
GIẢI PHÁP ĐẾM LƯỢT XE VÀO RA  

KẾT HỢP DÙNG BỘ DÒ VÒNG TỪ/ BEAM. 
 

Phụ Lục 

1. Lời nói đầu. 

2. Mục tiêu giải pháp. 

3. Giới thiệu tổng quan. 

4. Chức năng chính của phần mềm. 

5. Nguyên lý hoạt động và mô hình giải pháp. 

6. Hướng dẫn lắp đặt vòng từ 

7. Hướng dẫn đấu nối thiết bị sơ bộ. 

8. Giao diện phần mềm. 

9. Dự án thực hiện  



1. LỜI NÓI ĐẦU: 

 Phần mềm Mystic - Giải pháp đếm số lượt xe vào/ ra thông minh thuộc sở 

hữu trí tuệ của công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ LOVAD Việt Nam. 

 LOVAD xây dựng giải pháp chất lượng, mong muốn phát triển sản phẩm 

phục vụ nhu cầu quản lý hệ thống bãi xe hoạt động hàng ngày cho mọi 

Khách Hàng, Công Trình. 

 Mọi đóng góp ý kiến Từ quý công ty, khách hàng đến sản phẩm phần mềm 

giải pháp của LOVAD sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp cải thiện sản 

phẩm ngày càng tốt hơn. 

2. MỤC TIÊU GIẢI PHÁP: 

 Quản lý hoạt động của các loại xe từ xa, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu thông qua 

hệ thống quan sát bằng Camera. 

 Kiểm soát lượt xe ra/ vào, thời gian hoạt động của mỗi lượt xe. 

 Ngăn ngừa gian lận, tránh thất thoát cho Chủ đầu tư công trình. 

 Đếm lượt xe vào ra tự động mà không cần người giám sát. 

 Thống kê nhanh, báo cáo rõ ràng.  

 Hình ảnh và video ghi nhận sự việc trung thực, xem lại dễ dàng. 



 Hệ thống ổn định, dễ vận hành và có tính bảo mật cao. 

 Xem thống kê từ xa, phân quyền người xem, xuất báo cáo file excel. 

 Quản lý trong mọi điều kiện: kiểm soát xe vào ra chung làn, kiểm soát vào ra 

khác làn, kiểm soát có phân làn, kiểm soát có hoặc không dùng hệ thống 

Barrier… 

 Mở rộng kết hợp với các phần cứng: Cổng tự động Barrier, đèn tín hiệu giao 

thông, biển quang báo, máy scan, phát loa âm thanh… 

3. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN: 

 Lovad cung cấp giải pháp Đếm lượt xe vào/ ra, đáp ứng theo từng nhu cầu thực tế 

của mỗi Khách hàng, làm chủ từng giải pháp.  

 Khả năng tích hợp được với tất cả phần cứng: 

- Barrier đóng mở cổng khi xe vào ra, Bộ dò vòng từ, beam. 

- Đèn báo hiệu giao thông (xanh, đỏ…), loa phát âm thanh, bảng quang báo, máy 

in bill, máy scan… 

 Đặc biệt khả năng nâng cấp phần mềm theo đúng với các yêu cầu của từng Khách 

hàng. 

 Giải pháp đếm xe kết hợp bộ dò vòng từ được áp dụng rộng rãi cho các công trình 

sau:  

- Trạm trộn bê tông, bãi cát, đá… 

- Bãi khai thác đá, xi măng… 

- Bến đỗ xe taxi, xe buýt, xe khách, xe container, xe múc cẩu, xe xúc. 



- Trạm cân. 

- Trạm thu phí bao gồm Trạm dừng thu vé và những Trạm thu phí không dừng 

hoặc cả hai. 

4. CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM: 

 Camera quan sát xe vào ra. 

 Quản lý, ghi hình camera trực tiếp trên máy tính, Hỗ trợ playback theo sự kiện. 

 Dễ dàng xem lại, back up video ra file avi. 

 Kiểm soát số lượt xe vào ra tự động. 

 Camera chụp hình khi có xe vào ra. Cho phép chọn nhiều camera cùng chụp hình 

 Hỗ trợ nhận diện biển số xe (Tùy chọn). Có thể nhận diện biển số xe vào ban đêm 

(dùng camera chuyên dụng hỗ trợ chụp hình). 

 Cho phép chỉnh sửa biển số trong trường hợp biển số dơ, móp méo không nhận 

diện được. 

  Thống kê dữ liệu lượt xe vào ra, thống kê theo loại xe, khách hàng, biển số xe... 

 Xem thống kê, báo cáo từ xa qua web, trên điện thoại. 

 Mở rộng kết nối dễ dàng với các thiết bị phần cứng: Đèn tín hiệu giao thông, cổng 

tự động Barrier, Biển quang báo… 

  



4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

a. GIẢI PHÁP ĐẾM XE KẾT HỢP BỘ DÒ VÒNG TỪ 

 

Mô hình hệ thống:  

 



b. GIẢI PHÁP ĐẾM XE KẾT HỢP BEAM HỒNG NGOẠI. 

 

Mô hình hệ thống đếm xe kết hợp dùng Beam: (Vào ra chung 1 làn) 

 



 MỘT SỐ THÔNG TIN YÊU CẦU: 

• Máy Tính kiểm soát:  

- Hệ điều hành Win7 trở lên 

- Cấu hình Core I3 trở lên , Ram 4G 

- Hỗ trợ Windows 32bit và 64bit 

• Camera: 

- Camera IP, chuẩn Onvif. Hoặc kết nối đầu ghi hình có hỗ trợ port RTSP. 

- Yêu cầu độ phân giải từ 1.0MP trở lên đảm bảo hình ảnh chụp được rõ. 

- Camera hỗ trợ nhận diện biển số vào ban đêm: khả năng chóng chói sáng tốt, cân 

bằng ánh sáng, nhìn thấy được biển số vào ban đêm.. 

• I/O Control 

- Bộ điều khiển trung tâm, kết hợp phần mềm với bộ dò vòng từ/ beam. 

- Điều khiển thiết bị Barrier, xuất loa âm thanh, đèn tín hiệu giao thông… 

• Bộ dò vòng từ 

- Phát hiện xe máy/ xe ô tô… 

- Lắp đặt dưới nền bê tông (Vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt chi tiết phía 

bên dưới). 

• Beam 

- Phát hiện đối tượng chuyển động cắt qua beam. 

- Beam chuyên dụng có thể loại bỏ được các đối tượng như người, xe máy… 

 

5. HƯỚNG DẪN THI CÔNG LẮP ĐẶT VÒNG TỪ 

a. Khái niệm về vòng từ và bộ dò 

Vòng từ cảm ứng (Inductive loop - gọi tắt là vòng từ) là vòng dây được lắp đặt theo đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm phát hiện xe (vật bằng sắt, thép) khi xe đi qua vòng từ. Vòng từ 

được kết nối với bộ dò vòng từ trước khi kết nối với thiết bị điều khiển trung tâm I.O. 



Bộ dò vòng từ (Loop Detector): phát hiện tín hiệu từ Vòng từ khi có xe qua và kích hoạt 

ngõ ra (thường là tín hiệu ngõ ra Relay) để kết nối với các bộ điều khiển hoặc thiết bị 

khác. 

 

b. Tiêu chuẩn và cách lắp đặt vòng từ: 

 

 

 
 Chọn cáp cho vòng từ: là loại cáp đơn lỏi có vỏ bọc nhựa cách điện, lỏi cáp 

với nhiều sợi đồng bên trong sẽ dễ dàng lắp đặt và độ bền cao hơn. Tiết diện 

mặt cắt lỏi cáp yêu cầu từ 0.75mm2 - 1.5mm2. 

 

 Vòng từ thường được lắp đặt bên dưới mặt đường, nơi có xe đi qua. Khe lắp 

đặt vòng từ có độ sâu so với mặt đường từ 30 - 50mm và độ rộng khoảng 4-

5mm. 

 

 Tùy vào ứng dụng, mặt bằng lắp đặt mà Vòng từ thường được thiết kế với số 

vòng khác nhau (tham khảo bảng tính bên dưới). Thiết kế vòng từ hạn chế tối 

đa việc nối cáp vì có thể gây cho kết quả không chính xác hoặc dễ hỏng hóc. 

Vòng từ có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Tại các góc nên cắt xéo 45 

độ để tránh hỏng hóc vòng từ dưới sức nặng của tải trọng xe. Kích thước 



thông thường của một vòng từ với chiều rộng từ 0.8 - 1.2m và chiều dài từ 1.0 

- 2.0m. 

 

Chu vi vòng từ (Mét) Số vòng quấn 

< 5 4 - 6 

5 - 6 3 

8 - 9 2 - 3 

> 10 

 

 Sau khi lắp đặt vòng từ vào rãnh, khe lắp đặt cần được phủ kín bằng chất kết 

dính có độ bền tốt như hợp chất Epoxy hay nhựa đường. Khuyến khích dùng 

Sika làm chất bịt kín khe lắp đặt vòng từ. 

 Phần cáp vòng từ kết nối đến Bộ dò vòng từ phải được xoắn với ít nhất 20 

bước xoắn trên một mét chiều dài. Chiều dài phần cáp này cho phép lên đến 

20m. Tuy nhiên, chiều dài quá xa sẽ làm giảm độ chính xác của tín hiệu từ 

vòng từ. 

 Khoảng cách tối thiểu lắp đặt giữa 2 vòng từ là 2m 

 

c. Video tham khảo quy trình cắt bê tong và lắp đặt vòng từ :  

      https://www.youtube.com/watch?v=qiBVVKmi14k 

 

6. HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI CÁC THIẾT BỊ 

https://www.youtube.com/watch?v=qiBVVKmi14k


 

Hình ảnh : Sơ đồ chân của bộ dò vòng từ 

Giải thích: 

Chân 1 và 2 : chân cấp Nguồn từ 12V – 24V / hoặc có loại cấp nguồn 220V. 

Chân 7 và 8 : 2 chân để lắp vòng từ  (Lưu ý : dây phải được xoắn lại theo như 

hướng dẫn trên) 

Chân 9 : Nối đất  

Chân 4 (COM1) : Chân chung của RoLe 1  

Chân 6 (COM2) : Chân chung của Role 2  

Chân 3(NO) và 11(NC) : chân thường mở và thường đóng của Role1 

Chân 5(NO) và 10(NC) : chân thường mở và thường đóng của Role2 

Role 1 (Presence Relay)  

Role 2 (Pulse Relay)  



a. ĐẤU DÂY BỘ DÒ VÒNG TỪ  

b. ĐẤU DÂY VÀO BỘ IO CONTROLER   

 NGÕ VÀO 

 

- Cổng Ethernet : kết nối cáp mạng đến máy tính điều khiển. 

- Lưu ý nếu khoảng cách > 100m dùng kết hợp bộ chuyển đổi quang điện                  để 

tín hiệu đạt được sự ổn định tốt nhất. 



 

 NGÕ RA 

 

Tùy theo nhu cầu có thể kết nối đến các thiết bị như : Barrier, Bảng quang báo, Máy in 

bill…. 

7. GIAO DIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ MYSTIC SERVER. 

 

Giao diện hiển thị 4 camera để quan sát. 

- 2 camera chụp hình xe vào 

- 2 Camera chụp hình xe ra. 



8. GIAO DIỆN PHẦN MỀM XEM THỐNG KÊ 

a. Xem thống kê ban ngày 

 

Click vào hình để xem hình ảnh camera chụp lớn hơn. 

 

b. Xem thống kê vào ban đêm: 

 
 

Click vào hình để xem hình ảnh camera chụp lớn hơn. 



 
 

9. MỘT SỐ DỰ ÁN THỰC HIỆN 

 Dự án đếm xe vào ra cổng - Quảng Ngãi. 

 
 Dự án đếm xe vào ra cổng - Buôn Mê Thuộc. 

 

 Dự án đếm xe và kiểm soát lượt xe vào ra cổng - Đồng Nai 



 
 

 

 Dự án kiểm soát xe vào ra Cảng - Đồng Nai 

 



 Dự án kiểm soát xe vào/ ra: Xe Oto, Xe tải, Container – Cảng ICD Transimex: 

 

 Dự án kiểm soát xe vào/ ra– Cảng ICD ST 

 

 Dự án Kiểm Soát Xe tải vào & ra cổng 

 

 Dự án kiểm Soát Xe tải vào & ra cổng: Trạm trộn bê tông – Quận 2, TP HCM 



 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÀ HÂN HẠNH CÙNG HỢP TÁC! 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOVAD. 

Trụ Sở Chính: C.03 Tầng 01, chung cư Opal Garden, Đường số 20, Khu phố 4, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện Thoại: (028) 7303 6111 - Mobile: 0941 931 985. (Mr. Hiep). 

 


