Mô hình máy phân loi, kim tra và sp xp sn phm c trng bày và gii thiu ti Festival Khoa hc Công ngh
trong sinh viên i hc à Nng.
Khá bt ng v kh nng ng dng vào thc tin ca các gii pháp, sn phm, tài nghiên cu khoa hc và sáng to
ca sinh viên n t các trng, n v thành viên HN nh: Trng H Bách khoa, Trng H S phm K thut, Trng H
Kinh t, Khoa Công ngh Thông tin và Truyn thông...
Trong ó, áng chú ý là h thng to mu in 3D liên tc t nha nguyên sinh, mô hình thy b thu gom rác thác
bãi bin, mt nc, mô hình máy phân loi, kim tra và sp xp sn phm, On - Street Smart Parking ( xe
thông minh trên ng), ng dng LoRa trong cnh báo ùn tc và phân lung giao thông gi cao im, h thng
xe p du lch cho thành ph thông minh, h thng èn tín hiu giao thông thông minh da trên nn tng IoT,
xây dng bn gió t ng cho thành ph à Nng da vào h s a hình thc t...
Mi mô hình u xut phát t suy ngh mang kin thc c hc ng dng vào thc t, góp phn xây dng, phát trin à
Nng ca th h tr. Chng hn, mô hình thy b thu gom rác thác bãi bin, mt nc ca nhóm sinh viên H Bách
khoa (HN) ra i t ý tng rt thc t ca Võ Anh Khoa (1996, quê Qung Nam), SV nm th 5 khoa C khí giao
thông Trng H Bách khoa (H à Nng). Thi gian hc ti khoa C khí Giao thông, chuyên ngành k thut tàu
thy, trong nhng ln i thc t dc các bãi bin, sông, h à Nng, Khoa thng thy rác thi ng gây ô nhim môi
trng nc, nht là sau mi trn ma ln.
Bên cnh ó, Khoa hay tham gia các hot ng tình nguyn nên rt hiu cm giác nht rác hàng gi ngoài tri
nng nóng vt v nh th nào cng nh khi vt rác trên sông, h nguy him ra sao. T ó, Khoa p ý tng thit k
chic máy thu gom rác thi trên bãi bin, trên mt nc giúp lc lng lao ng lnh vc v sinh môi trng tit kim sc
lc, làm vic hiu qu, an toàn hn, góp phn gìn gi và ci thin không gian, môi trng sng xanh, sch p cho
thành ph.
Hay mô hình h thng xe p du lch cho thành ph thông minh ca nhóm sinh viên Khoa in (Trng H S
phm K thut - HN). Xut phát t nhu cu phc v vic i li ca khách du lch, hai sinh viên Nguyn Linh Nam và
Phm Tn Hi cho ra i sn phm này. Theo ó, thông qua h thng thit b cài t, có th giám sát c vic mn xe ca
du khách, nh v c v trí ca xe, thông báo cho khách bit ht thi gian mn xe quay v, s dng công ngh
RFID làm h thng khóa xe...
Theo PGS.TS. Ngô Vn Dng, Phó Giám c HN, cùng vi xu th hi nhp quc t, tip cn cách mng công
nghip 4.0, hot ng nghiên cu khoa hc, khi nghip i mi sáng to va là nhim v, va là yêu cu không th thiu
i vi sinh viên. Các trng thành viên HN nh hng cho sinh viên vn dng phng pháp, kin thc c hc gii quyt
các vn thc tin t ra mt cách rt khoa hc, chú trng tính ng dng cao ca tài...
Hng nm, sinh viên HN tham gia các cuc thi nghiên cu khoa hc, nh: sinh viên nghiên cu khoa hc
thành ph à Nng, Khoa hc công ngh Toàn quc... và ot gii thng cao. HN cng thng xuyên t chc các
sân chi khoa hc cho sinh viên. Mi nht là tháng 3 va qua, HN phi hp vi Liên hip các Hi Khoa hc - K
thut thành ph à Nng t chc Festival Khoa hc Công ngh trong sinh viên HN và IoT Day nhm to nên
sân chi cho các sinh viên am mê sáng to khoa hc, tìm hiu nhng công ngh mi và ti ây h có c hi c gp
g nhng doanh nghip, t chc nhng nghiên cu khoa hc c i vào thc tin.
“Thành công ca hot ng nghiên cu khoa hc và i mi sáng to trong sinh viên thi gian qua mang nhiu ý
ngha góp phn thc hin mc tiêu chin lc ca HN, gn kt nhà trng và doanh nghip ng hành h tr phong trào
nghiên cu khoa hc, sáng to tr ca sinh viên, to môi trng thun li sinh viên phát trin t duy, k nng ngh
nghip, hun úc, lan ta tinh thn khi nghip trong bi cnh cách mng công nghip 4.0; góp phn thc hin chin
lc xây dng à Nng tr thành thành ph “thông minh”, thành ph khi nghip sáng to...”, PGS.TS. Ngô Vn
Dng chia s.
(Ngun: Báo à Nng)

