
NHÀ: 

-Nhà ở

-Nhà xưởng sản xuất, cơ quan

-Vườn sinh vật

-Phòng thí nghiệm

....

MÔ HÌNH NHÀ/VƯỜN THÔNG MINH 

(THEO DÕI VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ XA)

THÔNG MINH: 

- Tự xử lý được

- Tự gửi thông tin cần thiết đến người dùng ở xa

- Cho phép người dùng điều khiển, vận hành 



2. Về phát triển kinh tế:
Tiết kiệm chi phí vật tư thực hành

3. Về xã hội:
- Khi HS ra trường dễ dàng làm quen với các 

thiết bị điều khiển thông minh khác.
- Phát triển thành hệ thống thiết bị theo đơn 

đặt hàng.



TÍNH NĂNG:

1/ Theo dõi từ xa  các thông số :

Nhiệt độ, 

Độ ẩm, 

Trạng thái mở đèn (các đèn/ quạt,…)

Trạng thái mưa, nắng

2/ Điều khiển các thiết bị điện từ xa 

3/ Tự động điều khiển

Lập trình theo yêu cầu sử dụng



Cảm biến 

nhiệt độ

Cảm biến 

độ ẩm

Cảm biến 

ánh sáng

Cảm biến 

mưa

......

Hiển thị Điều khiển

Mạch 

Vi điều 

khiển

Cơ học,

(Motor)

Không khí 

nóng quá 

 cho mở 

quạt, cho 

phun nước

Có mưa, 

 cho 

giảm tưới 

nước

SƠ ĐỒ KHỐI NGUYÊN LÝ  HỆ THỒNG



Giao tiếp,

truyền thông

Cảm biến 

nhiệt độ

Cảm biến 

độ ẩm

Cảm biến 

ánh sáng

Cảm biến 

mưa

......

Phát Wifi
Modem

internet

Máy vi tính:

- Cài đặt Ch trình

- Xem thông các 

thông tin 

- Điều khiển 
Viễn thông

Hiển thị Điều khiển

Mạch 

Vi điều 

khiển

Điện thoại
Tin nhắn, xem tin

Cơ học,

(Motor)

SƠ ĐỒ KHỐI NGUYÊN LÝ  (tt)





THEO DÕI TỪ XA ...

d



THEO DÕI  TỪ XA

Nhiệt độ ?

Độ ẩm ?

Bơm nước ?

Trời có mưa ?

Ánh sáng ?

Bật đèn ?

Cửa sổ gió  ? ........?



(THEO DÕI VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ XA)



(THEO DÕI VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ XA)

(3G, Internet)



Chi tiêt, liên hệ  09 14 15 4747

P2, TP Tuy Hòa, PY


