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9
Bộ thí nghiệm đo sai số hình dáng 

hình học
Chi tiết máy, công nghệ chế tạo 20

Th.S Đinh Văn Bằng

Th.S Đặng Văn Ánh
CĐ

11
Xây dựng chương trình tính toán, 
thiết kế Cam 

Nguyên lý máy, Matlab 2 Mai Tiến Hậu

CĐ

10
Phân tích phi tuyến hình học cho 
bài toán khung sử dụng FEM 

FEM, Matlab 2 Mai Tiến Hậu

8 Cải tiến màn chiếu Chi tiết máy, điện tử cơ bản 4
Th.S Đinh Văn Bằng
Th.S Đặng Văn Ánh

ĐH hoặc CĐ

7 Ê tô mini Chi tiết máy, công nghệ chế tạo 6
Th.S Đinh Văn Bằng
Th.S Đặng Văn Ánh

CĐ

6 Máy phay mini Chi tiết máy, điện tử cơ bản 20
Th.S Đinh Văn Bằng
Th.S Đặng Văn Ánh

Kỹ năng lập trình C++ tốt. 
(ĐH)

5 Máy khắc mini Chi tiết máy, điện tử cơ bản 20
Th.S Đinh Văn Bằng
Th.S Đặng Văn Ánh

ĐH hoặc CĐ

4
Tính toán hệ số lực nâng và lực 
cản của cánh máy bay NACA0012 
với các tốc độ và góc tới khác 

Cơ học lưu chất - Khí động lực 
học - Phương pháp số - Lập 

trình C++
2

Lê Tuấn Phương 
Nam

Có kỹ năng sử dụng các phần 
mềm MATLAB / MAPLE

3
Xây dựng giải thuật đường đi 
ngắn nhất cho robot tự hành.

Lý thuyết robot-Lập trình C++, 
Toán cao cấp-Phương pháp số.

2
Lê Tuấn Phương 

Nam
Kỹ năng lập trình C++ tốt. 

(ĐH)

2
Tính toán và phân tích mô hình 
động lực học toa xe và đường ray

- Lý thuyết về dầm (beams)                                         
- Kiến thức Cơ lý thuyết - động 
lực học                                           - 

1-2 Đặng Hoàng Minh

BỘ MÔN CƠ SỞ & THIẾT KẾ

1
Xây dựng phương pháp tính toán 
cho dầm và tấm bản từ vật liệu  
Composite đa chức năng

- Lý thuyết về dầm (beams) và 
tấm (plates)        
- Lý thuyết vật liệu tổng hợp 
Composite

1-2 Đặng Hoàng Minh
Có kỹ năng sử dụng các phần 

mềm CAD/CAE

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP (HỆ ĐH VÀ CAO ĐẲNG) - NĂM HỌC: 2016-2017

TT Tên đề tài Nội dung, kiến thức liên quan
Số SV thực hiện 

GV hướng dẫn Ghi chú



Sức bền 2 3 Trần Trọng Nhân Thực nghiệm + lý thuyết

Thực nghiệm + lý thuyết

Tính toán sức bền cho hệ thống 
ống lồng sử dụng trong thiết bị 
hấp thụ năng lượng khung xe ô 
tô.

22

21
Tính toán sức bền cho ống khoét 
lỗ sử dụng trong thiết bị hấp thụ 
năng lượng khung xe ô tô.

Sức bền 2 3 Trần Trọng Nhân

20
Thiết kế chế tạo bộ phận giảm xóc 
cho Toa xe tàu lửa Việt Nam

1) Có kiến thức tổng quan về 
kết cấu của Bộ phận giảm xóc 
Toa xe tàu hỏa
2) Phân tích lực và tính bền 
được các chi tiết

0 1 Trần Quang Thịnh Nhóm 05 SV

19
Khảo sát các tham số ảnh hưởng 
đến vận tốc tàu hỏa Việt Nam để 
nâng cao an toàn chạy tàu

1) Giải được bài toán động lực 
học toa xe tàu lửa
2) Biết lập trình Matlab

1 0 Trần Quang Thịnh

Hệ đại học

18
Tính toán và thiết kế mô phỏng 
máy xếp khăn  theo quy cách  bán 
tự động

Nguyên lý máy, chi tiết máy, 
công nghệ chế tạo, tự động 

2
Nguyễn Thị Thúy 

Nga
Hệ đại học

17
Tính toán và thiết kế mô phỏng 
máy đột đũa tre

Nguyên lý máy, chi tiết máy, 
công nghệ chế tạo

2
Nguyễn Thị Thúy 

Nga

16
Thiết kế, chế tạo máy sấy thực 
phẩm

Có kiến thức về nhiệt động 
học, vẽ Autocad, tiện, Phay.

10 10 Châu Ngọc Lê

15
Thiết kế, chế tạo máy cán thực 
phẩm

Có kiến thức về động lực học, 
vẽ Autocad, tiện, Phay.

5 5 Châu Ngọc Lê

14
Thiết kế, chế tạo máy vắt ly tâm 
trục đứng

Có kiến thức về động lực học, 
vẽ Autocad, tiện, Phay.

10 10 Châu Ngọc Lê

13
Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt 
lưu lượng 10l/h trên một đầu 
phun

Tìm hiểu lý thuyết micro fluid, 
thiết kế tối ưu và lắp đặt mô 
hình tưới nhỏ giọt

4 4 Lê Thể Truyền

12
Thiết kế máy làm bánh phở mini 
tự động năng suất 15 kg/h

Tìm hiểu nguyên lý, tính toán 
hệ truyền động cơ khí, tính 
toán nhiệt, bản vẽ chế tạo, mô 
hình

8 8 Lê Thể Truyền



Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

32

Thiết kế băng tải cao su nhập 
nguyên liệu rời tại Cảng nhà máy 
đạm Cà mau, Năng suất 160 T/h, 
chiều dài vận chuyển 100 mét, có 
dỡ tải di động.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

31

Thiết kế băng tải cao su đặt 
nghiêng nhập nguyên liệu rời tại 
Cảng nhà máy đạm Cà mau, Năng 
suất 160 T/h, chiều dài vận 

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

      1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

30

Thiết kế băng tải cao su đặt ngang 
nhập nguyên liệu rời tại Cảng nhà 
máy đạm Cà mau, Năng suất 160 
T/h, chiều dài vận chuyển 100 

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

29

Thiết kế băng tải cao su đặt 
ngang, nhập nguyên liệu rời tại 
Cảng nhà máy đạm Cà mau, Năng 
suất 80 T/h, chiều dài vận chuyển 
61 mét.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

28
Thiết kế cổng trục hai dầm, Sức 
nâng 15 Tấn, Tầm rộng 14 mét, 
Chiều cao nâng 6 mét.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

27

Thiết kế cầu trục một dầm, Sức 
nâng 5 Tấn, Tầm rộng 13,5 mét, 
Chiều cao nâng 6 mét. Dùng 2 
Palăngđiện 3,2 Tấn có sẵn.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 

26
Thiết kế cầu trục hai dầm, Sức 
nâng 12,5 Tấn, Tầm rộng 16 mét, 
Chiều cao nâng 6 mét.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

25
Thiết kế cầu trục một dầm, Sức 
nâng 3 Tấn, Tầm rộng 9 mét, 
Chiều cao nâng 6 mét.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Hệ đại học

24
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và 
mô phỏng động cơ cấu Me-an

Nguyên lý máy, chi tiết máy, 
thiết kế máy cắt kim loại.

2
Huỳnh Thị Ngọc 

Trinh
Hệ đại học

23
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và 
mô phỏng động cơ cấu then kéo.

Nguyên lý máy, chi tiết máy, 
thiết kế máy cắt kim loại.

2
Huỳnh Thị Ngọc 

Trinh



33

Thiết kế thang máy nâng hàng, tải 

trọng nâng 800 kg, Chiều cao nâng 

8 mét.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển.thang măy,

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.

34

Thiết kế thang máy chở người, tải 

trọng nâng 630 kg (9 người), Vận 

tốc nâng 1m/s, 6 điểm dừng.

Chi tiết máy, Kỹ thuật nâng 
chuyển.thang măy,

1-2 3-4
PGS. TS Nguyễn 

Danh Sơn

Thầy có đủ tài liệu tham khảo 
và các cơ sở sản xuất có thể 
đến tham quan, lấy số liệu 
thực tế.


