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Giải pháp chính xác cho nông nghiệp và mạng lưới cảm biến kết nối không dây.

Trường Đại học New England , Armidale , NSW , Australia đã phát triển một "phòng thí nghiệm ngoài trời ", các trang trại 
thông minh (UNE SMART Farm), trong đó bao gồm 3.000 ha rừng và đồng cỏ cho chăn thả gia súc. Nó được sử dụng cho 
các chương trình nghiên cứu , giảng dạy và các chương trình tiếp cận với các vùng nông thôn.

Trang trại thông minh  

Dự ánUNE SMART cung cấp một hệ thống mạng thông tin liên lạc và ghi dữ liệu không dây. Liên kết các thiết bị đo 
đạc trên các trang trại với internet , cho phép các nhà nghiên cứu tiến hành thí nghiệm bất cứ nơi nào và theo dõi 
thí nghiệm của mình qua internet, thay đổi cấu hình của các thiết bị, tải dữ liệu về và cộng tác với các nhà nghiên 
cứu khác từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
Có sáu thành phần chính :

" Cảm biến không dây hay các công cụ (bao gồm tất cả các thiết bị của ICT International )
" Bộ dẫn truyền dữ liệu từ xa (Telemetry Hubs ICT International)
" Server Data ICT
" CIS ICT (Kết hợp phần mềm) phần mềm máy tính để đặt cấu hình cho thiết bị
"Phần mềm DataView ICT để phân tích dữ liệu, hiển thị và đưa ra quyết định chính xác trong thời gian thực
" EnviroGo (ứng dụng để xem dữ liệu nhanh chóng qua điện thoại di động và máy tính bảng)

Dữ liệu được lưu trữ trong các thiết bị của ICT, Hubs và các server được đồng bộ hóa qua mạng để đảm bảo tính 
toàn vẹn và an ninh của tất cả các dữ liệu.

Customer's
• Đồng ruộng
• Rừng
• Thủy học
• Lĩnh vực nghiên cứu khoa học
• Phòng thí nghiệm

Customer's
• Nông nghiệp
• Nghề làm vườn
• Nhà khoa học
• Tập đoàn kinh doanh
• Giảng dậy



Bộ truyền dữ liệu từ xa 
Bộ truyền dữ liệu từ xa Telemetry Hub rất bền , chi phí bảo trì thấp , tự cấp nguồn điện cho thiết bị kết nôi. Tập hợp dữ 
liệu không dây từ một loạt các cảm biến , bao gồm tất cả các thiết bị của ICT. Bất cứ khi nào một thiết bị mới được cài 
đặt trong phạm vi của Telemetry Hub, nó sẽ được thêm vào mạng và dữ liệu của nó được gửi đến điện toán đám mây .
Một Telemetry Hub thường kết nối với các thiết bị hơn 2.4GHz RF , và kết nối với internet thông qua kết nối mạng di 
động 3G . Tuy nhiên , một mạng lưới có thể được triển khai nhanh chóng bằng cách cài đặt một Hub 3G như một điểm 
truy cập Internet , và nhiều Hubs RF giao tiếp qua 2.4GHz RF . Telemetry Hubs có thể kết nối với nhau qua RF để tạo 
thành một mạng lưới , cung cấp khoảng cách bao phủ lớn hơn trên mọi địa hình .

Các Telemetry Hubs ICT thực hiện các chức năng sau :
• Kết nối với các thiết bị và các cảm biến không dây để tải tập tin dữ liệu về và tải lên những cấu hình thay đổi.
• Đăng nhập và đồng bộ hóa hoàn toàn các tập tin dữ liệu từ thiết bị (được lưu trữ trên thẻ nhớ SD ) .
• Đồng bộ hóa dữ liệu giữa mỗi thiết bị trên mạng và với một máy chủ trên server
• Theo dõi các mức tín hiệu không dây với các thiết bị khác để cho phép tự động xây dựng bản đồ hệ thống và liên kết
sẽ được thành lập.
• Tự động phát hiện các thiết bị khác .
• Đồng bộ hóa thời gian từ internet qua hệ thống thiết bị truyền tín hiệu và các thiết bị của ICT.

The ICT Telemetry Hubs có thể kết nối với các thiết bị và cảm biến khác thông qua: 
• 2.4GHz RF
• RS485
• SDI-12
• Modbus
• Analog
• Digital (pulse input)
• Bluetooth
• WiFi



Truy cập điểm đặt Hub từ xa qua server dữ 
liệu của ICT:

• Cellular (4G/3G/GSM/GPRS)
• Mạng
• WiFi
• Vệ tinh

Thiết bị ngoại vi:

• Cột bằng nhôm dễ dàng lắp đặt .
• Ăng ten 2.4GHz hoặc ăng ten nhiều hướng 2.4GHz cho giao tiếp RF.
• Ăng ten Pentaband Yagi cho kết nối 3G
• Pin Lithium :  -20 ° C đến + 70 ° C .
• Bộ sạc pin bằng năng lượng mặt trời và bộ sạc pin lithium.
o Phản ứng với mức độ ánh nắng mặt trời khác nhau để tối ưu hóa
việc sạc pin .

Ứng dụng trong giảng dạy đại học của ICT International 

Dự án trang trại thông minh (UNE SMART Farm ) tìm ra những giải 
pháp để kết hợp công nghệ với các hoạt động thực tiễn trên đồng 
ruộng để đạt được sản lượng tối ưu. 

Các thiết bị của ICT International được sử dụng trong các dự án này 
để chứng minh cho các học sinh thấy tầm quan trọng của việc thu 
thập dữ liệu theo thời gian thực để phân tích và xây dựng bản đồ 
tưới tiêu hiệu quả .

ICT International hỗ trợ điều này bằng cách cung cấp truy cập vào 
các dữ liệu theo thời gian thực từ các cảm biến và các thiết bị đang 
giám sát các thông số thực vật và môi trường , cho phép sinh viên từ 
xa truy cập vào bộ dữ liệu và địa điểm nghiên cứu mà không phát 
sinh chi phí đi lại .



Cơ sở dữ liệu của ICT International

Các server dữ liệu của ICT  liên kết các bộ Hub ICT và các thiết bị đo đạc đang kết nối trên hệ thống. Nó có thể 
kết nối với các Hubs qua giao thức TCP / IP hoặc cổng USB COM . Phần mềm này cũng thực hiện các chức năng 
sau :

• Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL để :
o Phân tích Hub và thiết bị dữ liệu đo đạc vào cơ sở dữ liệu MySQL
o Phân tích thông tin cấu hình từ cơ sở dữ liệu MySQL với Hub ICT và các thiết bị đo.
• Tạo và gửi email khi có vấn đề xảy ra trong hệ thống
• Quản lý tập tin , nhập dữ liệu từ các tập tin CSV vào các bảng dữ liệu trong phần mềm
• Server logs để bảo trì
• Cung cấp một điểm truy cập cho các phần mềm kết nối và giám sát các hệ thống tại chỗ

Giao diện người dùng 

Hệ thống yêu cầu một giao cho phép giám sát và bảo trì hệ thống . Hệ thống này được sử dụng để đảm bảo thiết bị 
đang hoạt động và thu thập dữ liệu một cách chính xác, và các mạng không dây vẫn còn hoạt động , từ bất cứ nơi 
nào trên thế giới.

Tín hiệu mạnh được hiển thị và các đường dẫn dữ liệu hiện có được thể hiện. Tín hiệu mạnh là những dữ liệu được 
truy cập để phân tích tác động khí hậu và thảm thực vật trên mạng kết nối không dây. Các địa điểm đặt Hub và các 
thiết bị ICT được hiển thị.



Phần mềm đọc dữ liệu Dataview của ICT International
Phần mềm này được sử dụng để phân tích dữ liệu, hiển thị và giúp đưa ra quyết định chính xác trong thời 
gian thực . Dữ liệu trong định dạng  hình file CSV có thể được xuất sang các chương trình khác như Excel.

Lượng nước sử dụng hàng ngày của một cây bạch đàn từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 10 Tháng 3 năm 2016 trên ứng dụng 
SMART Farm.

Chuỗi dữ liệu về thời gian sử dụng nước của cây 



Ứng dụng EnviroGo
Dữ liệu có thể được xem nhanh chóng từ  điện thoại di động hoặc máy tính bảng sử dụng EnviroGo Web App. Truy 
nhập vào web và nhập vào các thông tin chính xác có thể xem được dữ liệu hiện tại từ các thiết bị thông qua điện 
thoại di động hoặc máy tính bảng .

Dữ liệu được hiển thị trong EnviroGo từ các thiết bị kết nối với một Hub của ICT được truyền qua một trong hai mạng di 
động tại địa phương hoặc mạng 2.4GHz độc quyền cho các dịch điện toán đám mây của CT. Những thông tin này có thể 
truy qua thiết bị di động và máy tính để bàn vì nó được truy cập thông qua một trang web chuyên dụng. Để giám sát các 
thông số quan trọng, ta có thể thiết báo động lập ở ngưỡng đo lường và gửi qua email hoặc tin nhắn SMS đến người sử 
dụng.

EnviroGo có thể được tùy chỉnh để hiển thị bộ tham số và khoảng thời gian cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Máy 
tính bảng hiển thị dữ liệu liên tục trong 24 giờ từ các thiết bị..

EnviroGo là web được thiết kế để sử dụng trên các thiết bị 
di động (như điện thoại di động và máy tính bảng) cho 
phép truy cập dễ dàng vào dữ liệu thu thập được từ các 
cảm biến và các thiết bị.
Nắm được thời gian để đưa ra các quyết định quan trọng, 
EnviroGo có thể cung cấp thông tin cho người sử dụng ra 
quyết định ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào họ cần. Điều 
này cho phép các quyết định phải được thực hiện nhằm tối 
ưu hóa năng suất thông qua giám sát quá trình sử dụng 
nước, điều kiện môi trường và các thông số quan trọng 
khác liên tục. Tùy thuộc vào các thiết bị của bạn, một loạt 
các đồ thị có thể được hiển thị, từ lưu lượng nhựa tới  bức 
xạ mặt trời đến độ ẩm của đất và lượng nước bơm.



Gi ải  ph  áp  truy c  ập  d  ữ liệu

Hub dẫn truyền dữ liệu từ xa của ICT International
Cảm biến và các giải pháp truyền thông tin. Các Hub của  ICT được xây dựng trên một nền tảng modul mini có thể 
được lựa chọn để đáp ứng theo yêu cầu về cảm biến, truyền thông tin và kiểm soát của bạn . Các Hub ICT phát hiện 
ra , kết nối và tập trung dữ liệu từ các thiết bị kết nối không dây như wireless, Bluetooth và WiFi , cũng như ghi dữ 
liệu từ một loạt các cảm biến môi trường , bao gồm SDI -12 , digital , analogue cà  RS485 . Các Hub ICT là một cổng 
dẫn truyền dữ liệu từ xa sẽ gửi dữ liệu đến lên điện toán đám may cloud qua GSM hoặc vệ tinh . Nó được hỗ trợ bởi 
một bộ phần mềm mở rộng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu để phù hợp với một loạt các ứng dụng IOT .

Logger đa chức năng ( AML1 )
AML1 là một bộ truy cập dữ liệu nghiên cứu được thiết kế để sử dụng trên phạm vi rộng trong các ứng dụng khoa 
học , môi trường và công nghiệp.  Hỗ trợ kết nối digital, analogue , RS485 half-duplex , SDI -12 và cảm biến không 
dây, AML có thể ghi lên đến 64 kênh riêng biệt với độ chính xác 24bit . Kênh ảo cung cấp các chức năng toán học và 
logic,cho phép xuất dữ liệu trước . Báo động qua SMS và Email được cài đặt trên mỗi kênh dựa trên những điều kiện 
của người dùng.

SDI-12 Logger
Logger SDI -12 hỗ trợ SDI -12 chuẩn sử dụng cho cảm biến môi trường . 
Kết nối với ít nhất 10 cảm biến, và có khả năng lưu trữ dữ liệu mạnh mẽ : 
những SDI -12 logger ghi lên tới 250 kênh , cả thực và ảo .
Một module có sẵn để chuyển đổi  phương thức truyền tín hiệu 
từ analogue hoặc digital tới SDI -12.

Logger Cảm biến điện áp ( VSL)
VSL hỗ trợ lên đến năm cảm biến khác nhau hoặc mười cảm biến analogue.
Cấu hình điện áp kích thích cho phép các VSL được cấu hình với hầu hết các cảm biến analogue .
Phương trình hiệu chuẩn và bảng tra cứu được dễ dàng cấu hình và kết quả kiểm tra,
đặt cấu hình cho cảm biến và hiển thị dữ liệu trong thời gian thực.

Logger mA 
Các Logger 4-20mA của ICT là một thiết bị độc lập hoàn toàn với
bộ pin mặt trời bao gồm sạc cho pin lithium - polymer.
Nó có 5 đầu vào cho phép kết nối một loạt các cảm
biến chuẩn công nghiệp, cảm biến có độ phân giải 24 bit
trên mỗi đầu vào 4-20mA.
Tín hiệu đầu vào được tách từ logger pin mặt trời bên ngoài.
Phương trình hiệu chuẩn và bảng tra cứu được
dễ dàng cấu hình và kết quả kiểm tra, đặt cấu
hình cho cảm biến và hiển thị dữ liệu
trong thời gian thực.

Bộ điều khiển nút không dây ( WBC1 )
Các WBC1 cung cấp điều khiển không dây trực
tiếp trên bất kỳ VSL nào ,cho phép người dùng
từ xa kích hoạt đăng nhập các vị trí kiểm tra
từ các cảm biến được kết nối.



AWS1 kết hợp với SFM1, PSY1 và các đầu dò MP406.

Ứng dụng của ICT International
Thiết bị đo lưu lượng nhựa- SFM1
SFM1 phù hợp với các ứng dụng sau:

• Lên kế hoạch tưới tiêu cho đồng ruộng
• Thủy học.
• Giám sát thảm thực vật tại các khu mỏ.
• Lượng nước sử dụng của rừng.
• Lượng nước sử dụng cảu thực vật & quản lý.
• Nghiên cứu sinh lý sinh thái.

Trạm thời tiết tự động – AWS1
AWS  cung cấp một bộ cảm biến gồm Nhiệt độ 
không khí, độ ẩm tương đối , áp suất khí quyển , tốc 
độ gió , hướng gió, lượng mưa , và bức xạ mặt trời 
hoặc PAR . 

Đầu dò độ ẩm đất dùng để theo dõi quá trình tưới 
tiêu cho đồng ruộng 

Thiết bị đo độ ẩm đất SMM1 Trạm thời tiết tự động



Thước đo tốc độ phát triển của cây -DEN1

Đo lường và theo dõi chính xác tốc độ tăng trưởng của 
cây bằng cách sử dụng DEN1 , một thiết bị kết nối không 
dây wireless, hoạt động độc lâp.

Để có một giải pháp giám sát hoàn chỉnh, DEN1 có thể 
được sử dụng kết hợp với các SFM1 PSY1 hoặc AWS1 .

Thiết bị đo hàm lượng oxy SOM
SOM kết nối được với nhiều đầu dò oxy ICTO2 có thể sử 
dụng cho các ứng dụng trong nông nghiệp và khai thác mỏ.

Ứng dụng của ICT International

Thiết bị đo độ ẩm thân cây PSY1
PSY1 phù hợp với các ứng dụng sau:

*Phản ứng của thực vật với sự hạn hán
*Lập kế hoạch tưới tiêu cho đồng ruộng
*Theo dõi ngưỡng phát triển của trái cây và sự tích lũy đường
*Nghiên cứu sinh lý sinh thái
*Chọn tạo giống cây trồng để đạt được hiệu quả sử dụng nước
*Quản lý thảm thực vật tại các khu mỏ

Thiết bị đo cường độ ánh sáng LSM

LSM Light Sensor Meter được thiết kế để theo dõi liên 
tục bức xạ cho hoạt động quang hợp (PAR ) .

Tất cả các dữ liệu được ghi vào một thẻ nhớ MicroSD 
4GB  có thể được tải về dưới định dạng tập tin csv . Dữ 
liệu cũng có thể được tải về thông qua internet.



Thiết bị đo mực nước của ICT International
Thiết bị đo mực nước của ICT cung cấp một giải pháp thu thập dữ liệu cho lưu vực có mực nước rộng và ứng dụng 
giám sát dòng chảy.

• Mực nước đầu vào tham khảo mức nước đến độ cao hoặc điểm mốc tại địa phương .
• Có thể đo mực nước ngầm
• Dữ liệu về tốc độ dòng chảy và phương trình được xuất trong thời gian thực.
• Cập nhật và lưu trữ dữ liệu trong thời gian thực
• Dư liệu được cập nhật liên tục (live data-view)



Thiết bị dẫn truyền tí n hiệu từ xa của ICT International và 
giải pháp quản lý dữ liệu.

ICT International có một phần mềm và bộ nhớ trong mở rộng , được phát triển , thử nghiệm và sang lọc  
nhiều năm , có thể được tùy chỉnh để phù hợp với bất kỳ ứng dụng .

Nghiên cứu 
môi trường

Quản lý rừng

Trồng trọt

Nông nghiệp

Khai
khoáng

Quản lý xây 
dựng nhà kính

Informed
Decision Making

Informed
Decision Making

EnviroGo

Combined 
Instrument Software 

(CIS)
Phù hợp với PC & MAC 

ICT International mang lại kết quả cao hơn cho các nghiên cứu về đất, thực vật và kiểm soát môi trường. 
www.ictinternational.com : sales@ictinternational.com.au : +61 2 6772 6770

ICT
Data 

Server

Thủy học Mực 
nước và tốc độ 
dòng chảy
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