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Tóm tắt: 
 

Hệ thống điều khiển thiết bị điện ứng dụng công nghệ Internet of Things được xây dựng gồm: 
Phần cứng sử dụng Module Wifi ESP-12E có khả năng lập trình và kết nối qua Internet để nhận 
lệnh điều khiển từ xa, đóng vai trò là thiết bị chấp hành, đồng thời đọc tín hiệu từ công tắc cảm 
ứng điện dung để thực hiện việc đóng/ngắt tải tiêu thụ nguồn trực tiếp từ lưới điện xoay chiều 
220 VAC. Phần mềm điều khiển cài đặt trên thiết bị di động sử dụng ứng dụng Blynk và khai 
báo các thông số cổng xuất tín hiệu trong widget tương tác, đồng thời nhận chuỗi mã xác thực từ 
server để thành lập kênh truyền thông. Như vậy, người dùng có thể điều khiển và giám sát trạng 
thái hoạt động của thiết bị điện ở bất kỳ nơi nào có Internet. 
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Môi trường phát triển tích hợp Arduino; Mã xác thực; Hệ thống điều khiển tự động hóa. 

  

Abstract: 
 

The Internet of Things appliance control system consists of a hardware that uses the ESP-12E 
programmable wifi module and connects via the Internet to receive remote control commands as 
the actuator and read the signal from the capacitance sensing switch to perform the power off/on 
of the power supply directly from the 220 VAC mains. The other part of the system is a software 
installed on the mobile device that uses the Blynk application and declares the output port of the 
signal in the interactive widget, as well as receives the authentication code from the server to 
establish the communication channel. Thus, users can control and monitor the operation status of 
electrical equipment anywhere there is Internet.  
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