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I. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 
 

A.Thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng 

Stt Tên đề tài(Tiếng Việt, Tiếng Anh) 

vàgiáo viên hướng dẫn 

Nội dung thực  hiện  Phương pháp thực hiện và kết quả Điều kiện và số lượng 

sinh viên thực hiện 

1 *Tên đề tài:Thiết kế lõi IP bộ thu phát 

cho truyền thông UWB. 

Design of UWB transceiver IP core for 
UWB communication 
 
* Hướng dẫn: 

ThS. Nguyễn Chí Nhân 

CN.Trần Hữu Thông 

-Nghiên cứu công nghệ CMOS (n-MOS và 

p-MOS). 

-Công nghệ UWB. 

-Công cụ thiết kế mạch Cadence hoặc 

Synopsys 

*Bộ phát: 
-Phân tích bộ phát: xung Gaussian và đạo 

hàm bậc cao của xung Gaussian. 

-Phân tích các mạch tạo xung UWB như: 

mạch RLC, LC-tank, . . . và đề xuất mạch 

tạo xung UWB sử dụng mạch LC-tank. 

-Thiết kế và mô phỏng từng khối trong bộ 

tạo xung, tính toán các thông số liên quan 

như: dòng, công suất tiêu thụ, độ rộng 

xung, mật độ phổ công suất (PSD), . . . 

*Bộ thu: 
-Phân tích bộ thu UWB (non-coherent 

receiver) gồm các khối: 

   + LNA: khối khuếch đại tạp âm thấp 

   + Correlator: khối trộn Gilbert Mixer và 

integrator 

   + Comparator: sử dụng mạch khuếch đại 

thuật toán (Op-amps) 

-Thiết kế và mô phỏng từng khối trên, tính 

toán các thông số liên quan như: dòng, 

công suất tiêu thụ, hệ số khuếch đại, . . . 

-Layout toàn bộ chip, diện tích die. 

-Nhận xét, so sánh và đánh giá với những 

kết quả đã công bố trước đây. 

* Phương pháp: 

-Phương pháp thiết kế vi mạch tương tự 

-Phương pháp thiết kế theo từng module 

 

* Kết quả: 

Lõi IP bộ thu phát cho truyền thông UWB 

*Yêu cầu: 

-Kiến thức về mạch 

tương tự và phân tích 

mạch. 

*Số lượng: 02 

1. Phạm Diệp Minh Huệ 

2. Phạm Quốc Thanh 



2 *Tên đề tài: Liên quan đến thiết kế lõi IP 

giao tiếp PCI Express trên FPGA. 

Design of Ethernet IP core on FPGA 

 

* Hướng dẫn:  

ThS. Nguyễn Minh Chánh (ICDREC) 

Email:chanh.nguyenminh@icdrec.edu.vn 

CN. Nguyễn Thị Lệ Linh 

 

.Nghiên cứu về qui trình thiết kế lõi IP và 

chuẩn giao tiếp Ethernet. 

.Kiến trúc phân lớp của PCIe gồm:  

- Lớp vật lý(Physical) 

- Lớp liên kết (Data Link) 

- Lớp truyền/nhận (Transaction) 

- Các lớp phần mềm (Software) 

.Nghiên cứu chuẩn giao tiếp bus AMBA 

AXI 

.Thiết kế lõi IP giao tiếp theo chuẩn PCIe 

bằng việc viết code RTL   

* Phương pháp: 

-Phương pháp thiết kế theo từng module 

-Phương pháp thiết kế mạch thử nghiệm kiểm 

tra hoạt động từng module 

* Kết quả: 

Lõi IP giao tiếp PCIe 

 

-Giay gioi thieu 

-Bang diem 

*Yêu cầu:kiến thức về 

-Lập trình bằng 

Verilog,C/C++ 

-FPGA 

-Giao tiếp PCIe 

*Số lượng:02sv 

1. Nguyễn Thị Ngọc 

Sương 

2.Cao Trường Nhân 

3 *Tên đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển 

xe robot giám sát và thu thập dữ liệu trực 

tuyến qua Webserver. 

  
* Hướng dẫn:  

ThS. Nguyễn Chí Nhân 

HVCH. Nguyễn Quốc Thanh 

-Vi điều khiển AVR. 

-Thiết kế board giao tiếp mạng dự kiến 

thiết kế bao gồm 5 khối xử lý chính:  

. Khối điều khiển trung tâm 

. Khối giao tiếp RS232  

.Khối giao tiếp Ethernet (sử dụng chuẩn 

giao tiếp cáp mạng RJ45) 

. Khối giao tiếp ngoại vi 

. Khối nguồn 

-Thiết kế xe robot thu thập dữ liệu., gồm 

các module thu thập dữ liệu dự kiến thiết 

kế như sau: 

. Module điều khiển động cơ gồm: động cơ 

DC, động cơ servo, . . . 

. Module điều khiển camera 

. Module cảm biến nhiệt độ 

. Module cảm biến độ ẩm 

. Module cảm biến khí gas 

. Module cảm biến khối (báo cháy) 

. Module truyền nhận RF  

* Phương pháp: 

-Phương pháp thiết kế theo từng module 

-Phương pháp thiết kế mạch thử nghiệm kiểm 

tra hoạt động từng module 

 

* Kết quả: 

-Board giao tiếp mạng 

-Xe robot thu thập sữ liệu 

-Chương trình điều khiển qua webserver. 

*Yêu cầu: 

-Lập trình bằng C/C++ 

-Vi điều khiển AVR 

-Giao tiếp mạng -

Ethernet  

*Số lượng: 02sv 

1. Hồ Hoàng Anh 

2. Trần Minh Vủ 

4 *Tên đề tài: Nghiên cứu ứng Dụng ARM 

cortex M3/M4 của Texaz Intrument 

trong đo lường và điều khiển 
* Hướng dẫn:  

ThS. Vũ Thế Đảng 
ĐT: 0984.462253 

Email: vuthedang@gmail.com 
 

- Nghiên cứu cấu trúc của vi điều khiển 

ARM Cortex M3/M4 của Ti. 

- Bộ thư viên Stellaris Ware của Ti. 

- Xây dựng một số mô hình điều khiển đo 

lường giao tiếp máy tính sử dụng bộ công 

cụ của Ti. 

- Hướng đến kết hợp với một số thiết bị 

Analog của Ti thiết kế máy hiện sóng giao 

* Phương pháp 

- Tìm hiểu về các dòng vi điều khiển ARM của 

Ti. 

- Nghiên cứu sử dụng bộ thư viện 

StellarisWare của Ti. 

- Bộ công cụ lập trình cho ARM của Ti. 

- Nghiên cứu một số tính năng nổi bật của 

VĐK ARM Ti từ đó xây dụng các mô hình ứng 

*Yêu cầu: 

- Kiến thức cơ bản về vi 

điều khiển PIC/ 

AVR/8051. 

- Có khả năng lập trình 

C,C++. 

- Khả năng làm mạch IN. 

- Các kiến thức cơ bản về 



tiếp hiển thị sóng trên máy tính. dụng 

- Nghiên cứu phương pháp giao tiếp máy tính 

qua chuẩn USB 

* Kết quả: Mô hình ứng dụng vi điều khiển 

ARM M3/4 của Ti và một số chương trình ứng 

dụng mẫu 

xử lý số tín hiệu 

*Số lượng: 1 hoặc 2 SV 

 1.Đinh Đức Anh 

5 *Tên đề tài: 
Tổng hợp mạch logic và tối ưu hóa thời 

gian tĩnh cho khối giải mã tín hiệu số FM 

sử dụng công nghệ TSMC 90nm. (Thiết 
kế Front-end) 
Logic synthesis and Timing 

optimization for digital FM Decoder 

block using TSMC 90nm process. 

* GV Hướng dẫn:   
ThS. Nguyễn Duy Mạnh Thi 

Khoa ĐTVT 

ĐT: 0908.349568 

Email: ndmthi@fetel.hcmuns.edu.vn 

Từ RTL code, xây dựng mạch logic, tối ưu 

hóa mạch, diện tích mạch, thời gian tĩnh, 

đảm bảo mạch họat động đúng yêu cầu 

thiết kế. Sử dụng thư viện công nghệ 

TSMC 90nm. 

 

Sử dụng công cụ thiết kế vi mạch chuyên dung, 

thực hiện các bước theo đúng quy trình thiết kế, 

tổng hợp và tối ưu mạch logic. 

 

Thời gian thực hiện khoảng 4 tháng khi đã nắm 

vững quy trình thiết kế. 

-Kiến thức cơ bản về 

thiết kế vi mạch. 

-Hiểu về mạch logic, 

tổng hợp mạch. 

-Có kiến thứcc về các 

công cụ thiết kế mạch 

hoặc vi mạch. 

Từ 1-2 sinh viên 

1.Nguyễn Thị Thuỳ 

Loan 
 

6 *Tên đề tài: 
Thiết kế vật lí vi mạch khối giải mã tín 

hiệu số FM sử dụng công nghệ TSMC 

90nm. (Thiết kế Back-end) 
Physical ASIC Design of digital FM 

Decoder using TSMC 90nm process. 

 

* GV Hướng dẫn:   
ThS. Nguyễn Duy Mạnh Thi 

Khoa ĐTVT 

ĐT: 0908.349568 

Email: ndmthi@fetel.hcmuns.edu.vn 

Từ netlist sau khi thiết kế logic, xây dựng 

vi mạch cho khối giải mã qua các bước: 

xây dựng floorplan, power, đặt cell, xây 

dựng clock tree, kết nối cell và macro. 

Kiểm tra thời gian và lỗi vật lí. 

 

Sử dụng công cụ thiết kế vi mạch chuyên dung, 

thực hiện các bước theo đúng quy trình thiết kế 

vi mạch. 

 

Thời gian thực hiện khoảng 4 tháng khi đã nắm 

vững quy trình thiết kế. 

-Kiến thức cơ bản về 

thiết kế vi mạch. 

-Hiểu về mạch, transistor 

CMOS bán dẫn, đặc 

tính ... 

-Có kiến thứcc về các 

công cụ thiết kế mạch 

hoặc vi mạch. 

Từ 1-2 sinh viên 

1.Dương Vinh Quang 

7 *Tên đề tài: Thiết kế ăng-ten trên chip 

ứng dụng cho truyền thông UWB và 

RFID. 

* GV Hướng dẫn:   
ThS. Hoàng Mạnh Hà   (P.209 B1) 

PTN Viễn Thông, Bộ môn Viễn Thông, 

Khoa Điện-Điện tử , trường ĐH BK 

ĐT: 0983919785 

Email:  

-Nghiên cứu các loại ăng-ten onchip 

-Nghiên cứu các loại Ăng-ten cho truyền 

thông UWB và RFID 

-Phần mềm thiết kế ăng-ten CST 

-Thiết kế ăng-ten 

-Đặt mạch in và kiểm tra ăng-ten. 

Phân tích và thiết kế ăng-ten 

Ăng-ten  onchip ứng dụng cho truyền thông 

UWB và RFID 

-Giấy giới thiệu 

2 sv 

1.Lê HoàngAnh Quốc 

2.Trang Minh Tuấn 

mailto:ndmthi@fetel.hcmuns.edu.vn
mailto:ndmthi@fetel.hcmuns.edu.vn


8 *Tên đề tài: Thiết kế bộ điều biến vi 

tích phân 

 

* Hướng dẫn: 

CN.Trần Hữu Thông 

ThS. Nguyễn Chí Nhân 

  01 sv 

 

1.Nguyễn Kiều Liên 

9 *Tên đề tài: Thiết kế phần cứng cho 

khối dự đoán INTRA theo chuẩn H.264 

(VLSI Design of Intra block for H.264) 
* GV Hướng dẫn:   
ThS. Bùi An Đông (Khoa ĐTVT) 

ĐT: 0989984818 

Email: andongbf@yahoo.com 

 

- Tìm hiểu và mô phỏng thuật toán 

- Thiết kế phần cứng 

* Phương pháp: Mô phỏng  thuật toán và thiết 

kế VLSI 

* Kết quả: Thiết kế VLSI cho khối INTRA 

*Yêu cầu: Verilog, 

Matlab 

*Số lượng: 1 

1.Nguyễn Thị Ngọc 

Nhi 

10 *Tên đề tài: Thiết kế 1 bộ PC-

Oscilloscope  đơn giản  dùng cho thực 

tập điện tử và lập trình nhúng dùng core 

ARM 

* GV Hướng dẫn:  

HVCH : Lê Văn Mến 

ĐT: 0976 181 272 

Email:    lvmen@yahoo.com 

-Thiết kế board lấy tín hiệu  (từ board 

ARM development kit) giao tiếp máy tính 

qua cổng USB 2.0 

-Viết USB driver cho board ARM truyền 

nhận dữ liệu với máy tính 

-Thiết kế giao diện trên PC lấy dữ liệu  từ 

board (dùng  ngôn ngữ C#) 

-Kiểm tra đánh giá độ chính xác qua các 

bài thực tập điện tử 1,2  tại bộ môn Vật Lý 

Điện Tử. 

. Có các kiến thức về thiết kế firmware, 

driver USB ,.. cho ARM 

. Biết cách viết chương trình ứng dụng trên 

nền Window dùng C#. 

Đây là một trong các kiến thức rất cần thiết 

tại các công ty phát triển phần mềm nhúng 

hiện nay. 
 

Số lượng sinh viên: 01 

 

1.Trần Thị Yến Nhi 

11 *Tên đề tài: Đề tài thực hiện trên Kit 
FPGA của Xilinx 
* GV Hướng dẫn:  

HVCH. Châu Minh Phúc 

Thầy Phan Huy Cường 

Cty: Người Đồng Hành 
Đt: 01682652396 

Email: huycuong@new-ic.com 

Liên hệ thầy hướng dẫn Liên hệ thầy hướng dẫn 

-Giấy giới thiệu 

 

Số lượng sinh viên: 01 

1.Nguyễn Tuấn 

Cường 

12 *Tên đề tài: Thiết kế vi mạch 
* GV Hướng dẫn:  

TS. Hoàng Trang 

Đại học Bách Khoa 
ĐT: 0988.071579 

Email: hoangtrang@hcmut.edu.vn 

 

Liên hệ thầy hướng dẫn Liên hệ thầy hướng dẫn Số lượng sinh viên: 01 

1.Nguyễn Thị Trang 

2.Trần Minh Quang 

mailto:andongbf@yahoo.com
mailto:huycuong@new-ic.com
mailto:hoangtrang@hcmut.edu.vn


B. Mạch điện tử ứng dụng, cảm biến đo lường, tự động hóa- robot 

 

Stt Tên đề tài(Tiếng Việt, Tiếng Anh) 

và giáo viên hướng dẫn 

Nội dung thực  hiện  Phương pháp thực hiện và kết quả Điều kiện và số lượng 

sinh viên thực hiện 

13 *Tên đề tài: Nhận dạng cử chỉ bàn tay 

ứng dụng điều khiển robot di động 

Tên tiếng Anh: Hand gesture recognition 

with application in mobile robot control 

 

* Hướng dẫn: TS. Huỳnh Thái Hoàng 

ĐT: 0903.652300 

Email: hthoang@hcmut.edu.vn 
 

- Nghiên cứu giải thuật nhận dạng cử chỉ bàn 

tay 

- Lập trình giải thuật nhận dạng cử chỉ bàn 

tay 

- Thiết kế và thi công mô hình robot di động 

- Lập trình giao tiếp giữa máy tính và robot 

di động qua đường truyền RF. 

- Xây dựng giải thuật điều khiển robot di 

động dùng cử chỉ tay 

- Lập trình giải thuật điều khiển robot di 

động dùng cử chỉ tay 

* Phương pháp: 

- Nghiên cứu phương pháp xử lý ảnh để nhận 

dạng cử chỉ tay; 

- Xây dựng chương trình nhận dạng cử chỉ 

tay dùng Visual C 2010 và thư viện OpenCV. 

- Tham khảo thiết kế cơ khí mô hình robot di 

động, vận dụng kiến thức mạch điện tử và vi 

điều khiển để thiết kế mạch điều khiển robot 

- Lập trình vi điều khiển dùng CCS hoặc Keil 

C 

* Kết quả: 

- Mô hình robot di động có thể điều khiển di 

chuyển tới, lui, trái, phải, dừng bằng cử chỉ 

tay.  

*Yêu cầu:  

- sinh viên có hiểu biết 

về vi điều khiển và có 

khả năng lập trình C. 

- sinh viên có tinh thần 

ham học hỏi và có khả 

năng phối hợp, làm việc 

nhóm. 

 

*Số lượng: 01 

1.Đỗ Ngọc Minh Kỳ 
 

13 *Tên đề tài: Giám sát chất lượng đóng 

gói vỉ thuốc dùng xử lý ảnh 

Tên tiếng Anh: Blister packaging 

inspection system using image 

processing 

 

* Hướng dẫn: TS. Huỳnh Thái Hoàng 

ĐT: 0903.652300 

Email: hthoang@hcmut.edu.vn 
 

- Nghiên cứu giải thuật phát hiện vỉ thuốc bị 

lỗi dùng xử lý ảnh 

- Lập trình giải thuật phát hiện vỉ thuốc bị lỗi 

- Thiết kế và thi công mô băng chuyền 

chuyển vỉ thuốc  

- Lập trình điều khiển loại bỏ các vỉ thuốc bị 

lỗi ra khỏi băng chuyền 

 

* Phương pháp: 

- Nghiên cứu phương pháp xử lý ảnh để phát 

hiện vỉ thuốc bị lỗi (thiếu viên, viên thuốc bị 

bể, viên thuốc không đúng loại,...); 

- Xây dựng chương trình phát hiện vỉ thuốc 

bị lỗi dùng Visual C 2010 và thư viện 

OpenCV. 

- Tham khảo thiết kế cơ khí mô hình băng 

chuyền, vận dụng kiến thức mạch điện tử và 

vi điều khiển để thiết kế mạch điều khiển 

băng chuyền 

- Lập trình vi điều khiển dùng CCS hoặc Keil 

C 

* Kết quả: 

- Mô hình hệ thống giám sát chất lượng vỉ 

thuốc sau đóng gói, hệ thống có thể loại bỏ 

những vỉ thuốc bị lỗi, thống kê số vỉ thuốc bị 

lỗi, số vỉ thuốc đạt yêu cầu trong 1 ca sản 

xuất. 

 

 

 

*Yêu cầu:  

- sinh viên có hiểu biết 

về vi điều khiển và có 

khả năng lập trình C. 

- sinh viên có tinh thần 

ham học hỏi và có khả 

năng phối hợp, làm việc 

nhóm. 

 

*Số lượng: 01 

1.Phạm Văn Được 

 
 



15 *Tênđềtài: Mạch phát âm thanh theo ý 

muốn 

* Hướng dẫn: 

ThS. Trần Thiện Huân  
ĐT: 0903.136585 

Email: tranthienhuan2009@gmail.com 
KS. NguyễnXuân Phúc 

-Thời gian phát từ 10 giây đến 5.30 phút. 

-Ghi âm thanh (gồm tiếng nói, tiếng nhạc…) 

theo ý muốn.  

-Có thể phân loại, sắp xếp thành 128 files âm 

thanh khác nhau 

-Điều khiển xuất bất kỳ âm thanh theo ý 

muốn (trong những files đã lưu) bằng vi điều 

khiển (họ AT89C50 và họ AVR) theo 2 kiểu 

nối tiếp và song song 

-Đưatrựctiếpraloa. 

* Phương pháp: - Sử dụng phần mềm “Voice 

Chip Program” để nạp các file âm thanh vào 

IC Voice (Trắng dữ liệu). 

Dùng VĐK để điều khiển IC Voice phát ta 

âmthanh theo ý muốn. 

* Kếtquả: 

 

*Yêucầu:Kỹthậtlậptrình; 

VĐK. 

*Sốlượng:1SV 

1.Vũ Văn Trường 

16 *Tên đề tài: Chế tạo thiết bị chạy điện 

châm cứu cho điều trị bệnh tim mạch. 

 

* Hướng dẫn:  

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu 

HVCH. Lê Văn Mến 

- Tĩnh điện trong y học con người. 

- Nguyên lý mạch điều khiển tĩnh điện 

cường độ thấp. 

- Lập trình điều khiển, lưu trữ dữ liệu. 

- Chế tạo thiết bị tạo dòng tĩnh điện cho 

châm cứu và vật lý trị liệu. 

- Khảo sát lâm sàn và đánh giá. 

* Phương pháp:  

- Đọc tài liệu các đề tài đã nghiên cứu. 

- Thiết kế mạch, lắp ráp, cân chỉnh, hoạt 

động 

* Kết quả: thiết bị chạy châm cứu và số liệu 

thực nghiệm. 

 

*Yêu cầu: biết vi điều 

khiển, máy tinh, điện tử 

và lập trình. 

*Số lượng: 1 

1.Huỳnh Văn Phước 

17 *Tên đề tài: Hệ thống điều khiển khử 

tĩnh điện cảm ứng thông minh và ứng 

dụng cho dây chuyền sản xuất các tấm 

nilon. 

* Hướng dẫn:  

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu 

- Tĩnh điện cảm ứng. 

- Mạch điều khiển khử tĩnh điện cảm ứng 

thông minh. 

- Lập trình điều khiển, lưu trữ dữ liệu. 

- Chế tạo mạch nên điện thế cao và khử tĩnh 

điện d6ay chuyền công nghiệp. 

- Đo và đánh giá tại nhà máy. 

* Phương pháp:  

- Đọc tài liệu các đề tài đã nghiên cứu. 

- Thiết kế mạch, lắp ráp, cân chỉnh, hoạt 

động 

* Kết quả: thiết bị khử tĩnh điện thông minh 

và  kết quả khảo sát. 

*Yêu cầu: biết vi điều 

khiển, máy tinh và lập 

trình, dây chuyền công 

nghiệp.. 

1.Trần Phương Linh 
 

18 * Tên đề tài: Thiết kế chế tạo tàu ngầm  

thăm dò 

* Tên tiếng anh: Design and manufacture 
Observation Submarine 
* Phạm vi ứng dụng : ứng dụng trong 

công nghiệp để khảo sát các loại bể chứa 

dung dịch, chất lỏng … 

* Hướng dẫn: 

Ths. Phạm Xuân Hiển 

* Nội dung: 

- Nghiên cứu nguyên lý điều khiển tín hiệu 

không dây qua sóng radio, các nguyên lý 

chống nhiễu, v.v 

- Nghiên cứu nguyên lý vận hành của tàu 

ngầm 

- Nghiên cứu phương pháp lập trình điều 

khiển, truyền hình ảnh không dây 

- Thiết kế chế tạo mạch điều khiển và giao 

tiếp máy tính (không dây) 

- Thiết kế chế tạo cơ khí  

- Lập trình điều khiển 

* Phương pháp: 

- Sẽ được hỗ trợ máy móc chế tạo, công nghệ 

trong quá trình thực hiện luận văn. 

- Đọc các tài liệu liên quan đến các phần nội 

dung cần thực hiện 

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng, phần 

mềm thiết kế, …  để lên bản vẽ thiết kế các 

linh phụ kiện của thiết bị 

- Sử dụng các bản vẽ thiết kế để chế tạo các 

linh phụ kiện  

- Lắp ráp thiết bị hoàn chỉnh 

- Test và hiệu chỉnh. 

* Kết quả: thiết bị bắt buộc phải vận hành 

được và các kết quả vận hành, khảo sát, … 

 

 

* Yêu cầu:  

- Có hứng thú với đề tài 

- Có kiến thức căn bản 

liên quan đến nội dung 

cần thực hiện. 

- Chăm chỉ, siêng năng, 

chịu khó, khả năng làm 

việc độc lập 

1.Thái Văn Khang 
 

 

 

 

 

 



19 * Tên đề tài: Lập trình giao diện điều 

khiển HMI để giám sát, điều khiển hệ 

thống bốc dỡ, vận chuyển, sắp xếp hàng 

tự động từ cảng vào kho. 

* Tên tiếng anh: Programming console 
HMI to monitor, control automatic 
loading, automatic and transport 
arrangements system from the port to 
the warehouse 
* Hướng dẫn: 

Ths. Phạm Xuân Hiển 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết 

 

* Yêu cầu: 

- Có hứng thú với đề tài 

- Chảm chỉ, siêng năng, 

chịu khó, khả năng làm 

việc độc lập 

* Số lượng: 01 sinh viên 

1.Bùi Bá Xuân Cảnh 

 

20 * Tên đề tài: Thiết kế chế tạo Máy Bay 

Lên Thẳng 4 Cánh Quạt 

* Tên tiếng anh: Design and manufacture 
Quadrocoper 
* Phạm vi ứng dụng: ứng dụng khảo sát 

địa hình, quan trắc, … trên không thường 

trong các lĩnh vực môi trường, quân sự, 

v.v  

* Hướng dẫn: 

Ths. Phạm Xuân Hiển 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết 

 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết 

 

* Yêu cầu: 

- Có hứng thú với đề tài 

- Chảm chỉ, siêng năng, 

chịu khó, khả năng làm 

việc độc lập 

* Số lượng: 01 sinh viên 

1.Nguyễn Thành Luân 

 

C.Vi cơ điện, linh kiện điện tử, công nghệ bán dẫn 

 

Stt Tên đề tài(Tiếng Việt, Tiếng Anh) 

và giáo viên hướng dẫn 

Nội dung thực  hiện  Phương pháp thực hiện và kết quả Điều kiện và số lượng 

sinh viên thực hiện 

 

 

21 

*Tên đề tài: Nghiên cứu và thiết kế 

mặt nạ cho LEDs. 

(Study and design masks for LEDs) 

(đề tài NCKH cấp Tp.) 

* Hướng dẫn:  

HVCH. Nguyễn Hữu Trung 

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu 

- Tổng quan các hình dạng điện cực và  

công nghệ chế tạo. 

- Thiết kế các loại mask qua Klayout, 

AutoCAD. 

- Mô phỏng điện trở bề mặt, bề dầy, diện 

tích,… điện cực LEDs. 

- Qui trình và thiết bị chế tạo. 

- So sánh thực nghiệm 

* Phương pháp: 

- Đọc tài liệu. 

- Sử dụng phần mềm, công thức, mô phỏng 

* Kết quả: 

Các hình dạng tối ưu cho điện cực LED. 

 

*Yêu cầu:  

- Thích mô phỏng và đọc 

tài liệu. 

- Kiến thức về bán dẫn 

*Số lượng: 01 

1.Trần Thanh Trúc 

 

 

22 

*Tên đề tài: Xác định  các thông số 

quang khắc chế tạo điện cực của diode 

schottky. 

(Determine the parameters of  

photography process  for LEDs) 

- Tổng quan về quang khắc. 

- Nghiên cứu các loại hình dạng điện cực 

diode. 

- Thực hiện qui trình quang khắc tạo điện 

cực diode và xác định các thông số tối ưu. 

* Phương pháp: 

- Lý tuyết về diode và mask. 

- Thực nghiên trên thiết bị quang khắc. 

* Kết quả: 

- Số liệu về quang khắc. 

*Yêu cầu:  

- Ham học hỏi và có khả 

năng phối hợp, làm việc 

nhóm. 

- Làm việc 2-3 ngày/1 



(đề tài NCKH cấp Tp.) 

* Hướng dẫn:  

ThS. Nguyễn Việt Hưng 

CN. Nguyễn Viết Thể 

Trung tâm NCTK, Khu CNC Tp.HCM 

- Qui trình chế tạo điện cực. - 10-20 wafer cấu trúc qui trình điện cực diode 

-Giấy giới thiệu 

-Hình 3x4 

tuần tại Khu CNC 

Tp.HCM. Cơ hội việc 

làm tại Khu CNC. 

*Số lượng: 01 

1.Nguyễn Ngọc Tuấn 
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*Tên đề tài: Mô phỏng  ảnh hưởng của 

yếu tố môi trường đến đặc tuyến và 

bước sóng phát xạ cho LEDs. 

(Effect of  parameters of  

environments on IV curves and 

wavelenghts  of  LEDs by simulation) 

(đề tài NCKH cấp Tp.) 

* Hướng dẫn:  

ThS. Vũ Thế Đảng 

 

- Lý thuyết bán dẩn phát xạ LEDs. 

- Sử dụng phần mềm TCAD và SILENSe 

mô phỏng đặc tuyến bán dẫn và phát quang. 

- Khảo sát các thông số môi trường ảnh 

hưởng đến hoạt động LEDs. 

* Phương pháp: 

- Đọc tài liệu, tổng quan lý thuyết bán dẫn và 

phát xạ. 

- Phần mềm mô phỏng. 

- So sánh thực nghiệm. 

* Kết quả: 

- Bảng số liệu thông số môi trường và đặc tuyến 

bán dẫn. 

- Bài báo khoa học. 

 

*Yêu cầu:  

- Lý thuyết LED và phần 

mềm mô phỏng. 

- Học nhóm 

 

*Số lượng: 01 

1.Nguyễn Đức Minh 

Tùng 
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*Tên đề tài: Khảo sát và đề xuất các 

tiêu chuẩn kiểm tra LEDs. 

 

* Hướng dẫn:  

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu 

- Mua các LED hiện có trên thị trường 

(được hỗ trợ). 

- Đo hình dạng điện cực. 

- Khảo sát đặc tuyến IV, phát xạ, tuổi thọ, 

nhiệt độ hoạt động, góc chiếu, độ rọi,… 

- Khảo sát hoạt động khi nđ, độ ẩm, tiếng 

ồn,… 

* Phương pháp: 

- Thu thập Leds. 

- Thực nghiệm các thông số bán dẫn. 

- So sánh, thống kê. 

* Kết quả:  

-Bảng số liệu LEDs cho thị trường Việt Nam. 

- Tủ trưng bày các loại LEDs và minh họa. 

*Yêu cầu:  

- Kiến thức về LED. 

- Ham học hỏi và có khả 

năng phối hợp, làm việc 

nhóm. 

- Thực nghiệm tại Khu 

CNC Tp.HCM. 

*Số lượng: 01 

1.Đinh Hoàng Việt 

Minh 

 

 

Tổng cộng: 29 sinh viên / 24 đề tài 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Seminar tốt nghiệp: 
 

Stt Tên đề tài(Tiếng Việt, Tiếng Anh) 

và giáo viên hướng dẫn 

Nội dung thực  hiện  Phương pháp thực hiện và kết quả Điều kiện và số lượng 

sinh viên thực hiện 

 

 

1 

*Tên đề tài:  Sử dụng phần mềm 

ANSYS mô phỏng tính chất nhiệt, điện 

và cơ cho bộ kích nhiệt hình chữ  Uvới 

2 thanh nóng và 1 thanh lạnh 

* Hướng dẫn:   

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu. 

- Tổng quan và nghiên cứu các thông số cấu 

trúc bộ kích nhiệt hình chữ U với 2 thánh 

nóng và 1 thanh lạnh. 

- Dùng ANSYS mô phỏng tính chất cơ-

nhiệt- điện. 

* Phương pháp: 

- Đọc tài liệu. 

- Mô phỏng phần mềm. 

* Kết quả: Hình ảnh, số liệu, bài thực hành 

*Yêu cầu:  

- Thích mô phỏng và đọc 

tài liệu. 

- Kiến thức về bán dẫn 

*Số lượng: 01 

1.Đỗ Lương Trần 

Quý 
 

 

 

2 

*Tên đề tài:  Tìm hiểu và sử dụng phần 

mềm TCAD cho mô phỏng tính chất 

bấn dẫn của LEDs. 

* Hướng dẫn:  

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu. 

 

 

- Tổng quan nghiên cứu về phần mềm 

TCAD: thao tác, sử dụng và các ứng dụng. 

- Cấu trúc, lý thuyết vế LEDs. 

- Mô phỏng tính chất: R, I-V, bước sóng,… 

theo các thông số chế tạo. 

* Phương pháp: 

- Đọc tài liệu. 

- Mô phỏng phần mềm. 

* Kết quả: Hình ảnh, số liệu, bài thực hành 

 

*Yêu cầu:  

 

*Số lượng:01 

1.Trương Anh Hồng 

3 *Tên đề tài:  Nghiên cứu về công nghệ 

CMOS. 

* Hướng dẫn:  

ThS. Nguyễn Chí Nhân 

 

 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi 

tiết 

 *Yêu cầu:  

 

*Số lượng:01 

1.Tôn Trọng Nhân 

4 * Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

ThS. Phạm Xuân Hiển 

 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi 

tiết 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết 

 

* Yêu cầu: 

- Có hứng thú với đề tài 

- Chảm chỉ, siêng năng, 

chịu khó, khả năng làm 

việc nhóm 

* Số lượng: 01 sinh viên 

1.Nguyễn Chí Ân 
5 

Tên đề tài: Tìm hiểu và xây dựng các 

bài thực tập cho robot 3WD Compact 

Omni-Directional Arduino 

* Hướng dẫn:  

HVCH. Châu Minh Phúc 

Xây dựng các bài thực tập về robot tự hành 

3WD Compact Omni-Directional Arduino 

Phương pháp lập trình điều khiển chuyển 

động cho robot 

Cách sử dụng ngôn ngữ C/C++ trong lập 

trình ứng dụng 

Cách sử dụng Arduino trong lập trình điều 

 1.Trần Đăng Khôi 



khiển 

Lập trình giao diện điều khiển robot từ máy 

tính 

Lập trình thu thập dữ liệu từ cảm biến và xử 

lý dữ liệu hiển thị lên máy tính 

 

6 
* Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

CN. Nguyễn Quang Vinh 

Liên hệ Thầy hướng dẫn Liên hệ Thầy hướng dẫn 1.Nguyễn Hồng 

Quang 

7 
* Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

CN. Nguyễn Quang Vinh 

Liên hệ Thầy hướng dẫn Liên hệ Thầy hướng dẫn 1.Tiền Vĩnh Minh Trí 

8 
* Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

CN. Trần Hữu Thông 

Liên hệ Thầy hướng dẫn Liên hệ Thầy hướng dẫn 1.Nguyễn Trần Lê 

Tân 

9 
* Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

CN. Nguyễn Thị Lệ Linh 

Liên hệ Thầy hướng dẫn Liên hệ Thầy hướng dẫn 1.Hồ Quốc Việt 

10 
* Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

HVCH. Nguyễn Hữu Trung 

Liên hệ Thầy hướng dẫn Liên hệ Thầy hướng dẫn 1.Văn Thị Thuỳ Đức 

 

11 * Tên đề tài:  

* Hướng dẫn:  

ThS. Phạm Xuân Hiển 

 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi 
tiết 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết 
 

1.Hoàng Trọng Sơn 



12 * Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

HVCH. Châu Minh Phúc 

 

Liên hệ Thầy hướng dẫn Liên hệ Thầy hướng dẫn 1.Phạm Thành Kha 

13 
* Tên đề tài:  

 

* Hướng dẫn:  

ThS. Trần Lê Thiên Thuỷ 

Liên hệ Thầy hướng dẫn Liên hệ Thầy hướng dẫn 1.Chu Thiện Vũ 

 

Tổng cộng: 12 đề tài /12sinh viên 

 

Bộ môn VLĐT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đề tài dự phòng: 

 
1 *Tên đề tài: Mô phỏng thuật toán cho 

khối INTER theo chuẩn H.264 

(Modeling of  Inter block for H.264) 

* GV Hướng dẫn:  
ThS. Bùi An Đông (Khoa ĐTVT) 

ĐT: 0989984818 

Email: andongbf@yahoo.com 

 

- Tìm hiểu và mô phỏng thuật toán * Phương pháp: Mô phỏng thuật toán 

* Kết quả: Mô phỏng thuật toán khối INTER 

*Yêu cầu: Matlab 

*Số lượng: 1 

2 *Tên đề tài: Tủ ủ ổn định nhiệt cao ứng 

dụng trong nuôi cấy vi sinh 

* Hướng dẫn:  

ThS. Vũ Thế Đảng 
ĐT: 0984.462253 

Email: vuthedang@gmail.com 

- Nghiên cứu các tính năng của tủ cấy vi 

sinh trong thực tế. 

- Nghiên cứu phương pháp lập trình và 

điều khiển công suất gia nhiệt bằng vi điều 

khiển AVR, MSP430, PIC hoặc ARM 

dùng phương pháp điều rộng xung PWM. 

- Phương pháp điều khiển vòng kín dùng 

PID. 

- Thi công mạch công suất và tủ cơ khí. 

- Lập trình các chế độ làm việc cho tủ ủ.  

* Phương pháp 

- Nghiên cứu các tiêu chuẩn của tủ ủ VI sinh. 

- Hoạt động của tủ ủ, các chế độ làm việc: đặt 

giờ, đặt nhiệt độ..vv 

- Các phương pháp gia nhiệt và diều khiển 

nhiệt độ. Tập trung vào điều khiển PWM 

- So sánh hiệu quả ổn định nhiệt độ với phương 

pháp điều khiển PID và phương pháp cửa sổ 

ON/OFF. 

- Cảm biến nhiệt và phương pháp tính nhiệt 

trong môi trường cô lập. 

* Kết quả:  

- Tủ ủ vi sinh có nhiệt độ ổn định cao với mức 

sai số 0.5oC. 

- Có thể đặt nhiệt độ từ 30 – 120oC. 

- Có thể hẹn thời gian hoạt động lên đến 36h; 

*Yêu cầu: 

- Có thể lập trình VĐK 

AVR hoặc PIC. 

- Có khả năng thi công 

mạch IN 

- Làm được thiết bị cơ 

khí. 

- Có kiến thức về điều 

khiển PID 

*Số lượng: 1 SV 

 

3 *Tên đề tài: Thu nhận dữ liệu và điều 

khiển 

(data collection and control) 

* Hướng dẫn: Th.S Trương Văn Thắng 

-Hệ thống gồm có: máy tính, vi điều 

khiển(89c51 hoặc pic …) thông các cổng 

USB hoặc Parallel hoặc rs232 

- Một số đầu dò nếu cần 

* Phương pháp:thu thập dữ liệu(analog và 

digital) và điều khiển 

* Kết quả: 

 

*Yêu cầu:biết vi điều 

khiển, máy tinh, điện tử 

và lập trình 

*Số lượng: 1 

 

4  * Tên đề tài: Thiết kế chế tạo Xe Robot 

Vượt Địa Hình 

* Tên tiếng anh: Design and manufacture 
High Jump Robot 
* Phạm vi ứng dụng: ứng dụng để di 

chuyển khảo sát bằng đường bộ ở những 

nơi có địa hình phức tạp, khó khăn di 

chuyển, … thường trong lĩnh vực quân 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi 

tiết 

 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết * Yêu cầu: 

- Có hứng thú với đề tài 

- Chảm chỉ, siêng năng, 

chịu khó, khả năng làm 

việc độc lập 

* Số lượng: 01 sinh viên 

mailto:andongbf@yahoo.com


sự, xử lý tình huống khẩn cấp, v.v 

* Hướng dẫn: 

Ths. Phạm Xuân Hiển 

5 * Tên đề tài: Thiết kế chế tạo Bàn Tay 

Robot hoạt động theo các thao tác của 

bàn tay người 

* Tên tiếng anh: Design and 
manufacture Robot Hand operating 
under the manipulation of the human 
hand  
* Hướng dẫn: 

Ths. Phạm Xuân Hiển 

HVCH. Nguyễn Quang Vinh 

Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết Liên hệ thầy hướng dẫn để biết thêm chi tiết 

 

* Yêu cầu: 

- Có hứng thú với đề tài 

- Chảm chỉ, siêng năng, 

chịu khó, khả năng làm 

việc nhóm 

* Số lượng: 01 hoặc 02 

sinh viên 

6 * Tên đề tài: 

Điều khiển Robot chuyển động theo quỹ 

đạo đường đi bất kỳ 

*Hướng dẫn: 

HVCH. Châu Minh Phúc 

-Sử dụng robot 3WD Compact Omni-

Directional Arduino có sẵn  của bộ môn(qua 

tết sẽ có robot) 

-Sử dụng mà hình cảm ứng làm thiết bị điều 

khiển với giao diện trực quan và dễ điều 

khiển 

-Quỹ đạo được cài đặt từ màn hình cảm ứng 

điều khiển 

-Tín hiệu điều khiển truyền không dây đến 

robot 

-Robot tự chuyển động theo quỹ đạo được 

truyền từ thiết bị điều khiển cảm ứng 

Phương pháp: 

-Đọc tài liệu 

-Thiết kế mạch điều khiển dùng màn hình 

cảm ứng 

-Sử dụng ngôn ngữ C/C++ 

Kết quả: 

-Robot có thể chuyển động theo quỹ đạo bất 

kỳ được cài đặt từ màn hình điều khiển cảm 

ứng. 

Số lượng: 01sv 

 

8 *Tên đề tài: chế tạo bàn tay robot mô 

phỏng theo hoạt động bàn tay người 

* Hướng dẫn: 

CN. Nguyễn Quang Vinh 

Ths. Phạm Xuân Hiển 

Liên hệ giáo viên hướng dẫn Liên hệ giáo viên hướng dẫn *Yêu cầu: 

-Kiến thức về vi điều 

khiển, lập trình C, hiểu 

về động cơ Servo,phần 

mềm mô phỏng cơ khí,… 

*Số lượng: 01 

9 *Tên đề tài: sử dụng MMC/SD Card 

thiêt kế LED quảng cáo và quang báo. 

* Hướng dẫn: 

CN. Nguyễn Quang Vinh 

Ths. Nguyễn Chí Nhân 

Liên hệ giáo viên hướng dẫn 
  

Liên hệ giáo viên hướng dẫn *Yêu cầu: Kiến thức về 

vi điều khiển( Atmega 

32,64,…), lập trình C, 

*Số lượng:1 

*  

 


