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Tóm tắt dự án: Từ 2005 đến 2014, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 649 đợt thiên tai với gần 10.000 thương vong và 1.5
triệu ngôi nhà bị tàn phá, đặc biệt ở những khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, tại nhiều thành phố phát triển nhanh và năng
động, các dịch vụ, nền công nghiệp nặng và hệ thống giao thông liên tục được xây dựng, nâng cấp và mở rộng, khiến cho tình
trạng ô nhiễm môi trường (như nồng độ bụi, nhiệt độ, tiếng ồn, khí thải,...) đang ở mức báo động. Mặc dù Việt Nam rất nỗ lực
trong việc giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai (như lũ lụt, sạt lở đất, bão, hạn hán) và hạn chế ô nhiễm, song các giải pháp
khoa học kỹ thuật vẫn chưa được nghiên cứu và triển khai hiệu quả.
Được tài trợ bởi Quỹ Newton, dự án đã tập trung giải quyết yêu cầu về duy trì các kênh truyền thông tin trong những điều kiện
bất lợi. Nhóm dự án đã thiết kế một hệ thống vô tuyến không đồng nhất tích hợp (IHWS - Integrated Heterogeneous Wireless
System) với tính bền vững cao, nhằm đáp ứng các yêu cầu về kênh truyền thông trong điều kiện thiên tai, ngay cả khi mạng
viễn thông hiện có bị phá hủy, nguồn cung cấp năng lượng bị hỏng/cạn kiệt, và mạng bị tắc nghẽn. Hệ thống cũng hỗ trợ tính
năng cảnh báo sớm thiên tai bằng cách phát hiện sớm mực nước, độ chấn động, và tốc độ gió ở những nơi thường xảy ra
thiên tai. Đối với các thành phố lớn, hệ thống có khả năng phát hiện sự gia tăng đột biến về nồng độ bụi, nhiệt độ, độ ồn, và
mức khí thải (CO2) để có những giải pháp kịp thời nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến chất lượng sống
của người dân.
Hệ thống có nhiều tiềm năng ứng dụng trong việc quản lý rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, cũng như trong các dịch vụ y tế điện
tử. Các công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam cũng rất quan tâm đến việc đưa kết quả nghiên cứu của dự án vào thực tế.
Kết quả:
• Các thiết bị của hệ thống IHWS đã được triển khai tại
những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai ở Quảng Nam và
các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh ở Đà Nẵng.
• Công bố 27 bài báo tạp chí danh mục ISI và 18 bài báo hội
nghị quốc tế.
• Đạt giải công trình nghiên cứu xuất sắc nhất tại hội nghị
IEEE GLOBECOM 2016 được tổ chức ở Washington, USA
(hội nghị lớn nhất ngành viễn thông trên thế giới với gần
3000 bài nộp, tỉ lệ chấp nhận đăng bài là 35%).
• Tổ chức đào tạo cho hơn 160 nghiên cứu sinh và học viên
cao học từ 20 trường đại học tại Việt Nam, tuyển 4 vị trí sau
tiến sĩ, thực hiện 12 lượt trao đổi nghiên cứu.
• Tổ chức 2 hội nghị quốc tế IEEE (với 170 bài báo được gởi
từ 20 quốc gia và hơn 150 khách tham dự với 50% khách
quốc tế).
“Xã hội được kết nối” cho thành phố của tương lai

Các hoạt động:
• Chuyển giao tri thức từ kết quả nghiên cứu của dự án
thông qua trao đổi nghiên cứu, chương trình đào tạo.
• Tổ chức hội nghị, nhằm hướng đến sự hợp tác bền vững
giữa các trường đại học ở Việt Nam và trường đại học ở
Vương Quốc Anh trong việc nâng cao hiệu quả quản lý môi
trường và thiên tai.
• Phối hợp với chính quyền địa phương, các công ty/tổ
chức/dịch vụ liên quan để đảm bảo tính thông suốt cho việc
thu thập, phân tích dữ liệu, và phát cảnh báo/thông báo kịp
thời cho các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ y tế.
Được tài trợ bởi Quỹ Newton, dự án đã tận dụng các công nghệ và cơ sở hạ tầng mạng viễn thông không dây hiện có
nhằm đảm bảo yêu cầu kết nối trong điều kiện thiên tai tại Việt Nam. Đây chính là những thời điểm mà cuộc sống của
người dân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cơ sở hạ tầng lạc hậu, kinh tế chậm phát triển ở khu vực nông thôn hay mức
tiêu thụ năng lượng cao cùng với ô nhiễm đáng báo động do quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở khu vực thành thị”.
(TS. Dương Quang Trung)
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