dụng, tức 

là các thiết bị có độ ưu tiên cao nhất. 

 Với mỗi giá trị công suất giới hạn được đưa ra, và các thiết 

bị đang ở trạng thái ON, thuật toán quản lý năng lượng sẽ OFF các 

thiết bị để duy trì công suất không vượt quá giá trị ngưỡng theo thứ 

tự ưu tiên. Tức là, các thiết bị có thứ tự ưu tiên thấp nhất sẽ là thiết 

bị OFF sau cùng, và ngược lại, các thiết bị có thứ tự ưu tiên cao 

nhất sẽ là thiết bị OFF đầu tiên trong việc san bằng công suất phụ 

tải. 

Theo đó, khi máy nước nóng đang ON, và công suất đang bị 

vượt quá ngưỡng, thì thuật toán sẽ kiểm tra các thiết bị có thứ tự 

ưu tiên cao hơn (mức độ ưu tiên thấp hơn) để chuyển trạng thái 

OFF để giảm giá trị công suất tổng.  

Nội dung phối hợp cụ thể của 2 tiêu chí trên được trình bày rõ 

hơn trong phần tiếp theo sau đây. 

Thuật toán 

Phương pháp tiết kiệm chi phí điện năng và giới hạn công suất 

tiêu thụ được cụ thể hóa dưới dạng một quy trình điều khiển 

ON/OFF các thiết bị điện trong nhà thỏa mãn các hàm mục tiêu nêu 

trên. Quy trình được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chia thời gian một ngày thành nhiều chu kì test, giả 

sử N chu kì. 
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Bước 2: Tính toán năng lượng tiêu thụ cho các thiết bị điện tại 

từng thời điểm, ứng với thời gian tiêu thụ được tính cho đến hết 

từng chu kì test hoặc thời gian thực thi công việc nếu thời gian đó 

nhỏ hơn chu kì test. Sau đó, tính toán các mức chi phí điện năng 

phải trả cho việc tiêu thụ điện năng trên. Đối với các thiết bị điện 

không yêu cầu ưu tiên về thời gian bắt đầu của thiết bị thì thuật 

toán sẽ tính toán các khả năng của mức chi trả tương ứng với các 

thời điểm khởi động thiết bị khác nhau. Từ đó tìm được giá trị thấp 

nhất của hàm mục tiêu J [9]  

𝐽 = 𝑚𝑖𝑛∑𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑(𝑡) ∗ 𝐶(𝑡)

𝑚

𝑡=1

 

Ứng với các thời điểm khởi động tương ứng của các thiết bị 

điện, ưu tiên chọn thời điểm trong vùng giờ thấp điểm nếu có nhiều 

thời điểm thích hợp. Thuật toán sau đó sẽ cập nhật thời điểm thực 

thi tác vụ ON cho các thiết bị theo kết quả tìm được này. 

Bước 3: Giới hạn công suất tiêu thụ tại từng thời điểm. Cụ thể, 

tại mỗi thời điểm test, thuật toán sẽ cập nhật thông tin bao gồm: 

trạng thái các thiết bị, công suất tiêu thụ tổng cộng trên các thiết bị, 

thứ tự ưu tiên của các thiết bị, yêu cầu đối với từng thiết bị, nhiệt 

độ nước, nhiệt độ phòng, thời gian bắt đầu thực hiện công việc thực 

tế của các thiết bị (đã cập nhật kết quả bước 2). Với kết quả có được 

từ bước 2, một số thiết bị có thứ tự ưu tiên cao, và không yêu cầu 

khắc khe về thời gian bắt đầu công việc đã được dịch chuyển sang 

thời gian thấp điểm, làm cho công suất tổng đã được giảm đi một 

phần. Sau đó, thuật toán kiểm tra nếu công suất tiêu thụ tổng Ptotal 
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> Pthreshold chương trình điều khiển sẽ lần lượt OFF các thiết bị đang 

hoạt động theo trình tự từ thiết bị có độ ưu tiên cao đến thiết bị có 

độ ưu tiên thấp. Ví dụ: tại thời gian cao điểm lúc 12h45, công suất 

của 2 thiết bị là nước nóng và điều hòa cùng hoạt động gây quá tải 

công suất tổng, thì theo bảng 1, thứ tự ưu tiên của máy điều hòa 

cao hơn sẽ bị OFF và và thuật toán tính toán lại công suất tiêu thụ 

tổng cho đến khi thỏa mãn điều kiện Ptotal ≤ Pthreshold thì dừng bước 

này. Các thiết bị bị OFF tại thời điểm test sẽ được khởi động lại ở 

thời điểm tiếp theo khi thỏa điều kiện Ptotal ≤ Pthreshold. 

Qua việc phân chia theo nhóm các hoạt động thấy nhu cầu 

tiêu thụ điện liên quan đến các thiết bị gia dụng. Nhu cầu này phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, giới tính, thời tiết, giá điện và 

thói quen và sở thích cá nhân hằng ngày. Nhu cầu sử dụng điện 

được thống kê theo thời gian và được lưu trữ thành dữ liệu lịch 

sử. Từ đó là cơ sở để hệ thống học và giúp đưa ra những quyết 

định phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.  
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CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Trong đề tài này nghiên cứu giải pháp dựa trên nền tảng IoT gateway 

và mã nguồn mở để đề xuất giải pháp IoT trong việc quản lý năng 

lượng, hệ thống kết nối đến từng thiết bị thông minh của toàn bộ hộ 

tiêu thụ điện với yêu cầu đáp ứng nhanh và đảm bảo tính năng thời 

gian thực. Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp tích hợp các giao thức 

truyền thông khác nhau nhằm tăng tính mềm dẻo, linh hoạt cho phép 

lưới điện kết nối đến từng thiết bị tiêu thụ điện thông minh của hộ gia 

đình thông qua IoT gateway. Hệ thống cho phép điều khiển, giám sát 

và thu thập dữ liệu, quản lý điện năng tiêu thụ và đưa ra cảnh báo kịp 

thời. 

IV.1. Kiến trúc của IoT gateway quản lý năng lượng 

IoT gateway có thể chia ra làm 4 lớp bao gồm lớp thiết bị, lớp mạng, 

lớp server, lớp ứng dụng như hình 4.1 

Lớp thiết bị: lớp này bao gồm 2 lớp con gồm lớp vạn vật như cảm 

biến, cơ cấu chấp hành, ổ cắm thông thông minh, công tơ điện tử đảm 

nhận việc đo lường, thu thập dữ liệu và điều khiển các thiết bị gia dụng 

trong nhà; lớp gateway gồm vi xử lý, các module truyền thông, bộ lưu 

trữ và hiển thị cho phép lớp vạn vật được kết nối. 

Lớp mạng: cho phép kết nối lớp thiết bị với lớp ứng dụng 

Lớp server: xây dựng các dịch vụ lưu trữ đám mây để quản lý dữ liệu 

người dùng và dữ liệu lịch sử của hệ thống. 

Lớp ứng dụng: lớp này cung cấp các dịch vụ cho các hộ tiêu thụ điện 

trong lưới điện thông minh gồm quản lý điện năng tiêu thụ, điều khiển, 
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giám sát và đưa ra các cảnh báo nhằm sử dụng điện năng một cách tiết 

kiệm hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. 

 

Hình 4.1. Các lớp của IoT gateway 

IV.2. Các tính năng của IoT gateway  

Khả năng tích hợp: cho phép tích hợp các giao thức truyền thông RF-

Spider, Zigbee, MQTT … cùng làm việc chung trong hệ thống. Đây 

là giải pháp cho phép kết nối toàn diện trong hệ thống lưới điện thông 

minh. Các thiết bị thông minh tại hộ tiêu thụ điện có thể vân hành, 

truyền thông và tự động tương tác phối hợp lẫn nhau.  

Quản lý năng lượng: quản lý năng lượng tiêu thụ của các tải tiêu thụ 

công suất lớn trong nhà và năng lượng tiêu thụ tổng tại công tơ điện 
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tử theo ngày, tuần, tháng. Giúp người dùng có chiến lược sử dụng hiệu 

quả các thiết bị điện trong nhà.  

Cảnh báo: cảnh báo các tiêu thụ điện năng bất thường theo thời gian 

thực và cách ly thiết bị ra khỏi hệ thống 

Thời gian thực: các dịch vụ quản lý năng lượng đều dựa vào dịch vụ 

thời gian thực 

Khả năng mở rộng: có khả năng mở rộng cho hệ thống lớn cho phép 

kết nối với các công tơ điện tử sử dụng các giao thức truyền thông 

khác nhau. Mềm dẻo, linh hoạt mở rộng, nâng cấp, tích hợp thêm thiết 

bị mới vào hệ thống.  

 

Hình 4.2. Demo phần tích hợp giám sát năng lượng phiên bản 2 
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Hình 4.3. Độ thị phụ tải ngày 25 tháng 11 năm 2018 

 

Hình 4.4. Đồ thị phụ tải ngày 26 tháng 11 năm 2018 
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Hình 4.7 và 4.8 thể hiện công suất tiêu thụ điện của tải của hộ tiêu thụ 

điện gồm phòng khách, phòng ăn và bếp. Trên giao diện giám sát về 

công suất tiêu thụ này cho phép theo dõi theo giờ, ngày, tháng và năm. 

Dựa trên đồ thị phụ tải hệ thống so sánh điện năng tiêu thụ theo từng 

thời điểm nhằm nhanh chóng phát hiện thời điểm tiêu thụ công suất 

bất thường để cảnh báo đến hộ tiêu thụ theo thời gian thực. 

Hình 4.15 và 4.16 thể hiện công suất tiêu thụ điện của tải của hộ tiêu 

thụ điện gồm phòng khách, phòng ăn và bếp. Trên giao diện giám sát 

về công suất tiêu thụ này cho phép theo dõi theo giờ, ngày, tháng và 

năm. Dựa trên đồ thị phụ tải hệ thống so sánh điện năng tiêu thụ theo 

từng thời điểm nhằm nhanh chóng phát hiện thời điểm tiêu thụ công 

suất bất thường để cảnh báo đến hộ tiêu thụ theo thời gian thực. 

 

Hình 4.5. Giao diện giám sát năng lượng tiêu thụ trên website 

 

Hình 4.17 thể hiện giao diện giám sát điều khiển trên máy tính, cho 

phép giám sát công suất tiêu thụ của từng tải tiêu thụ công suất lớn 

trong nhà và công suất tiêu thụ tổng của hộ tiêu thụ điện. 
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Hình 4.6. Giao diện phần mềm giám sát điện năng trên smartphone 

Ngoài ra cho phép hộ tiêu thụ điện giám sát và điều khiển thông qua 

app trên smartphone như hình 4.6 và 4.7. Từ đồ thị người sử dụng có 

thể giám sát điện năng tiêu thụ theo giờ, ngày, tháng và năm. 
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Hình 4.7. Giao diện phần mềm giám sát năng lượng tiêu thụ trên 

smartphone 

Từ kết quả những số liệu thu được, được đồ thị hoá rất trực quan, 

người dùng có thể chủ động lập kế hoạch sử dụng điện trong hộ gia 

đình một cách tiết kiệm và hiệu quả. Ví dụ sử dụng những thiết bị tiêu 

thụ nhiều điện năng chẳng hạn như máy rửa bát, máy giặt và máy sấy 

quần áo vào những giờ thấp điểm; Đối với các thiết bị có thể điều 

chỉnh được công suất chẳng hạn như và điều hòa không khí, bình nước 

nóng, máy sưởi sẽ hoạt động sớm trước giờ cao điểm và công suất 

trong giờ cao điểm được điều chỉnh một cách hợp lý; Đối với các thiết 

bị cần thiết như TV, bếp điện và đèn chiếu sáng có thể tự động bật tắt 

số lượng thiết bị cho hợp lý với nhu cầu sử dụng.  
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- Kết quả của đề tài có thể ứng dụng vào thực tiễn khi triển khai đề án 

phát triển Lưới điện thông minh của EVN. 

- Nâng cao khả năng dự báo nhu cầu phụ tải điện của khách hàng và 

lập kế hoạch cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng. 

- Giúp khách hàng chủ động biết và quản lý thông tin chi tiết về sử 

dụng điện và chi phí mua điện. 

- Cảnh báo sớm về sự cố điện trong hộ gia đình. 

  



 

28 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đề tài đề xuất thiết kế hệ sinh thái IoT thông qua IoT gateway để quản 

lý năng lượng. Hệ thống được thiết kế mạng tính mở dựa trên mã 

nguồn mở nhằm dễ dàng phát triển và mở rộng quy mô hệ thống trong 

tương lai.  

Hệ thống cho phép kết nối đến từng thiết bị thông minh của hộ tiêu 

thụ điện để biết được điện năng tiêu thụ thành phần và cho phép kết 

nối với công tơ thông minh của điện lực để có tổng công suất tiêu thụ 

điện với yêu cầu đáp ứng nhanh và đảm bảo tính năng thời gian thực. 

Hệ thống cho phép điều khiển, giám sát và lưu trữ dữ liệu tiêu thụ điện, 

lịch sử dùng điện của hộ tiêu thụ.  

Nâng cao khả năng dự báo nhu cầu tiêu thụ điện của khách hàng và 

giảm tổn thất điện năng.  

Cảnh báo sớm về sự cố điện trong hộ gia đình. 

Có thể mở rộng và nâng cấp dễ dàng cho các thiết bị thông minh khác. 

Với các kết quả bước đầu của đề tài, từ các số liệu thu thập được, người 

dùng chủ động lập kế hoạch sử dụng điện trong hộ gia đình một cách 

tiết kiệm và hiệu quả. Ví dụ sử dụng những thiết bị tiêu thụ nhiều điện 

năng chẳng hạn như máy sấy quần áo, máy giặt, máy rửa bát … vào 

những giờ thấp điểm. Đối với các thiết bị có thể điều chỉnh được công 

suất như điều hòa không khí, bình nước nóng, máy sưởi, ấm đun nước 

siêu tốc sẽ lựa chọn công suất và hạn chế dùng vào giờ cao điểm. Lập 

lịch tự động bật tắt số thiết bị thông minh hợp lý với nhu cầu sử dụng. 

Khi hệ thống phát hiện những tiêu thụ điện bất thường cảnh báo đến 

gia chủ đồng thời cách ly thiết bị sự cố ra khỏi hệ thống. 
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Trong tương lai, đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu dựa trên dữ liệu lớn về 

hành vi sử dụng điện của nhiều hộ gia đình để đem đến nhiều kết quả 

khả thi hơn nữa. 
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