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TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 
 

 

Tên chƣơng trình:      Chƣơng trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực 

Trình độ đào tạo:       Tiến sĩ 

Ngành đào tạo:              Kỹ thuật cơ khí động lực  - Mechanical power Engineering 

Mã ngành:                62520116 

 

(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-ĐHBK-SĐH ngày    tháng    năm 2015 

của Hiệu trƣởng Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội) 

 

1. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Động cơ nhiệt 

1.1 Mục tiêu đào tạo 

1.1.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo Tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí động lực có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả 

năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tƣ 

duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả 

năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại 

học và Cao học. 

 

1.1.2 Mục tiêu cụ thể 
Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí động 

lực: 

Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ 

thuật cơ khí động lực. 

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động 

lực. 

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói 

trên trong thực tiễn. 

Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, 

giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên. 

 

1.2  Thời gian đào tạo 

Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có 

bằng ĐH. 

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm 

đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trƣờng là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung 

liên tục tại Trƣờng. 

 

1.3  Khối lƣợng kiến thức 

Khối lƣợng kiến thức bao gồm khối lƣợng của các học phần Tiến sĩ và khối lƣợng của các 

học phần bổ sung đƣợc xác định cụ thể cho từng loại đối tƣợng tại mục 4. 
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NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + khối lƣợng bổ sung (nếu có). 

NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + số tín chỉ (không kể luận văn) 

của Chƣơng trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành cơ khí động lực (tƣơng đƣơng với 41 tín 

chỉ). 

  

1.4  Đối tƣợng tuyển sinh 

Đối tƣợng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với ngành/chuyên ngành tốt nghiệp 

phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành) hoặc gần phù hợp với ngành/chuyên ngành cơ khí động 

lực. Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ tuyển sinh ngành/chuyên ngành tốt 

nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành). Mức độ ”phù hợp hoặc gần phù hợp“ với 

ngành/chuyên ngành cơ khí động lực, đƣợc định nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây. 

 

1.4.1 Định nghĩa 

Ngành/chuyên ngành phù hợp (đúng): Ngành/chuyên ngành phù hợp (đúng) là nh ng 

hƣớng đào tạo chuyên sâu Kỹ thuật động cơ nhiệt, Kỹ thuật ôtô và xe chuyên dụng, Khai thác 

và bảo trì ôtô máy k o, Kỹ thuật máy và cơ giới hóa nông lâm nghiệp. 

Ngành/chuyên ngành gần phù hợp:   

 Ngành “SPKT Cơ khí động lực“: Hƣớng chuyên sâu “Cơ khí động lực“. 

 Ngành “Chế tạo máy“: Hƣớng chuyên sâu “Máy và thiết bị động lực“. 

 Ngành “Cơ điện tử“: Hƣớng chuyên sâu “Cơ điện tử trên thiết bị động lực“. 

 Ngành “Kỹ thuật máy và thiết bị thủy khí“: Hƣớng chuyên sâu “Kỹ thuật máy và 

thiết bị thủy khí“. 

 Ngành “Kỹ thuật nhiệt lạnh“: Hƣớng chuyên sâu “Truyền nhiệt, truyền chất và 

cháy“. 

 Ngành Khai thác bảo trì tàu thủy. 

 

1.4.2 Phân loại đối tƣợng ngành  

- Đối tƣợng A1: Thí sinh có bằng ThS Khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc bằng 

thạc sĩ khoa học các trƣờng đại học ở nƣớc ngoài có uy tín cấp, với ngành tốt nghiệp cao học 

đúng với ngành/chuyên ngành Tiến sĩ.  

Đây là đối tƣợng không phải tham gia học bổ sung. 

- Đối tƣợng A2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng, phù hợp với 

ngành/chuyên ngành xếp loại “Xuất sắc” hoặc loại “Giỏi”.  Đối với bằng tốt nghiệp xếp loại 

“Giỏi” yêu cầu ngƣời dự tuyển là tác giả của ít nhất 01 bài báo đã đăng trong tạp chí/kỷ yếu 

hội nghị chuyên ngành có phản biện độc lập, đƣợc Hội đồng chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc 

tính điểm, có trong danh mục Viện chuyên ngành quy định hoặc ngƣời dự tuyển đạt thành tích 

sinh viên nghiên cứu khoa học từ giải ba cấp Trƣờng trở lên. 

 Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung toàn bộ chƣơng trình thạc sĩ khoa học. 

- Đối tƣợng A3: Thí sinh có bằng ThS kỹ thuật (thạc sĩ theo định hƣớng ứng dụng) đúng 

ngành hoặc có bằng ThS tốt nghiệp ngành gần phù hợp.  

Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung. 
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1.5  Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt 

Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quyết định số 3341/QĐ-

ĐHBK-SĐH ngày 21/8/2014 về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Hiệu trƣởng 

Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội. 

Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ phải đạt mức điểm C trở lên 

(xem mục 6). 

 

1.6  Thang điểm 

Khoản 6a Điều 62 của Quy định 3341/2014 quy định: 

Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết 

thúc học phần) đƣợc thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một ch  số thập 

phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm kiểm tra và 

điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số 

tƣơng ứng của từng điểm đƣợc quy định trong đề cƣơng chi tiết học phần). 

Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một ch  số thập phân sau dấu phẩy, sau đó đƣợc chuyển 

thành điểm ch  với mức nhƣ sau: 

         Điểm số từ   8,5 – 10  chuyển thành  điểm A (Giỏi) 

  Điểm số từ   7,0 – 8,4  chuyển thành  điểm B (Khá) 

  Điểm số từ   5,5 – 6,9  chuyển thành  điểm C (Trung bình) 

  Điểm số từ   4,0 – 5,4  chuyển thành  điểm D (Trung bình yếu) 

  Điểm số dƣới  4,0   chuyển thành  điểm F (Kém) 

 

1.7  Nội dung chƣơng trình 

1.7.1     Cấu trúc 

Cấu trúc chƣơng trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần nhƣ bảng sau đây.  

Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 
HP bổ sung 0 CT ThS KH  16TC  Bổ sung  4TC 

HP TS 8TC 

2 
TLTQ 2TC (Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên) 

CĐTS  Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC 

3 
NC khoa học và 

Luận án TS 

90 TC (thực hiện trong 3 năm đối với hệ tập trung liên tục và 04 

năm đối với hệ không tập trung liên tục) 

Lƣu ý:  

Số TC qui định cho các đối tƣợng trong là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành. 

Đối tƣợng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chƣơng trình ThS Khoa học 

của ngành tƣơng ứng, không cần thực hiện luận văn ThS.  

Các HP bổ sung đƣợc lựa chọn từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ. 

Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tƣợng A3 do Hội đồng khoa học Viện chuyên 

ngành và ngƣời hƣớng dẫn (NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong 

bảng kết quả học tập ThS của thí sinh với chƣơng trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ nhƣng phải đảm bảo số TC tối thiểu và tối đa trong bảng.   

Các HP TS đƣợc NHD đề xuất từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trƣờng nhằm 

trang bị kiến cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS. 

 

1.7.2 Học phần bổ sung 

a. Đối với NCS chƣa có bằng thạc sĩ (Đối tƣợng A2) 
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NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định 

công nhận là NCS gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí động lực theo 

chƣơng trình kỹ thuật động cơ đốt trong nhƣ sau: 

NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

KIẾN THỨC CHUNG 

Kiến thức 

chung 
SS6011 Triết học 3 3(3-0-0-6) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ  

Bắt buộc 

chung (16 

TC) 

TE5010 Lý thuyết ĐCĐT II 2 2(2-1-0-4) 

TE5020 Động lực học và dao động ĐCĐT 3 3(3-1-0-6) 

TE5030 Thiết kế, tính toán ĐCĐT 4 4(4-1-0-8) 

TE5040 Tăng áp động cơ 2 2(2-1-0-4) 

TE5050 Trang bị động lực 3 3(3-1-0-6) 

TE5060 Đồ án chuyên ngành ĐCĐT  2 2(1-2-1-2) 

Tự chọn 

(6 TC) 

 

TE4010 Thí nghiệm ĐCĐT 3 3(3-0-1-6) 

TE4020 Kỹ thuật bảo dƣỡng và sửa ch a ĐCĐT 3 3(3-0-1-6) 

TE3030 Nhiên liệu dầu mỡ và khí thải 3 3(3-1-0-6) 

TE3040 Hệ thống nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT 3 3(3-1-0-6) 

TE4200 Hệ thống điện và điện tử ô tô 3 3(3-0-1-6) 

TE3210 Lý thuyết ôtô 3 3(3-1-0-6) 

TE4240 Động lực học ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE3460 Máy thủy lực thể tích 2 2(2-1-0-4) 

ME4031 Dao động kỹ thuật 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  

Bắt buộc 

(8 TC) 

TE6020 Nhiên liệu thay thế dùng cho ĐCĐT  2 2(2-1-0-4) 

TE6010 Hình thành hỗn hợp và cháy trong ĐCĐT 2 2(2-1-0-4) 

TE6070 Mô hình hóa ĐCĐT 2 2(2-1-0-4) 

TE6060 
Các phần mềm mô phỏng cao cấp dùng cho 

ĐCĐT  
2 2(2-1-0-4) 

Tự chọn 

(6 TC) 

TE6090 Tự động điều khiển và điều chỉnh ĐCĐT 2 2(2-1-0-4) 

TE6030 Thí nghiệm nghiên cứu và phát triển ĐCĐT 2 2(2-0-1-4) 

TE6080 Động lực học, dao động và tuổi thọ ĐCĐT 2 2(2-1-0-4) 

TE6221 Hệ thống truyền lực ô tô 2 2(2-0-0-4) 

TE6050 Chẩn đoán kỹ thuật ĐCĐT 3 3(3-1-0-6) 

TE6941 Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 

2 2(2-1-0-4) 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

TE6272 Hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô  2 2(2-1-0-4) 

TE6040 Kiểm soát khí thải ĐCĐT 3 3(3-1-0-6) 

TE6110 Hệ thống nhiên liệu trên động cơ hiện đại 2 2(2-1-0-4) 

 * NCS đƣợc miễn các học phần thuộc phần kiến thức cơ sở theo quy định về đối tƣợng 

dự thi cao học của chƣơng trình đào tạo thạc sĩ tƣơng ứng.  

b. Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần (Đối tƣợng A3) 

Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành/chuyên ngành đề nghị chọn học bổ sung 

các HP “số TC và HP bổ sung do Hội đồng khoa học Viện chuyên ngành và NHD quyết 

định“ trong danh sách dƣới đây: 

 

TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ 

1 TE3020 Lý thuyết ĐCĐT I 3(3-1-0-6)  

2 TE3200 Kết cấu ô tô 3(3-1-0-6)  

3 TE3030 Nhiên liệu dầu mỡ và khí thải 3(3-1-0-6)  

4 TE3040 Hệ thống nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT 3(3-1-0-6)  

5 TE3210 Lý thuyết ôtô 3(3-1-0-6)  

6 TE3460 Máy thủy lực thể tích 2(2-1-0-4)  

7 TE4010 Thí nghiệm ĐCĐT 3(3-0-1-6)  

8 TE4020 Kỹ thuật bảo dƣỡng và sửa ch a ĐCĐT 3(3-0-1-6)  

9 TE4200 Hệ thống điện và điện tử ô tô 3(3-0-1-6)  

10 TE4240 Động lực học ô tô 2(2-1-0-4)  

11 ME4031 Dao động kỹ thuật 2(2-1-0-4)  

12 TE5010 Lý thuyết ĐCĐT II 2(2-1-0-4)  

13 TE5020 Động lực học và dao động ĐCĐT 3(3-1-0-6)  

14 TE5030 Thiết kế, tính toán ĐCĐT 4(4-1-0-8)  

15 TE5040 Tăng áp động cơ 2(2-1-0-4)  

16 TE5050 Trang bị động lực 3(3-1-0-6)  

17 TE6020 Nhiên liệu thay thế dùng cho ĐCĐT  2(2-1-0-4)  

18 TE6010 Hình thành hỗn hợp và cháy trong ĐCĐT 2(2-1-0-4)  

19 TE6070 Mô hình hóa ĐCĐT 2(2-1-0-4)  

20 TE6060 
Các phần mềm mô phỏng cao cấp dùng cho 

ĐCĐT  
2(2-1-0-4)  

21 TE6090 Tự động điều khiển và điều chỉnh ĐCĐT 2(2-1-0-4)  

22 TE6030 Thí nghiệm nghiên cứu và phát triển ĐCĐT 2(2-0-1-4)  

23 TE6080 Động lực học, dao động và tuổi thọ ĐCĐT 2(2-1-0-4)  

24 TE6221 Hệ thống truyền lực ô tô 2(2-0-0-4)  
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TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ 

25 TE6050 Chẩn đoán kỹ thuật ĐCĐT 3(3-1-0-6)  

26 
TE6941 Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 

2(2-1-0-4)  

27 TE6272 Hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô  2(2-1-0-4)  

28 TE6040 Kiểm soát khí thải ĐCĐT 3(3-1-0-6)  

29 TE6110 Hệ thống nhiên liệu trên động cơ hiện đại 2(2-1-0-4)  

 

1.7.3 Học phần Tiến sĩ 

Các HP TS nhằm giúp NCS cập nhật các kiến thức mới nhất của lĩnh vực chuyên môn, 

nâng cao trình độ lý thuyết, phƣơng pháp luận NC và khả năng ứng dụng các phƣơng pháp 

NC khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực NC. Mỗi HP TS đƣợc thiết kế với khối 

lƣợng từ 2 đến 3 TC. Mỗi NCS phải hoàn thành tối thiểu 8 TC tƣơng ứng với 3 HP trở lên. 

 

a. Danh mục học phần Tiến sĩ 

 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 TE7010 
Trao đổi khí trong động 

cơ đốt trong 

GS. Phạm Minh Tuấn 

PGS. Lê Anh Tuấn 
3 3(3-0-0-6) 

2 TE7021 
Quản lý nhiệt trong động 

cơ đốt trong 

GS. Phạm Minh Tuấn 

PGS. Khổng Vũ Quảng 
3 3(3-0-0-6) 

3 TE7031 

Trao đổi nhiệt và trao đổi 

chất trong động cơ đốt 

trong 

PGS. Hoàng Đình Long 

PGS. Khổng Vũ Quảng 
3 3(3-0-0-6) 

4 TE7041 
Độ bền và tuổi thọ của 

động cơ đốt trong 

PGS. Phạm Văn Thể 

TS. Phạm H u Tuyến 
3 3(3-0-0-6) 

5 TE7051 
Xu hƣớng phát triển động 

cơ hiện đại 

PGS. Hoàng Đình Long 

PGS. Lê Anh Tuấn 
3 3(3-0-0-6) 

 

* Nghiên cứu sinh có thể chọn một học phần tự chọn liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật cơ khí 

động lực trong các học phần do Viện Cơ khí động lực phụ trách, phù hợp với yêu cầu của đề 

tài nghiên cứu. 

 

b. Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ 

 

TE7010 Trao đổi khí trong động cơ đốt trong 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về quá trình nạp, thải trong động cơ 4 k , hệ số nạp 

và tỷ lệ khí sót, lƣu động dòng khí qua cửa nạp và cửa thải, quá trình qu t khí trong động cơ 4 

k  và động cơ 2 k ,  các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nạp và các giải pháp tăng chất 

lƣợng nạp bằng tăng áp. 

 

TE7010 Gas exchange process in internal combustion engines 

Provides deep knowledge on intake and exhaust processes in four stroke engines, volumetric 

efficiency and residual fraction, flow through valves and ports, scavenging process in four 

stroke and two stroke engines. Impacts to intake quality and methods to improve volumetric 

efficiency by supercharging and turbocharging are also discussed. 
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TE7021 Quản lý nhiệt trong động cơ đốt trong 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản lý-điều tiết nhiệt trong động cơ đốt trong 

nhằm mục đích giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm độc hại trong khí thải. Ngoài ra, trong học phần 

còn trình bày một số biện pháp tận dụng nhiệt hiện đang đƣợc quan tâm nhằm góp phần nâng 

cao hiệu quả sử dụng năng lƣợng 

 

TE7021 Thermomanagement in internal combustion engines 

Provides deep knowledge on thermo -management and –distribution in internal combustion 

engines aiming fuel consumption and exhaust emission reduction. Advanced technical 

measures of thermo usage applied for energy efficiency are also discussed. 

 

 

TE7031 Trao đổi nhiệt và trao đổi chất trong động cơ đốt trong 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về trao đổi nhiệt và trao đổi chất trong động cơ, các 

mô hình trao đổi nhiệt và trao đổi chất, cân bằng năng lƣợng, ảnh hƣởng của trao đổi nhiệt 

đến hiệu suất nạp, mức phát thải và hiệu suất của cụm tuabin tăng áp. 

 

TE7031 Heat and mass transfer in internal combustion engines 

Provides deep knowledge on heat and mass transfer in internal combustion engines, models of 

heat and mass transfer, engine energy balance, effects of heat transfer on volumetric 

efficiency, emissions and exhaust turbine performance. 

 

TE7041 Độ bền và tuổi thọ của động cơ đốt trong 

Học phần cung cấp các kiến thức về nâng cao độ bền động cơ trong thiết kế cũng nhƣ các tiêu 

chuẩn thử nghiệm đánh giá độ bền, phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến độ bền nhƣ rung 

động, dao động xoắn, chế độ làm việc…, các vấn đề cần quan tâm khi hoán cải động cơ hoặc 

sử dụng các loại nhiên liệu thay thế. 

 

TE7041 Durability of internal combustion engines 

Provides knowledge on engine durability improvement as well as testing standards for 

components and engine durability; study possible effects such as vibration, operating 

conditions, engine modification and alternative fuel utilization on engine durability. 

 

TE7051 Xu hƣớng phát triển động cơ hiện đại 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về xu hƣớng phát triển và ứng dụng của động cơ đốt 

trong hiện đại bao gồm hệ thống điều khiển và quản lý động cơ bằng điện tử, hệ thống thay 

đổi khí thích ứng, các hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển bằng điện tử, công nghệ 

đốt hỗn hợp đồng nhất do n n (HCCI), công nghệ nâng cao hiệu suất chu trình nhiệt, các động 

cơ đốt trong kiểu rotor. 

 

TE7051 Development perspectives and applications of internal combustion engines  

The study unit provides deep knowledge on applications and development trend of modern 

internal combustion engines, including electronic engine management system, adaptive valve 

and gas-exchange control system, electronically controlled direct fuel injection systems, 

homogeneous charge compression ignition technology, technology for increased engine cycle 

heat efficiency, rotor type internal combustion engine. 
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c. Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ 

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ ngày Ký 

quyết định công nhận NCS và theo kế hoạch năm học. HP TS đƣợc coi là đạt nếu điểm kết 

thúc đạt từ C trở lên. 

Các HP TS đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 

 

Bước 1: Khi NCS nhập học, NCS phải đăng ký học các HP TS và nộp cho Viện ĐT Sau 

đại học.  

Bước 2: Viện Cơ khí động lực lên kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho giáo viên phụ 

trách học phần và giao cho giáo viên phụ trách HP trong tuần thứ 5 của học k . 

Bước 3: NCS thực hiện các HP TS theo đúng qui định và yêu cầu của môn học. 

 Bước 4: Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm nộp cho Viện Cơ khí động lực kết quả học 

phần chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc học k  để Viện chuyên ngành nộp kết quả cho Viện 

Đào tạo Sau đại học. 

 

1.7.4. Tiểu luận tổng quan 

Bài TLTQ về tình hình NC và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: thể hiện kết quả NC 

phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nƣớc liên quan 

mật thiết đến đề tài luận án, nêu nh ng vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nh ng vấn đề mà luận án 

cần tập trung NC giải quyết. NCS thực hiện bài TLTQ dƣới sự hƣớng dẫn của NHD luận án. 

Tiểu luận tổng quan đƣợc đánh giá kết thúc thông qua hình thức báo cáo trƣớc đơn vị chuyên 

môn (báo cáo trình bày trong khoảng 15 phút), tranh luận và trả lời câu hỏi, sau đó đơn vị 

chuyên môn sẽ đánh giá bài TLTQ đạt yêu cầu hay chƣa đạt yêu cầu, có ghi biên bản buổi báo 

cáo.  

NCS phải hoàn thành bài TLTQ với kết quả đạt yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

đƣợc triệu tập trúng tuyển. Tiểu luận tổng quan tƣơng đƣơng với 2 tín chỉ. 

 

1.7.5 Chuyên đề Tiến sĩ 

Các CĐTS đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của NCS, 

nâng cao năng lực NC khoa học, giúp NCS giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài 

luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ, có thể tùy chọn từ danh 

sách hƣớng chuyên sâu. Mỗi hƣớng chuyên sâu đều có ngƣời hƣớng dẫn do Hội đồng Xây 

dựng chƣơng trình đào tạo chuyên ngành của Viện quyết định. 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất đề tài cụ thể. Ƣu tiên 

đề xuất đề tài gắn liền, thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ. 

Sau khi đã có đề tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài đó dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của 

ngƣời hƣớng dẫn chuyên đề. 

Danh mục hƣớng chuyên sâu cho Chuyên đề Tiến sĩ 

 

TT MÃ SỐ HƢỚNG CHUYÊN SÂU NGƢỜI HƢỚNG DẪN TÍN CHỈ 

1 TE7110 
Quá trình cháy trong động 

cơ đốt trong 

GS. Phạm Minh Tuấn 

PGS. Lê Anh Tuấn 

TS. Phạm H u Tuyến 

2 

2 TE7121 

Công nghệ mới trong thiết 

kế, chế tạo và sửa ch a 

động cơ 

PGS. Hoàng Đình Long 

PGS. Lê Anh Tuấn 

TS. Phạm H u Tuyến 

2 

3 TE7131 
Công nghệ giảm phát thải 

cho động cơ đốt trong 

GS. Phạm Minh Tuấn 

PGS. Lê Anh Tuấn 

PGS. Khổng Vũ Quảng 

2 
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4 TE7141 
Vật liệu mới trong chế tạo 

động cơ 

PGS. Hoàng Đình Long 

TS. Phạm H u Tuyến 

PGS. Khổng Vũ Quảng 

2 

5 TE7151 
Giảm rung và giảm ồn cho 

động cơ đốt trong 

PGS. Phạm Văn Thể 

PGS. Khổng Vũ Quảng 

TS. Phạm H u Tuyến 

2 

6 TE7161 
Nhiên liệu sạch dùng cho 

động cơ đốt trong 

PGS. Lê Anh Tuấn 

PGS. Hoàng Đình Long 

TS. Phạm H u Tuyến 

2 

7 TE7171 Nguồn động lực xe hybrid  
PGS. Khổng Vũ Quảng 

TS. Trần Anh Trung 
2 

8 TE7181 
Vật liệu xúc tác xử lý khí 

thải động cơ đốt trong 

PGS. Lê Anh Tuấn 

TS. Nguyễn Thế Lƣơng 
2 

 

CĐTS đƣợc coi là đạt nếu kết quả trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ C trở lên. 

 

1.7.6. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

NC khoa học là giai đoạn chính, mang tính bắt buộc trong quá trình NCS thực hiện 

LATS. Đây là giai đoạn mà NCS có thể đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới, hình thành 

các cơ sở quan trọng nhất để viết nên LATS. Trên cơ sở tính chất của lĩnh vực NC thuộc 

khoa học tự nhiên hay khoa học kỹ thuật – công nghệ, các Viện chuyên ngành, các BM và 

NHD có các yêu cầu cụ thể đối với việc NC khoa học của NCS: 

Đánh giá hiện trạng tri thức, hiện trạng giải pháp công nghệ liên quan đến đề tài luận án. 

Yêu cầu điều tra, thực nghiệm để bổ sung các d  liệu cần thiết. 

Yêu cầu suy luận khoa học hoặc thiết kế giải pháp, gắn liền với thí nghiệm. 

Phân tích, đánh giá các kết quả thu đƣợc từ quá trình suy luận khoa học hay thí nghiệm. 

NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải đƣợc công bố 

chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các đề 

tài NCKH và bài viết công bố phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính trung 

thực, tính khoa học và tính mới. Nội dung các bài báo không đƣợc trùng lặp và phản ánh các 

nội dung chính của luận án. Các bài báo, phát minh, sáng chế là kết quả nghiên cứu, nghiên 

cứu sinh phải đứng tên của Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội.  

Luận án tiến sĩ phải là một công trình NC khoa học sáng tạo của chính NCS, có đóng góp 

về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc 

phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề 

của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. 

NCS chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của 

luận án, chấp hành các quy định về sở h u trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 

 

1.8 Danh sách Tạp chí/Hội nghị khoa học 

Các diễn đàn khoa học trong và ngoài nƣớc trong bảng dƣới đây là nơi NCS có thể chọn 

công bố các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ. 

Đề nghị ghi cụ thể và chọn lựa các tạp chí uy tín để nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Danh mục này phải do hội đồng khoa học của Viện CN đề xuất và thông qua. 
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TT Tên tạp chí Địa chỉ liên hệ 
Định k  xuất 

bản / họp 

1 
Khoa học và Công nghệ các 

trƣờng đại học kỹ thuật 

ĐH Bách Khoa Hà Nội; Số 1, phố 

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 
Hàng tháng 

2 Khoa học và công nghệ 
Viện Hàn lâm khoa học và CN Việt 

Nam 
Hàng tháng 

3 
Phát triển khoa học và công 

nghệ 
Đại học Quốc gia Tp. HCM Hàng tháng 

4 Khoa học và kỹ thuật Học viện Kỹ thuật quân sự Hàng tháng 

5 Khoa học và phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hàng tháng 

6 Cơ khí Việt Nam Hội Cơ khí Việt Nam Hàng tháng 

7 Giao thông vận tải Bộ giao thông vận tải Hàng tháng 

8 Khoa học – Công nghệ Trƣờng ĐH Hàng Hải Hàng tháng 

9 Khoa học Giao thông vận tải Trƣờng ĐH Giao thông vận tải Hàng tháng 

10 Khoa học và Công nghệ nhiệt Hội kỹ thuật nhiệt Việt Nam Hàng tháng 

11 Khoa học Trƣờng ĐH Huế Hàng tháng 

12 Khoa học và công nghệ Trƣờng ĐH Đà Nẵng Hàng tháng 

13 Khoa học và công nghệ Trƣờng ĐH Thái Nguyên Hàng tháng 

14 Nghiên cứu KH & CN Quân sự Viện KH&CN Quân sự Hàng tháng 

15 Kỹ thuật và trang bị Tổng cục kỹ thuật Quân đội Hàng tháng 

16 Khoa học và Công nghệ Trƣờng ĐH Công nghiệp HN Hàng tháng 

17 
Khoa học Công nghệ Giao 

thông vận tải 

Trƣờng ĐH Giao thông vận tải TP. 

HCM 
Hàng tháng 

18 

Báo cáo khoa học tại hội nghị 

khoa học Quốc gia và Quốc tế 

về các lĩnh vực Cơ khí, Cơ khí 

động lực, Tự động hóa... 

  

19 

Các tạp chí Khoa học nƣớc 

ngoài cấp quốc gia và quốc tế 

viết bằng 1 trong các thứ tiếng 

sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, 

Trung Quốc và các tạp chí 

Khoa học nƣớc ngoài khác do 

hội đồng khoa học của Viện 

quyết định 
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2. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Ô tô và Máy kéo 

2.1  Mục tiêu đào tạo 

2.1.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật ô tô 

máy k o có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên 

cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tƣ duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết 

các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, 

đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học. 

 

2.1.2 Mục tiêu cụ thể 

Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí 

động lực, hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật ô tô máy k o: 

Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực Động 

lực học ô tô và xe chuyên dụng, Tối ƣu hóa các kết cấu, Điều khiển các hệ thống ô tô và xe 

chuyên dụng. 

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Động lực học ô tô và 

xe chuyên dụng, Tối ƣu hóa các kết cấu, Điều khiển các hệ thống ô tô và xe chuyên dụng.  

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật thuộc các lĩnh vực nói 

trên trong thực tiễn. 

Có khả năng cao để trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, 

giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực nói trên. 

 

2.2  Thời gian đào tạo 
Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có 

bằng ĐH. 

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm 

đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trƣờng là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung 

liên tục tại Trƣờng. 

 

2.3  Khối lƣợng kiến thức 

Khối lƣợng kiến thức bao gồm khối lƣợng của các Học phần trình độ Tiến sĩ và khối lƣợng 

của các Học phần bổ sung đƣợc xác định cụ thể cho từng loại đối tƣợng tại mục 4. 

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ + khối lƣợng bổ sung (nếu có). 

NCS có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ + toàn bộ các học phần trong chƣơng trình đào tạo 

thạc sỹ kỹ thuật ô tô định hƣớng nghiên cứu (không bao gồm luận văn). 

 

2.4  Đối tƣợng tuyển sinh 

Đối tƣợng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với chuyên ngành tốt nghiệp phù 

hợp (đúng ngành) hoặc gần phù hợp với các chƣơng trình đào tạo tiến sĩ thuộc chuyên ngành 

kỹ thuật cơ khí động lực. Chỉ tuyển sinh đối với các đối tƣợng có bằng ĐH với chuyên ngành 

tốt nghiệp phù hợp. Mức độ "phù hợp hoặc gần phù hợp" với chuyên ngành Kỹ thuật ô tô và 

xe chuyên dụng, đƣợc định nghĩa cụ thể ở mục 2.4.1 sau đây. 

 

2.4.1 Định nghĩa 

Ngành phù hợp: Là nh ng hƣớng đào tạo Kỹ thuật ô tô, Động cơ nhiệt, Máy và thiết bị 

thuỷ khí, Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí Lâm nghiệp, Cơ khí xây dựng, Cơ khí giao thông, Cơ 

khí ô tô thuộc ngành Cơ khí động lực. 

Ngành gần phù hợp: Là nh ng hƣớng đào tạo chuyên sâu thuộc các ngành sau: 

- Ngành "Công nghệ chế tạo máy". 
- Ngành "Cơ điện tử". 
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- Ngành "Lý luận và phƣơng pháp giảng dạy": Hƣớng chuyên sâu "Sƣ phạm kỹ thuật 
Cơ khí động lực", "Sƣ phạm kỹ thuật công nghiệp", "Sƣ phạm kỹ thuật cơ khí". 

- Ngành "Cơ khí thủy lợi". 
- Ngành "Điều khiển và Tự động  hóa". 

 

 

2.4.2 Phân loại đối tƣợng ngành phù hợp 

- Đối tƣợng A1: Thí sinh có bằng ThS Khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội, thạc sĩ khoa học 

các trƣờng đại học ở nƣớc ngoài có uy tín cấp, với ngành tốt nghiệp cao học đúng với 

ngành/chuyên ngành Tiến sĩ. Đây là đối tƣợng không phải tham gia học bổ sung. 

- Đối tƣợng A2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng, phù hợp với 

ngành/chuyên ngành xếp loại “Xuất sắc” hoặc loại “Giỏi”.  Đối với bằng tốt nghiệp xếp loại 

“Giỏi” yêu cầu ngƣời dự tuyển là tác giả của ít nhất 01 bài báo đã đăng trong tạp chí/kỷ yếu 

hội nghị chuyên ngành có phản biện độc lập, đƣợc Hội đồng chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc 

tính điểm, có trong danh mục Viện chuyên ngành quy định hoặc ngƣời dự tuyển đạt thành tích 

sinh viên nghiên cứu khoa học từ giải ba cấp Trƣờng trở lên.  Đây là đối tƣợng phải tham gia 

học bổ sung toàn bộ chƣơng trình thạc sĩ khoa học. 

- Đối tƣợng A3: Thí sinh có bằng ThS kỹ thuật (thạc sĩ theo định hƣớng ứng dụng) đúng 

ngành hoặc có bằng ThS tốt nghiệp ngành gần phù hợp. Đây là đối tƣợng phải tham gia học 

bổ sung. 

 

2.5  Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt 
Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quyết định số 3341/QĐ-

ĐHBK-SĐH ngày 21/8/2014 về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Hiệu trƣởng 

Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội. Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ 

phải đạt mức điểm C trở lên (xem mục 6). 

 

 

2.6  Thang điểm 

Khoản 6a Điều 62 của Quy định 3341/2014 quy định: 

Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết 

thúc học phần) đƣợc thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một ch  số thập 

phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm kiểm tra và 

điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số 

tƣơng ứng của từng điểm đƣợc quy định trong đề cƣơng chi tiết học phần). 

Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một ch  số thập phân sau dấu phẩy, sau đó đƣợc chuyển 

thành điểm ch  với mức nhƣ sau: 

Điểm số từ   8,5 – 10  chuyển thành  điểm A (Giỏi) 

  Điểm số từ   7,0 – 8,4  chuyển thành  điểm B (Khá) 

  Điểm số từ   5,5 – 6,9  chuyển thành  điểm C (Trung bình) 

  Điểm số từ   4,0 – 5,4  chuyển thành  điểm D (Trung bình yếu) 

  Điểm số dƣới  4,0   chuyển thành  điểm F (Kém) 
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2.7  Nội dung chƣơng trình 

2.7.1 Cấu trúc 

 

Cấu trúc chƣơng trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần nhƣ bảng sau đây. 

Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 
HP bổ sung 0 CT ThS KH 

16TC  Bổ sung  

4TC 

HP TS 8TC 

2 
TLTQ 2TC, Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên 

CĐTS Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC 

3 
NC khoa học 

Luận án TS 

90 TC (thực hiện trong 3 năm đối với hệ tập trung liên tục và 

04 năm đối với hệ không tập trung liên tục) 

Lƣu ý:  

Số TC qui định cho các đối tƣợng trong là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành. 

Đối tƣợng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chƣơng trình ThS Khoa học 

của ngành tƣơng ứng, không cần thực hiện luận văn ThS.  

Các HP bổ sung đƣợc lựa chọn từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ. 

Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tƣợng A3 do Hội đồng khoa học Viện Cơ khí 

Động lực và ngƣời hƣớng dẫn (NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong 

bảng kết quả học tập ThS của thí sinh với chƣơng trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ nhƣng phải đảm bảo số TC tối thiểu và tối đa trong bảng.   

Các HP TS đƣợc NHD đề xuất từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trƣờng nhằm 

trang bị kiến cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS. 

 

2.7.2 Học phần bổ sung 

a. Đối với NCS chƣa có bằng thạc sĩ (Đối tƣợng A2) 

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định 

công nhận là NCS gồm các học phần đƣợc mô tả trong quyển "Chương trình đào tạo Thạc sĩ 

kỹ thuật ô tô" thuộc chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực hiện hành của trƣờng ĐH Bách 

Khoa Hà Nội, theo chƣơng trình cụ thể nhƣ sau: 

 

NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

KIẾN THỨC CHUNG 

Kiến 

thức 

chung 
SS6011 Triết học 3 3(3-0-0-6) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ  

Bắt buộc 

chung 

(15 TC) 

TE4240 Động lực học ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE5230 Xe chuyên dụng 3 3(3-1-0-6) 

TE5240 Đồ án chuyên ngành ô tô 2 2(0-3-1-4) 

TE5200 Ứng dụng máy tính trong kỹ thuật ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE4250 Cơ sở thiết kế ô tô 2 2(2-1-0-4) 

TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô 2 2(2-0-0-4) 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

TE5010 Lý thuyết động cơ đốt trong II 2 2(2-1-0-4) 

Tự chọn 

(7 TC) 

TE4200 Hệ thống điện và điện tử ô tô 3 3(3-0-1-6) 

TE5210 Cơ điện tử ô tô cơ bản 3 3(3-0-1-6) 

TE5220 Thí nghiệm ô tô 2 2(2-0-1-4) 

TE3220 Kỹ thuật bảo dƣỡng, sửa ch a ô tô 4 4(3-1-1-8) 

TE4010 Thí nghiệm ĐCĐT 3 3(3-0-1-6) 

TE4020 Kỹ thuật bảo dƣỡng và sửa ch a ĐCĐT 3 3(3-0-1-6) 

TE5040 Tăng áp động cơ  2 2(2-1-0-4) 

TE4470 Truyền động thủy lực thể tích 2 2(2-1-0-4) 

TE4530 Động lực học hệ thống thủy lực 2 2(2-1-0-4) 

ME4322 Công nghệ gia công áp lực 2 2(2-0-1-4) 

EE3059 Cảm biến ĐL và xử lý THĐ 2 2(2-1-0-4) 

ME4181 Phƣơng pháp phần tử h u hạn  2 2(2-1-0-4) 

ME4031 Dao động kỹ thuật 2 2(2-0-0-4) 

EE3359 Kỹ thuật điều khiển tự động 3 3(3-1-0-6) 

ME4051 Động lực học hệ nhiều vật 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU 

Bắt buộc 

chung   

(8 TC) 

TE6220 Hệ thống truyền lực ô tô  3 3(3-0-0-6) 

TE6230 
Động lực học hƣớng chuyển động và điều 

khiển của ô tô  
3 3(2-2-0-6) 

TE6241 Động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô  2 2(2-0-0-4) 

Tự chọn 

(6 TC) 

TE6253 
Động lực học phanh và hệ thống phanh trên ô 

tô  
2 2(2-0-0-4) 

TE6311 Động lực học các hệ thống thủy khí trên ô tô  2 2(2-0-0-4) 

TE6331 Thiết kế các hệ thống cơ điện tử trên ô tô  2 2(2-0-0-4) 

TE6020 Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong  2  2(2-1-0-4) 

TE6030 
Thí nghiệm nghiên cứu và phát triển động cơ 

đốt trong 
2 2(2-0-1-4) 

TE6941 
Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

* NCS đƣợc miễn các học phần thuộc phần kiến thức cơ sở theo quy định về đối tƣợng dự thi 

cao học của chƣơng trình đào tạo thạc sĩ tƣơng ứng.  

 

b. Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần (Đối tƣợng A3) 

Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành/chuyên ngành đề nghị học các học phần bổ 

sung nhƣ sau: 
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Sô TT 
Mã số Tên học phần Khối lƣợng Đánh giá 

1 
TE6230 

Động lực học hƣớng chuyển động và 

điều khiển của ô tô  
3(2-2-0-6) 

CC0,2 T0,8 

2 
TE6241 

Động lực học thẳng đứng và hệ thống 

treo ô tô  
2(2-0-0-4) 

CC0,2 T0,8 

 

2.7.3 Học phần trình độ Tiến sĩ 

Mỗi NCS phải hoàn thành tối thiểu 8 TC tƣơng ứng với 3 HP trở lên. 

a. Danh mục học phần trình độ Tiến sĩ 

MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

TE7210 Động lực học ô tô nâng cao 

1. PGS. Lƣu Văn Tuấn 

2. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

3. PGS. Võ Văn Hƣờng 

4. TS.Trịnh Minh Hoàng 

3 3(2-2-0-6) 

TE7220 Công nghệ khung vỏ  

1. TS. Hoàng Thăng Bình  

2. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

3. TS. Dƣơng Ngọc Khánh 

4. TS. Trần Thanh Tùng 

3 3(2-2-0-6) 

TE7230 Ô tô sử dụng năng lƣợng mới 

1. TS. Đàm Hoàng Phúc 

2. PGS. Hồ H u Hải 

3. TS. Trần Thanh Tùng 

3 3(2-2-0-6) 

TE7240 
Mô hình hóa và mô phỏng 

các hệ thống trên ô tô 

1. TS. Trịnh Minh Hoàng 

2. TS. Trần Thanh Tùng 
3 3(2-2-0-6) 

TE7250 
Động lực học xe chuyên 

dụng 

1. PGS. Võ Văn Hƣờng  

2. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

3. TS. Trần Thanh Tùng 

3 3(2-2-0-6) 

TE7260 Hệ thống động lực ô tô 
1. PGS. Nguyễn Trọng Hoan  

2. PGS. Hồ H u Hải 
3 3(2-2-0-6) 

TE7270 
Các hệ thống điều khiển tích 

cực trên ô tô 

1. PGS. Hồ H u Hải 

2. TS. Đàm Hoàng Phúc 

3. TS. Trần Thanh Tùng 

3 3(2-2-0-6) 

TE7280 Ồn rung trên ô tô 

1. TS. Dƣơng Ngọc Khánh 

2. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

3. TS. Hoàng Thăng Bình 

3 3(3-0-0-6) 

 

b. Mô tả tóm tắt học phần trình độ Tiến sĩ 

 

TE7210 Động lực học ô tô nâng cao 

Nghiên cứu các quan hệ động lực học của bánh xe và xe ô tô theo các phƣơng. Phân tích,  

đánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố kết cấu, yếu tố ngoại cảnh và yếu tố điều khiển đến tính 

năng động lực học của xe. 

 

 

TE7210 Advanced vehicle dynamics 

Dynamics of tire and vehicle in three dimension space. Analyse and assess influences of 

structural factors, objective factors and control factors on vehicle dynamic characteristics. 
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TE7220 Công nghệ khung vỏ 

Học phần đề cập đến chức năng và kết cấu của khung vỏ ô tô, các loại vật liệu và phƣơng 

pháp tính toán khung vỏ ô tô, giới thiệu các công nghệ trong gia công khung vỏ, các kết cấu 

tăng cƣờng an toàn thụ động và giảm ồn rung. 

 

TE7220 Vehicle Body Technology 

This subject deals with the structures and functions of  vehicle body, types of material and 

calculation method for vehicle body, introduces processing technology of the vehicle body, 

types of structure for improving of passive safety and reducing vibration and noise. 

 

TE7230 Ô tô sử dụng năng lƣợng mới 

Học phần giới thiệu các loại năng lƣợng mới sử dụng trên ô tô của thế kỷ 21, phân tích các hệ 

thống truyền lực sử dụng trên ô tô sử dụng các loại năng lƣợng mới. 

 

TE7230  New power sources for Vehicles 

This module introduces the development trends of the automotive power  sources in 21st  

century; and analysis of the drivertrain systems in the automobile using new power sources. 

 

TE7240 Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống trên ô tô 

Môn học Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống trên ô tô trình bày phƣơng pháp luận về việc 

phân tích và ứng dụng các phân mềm chuyên dụng hỗ trợ nghiên cứu về phƣơng pháp mô 

hình hóa và mô phỏng các hệ thống trên ô tô. Môn học sẽ cung cấp kiến thức liên quan đến 

phƣơng pháp lựa chọn các tham số tính toán và xây dựng các mô hình phù hợp cho các đối 

tƣợng nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích d  liệu mô hình mô phỏng, các kết quả nghiên cứu có 

thể đƣợc đánh giá và so sánh với mô hình thực tế để phát triển sản phẩm. 

 

TE7240 Modeling and simulation of automotive systems   

Modeling and simulation of automotive systems  is the study on theory and analysis of 

specialized software aided in modeling automotive systems. This subject related modal 

parameters and modal analysis in choosing objective functions in respectively. Based on the 

modeling data analysis, the results can be estimated then verified with real model in 

developing production. 

 

TE7250 Động lực học xe chuyên dụng 

Nghiên cứu nguyên lý, kết cấu cơ bản và động lực học của các cơ cấu di động bánh lốp và 

xích với nền mềm và của thiết bị công tác của xe chuyên dụng. 

 

TE7250 Dynamics of ground working machines 

basic principles, structures and dynamics of moving systems and working mechanisms of 

ground working machines. 

 

TE7260 Hệ thống động lực ô tô 

Các nguồn động lực và hệ thống truyền lực sử dụng trên ô tô và đặc tính của chúng. Động lực 

học và điều khiển hệ thống động lực nhằm kiểm soát công suất và hiệu suất hệ thống động 

lực. 

 

TE7260 Powertrain systems in vehicles 

Vehicle engines and transmission systems and their characteristcs. Dynamics and control of 

powertrain system for efficiency and energy management. 
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TE7270 Các hệ thống động điều khiển tích cực trên ô tô 

Hệ thống tích cực và các thành phần của nó. Phân tích đánh giá các hệ thống điều khiển tích 

cực trên ô tô. 

 

TE7270  Active systems in vehicle  

Active system in vehicle and its components. Analysis and assess active systems in vehhicles.  

 

TE7280 Ồn rung trên ô tô 

Môn học rung động, ồn rung và độ xóc (NVH) nghiên cứu các đặc điểm về tiếng ồn và dao 

động của ô tô. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức liên quan đến động lực học các kết cấu trên 

ô tô; phƣơng pháp xác định, xây dựng mô hình tính toán dao động&ồn rung. Trên cơ sở đó 

tiến hành phân tích và tối ƣu hóa các kết cấu thông qua lý thuyết về dao động&ồn rung nhằm 

mục đích hiểu và kiểm soát đƣợc dao động và ồn rung ô tô. 

 

TE7280 Automotive Noise, Vibration and Harshness 

Noise, vibration, and harshness (NVH) is the study and modification of the noise and 

vibration characteristics of vehicles. The knowledge related to vibration properties of 

structures on automobile, identified method and calculated modeling of noise&vibration are 

taught. Base on theory of noise&vibration, structural analysis and optimization can be 

calculated to understand and control noise & vibration of automobile. 

 

c. Kế hoạch học tập các học phần trình độ Tiến sĩ 

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ ngày Ký 

quyết định công nhận NCS và theo kế hoạch năm học. HP TS đƣợc coi là đạt nếu điểm kết 

thúc đạt từ C trở lên 

Các HP TS đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 

Bước 1: Khi NCS nhập học, NCS phải đăng ký học các HP TS và nộp cho Viện ĐT Sau đại 

học.  

Bước 2: Viện Cơ khí Động lực lên kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho giáo viên phụ trách 

học phần và giao cho giáo viên phụ trách HP trong tuần thứ 5 của học k . 

Bước 3: NCS thực hiện các HP TS theo đúng qui định và yêu cầu của môn học. 

 Bước 4: Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm nộp cho Viện Cơ khí Động lực  kết quả học 

phần chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc học k  để Viện chuyên ngành nộp kết quả cho Viện 

Đào tạo Sau đại học. 

 

2.7.4. Tiểu luận tổng quan 

Bài TLTQ về tình hình NC và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: thể hiện kết quả NC 

phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nƣớc liên quan mật 

thiết đến đề tài luận án, nêu nh ng vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nh ng vấn đề mà luận án cần tập 

trung NC giải quyết. NCS thực hiện bài TLTQ dƣới sự hƣớng dẫn của NHD luận án. 

Tiểu luận tổng quan đƣợc đánh giá kết thúc thông qua hình thức báo cáo trƣớc đơn vị chuyên 

môn (báo cáo trình bày trong khoảng 15 phút), tranh luận và trả lời câu hỏi, sau đó đơn vị 

chuyên môn sẽ đánh giá bài TLTQ đạt yêu cầu hay chƣa đạt yêu cầu, có ghi biên bản buổi báo 

cáo.  

NCS phải hoàn thành bài TLTQ với kết quả đạt yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

đƣợc triệu tập trúng tuyển. Tiểu luận tổng quan tƣơng đƣơng với 2 tín chỉ. 
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2.7.5 Chuyên đề Tiến sĩ 

Các CĐTS đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của NCS, 

nâng cao năng lực NC khoa học, giúp NCS giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài 

luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ, có thể tùy chọn từ danh 

sách hƣớng chuyên sâu. Mỗi hƣớng chuyên sâu đều có ngƣời hƣớng dẫn do Hội đồng Xây 

dựng chƣơng trình đào tạo chuyên ngành của Viện quyết định. 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất đề tài cụ thể. Ƣu tiên đề 

xuất đề tài gắn liền, thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ. 

Sau khi đã có đề tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài đó dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của ngƣời 

hƣớng dẫn chuyên đề. 

 

Danh mục hƣớng chuyên sâu cho Chuyên đề Tiến sĩ 

MÃ SỐ HƢỚNG CHUYÊN SÂU NGƢỜI HƢỚNG DẪN 
TÍN 

CHỈ 

TE7310 Lý thuyết ô tô 

1. PGS. Lƣu Văn Tuấn  

2. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

3. TS. Trịnh Minh Hoàng 

2 

TE7320 Hệ thống động lực ô tô 

1. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

2. PGS. Hồ H u Hải 

3. TS. Đàm Hoàng Phúc 

2 

TE7330 Dao động ô tô và rung ồn 

1. PGS. Lƣu Văn Tuấn  

2. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

3. TS. Dƣơng Ngọc Khánh 

2 

TE7340 Phanh ô tô 
1. PGS. Võ Văn Hƣờng  

2. PGS. Hồ H u Hải 
2 

TE7350 Cơ điện tử ô tô 

1. PGS. Hồ H u Hải 

2. TS. Đàm Hoàng Phúc 

3. TS. Trần Thanh Tùng 

2 

TE7360 Khung vỏ và an toàn ô tô 

1. PGS. Võ Văn Hƣờng  

2. TS. Hoàng Thăng Bình 

3. TS. Dƣơng Ngọc Khánh 

2 

TE7370 Động lực học xe chuyên dụng 

1. PGS. Võ Văn Hƣờng  

2. PGS. Nguyễn Trọng Hoan 

3. TS. Trần Thanh Tùng 

2 

CĐTS đƣợc coi là đạt nếu kết quả trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ C trở lên. 

 

2.7.6 Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải đƣợc công bố 

chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các đề 

tài NCKH và bài viết công bố phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính trung 

thực, tính khoa học và tính mới. Nội dung các bài báo không đƣợc trùng lặp và phản ánh các 

nội dung chính của luận án. Các bài báo, phát minh, sáng chế là kết quả nghiên cứu, nghiên 

cứu sinh phải đứng tên của Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội.  

Luận án tiến sĩ phải là một công trình NC khoa học sáng tạo của chính NCS, có đóng góp 

về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc 

phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề 

của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. 
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NCS chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của 

luận án, chấp hành các quy định về sở h u trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 

 

2.8  Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học 

Các diễn đàn khoa học trong nƣớc trong bảng dƣới đây là nơi NCS có thể chọn công bố 

các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ. 

 

TT Tên diễn đàn Địa chỉ liên hệ 

Định k  

xuất bản / 

họp 

1 
Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ 

ĐH Bách Khoa Hà Nội; Số 1, phố 

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 
Hàng tháng 

2 Tạp chí Giao thông vận tải Bộ giao thông vận tải Hàng tháng 

3 
Tạp chí Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông 

thôn, 10 Nguyễn Công Hoan, Ba 

Đình, Hà Nội 

Hàng tháng 

4 
Tạp chí Công nghiệp nông 

thôn 

Số 54, ngõ 102, đƣờng Trƣờng 

Chinh, Hà Nội 
Hàng tháng 

5 Tạp chí Cơ khí Việt Nam Viện Nghiên cứu cơ khí Hàng tháng 

6 
Hội nghị quốc tế về công nghệ 

ô tô ICAT 
Hội kỹ sƣ ô tô Việt Nam 2 năm 1 lần 

7 Hội nghị Cơ học toàn quốc Viện Cơ học Việt Nam 2 năm 1 lần 

8 Tạp chí Khoa học và Phát triển ĐHQG TP. HCM Hàng tháng 

9 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật HV KTQS Hàng tháng 

10 

Các tạp chí quốc tế về các lĩnh 

vực Công nghệ ô tô, Cơ học, 

Cơ khí, Tự động hóa... 

  

 

Các hội nghị khoa học trong 

nƣớc và quốc tế về các lĩnh 

vực Công nghệ ô tô, Cơ học, 

Cơ khí, Tự động hóa... 
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3. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Máy và Thiết bị Thủy khí 

3.1  Mục tiêu đào tạo 

3.1.1  Mục tiêu chung 

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy và Thiết bị Thủy khí có trình độ chuyên môn 

sâu cao, có khả năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của 

chuyên ngành, có tƣ duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học 

chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả 

năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học. 

 

3.1.2  Mục tiêu cụ thể 

Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy và 

Thiết bị Thủy khí: 

Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ 

thuật Kỹ thuật Máy và Thiết bị Thủy khí. 

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực (kỹ thuật) Kỹ thuật 

Máy và Thiết bị Thủy khí 

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói 

trên trong thực tiễn. 

Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, 

giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên. 

 

3.2  Thời gian đào tạo 

Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có 

bằng ĐH. 

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm 

đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trƣờng là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung 

liên tục tại Trƣờng. 

 

3.3  Khối lƣợng kiến thức 

Khối lƣợng kiến thức bao gồm khối lƣợng của các học phần Tiến sĩ và khối lƣợng của các 

học phần bổ sung đƣợc xác định cụ thể cho từng loại đối tƣợng tại mục 4. 

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + khối lƣợng bổ sung (nếu có). 

NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + số tín chỉ (không kể luận văn và 

học phần tiếng Anh) của Chƣơng trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Máy và 

Thiết bị thủy khí  (tƣơng đƣơng với 39 tín chỉ).  

 

3.4  Đối tƣợng tuyển sinh 

Đối tƣợng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với ngành/chuyên ngành tốt nghiệp 

phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành) hoặc gần phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật Máy và 

Thiết bị Thủy khí. Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ tuyển sinh 

ngành/chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành). Mức độ ”phù hợp hoặc 

gần phù hợp“ với chuyên ngành Kỹ thuật Máy và Thiết bị Thủy khí, đƣợc định nghĩa cụ thể ở 

mục 4.1 sau đây. 

 

3.4.1  Định nghĩa 

Ngành/chuyên ngành phù hợp (đúng): Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học đƣợc xác 

định là ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành x t 

tuyển NCS khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc 

chƣơng trình đào tạo của hai ngành/chuyên ngành này ở trình độ cao học khác nhau dƣới 10% 

tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.  
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Ngành chuyên ngành phù hợp gồm nh ng hƣớng đào tạo chuyên sâu thuộc ngành Kỹ thuật 

máy và Thiết bị Thủy khí. 

Ngành/chuyên ngành gần phù hợp:   

Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học đƣợc xác định là ngành/chuyên ngành gần với 

ngành, chuyên ngành dự tuyển NCS khi cùng nhóm ngành/chuyên ngành trong Danh mục 

giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chƣơng trình đào tạo của hai ngành/chuyên 

ngành này ở trình độ cao học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học 

trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 

Ngành/chuyên ngành gần phù hợp là nh ng hƣớng chuyên sâu thuộc các ngành sau: 

 Ngành Kỹ thuật Tàu thủy: Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Tàu thủy 

 Ngành Kỹ thuật Hàng không: Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Hàng không. 

 Ngành Cơ khí Động lực: Hƣớng chuyên sâu Động cơ đốt trong, Ô tô và Xe chuyên 

dụng. 

 Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử: Hƣớng chuyên sâu Cơ điện tử. 

 Ngành điện: Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa, Năng lƣợng tái tạo 

 Ngành Cơ khí: Hƣớng chuyên sâu:  Chế tạo máy , Cơ sở thiết kế máy và robot,Gia 

công áp lực. 

 Ngành Công nghệ sinh học và thực phẩm: Hƣớng chuyên sâu Máy và tự động hoá 

công nghệ sinh học và thực phẩm 

 Ngành Thủy lợi: Hƣớng chuyên sâu Máy và thiết bị xây dựng, Thủy điện, Trạm 

bơm, Năng lƣợng tái tạo. 

 Ngành Cơ khí mỏ: Hƣớng chuyên sâu Máy mỏ, Kỹ thuật khai thác, Kỹ thuật dầu 

khí  

 Ngành Cơ khí hàng hải: Hƣớng chuyên sâu Trang thiết bị tàu thủy. 

 Ngành Cơ khí giao thông: Hƣớng chuyên sâu Thiết bị thi công cầu, đƣờng bộ - máy 

xây dựng, thiết bị vận tải. 

 Ngành Cơ khí xây dựng: Hƣớng chuyên sâu Máy xây dựng. 

 Ngành Cơ điện nông nghiệp: Hƣớng chuyên sâu Cơ giới hóa nông nghiêp, Bảo 

quản và chế biến nông sản. 

 Ngành kỹ thuật quân sự: Xe – máy và thiết bị cơ giới, trang bị vũ khí, điều khiển 

 Ngành PCCC:  Trang thiết bị PCCC 

 Ngành Hóa học và Môi trƣờng: Máy hóa, Thiết bị xử lý nƣớc thải 

 

3.4.2  Phân loại đối tƣợng  

- Đối tƣợng A1: Thí sinh có bằng ThS Khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội, thạc sĩ khoa học 

các trƣờng đại học ở nƣớc ngoài có uy tín cấp, với ngành tốt nghiệp cao học đúng với chuyên 

ngành Tiến sĩ.  

Đây là đối tƣợng không phải tham gia học bổ sung. 

- Đối tƣợng A2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng, phù hợp với chuyên 

ngành xếp loại “Xuất sắc” hoặc loại “Giỏi”.  Đối với bằng tốt nghiệp xếp loại “Giỏi” yêu cầu 

ngƣời dự tuyển là tác giả của ít nhất 01 bài báo đã đăng trong tạp chí/kỷ yếu hội nghị chuyên 

ngành có phản biện độc lập, đƣợc Hội đồng chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc tính điểm, có trong 

danh mục Viện chuyên ngành quy định hoặc ngƣời dự tuyển đạt thành tích sinh viên nghiên 

cứu khoa học từ giải ba cấp Trƣờng trở lên. 

 Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung toàn bộ chƣơng trình thạc sĩ khoa học. 

- Đối tƣợng A3: Thí sinh có bằng ThS kỹ thuật (thạc sĩ theo định hƣớng ứng dụng) đúng 

ngành hoặc có bằng ThS tốt nghiệp ngành gần phù hợp.  

Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung. 
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3.5  Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt 

Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quyết định số 3341/QĐ-

ĐHBK-SĐH ngày 21/8/2014 về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Hiệu trƣởng 

Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội. 

Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ phải đạt mức điểm C trở lên (xem 

mục 6). 

 

3.6  Thang điểm 

Khoản 6a Điều 62 của Quy định 3341/2014 quy định: 

Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết 

thúc học phần) đƣợc thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một ch  số thập 

phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm kiểm tra và 

điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số 

tƣơng ứng của từng điểm đƣợc quy định trong đề cƣơng chi tiết học phần). 

Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một ch  số thập phân sau dấu phẩy, sau đó đƣợc chuyển 

thành điểm ch  với mức nhƣ sau: 

Điểm số từ     8,5 – 10  chuyển thành  điểm A (Giỏi) 

  Điểm số từ     7,0 – 8,4  chuyển thành  điểm B (Khá) 

  Điểm số từ     5,5 – 6,9  chuyển thành  điểm C (Trung bình) 

  Điểm số từ     4,0 – 5,4  chuyển thành  điểm D (Trung bình yếu) 

  Điểm số dƣới    4,0   chuyển thành  điểm F (Kém) 

 

3.7  Nội dung chƣơng trình 

3.7.1  Cấu trúc 

Cấu trúc chƣơng trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần nhƣ bảng sau đây.  

Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 
HP bổ sung 0 CT ThS KH  16TC  Bổ sung  4TC 

HP TS 8TC 

2 
TLTQ 2TC (Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên) 

CĐTS  Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC 

3 
NC khoa học và 

Luận án TS 

90 TC (thực hiện trong 3 năm đối với hệ tập trung liên tục và 

04 năm đối với hệ không tập trung liên tục) 

Lƣu ý:  

Số TC qui định cho các đối tƣợng trong là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành. 

Đối tƣợng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chƣơng trình ThS Khoa học 

của ngành tƣơng ứng, không cần thực hiện luận văn ThS.  

Các HP bổ sung đƣợc lựa chọn từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ. 

Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tƣợng A3 do Hội đồng khoa học Viện chuyên 

ngành và ngƣời hƣớng dẫn (NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong 

bảng kết quả học tập ThS của thí sinh với chƣơng trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ nhƣng phải đảm bảo số TC tối thiểu và tối đa trong bảng.   

Các HP TS đƣợc NHD đề xuất từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trƣờng nhằm 

trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS. 
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3.7.2  Học phần bổ sung 

a. Đối với NCS chƣa có bằng thạc sĩ (Đối tƣợng A2) 

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định 

công nhận là NCS gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ ngành  Cơ khí Động lực theo chƣơng 

trình cụ thể nhƣ sau: 

 

NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ 

KIẾN THỨC CHUNG 

Kiến thức 

chung 

(9TC) 

SS6011 Triết học 3 3 (3-1-0-6) 

FL6010 Tiếng Anh 6 6(3-6-0-12) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ  

Bắt buộc 

(16 TC) 

TE4891 Khí động đàn hồi 2 2(2-1-0-4) 

TE4881 Khí động lực học II 3 3(2-1-1-4) 

TE4480 Lý thuyết cánh II 2 2(2-0-1-4) 

TE4530 Động lực học hệ thống thủy lực 2 2(2-1-0-4) 

TE4572 Đo lƣờng thủy khí 2 2(2-0-0-4) 

TE5630 Thủy động lực học tàu thủy (BTL) 3 3(3-1-0-4) 

TE5620 Ổn định và điều khiển tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

Tự chọn   

(2-6 TC) 

TE4901 Cơ học phá hủy 3 3(2-2-0-6) 

TE5801 Động cơ hàng không II 2 2(2-0-1-4) 

TE4871 Cơ sở thiết kế máy bay 3 3(2-0-2-4) 

TE4650 Hệ thống tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE4660 Thiết bị tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5610 Chân vịt tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5621 
Hệ thống điều khiển thông minh cho 

các phƣơng tiện tự hành 
2 2(2-1-0-4) 

TE5631 
Động lực học các phƣơng tiện chuyển 

động 
2 2(2-1-0-6) 

TE5650 
Ứng dụng tin học trong công nghiệp 

đóng tàu 
2 2(2-1-0-4) 

TE4861 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2(2-1-0-6) 

Tự chọn  

(0-4 TC) 

TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II 2 2(2-0-1-4) 

TE4500 Tua bin nƣớc II 2 2(2-1-0-4) 

TE4576 Robot công nghiệp 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  

Bắt buộc  

(8 TC) 

TE6941 
Phƣơng pháp tính toán trong cơ học 

chất lỏng (CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

TE6660 Thủy động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ 

TE6540 
Xâm thực và động lực học dòng chảy 

nhanh 
3 3(2-2-0-6) 

Tự chọn   

(6 TC) 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi 3 3(2-2-0-6) 

TE6640 
Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu 

thủy 
3 3(2-1-1-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6610 
Động lực học tàu nguyên lý lực nâng 

động 
3 3(2-2-0-6) 

TE6560 
Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy 

lực 
3 3(3-0-0-6) 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt  2 2(2-0-0-4) 

* NCS đƣợc miễn các học phần thuộc phần kiến thức cơ sở theo quy định về đối tƣợng dự thi 

cao học của chƣơng trình đào tạo thạc sĩ tƣơng ứng.  

 

b.  Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần (Đối tƣợng A3) 

Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành/chuyên ngành đề nghị học các học phần bổ 

sung nhƣ sau (lựa chọn từ 4 – 16 TC): 

 

ĐỐI 

TƢỢNG 

HỌC 

PHẦN 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

A3 Bổ sung 

TE6530 
Máy cánh dẫn và một số máy 

đặc biệt 
3 3(3-2-0-6) 

TE6571 
Hệ thống truyền động và tự 

động hoá khí n n 
2 2(2-1-0-4) 

  TE6551 
Phƣơng pháp xử lý số liệu và 

lƣu tr   tín hiệu 
2 2(2-1-0-4) 

 TE6540 
Xâm thực và động học dòng 

chảy nhanh 
3 3(2-2-0-6) 

TE5490 Máy thủy lực thể tích 3 3(3-2-0-6) 

TE6571 
Hệ thống truyền động và tự 

động hoá khí n n 
2 2(2-1-0-4) 

 TE5491 Truyền động thủy lực thể tích 3 3(2-2-0-6) 

TE5492 
Động lực học hệ thống truyền 

động thể tích 
3 3(2-2-0-6) 

 

3.7.3  Học phần Tiến sĩ 

Các HP TS nhằm giúp NCS cập nhật các kiến thức mới nhất của lĩnh vực chuyên môn, 

nâng cao trình độ lý thuyết, phƣơng pháp luận NC và khả năng ứng dụng các phƣơng pháp 

NC khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực NC. Mỗi HP TS đƣợc thiết kế với khối lƣợng 

từ 2 đến 3 TC. Mỗi NCS phải hoàn thành tối thiểu 8 TC tƣơng ứng với 3 HP trở lên. 
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a.  Danh mục học phần Tiến sĩ 

 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 TE7400 Máy thủy lực cánh dẫn 

1. GS. Nguyễn Thế Mịch 

2. PGS. Hoàng Thị Bích 

Ngọc  

3 3(2-2-0-6) 

2 TE7410 Máy thủy lực thể tích 
1. PGS. Ngô Sỹ Lộc 

2. TS. Hoàng Sinh Trƣờng 
3 3(2-2-0-6) 

3 TE7401 
Động lực học dòng 

nhiều pha 

1. GS. Nguyễn Thế Mịch 

2. TS. Đỗ Huy Cƣơng 
3 3(2-2-0-6) 

4 TE7411 
Cơ sở lý thuyết tƣơng 

tự điện-khí nén 

1. PGS. Hoàng Sinh Trƣờng 

2. TS.Trần Xuân Bộ 
3 3(2-2-0-6) 

5 TE7421 
Các hệ truyền động 

thủy lực lái 

1. TS. Phạm Văn Khảo 

2. TS. Lê Thanh Tùng 
3 3(2-2-0-6) 

6 TE7431 
Xâm thực và động lực 

học dòng chảy nhanh 

1. PGS. Trƣơng Việt Anh 

2. GS.Nguyễn Thế Mịch 
3 3(2-2-0-6) 

7 TE7441 

Ứng dụng PLC vào 

điều khiển các hệ thủy 

khí công nghiệp 

1. TS. Trần Xuân Bộ  

2. TS.Trần Khánh Dƣơng 
3 3(2-2-0-6) 

8 TE7451 
Công nghệ năng lƣợng 

tái tạo 

1. GS. Nguyễn Thế Mịch 

2. TS. Đỗ Huy Cƣơng 
3 3(2-2-0-6) 

9 TE7461 

Các phần tử và thiết bị 

tự động khí n n kỹ 

thuật tia và kỹ  thuật 

màng 

1. TS. Trần Xuân Bộ 

2.TS. Trần Khánh Dƣơng 

3. TS. Phạm Văn Khảo 

3 3(2-2-0-6) 

10 TE7471 
Truyền động thủy động  

nâng cao 

1. PGS. Bùi Quốc Thái 

2. TS. Đỗ Huy Cƣơng 
3 3(2-2-0-6) 

11 TE7481 Máy nén khí 
1.PGS. Bùi Quốc Thái 

2.TS. Đỗ Huy Cƣơng 
3 3(2-2-0-6) 

12 TE7491 
Máy và thiết bị thủy khí  

siêu nhỏ 

1.  PGS. Trƣơng  Việt Anh 

2. TS. Vũ Văn Trƣờng 
3 3(2-2-0-6) 

 

 

* Nghiên cứu sinh có thể chọn một học phần tự chọn liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Máy & 

Thiết bị Thủy khí trong các học phần do Viện Cơ Khí Động Lực phụ trách, phù hợp với yêu 

cầu của đề tài nghiên cứu. 

 

b.  Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ 

 

TE7400. Máy thủy lực cánh dẫn 

Cơ sở  lý thuyết máy cánh dẫn, phƣơng pháp tính toán thiết  kế  bơm ly tâm và tua bin tâm 

trục, bơm và tua bin hƣớng trục, bơm và tua bin hƣớng ch o. Thiết kế cơ cấu dẫn dòng của 

bơm và tua bin. Ứng dụng các chƣơng trình phần mềm tính toán thiết kế bơm và tuabin thủy 

lực. 

TE7400. Hydro turbo machines 

Theoretical  foundation  of  hydro  turbo  machines,  calculation  methods  of  centrofigural  
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pumps anh turbines, mixflow pumps and turbines canculation and design. Software applicable  

for designing of hydro turbo machines. 

 

TE7410. Máy thủy lực thể tích 

Nguyên lý làm việc, các thông số  cơ bản, phân loại, ƣu nhƣợc điểm và lĩnh vực sử dụng. Kết 

cấu, làm việc và xác định các thông số  cơ bản của máy piston đơn, piston k p, máy nhiều 

piston hƣớng trục và hƣớng kính, máy piston rotor hƣớng trục và hƣớng kính, máy bánh răng, 

trục vít,  máy cánh gạt đơn và k p. Qui trình tính toán thiết kế  theo mẫu các loại máy. Các 

dạng hỏng hóc thƣờng gặp và phƣơng pháp sửa ch a. Thực nghiệm xác định các đặc tính làm 

việc của máy thủy lực thể tích trong điều kiện thực. Phƣơng pháp lựa chọn máy bơm và tính 

toán thiết kế trạm nguồn thủy lực. 

TE7410. Hydraulic positive displacement machines 

Principle of operation, basic parameters, types, advantages and disadvantages and domain of 

application. Construction of hydraulic positive displacement machines, types of hydraulic 

positive displacement machines. Calculation and designing of hydraulic positive displacement 

machines. 

 

TE7401. Động lực học dòng nhiều pha 

Giới thiệu về dòng nhiều pha, chuyển động hạt rắn đơn, dịch chuyển bọt khí và giọt chất lỏng, 

sự  phát triển và  vỡ  ra của bọt khí, dòng  xâm thực, quá trình  sôi và  ngƣng tụ, chế  độ dòng 

nhiều pha. 

TE 7401. Dynamics of multiphase flows 

Introduction  to  multiphase  flows,  motion  of  single  solid  particles,  displacement  of  air 

bubles and liquid bubles, devolopment and collaps of air bubles, cavitation flows, boiling and 

condendition process, multi phase regims 

 

TE7411. Cơ sở lý thuyết tƣơng tự Điện-Khí nén. 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về  lý thuy ết tƣơng tự  điện-khí n n, cơ sở  & các định luật 

cơ bản của lý thuy ết mạch khí n n và  ứng dụng của nó trong việc phân tích và xây dựng các 

phần tử  tự động và các mạch điều khiển khí n n kỹ thuật. 

TE7411. Basic of Pneumatic-Electric Analogous Theory. 

General aquaintences about Pneumatic-Electric Analogoue Theory, Fundamental Laws of 

Pneumatic  Chains  and  Their  Applications  in  Analysis  and  Construction  Enegineering 

Pneumatic Elements and Chais 

 

TE7421. Các hệ truyền động thuỷ lực lái. 

Các thành phần cơ bản và phân loại các h ệ  truy  ền động thu ỷ   lực lái (của máy bay, tàu 

thuỷ ...). Cơ cấu khuếch đại thuỷ lực trong các hệ truyền động thuỷ lực lái. Tính toán động lực 

học và khảo sát làm việc c 

TE 7421. Steering Hydraulic drive Systems. 

Main and Classification of Steering Hydraulic Drive Systems (of ships and AirCrafts…). 

Hydraulic Amplifiers in Steering Hydraulic Drive Systems . Dynamic Calculation and a Work 

Investigation of Steering Hydraulic Drive Systems. Practical Schems of Steering Hydraulic 

Drive System  

 

TE7431. Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 

Điều kiện hình thành và phát triển của xâm thực trên thành rắn cũng nhƣ sức mạnh của sự xẹp 

hoặc nổ  bọt khí, tính toán xác định hình dáng, kích thƣớc của túi hơi xâm thực, xác định các 

thông số động lực học của dòng chảy xâm thực. 
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TE7431. Cavitation and dynamics of rapid flows 

Conditions for cavitation formation and devolopment on a solid wall, power of explotion of 

the air bubles, calculation of shapes and size of cavitation zone, parameters of the flow in 

cavitation regime. 

 

TE7441.Ứng  dụng  PLC  điều  khiển  các  hệ  Truyền  động  -Tự  động  thuỷ  khí  công  

nghiệp. 

Tóm tắt về  cấu trúc tổng quát, nguyên lý làm việc của các bộ  PLC, ngôn ng   và phƣơng 

pháp  lập  trình,  cách  gh p  nối  và  quy  trình  làm  việc  vận  hành  các  hệ  thống  truyền 

động-tự động thuỷ khí công nghiệp điều khiển bằng PLC và các ví dụ ứng dụng thực tế. 

TE7441. PLC Control Hydraulic and Pneumatic Drive-Automatic systems.  

Summarize  of  a  Common  Structure  of   PLC,  Programming  Languaes  and  Methods, 

Combination PLC Systems, a working Process on the Industial Automatic Hydraulic 

Pneumatic Drive Systems and some Practical Examples. 

 

TE7451. Công nghệ năng lƣợng tái tạo 

Các khái niệm về  bức xạ  mặt trời, nhiệt mặt trời. Các bộ  thu năng lƣợng mặt trời, pin mặt  

trời. Thiết bị thủy điện nhỏ và ứng dụng, thiết bị phát điện sử dụng năng lƣợng gió và ứng 

dụng. Các nguồn năng lƣợng tái tạo khác. 

TE7451. Renewable energy technology 

Solar  radiation.  Solar  energy  recievers,  solar  cell.  Mini  and  micro  hydro  power  and 

application, electro generators by wind and application. Other renewable energy sources 

 

TE7461. Các phần tử  và thiết bị tự động khí nén kỹ thuật tia và kỹ thuật màng. 

Cơ sở  lý thuyết tính toán, xây dựng và sử dụng các phần tử tự động tia và tự động màng khí 

n n. Hệ thống các phần tử tự động tia khí n n và hệ thống các phần tử  tự động màng khí n n 

và các ví dụ hiện thực hoá các ph p tính logic và các mạch điều khiển tự động bằng các phần 

tử tia và các phần tử màng khí n n. 

TE7461. Engineering Pneumatic Diaphragm and Current Elements and Schems.  

Basic Theory of a calculation, a construction and an application of Pneumatic-Automatic 

Diaphragm and Current Elements, Systems of Pneumatic Automatic Diaphragm and Current 

Elements and a realization of Logic Calculations on them. 

 

TE7471.  Truyền động thủy động nâng cao  

Cơ sở  lý thuy ết, phân loại Khớp nối và Biến tốc thủy lực, sơ đồ  cấu tạo và nguyên lý làm 

việc và các phƣơng trình cơ bản; sự phân bố  vận tốc trong khớp nối, tính toán trƣ ờng vận tốc 

và áp suất trong biến tốc. Sự  làm việc phối hợp của các loại động cơ với khớp nối và biến tốc 

thủy lực.  

TE7471.   Advanced hydrodynamic transmission  

Back ground, classification of hydrodinamic clutch and transformation; structure and 

governing equations flow in hydrodynamic clutde, drive engine and hydrodinamic 

transmission interface. 

  

TE7481. Máy nén khí 

Cơ sở  lý thuy ết của máy n n khí, phân loại và quá trình làm việc của máy n n khí, sơ đồ cấu 

tạo và các phƣơng trình cơ bản. Phƣơng pháp thiết kế, tính toán máy n n khí. 

TE7481. Air compressors  

Theorytical  foundation  of   Compressor   ,  classification,  working  cicle;  structure  and 

governing equations, methods of calculation and design of Compressors. 
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TE7491. Máy và thiết bị thủy khí siêu nhỏ 

Cung cấp nh ng ứng dụng và kết qu ả nghiên cứu về  máy và thiết b ị  thu ỷ  khí siêu nhỏ. 

Cập nhật các hƣớng nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực này. Hƣớng dẫn tìm hiểu các phƣơng 

pháp nghiên cứu và triển khai nghiên cứu.  

TE7491. Advanced study in mirco -  hydraulic machine, devices and systems 

To  introduce the application  and results in the research of micro -hydraulic machines. 

Updating the research trendings in micro flow system, micro flow control and microhydraulic  

machines. By the way, the methodology and openning research topics will be discussed. 

 

c.  Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ 

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ ngày Ký 

quyết định công nhận NCS và theo kế hoạch năm học. HP TS đƣợc coi là đạt nếu điểm kết 

thúc đạt từ C trở lên 

Các HP TS đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 

Bước 1: Khi NCS nhập học, NCS phải đăng ký học các HP TS và nộp cho Viện ĐT Sau 

đại học.  

Bước 2: Viện Cơ khí Động lực lên kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho giáo viên phụ 

trách học phần và giao cho giáo viên phụ trách HP trong tuần thứ 5 của học k . 

Bước 3: NCS thực hiện các HP TS theo đúng qui định và yêu cầu của môn học. 

  Bước 4: Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm nộp cho Viện Cơ khí Động lực  kết quả học 

phần chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc học k  để Viện chuyên ngành nộp kết quả cho Viện 

Đào tạo Sau đại học. 

 

 

3.7.4. Tiểu luận tổng quan 

 

Bài TLTQ về tình hình NC và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: thể hiện kết quả NC 

phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nƣớc liên quan 

mật thiết đến đề tài luận án, nêu nh ng vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nh ng vấn đề mà luận án 

cần tập trung NC giải quyết. NCS thực hiện bài TLTQ dƣới sự hƣớng dẫn của NHD luận án. 

Tiểu luận tổng quan đƣợc đánh giá kết thúc thông qua hình thức báo cáo trƣớc đơn vị chuyên 

môn (báo cáo trình bày trong khoảng 15 phút), tranh luận và trả lời câu hỏi, sau đó đơn vị 

chuyên môn sẽ đánh giá bài TLTQ đạt yêu cầu hay chƣa đạt yêu cầu, có ghi biên bản buổi báo 

cáo.  

NCS phải hoàn thành bài TLTQ với kết quả đạt yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

đƣợc triệu tập trúng tuyển. Tiểu luận tổng quan tƣơng đƣơng với 2 tín chỉ. 

 

 

3.7.5  Chuyên đề Tiến sĩ 

Các CĐTS đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của NCS, 

nâng cao năng lực NC khoa học, giúp NCS giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài 

luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ, có thể tùy chọn từ danh 

sách hƣớng chuyên sâu. Mỗi hƣớng chuyên sâu đều có ngƣời hƣớng dẫn do Hội đồng Xây 

dựng chƣơng trình đào tạo chuyên ngành của Viện quyết định. 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất đề tài cụ thể. Ƣu tiên đề 

xuất đề tài gắn liền, thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ. 

Sau khi đã có đề tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài đó dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của ngƣời 

hƣớng dẫn chuyên đề. 

Danh mục hƣớng chuyên sâu cho Chuyên đề Tiến sĩ 
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TT MÃ SỐ HƢỚNG CHUYÊN SÂU NGƢỜI HƢỚNG DẪN TÍN CHỈ 

1 TE7420 

Các phần tử, thiết bị thủy 

khí công nghiệp, máy trao 

đổi năng lƣợng thủy khí 

1. PGS. Ngô Sỹ Lộc 

2. GS. Nguyễn Thế  Mịch 

3. PGS. Bùi Quốc Thái 

4. TS. Đỗ Huy Cƣơng 

5. TS. Trần Khánh Dƣơng 

6. TS. Trần Xuân Bộ 

7. PGS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

8. PGS. Hoàng Sinh Trƣờng 

9. PGS. Trƣơng Việt Anh 

10. TS. Vũ Văn Trƣờng 

2 

2 TE7501 

Tối ƣu các thông số hình 

học của máy cánh dẫn 

(bơm, quạt, máy nén...) 

1.GS. Lê Danh Liên 

2.GS. Nguyễn Thế  Mịch 

3. PGS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

4. PGS. Bùi Quốc Thái 

5.TS. Trƣơng Việt Anh 

6.TS. Đỗ Huy Cƣơng 

7. Vũ Văn Trƣờng 

2 

3 TE7511 
Động lực học dòng chảy 

tốc độ cao-Xâm thực 

1.GS. Nguyễn Thế  Mịch 

2. PGS. Trƣơng Việt Anh 
2 

4 TE7521 

Các dạng máy năng lƣợng 

tái tạo (sử dụng năng lƣợng 

thủy triều, sóng, gió...) 

1.GS. Lê Danh Liên 

2.GS. Nguyễn Thế  Mịch 

3. PGS. Bùi Quốc Thái 

4.PGS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

5. TS. Đỗ Huy Cƣơng 

2 

5 TE7531 
Các phƣơng tiện giao thông 

đa địa hình 

1.GS. Nguyễn Thế  Mịch 

2. PGS. Hoàng Sinh Trƣờng 

3. TS. Trần Khánh Dƣơng 

4. PGS. Ngô Sỹ Lộc 

5. TS. Trần Xuân Bộ 

6.  PGS. Trƣơng Việt Anh 

2 

6 TE7541 

Các thiết bị đo lƣờng trong 

môi trƣờng nƣớc và không 

khí 

1. PGS. Ngô Sỹ Lộc 

2. GS. Nguyễn Thế  Mịch 

3. PGS. Bùi Quốc Thái 

4. TS. Đỗ Huy Cƣơng 

5. TS. Trần Khánh Dƣơng 

6. TS. Trần Xuân Bộ 

7. PGS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

8. PGS. Hoàng Sinh Trƣờng 

9. PGS. Trƣơng Việt Anh 

10. TS. Vũ Văn Trƣờng 

2 

7 TE7551 
Các thiết bị bay cỡ nhỏ  có 

điều khiển từ xa 

1.GS. Nguyễn Thế Mịch 

2. PGS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

3. PGS. Lê Quang 

2 

8 TE7561 
Các loại điều tốc của tua 

bin 

1. PGS. Ngô Sỹ  Lộc 

2. TS. Trần Xuân Bộ 

3. TS. Hoàng Sinh Trƣờng 

4. TS. Trần Khánh Dƣơng 

5. PGS. Bùi Quốc Thái 

2 
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6. TS. Đỗ Huy Cƣơng 

9 TE7571 

Các thiết bị thủy lực trong 

nhà máy thủy điện và đập 

thủy điện 

1. PGS. Ngô Sỹ Lộc 

2. GS. Nguyễn Thế  Mịch 

3. PGS. Bùi Quốc Thái 

4. TS. Đỗ Huy Cƣơng 

5. TS. Trần Khánh Dƣơng 

6. TS. Trần Xuân Bộ 

7. PGS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

8. PGS. Hoàng Sinh Trƣờng 

9. PGS. Trƣơng Việt Anh 

 

10 TE7581 
Nghiên cứu, chế tạo các 

máy thủy lực mới 

1. PGS. Ngô Sỹ Lộc 

2. GS. Nguyễn Thế  Mịch 

3. PGS. Bùi Quốc Thái 

4. TS. Đỗ Huy Cƣơng 

5. TS. Trần Khánh Dƣơng 

6. TS. Trần Xuân Bộ 

7. PGS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

8. PGS. Hoàng Sinh Trƣờng 

9. PGS. Trƣơng Việt Anh 

10. TS. Vũ Văn Trƣờng 

2 

 

CĐTS đƣợc coi là đạt nếu kết quả trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ C trở lên. 

 

3.7.6. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

NC khoa học là giai đoạn chính, mang tính bắt buộc trong quá trình NCS thực hiện 

LATS. Đây là giai đoạn mà NCS có thể đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới, hình thành 

các cơ sở quan trọng nhất để viết nên LATS. Trên cơ sở tính chất của lĩnh vực NC thuộc 

khoa học tự nhiên hay khoa học kỹ thuật – công nghệ, các Viện chuyên ngành, các BM và 

NHD có các yêu cầu cụ thể đối với việc NC khoa học của NCS: 

Đánh giá hiện trạng tri thức, hiện trạng giải pháp công nghệ liên quan đến đề tài luận án. 

Yêu cầu điều tra, thực nghiệm để bổ sung các d  liệu cần thiết. 

Yêu cầu suy luận khoa học hoặc thiết kế giải pháp, gắn liền với thí nghiệm. 

Phân tích, đánh giá các kết quả thu đƣợc từ quá trình suy luận khoa học hay thí nghiệm. 

 

NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải đƣợc công bố 

chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các đề 

tài NCKH và bài viết công bố phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính trung 

thực, tính khoa học và tính mới. Nội dung các bài báo không đƣợc trùng lặp và phản ánh các 

nội dung chính của luận án. Các bài báo, phát minh, sáng chế là kết quả nghiên cứu, nghiên 

cứu sinh phải đứng tên của Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội.  

Luận án tiến sĩ phải là một công trình NC khoa học sáng tạo của chính NCS, có đóng góp 

về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc 

phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề 

của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. 

NCS chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của 

luận án, chấp hành các quy định về sở h u trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 
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3.8  Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học 

Các diễn đàn khoa học trong và ngoài nƣớc trong bảng dƣới đây là nơi NCS có thể chọn 

công bố các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ. 

Đề nghị ghi cụ thể và chọn lựa các tạp chí uy tín để nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Danh mục này phải do hội đồng khoa học của Viện CN đề xuất và thông qua. 

 

STT Tên diễn đàn Địa chỉ liên hệ 
Định k  xuất 

bản / họp 

1 

Báo cáo Khoa học tại Hội  

nghị Khoa học Quốc gia và 

Quốc tế, đăng toàn văn trong 

kỷ   yếu hội nghị có phản 

biện khoa học 

  

2 

Các tạp chí KH nƣớc ngoài  

cấp Quốc gia và Quốc tế viết 

bằng  một trong các thứ tiếng:  

Anh,  Nga, Pháp, Đức, 

Nhật,... 

  

3 

Các tạp chí KH nƣớc ngoài 

khác (ISI, Scopus) và do Hội 

đồng Chức danh Giáo sƣ NN 

và Ngành quyết định 

  

4 Công nghiệp Bộ Công nghiệp  

5 Cơ khí Việt nam Hội Cơ khí Việt Nam  

6 Giao thông vận tải Bộ GT-VT  

7 
KH&KT (tiếng  Anh: J. Of 

Science & Tech) 
Học viện KTQS  

8 Khoa học & Công nghệ Viện KHCN VN  

9 
Khoa học Công nghệ của 6 

trƣờng ĐH Kỹ thuật 

ĐH  BK  Hà  nội,  TP  HCM,  Thủ 

Đức, Đà nẵng, Thái nguyên, Bƣu 

chính viễn thông 

 

10 Nông nghiệp và PTNN Bộ NN&PTNN  

11 Phát triển KH & CN ĐH QG TP HCM  

12 Khoa học ĐH Lâm nghiệp  

13 Khoa học ĐH Thủy lợi  

14 Khoa học ĐH Xây dựng  

15 Khoa học và Công nghệ  
Các trƣờng ĐH Kỹ thuật, Bộ GD 

và ĐT 
 

16 
Khoa học và Công nghệ 

Nhiệt 
Hội KH Nhiệt  

17 Khoa học và Công nghệ ĐH Hàng hải  

18 
Khoa  học  và  Công  nghệ  

Thủy sản 
ĐH Thủ y sản Nha trang  

19 Khoa học GTVT ĐH GT VT  

20 
Khoa  học  Kỹ   thuật  Nông  

Lâm nghiệp 
ĐH Nông Lâm tpHCM  

21 
Khoa học Kỹ  thuật Nông 

nghiệp 
ĐH NN I HN  

22 N/C KHKT&CN Quân sự TT KHKT&CNQS  
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23 Thủy sản Bộ Thủy sản  

24 Xây dựng Bộ Xây dựng  

25 Kỹ thuật và trang bị Tổng cục Kỹ  thuật  

26 Khoa học và phát triển ĐH NN Hà nội  
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4. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ 

4.1  Mục tiêu đào tạo 

4.1.1  Mục tiêu chung 

Đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực / Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Hàng không 

và Vũ trụ có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm 

nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tƣ duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải 

quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa 

học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học. 

 

4.1.2  Mục tiêu cụ thể 

Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực 

/ Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ: 

Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực “Kỹ 

thuật Hàng không và Vũ trụ”, “Thủy khí động lực học”. 

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực “Kỹ thuật Hàng không 

và Vũ trụ”, “Thủy khí động lực học” trong thực tiễn. 

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói 

trên trong thực tiễn. 

Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, 

giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên. 

 

4.2  Thời gian đào tạo 

Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có 

bằng ĐH. 

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm 

đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trƣờng là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung 

liên tục tại Trƣờng. 

 

4.3  Khối lƣợng kiến thức 

Khối lƣợng kiến thức bao gồm khối lƣợng của các học phần Tiến sĩ và khối lƣợng của các 

học phần bổ sung đƣợc xác định cụ thể cho từng loại đối tƣợng tại mục 4. 

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + khối lƣợng bổ sung (nếu có). 

NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + số tín chỉ (không kể luận văn) của 

Chƣơng trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (tƣơng đƣơng với 41 

tín chỉ).  

 

4.4  Đối tƣợng tuyển sinh 

Đối tƣợng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với ngành/chuyên ngành tốt nghiệp 

phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành) hoặc gần phù hợp với ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực / 

Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ. Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp 

đại học, chỉ tuyển sinh ngành/chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành). 

Mức độ ”phù hợp hoặc gần phù hợp“ với ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực / Hƣớng chuyên 

sâu Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, đƣợc định nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây. 

 

4.4.1  Định nghĩa 

Ngành/chuyên ngành phù hợp (đúng): Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học đƣợc xác 

định là ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành x t 

tuyển NCS khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc 

chƣơng trình đào tạo của hai ngành/chuyên ngành này ở trình độ cao học khác nhau dƣới 10% 

tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. 
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Ngành/chuyên ngành gần phù hợp:   

Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học đƣợc xác định là ngành/chuyên ngành gần với 

ngành, chuyên ngành dự tuyển NCS khi cùng nhóm ngành/chuyên ngành trong Danh mục 

giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chƣơng trình đào tạo của hai ngành/chuyên 

ngành này ở trình độ cao học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học 

trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.  

Danh sách cụ thể nhƣ sau:  

Ngành phù hợp: Là nh ng hƣớng đào tạo chuyên sâu Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Kỹ 

thuật Tàu thủy, Máy và tự động thủy khí, Kỹ thuật ôtô và xe chuyên dụng, Khai thác và bảo 

trì ôtô máy k o, Động cơ đốt trong của Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội và Kỹ thuật Hàng 

không của Trƣờng Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.   

Ngành gần phù hợp: Là nh ng ngành và hƣớng đào tạo chuyên sâu trong các ngành sau: 

+ Ngành “Máy xây dựng”, Ngành “Máy nông nghiệp”, Ngành “Máy lâm nghiệp”, Ngành “Kỹ 

thuật tàu thủy” (của trƣờng Đại học khác), “Kỹ thuật Hàng không” (của trƣờng Đại học khác), 

“Máy thủy khí” (của trƣờng Đại học khác). 

+ Ngành “Kỹ thuật máy và cơ giới hóa nông lâm nghiệp” 

+  Ngành “Chế tạo máy”, Ngành “Nhiệt lạnh”, Ngành Cơ khí khác của Đại học Bách Khoa 

Hà Nội và các ngành Cơ khí Động lực, Cơ khí Ô tô, Công nghệ Ô tô, Cơ khí thủy lợi, Thiết bị 

thủy điện, Thiết bị năng lƣợng của các trƣờng đại học khác. 

+  Ngành “Cơ Kỹ thuật”: Hƣớng chuyên sâu “Cơ học chất lỏng”, “Cơ học vật liệu” 

+  Ngành “Kỹ thuật Cơ điện tử”: Hƣớng chuyên sâu “Cơ điện tử”. 

+  Ngành “SPKT Cơ khí động lực”: Hƣớng chuyên sâu “Cơ khí động lực”. 

+  Ngành “Cơ điện tử”: Hƣớng chuyên sâu “Cơ điện tử trên thiết bị động lực”. 

+  Ngành “Kỹ thuật máy và thiết bị thủy khí”: Hƣớng chuyên sâu “Kỹ thuật máy và thiết bị 

thủy khí”. 

+  Ngành “Điện”: Hƣớng chuyên sâu “Điều khiển tự động”. 

+  và các ngành tƣơng tự của các trƣờng Đại học. 

 

4.4.2  Phân loại đối tƣợng ngành  

- Đối tƣợng A1: Thí sinh có bằng ThS Khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội, thạc sĩ khoa học 

các trƣờng đại học ở nƣớc ngoài có uy tín cấp, với ngành tốt nghiệp cao học đúng với 

ngành/chuyên ngành Tiến sĩ.  

Đây là đối tƣợng không phải tham gia học bổ sung. 

- Đối tƣợng A2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng, phù hợp với 

ngành/chuyên ngành xếp loại “Xuất sắc” hoặc loại “Giỏi”.  Đối với bằng tốt nghiệp xếp loại 

“Giỏi” yêu cầu ngƣời dự tuyển là tác giả của ít nhất 01 bài báo đã đăng trong tạp chí/kỷ yếu 

hội nghị chuyên ngành có phản biện độc lập, đƣợc Hội đồng chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc 

tính điểm, có trong danh mục Viện chuyên ngành quy định hoặc ngƣời dự tuyển đạt thành tích 

sinh viên nghiên cứu khoa học từ giải ba cấp Trƣờng trở lên. 

 Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung toàn bộ chƣơng trình thạc sĩ khoa học. 

- Đối tƣợng A3: Thí sinh có bằng ThS kỹ thuật (thạc sĩ theo định hƣớng ứng dụng) đúng 

ngành hoặc có bằng ThS tốt nghiệp ngành gần phù hợp.  

Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung. 

 

4.5  Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt 

Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quyết định số 3341/QĐ-

ĐHBK-SĐH ngày 21/8/2014 về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Hiệu trƣởng 

Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội. 
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Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ phải đạt mức điểm C trở lên 

(xem mục 6). 

 

4.6  Thang điểm 

Khoản 6a Điều 62 của Quy định 3341/2014 quy định: 

Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết 

thúc học phần) đƣợc thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một ch  số thập 

phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm kiểm tra và 

điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số 

tƣơng ứng của từng điểm đƣợc quy định trong đề cƣơng chi tiết học phần). 

Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một ch  số thập phân sau dấu phẩy, sau đó đƣợc chuyển 

thành điểm ch  với mức nhƣ sau: 

Điểm số từ   8,5 – 10  chuyển thành  điểm A (Giỏi) 

  Điểm số từ   7,0 – 8,4  chuyển thành  điểm B (Khá) 

  Điểm số từ   5,5 – 6,9  chuyển thành  điểm C (Trung bình) 

  Điểm số từ   4,0 – 5,4  chuyển thành  điểm D (Trung bình yếu) 

  Điểm số dƣới  4,0   chuyển thành  điểm F (Kém) 

 

4.7  Nội dung chƣơng trình 

4.7.1      Cấu trúc 

Cấu trúc chƣơng trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần nhƣ bảng sau đây.  

 

Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 
HP bổ sung 0 CT ThS KH  16TC  Bổ sung  4TC 

HP TS 8TC 

2 
TLTQ 2TC (Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên) 

CĐTS  Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC 

3 
NC khoa học và 

Luận án TS 

90 TC (thực hiện trong 3 năm đối với hệ tập trung liên tục và 

04 năm đối với hệ không tập trung liên tục) 

Lƣu ý:  

Số TC qui định cho các đối tƣợng trong là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành. 

Đối tƣợng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chƣơng trình ThS Khoa học 

của ngành tƣơng ứng, không cần thực hiện luận văn ThS.  

Các HP bổ sung đƣợc lựa chọn từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ. 

Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tƣợng A3 do Hội đồng khoa học Viện chuyên 

ngành và ngƣời hƣớng dẫn (NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong 

bảng kết quả học tập ThS của thí sinh với chƣơng trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ nhƣng phải đảm bảo số TC tối thiểu và tối đa trong bảng.   

Các HP TS đƣợc NHD đề xuất từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trƣờng nhằm 

trang bị kiến cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS. 

 

 

4.7.2  Học phần bổ sung 

a.  Đối với NCS chƣa có bằng thạc sĩ (Đối tƣợng A2) 

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định 

công nhận là NCS gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ định hƣớng nghiên cứu ngành Kỹ thuật 

Cơ khí động lực/hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật máy thủy khí theo chƣơng trình cụ thể nhƣ sau: 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ 

KIẾN THỨC CHUNG 

Kiến thức 

chung 

(9TC) 

SS6011 Triết học 3 3 (3-1-0-6) 

FL6010 Tiếng Anh 6 6(3-6-0-12) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ  

Bắt buộc 

(16 TC) 

TE4891 Khí động đàn hồi 2 2(2-1-0-4) 

TE4881 Khí động lực học II 3 3(2-1-1-4) 

TE4480 Lý thuyết cánh II 2 2(2-0-1-4) 

TE4530 Động lực học hệ thống thủy lực 2 2(2-1-0-4) 

TE4572 Đo lƣờng thủy khí 2 2(2-0-0-4) 

TE5630 Thủy động lực học tàu thủy (BTL) 3 3(3-1-0-4) 

TE5620 Ổn định và điều khiển tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

Tự chọn   

(2-6 TC) 

TE4901 Cơ học phá hủy 3 3(2-2-0-6) 

TE5801 Động cơ hàng không II 2 2(2-0-1-4) 

TE4871 Cơ sở thiết kế máy bay 3 3(2-0-2-4) 

TE4650 Hệ thống tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE4660 Thiết bị tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5610 Chân vịt tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5621 
Hệ thống điều khiển thông minh cho 

các phƣơng tiện tự hành 
2 2(2-1-0-4) 

TE5631 
Động lực học các phƣơng tiện chuyển 

động 
2 2(2-1-0-6) 

TE5650 
Ứng dụng tin học trong công nghiệp 

đóng tàu 
2 2(2-1-0-4) 

TE4861 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2(2-1-0-6) 

Tự chọn  

(0-4 TC) 

TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II 2 2(2-0-1-4) 

TE4500 Tua bin nƣớc II 2 2(2-1-0-4) 

TE4576 Robot công nghiệp 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  

Bắt buộc  

(8 TC) 

TE6941 
Phƣơng pháp tính toán trong cơ học 

chất lỏng (CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

TE6660 Thủy động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6540 
Xâm thực và động lực học dòng chảy 

nhanh 
3 3(2-2-0-6) 

Tự chọn   

(6 TC) 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3 3(2-2-0-6) 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ GHI CHÚ 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi 3 3(2-2-0-6) 

TE6640 
Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu 

thủy 
3 3(2-1-1-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6610 
Động lực học tàu nguyên lý lực nâng 

động 
3 3(2-2-0-6) 

TE6560 
Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy 

lực 
3 3(3-0-0-6) 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt  2 2(2-0-0-4) 

* NCS đƣợc miễn các học phần thuộc phần kiến thức cơ sở theo quy định về đối tƣợng dự thi 

cao học của chƣơng trình đào tạo thạc sĩ tƣơng ứng.  

 

b.  Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần (Đối tƣợng A3) 

Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành/chuyên ngành đề nghị học các học phần bổ 

sung nhƣ sau (lựa chọn từ 4 – 16 TC): 

Tự chọn   

(4 - 16 TC) 

TE6941 
Phƣơng pháp tính toán trong cơ học 

chất lỏng (CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

TE6660 Thủy động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6540 
Xâm thực và động lực học dòng chảy 

nhanh 
3 3(2-2-0-6) 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi 3 3(2-2-0-6) 

TE6640 
Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu 

thủy 
3 3(2-1-1-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6610 
Động lực học tàu nguyên lý lực nâng 

động 
3 3(2-2-0-6) 

TE6560 
Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy 

lực 
3 3(3-0-0-6) 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt  2 2(2-0-0-4) 

 

4.7.3  Học phần Tiến sĩ 

Các HP TS nhằm giúp NCS cập nhật các kiến thức mới nhất của lĩnh vực chuyên môn, 

nâng cao trình độ lý thuyết, phƣơng pháp luận NC và khả năng ứng dụng các phƣơng pháp 

NC khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực NC. Mỗi HP TS đƣợc thiết kế với khối lƣợng 

từ 2 đến 3 TC. Mỗi NCS phải hoàn thành tối thiểu 8 TC tƣơng ứng với 3 HP trở lên. 
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a.  Danh mục học phần Tiến sĩ 

 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 TE7801 
Trao đổi nhiệt đối 

lƣu 

GS. TSKH Vũ Duy Quang 

PGS. TS. Nguyễn Phú Hùng 

TS. Hoàng Thị Kim Dung 

TS. Lƣu Hồng Quân 

3 3(3-0-0-6) 

2 TE7811 Dòng nhiều pha 

GS. Lê Danh Liên 

PGS. TS. Nguyễn Phú Khánh 

TS. Hoàng Thị Kim Dung 

3 3(2-2-0-6) 

3 TE7821 
Dòng chảy trên 

âm 

TS. Hoàng Thị Kim Dung 

PGS. TS. Nguyễn Phú Hùng 

TS. Lƣu Hồng Quân 

3 3(3-0-0-6) 

4 TE7831 
Quá trình cháy 

nâng cao 

GS. TSKH Vũ Duy Quang 

PGS. TS. Nguyễn Phú Khánh 

PGS. TS. Nguyễn Phú Hùng 

3 3(3-0-0-6) 

5 TE7841 

Ổn định và điều 

khiển các phƣơng 

tiện bay 

PGS. Lê Quang 

PGS. Ngô Văn Hiền 

TS. Lƣu Hồng Quân 

3 3(2-2-0-6) 

6 TE7851 
Vật  liệu tiên tiến 

trong Hàng không 

TS. Vũ Đình Quý 

TS. Vũ Quốc Huy 

TS. Đinh Tấn Hƣng 

3 3(3-0-0-6) 

7 TE7861 
Khí động đàn hồi 

nâng cao 

TS. Vũ Quốc Huy 

TS. Lê Thị Tuyết Nhung  

TS. Vũ Đình Quý 

3 3(3-0-0-6) 

8 TE7871 
Cơ học phá hủy 

và mỏi 

TS. Lê Xuân Trƣờng 

TS. Vũ Quốc Huy 

TS. Đinh Tấn Hƣng 

TS. Lê Thị Tuyết Nhung 

3 3(3-0-0-6) 

 

 

* Nghiên cứu sinh có thể chọn một học phần tự chọn liên quan đến lĩnh vực Cơ học chất lỏng 

trong các học phần do Viện Cơ khí động lực phụ trách, phù hợp với yêu cầu của đề tài nghiên 

cứu. 

 

b.  Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ 

TE7801 Trao đổi nhiệt đối lƣu 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về các dạng trao đổi nhiệt đối lƣu nhƣ đối lƣu tự 

nhiên, đối lƣu cƣỡng bức, đối lƣu hỗn hợp. Các bài toán liên quan đến trao đổi nhiệt đối lƣu 

trong và ngoài vật thể có liên quan đến ứng dụng thực tế trong Hàng không sẽ đƣợc đề cập 

trong học phần. 

 

TE7801 Convection Heat Transfer  

Provides deep knowledge on convection heat transfer including: free convection, mixte 

convection, foced convection. The problems related to convection heat transfer inside and 

outside objects which applications in the aerospace is presented. 
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TE7811 Dòng nhiều pha 

Môn học giới thiệu lý thuyết cơ bản để nghiên cứu dòng hai pha cùng nh ng áp dụng để 

nghiên cứu cho một số trƣờng hợp: dòng lƣu chất có hoà trộn các phần tử của lƣu chất khác, 

dòng hai pha trong đƣờng ống, đo đạc dòng hai pha. 

 

TE7811 Multiphase flow 

This subject provides the basic theory in order to study on two-phases flow and its 

applications to study some followings: fluid flow mixed by other fluid, two-phases flow in a 

tube, and measurement of two-phase flow. 

 

TE7821 Dòng chảy trên âm 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về dòng chảy trên âm, các hiện tƣợng sóng sinh ra 

khi dòng chảy trên âm. Các phƣơng pháp tính toán cho dòng chảy trên âm cũng đƣợc cung 

cấp nhƣ phƣơng pháp tuyến tính dòng trên âm, phƣơng pháp đƣờng đặc trƣng, phƣơng pháp 

giải trực tiếp từ Phƣơng trình Naviers-Stockes. Đồng thời cung cấp cho sinh viên phƣơng 

pháp phân tích kết quả nghiên cứu cho nh ng ứng dụng thực tế. 

 

TE7821 Hypersonic flow 

Module is for student – to be read, understood, enjoyed and advanced knowledge about the 

supersonics flows, the phenomenon of shock wave and related topics of the supersonics 

flows. The calculated methods is provided as linear theory, methode of characteristics, 

boundary layer and methods of solving equations Naviers-Stockes. It also help student to 

trainning the skill of analytical results and aplication of result researches in the industry 

domains. 

 

TE7831 Quá trình cháy nâng cao 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về quá trình cháy rối, các phƣơng trình biểu diễn 

tƣơng tác rối – sự cháy, hƣơng pháp mô hình hóa ngọn lửa rối khuyếch tán, phƣơng pháp mô 

hình ngọn lửa rối của hỗn hợp ban đầu. 

 

TE7831 Advanced combustion 

The „advanced combustion“ course provides knowledge-intensive on the turbulent 

combustion, the interaction between turbulence and combustion, modeling approach of 

turbulent diffusion flame, modeling approach of  turbulent premixed flame. 

 

TE7841 Ổn định và Điều khiển phƣơng tiện bay  

- Cập nhật mô hình động lực học điều khiển các phƣơng tiện bay, bao gồm: máy bay, vệ tinh 

và tên lửa. 

- Các kỹ thuật điều khiển tối ƣu.  

- Chuyên sâu về điều khiển và dẫn đƣờng tối ƣu cho các phƣơng tiện bay. 

- Sử dụng công cụ phần mềm để mô phỏng các ứng dụng về điều khiển các phƣơng tiện bay 

nhằm tối ƣu hóa thiết kế điều khiển. 

 

TE7841 Stability and Control of Flight Vehicles 

- Updating dynamics and control model of flight vehicles including the aircrafts, spacecrafts 

and rockets. 

- Optimal control techniques. 
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- Advances in the optimal guidance and control of flight vehicles. 

- Using software tools to simulate the control applications of flight vehicles in order to 

optimize the control design models. 

 

TE7851 Vật liệu tiên tiến trong Hàng không 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu Vật liệu hàng không. Qua học phần, NCS sẽ nắm 

đƣợc tỷ trọng và vai trò của các loại vật liệu trong hàng không. Qua đó thấy đƣợc vai trò và sự 

phát triển của vật liệu composite trong Hàng không. NCS sẽ nắm đƣợc phƣơng pháp cơ bản 

tính toán kết cấu vật liệu composite, các tiêu chuẩn bền trong tính toán kiểm bền vật liệu 

composites. Chƣơng cuối, NCS sẽ đƣợc ứng dụng phần mềm mô phỏng ANSYS (module 

ANSYS Composites Pre-Post) để tính toán, kiểm bền kết cấu vật liệu composites. 

 

TE7851  Advanced Materials in Aeronautics 

This course provides PhD candidates a comprehensive knowledge about advanced materials 

in aeronautics. Through the course, candidate will grasp the proportion and the role of each 

material in an aircraft. Thereby, they will understand the development and the importance of 

composites material in aeronautical industry. They will be provided some basic methods of 

composites structural calculation. This course also provides PhD candidates some failure 

modes and corresponding failure criterions to estimate and analyze the damage of composites 

materials. In the final chapter, PhD candidates will learn how to use module ANSYS 

Composites Pre-Post to calculate composites structures. 

 

TE7861  Khí động đàn hồi nâng cao 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về hiện tƣợng khí động đàn hồi tĩnh, hiện tƣợng khí 

động đàn hồi động (hiện tƣợng flutter) và các phƣơng pháp cho ph p dự đoán thời điểm xảy 

ra hiện tƣợng flutter đối với các kết cấu dạng mảnh (cánh máy bay, cầu treo, …). 

 

TE7861  Advanced aero-elasticity 

Provides deep knowledge on static aeroelasticity, dynamic aeroelasticity (flutter) and methods 

which allow predicting the flutter phenomenon for slender structures such as wing aircraft, 

suspension bridge … 

 

TE7871  Cơ học phá hủy và mỏi 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu  về cơ học phá hủy  và mỏi,  trong đó tập trung các 

mô hình lý thuyết về cơ học phá hủy phi tuyến tính, các dạng nứt  và mỏi  của vật liệu kim 

loại, hợp kim theo điều kiện làm việc. Đồng thời bổ sung  lý thuyết và  phƣơng pháp tiên tiến 

trong dò tìm, chẩn đoán  các vết nứt và xác định độ bền kết cấu.    

 

 

TE7871  Fracture mechanics and Fatigue 

 Module provides depth knowledge of fracture mechanics and fatigue, which focuses on 

theoretical models of non-linear fracture mechanics, the form of cracking and fatigue of 

metals and alloys by working conditions. And adding advanced theory and methods of 

detection and diagnosis of cracks and determine structural strength. 

 

c.  Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ 

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ ngày Ký 

quyết định công nhận NCS và theo kế hoạch năm học. HP TS đƣợc coi là đạt nếu điểm kết 

thúc đạt từ C trở lên 

Các HP TS đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 
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Bước 1: Khi NCS nhập học, NCS phải đăng ký học các HP TS và nộp cho Viện ĐT Sau 

đại học.  

Bước 2: Viện Cơ khí động lực lên kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho giáo viên phụ 

trách học phần và giao cho giáo viên phụ trách HP trong tuần thứ 5 của học k . 

Bước 3: NCS thực hiện các HP TS theo đúng qui định và yêu cầu của môn học. 

 Bước 4: Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm nộp cho Viện Cơ khí động lực kết quả học 

phần chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc học k  để Viện chuyên ngành nộp kết quả cho Viện 

Đào tạo Sau đại học. 

 

4.7.4   Tiểu luận tổng quan 

Bài TLTQ về tình hình NC và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: thể hiện kết quả NC 

phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nƣớc liên quan mật 

thiết đến đề tài luận án, nêu nh ng vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nh ng vấn đề mà luận án cần tập 

trung NC giải quyết. NCS thực hiện bài TLTQ dƣới sự hƣớng dẫn của NHD luận án. 

Tiểu luận tổng quan đƣợc đánh giá kết thúc thông qua hình thức báo cáo trƣớc đơn vị chuyên 

môn (báo cáo trình bày trong khoảng 15 phút), tranh luận và trả lời câu hỏi, sau đó đơn vị 

chuyên môn sẽ đánh giá bài TLTQ đạt yêu cầu hay chƣa đạt yêu cầu, có ghi biên bản buổi báo 

cáo.  

NCS phải hoàn thành bài TLTQ với kết quả đạt yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

đƣợc triệu tập trúng tuyển. Tiểu luận tổng quan tƣơng đƣơng với 2 tín chỉ. 

 

4.7.5  Chuyên đề Tiến sĩ 

Các CĐTS đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của NCS, 

nâng cao năng lực NC khoa học, giúp NCS giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài 

luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ, có thể tùy chọn từ danh 

sách hƣớng chuyên sâu. Mỗi hƣớng chuyên sâu đều có ngƣời hƣớng dẫn do Hội đồng Xây 

dựng chƣơng trình đào tạo chuyên ngành của Viện quyết định. 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất đề tài cụ thể. Ƣu tiên đề 

xuất đề tài gắn liền, thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ. 

Sau khi đã có đề tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài đó dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của ngƣời 

hƣớng dẫn chuyên đề. 

 

Danh mục hƣớng chuyên sâu cho Chuyên đề Tiến sĩ 

TT MÃ SỐ HƢỚNG CHUYÊN SÂU NGƢỜI HƢỚNG DẪN 
TÍN 

CHỈ 

1 TE7901 Khí động lực học 

GS.TSKH Vũ Duy Quang 

TS. Hoàng Thị Kim Dung  

PGS. TS. Nguyễn Phú 

Hùng 

TS. Lƣu Hồng Quân 

 

2 

2 TE7911 
Sự cháy trong động cơ Hàng 

không 

GS.TSKH Vũ Duy Quang 

PGS. TS. Nguyễn Phú 

Khánh 

PGS. TS. Nguyễn Phú 

Hùng 

2 

  3 TE7921 Trao đổi nhiệt 

GS.TSKH Vũ Duy Quang 

PGS. TS. Nguyễn Phú 

Khánh 

TS. Hoàng Thị Kim Dung 

2 
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PGS. TS. Nguyễn Phú 

Hùng 

4 TE7931 
Vật liệu mới trong Hàng 

không 

TS. Vũ Quốc Huy 

TS. Vũ Đình Quý 

TS. Lê Xuân Trƣờng 

TS. Lê Thị Tuyết Nhung 

2 

5 TE7941 Kết cấu Hàng không 

TS. Lê Xuân Trƣờng  

TS. Đinh Tấn Hƣng 

TS. Vũ Quốc Huy 

TS. Lê Thị Tuyết Nhung 

2 

6 TE7951 Điều khiển và ổn định 

PGS. Lê Quang 

PGS. Ngô Văn Hiền 

TS. Lƣu Hồng Quân 

PGS. TS. Nguyễn Phú 

Hùng 

2 

7 TE7951 Thiết bị bay không ngƣời lái 

TS. Đinh Tấn Hƣng 

TS. Vũ Quốc Huy 

TS. Vũ Đình Quý 

PGS. TS. Nguyễn Phú 

Hùng 

2 

 

 

CĐTS đƣợc coi là đạt nếu kết quả trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ C trở lên. 

 

4.7.6   Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

NC khoa học là giai đoạn chính, mang tính bắt buộc trong quá trình NCS thực hiện LATS. 

Đây là giai đoạn mà NCS có thể đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới, hình thành các cơ sở 

quan trọng nhất để viết nên LATS. Trên cơ sở tính chất của lĩnh vực NC thuộc khoa học tự 

nhiên hay khoa học kỹ thuật – công nghệ, các Viện chuyên ngành, các BM và NHD có các 

yêu cầu cụ thể đối với việc NC khoa học của NCS: 

Đánh giá hiện trạng tri thức, hiện trạng giải pháp công nghệ liên quan đến đề tài luận án. 

Yêu cầu điều tra, thực nghiệm để bổ sung các d  liệu cần thiết. 

Yêu cầu suy luận khoa học hoặc thiết kế giải pháp, gắn liền với thí nghiệm. 

Phân tích, đánh giá các kết quả thu đƣợc từ quá trình suy luận khoa học hay thí nghiệm. 

NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải đƣợc công bố 

chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các đề 

tài NCKH và bài viết công bố phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính trung 

thực, tính khoa học và tính mới. Nội dung các bài báo không đƣợc trùng lặp và phản ánh các 

nội dung chính của luận án. Các bài báo, phát minh, sáng chế là kết quả nghiên cứu, nghiên 

cứu sinh phải đứng tên của Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội.  

Luận án tiến sĩ phải là một công trình NC khoa học sáng tạo của chính NCS, có đóng góp 

về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc 

phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề 

của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. 

NCS chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của 

luận án, chấp hành các quy định về sở h u trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 
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4.8 Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học 

Các diễn đàn khoa học trong và ngoài nƣớc trong bảng dƣới đây là nơi NCS có thể chọn 

công bố các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ. 

Danh mục các tạp chí/hội nghị khoa học nhƣ sau: 

 

Số TT Tên diễn đàn Địa chỉ liên hệ 
Định k  

xuất bản / họp 

1 
Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ  

ĐH Bách Khoa Hà Nội; Số 1, phố 

Đại Cồ Việt, Hai Bà Trƣng, Hà 

Nội 

Hàng tháng 

2 Tạp chí Giao thông vận tải Bộ giao thông vận tải Hàng tháng 

3 Tạp chí Hoạt động Khoa học Bộ Khoa học & Công nghệ Hàng tháng 

4 
Tạp chí Journal of Sciences 

VNU 
ĐH Quốc gia Hà nội Hàng tháng 

5 
Tạp chí Khoa học và Phát 

triển 
ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Hàng tháng 

6 
Tạp chí Khoa học các trƣờng 

ĐH 
Bộ Giáo dục & Đào tạo Hàng tháng 

7 
Tạp chí Khoa học và Kỹ 

thuật 
HV Kỹ thuật quân sự Hàng tháng 

8 Tạp chí Khoa học GTVT ĐH Giao thông vận tải Hàng tháng 

 9 Tạp chí Cơ khí Việt nam Hội Cơ khí Việt Nam  

10 Nông nghiệp và PTNT Bộ Nông nghiệp & PT Nông thôn  

11 Khoa học ĐH Lâm nghiệp  

12 Khoa học ĐH Thủy lợi  

13 Khoa học ĐH Xây dựng  

14 
Khoa học và Công nghệ 

Nhiệt 
Hội KH Nhiệt  

15 Khoa học và Công nghệ ĐH Hàng hải  

16 
Khoa học Kỹ thuật Nông 

Lâm nghiệp 
ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh  

17 
Khoa học Kỹ thuật Nông 

nghiệp 
ĐH Nông nghiệp I Hà nội  

18 Kỹ thuật và trang bị Tổng cục Kỹ thuật  

19 

Các Hội nghị khoa học quốc 

gia đăng có phản biện khoa 

học về các lĩnh vực Cơ khí, 

Tự động hóa, Điều khiển, Cơ 

học chất lỏng, Cơ học vật 

rắn. 

  

20 
Hội nghị vùng của 

AUN/SEED-Net 
  

21 

Các tạp chí chuyên ngành 

quốc tế về Cơ khí, Tự động 

hóa, Điều khiển, Cơ học chất 

lỏng, Cơ học vật rắn, Vật 

liệu. 
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5. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Tàu thủy 

5.1  Mục tiêu đào tạo 

5.1.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành  Kỹ thuật Cơ khí động lực, hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật tàu 

thủy có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm 

nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tƣ duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải 

quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa 

học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học. 

 

5.1.2 Mục tiêu cụ thể 

Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí 

động lực, hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật tàu thủy: 

Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ 

thuật tàu thủy. 

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy 

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói 

trên trong thực tiễn. 

Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, 

giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên. 

 

5.2  Thời gian đào tạo 

Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có 

bằng ĐH. 

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm 

đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trƣờng là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung 

liên tục tại Trƣờng. 

 

5.3  Khối lƣợng kiến thức 

Khối lƣợng kiến thức bao gồm khối lƣợng của các học phần Tiến sĩ và khối lƣợng của các 

học phần bổ sung đƣợc xác định cụ thể cho từng loại đối tƣợng tại mục 4. 

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + khối lƣợng bổ sung (nếu có). 

NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + toàn bộ các học phần trong 

chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ Máy thủy khí định hƣớng nghiên cứu (không kể luận văn) của 

Chƣơng trình Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (tƣơng đƣơng với 45 tín chỉ). 

 

5.4  Đối tƣợng tuyển sinh 

Đối tƣợng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với ngành/chuyên ngành tốt nghiệp 

phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành) hoặc gần phù hợp với ngành/chuyên ngành  Kỹ thuật Cơ 

khí động lực, hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật tàu thủy. Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại 

học, chỉ tuyển sinh ngành/chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành). Mức 

độ “phù hợp hoặc gần phù hợp” với ngành/chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực, hƣớng 

chuyên sâu Kỹ thuật tàu thủy, đƣợc định nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây.   

 

5.4.1 Định nghĩa 

Ngành/chuyên ngành phù hợp (đúng): Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học đƣợc xác 

định là ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành x t 

tuyển NCS khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc 

chƣơng trình đào tạo của hai ngành/chuyên ngành này ở trình độ cao học khác nhau dƣới 10% 

tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. Ngành phù hợp 
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là nh ng ngành có hƣớng đào tạo chuyên sâu Kỹ thuật Tàu thủy, Cơ học chất lỏng, Cơ học 

môi trƣờng liên tục, Máy thủy khí. 

Ngành/chuyên ngành gần phù hợp: Ngành/chuyên ngành tốt nghiệp cao học đƣợc xác định 

là ngành/chuyên ngành gần với ngành, chuyên ngành dự tuyển NCS khi cùng nhóm 

ngành/chuyên ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chƣơng 

trình đào tạo của hai ngành/chuyên ngành này ở trình độ cao học khác nhau từ 10% đến 40% 

tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành. Ngành gần phù 

hợp là nh ng ngành có hƣớng đào tạo chuyên sâu thuộc các ngành sau:  

- Ngành Đóng tàu, hƣớng chuyên sâu: Thiết kế tàu, Công nghệ đóng tàu 

- Ngành Kỹ thuật Hàng không, hƣớng chuyên sâu: Kỹ thuật Hàng không 

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực, hƣớng chuyên sâu: Động Cơ đốt trong, Ô tô và Xe 
chuyên dụng 

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, hƣớng chuyên sâu: Cơ điện tử 

- Ngành Cơ khí, hƣớng chuyên sâu liên quan đến ứng dụng Cơ học chất lỏng 

- Ngành Công trình biển, hƣớng chuyên sâu:Công trình biển 

- Ngành Hải dƣơng học, hƣớng chuyên sâu: Động lực học biển, Khí tƣợng và Thủy văn 

- Ngành Kỹ thuật  giao  thông, hƣớng  chuyên  sâu: tàu  thủy, Ôtô, Hàng không 

- Các ngành khác do Hội đồng Khoa học của Viện Cơ khí Động lực xem x t, quyết định 

 

5.4.2 Phân loại đối tƣợng ngành  

- Đối tƣợng A1: Thí sinh có bằng ThS Khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội, thạc sĩ khoa học 

các trƣờng đại học ở nƣớc ngoài có uy tín cấp, với ngành tốt nghiệp cao học đúng với 

ngành/chuyên ngành Tiến sĩ.  

Đây là đối tƣợng không phải tham gia học bổ sung. 

- Đối tƣợng A2: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng, phù hợp với 

ngành/chuyên ngành xếp loại “Xuất sắc” hoặc loại “Giỏi”.  Đối với bằng tốt nghiệp xếp loại 

“Giỏi” yêu cầu ngƣời dự tuyển là tác giả của ít nhất 01 bài báo đã đăng trong tạp chí/kỷ yếu 

hội nghị chuyên ngành có phản biện độc lập, đƣợc Hội đồng chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc 

tính điểm, có trong danh mục Viện chuyên ngành quy định hoặc ngƣời dự tuyển đạt thành tích 

sinh viên nghiên cứu khoa học từ giải ba cấp Trƣờng trở lên. 

 Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung toàn bộ chƣơng trình thạc sĩ khoa học. 

- Đối tƣợng A3: Thí sinh có bằng ThS kỹ thuật (thạc sĩ theo định hƣớng ứng dụng) đúng 

ngành hoặc có bằng ThS tốt nghiệp ngành gần phù hợp.  

Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung. 

 

5.5  Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt 

Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quyết định số 3341/QĐ-

ĐHBK-SĐH ngày 21/8/2014 về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Hiệu trƣởng 

Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội. 

Các học phần bổ sung, học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ phải đạt mức điểm C trở lên 

(xem mục 5.6). 

 

5.6  Thang điểm 

Khoản 6a Điều 62 của Quy định 3341/2014 quy định: 

Việc chấm điểm kiểm tra - đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm thi kết 

thúc học phần) đƣợc thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một ch  số thập 

phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có trọng số của các điểm kiểm tra và 

điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số 

tƣơng ứng của từng điểm đƣợc quy định trong đề cƣơng chi tiết học phần). 
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Điểm học phần đƣợc làm tròn đến một ch  số thập phân sau dấu phẩy, sau đó đƣợc chuyển 

thành điểm ch  với mức nhƣ sau: 

Điểm số từ   8,5 – 10  chuyển thành  điểm A (Giỏi) 

  Điểm số từ   7,0 – 8,4  chuyển thành  điểm B (Khá) 

  Điểm số từ   5,5 – 6,9  chuyển thành  điểm C (Trung bình) 

  Điểm số từ   4,0 – 5,4  chuyển thành  điểm D (Trung bình yếu) 

  Điểm số dƣới  4,0   chuyển thành  điểm F (Kém) 

 

5.7  Nội dung chƣơng trình 

5.7.1 Cấu trúc 

Cấu trúc chƣơng trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần nhƣ bảng sau đây.  

Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 
HP bổ sung 0 CT ThS KH  16TC  Bổ sung  4TC 

HP TS 8TC 

2 
TLTQ 2TC (Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên) 

CĐTS  Tổng cộng 3 CĐTS, mỗi CĐTS 2TC 

3 
NC khoa học và 

Luận án TS 

90 TC (thực hiện trong 3 năm đối với hệ tập trung liên tục và 

04 năm đối với hệ không tập trung liên tục) 

Lƣu ý:  

Số TC qui định cho các đối tƣợng trong là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành. 

Đối tƣợng A2 phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chƣơng trình ThS Khoa 

học của ngành tƣơng ứng, không cần thực hiện luận văn ThS.  

Các HP bổ sung đƣợc lựa chọn từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ. 

Việc qui định số TC của HP bổ sung cho đối tƣợng A3 do Hội đồng khoa học Viện Cơ khí 

động lực và ngƣời hƣớng dẫn (NHD) quyết định dựa trên cơ sở đối chiếu các học phần trong 

bảng kết quả học tập ThS của thí sinh với chƣơng trình ThS hiện tại của ngành đúng chuyên 

ngành Tiến sĩ nhƣng phải đảm bảo số TC tối thiểu và tối đa trong bảng.   

Các HP TS đƣợc NHD đề xuất từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trƣờng nhằm 

trang bị kiến cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu cụ thể của LATS. 

 

5.7.2 Học phần bổ sung 

a. Đối với NCS chƣa có bằng thạc sĩ (Đối tƣợng A2) 

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định 

công nhận là NCS gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ ngành Máy thủy khí theo chƣơng trình 

cụ thể nhƣ sau: 

 

 

NỘI 

DUNG 
MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

KIẾN THỨC CHUNG 

Kiếnthức 

chung 

(9TC) 

SS6011 Triết học 3 3 (3-1-0-6) 

FL6010 Tiếng Anh 6 6(3-6-0-12) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ 
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NỘI 

DUNG 
MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

Bắt buộc 

(16 TC) 

TE4891 Khí động đàn hồi 2 2(2-1-0-4) 

TE4881 Khí động lực học II 3 3(2-1-1-4) 

TE4480 Lý thuyết cánh II 2 2(2-0-1-4) 

TE4530 Động lực học hệ thống thủy lực 2 2(2-1-0-4) 

TE4572 Đo lƣờng thủy khí 2 2(2-0-0-4) 

TE5630 Thủy động lực học tàu thủy (BTL) 3 3(3-1-0-4) 

TE5620 Ổn định và điều khiển tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

Tự chọn 

(6TC) 

TE4901 Cơ học phá hủy 3 3(2-2-0-6) 

TE5801 Động cơ hàng không II 2 2(2-0-1-4) 

TE4871 Cơ sở thiết kế máy bay 3 3(2-0-2-4) 

TE4650 Hệ thống tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE4660 Thiết bị tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5610 Chân vịt tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5621 
Hệ thống điều khiển thông minh cho các 

phƣơng tiện tự hành 
2 2(2-1-0-4) 

TE5631 Động lực học các phƣơng tiện chuyển động 2 2(2-1-0-6) 

TE5650 Ứng dụng tin học trong công nghiệp đóng tàu 2 2(2-1-0-4) 

TE4861 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2(2-1-0-6) 

TE4575 Công nghệ chế tạo máy thuỷ khí 2 2(2-1-0-4) 

TE4571 Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện 2 2(2-1-0-4) 

TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II 2 2(2-0-1-4) 

TE4500 Tua bin nƣớc II 2 2(2-1-0-4) 

TE4576 Robot công nghiệp 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

Bắt buộc 

(8 TC) 

TE6941 
Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

TE6660 Thủy động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6540 Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 3 3(2-2-0-6) 

Tự chọn 

(6 TC) 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi 3 3(2-2-0-6) 

TE6640 Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu thủy 3 3(2-1-1-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6610 Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3 3(2-2-0-6) 

TE6560 Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy lực 3 3(3-0-0-6) 
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NỘI 

DUNG 
MÃ HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt  2 2(2-0-0-4) 

 

* NCS đƣợc miễn các học phần thuộc phần kiến thức cơ sở theo quy định về đối tƣợng dự thi 

cao học của chƣơng trình đào tạo thạc sĩ tƣơng ứng. 

 

b. Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần (Đối tƣợng A3) 

Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành/chuyên ngành đề nghị học các học phần bổ 

sung nhƣ sau: 

 

NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

Bổ sung  

12 TC 

TE6640 Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu thủy 3 3(2-1-1-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6610 Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3 3(2-2-0-6) 

 

5.7.3 Học phần Tiến sĩ 

Các HP TS nhằm giúp NCS cập nhật các kiến thức mới nhất của lĩnh vực chuyên môn, 

nâng cao trình độ lý thuyết, phƣơng pháp luận NC và khả năng ứng dụng các phƣơng pháp 

NC khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực NC. Mỗi HP TS đƣợc thiết kế với khối lƣợng 

từ 2 đến 3 TC. Mỗi NCS phải hoàn thành tối thiểu 8 TC tƣơng ứng với 3 HP trở lên. 

 

a. Danh mục học phần Tiến sĩ 

 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

1 TE7600 
Lớp biên và điều 

khiển lớp biên 

1.TS. Hoàng Công Liêm 

2. PGS. Lê Thanh Tùng 
3 3(3-0-0-6) 

2 TE7601 

Động lực học các 

phƣơng tiện chuyển 

động trong chất lỏng 

1. PGS. Lê Quang 

2. PGS. Ngô Văn Hiền 
2 2(2-0-04) 

3 TE7602 

Kỹ thuật sonar số 

trong truyền thông 

dƣới nƣớc 

1. PGS. Ngô Văn Hiền 

2. TS. Phan Anh Tuấn 
2 2(2-0-04) 

4 TE7650 
Xâm thực trong kỹ 

thuật tàu thủy 

1. TS. Lê Thị Thái 
2. PGS. Lê Quang 

3 3(3-0-0-6) 

5 TE7651 
Công nghệ đóng tàu 

tiên tiến 

1. PGS. Lƣơng Ngọc Lợi 
2. TS. Ngô Văn Hệ 

2 2(2-0-04) 

6 TE7652 
Phƣơng pháp số trong 

kỹ thuật tàu thủy 

1. TS. Phạm Văn Sáng 

2. TS. Ngô Văn Hệ 
3 3(3-0-0-6) 

7 TE7653 Độ bền kết cấu tàu 
1. TS.Phạm ThịThanh Hƣơng 

2. TS. Phạm Văn Sáng 
2 2(2-1-0-4) 

8 TE7654 
Thủy Động lực học 

tàu cao tốc 

1. TS. Phan Anh Tuấn 

2. PGS. Lê Quang 
2 2(2-0-04) 
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9 TE7655 

Điều khiển các 

phƣơng tiện tự hành 

nâng cao 

1. PGS. Ngô Văn Hiền 

2. PGS. Lê Thanh Tùng 
3 3(3-0-0-6) 

 

* Nghiên cứu sinh có thể chọn một học phần tự chọn liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật tàu thủy 

trong các học phần do Viện Cơ khí động lực phụ trách, phù hợp với yêu cầu của đề tài nghiên 

cứu. 

 

b. Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ 

 

TE7600. Lớp biên và điều khiển lớp biên  
Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về lớp biên: bao gồm lớp biên chảy 

tầng và lớp biên rối, một số lời giải chính xác cho dòng chảy hai chiều, các phƣơng pháp giải 

gần đúng cho bài toán lớp biên cũng nhƣ một số phƣơng pháp điều khiển lớp biên và ý nghĩa 

của việc điều khiển lớp biên. 

TE 7600. Boundary layer and flow control 

This subject provides for learner fundamental knowledge about boundary layer theory such 

as: laminar boundary layer and turbulent boundary layer; boundary layer equation for two-

dimensional incompressible flow, exact solution of steady state boundary layer equation in 

two dimensional flow, approximate methods for the solution of the two-dimensional steady 

boundary layer equation etc..as well as some methods of boundary layer control.  

 

TE7601. Động lực học các phƣơng tiện chuyển động trong chất lỏng 

Trình bày hệ phƣơng trình cơ bản của chuyển động vật rắn, áp dụng trực tiếp cho các đối 

tƣợng nhƣ máy bay trong hàng không và tàu thuyền trong hàng hải kể cả các thiết bị ngầm. 

Môn học cũng giới thiệu lý thuyết điều khiển để áp dụng trong quá trình khảo sát ổn đinh, 

điều khiển chuyển động dọc trục, chuyển động ngang của các vật thể bay và chuyển động bề 

mặt của tàu thuyền. Giới thiệu về hệ thống điều khiển trong máy bay, tàu thủy và các sơ đồ, 

hệ thống điều khiển cơ bản. 

Học viên có đƣợc kiến thức cơ bản để thiết kế hệ thống điều khiển cho các vật thể bay hay 

chuyển động dƣới nƣớc. 

TE7601. Dynamics of vehicles moving in fluid 

Presenting the basic equations of motion of solid vehicles, applied directly to objects such as 

aircraft in the air and ships in the Sea including the underwater equipment. Subjects were also 

introduced to control theory applied in the survey process stability, motion control, 

longitudinal motion and lateral motion of the object as aircrafts and the surface movement of 

boats. Introduction to control systems in aircraft, ships and other diagrams and basic control 

system.  

 Students can get fundamental knowledge to the design of control system for flying objects or 

moving under water vehicles 

 

TE7602. Kỹ thuật sonar số trong truyền thông dƣới nƣớc 

Tổng quan về quá trình phát triển và ứng dụng sonar số. Lý thuyết cơ bản về xử lý tín hiệu số. 

Lý thuyết dò tìm và ƣớc lƣợng trong tín hiệu số. Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế sonar. Thiết 

kế sonar kỹ thuật số. Các phƣơng pháp thực thi cho đa chức năng của sonar số. Các kỹ thuật 

mô phỏng trong thiết kế sonar số. Giới thiệu về các sonar số hiện đại. Phần mềm và phần 

cứng hỗ trợ đánh giá hiệu năng trong thiết kế sonar số. 

TE7602. Digital Sonar Technique for Underwater Communication 

Overview of digital sonar development and application. Basic theory of digital signal 

processing. Detection and estimation theory of digital signals. General principles of sonar 
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design. Design of digital sonar. Implementation methods of various functions of digital sonar. 

System simulation techniques in digital sonar design. Introduction of modern digital sonar. 

Software and hardware support the performance evaluation in digital sonar design. 

 

 

TE7650. Xâm thực trong kỹ thuật tàu thủy 

Tầu thuỷ, công trình nổi và đặc biệt hệ thống thiết bị đẩy khi làm việc trong chất lỏng đều có 

khả năng bị xâm thực. Khi xâm thực phát triển điều kiện làm việc ổn định của thiết bị thƣờng 

bị phá vỡ gây mất cân bằng, suy giảm hiệu suất và năng suất, gây rung động và tiếng ồn, đặc 

biệt hiện tƣợng ăn mòn xâm thực có thể xảy ra mãnh liệt và phá hủy bề mặt chi tiết. Học phần 

này, NCS sẽ nghiên cứu về hiện tƣợng xâm thực, sự hình thành và phát triển; Động lực học 

của bóng xâm thực, cơ sở lý thuyết dòng xâm thực và các hiệu ứng của nó và đặc biệt nghiên 

cứu về xâm thực thiết bị đẩy và dòng xâm thực qua thiết bị đẩy. 

TE7650. Cavitation in Ship Engineering 

In ship engineering, caviation can occur in many situations, especially in propulsion system. 

Cavitation causes damages to propulsion system, as well as ship„s stability. In this course, 

student is learn about formation and develop of cavitation, cavitating flow, and effect of 

caviation on performance of propulsion system.  

 

 

TE7651. Công nghệ đóng tàu tiên tiến 

Học phần này sẽ trang bị cho NCS các kiến thức chung về công nghệ đóng tàu hiện đại và 

phát triển bền v ng. Trên cơ sở đó, học phần sẽ đi sâu vào nghiên cứu các công nghệ mới, 

ứng dụng thành tựu khoa học trong sảm xuất tàu thủy trên thế giới hiện nay. Đồng thời trang 

bị cho học viên nh ng kiến thức công nghệ định hƣớng phát triển một nền công nghiệp đóng 

tàu tiên tiến. NCS sẽ nghiên cứu về công nghệ đóng tàu tiến tiến, ứng dụng tin học trong đóng 

tàu và quản lý sảm xuất, xây dựng các quy trình sảm xuất tối ƣu ứng dụng khoa học kỹ thuật 

hiện đại, điều kiện để từng bƣớc tiến tới phát triển nền công nghiệp đóng tàu tiên tiến. 

TE7651. Advanced Ship Building Technology 

This course will give to learners a general knowledge of advanced shipbuilding technology 

and sustainable development shipbuiding industy. The learners will study the new 

technologies and application of scientific resutls in shipbuiding in the world. The course will 

also give to students with the knowledge of advanced technology and development of a 

shipbuilding industry advances. The learners will study the advanced shipbuilding 

technology, applications of information technology in shipbuilding and management. More 

ever,  the course will hepl the learners to know that how to make an optimal planning in 

technical shipbuilding, what are the conditions for step to step to develope an advanced 

shipbuilding industry. 

 

 

TE7652. Phƣơng pháp số trong kỹ thuật tàu thủy 

Học phần giới thiệu tới học viên một số phƣơng pháp tính thông dụng trong kỹ thuật tính toán 

số: sai phân h u hạn, thể tích h u hạn, phần tử h u hạn, phần tử biên. Học viên đƣợc học các 

kỹ thuật rời rạc hóa các phƣơng trình vi phân đạo hàm riêng mô tả các vấn đề trong kỹ thuật 

tàu thủy (phƣơng trình động học dòng chảy, phƣơng trình biến dạng vật rắn, phƣơng trình 

truyền nhiệt, …). Học viên đƣợc thực hành tính toán trên máy tính các vấn đề về kỹ thuật tàu 

thủy.  

TE7652. Numerical methods applied in ship engineering 

This course introduces popular numerical methods used in computational engineering that 

include finite different method, finite volume method, finite element method, boundary 
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element method. Student is learned to use finite element method in discretization partial 

equations governing problems in ship engineering (Navier-Stokes equation for fluid 

dynamics, Navier‟s equation for elastic structure, heat transfer equations,…). Student is 

practiced on programming a computational code to solve realistic problems. 

 

 

TE7653. Độ bền kết cấu tàu 

Phƣơng pháp tính độ bền kết cấu tàu. Tính toán độ bền dọc chung, độ bền cục bộ  khi tàu trên 

nƣớc tĩnh, trên sóng, trên triền ụ và khi hạ thủy tàu.  Sử dụng phƣơng pháp phần tử h u hạn 

kết hợp ứng dụng phần mềm phân tích và tính toán độ bền tàu. 

TE7653. Ship structural strength 

Introduce methods for calculating structural strength of ship. Introduce methods for 

calculating global longitudinal strength and local strength when ship operates on still water, 

under effect of vertical wave, and in the lauching process. Apply the finite element method 

and commercial software for analyzing structural strength of ship. 

 

 

TE7654. Thủy động lực học tàu cao tốc 

Học phần này sẽ trang bị cho NCS các kiến thức chung về thủy động lực học của các loại tàu 

thủy. Trên cơ sở đó, học phần sẽ đi sâu vào nghiên cứu thủy động lực học tàu cao tốc. NCS sẽ 

nghiên cứu về lực cản và lực đẩy, các thành phần lực cản và nh ng thành phần chính của lực 

cản ảnh hƣởng nhiều tới khả năng vận hành của tàu cao tốc. Học phần sẽ nghiên cứu các ảnh 

hƣởng của môi trƣờng khai thác đến thủy động lực học của tàu nhƣ anh hƣởng của bề mặt, 

ảnh hƣởng của độ sâu nƣớc. Học phần cũng nghiên cứu về lý thuyết cánh nâng và tác dụng về 

mặt thủy động lực học của các cánh nâng. 

TE7654. Hydrodynamics of High-Speed Ship 

This course will give to learners a general knowledge about hydrodynamics of ship types, 

special in hydrodynamic of high-speed ships. The learner will study the resistance and 

propulsion of high-speed ships, components of the ship resistance, studies the main 

components of resistance in high-speed ships. The course will also study the environmental 

effects to the hydrodynamics of high-speed ships such as the surface, the effect of water 

depth. The subject also studies airfoil theory and its effect on the hydrodynamics of the high-

speed ships. 

 

 

TE7655. Điều khiển các phƣơng tiện tự hành nâng cao 

Cập nhật mô hình động lực học điều khiển các phƣơng tiện tự hành, bao gồm: Phƣơng tiện 

bay không ngƣời lái, phƣơng tiện tự hành dƣới nƣớc và phƣơng tiện tự hành trên mặt đất. 

Chuyên sâu về các phƣơng thức dẫn đƣờng và định vị cho các phƣơng tiện tự hành. Giới thiệu 

các cách tiếp cận mới trong điều khiển các phƣơng tiện tự hành. Phân tích và thiết kế cho các 

hệ thống điều khiển tuyến tính và phi tuyến. Sử dụng phần mềm để mô phỏng các ứng dụng 

về điều khiển các phƣợng tiện tự hành nhằm tối ƣu hóa thiết kế điều khiển. 

TE7655. Advances in Control for Autonomous Vehicles. 

Updating dynamic models for control of autonomous vehicles, including unmanned aerial 

vehicles, autonomous underwater vehicles and autonomous land vehicles. Advances in 

methods of guidance and navigation for autonomous vehicles. Presenting novel approaches 

for autonomous vehicle control. Analysis and design of linear and non-linear control systems. 

Using software tools to simulate the control application of autonomous vehicles for 

optimizing the controller design. 
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c. Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ 

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ ngày Ký 

quyết định công nhận NCS và theo kế hoạch năm học. HP TS đƣợc coi là đạt nếu điểm kết 

thúc đạt từ C trở lên 

Các HP TS đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 

Bước 1: Khi NCS nhập học, NCS phải đăng ký học các HP TS và nộp cho Viện ĐT Sau đại 

học.  

Bước 2: Viện Cơ khí động lực lên kế hoạch tổ chức lớp và thông báo cho giáo viên phụ trách 

học phần và giao cho giáo viên phụ trách HP trong tuần thứ 5 của học k . 

Bước 3: NCS thực hiện các HP TS theo đúng qui định và yêu cầu của môn học. 

 Bước 4: Giáo viên giảng dạy có trách nhiệm nộp cho Viện Cơ khí động lực kết quả học phần 

chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc học k  để Viện chuyên ngành nộp kết quả cho Viện Đào tạo 

Sau đại học. 

 

5.7.4. Tiểu luận tổng quan 

Bài TLTQ về tình hình NC và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án: thể hiện kết quả NC 

phân tích, đánh giá các công trình NC đã có của các tác giả trong và ngoài nƣớc liên quan mật 

thiết đến đề tài luận án, nêu nh ng vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nh ng vấn đề mà luận án cần tập 

trung NC giải quyết. NCS thực hiện bài TLTQ dƣới sự hƣớng dẫn của NHD luận án. 

Tiểu luận tổng quan đƣợc đánh giá kết thúc thông qua hình thức báo cáo trƣớc đơn vị 

chuyên môn (báo cáo trình bày trong khoảng 15 phút), tranh luận và trả lời câu hỏi, sau đó 

đơn vị chuyên môn sẽ đánh giá bài TLTQ đạt yêu cầu hay chƣa đạt yêu cầu, có ghi biên bản 

buổi báo cáo.  

NCS phải hoàn thành bài TLTQ với kết quả đạt yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

đƣợc triệu tập trúng tuyển. Tiểu luận tổng quan tƣơng đƣơng với 2 tín chỉ. 

 

5.7.5 Chuyên đề Tiến sĩ 

Các CĐTS đòi hỏi NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của NCS, 

nâng cao năng lực NC khoa học, giúp NCS giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài 

luận án. Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ, có thể tùy chọn từ danh 

sách hƣớng chuyên sâu. Mỗi hƣớng chuyên sâu đều có ngƣời hƣớng dẫn do Hội đồng Xây 

dựng chƣơng trình đào tạo chuyên ngành của Viện quyết định. 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề xuất đề tài cụ thể. Ƣu tiên đề 

xuất đề tài gắn liền, thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ. 

Sau khi đã có đề tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài đó dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của ngƣời 

hƣớng dẫn chuyên đề. 

 

Danh mục hƣớng chuyên sâu cho Chuyên đề Tiến sĩ 

 

TT MÃ SỐ HƢỚNG CHUYÊN SÂU NGƢỜI HƢỚNG DẪN TÍN CHỈ 

1 TE7621 
Tƣơng tác gi a vật rắn và 

dòng chảy bao quanh 

1. PGS. Lƣơng Ngọc Lợi 
2. TS. Ngô Văn Hệ  
3. TS. Phạm Văn Sáng 

2 

2 TE7623 
Nghiên cứu nhiễu trong 

môi trƣờng nƣớc 

1. PGS. Ngô Văn Hiền  
2. PGS. Lê Quang 

2 

3 TE7624 
Nghiên cứu rô bốt mô 

phỏng sinh vật thủy 

1. TS. Phan Anh Tuấn  
2. TS. Ngô Văn Hệ 

2 

4 TE7625 

Định vị và dẫn đƣờng và 

điều khiển phƣơng tiện 

thủy 

1. PGS. Ngô Văn Hiền  
2. PGS. Lê Thanh Tùng 

2 
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5 TE7670 Thiết kế tối ƣu tàu thủy 

PGS. Lê Quang 

TS. Hoàng Công Liêm 

TS. Ngô Văn Hệ  

TS. Lê Thị Thái 

2 

6 TE7671 
Nghiên cứu phƣơng pháp 

giảm sức cản tàu thủy 

TS. Hoàng Công Liêm 

TS. Ngô Văn Hệ  

TS. Phạm Thị Thanh Hƣơng 

2 

7 TE7672 
Nghiên cứu ổn định và điều 

khiển tàu 

PGS. Ngô Văn Hiền  

PGS. Lê Thanh Tùng 
2 

8 TE7673 
Nghiên cứu hiện tƣợng 

xâm thực trong tàu thủy 

PGS. Lê Quang  

TS. Lê Thị Thái  

TS. Phạm Văn Sáng 

2 

9 TE7674 
Tính toán độ bền kết cấu 

tàu 

TS.Phạm Thị Thanh Hƣơng  

TS. Phạm Văn Sáng 
2 

10 TE7675 
Nghiên cứu tối ƣu hóa thiết 

bị đẩy tàu thủy 

PGS. Lê Quang  

TS. Phan Anh Tuấn 

TS. Lê Thị Thái 

2 

11 TE7676 
Nghiên cứu thiết bị giảm 

lắc 

PGS. Lê Thanh Tùng 

TS. Phan Anh Tuấn 
2 

 

Lưu ý : 

CĐTS đƣợc coi là đạt nếu kết quả trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ C trở lên. 

 

5.7.6. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ 

NC khoa học là giai đoạn chính, mang tính bắt buộc trong quá trình NCS thực hiện LATS. 

Đây là giai đoạn mà NCS có thể đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới, hình thành các cơ sở 

quan trọng nhất để viết nên LATS. Trên cơ sở tính chất của lĩnh vực NC thuộc khoa học tự 

nhiên hay khoa học kỹ thuật – công nghệ, các Viện chuyên ngành, các BM và NHD có các 

yêu cầu cụ thể đối với việc NC khoa học của NCS: 

Đánh giá hiện trạng tri thức, hiện trạng giải pháp công nghệ liên quan đến đề tài luận án. 

Yêu cầu điều tra, thực nghiệm để bổ sung các d  liệu cần thiết. 

Yêu cầu suy luận khoa học hoặc thiết kế giải pháp, gắn liền với thí nghiệm. 

Phân tích, đánh giá các kết quả thu đƣợc từ quá trình suy luận khoa học hay thí nghiệm. 

 

NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải đƣợc công bố 

chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các đề 

tài NCKH và bài viết công bố phải phù hợp với mục tiêu của luận án, đảm bảo tính trung 

thực, tính khoa học và tính mới. Nội dung các bài báo không đƣợc trùng lặp và phản ánh các 

nội dung chính của luận án. Các bài báo, phát minh, sáng chế là kết quả nghiên cứu, nghiên 

cứu sinh phải đứng tên của Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội.  

Luận án tiến sĩ phải là một công trình NC khoa học sáng tạo của chính NCS, có đóng góp 

về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc 

phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề 

của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã hội. Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. 

NCS chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của 

luận án, chấp hành các quy định về sở h u trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 
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5.8  Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học 

Các diễn đàn khoa học trong và ngoài nƣớc trong bảng dƣới đây là nơi NCS có thể chọn công 

bố các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thành luận án Tiến sĩ. 

 

STT Tên diễn đàn Địa chỉ liên hệ 
Định k  xuất 

bản / họp 

1 

Các tạp chí Khoa học nƣớc 

ngoài cấp quốc gia và quốc tế 

bằng 1 trong các thứ tiếng 

sau: Anh, Nhật, Nga, Pháp, 

Đức, Trung Quốc, Tây Ban 

Nha,... 

  

2 

Các tạp chí, hội nghị đƣợc 

Hội đồng chức danh GS, PGS 

liên ngành CKĐL tính điểm. 
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1. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Động cơ nhiệt 

1.9  Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo 

1.9.1 Danh mục học phần bổ sung 
 

a. Danh mục học phần bổ sung 

 

Số học phần và danh mục các học phần phần mà NCS thuộc đối tƣợng A2 hoặc A3 phải học 

đƣợc thể hiện chi tiết trong mục 1.7.1 và 1.7.2. 

 

b. Mô tả tóm tắt học phần bổ sung cho đối tƣợng A2 và A3 

 

TE3020 Lý thuyết ĐCĐT I 

Học phần cung cấp cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc của động cơ 

4 k  và động cơ 2 k , nhiên liệu dùng cho động cơ, chu trình lý tƣởng ứng với động cơ xăng 

và động cơ diesel, chu trình thực tế của động cơ đốt trong, xác định các thông số kinh tế-kỹ 

thuật và cân bằng nhiệt của động cơ. 

TE3020 IC engine fundamentals I 

The subject provides fundamentals on principle of two-stroke cycle, four-stroke cycle engine 

and fuels using on IC engine, as well as ideal engine cycle corresponding to gasoline engine 

and diesel engine. The subject also presents the real engine cycles, and method to measure 

engine operating characteristics and engine heat balancing. 

 

TE3200 Kết cấu ô tô 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể trình bày đƣợc cấu tạo, nguyên lý làm việc và 

phân tích kết cấu của các hệ thống, cụm, chi tiết của các loại ô tô; có thể phân tích, đánh giá 

các hệ thống của ô tô và toàn bộ ô tô; có đƣợc cơ sở cho các học phần tiếp theo trong chƣơng 

trình đào tạo theo định hƣớng kỹ thuật ô tô nhƣ Lý thuyết ô tô, Động lực học ô tô, Công nghệ 

bảo dƣỡng sửa ch a ô tô, Thiết kế tính toán ô tô, Hệ thống điện ô tô, Cơ điện tử ô tô… 

 

TE3030 Nhiên liệu dầu mỡ và khí thải 

Trình bày nh ng kiến thức cơ bản về nhiên liệu xăng, diesel và một số loại nhiên liệu thay 

thế; dầu mỡ bôi trơn; ô nhiễm môi trƣờng và phƣơng pháp xác định mức độ ô nhiễm do khí 

thải của động cơ đốt trong gây ra, các giải pháp làm giảm nồng độ các chất độc hại trong khí 

thải động cơ. 

TE3030 Fuels, lubricants and exhaust emissions 

Provides basic knowledge of gasoline, diesel and alternative fuels; lubricants; environmental 

pollution and approaches to determine polluted level from exhaust gas of IC engine, solutions 

to eliminate the polluted substances in exhaust gas from engine. 

 

TE3040 Hệ thống nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT 

Học phần bao gồm nh ng kiến thức về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, kiểm tra điều chỉnh, và 

tính đối với hệ thống nhiên liệu động cơ xăng, động cơ diesel cũng nhƣ bộ điều tốc của động 

cơ diesel. 

TE3040 Fuel supply & speed regulation system of IC engines 

Including fundamentals of structures, working principle, checking, regulating and calculating 

for fueling system of gasoline and diesel engine, as well as speed regulation system of IC 

engines. 
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TE3210 Lý thuyết ôtô 

Sinh viên đƣợc trang bị kiến thức về sự tƣơng tác của bánh xe với mặt đƣờng, khả năng và 

điều kiện chuyển động của ô tô, nguyên tắc tính toán và đánh giá chất lƣợng động lực học của 

xe nhƣ sức k o, độ êm dịu, kinh tế nhiên liệu, tính dẫn hƣớng, tính năng cơ động. 

 

TE3460 Máy thủy lực thể tích 

Trang bị cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản về máy thủy lực nhƣ sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, 

đặc điểm vận hành, các phƣơng trình lƣu lƣợng riêng, lƣu lƣợng trung bình, lƣu lƣợng tức 

thời, phƣơng trình tính lực và mô men, phƣơng trình xác định công suất, các thông số kết cấu 

ảnh hƣởng đến hiệu suất. Sơ lƣợc về vật liệu chế tạo các loại máy thủy lực thể tích nhƣ bơm 

và đông cơ pít tông, bơm và động cơ bánh răng, bơm và động cơ pít tông roto hƣớng kính và 

hƣớng trục, bơm và động cơ cánh gạt... 

 

TE4010 Thí nghiệm ĐCĐT 

Học phần cung cấp cho sinh viên nh ng kiến thức về các phƣơng pháp đo, nguyên lý và kết 

cấu các thiết bị đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ vòng quay, mô men và lƣu lƣợng không khí nạp, 

thải của động cơ đốt trong, quan sát chụp ảnh quá trình cháy, đo thành phần khí thải của động 

cơ, thiết bị chỉ thị trong thí nghiệm động cơ. 

TE4010 Measuring technique in IC engine 

Provides knowledge of measuring technique, principle and structure of pressure gauges, 

thermometer, speedometer, torque and power measuring devices, charged air and exhaust gas 

flowmeters, monitoring and photographing the combustion process, analyzing exhaust gas 

composition, indicating system in engine experiments. 

 

TE4020 Kỹ thuật bảo dƣỡng và sửa ch a ĐCĐT 

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về hƣ hỏng và phƣơng pháp kiểm tra sửa ch a, điều chỉnh các 

chi tiết, các bộ phận của động cơ đốt trong. Phƣơng pháp chẩn đoán kỹ thuật không tháo máy 

đối với động cơ. Các kiến thức thực hành phát triển kỹ năng. 

TE4020 IC engine maintenance and repair 

Fundamentals of possible malfunctions, damages and methods of checking, repairing or 

adjusting parts, components of IC engine. Method of on-boad diagnosis in the IC engine. 

Practical knowledge to develop skills. 

 

TE4200 Hệ thống điện và điện tử ô tô 

Học phần trang bị nh ng kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sơ đồ đấu nối mạch điện, 

tính toán các thông số chính của trang bị điện trên ô tô và mạch điều khiển điện tử trên ô tô. 

Kết thúc học phần, học viên có thể chăm sóc kỹ thuật, chẩn đoán các hƣ hỏng các trang bị 

điện, mạch điều khiển điện tử trên ô tô. 

 

TE4240 Động lực học ô tô 

Học phần trang bị các kỹ năng giúp học viên có thể thiết lập các phƣơng trình động lực học 

cơ bản của ô tô theo các phƣơng dọc, ngang và thẳng đứng; giải các phƣơng trình động lực 

học đó và đánh giá các tính chất động lực học của ô tô. 

 

ME4031 Dao động kỹ thuật 

Học phần Dao động kỹ thuật bao gồm các kiến thức về đáp ứng tự do của hệ dao động một 

bậc tự do, nhiều bậc tự do, và hệ vô hạn bậc tự do hay hệ với tham số tập trung và hệ liên tục; 

nghiên cứu đáp ứng của hệ dao động đối với lực kích động điều hòa, lực kích động tuần hoàn 

và các dạng lực kích động khác nhƣ kích động do va chạm; tìm hiểu nguyên lý cách li dao 

động hay nguyên lý của bộ tắt chấn động lực ứng dụng trong thực tế. 
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ME4031 Engineering vibration 
Engineering Vibration includes free response of single degree of freedom systems, multi 

degree of freedom systems, and continuous systems (or lumped parameter systems and 

distributed systems); response of the system to harmonic excitation, periodic excitation, or 

general forced response; understanding the vibration isolation, dynamic absorber and their 

application to practical engineering. 

 
TE5010 Lý thuyết động cơ II 

Phân tích và tính toán quá trình trao đổi môi chất trong động cơ hai k  với đặc điểm dùng khí 

để qu t khí. Cơ sở vật lý của quá trình hình thành hòa khí và các phƣơng án hình thành hòa 

khí trong động cơ xăng và diesel. Cơ sở xây dựng-phân tích đặc tính và khảo sát các loại đặc 

tính của động cơ cũng nhƣ vai trò của chúng trong nh ng điều kiện sử dụng cụ thể. 

TE5010 IC engine fundamentals II 

Analysis and calculate gas exchange processes in two-stroke cycle engines with gas flow 

through port. Phyiscal basics of gas mixing process and methods of mixing gas formation 

inside gasoline and diesel engine. Basis of analysis and formation of engine characteristics 

and study the engine characteristics as well as their role in the specific conditions. 

 

TE5020 Động lực học và dao động ĐCĐT 

Học phần cung cấp cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản về quy luật vận động, quy luật biến 

thiên của lực và mô men tác dụng trên cơ cấu khuỷu trục thanh truyền. Khảo sát tính cân 

bằng, dao động của hệ thống và quy luật mài mòn các chi tiết. 

TE5020 Dynamics and vibration of an internal combustion engine 

Including fundamentals of movement principles, variation of force and torque acting on 

crankshaft and connecting rod structure. Survey balance and vibration of the system and also 

the rule of abrasion of the details. 

 

TE5030 Thiết kế, tính toán ĐCĐT 

Học phần cung cấp các kiến thức về kết cấu các chi tiết chính, nguyên lý hoạt động của các hệ 

thống chính (trừ hệ thống nhiên liệu và tăng áp), phƣơng pháp tính toán thiết kế và kiểm 

nghiệm bền các chi tiết, bộ phận các cụm chi tiết và hệ thống trên động cơ đốt trong. 

TE5030 IC engine design and calculation 

Providing the knowledeges of structure of main components, working principle of main 

systems of IC engine (except fueling and tuborcharging systems), and also methods of 

calculating and recomputing durability of details, components and systems of IC engine. 

 

TE5040 Tăng áp động cơ 

Học phần cung cấp cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản về mục đích và các vấn đề đặt ra khi 

tăng áp; nguyên lý và kết cấu của các loại tăng áp dùng cho động cơ đốt trong; tăng áp tua bin 

khí và việc phối hợp loại tăng áp này với động cơ đốt trong; làm mát khí tăng áp; tính toán 

động cơ tăng áp. Học phần còn cung cấp các kiến thức liên quan đến vận hành và các hƣ hỏng 

cũng nhƣ các giải pháp khắc phục đối với cụm tăng áp tua bin khí. 

TE5040 Turbocharging the IC engine 

Provides the fundamentals of target and originated issues when applying charging the IC 

engine; operating principle and structure of different types of turbocharging that used in IC 

engine; turbocharging and the combination with IC engine; cooling turbocharged gas; 

calculate turbocharged engine. This module also gives knowledge regarding operating 

manual, malfunction and troubleshooting of the turbocharger. 
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TE5050 Trang bị động lực 

Học phần cung cấp cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản về các loại trang bị động lực, 

phƣơng pháp và yêu cầu khi trang bị động lực diesel tàu thủy; phân tích và tính toán các hệ 

thống trong trang bị diesel tàu thủy nhƣ hệ thống nhiên liệu, làm mát, bôi trơn, khởi động…; 

tìm hiểu và tính toán các biện pháp tận dụng nhiệt trong trang bị động lực, phƣơng pháp thiết 

kế bệ máy và bố trí các thiết bị động lực. 

TE5050 Engine and drive system 

This module provides the fundamentals of types of drive system, requirements and 

applications for marine diesel engine and drive system; analyze and calculate sub-systems 

such as fuel supply system, cooling system, lubricating system, starting system, etc.; 

understand and calculate the methods of exhaust heat utilizing in drive system, method of 

basement design and facility arrangement. 

 

TE6020 Nhiên liệu dầu mỡ dùng cho động cơ đốt trong 

Học phần giới thiệu nh ng thông tin khái quát về tình hình sản xuất, sử dụng nhiên liệu thay 

thế trong nƣớc và trên thế giới, đặc biệt là nhiên liệu sinh học. Trong đó, quy trình sản xuất 

nhiên liệu sinh học bioethanol, biodiesel, biogas đƣợc giới thiệu khá chi tiết. Việc sử dụng 

nhiên liệu thay thế nói chung và nhiên liệu sinh học nói riêng cho động cơ đốt trong đƣợc 

phân tích thông qua các kết quả nghiên cứu điển hình liên quan. 

TE6020 Alternative fuels for internal combustion engines 

Providing general information on status of production and utilisation of alternative fuels, 

especially, bio-fuels worldwide and in Vietnam. Introduction to production technique of bio-

fuels including bioethanol, biodiesel and biogas. Utilisation of bio-fuels and alternative fuels 

in general is also considered in this subject, of which, impacts of bio-fuels on engine 

performance, emissions, lubricants and engine durability are particularly discussed. 

 

TE6010 Hình thành hỗn hợp và cháy trong ĐCĐT 

Nguyên lý của quá trình hình thành hỗn hợp, chuyển động của môi chất nạp trong xylanh, 

nhiệt động hóa học của hỗn hợp không khí-nhiên liệu. Trong đó, nhấn mạnh quá trình hình 

thành hỗn hợp và cháy trong các động cơ hiện đại. Ngoài ra, một số phƣơng pháp phân tích 

hình ảnh thực nghiệm quá trình phun nhiên liệu và cháy trong động cơ cũng đƣợc đề cập 

trong môn học này. 

TE6010 Mixture formation and combustion in internal combustion engines 

Provides advanced knowledge on mixture formation, charge motion within the cylinder, 

thermochemistry of air-fuel mixtures as well as mixture formation and combustion in modern 

engines. Help students visually investigate and obtain mixing processes and combustion 

inside the combustion chamber through simulation and experiment outputs. 

 

TE6070 Mô hình hóa ĐCĐT 

Học phần gồm nh ng kiến thức về tính toán quá trình trao đổi khí, tính toán và phân tích quá 

trình tổng thể của động cơ trên cơ sở các đặc tính nhiệt, làm mát, bôi trơn và tổn thất cơ giới. 

Trong đó động cơ đƣợc coi là đối tƣợng điều chỉnh trong bài toán mô hình hóa ở chế độ ổn 

định cũng nhƣ ở chế độ chuyển tiếp. Ngoài ra, học phần dành một phần đáng kể về các mô 

hình cháy trong động cơ, hiện đang sử dụng phổ biến trong các phần mềm mô phỏng chu 

trình làm việc của động cơ. 

TE6070 Simulation of IC Engine 

This unit of study consists of knowledge about calculation of gas exchange process, 

calculation and analysis of general process of IC engine basing on its characteristics of 

thermodynamics, cooling and mechanical loss. In these simulations, the engine in term of 

adjusted object works either in stable or in transient state. Besides, the unit of study presents 
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considerably burning process models, which have been used popularly in current simulation 

software for engine working cycle. 

 

TE6060 Các phần mềm mô phỏng cao cấp dùng cho ĐCĐT 

Giới thiệu cho học viên nh ng phần mềm mô phỏng cao cấp dùng cho động cơ đốt trong nhƣ 

gói phần mềm của hãng AVL (CH Áo) cung cấp (Boost, Excite, Tycon, Fire), phần mềm 

CFD Fluent,… Học phần cũng giới thiệu trình tự và nh ng ví dụ về khai thác các phần mềm 

này phục vụ cho việc mô phỏng các cơ cấu, hệ thống và quá trình của động cơ đốt trong. 

TE6060 Advanced simulation tools for internal combustion engines 

Provides basic knowledge on exploitation and utilisation of advanced simulation tools used 

for internal combustion engines; ability to create simulation models on engine‟s 

thermodynamics and working cycle as well as optimization of engine‟s structures and 

systems. 

 

TE6090 Tự động điều khiển và điều chỉnh ĐCĐT 

Cung cấp kiến thức về các hệ thống tự động điều chỉnh và điều khiển dùng trong động cơ đốt 

trong và các cảm biến dùng trong hệ thống, phƣơng pháp tính toán các chỉ tiêu tĩnh học, động 

học và tính ổn định của hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ. 

TE6090 Automatic Control and regulation of Internal Combustion Engine 

Fundamentals of automatic control and regulation systems of the internal combustion engine 

and sensors used in these systems; method of calculating static and dynamic parameters and 

stability of engine speed control systems. 

 

TE6030 Thí nghiệm nghiên cứu và phát triển ĐCĐT 

Cung cấp kiến thức cơ bản về dụng cụ đo và các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại và phƣơng 

pháp thiết kế thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về động cơ đốt trong 

cho sinh viên, gồm cả phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, xử lý đánh giá kết quả thí nghiệm. 

TE6030 Experiment, Research and Development of Internal Combustion Engine 

Fundamentals of measurement devices and modern experiment equipment and method of 

conducting specific experiments for research and development of internal combustion engine, 

including analysis, generalizing, processing and evaluating the experimental results. 

 

TE6080 Động lực học, dao động và tuổi thọ ĐCĐT 

Cung cấp kiến thức về các hiện tƣợng động lực học trong động cơ do các ngoại và nội lực gây 

ra. Ngoài ra, học phần còn trình bày phƣơng pháp tính các dao động và nêu các giải pháp 

nhằm tăng tuổi thọ của động cơ. 

TE6080 Dynamics, vibration and lifetime of IC engine 

The study unit provides knowledge regarding dynamical phenomena happening in the engine 

caused by internal and external forces. Besides, the study unit also presents calculation methods of 

engine vibration and points out some solutions to prolong engine lifetime. 

 

TE6221 Hệ thống truyền lực ô tô 

Giới thiệu sự phát triển các dạng hệ thống truyền lực ô tô, phƣơng pháp mô phỏng, tính toán 

động lực học hệ thống truyền lực, quan hệ tƣơng tác gi a hệ thống truyền lực với các hệ 

thống khác trên ôtô.  

TE6221 Automotive transmission system 

Development of different type of transmission systems, simulation methods, calcuation 

dynamics of transmission systems, influence of transmission on other systems and vice versa. 

 

 



67 

 

TE6050 Chẩn đoán kỹ thuật ĐCĐT 

Học phần gồm các phƣơng pháp chẩn đoán kỹ thuật hiện hành trong công nghệ động cơ nhƣ 

chẩn đoán theo áp suất xylanh (indicating), theo phân tích khí thải, theo phân tích dầu bôi 

trơn, theo độ rung và ồn, theo lý thuyết logic mờ và chẩn đoán trực tuyến (On Board 

Diagnosis- OBD)... Ngoài ra, trong học phần có một phần đáng kể thời lƣợng thí nghiệm và 

thực hành với các trang thiết bị của Phòng thí nghiệm động cơ đốt trong về đo khí thải bằng 

các thiết bị garage nhƣ Digas-4000, Dismoke, Smokemeter, Opacimeter, đo lƣợng khí lọt 

xuống cácte bằng Blowbymeter, đo áp suất n n pc bằng dụng cụ đo K69... 

TE6050 Technical diagnosis of IC engines 

This unit of study presents current methods of technical diagnosis applied on engine 

technology, for example diagnosis basing on cylinder pressure measurement, exhaust gas and 

lube oil analysis, vibration and noise measurement or diagnosis thanks to fuzzy logic and on 

board diagnosis - OBD. Moreover, there is in the unit a considerable amount of time for 

experiment and practice using diagnostic equipment of IC Engine Lab of HUT, such as AVL 

Digas 4000, Dismoke, Smokemeter, Opacimeter, Blowbymeter and cylinder pressure 

measuring instrument K69... 

 

TE6941 Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng (CFD) 

Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu phƣơng pháp giải số trong cơ học chất lỏng. Trong 

phần này trình bày khái quát các ƣu, nhƣợc điểm và khả năng cũng nhƣ giới hạn của phƣơng 

pháp số. Trong phần 2, học phần trình bày phƣơng pháp sai phân h u hạn. Phƣơng pháp xấp 

xỉ đạo hàm bậc nhất, bậc hai… và việc thiết lập các điều kiện biên cho bài toán đƣợc giới 

thiệu cụ thể trong phần này. Phần 3 liên quan đến phƣơng pháp thể tích h u hạn. Trong đó 

các phƣơng pháp tích  phân mặt, thể tích, phƣơng pháp nội suy và đạo hàm cục bộ đƣợc trình 

bày. Phần 4, học phần trình bày một số phƣơng pháp giải hệ phƣơng trình đại số thông qua rời 

rạc hóa. Phần 5 giới thiệu phƣơng pháp số giải phƣơng trình Navier – Stock trên cơ sở giải 

biến áp suất theo cấu trúc lƣới cụ thể. Phần cuối của học phần trình bày về một phần mềm cụ 

thể (FLUENT) úng dụng công nghệ CFD cho tính toán dòng chảy. 

TE6941 Computational fluid dynamics 

This course is one of the branches of fluid mechanics that uses numerical methods and 

algorithms to solve and analyze problems involving fluid flows. Computers are used to solve 

millions of calculations required in order to simulate the interaction of liquids and gases with 

surfaces defined by boundary conditions. Firstly, the course presents introduction, advantages 

and disadvantages of numerical methods and limited conditions. In the second part, some 

fundamental methods developed for some specific problems as finite difference method and 

finite volume method are introduced. Solution methods for Navier-stockes equations based on 

pressure - correction are described for staggering and lococating Cartesian grids in the third 

part.  Finally, some developed commercial codes such as Fluent, sarture...are presented. 

 

TE6272 Hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô 

Giới thiệu các hệ thống điều khiển điện tử và nguyên lý thiết kế hệ thống điều khiển điện tử 

trên ô tô hiện đại; Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống điều khiển điện tử 

TE6272 Vehicle electronic control system 

Overview of vehicle electronic control system and its design methodology. Vehicle electronic 

system diagnostics. 

 

TE6040 Kiểm soát khí thải ĐCĐT 

Học phần cung cấp nh ng kiến thức nâng cao về các biện pháp giảm độc hại trong khí thải đối 

với động cơ mới, bao gồm các biện pháp công nghệ động cơ, các biện pháp xử lý khí thải, ảnh 

hƣởng của nhiên liệu, phụ gia nhiên liệu và dầu bôi trơn đến chất lƣợng khí thải. Bên cạnh đó, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics
http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_methods
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms
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học phần còn giới thiệu chi tiết nh ng tiêu chuẩn công nhận kiểu khí thải phổ biến trên thế giới. 

Ngoài ra, học phần còn trình bày có hệ thống nh ng biện pháp về kỹ thuật, quản lý và tiêu 

chuẩn kiểm định để kiểm soát khí thải đối với động cơ đang lƣu hành. 

TE6040 IC engine emission control 

The unit of study presents first of all advanced knowledge of reducing toxic emission in new 

engines, such as methods basing on engine design and after treatment or on using alternative 

fuels, fuel and lube oil additives. Next, the unit introduces worldwide popular legislations of 

approval test for engine emission. At last, there is in the unit a systematic presentation of 

technical and administrative solutions and register legislations applied for in-use engines. 

 

TE6110 Hệ thống nhiên liệu trên động cơ hiện đại 

Cung cấp nh ng kiến thức nâng cao về các hệ thống nhiên liệu động cơ mới, bao gồm các loại 

cảm biến, các loại cơ cấu chấp hành và phƣơng pháp điều khiển, các nguyên lý điều khiển hệ 

thống nhƣ điều khiển chuyển tiếp các chế độ động cơ phun xăng trực tiếp, điều khiển tính 

toán lƣợng nhiên liệu động cơ diesel CommonRail, điều khiển pha phối khí.... 

TE6110 Fuel system on modern IC engine 

This course introduces various kinds of new internal combustion engine fuel system. 

Includings: sensors; actuators and controllers; system control principles of a gasoline direct 

injection engine in transient modes, fuel quantity calculation of Common-Rail diesel engine, 

intake and exhaust valve timing controls, and so on. 

 

 

 

Nh ng học phần bổ sung có thể hiệu chỉnh theo chƣơng trình tiến sĩ tƣơng ứng. 

 

1.9.2 Danh mục học phần Tiến sĩ 

TT MÃ SỐ 
TÊN HỌC 

PHẦN 
TÊN TIẾNG ANH 

KHỐI 

LƢỢNG 

Khoa/Viện 

Bộ môn 

Đánh 

giá 

1 TE7010 

Trao đổi khí 

trong động cơ 

đốt trong 

Gas exchange process 

in internal combustion 

engines 

3(3-0-0-6) Bm ĐCĐT 
KT0,3-

T0,7 

2 TE7021 

Quản lý nhiệt 

trong động cơ 

đốt trong 

Thermomanagement in 

internal combustion 

engines 

3(3-0-0-6) Bm ĐCĐT 
KT0,3-

T0,7 

3 TE7031 

Trao đổi nhiệt 

và trao đổi chất 

trong động cơ 

đốt trong 

Heat and mass transfer 

in internal combustion 

engines 

3(3-0-0-6) Bm ĐCĐT 
KT0,3-

T0,7 

4 TE7041 

Độ bền và tuổi 

thọ của động cơ 

đốt trong 

Durability of internal 

combustion engines 
3(3-0-0-6) Bm ĐCĐT 

KT0,3-

T0,7 

5 TE7051 

Xu hƣớng phát 

triển động cơ 

hiện đại 

Development 

perspectives and 

applications of internal 

combustion engines 

3(3-0-0-6) Bm ĐCĐT 
KT0,3-

T0,7 
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1.10  Đề cƣơng chi tiết các học phần Tiến sĩ 

 

TE7010  Tr o         tron    n      ốt tron  

    Gas exchange process in internal combustion engines 

 

1. Tên  ọ  p ần:     Tr o  ổi  hì trong  ộng     ốt trong 

2. Mã  ọ  p ần:      TE7010 

3. Tên t ến  An :     Gas exchange process in internal combustion engines 

4. K ố  lượn :      3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết:  45 tiết 

   - Bài tập: 0 

   - Thì nghiệm: 0 

5. Đố  tượn  t  m dự: 

Tất  ả NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật C   hì  ộng lự , hướng  huyên sâu Kỹ thuật  ộng 

   nhiệt. 

6. Mụ  t êu  ủ   ọ  p ần: 

Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Cá   iến thứ  nâng   o về quá trính tr o  ổi  hì trong  ộng     ốt trong,  á  yếu tố 

 ết  ấu và vận hành ảnh hưởng  ến  hất lượng  ủ  quá trính tr o  ổi  hì 

   - Hiểu sâu và  ó  hả năng  ộ  lập nghiên  ứu sâu về tá   ộng  ủ   hất lượng quá 

trính tr o  ổi  hì  ến tình năng  inh tế,  ỹ thuật và phát thải  ủ   ộng   . 

7. N   dun  tóm tắt: 

Họ  phần  ung  ấp  iến thứ   huyên sâu về quá trính nạp, thải trong  ộng    4   , hệ số nạp 

và t  lệ  hì sót, lưu  ộng   ng  hì qu   ử  nạp và  ử  thải, quá trính qu t  hì trong  ộng    4 

   và  ộng    2   ,  á  nhân tố ảnh hưởng  ến  hất lượng nạp và  á  giải pháp tăng  hất 

lượng nạp  ằng tăng áp. 

8. N  ệm vụ  ủ  NCS: 
   - Dự lớp: 45 tiết 

   - Bài tập: 0 

   - Thì nghiệm: 0 

9. Đán    á  ết quả:     
   - Mứ   ộ  ự giờ giảng: 10% 

   - Kiểm tr   ịnh   : 20% 

   - Thi  ết thú  họ  phần: 70% 

10. N   dun      t ết  ọ  p ần: 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn họ  

  Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

  Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

 

CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ 4 KỲ 

1.1 Quá trính nạp và thải 

1.2 Hệ số nạp 

1.3 D ng  hảy qu   á  xupáp nạp và thải 

1.4 D ng  hảy rối và mô hính  hảy rối 

1.5 Chuyển  ộng  ủ  môi  hất trong xil nh 

1.6 Qu t  hì và t  lệ  hì sót 

1.7 Lưu lượng và nhiệt  ộ  hì xả 
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CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ 2 KỲ 

2.1 Phân loại qu t  hì trong  ộng    2    

2.2 Cá  thông số và mô hính qu t  hì 

2.3 Quá trính qu t  hì thự  tế 

CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ TĂNG ÁP 

3.1 Nguyên tắ      ản  

3.2 Tăng áp     hì 

3.3 Tăng áp   o  ộng,  ộng hưởng 

3.4 Tăng áp tu   in  hì 

3.5 Tăng áp tu   in  hì  ết hợp  iều  hiển ph  phối  hì  ủ   ộng    (tăng áp Miller) 

CHƯƠNG 4: TRAO ĐỔI KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ HIỆN ĐẠI 

4.1 Hệ thống  iều  hiển th y  ổi ph  phối  hì 

4.1.1 Thiết  ị th y  ổi vị trì trụ    m 

4.1.2 Hệ thống th y  ổi theo  ướ  hành trính/thời gi n mở xupáp 

4.1.3 Hệ thống th y  ổi vô  ấp ph  phối  hì (VVT-i, V nos, V lvetroni ,…) 

4.2 Luân hồi  hì thải trên  ộng    

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ 

5.1 Mô hính quá trính tr o  ổi  hì 

5.2 Lưu lượng  hì qu   ử  nạp, thải 

5.3 Quá trình quét khí 

5.4 Tá   ộng  ủ  ph  phối  hì  ến hệ số nạp  ủ   ộng    

11. Tà  l ệu  ọ  tập: Tập  ài giảng “Quá trính tr o  ổi  hì trong  ộng     ốt trong” 

12. Tà  l ệu t  m   ảo: 
[1] AVL Boost (2006) User guide. AVL LIST GmbH, Graz, Austria 

[2] Collin R. Feguson (2001) Internal combustion engines: Applied thermosciences. 

John Wiley & Son, Inc 

[3] Hermann Hiereth (2007) Charging the Internal Combustion Engine. Springer-

Verlag, Wien 

[4] Klaus Mollenhauer, Helmut Tschoeke (2010) Handbook of Diesel Engines. 

Springer Heidelberg Dordrecht London New York 

[5] Rechard Van Basshuysen and Fred Schaefer (2002) Internal Combustion Engine 

Handbook. Vieweg Verlag, Wiesbaden, Germany 

[6] Nguyễn Tất Tiến (2003) Nguyên lý động cơ đốt trong. Nhà xuất  ản Giáo  ụ  

[7] Phạm Minh Tuấn (2009) Lý thuyết động cơ đốt trong. Nhà xuất  ản Kho  họ   ỹ 

thuật. 

[8] Cá   ài  áo: Do  án  ộ giảng  ạy  ung  ấp tại lớp họ . 
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TE7021 Quản l  n  ệt tron    n      ốt trong 

          Thermomanagement in internal combustion engines 

 

1. Tên  ọ  p ần:     Quản lý nhiệt trong  ộng     ốt trong 

2. Mã  ọ  p ần:      TE7021 

3. Tên t ến  An :     Thermomanagement in internal combustion engines 

4. K ố  lượn :      3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết:  45 tiết 

   - Bài tập: 0 

   - Thì nghiệm: 0 

5. Đố  tượn  t  m dự: 

Tất  ả NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật C   hì  ộng lự , hướng  huyên sâu Kỹ thuật  ộng 

   nhiệt. 

6. Mụ  t êu  ủ   ọ  p ần: 

Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Hiểu  iết sâu sắ  về quản lý nhiệt trong  ộng     ốt trong. 

   - Khả năng tình toán, thiết  ế và nghiên  ứu-phát triển hệ thống làm mát nói riêng và 

 iều tiết-quản lý nhiệt nói  hung trong  ộng    hiện  ại. 

7. N   dun  tóm tắt: 

Họ  phần  ung  ấp  iến thứ   huyên sâu về quản lý- iều tiết nhiệt trong  ộng     ốt trong 

nhằm mụ   ì h giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm  ộ  hại trong  hì thải. Ngoài r , trong họ  phần 

  n trính  ày một số  iện pháp tận  ụng nhiệt hiện   ng  ượ  qu n tâm nhằm góp phần nâng 

  o hiệu quả sử  ụng năng lượng. 

8. N  ệm vụ  ủ  NCS: 

   - Dự lớp: 45 tiết 

   - Viết tiểu luận: 

9. Đán    á  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng: 10% 

   - Kiểm tr   ịnh   : 20% 

   - Thi  ết thú  họ  phần: 70% 

10. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn họ  

  Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

  Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHIỆT TRONG ĐỘNG CƠ 

1.1 Kiểm soát nhiệt nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và  ộ  hại  hì thải 

1.2 V i tr   ủ  tr o  ổi nhiệt 

 1.2.1 Cân  ằng nhiệt trong  ộng    

 1.2.2 Các lợi ì h  há  

1.3 Cá  phư ng pháp  ải thiện quản lý nhiệt trong  ộng    

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA QUẢN LÝ NHIỆT ĐỘNG CƠ 

2.1 Cá  thành phần  ủ  hệ thống làm mát và mô hính  hảo sát 

 2.1.1 B m nướ  

 2.1.2 V n hằng nhiệt 

 2.1.3 V n nối tắt  iểu  iện 

2.2 Mô hình hóa hệ thống 

 2.2.1 Vòng làm mát trong 

 2.2.2 Vòng làm mát ngoài 
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 2.2.3 Cá  th m số  ùng  ho mô hính hó  

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN 

3.1 Cá  hàm mụ  tiêu  

3.2 Định nghĩ  lưu lượng làm mát  ự  tiểu 

3.3 Tuyến tình hó  mô hính 

3.4 Bộ  iều  hiển tiếp tới  

3.5 Bộ  iều  hiển hồi tiếp 

3.6 Bộ  iều  hiển hỗn hợp 

CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM 

4.1 Tr ng thiết  ị thử nghiệm 

4.2 Mô phỏng xe và hệ thống truyền lự  

4.3 Thiết lập  á  thông số làm việ   ủ   ăng thử 

4.4 Thử nghiệm  hế  ộ  hởi  ộng và ổn  ịnh 

     4.2.1 Nhiệt  ộ môi  hất làm mát 

   4.2.2 Nhiệt  ộ  ầu  ôi tr n 

   4.2.3 Tiêu thụ nhiên liệu 

   4.2.4 Công suất  ẫn  ộng   m 

4.5 Thử nghiệm  ộng    theo  hu trính 

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHIỆT 

5.1 Tì h nhiệt  ể  ải thiện  ặ  tình  hởi  ộng 

   5.1.1 Khái niệm  hung 

   5.1.2 Cá   iểu tì h nhiệt 

   5.1.3 Ảnh hưởng  ủ  tì h nhiệt  ến phát thải và tiêu thụ nhiên liệu 

   5.1.4 Ảnh hưởng  ủ  tì h nhiệt  ến tiện nghi  ủ  phư ng tiện  

5.2 Biến  ổi nhiệt thải thành  iện năng 

5.2.1 Nguyên lý  iến  ổi nhiệt- iện và áp  ụng trong  ộng     ốt trong 

   5.2.2 Hiện trạng sử  ụng nhiệt thải- iện 

   5.2.3 Triển vọng sử  ụng nhiệt thải- iện  

11. Tà  l ệu  ọ  tập: Tập  ài giảng “Quản lý nhiệt trong  ộng     ốt trong” 

12. Tà  l ệu t  m   ảo: 

[1] Elena Cortona Kanne (2000) Engine Thermomanagement for Fuel Consumption 

Reduction. ETH Zürich Dissertation  

[2] P. Setlur, J. Wagner, D. Dawson and J. Chen (2002) Nonliner Controller for 

Automotive Thermal Managemant Systems. Clemson University. 

[3] Tom Mitchell (2007) Advanced Thermal Management for Internal Combustion 

Engines. Master Thesis, Clemson Unversity. 

[4] Klaus Mollenhauer, Helmut Tschoeke (2010) Handbook of Diesel Engines. 

Springer Heidelberg Dordrecht London New York 

[5] Peter Hofmann (1996) Entwicklung eines Kühlmitel-Wärmespeicher für 

Kraftfahrzeuge und Untersuchung der Auswirkung auf das motorische 

Betriesverhalten und den Komfort. Dissertation TU Wien. 

[6] John C. Bass, Daniel J. Krommenhoek, Aleksandr S. Kushch, Saeid Ghamaty 

(2004) Development of an Underarmor 10-kW Thermoelectric Generator Waste 

Heat Recovery for Military Vehicles. DEER Conference, August 2004. 

[7] David Michael Rowe (2006) Thermoelectric Waste Heat Recovery as Renewable 

Energy Source. International Journal of Innovations in Energy Systems and Power, 

Vol. 1, no. 1 (November 2006) 

[8] Nguyễn Tất Tiến (2003) Nguyên lý động cơ đốt trong. Nhà xuất  ản Giáo  ụ  

[9] Phạm Minh Tuấn (2009) Lý thuyết động cơ đốt trong. Nhà xuất  ản KHKT. 

[10] Một số tài liệu  há   o  án  ộ giảng  ạy  ung  ấp tại lớp họ . 
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TE7031  Tr o     n  ệt và tr o        t tron    n      ốt tron  

    Heat and mass transfer in internal combustion engines 

 

 

1. Tên  ọ  p ần:       Tr o  ổi nhiệt và tr o  ổi  hất trong  ộng     ốt trong 

2. Mã  ọ  p ần:        TE7031 

3. Tên t ến  An :    Heat and mass transfer in internal combustion engines 

4. K ố  lượn :     3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết:  45 tiết 

   - Bài tập: 0 

   - Thì nghiệm: 0 

5. Đố  tượn  t  m dự: 

Tất  ả NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật C   hì  ộng lự , hướng  huyên sâu Kỹ thuật  ộng 

   nhiệt. 

6. Mụ  t êu  ủ   ọ  p ần: 

Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

- Cá   iến thứ  nâng   o về tr o  ổi nhiệt và tr o  ổi  hất trong  ộng     ốt trong và một số 

 ết quả thu  ượ   ủ   á  nhà nghiên  ứu trên thế giới về vấn  ề này. 

- Có  hả năng tư  uy  á  vấn  ề liên qu n  ến tr o  ổi nhiệt và tr o  ổi  hất trong  ộng    

 ốt trong. 

7. N   dun  tóm tắt:  

Họ  phần  ung  ấp  iến thứ   huyên sâu về tr o  ổi nhiệt và tr o  ổi  hất trong  ộng   ,  á  

mô hính tr o  ổi nhiệt và tr o  ổi  hất,  ân  ằng năng lượng, ảnh hưởng  ủ  tr o  ổi nhiệt 

 ến hiệu suất nạp, mứ  phát thải và hiệu suất  ủ   ụm tu  in tăng áp. 

8. N  ệm vụ  ủ  NCS: 

- Dự lớp: 45 tiết 

- Bài tập: 0 

- Thì nghiệm: 0 

9. Đán    á  ết quả: 

- Mứ   ộ  ự giờ giảng:      10% 

- Kiểm tr   ịnh   :             30% 

- Thi  ết thú  họ  phần:     60% 

10. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Giới thiệu môn họ  

Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT 

1.1. Cá   ạng tr o  ổi nhiệt 

1.2. Dẫn nhiệt 

1.2.1. Trường nhiệt  ộ 

1.2.2. Gr  ient nhiệt  ộ 

1.2.3. D ng nhiệt và  ịnh luật Phu rie 

1.2.4. Phư ng trính vi phân  ẫn nhiệt 

1.2.5. Điều  iện   n trị 

1.3. Tr o  ổi nhiệt  ối lưu 

1.3.1. Khái niệm     ản về thủy  ộng lự  họ  liên qu n  ến truyền nhiệt 

1.3.2. Hệ số tỏ  nhiệt và phư ng pháp xá   ịnh 
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1.4. Đặ  thù truyền nhiệt trong  ộng     ốt trong 

1.5. Tr o  ổi nhiệt  ứ  xạ 

1.5.1. Khái niệm     ản 

1.5.2. Cá   ịnh luật     ản về  ứ  xạ nhiệt 

1.5.3. Bứ  xạ  ủ   hất  hì 

CHƯƠNG 2: TRAO ĐỔI NHIỆT TỪ KHÍ VÀO THÀNH BUỒNG CHÁY 

2.1. Bứ  xạ nhiệt trong xil nh  ủ   ộng  ủ   ốt trong 

2.2. Tr o  ổi nhiệt  ối lưu từ  hì  ến thành  uồng  háy 

2.3. Nghiên  ứu tr o  ổi nhiệt giữ   hì và thành 

CHƯƠNG 3: TRAO ĐỔI NHIỆT TỪ THÀNH BUỒNG CHÁY ĐẾN MÔI CHẤT LÀM 

MÁT 

3.1. Tr o  ổi nhiệt  ho môi  hất làm mát trong  ộng    làm mát  ằng nướ  

3.2. Tr o  ổi nhiệt giữ  pittông và  ầu nhờn làm mát  ỉnh pittông 

CHƯƠNG 4: TRUYỀN NHIỆT TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

4.1. Đại  ư ng 

4.2. Truyền nhiệt trong  ộng    làm mát  ằng nướ  

4.3. Truyền nhiệt trong  ộng    làm mát  ằng  hông  hì 

4.4. Đo truyền nhiệt  ủ  xyl nh  ộng    

4.5. Mô hính truyền nhiệt 

4.6. Nghiên  ứu  á  quá trính truyền nhiệt trong  ộng     ốt trong  ằng phư ng pháp 

tư ng tự 

CHƯƠNG 5: QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN NHIỆT VÀ SỰ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ 

5.1. Nhiệt  ộ  á   hi tiết  hịu nhiệt trong  ộng     ốt trong 

5.2. Điều  hỉnh quá trính truyền nhiệt nhằm  ải thiện  hả năng làm việ   ủ   ộng    

CHƯƠNG 6: SỰ BAY HƠI CỦA NHIÊN LIỆU VÀ TẠO HỖN HỢP TRONG ĐỘNG      

CƠ ĐỐT TRONG 

6.1 Sự   y h i  ủ  hạt nhiên liệu 

6.2 Sự   y h i  ủ  màng nhiên liệu 

6.3 Sự hoà trộn và tạo hỗn hợp nhiên liệu-không khí 

CHƯƠNG 7: TỔN THẤT KHỐI LƯỢNG - LỌT KHÍ 

11. Tà  l ệu  ọ  tập:   

12. Tà  l ệu t  m   ảo: 

[1] Bùi Hải, Trần Thế S n, (2002) Kỹ thuật nhiệt. Nhà xuất  ản  ho  họ  và  ỹ thuật. 

[2] Đặng Quố  Phú, Trần Thế S n và Trần Văn Phú, (1999) Truyền nhiệt. Nhà xuất 

 ản Giáo  ụ . 

[3] Trần Văn Tế, (1997) Trao đổi nhiệt của động cơ đốt trong. Bài giảng s u  ại họ , 

Trường Đại họ  Bá h  ho  Hà Nội. 

[4] Trần Văn Phú, (1997) Những vấn đề chọn lọc của lý thuyết truyền nhiệt truyền 

chất. Bài giảng s u  ại họ , Trường Đại họ  Bá h  ho  Hà Nội. 

[5] Bùi Hải, Trần Thế S n, (1998) Nhiệt động học các quá trình thực và dung dịch. 

Bài giảng s u  ại họ , Trường Đại họ  Bá h  ho  Hà Nội. 

[6] Colin R. Ferguson and Allan T. Kirkpatrick, (2001) Internal combustion engines 

applied thermosciences. Secon Editor, John Wiley and Son, Inc, 605 third 

Avenue, New York. 

[7] John B. Heywood, (1988) Internal combustion engine fundamentals, New York. 

[8] Yuh-Yih Wu, Bo-Chiuan Chen and Feng-Chi Hsieh, (2006). Heat transfer model 

for small-scale air-cooled spark-ignition four-stroke engines. International journal 

of Heat and Mass transfer, Vol 49, pp 3895-3905. 

[9] Wolf Bauer, Pairote Balun and John B. Heywood, (1997) Heat transfer and 

mixture vaporization in intake part of spark ignition engine. SAE 972983. 
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[10] Carsten Baumgarten, (2006) Mixture Formation in Internal Combustion Engines. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
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TE7041  Đ   ền và tu   t ọ  ủ    n      ốt tron  

Durability of internal combustion engines 

 

1. Tên  ọ  p ần:      Độ  ền và tuổi thọ  ủ   ộng     ốt trong    

2. Mã  ọ  p ần:      TE7041 

3. Tên t ến  An :     Durability of internal combustion engines 

4. K ố  lượn :          3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết: 45 tiết 

            - Bài tập: 0 

        - Thì nghiệm: 0 

5. Đố  tượn  t  m dự: 

Tất  ả NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật C   hì  ộng lự , hướng  huyên sâu Kỹ thuật  ộng 

   nhiệt. 

6. Mụ  t êu  ủ   ọ  p ần: 

Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

 - Cá   iến thứ  nâng   o về lý luận  ộ  ền và tuổi thọ  ộng    

 - Rèn luyện  hả năng tư  uy và  hả năng nghiên  ứu  

 - Cung  ấp  iến thứ  và nâng   o  ỹ năng thử nghiệm  ộng    

7. N   dun  tóm tắt:   
Họ  phần  ung  ấp  á   iến thứ  về nâng   o  ộ  ền  ộng    trong thiết  ế   ng như  á  tiêu 

 hu n thử nghiệm  ánh giá  ộ  ền, phân tì h  á  yếu tố ảnh hưởng  ến  ộ  ền như rung 

 ộng,   o  ộng xoắn,  hế  ộ làm việ …,  á  vấn  ề  ần qu n tâm  hi thiết  ế  hế tạo,  h i 

thá , hoán  ải và  ường hó   ộng      ng như  hi sử  ụng  á  loại nhiên liệu th y thế. 

8. N  ệm vụ  ủ  NCS: 

       - Dự lớp: 45 tiết 

   - Bài tập: 0 

   - Thì nghiệm: 0 

9. Đán    á  ết quả: ( á     o   ểm   ốn  n ư quy  ịn   ố  vớ  C o  ọ ) 

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng: 10% 

   - Kiểm tr   ịnh   : 30% 

   - Thi  ết thú  họ  phần: 60% 

10. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

 
PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn họ  

  Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

  Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐỘ BỀN 

1.1.Khái niệm về  ộ  ền tĩnh 

1.2.Khái niệm về  ộ  ền  ộng 

1.3.Độ  ền  ủ  hệ thống xử lý  hì thải trên  ộng    

CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BỀN VÀ TUỔI THỌ ĐỘNG CƠ 

2.1. Động họ  và  ộng lự  họ  

2.1.1. Lự  tá   ụng trên  ộng    

2.1.2. Rung  ộng và mất  ân  ằng 

2.1.3. D o  ộng xoắn 

2.2. M  sát,  ôi tr n và h o m n 

2.3. Cá  yếu tố ảnh hưởng  ến  ộ  ền  ủ  hệ thống xử lý  hì thải 

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ BỀN ĐỘNG CƠ 
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3.1. Nâng   o  ộ  ền  ộng    nhờ vật liệu tiên tiến 

3.2. Cá   iện pháp nâng   o  ộ  ền trong quá trính thiết  ế 
3.2.1. Cá   iện pháp  ết  ấu  ể nâng   o  ộ  ền  á   hi tiết 

        3.2.2. Giảm   o  ộng xoắn  ủ  trụ   hu u 

3.2.3. Giảm   o  ộng  ộng    

3.3. Nâng   o  ộ  ền  ộng    nhờ  iện pháp  ông nghệ 

3.4. Nâng   o  ộ  ền  ộng    trong quá trính vận hành 

CHƯƠNG 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐỘ BỀN VÀ TUỔI THỌ KHI HOÁN CẢI VÀ CƯỜNG   HÓA ĐỘNG CƠ 

4.1. Vấn  ề  ộ  ền  hi tăng tố   ộ  ộng    

4.2. Vấn  ề  ộ  ền  hi tăng áp  ộng    

4.1.1. Đặ  tình  ộng     hi tăng áp 

4.1.2. Cá  th y  ổi  ần  ó  ể  ảm  ảo  ủ  ền  ho  ộng     hi tăng áp 

4.3. Vấn  ề  ộ  ền  hi sử  ụng nhiên liệu th y thế 

4.3.1. Cá  loại nhiên liệu th y thế 

4.3.2. Ảnh hưởng  ủ  nhiên liệu th y thế tới  ộ  ền  ộng    

CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM BỀN ĐỘNG CƠ 

5.1. Thử nghiệm  ền  ộng    trong quá trính thiết  ế 

5.1.1. Thử nghiệm  ền  á   hi tiết 

5.1.2. Thử nghiệm  ền  ộng     

5.2. Thử nghiệm  ền  ộng    trong quá trính hoán  ải và  ường hó  

5.2.1. Thử nghiệm  ền  á   hi tiết 

5.2.2. Thử nghiệm  ền  ộng    

5.3. Một số  hư ng trính thử nghiệm  ền  ộng    

5.4. Thử nghiệm  ền hệ thống xử lý  hì thải 

11. Tà  l ệu  ọ  tập: 

12. Tà  l ệu t  m   ảo: 

 

[1] Phạm Văn Thể (2005) Trang bị Động lực diesel tàu thủy. NXB Kho  họ   ỹ thuật 

[2] Kevin L. Hoag (2006) Vehicular engine design. Springer-Verlag, Wien. 

[3] Charles L. Peterson, Brian Hammond, Danyl Reece, Joe Thompson, Sid Beck 

(1995) Performance and durability testing of diesel engines using ethyl and methyl 

ester fuels. Department of Biological and Agricultural Engineering, University of 

Idaho, Moscow. Submitted in completion of contract #52016-l for the National 

Biodiesel Board. 

[4] Дизель. Справочник (1977). NXB C   hì (Ng ). 

[5] B.A.Bаншeйдт. Конструирование ирасчëты прочности судовых дизельных. 

NXB Đóng tàu Lêningr t. 
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TE7051         Xu  ướn  p át tr ển   n       ện  ạ  

                      Tendency of development and applications of internal combustion engines 

 

1. Tên  ọ  p ần:  Xu hướng phát triển  ộng    hiện  ại 

2. Mã  ọ  p ần:      TE7051 

3. Tên t ến  An :     Tendency of development and applications of internal 

combustion engines 

4. K ố  lượn :      3(3-0-0-6) 

  - Lý thuyết:  45 tiết 

    - Bài tập: 0 

    - Thì nghiệm: 0 

5. Đố  tượn  t  m dự: 

Tất  ả NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật C   hì  ộng lự , hướng  huyên sâu Kỹ thuật  ộng 

   nhiệt. 

6. Mụ  t êu  ủ   ọ  p ần: 
Họ  phần này nhằm giúp NCS:  

- Hiểu rõ  á   ỹ thuật và  ông nghệ mới áp  ụng trong  á   ộng    hiện  ại và xu hướng phát 

triển và ứng  ụng  ủ  nó. 

- Rèn luyện  hả năng tư  uy nghiên  ứu  á   ý thuật và  ông nghệ mới ứng  ụng trong  ộng 

    ốt trong 

7. N   dun  tóm tắt:     
Họ  phần  ung  ấp  iến thứ   huyên sâu về xu hướng phát triển và ứng  ụng  ủ   ộng     ốt 

trong hiện  ại   o gồm hệ thống  iều  hiển và quản lý  ộng     ằng  iện tử, hệ thống th y 

 ổi  hì thì h ứng,  á  hệ thống phun nhiên liệu trự  tiếp  iều  hiển  ằng  iện tử,  ông nghệ 

 ốt hỗn hợp  ồng nhất  o n n (HCCI),  ông nghệ nâng   o hiệu suất  hu trính nhiệt,  á   ộng 

    ốt trong  iểu rotor. 

8. N  ệm vụ  ủ  NCS: 
    - Dự lớp: 45 tiết 

    - Bài tập: 0 

    - Thì nghiệm: 0 

9. Đán    á  ết quả:   
    - Mứ   ộ  ự giờ giảng: 10% 

    - Kiểm tr   ịnh   : 20% 

  - Thi  ết thú  họ  phần: 70% 

10. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 Giới thiệu môn họ  

 Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

 Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG CƠ 

HIỆN ĐẠI 

1.1 Mụ  tiêu  ải tiến trong  á   ộng    hiện  ại 

1.2 Cá  thành tựu  ho  họ   ông nghệ ứng  ụng trong phát triển  ộng    hiện  ại 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ TRÊN CÁC ĐỘNG CƠ HIỆN ĐẠI 

2.1 S   ồ  hung  ủ  hệ thống  iều  hiển  iện tử trong  ộng     ốt trong 

2.2 Cá   ảm  iến 

2.3 Bộ  iều  hiển  iện tử trung tâm 

2.4 Cá      ấu  hấp hành 

2.5 Hệ thống tự  h n  oán hư hỏng 
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CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU 

3.1 Khái quát  hung về hính thành hỗn hợp và  háy trong  ộng     ốt trong 

3.2 Hệ thống phun nhiên liệu trự  tiếp trong  ộng    xăng 

3.3 Hệ thống phun nhiên liệu   o áp trong  ộng     iesel 

3.4 Động     ốt  háy hốn hợp  ồng nhất  o n n 

3.5 Động       nhiên liệu 

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG THAY ĐỔI KHÍ 

4.1 Hệ thống nạp thải  ó ph  phân phối  hì th y  ổi 

4.2 Đường ống nạp th y  ổi 

4.3 Hệ thống luân hồi  hì thải 

4.4 Tăng áp trong  ộng     ốt trong 

CHƯƠNG 5: XU HƯỚNG GIẢM PHÁT THẢI ĐỘC HẠI TRONG ĐỘNG CƠ 

5.1 Xử lý  hì thải trong  ộng    xăng 

5.2 Xử lý  hì thải trong  ộng     iesel 

5.3 Động    sạ h 

CHƯƠNG 6: CÁC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ĐẶC BIỆT 

6.1 Động     ốt trong làm việ  theo  hu trính  t inson 

6.2 Động     ốt trong  iểu rô to 

11. Tà  l ệu  ọ  tập: Tập  ài giảng “Xu hướng phát triển  ộng    hiện  ại” 

12. Tà  l ệu t  m   ảo: 

[1] Uwe Kiencke, Lars Nielsen (2005) Automotive Control Systems for Engine, 

Driveline, and Vehicle. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

[2] F. Zhao, M.-C. Lai, D.L. Harrington (1999) Automotive spark-ignited direct-

injection gasoline engines. Progress in Energy and Combustion Science. 

[3] Cá   ài  áo  ho  họ   o giáo viên  ung  ấp. 
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2. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Ô tô và Máy kéo 

2.9  Dan  mụ   ọ  p ần     t ết  ủ    ư n  trìn   ào tạo 

2.9.1 D n  mụ   ọ  p ần    sun  

Sô TT 
Mã số Tên  ọ  p ần K ố  lượn  Đán    á 

1 
TE6220 Hệ thống truyền lự  ô tô  3(3-0-0-6) CC0,2-T0,8 

2 
TE6230 

Động lự  họ  hướng  huyển  ộng và 

 iều  hiển  ủ  ô tô  
3(2-2-0-6) 

CC0,2-T0,8 

3 
TE6241 

Động lự  họ  thẳng  ứng và hệ thống 

treo ô tô  
2(2-0-0-4) 

CC0,2-T0,8 

4 
TE6253 

Động lự  họ  ph nh và hệ thống 

phanh trên ô tô  
2(2-0-0-4) 

CC0,2-T0,8 

5 
TE6311 

Động lự  họ   á  hệ thống thủy  hì 

trên ô tô  
2(2-0-0-4) 

CC0,2-T0,8 

6 
TE6331 

Thiết  ế  á  hệ thống     iện tử trên ô 

tô  
2(2-0-0-4) 

CC0,2-T0,8 

 Những họ  phần  ổ sung  ó thể hiệu  hỉnh theo  hư ng trính thạ  sĩ tư ng ứng. 

 

*Đề  ư n      t ết  á   ọ  p ần    sun  trìn     T ến sĩ  

TE6220                      HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC ÔTÔ 
1. Tên  ọ  p ần: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC ÔTÔ 

2. Mã số: TE6220  

3. K ố  lượn : 3(3-0-0-6) 

Lý thuyết:  45 giờ   

4. Yêu  ầu  ọ  p ần:   ắt  uộ   ủ  ngành  ỹ thuật C   hì  ộng lự  

Kết thú  họ  phần, họ  viên  ó  hả năng phân tì h,  ánh giá  á   ạng hệ thống truyền lự  trên 

ô tô, mô hính hó , mô phỏng và tình toán tối ưu hệ thống truyền lự  ô tô. 

5. Đố  tượn  t  m dự: Họ  viên   o họ . 

6. Đ ều   ện  ọ  p ần: 

7. Mụ  t êu  ọ  p ần : 

S u  hi  ết thú  họ  phần họ  viên  ó  hả năng mô phỏng  ượ   á  hệ thống truyền lự  

8. N   dun  vắn tắt  ọ  p ần: 

Giới thiệu sự phát triển  á   ạng hệ thống truyền lự  ô tô, phư ng pháp mô phỏng, tình toán 

 ộng lự  họ  hệ thống truyền lự , qu n hệ tư ng tá  giữ  hệ thống truyền lự  với  á  hệ 

thống  há  trên ôtô. 

9. N  ệm vụ  ủ  s nh viên: 

- Dự lớp: theo qui  ịnh  ủ  Trường ĐHBK HN. 

- Bài tập: hoàn thành  ầy  ủ  á   ài tập. 

- Kiểm tr :  ánh giá  ằng  ết quả  á   ài tập. 

10. Đán    á  ết quả: KT/BT(0.30) – T(TL: 0.70) 

 Điểm quá trính: trọng số 0.3 

 Thi  uối    (tự luận/vấn  áp hoặ  tiểu luận): trọng số 0.7 

11. Tà  l ệu  ọ  tập: 

- Giáo trình chính:  

- Tập  ài giảng: Hệ thống truyền lự  ô tô. 

- Tài liệu th m  hảo: Xem phần tài liệu th m  hảo 

12. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC ÔTÔ 

Người soạn: PGS.TS. N uyễn Trọn  Ho n 
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MỞ ĐẦU (1) 

- Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

- Sá h và tài liệu th m  hảo 

Chư ng 1: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC ÔTÔ  

1.1-  Cá   hái niệm     ản  

1.2- Hệ thống truyền lự      hì  

1.2.1- Hệ thống truyền lự   ó  ấp 

1.2.2- Hệ thống truyền lự  vô  ấp 

1.3- Hệ thống truyền lự  thủy lự   

1.3.1- Truyền lự  thủy  ộng 

1.3.2- Truyền lự  thủy tĩnh 

1.4- Hệ thống truyền lự   iện 

1.5- Hệ thống truyền lự  ôtô hy ri   

1.6- Cá  phư ng pháp  ánh giá HTTL ôtô 

Chư ng 2: ĐIỀU KHIỂN LỰC KÉO  

2.1- Cá   hái niệm     ản 

2.2- Hiện tượng tuần hoàn  ông suất 

2.3- Vi sai trong HTTL 

2.4- Phân phối mô men giữ   á   ầu  ủ  ô tô nhiều  ầu  hủ  ộng 

2.5- Điều  hiển lự    o tại  á   ánh xe  hủ  ộng 

Chư ng 3: DAO ĐỘNG XOẮN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ TẢI TRỌNG ĐẶC TRƯNG   TRONG 

HTTL ÔTÔ 

3.1- Khái niệm 

3.2- Mô tả HTTL  ằng mô hính   o  ộng xoắn 

3.2.1- Xây  ựng s   ồ mô phỏng hệ thống 

3.2.2- Xây  ựng mô hính toán họ  mô tả hệ thống 

3.2.3- Một số mô hính  iển hính 

3.2.4- Phư ng pháp giải  ài toán và  ặ  tình   o  ộng xoắn HTTL  

3.3- Cá   hế  ộ tải trọng  ặ  trưng 

3.3.1- Tải trọng từ   o  ộng mô men xoắn  ủ   ộng    

3.3.2- Tải trọng từ mấp mô mặt  ường 

3.3.3- Một số  iều  iện sử  ụng gây tải trọng  ộng lớn trong HTTL và phư ng pháp tình toán. 

Chư ng 4: TƯƠNG TÁC GIỮA HTTL VỚI CÁC HỆ THỐNG TRÊN ÔTÔ  

4.1- Khái niệm 

4.2- Liên  ết  àn hồi giữ  hệ thống  ộng lự  ôtô và  hung vỏ xe 

4.3- Tư ng tá  giữ    o  ộng xoắn HTTL và   o  ộng thẳng  ứng ôtô 

4.3.1- S   ồ   o  ộng tổng thể  ủ  ôtô 

4.3.2- Mô hính toán họ  mô tả hệ thống 

4.3.3- Đặ  tình  àn hồi  

4.3.4- Ảnh hưởng qu  lại giữ   á  hệ thống 

Chư ng 5: RUNG ỒN TRONG HTTL ÔTÔ  

5.1- Khái niệm 

5.2- Cá  phư ng pháp mô phỏng và tình toán rung ồn trong HTTL ôtô 

5.3- Đo rung và ồn trong HTTL ôtô. 

5.4- Cá  yếu tố ảnh hưởng và  á  giải pháp giảm rung ồn trong HTTL ôtô. 

13. N   dun   á   à  tập: 

 - Xây  ựng mô hính   o  ộng xoắn  ho  á  phần tử     ản trong HTTL. 

 - Xá   ịnh tải trọng  ộng trong HTTL  ho một số trường hợp  ặ  trưng. 

14. Tà  l ệu t  m   ảo: 

1. Gisbert Lechner, Harald Naunheimer: Automotive Transmissions, Springer 1999. 
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2.  Julian Happian-Smith: An Introduction to Modern Vehicle Design, Butterworth-

Heinemann 2002. 

3. Reza N. Jazar: Vehicle Dynamics: Theory and Applications, Springer 2008. 

4. Fachhochschule Regensburg: Vehicle Dynamics, 2005. 

5. T.K. GArrett, K. Newton, W. Steeds:The Motor Vehicle, Butterworth-Heinemann, 2001. 
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TE6230 ĐỘNG LỰC HỌC HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CỦA Ô TÔ 

1. Tên  ọ  p ần: ĐỘNG LỰC HỌC HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN 

CỦA Ô TÔ 

2. Mã số:    TE6230 

3. K ố  lượn : 3(2-2-0-6)       

Lý thuyết:   30 giờ   

Bài tập:          30 giờ 

4. Yêu  ầu  ọ  p ần:  ắt  uộ   ủ  ngành C   hì Động lự  theo  ịnh hướng nghiên  ứu. 

5. Đố  tượn  t  m dự: Họ  viên   o họ  và nghiên  ứu sinh. 

6. Đ ều   ện  ọ  p ần: 

7. Mụ  t êu  ọ  p ần : 

S u  hi  ết thú  họ  phần họ  viên  ó  hả năng:  

 giải thì h  ượ   á  quy luật qu y v ng  ủ  ô tô, tình  hất ổn  ịnh  hi qu y v ng, 

tá   ộng  iều  hiển hệ thống ô tô nhằm năng   o tình  n toàn trong  huyển  ộng 

 giải thì h  ượ   á   ết  ấu:  ố trì trọng tâm, hệ thống lái,  á   ết  ấu  ố trì  ánh 

xe  ẫn hướng trên ô tô hiện  ại.  

8. N   dun  vắn tắt  ọ  p ần: 

Cá  quy luật     ản trong  ộng lự  họ  hướng  huyển  ộng  ủ  ô tô,  hả năng mô phỏng quỹ 

 ạo  huyển  ộng,  á  yêu  ầu hoàn thiện  ết  ấu  hung,  ết  ấu hệ thống lái,  ánh xe  áp ứng 

 á  tình  hất ổn  ịnh qu y v ng  ủ  ô tô  ó tố   ộ   o, trong  á  trạng thái  iều  hiển tố   ộ 

ô tô.  

9. N  ệm vụ  ủ  s n  v ên: 

- Dự lớp: toàn  ộ thời gi n theo quy  ịnh 

- Bài tập: thự  hiện  á   ài tập về nhà 

- Kiểm tr :  ánh giá  ết quả  ằng  ài tập 

10. Đán    á  ết quả: KT/BT(0.30) – T(TL:0.70) 

1. Điểm quá trính: trọng số 0.3 

2. Thi  uối   : tự luận hoặ   ài tập lớn, trọng số 0.7 

11. Tà  l ệu  ọ  tập: 

- Giáo trình chính: Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô, NXB GTVT 1997 

- Tài liệu th m  hảo: Lý thuyết ô tô, NXB ĐH và THCN -2008  

12. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

ĐỘNG LỰC HỌC HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CỦA Ô TÔ 

Người soạn: PGS.TS. N uyễn K ắ  Tr   

MỞ ĐẦU (1) 

- Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

- Sá h và tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TÍNH ĐIỀU KHIỂN, QUĨ ĐẠO CHUYỀN ĐỘNG 

VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG (5 LT) 

1 1.1. Cá   hái niệm     ản  

2 1.2. Vấn  ề  n toàn gi o thông và quĩ  ạo  huyển  ộng.  

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC MÔ TẢ QUĨ ĐẠO CHUYỂN ĐỘNG Ô TÔ (5 

LT) 

2.1 Qu n hệ  ộng họ   ủ  mô hính phẳng 

3 2.2 Mô hính  hảo sát và  á  qu n hệ  ộng lự  họ , phư ng trính qu y v ng 

2.2.1 Mô hính phẳng  ủ  ô tô 

2.2.2 Mô hính  ủ  hệ thống lái. 

2.3 Phư ng pháp nghiên  ứu quĩ  ạo  huyển  ộng  ủ  ôtô 

CHƯƠNG 3: CÁC QUAN HỆ VẬT LÝ CỦA BÁNH XE ĐÀN HỒI KHI CHỊU LỰC BÊN 

(5 LT) 
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3.1 Gó  lệ h  ên và mô men  àn hồi  ủ   ánh xe khi   hịu lự   ên. 

3.2 Cá  qu n hệ vật lý và  ồ thị  ặ  tình lệ h  ên  ủ   ánh xe  hi qu y v ng   

3.3 Cá   ặ  tình  ủ   ánh xe  hi  ó mặt lự   ọ ,  hả năng trượt ng ng, trượt  ọ   ánh xe.   

CHƯƠNG 4: CÁC QUY LUẬT QUAY VÕNG CỦA Ô TÔ VÀ CÁC THÔNG SỐ ẢNH 

HƯỞNG (8 LT) 

4.1 Mô hính phẳng tuyến tình.   

4.2 Khảo sát  á  trạng thái qu y v ng  ủ  ôtô 

 4.2.1 Hàm truyền  ủ  vận tố  gó  qu y thân xe, gó  qu y vành lái 

4.2.3 Hàm truyền gó  lệ h  ên  ủ  trọng tâm ô tô 

4.2.4 Hàm truyền gi  tố   ên và mô men trên vành lái 

4.3 Gó  lệ h  ầu xe và gó  qu y trụ  ứng 

4.4 Cá  thông số ảnh hưởng tới quỹ  ạo qu y v ng  u  ô tô 

CHƯƠNG 5: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ NGHIÊNG THÂN XE VÀ KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH 

CHUYỂN ĐỘNG (3 LT) 

5.1 Sự th y  ổi  ủ  tải trọng thẳng  ứng ảnh hưởng tới  hả năng tiếp nhận lự   ên 

5.2. Sự nghiêng  ánh xe 

5.3. Sự tự  iều  hiển  ầu xe 

5.4 Cá   ết  ấu hoàn thiện qu y v ng ô tô 

5.4.1. Điều  hiển tất  ả  á   ánh xe:  iều  hiển thụ  ộng và  iều  hiển tì h  ự  

5.4.2. Điều  hiển trợ lự  lái 

5.4.3. Cá  hệ thống trợ lự  lái EPS, EHPS, ....  

CHƯƠNG 6: ỔN ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG Ô TÔ KHI PHANH VÀ KHI TĂNG 

TỐC  (3 LT) 

6.1 Sự  ó  ứng  ánh xe và  hả năng ổn  ịnh  ủ  ô tô 

6.2. Ổn  ịnh hướng  huyển  ộng  hi  ố trì  iều h   lự  ph nh 

6.3. Ổn  ịnh hướng  huyển  ộng  hi  ố trì ABS 

6.4. Ổn  ịnh hướng  huyển  ộng  hi  ố trì TRC 

6.5 Điều  hiển ổn  ịnh hướng  huyển  ộng VSC 

13. N   dun   á   à  tập  

 Bài tập về tình toán mô hính lốp  ùng  ho  ộng lự  họ  hướng  huyển  ộng 

 Bài tập xá   ịnh trạng thái  huyển  ộng  ủ  ô tô  hi qu y v ng 

 Bài tập về ổn  ịnh quỹ  ạo  hi ph nh 

 Bài tập về ảnh hưởng  ủ  hệ thống treo và  ánh xe  hi ph nh và   o  ến quỹ  ạo 
 huyển  ộng  ủ  ô tô 

14. Tà  l ệu t  m   ảo 

1. Nguyễn Hữu C n ( hủ  iên):  Lý thuyết ô tô máy kéo. NXB ĐH và THCN 1996   

2. Nguyễn Khắ  Tr i: Cấu tạo gầm xe con. NXB GTVT 2003 

3. Nguyễn Khắ  Tr i: Cấu tạo gầm ô tô tải và ô tô buýt. NXB GTVT 2007 

4. Vehicle Dynamics and Control. To io Nhật  ản 1998 
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TE6241           ĐỘNG LỰC HỌC THẲNG ĐỨNG VÀ HỆ THỐNG TREO Ô TÔ  

1. Tên  ọ  p ần:  ĐỘNG LỰC HỌC THẲNG ĐỨNG VÀ HỆ THỐNG TREO Ô TÔ  

2. Mã số:   TE6241 

3. K ố  lượn :  2(2-0-0-4)  

 Lý thuyết: 30 giờ  

4. Yêu  ầu  ọ  p ần: Bắt  uộ  

5. Đố  tượn  t  m dự: Họ  viên   o họ  và nghiên  ứu sinh.  

6. Đ ều   ện  ọ  p ần:  

7. Mụ  t êu  ọ  p ần :  
S u  hi  ết thú  họ  phần, họ  viên  ó  hả năng lập mô hính và nghiên  ứu  ộng lự  họ  

phư ng thẳng  ứng, tình toán tối ưu hệ thống treo và nghiên  ứu  ộng lự  họ   iều  hiển ô 

tô. 

8. N   dun  vắn tắt  ọ  p ần:  
Nghiên  ứu  á  yếu tố gây   o  ộng, ảnh hưởng  ủ    o  ộng  ến người, hàng hó , không 

gi n làm việ  hệ thống treo, áp lự   ường và  hả năng truyền lự ; nghiên  ứu  á  mô hính ô 

tô phư ng thẳng  ứng và tối ưu hệ  thông treo, tình toán  á  hệ treo tì h  ự  và  iều  hiển 

 ộng lự  họ  ôtô. 

9. N  ệm vụ  ủ  s n  v ên:  
- Dự lớp:     30  tiết 

- Tiểu luận:  Chọn 1 trong 4  huyên  ề trong mụ  13 

- Kiểm tr :  45 phút 

10. Đán    á  ết quả: KT/BT(0.30) – T(TL:0.70) 
 Kiểm tr  giữ     : hệ số 0.3 

 Thi  uối   : thi tự luận hoặ  làm tiểu luận, trọng số 0.7  

11. Tà  l ệu  ọ  tập:  
-Giáo trình chính:    

- Tập  ài giảng: Động lự  họ  phư ng thẳng  ứng và  á  hệ thống treo  

- Tài liệu th m  hảo:  xem mụ  14 

12  N   dun      t ết  ọ  p ần: 

ĐỘNG LỰC HỌC THẲNG ĐỨNG VÀ HỆ THỐNG TREO Ô TÔ 

Người soạn: PGS.TS. Lưu Văn Tu n  

MỞ ĐẦU (1 LT) 

- Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

- Sá h và tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1:  ÊM DỊU CHUYỂN ĐỘNG VÀ AN TOÀN ĐỘNG LỰC HỌC  (3 LT) 

1.1.  Êm  ịu  huyển  ộng 

1.1.1.  Khái niệm 

1.1.2.  Khảo sát  á  thông số   o  ộng mà  on người tiếp xú  

1.1.3. Cá  thì nghiệm rung  ộng  ối với  on người 

1.1.4.Cá   hỉ tiêu  ánh giá  ộ êm  ịu 

1.2.  An toàn  ộng lự  họ  

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Lự  tư ng tá  giữ   ánh xe và mặt  ường 

1.2.3. Cá   hỉ tiêu về truyền lự   ọ  và  iều  hiển (lái) 

1.2.4. Chỉ tiêu về tải trọng tá   ụng xuống nền  ường  

1.2.5. Không gian treo  

CHƯƠNG 2:  MẶT ĐƯỜNG - NGUỒN GÂY RA DAO ĐỘNG (3 LT) 

2.1. Mở  ầu  

2.1.1. Nguồn gây r    o  ộng trên ô tô  

2.1.2.  Cá   ặ  trưng  iên  ạng mặt  ường 
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2.2. Mô tả  á  mấp mô nhóm 1 

2.3. Mô tả  á  mấp mô nhóm 2 

1.3. Mô tả  á  mấp mô nhóm 2 

CHƯƠNG 3:  MÔ HÌNH DAO ĐỘNG  (10 LT) 

3.1   Khái niệm  

3.2   Mô tả  á  vật và  á  liên  ết trên ô tô 

3.2.1  Mô tả  hối lượng  ượ  treo 

3.2.2  Mô tả  hối lượng  hông  ượ  treo  

3.2.3  Mô tả  á  liên  ết  

3.3. Xây  ựng mô hính   o  ộng  

3.3.1.  Mô hính   n giản  

3.3.2.  Mô hình 1/4  

3.3.3.  Mô hình ½ 

3.3.4. Mô hình không gian 

3.3.5. Các mô hình khác 

3.4. Xây  ựng (hệ) phư ng trính vi phân mô tả   o  ộng 

3.4.1. C  sở xây  ựng 

3.4.2. Xây  ựng (hệ) phư ng trính vi phân  ho một số mô hính     ản 

CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT DAO ĐỘNG (7 LT) 

4.1. Mụ   ì h và phư ng pháp  hảo sát 

4.2. Cá  phư ng pháp giải (hệ) phư ng trính vi phân  

4.3. Khảo sát  á  mô hính   n giản  

4.4. Khảo sát tổng thể   o  ộng ô tô 

CHƯƠNG 5:  HỆ THỐNG TREO  (6 LT) 

5.1.  Khái niệm   

5.2.  Hệ thống treo  

5.2.1. Cấu tạo và  ố trì hệ thống treo trên ô tô 

5.2.2. Một số mô hính hệ thống treo  án tì h  ự  và tì h  ự  

5.3.  Điều  hiển hệ thống treo 

5.3.1. Điều  hiển  ộ  ứng  ủ   ộ phận  àn hồi 

5.3.2.Điều  hiển  ộ  ản  ủ  giảm  hấn 

5.3.3. Điều  hiển th nh ổn  ịnh 

13. N   dun   á   t ểu luận 

-  Khảo sát tối ưu mô hính ¼. 

- Khảo sát mô hính ¼ với  á  hàm  ì h  ộng  há  nh u. 

- Xá  lập thuộ  tình  iều  hiển hệ treo  hủ  ộng và  án  hủ  ộng. 

- Nghiên  ứu th nh ổn  ịnh 

14. Tà  l ệu t  m   ảo 

1.  Rolf Isermann (2006): Fahrdynamik-Regelung, nxb Vieweg ATZ/MTZ-Fachbuch, 

http://www.vieweg.de 

2.  Raesh Rajamani (2006): Vehicle Dynamics and Control, nxb Springer USA 

3.  Bernd H./Metin E.(2008): Fahrwerkhandbuch, nxb Vieweg-Teubner, 

http://www.viewegteubner.de 

4. Wallentowitz/Reif (2006): Handbuch Kraftfahrzeugelektronik, nxb Vieweg ATZ/MTZ- 

Fachbuch, http://www.vieweg.de 

5. Wallentowitz/Mítschke(2004): Dynamik der  Kraftfahrzeuge, nxb Springer, 

http://www.springer.de 

6.  Ryszard Andrzejewski (2005): Nonlinear Dynamics of a Wheeled Vehicle, nxb Spriner 

USA, http://www.springeronline.de 

http://www.vieweg.de/
http://www.viewegteubner.de/
http://www.vieweg.de/
http://www.springer.de/
http://www.springeronline.de/
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TE6253                    ĐỘNG LỰC HỌC PHANH VÀ HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ 

1. Tên  ọ  p ần: ĐỘNG LỰC HỌC PHANH VÀ HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ 

2. Mã số:  TE6253  

3. K ố  lượn :      2(2-0-0-4) 

Lý thuyết:    30 giờ   

4. Yêu  ầu  ọ  p ần:    Họ  phần tự  họn  ủ  ngành  ỹ thuật ô tô và xe  huyên  ụng. 

5. Đố  tượn  t  m dự:  Họ  viên   o họ  và nghiên  ứu sinh. 

6. Đ ều   ện  ọ  p ần:  Động lự  họ  ô tô 

7. Mụ  t êu  ọ  p ần : 

S u  hi  ết thú  họ  phần họ  viên hiểu  ượ   á  thành tựu về lý luận và thự  tiễn ph nh ô tô, 

 ó  hả năng vận  ụng trong thiết  ế và nghiên  ứu hệ thống ph nh. 

8. N   dun  vắn tắt  ọ  p ần: 

Bài giảng trính  ày (i)  ộng lự  họ  ph nh ô tô, (ii) giải pháp nâng   o hiệu quả ph nh, (iii) 

 á  hệ thống ph nh ô tô truyền thống và „Br  e-by-Wire“; (iv) hệ thống ph nh trong  iều 

 hiển  ộng lự  họ  và ô tô     iện tử.   

9. N  ệm vụ  ủ  s n  v ên: 

- Dự lớp:     30 tiết 

- Tiểu luận: Chọn 1 trong 4 vấn  ề trong mụ  13 

10. Đán    á  ết quả: KT/BT(0.4)-T(TL:0.6) 

Điểm quá trính: trọng số 0.4 

- Hoàn thành  á   ài tiểu luận: trọng số 0.2 

- Kiểm tr  giữ     trọng số 0.2 

Thi  uối   : tự luận hoặ  tiểu luận, trọng số 0.6 

11. Tà  l ệu  ọ  tập: 

-  Giáo trình chính:      

- Tập  ài giảng: Bài giảng Ph nh ôtô, Võ Văn Hường 

- Tài liệu th m  hảo: xem mụ  14 

12. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

               ĐỘNG LỰC HỌC VÀ HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ 

Người soạn: PGS.TS. Võ Văn Hườn  

MỞ ĐẦU (1T) 

- Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

- Sá h và tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1. ĐỘNG LỰC HỌC PHANH Ô TÔ (9T) 

1.1  Động lự  họ  Bánh xe  àn hồi 

1.1.1  Đặ  tình  ánh xe  àn hồi 

1.1.2  Một số mô hính lốp thông  ụng 

1.2  Mô hính  ộng lự  họ  ph nh ôtô 

1.3  Giải pháp nâng   o hiệu quả ph nh 

CHƯƠNG 2.  HỆ THỐNG PHANH Ô TÔ TRUYỀN THỐNG   (10T)  

      2.1  C   ấu ph nh 

 2.2  Hệ thống ph nh  ầu 

       2.2.1 Cường hó   hân  hông 

       2.2.2 Cường hó  thủy lự  

       2.2.3 Điều h   lự  ph nh  

       2.2.4 ABS 

 2.3  Hệ thống ph nh  hì n n 

       2.3.1 Cấu trú  ph nh  hì n n 

       2.3.2 ABS phanh khí nén 

       2.3.3 Hệ thống ph nh Thủy-Khí 
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CHƯƠNG 3. CÁC HỆ THỐNG PHANH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ  (10T) 

3.1  Cá  Hệ thống ph nh    

3.2  Hệ thống ph nh Điện-Thủy lự  EHB 

3.3  Hê thống ph nh Điện-C   EMB 

3.4  Cụm  ánh xe     iện tử 

3.5  Hệ thống ph nh trong Hệ thống hỗ trợ lái xe 

3.6  Hệ thống ph nh trong hệ thống gầm     iện tử GCC 

3.7  Xu hướng phát triển 

13. N   dun   á   à   t ểu luận,  à  tập lớn 

1.  V i tr  hệ thống ph nh trong vấn  ề  n toàn tì h  ự . 

2.  V i tr   iều  hiển họ  trong vấn  ề nâng   o hiệu quả ph nh. 

3.  Cá   iện pháp  ết  ấu, sử  ụng nhằm nâng   o hiệu quả ph nh. 

4.  Tiềm năng  ủ      iện tử trong lĩnh vự  ph nh ôtô. 

14. Tà  l ệu t  m   ảo 

1.   Henningen Wallentowitz (2006): Handbuch Kraftfahrzeugelectronik, 

Vieweg+Teubner,Wisbaden, www.vieweg.de 

2.   Dieter Schramm (2010): Modellbildung und Simulation der Dynamik von   

       Kraftfahrzeugen, Springer- Verlag Berlin Heidelberg 

3.   Rolf  Isermann (2006):Fahrdynamik-Reglung, Vieweg-Verlag, ATZ/MTZ 

4.   Bernd Hessing (2008): FahrwerkHandbuch, Vieweg+Teubner-Verlag, www.vieweg.de 

5.   Heinz Heisler (2002): Advanced Vehicle Technology, nxb Butterwort Heinemann, 

www.bh.com 

6.   Julian Happian-Smith (2002): Modern Vehicle Design, nxb Butterwort Heinemann, 

www.bh.com 

7.   Breuer/Dausend (2005): Advanced Brake Technology, nx  SAE Ỉntern tion l 

8.   Raesh Rajamani (2006): Vehicle Dynamics and Control, nxb Springer USA 

9.   Breuer/Bill (2006): Bremsenhandbuch, nxb Vieweg, Wiesbaden, www.vieweg.de 

10.  Bernd H./Metin E.(2008): Fahrwerkhandbuch, nxh Vieweg-Teubner,   

      www.viewegteubner.de 

     11.  Mannfred B (1993): Fahrwerktechnik: Radschlupf-Regelsysteme, nxb Vogel 

12.  Erich Hoepe/ Stefan Breuer (2006): Nutzfahrzeugtechnik, nxb Vieweg Wiesbaden,  

       www.vieweg.de 

http://www.vieweg.de/
http://www.vieweg.de/
http://www.bh.com/
http://www.bh.com/
http://www.vieweg.de/
http://www.viewegteubner.de/
http://www.vieweg.de/
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TE6311                ĐỘNG LỰC HỌC CÁC HỆ THỐNG THỦY KHÍ TRÊN ÔTÔ 

1. Tên  ọ  p ần:     ĐỘNG LỰC HỌC CÁC HỆ THỐNG THỦY KHÍ TRÊN ÔTÔ 

2. Mã số:  TE6311  

3. K ố  lượn :      2(2-0-0-4) 

Lý thuyết:  30 giờ   

4. Yêu  ầu  ọ  p ần:  tự  họn  

5. Đố  tượn  t  m dự: Họ  viên   o họ  và nghiên  ứu sinh. 

6. Đ ều   ện  ọ  p ần: 

7. Mụ  t êu  ọ  p ần : 

Kết thú  họ  phần, họ  viên  ó  hả năng phân tì h  á  hệ thống thủy  hì trên ô tô, mô hính 

hó , mô phỏng và tình toán tối ưu  á  hệ thống. 

8. N   dun  vắn tắt  ọ  p ần: 

Giới thiệu  á  phư ng pháp mô phỏng, tình toán  ộng lự  họ   á  hệ thống thủy  hì,  hảo sát 

ổn  ịnh  á  hệ thống  iều  hiển tự  ộng  iều  hỉnh và  hì  ộng họ  ô tô. 

9. N  ệm vụ  ủ  s n  v ên: 

- Dự lớp: theo qui  ịnh  ủ  Trường ĐHBK HN. 

- Bài tập: hoàn thành  ầy  ủ  á   ài tập. 

- Kiểm tr :  ánh giá  ằng  ết quả  á   ài tập. 

10. Đán    á  ết quả: KT/BT(0.30) – T(TL:0.70) 

1. Điểm quá trính: trọng số 0.3 

2. Điểm  uối   : tự luận hoặ   ài tập lớn, trọng số 0.7 

11. Tà  l ệu  ọ  tập 

- Giáo trình chính:  

- Tập  ài giảng: Động lự  họ   á  hệ thống thủy  hì trên ô tô. 

- Tài liệu th m  hảo:  

12. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

ĐỘNG LỰC HỌC CÁC HỆ THỐNG THỦY KHÍ TRÊN ÔTÔ 

      Người soạn: PGS.TS. N uyễn Trọn  Ho n 

MỞ ĐẦU (1 LT) 

- Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

- Sá h và tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG THỦY KHÍ TRÊN ÔTÔ (4 LT) 

1.1- Giới thiệu  hung 

1.2- Cá  hệ thống thủy  ộng 

1.2.1- Cá   hế  ộ làm việ  và  á  thông số     ản 

1.2.2- Đặ  tình làm việ  phối hợp  ộng    -  iến mô  

1.3- Cá  hệ thống thủy tĩnh 

1.3.1- Cá  hệ thống  ẫn  ộng,  iều  hiển 

1.3.2- HTTL thủy lự  thủy tĩnh 

1.4- Cá  hệ thống  hì n n 

1.5- Cá  tình  hất     ản  ủ   hất lỏng  ông tá  và ảnh hưởng  ủ  nó tới  hất lượng hệ thống 

CHƯƠNG 2:  ĐỘNG LỰC HỌC CÁC HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THỦY KHÍ (10 LT) 

2.1- Cá  hệ thống  ẫn  ộng  hì n n 

2.1.1- Cá  phư ng pháp mô phỏng 

2.1.2- Cá  phư ng trính     ản  

2.1.3- Mô phỏng hệ thống  ẫn  ộng  ằng  hì n n 

2.1.4- Mô phỏng một số hệ thống  ẫn  ộng trên ôtô 

2.2- Hệ thống  ẫn  ộng thủy lự  

2.2.1- Cá  phư ng pháp mô phỏng 

2.2.2- Cá  phư ng trính     ản  
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2.2.3- Mô phỏng hệ thống  ẫn  ộng  ằng thủy lự  

2.2.4- Mô phỏng một số hệ thống  ẫn  ộng trên ôtô 

CHƯƠNG 3: ỔN ĐỊNH CÁC HỆ THỐNG THỦY KHÍ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH (9 LT) 

3.1- C  sở lý thuyết  iều  hiển tự  ộng 

3.1.1- Mô tả hệ thống 

3.1.2- Cá   ông  ụ toán họ  

3.1.3- Khái niệm về hàm truyền 

3.1.4- Mô tả hệ thống  ằng s   ồ  hối 

3.1.5- Cá  tình  hất và  ặ  tình  ủ  hệ thống 

3.2- Ổn  ịnh  ủ  hệ thống tự  ộng  iều  hỉnh 

3.2.1- Khái niệm ổn  ịnh  ủ  hệ thống 

3.2.2- Cá  tiêu  hu n ổn  ịnh 

3.3.3- Cá  phư ng pháp  ánh giá ổn  ịnh  ủ  hệ thống  

3.3.4- Chất lượng ổn  ịnh  ủ  hệ thống 

3.3-  Khảo sát ổn  ịnh  ủ  hệ thống tự  ộng  iều  hỉnh 

3.3.1- S   ồ nguyên lý  ủ  hệ thống 

3.3.2- Cá  phư ng trính mô tả hệ thống 

3.3.3- S   ồ  hối và hàm truyền  ủ  hệ thống 

3.3.4- Đánh giá ổn  ịnh  ủ  hệ thống  ằng tiêu  hu n 

3.3.5- Đánh giá ổn  ịnh  ủ  hệ thống  ằng  ặ  tình quá  ộ 

CHƯƠNG 4:  KHÍ ĐỘNG HỌC ÔTÔ (6 LT) 

4.1- Cá   hái niệm     ản  

4.1.1- D ng  hảy   o qu nh một vật 

4.1.2- Lự   ản và lự  nâng  

4.1.3- Khì  ộng họ  ôtô 

4.2- C  s  lý thuyết  hì  ộng họ   

4.2.1- Cá  phư ng trính     ản 

4.2.2- Cá   ạng  ài toán  hì  ộng họ  và  á  phư ng pháp giải 

4.3- Thì nghiệm trong ống  hì  ộng  

4.3.1- Ống  hì  ộng 

4.3.2- Phư ng pháp  o và xá   ịnh  á  thông số     ản 

4.3.3- Đo trường vận tố    o qu nh ôtô  ằng thự  nghiệm.  

13.  N   dun   á   à  tập 

- Mô phỏng một số hệ thống thủy lự  và  hì n n  iển hính; 

- Khảo sát ổn  ịnh mộ số hệ thống  iều  hiển. 

14. Tà  l ệu t  m   ảo 

1- T.Cebeci, J.RShao, F. Kafyeke, E. Laurendeau: Computational Fluid Dynamics for 

Engineers, Springer 2005. 

2- J. Blazek: Computational Fluid Dynamics: principles and applications, Elsevier 2001. 

3- M. Laurent Burgade: Aerodynamique automobile: Approche numérique et experimentale, 

1996. 

4- Reza N. Jazar: Vehicle Dynamics: Theory and Applications, Springer 2008. 

5- Fachhochschule Regensburg: Vehicle Dynamics, 2005. 

6- T.K. GArrett, K. Newton, W. Steeds: The Motor Vehicle, Butterworth-Heinemann, 2001. 



91 

 

TE6331                THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ 

1. Tên  ọ  p ần: THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ  

2. Mã số:  TE6331 

3. K ố  lượn :      2(2-0-0-4) 

Lý thuyết:   30 giờ   

4. Yêu  ầu  ọ  p ần: tự  họn  

5. Đố  tượn  t  m dự: Họ  viên   o họ  và nghiên  ứu sinh. 

6. Đ ều   ện  ọ  p ần: 

7. Mụ  t êu  ọ  p ần:  

       Kết thú  họ  phần, họ  viên  ó  hả năng giải thì h  hái niệm, mô tả  á  thành phần  hứ  

năng  ủ  hệ thống     iện tử, phân tì h và thiết  ế  á  hệ thống     iện tử trên ô tô và xe 

 huyên  ụng.  

8. N   dun  vắn tắt  ọ  p ần: 

      Khái niệm,  á  thành phần  hứ  năng  ủ  hệ thống     iện tử, trính tự thiết  ế hệ thống 

    iện tử, thiết  ế  á  hệ thống     iện tử trên ô tô và xe  huyên  ụng. 

9. N  ệm vụ  ủ   ọ  v ên: 

      - Dự lớp theo quy  ịnh  ủ  Trường ĐHBK HN 

      - Hoàn thành  ầy  ủ  ài tập  

      - Hoàn thành  á   ài tập thự  hành 

10. Đán    á  ết quả: KT/BT(0.40) – T(TL:0.60) 

Điểm quá trính: trọng số 0.4 

Điểm thi  uối   : Bài tập lớn hoặ  tiểu luận, trọng số 0.6 

11. Tà  l ệu  ọ  tập 

 - Sách giáo trình: 

- Tập  ài giảng: C   iện tử trên ô tô và xe  huyên  ụng 

- Sá h th m  hảo: xem phần tài liệu th m  hảo 

12. N   dun      t ết  ọ  p ần: 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ 

Người soạn: PGS.TS. Hồ Hữu Hả                                                                                                  

MỞ ĐẦU (1 LT) 

- Giới thiệu  hung 

- Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

- Sá h và tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG CƠ ĐIÊN TỬ (12 LT) 

1.1.  Khái niệm hệ thống     iện tử 

1.2.  Quá trính phát triển  ủ  hệ thống     iện tử trên ô tô 

1.3.  Cá  linh  iện  iện tử thông  ụng 

1.4.  Cảm  iến  ùng trên ô tô 

1.5. C   ấu  hấp hành  ùng trên ô tô 

1.6. Vi  iều  hiển 

1.6.1. Cấu trú  vi  iều  hiển 

1.6.2. Lập  hư ng trính hoạt  ộng  ho vi  iều  hiển 

    1.6.3. Gh p nối     ản vi  iều  hiển với  á  thiết  ị ngoại vi 

1.7. Cá  hệ thống  iều  hiển tự  ộng trên ô tô 

1.7.1. Hệ thống và  hảo sát hệ thống 

1.7.2. Cá  hệ thống  iều  hiển tự  ộng trên ô tô (tư ng tự, số, mờ, thì h nghi…) 

1.8. Mô phỏng hệ thống     iện tử 

1.8.1. Mô phỏng lý thuyết 

1.8.2. Mô phỏng thự  nghiệm 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ (5 LT) 
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2.1. Hệ thống  iều  hiển  ộng    xăng 

2.2. Hệ thống  iều  hiển  ộng     iesel 

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ (12 LT) 

3.1. Hệ thống  iều  hiển quá trính ph nh  

3.1.1. Hệ thống  hống hãm  ứng  ánh xe  hi ph nh 

3.1.2. Hệ thống ph nh tì h  ự   

3.1.3. Hệ thống  iều  hiển ph nh  ằng  iện ( r  e-by-wire) 

3.2. Hệ thống  iều  hiển hệ thống  ộng lự  ô tô 

3.2.1 Hệ thống  iều  hiển hộp số tự  ộng 

3.2.2. Hệ thống  iều  hiển  iểm soát trượt  ánh xe (TCS) 

3.3. Hệ thống  iều  hiển hướng  huyển  ộng  ủ  xe 

3.3.1. Hệ thống lái tì h  ự  

3.3.2. Hệ thống lái  ằng  iện (steer-by-wire) 

3.4. Hệ thống  iểm soát ổn  ịnh  ủ  ô tô 

3.4.1. Hệ thống  iểm soát ổn  ịnh ô tô ESP 

3.4.2. Hệ thống  iều  hiển ổn  ịnh ô tô tì h  ự  (A tive Ch ssis Control) 

13. N   dun   á   à  tập, t ự   àn   

Thiết  ế và mô phỏng thự  nghiệm  á  hệ thống: ph nh tự  ộng theo  á  mụ  tiêu  há  nh u, 

lái tự  ộng theo  á  mụ  tiêu  há  nh u,  huyển số tự  ộng, treo thì h nghi,...  

13. Tà  l ệu t  m   ảo 

1. Burns R. S.: Advanced control engineering, Butterworth Heinemann, 2001 

2. Bishop R. H. và  á  tá  giả: Mechatronics: An introduction, CRC Press, 2006 

3. Bishop R. H. và  á  tá  giả: The mechatronics handbook, CRC Press, 2002 

4. Nitaigour Premchand Mahalik: Mechatronics: principles, concepts and applications, Mc. 

Graw-Hill 2004. 

5. Clarence W. de Silva: Mechatronic systems, CRC Press, 2008. 

6. Ronal K. Jurgen: Automotive electronics handbook, NXB McGraw-Hill, 2004.  

7. Valcic L., Parent M., Harashima F.: Intelligent Vehicle Technologies: Theory and 

Applications, Butterworth Heinemann, 2001 

8. Johansson R., Rantzer A.: Nonlinear and Hybrid Systems in Automotive Control, Springer-

Verlag London 2003.  

9. Bosch Automotive Handbook. Bosch GmbH, 200 
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2.9.2 D n  mụ   ọ  p ần trìn     T ến sĩ 

 

TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 
TÊN TIẾNG 

ANH 

KHỐI 

LƯỢNG 

Khoa/Vi

ện Bộ 

môn 

Đánh 

giá 

1 TE7210 
Động lự  họ  ô tô 

nâng cao 

Advanced Vehicle 

dynamics 
3(2-2-0-6) 

Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 

2 TE7220 
Khung vỏ và  n toàn 

ô tô 

Vehicle body 

technology 
3(2-2-0-6) 

Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 

3 TE7230 
Ô tô sử  ụng năng 

lượng mới 

New power 

sources for 

Vehicles 

3(2-2-0-6) 
Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 

4 TE7240 

Mô hình hóa và mô 

phỏng  á  hệ thống 

trên ô tô 

Modeling and 

simulation of 

automotive 

systems 

3(2-2-0-6) 
Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 

5 TE7250 
Động lự  họ  xe 

 huyên  ụng 

Dynamics of 

ground  working 

machines 

3(2-2-0-6) 
Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 

6 TE7260 
Hệ thống  ộng lự  ô 

tô 

Powertrain 

systems in vehicle 
3(2-2-0-6) 

Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 

7 TE7270 

Cá  hệ thống  iều 

 hiển tì h  ự  trên ô 

tô 

Active systems in 

Vehicle 
3(2-2-0-6) 

Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 

8 TE7280 Ồn rung trên ô tô 

Automotive 

Noise, Vibration 

and Harshness 

3(3-0-0-6) 
Bm Ô tô 

và XCD 

CC0,2-

T0,8 
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2.10  Đề  ư n      t ết  á   ọ  p ần trìn     T ến sĩ 

 

TE7210       Động lự  họ  ô tô nâng   o 

     Advanced Dynamics of Vehicle 

Biên soạn: PGS.TS. Lưu Văn Tuấn, PGS.TS. Võ Văn Hường 

 

1. Tên họ  phần:     Động lự  họ  ô tô nâng   o 

2. Mã họ  phần:      TE7210 

3. Tên tiếng Anh:     Advanced Dynamics of Vehicle  

4. Khối lượng:      3(2-2-0-6) 

   - Lý thuyết:     30 tiết 

   - Bài tập, tiểu luận:       30 tiết 

5. Đối tượng th m  ự:   Tất  ả NCS thuộ  Chuyên ngành  ỹ thuật ô tô 

6. Mụ  tiêu  ủ  họ  phần:  Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Cá   iến thứ  nâng   o về  ộng lự  họ  và  ộng lự  họ   iều  hiển ô tô; 

   - Rèn luyện  hả năng tư  uy phát triển mô hinh hệ thống treo, mô hính  ộng lự  họ  

qu y v ng, mô hính nghiên  ứu ổn  ịnh, mô hính  iều  hiển quỹ  ạo. 

   - Trang  ị  iến thứ  về  iều  hiển ô tô và  iến thứ  nền  ho  á  hệ     iện tử ô tô. 

7. Nội  ung tóm tắt:     

Nghiên  ứu  á  qu n hệ  ộng lự  họ   ủ   ánh xe và xe ô tô theo  á  phư ng. Phân tì h,  

 ánh giá ảnh hưởng  ủ   á  yếu tố  ết  ấu, yếu tố ngoại  ảnh và yếu tố  iều  hiển  ến tình 

năng  ộng lự  họ   ủ  xe. 

 

8. Nhiệm vụ  ủ  NCS: 

   - Dự lớp:      

   - Tiểu luận    

   

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Nội  ung  hi tiết họ  phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn họ  

  Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

  Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: Động lự  họ   ánh xe  àn hồi 

1.1 Cấu trú   ánh xe  àn hồi 

1.2 Đặ  tình  ánh xe  àn hồi 

1.3    Cá  mô hính  ánh xe  àn hồi 

CHƯƠNG 2: Động lự  họ  phư ng thẳng  ứng 

2.1 Phư ng pháp lập mô hính ô tô 

2.2 Mô hình ¼ 

2.3    Mô hình ½ 

2.4    Mô hính lắ  ng ng 

2.5    Mô hình 4/4 

2.6    Tối ưu hệ thống treo  ằng mô hính ¼ 

2.7    Mô hính hệ thống treo  án tì h  ự  

2.8    Mô hính hệ thống treo tì h  ự  
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CHƯƠNG 3: Động lự  họ  phư ng  ọ  

3.1 Tải trọng tĩnh 

3.2     Tăng tố  trên  ường  ằng 

3.3    Tăng tố  trên  uờng nghiêng 

3.4    Tăng tố  xe  eo moo  

3.5    Tải trọng tĩnh trên  ố  ng ng 

3.6    Phân  ố tải trọng  hi tăng tố  

3.7    Phân  ố tải trong  hi phanh 

CHƯƠNG 4: Động  họ  ng ng 

4.1 Động họ  lái 

4.2 Động họ  lái xe   o moo  

4.3    Động họ      ấu lái 

4.4    Động họ  lái 4  ánh thụ  ộng  

4.5    Động họ  lái 4  ánh tì h  ự  

4.6    Tối ưu  ộng họ  lái 

4.6    Động họ  xe   o moo  

4.7    Động họ   ánh xe  ẫn hướng  

CHƯƠNG 5: Động lự  họ  ng ng 

5.1    Hệ tọ   ộ và  á  lư /mô ment tá   ụng lên ô tô 

 5.2   Động lự  họ  ô tô trong mặt phẳng 

5.3    Cá  lự  tá   ụng lên ô tô 

5.4    Động lự  họ  ô tô một  ãy 

5.5    Cá  trạng thái qu y v ng tĩnh 

5.6    Quay vòng quá  ộ 

5.7    Động lự  họ  ô tô  hi lắ  ng ng 

5.8    Mô hính một  ãy  hi lắ  ng ng 

5.9    Qu y v ng tĩnh  hi lắ  ng ng 

5.10  Qu y v ng quá  ộ  hi lắ  ng ng 

5.11  Mô hính 4/4 và  ộng lự  họ  tì h hợp 

 

CHƯƠNG 6: Điều  hiển ổn  ịnh  iện tử 

 

         6.1    Điều  hiển ổn  ịnh  iện tử  ởi hệ thống ph nh 

         6.2    Điều  hiển ổn  ịnh  iện tử  ởi vi s i tì h  ự  

         6.3    Điều  hiển ổn  ịnh  iện tử  ởi hệ thống lái „Steer-by-Wire“ 

 

11. Tài liệu họ  tập:      

 

12. Tài liệu th m  hảo: 

 Reza N. Jazar (2005) Vehicle Dynamics. Springer Newyork 

 Raesh Rajamani (2006) Vehiccle Dynamics and Control. Springer Berlin 

Heidelberg New York 

 Werner Schiehlen (2007) Dynamical Analysis of Vehicle Systems: Theoretical 

Foundations and Advanded Applications. ICMS- Courses and Lectures no.497, 

SprinerWienNewYork 

 Hermann Appel (1995) Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik II. TU Berlin. 

 Manfred Mitschke/Henning Wallentowitz (2003) Dynamik der Kraftfahrzeuge. 

Springer Berlin, Newyork, Paris, Mailand, Tokio, London, Hongkong. 

 Henning Holzmann (2003) Adaptive Modelle fuer die Kraftfahrzeugdynamik. 

Springer Berlin, Newyork, Paris, Mailand, Tokio, London, Hongkong. 
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 Popp K./Schiehlen W (1993) Fahrzeugdynamik. B.G. Teubner Stuttgart 

 Hans-Peter Willumeit (1998) Modelle und Modellierungsverfahren in der 

Fahrzeugdynamik, B.G. Teubner Stuttgart 

 Rolf Isermann (2010) Elektronisches Management motorischer Fahrzeugantriebe. 

Vieweg+Teubner 

 Robert Bosch GmbH (2004) Sicherheits-und Komfortsysteme. Vieweg & Sohn 

Wiesbaden 

 Rolf Isermann (2006) Fahrdynamikregelung:Modellbildung, 

Fahrerassistenzsysteme, Mechatronik. Vieweg  & Sohn Wiesbaden 
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TE7220  Côn  n  ệ   un  vỏ ô tô    

                Vehicle Body Technology 

Biên soạn: TS. Hoàng Thăng Bính 

 

 

1. Tên họ  phần:     Công nghệ  hung vỏ ô tô 

2. Mã họ  phần:      TE7220 

3. Tên tiếng Anh:     Vehicle Body Technology 

4. Khối lượng:      3(2-2-0-6) 

   - Lý thuyết:     30 tiết 

   - Bài tập, tiểu luận:  30 tiết 

   - Thì nghiệm: 

5. Đối tượng th m  ự:   Tất  ả NCS thuộ   huyên ngành     hì  ộng lự  

6. Mụ  tiêu  ủ  họ  phần:  Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Cá   iến thứ  nâng   o về  ông nghệ  hung vỏ ô tô 

   - Phư ng pháp tư  uy  hi thiết  ế và  ánh giá  hung vỏ ô tô 

 - Kỹ năng ứng  ụng tin họ  vào nghiên  ứu phát triển  ông nghệ  hung vỏ ô tô  

7. Nội  ung tóm tắt: Họ  phần  ề  ập  ến  ết  ấu và  hứ  năng  ủ   hung vỏ ô tô,  á  loại 

vật liệu và phư ng pháp tình toán  hung vỏ ô tô, giới thiệu  á   ông nghệ trong gi   ông 

 hung vỏ,  á   ết  ấu tăng  ường  n toàn thụ  ộng và giảm ồn rung.  

8. Nhiệm vụ  ủ  NCS: 

   - Dự lớp:  ầy  ủ 

   - Bài tập: 

   - Thì nghiệm: 

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Nội  ung  hi tiết họ  phần: 

CHƯƠNG 1 Tổng qu n 

Cấu tạo     ản  

Vật liệu  hung vỏ xe ô tô 

Tải trọng tá   ụng lên  hung vỏ ô tô 

CHƯƠNG 2 Cấu tạo và  hứ  năng  hung vỏ 

2.1 Cấu tạo và  hứ  năng  hung vỏ xe  on 

2.2 Cấu tạo và  hứ  năng  hung vỏ xe tải 

2.3 Cấu tạo và  hứ  năng  hung vỏ xe  hở  há h  

CHƯƠNG 3 Công nghệ  hế tạo  hung vỏ 

3.1 Công nghệ  ập 

3.2 Công nghệ hàn 

3.3 Công nghệ s n 

CHƯƠNG 4 Thiết  ế và mô phỏng  ánh giá  hung vỏ trên máy tình 

4.1 Thiết  ế  hung vỏ trong 3D 

4.2 Mô phỏng  iểm nghiệm  ộ  ền  hung vỏ 

4.3 Mô phỏng  iểm nghiệm  hả năng  á h nhiệt  ủ   hung vỏ 

4.4 Mô phỏng  ánh giá  hì  ộng họ  vỏ xe 

4.5 Mô phỏng  âm v  ô tô 

4.6 Mô phỏng  ánh giá ồn rung  hung vỏ ô tô 

11. Tài liệu họ  tập:  tài liệu phát   

12. Tài liệu th m  hảo: 
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 [1]  J.Powloski, 1989 Vehicle Body Engineering  - Business Books Ltd, London  

 [2]  L.Avallone, 2001 Parametric Design Methods for car body design – XII ADM 

International conference 

 [3]  N.Bylund, 2006 Simulation Driven Product Development Applied to Car Body 

Design, doctoral thesis, Lulea University of Technology 
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TE7230  Ô tô sử dụn  năn  lượn  mớ  

                   New power sources for Vehicles 

Biên soạn: TS. Đàm Hoàng Phú  

 

 

1. Tên họ  phần:     Ô tô sử  ụng năng lượng mới 

2. Mã họ  phần:      TE 7230 

3. Tên tiếng Anh:     New power sources for Vehicles 

4. Khối lượng:      2(2-2-0-6) 

   - Lý thuyết:     30 tiết 

   - Bài tập, tiểu luận:  30 tiết 

   - Thì nghiệm: 

5. Đối tượng th m  ự:   NCS thuộ   huyên ngành Ô tô máy   o 

6. Mụ  tiêu  ủ  họ  phần:  Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Cá   iến thứ  nâng   o về lý luận  huyên ngành:  á   iện pháp nâng   o hiệu suất 

sử  ụng nhiên liệu  ầu mỏ hiện n y và  á     sở  ho  họ ,  ỹ thuật  ho việ  sử  ụng  á   á  

nguồn năng lượng phi hó  thạ h trong ô tô tư ng l i 

   - Rèn luyện  hả năng tư  uy: phân tì h  á   iện pháp  ỹ thuật nhằm sử  ụng tiết 

kiệm nhiên liệu trong ô tô và  ảm  ảo tiêu  hu n  hì thải qui  ịnh; Phân tì h  á  s   ồ hệ 

thống truyền lự  trên  á  ô tô sử  ụng  á  nguồn năng lượng mới 

   - Rèn luyện  ỹ năng tình toán mô phỏng số trên máy tình  ể tình toán so sánh  á   hỉ 

tiêu  ộng lự   ủ   á  ô tô sử  ụng  s   ồ hệ thống truyền lự   há  nh u 

7. Nội  ung tóm tắt: 

Họ  phần   o gồm h i nội  ung: giới thiệu  á  loại năng lượng mới sử  ụng trên  ộng    ô tô 

 ủ  thế    21: năng lượng  hì g , năng lượng từ  á  loại nhiên liệu tổng hợp, năng lượng 

 iện...và phân tì h  á   iểu hệ thống truyền lự  trên ô tô sử  ụng năng lượng mới,  ặ   iệt 

 hú ý  ến  á   iểu hệ thống truyền lự  l i (hy ri ) 

8. Nhiệm vụ  ủ  NCS: 

   - Dự lớp:  ầy  ủ  á   uổi lên lớp 

   - Bài tập: thự  hiện  á   ài tập tình toán mô phỏng số trên máy tình 

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Nội  ung  hi tiết họ  phần 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

- Giới thiệu môn họ  

- Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

+ Cá  nguồn sá h tài liệu trong nướ  và ngoài nướ  

+ Cá   ài  áo, tạp  hì 

CHƯƠNG 1: Nhu  ầu về sử  ụng  á  nguồn năng lượng mới  ho ô tô  

1.1 Ô nhiễm và nhu  ầu năng lượng trong gi o thông  ường  ộ 

1.2 Cá   ạng năng lượng  ó triển vọng sử  ụng  ho  ộng    ô tô truyền thống  

CHƯƠNG 2: Cá  nguồn năng lượng mới  ối với ô tô 

2.1. Năng lượng  iện 

2.2. Năng lượng pin nhiên liệu (fuel  ell) 

2.3. Cá  nguồn năng lượng l i 

2.4. Đánh giá hiệu suất và phát thải  ủ   á  nguồn năng lượng sử  ụng  ho ô tô  

CHƯƠNG 3: Ôtô sử  ụng nguồn năng lượng l i HEV 

3.1 Cá   ặ  tình  ủ   ộng     ốt trong và  ộng     iện 
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3.2 Cá   s   ồ truyền lự   ủ  HEV 

3.4. Đường  ặ  tình  ủ  HEV với s   ồ hệ thống truyền lự  nối tiếp 

3.5. Đường  ặ  tình  ủ  HEV với s   ồ hệ thống truyền lự  song song 

3.6. Đường  ặ  tình  ủ  HEV với s   ồ hệ thống truyền lự  nối tiếp-song song 

CHƯƠNG 4: Ôtô  iện (EV) 

4.1 Đặ  tình  ộng     iện 

4.2 Hệ thống truyền lự   ủ  ôtô  iện 

4.3. Cá  nguồn năng lượng sử  ụng  ho ô tô  iện 

4.4 Cá  vấn  ề phát triển ô tô  iện 

 

11. Tài liệu họ  tập:      

 

12. Tài liệu th m  hảo: 

 [1]  Ali Emadi (2005) Automotive power electronics and motor drives CRC Taylor 

& Francis  

 [2]  Robert Rose. (2006) FC vehicle . Breakthrough Technologies Institue 

 [3]  Muhammad H. Rashid (2005) Modern electric, hybrid electric and Fuel cell 

vehicles. CRC Press LLC 

 [4]  Ron Hodkinson & John Fenton (2001) Lightweight electric hybrid vehicle 

design ISBN 0 7506 5092 3 
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TE7240 Mô  ìn   ó  và mô p ỏn   á   ệ t ốn  trên ô tô  

  Modeling and simulation of automotive systems 

Biên soạn:  TS. Trịnh Minh Hoàng, TS. Trần Th nh Tùng 

 

 

1. Tên họ  phần: Mô hính hó  và mô phỏng  á  hệ thống trên ô tô 

2. Mã họ  phần: TE7240 

3. Tên tiếng Anh: Modeling and simulation of automotive systems 

4. Khối lượng:       3(2-2-0-6) 

  - Lý thuyết:  30 tiết 

  - Bài tập, tiểu luận: 30 tiết 

  - Thì nghiệm:             0 tiết 

5. Đối tượng th m  ự: NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật ô tô máy   o. 

6. Mụ  tiêu họ  phần: Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

        - Cá   iến thứ  nâng   o về  ĩ thuật ứng  ụng máy tình nghiên  ứu mô hính hó   á  hệ 

thống trên ô tô.  

 - Phư ng pháp luận và  hả năng ứng  ụng  á  phần mềm  huyên  ụng  ể nghiên  ứu và 

phát triển  á  sản ph m trong ngành  ông nghiệp ô tô. 

7. Nội  ung tóm tắt: 

Môn họ  Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống trên ô tô trính  ày phư ng pháp luận về việ  

phân tì h và ứng  ụng  á  phân mềm  huyên  ụng hỗ trợ nghiên  ứu về phư ng pháp mô 

hính hó  và mô phỏng  á  hệ thống trên ô tô. Môn họ  sẽ  ung  ấp  iến thứ  liên qu n  ến 

phư ng pháp lự   họn  á  th m số tình toán và xây  ựng  á  mô hính phù hợp  ho  á   ối 

tượng nghiên  ứu. Trên    sở phân tì h  ữ liệu mô hính mô phỏng,  á   ết quả nghiên  ứu  ó 

thể  ượ   ánh giá và so sánh với mô hính thự  tế  ể phát triển sản ph m. 

8. Nhiệm vụ  ủ  họ  viên: 

  - Dự lớp theo quy  ịnh  ủ  Trường ĐHBK HN 

  - Hoàn thành  ầy  ủ  ài tập        

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Tài liệu họ  tập 

  - Tập  ài giảng: Mô hính hó  và mô phỏng  á  hệ thống trên ô tô 

  - Sá h th m  hảo: xem phần tài liệu th m  hảo. 

11. Nội  ung  hi tiết họ  phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

Sá h và tài liệu th m  hảo 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ THỐNG 

1.1. Cá   ạng  ài toán mô hính hó  và mô phỏng 

1.2. Cá  phần mềm ứng  ụng trong mô hính hó  và mô phỏng 

1.3. C  sở lý thuyết trong ứng  ụng máy tình mô hính hó   á  hệ thống 

 

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ THỐNG TRÊN Ô TÔ 

2.1. Phư ng pháp mô hính hó   á  hệ thống trên ô tô 

2.2. Cá  th m số lự   họn mô phỏng  á  hệ thống 

2.3. Cá  hệ phư ng trính mô phỏng  á  hệ thống 
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CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH TRÊN MÁY TÍNH CỦA CÁC HỆ THỐNG TRÊN Ô TÔ 

3.1. Phư ng pháp xây  ựng mô hính trên máy tính 

3.2. Th m số và  á   iều  iện trong quá trính mô phỏng 

3.3. Phư ng pháp lự   họn mô hính mô phỏng 

3.4. Một số phần mềm ứng  ụng xây  ựng mô hính trên máy tình 

 

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 

4.1. Phư ng pháp lự   họn  á  số liệu phân tích 

4.2. Phân tì h  á   ết quả mô phỏng 

4.3. Phư ng pháp  ánh giá  á  mô hính mô phỏng 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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[3]. Avner Engel – Verification, Validation and Testing of Engineered Systems – 2010. 

[4]. Bathe, K.-J. - Finite Element Procedures – 1996. 

[5]. Duane Hanselman, Bruce Littlefield; Mastering Matlab; University of Maine;Prentice 

Hall 1998. 

[6]. M. Chiaberge, New Trends and Developments in Automotive System Engineering.: First 

published, 2011. 

[7]. T. Gillespie, "Fundamental of vehicle dynamics," in Society of Automotive Engineers, 
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[9]. R. H. Myers, Response Surface Methodology. Canada: Blacksburg, VA, 1976. 
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TE7250  Đ n  lự   ọ  ô tô   uyên dụn  

    Dynamics of ground working machines 

Biên soạn: PGS.TS. Võ Văn Hường 

 

 

1. Tên họ  phần:     Động lự  họ  ô tô  huyên  ụng 

2. Mã họ  phần:      TE7250 

3. Tên tiếng Anh:         Dynamics of ground working machines  

4. Khối lượng:      3(2-2-0-6) 

   - Lý thuyết:     30 tiết 

   - Bài tập, tiểu luận       30 tiết 

5. Đối tượng th m  ự:   NCS thuộ  Chuyên ngành  ỹ thuật ô tô 

6. Mụ  tiêu  ủ  họ  phần:  Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Cá   iến thứ   về  ộng lự  họ  máy   o xì h,  oàn xe,  ộng lự  họ  xe nhiều  ầu 

 ị  hính,  ộng lự  họ  xe   i,  ộng lự  họ  xe  ệm  hông  hì; 

   - Rèn luyện  hả năng tư  uy phát triển mô hinh hệ thống treo, mô hính  ộng lự  họ  

qu y v ng xe xì h, mô hính nghiên  ứu ổn  ịnh  oàn xe, mô hính xe   i và xe  ệm  hông 

khí. 

     

7. Nội  ung tóm tắt:  

Nghiên  ứu nguyên lý,  ết  ấu     ản và  ộng lự  họ   ủ   á      ấu  i  ộng  ánh lốp và 

xích với nền mềm và  ủ  thiết  ị  ông tá   ủ  xe  huyên  ụng. 

  

8. Nhiệm vụ  ủ  NCS: 

   - Dự lớp:      

   - Tiểu luận:  

   

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Nội  ung  hi tiết họ  phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn họ  

  Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

  Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

 

CHƯƠNG 1: Động lự  họ  xe xì h 

1.1 Tư ng tá  xì h-nền yếu 

1.2 Động lự  họ   huyển  ộng thẳng xe xì h 

1.3    Động lự  họ  qu y v ng xe xì h 

1.4    Động lự  họ  phư ng thẳng  ứng xe xì h 

1.5    Sự trượt và lật xe xì h 

 

CHƯƠNG 2: Động lự  họ   xe  án moo  

2.1 Động lự  họ  phư ng  ọ  xe  án moo  

2.1.1 Tải trọng phân  ố lên  á   ầu xe  án moo  

2.1.2   Phanh  xe bán mooc 

2.1.3   Động lự  họ  phư ng thẳng  ứng 

2.2  Động lự  họ  qu y v ng xe  án moo  
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2.2.1  Qu y v ng  hông trượt 

2.2.2  Qu y v ng  ó trượt 

2.3     Khì  ộng họ  xe  án moo  

 

CHƯƠNG 3: Động lự  họ   xe   o moo  

3.1  Động lự  họ  phư ng  ọ  xe   o moo  

3.1.1  Tải trọng phân  ố lên  á   ầu xe kéo mooc 

3.1.2  Ph nh   oàn xe 

3.1.3  Động lự  họ  phư ng thẳng  ứng  oàn xe 

3.2  Động lự  họ  qu y v ng  oàn xe 

3.2.1  Qu y v ng  hông trượt 

3.2.2  Qu y v ng  ó trượt 

  

CHƯƠNG 4: Động lự  họ   máy   o  ánh h i 

4.1     Cá   ạng  ường mền (off-road) 

4.2     Tư ng tá  lốp  ứng- ư ng mền 

4.3     Tư ng tá  lốp mền- ường mền  

 

CHƯƠNG 5: Động lự  xe  ị  hính nhiều  ầu 

5.1 Động lự  họ  phư ng thẳng  ứng xe nhiều  ầu 

5.2    Động lự  họ  qu y v ng xe  ị  hính nhiều  ầu 

          5.3   Khả năng thông qu   ủ  xe  ị  hính nhiều  ầu 

 

CHƯƠNG 6: Động lự  họ  xe   i 

6.1 Lý thuyết   i 

6.2 Ổn  ịnh xe    i 

6.3    Khả năng thông qu   ủ  xe   i 

  

CHƯƠNG 7: Động lự  xe  ệm  hông  hì 

7.1    Động lự  họ  nâng xe  ệm  hông  hì 

         7.2     Lự   ản xe  ệm  hông  hì 

7.3    Ổn  ịnh  ủ  xe  ệm  hông  hì 

CHƯƠNG 8: Thiết  ị  huyên  ụng máy làm  ất 

         8.1    Đại  ư ng về máy làm  ất 

         8.2.   Đặ  trưng và  á  thuộ  tình  ủ   ất 

         8.3    Tá   ụng tư ng hỗ thiết  ị  ông tá  và  ất 

         8.4    Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy xú  thuận một gầu 

         8.5    Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy xú  nghị h một gầu 

         8.6    Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy xú   gầu  ằng xì h 

         8.7    Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy xú   gầu qu y 

         8.8    Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy ủi 

         8.9    Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy s n    

         8.10  Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy  ày 

         8.11  Tư ng tá  thiết  ị  ông tá  máy xới 

         8.12  Ổn  ịnh  ủ  máy xú  

  

 

11. Tài liệu họ  tập:      

 

12. Tài liệu th m  hảo: 
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TE7260  Hệ t ốn    n  lự  ô tô  

    Powertrain systems on vehicles 

Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ho n, PGS.TS. Hồ Hữu Hải 

 

1. Tên họ  phần:     Hệ thống  ộng lự  ô tô 

2. Mã họ  phần:      TE7260 

3. Tên tiếng Anh:     Powertrain systems in vehicle 

4. Khối lượng:      3(2-2-0-6) 

   - Lý thuyết:     30 tiết 

   - Bài tập, tiểu luận:  30 tiết  

   - Thì nghiệm: 

5. Đối tượng th m  ự:   NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật ô tô máy   o 

6. Mụ  tiêu  ủ  họ  phần:  Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Cá   iến thứ  nâng   o về mô tả  ộng lự  họ ,  ặ   iểm làm việ  và  hả năng  iều 

 hiển  á  hệ thống  ộng lự  trên ô tô 

   - Khả năng tư  uy,  ề xuất  á  sá h lượ   iều  hiển  á  hệ thống  ộng lự  ô tô nhằm 

 iểm soát  ông suất và hiệu suất hệ thống. 

    

7. Nội  ung tóm tắt:   

  Cá  nguồn  ộng lự  và hệ thống truyền lự  sử  ụng trên ô tô và  ặ  tình  ủ   húng. 

Động lự  họ  và  iều  hiển hệ thống  ộng lự  nhằm  iểm soát  ông suất và hiệu suất hệ 

thống  ộng lự . 

 

8. Nhiệm vụ  ủ  NCS: 

   - Dự lớp  ầy  ủ 

   - Bài tập: tự thự  hiện ở nhà và  áo  áo, thảo luận tại lớp 

    

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Nội  ung  hi tiết họ  phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU  

  Giới thiệu môn họ  

  Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

  Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: Động    ô tô 

1.1. Động     ốt trong (ICE) 

1.1.1. Động lự  họ   hái quát  ộng     ốt trong 

1.1.2. Đặ  tình làm việ   ộng     ốt trong 

1.1..3. Khả năng  iều  hiển  iểm soát  iểm làm việ   ủ   ộng     ốt trong 

1.2. Động     iện (EM) 

1.2.1. Cấu trú  và qu n hệ  ộng lự  họ   hái quát  ộng     iện 

1.2.2. Đặ  tình làm việ   ủ   ộng     iện 

1.2.3. Khả năng  iều  hiển  iểm soát  iểm làm việ   ủ   ộng     iện 

1.2.4. Bố trì hệ thống  ộng lự  với  ộng     iện  

 

CHƯƠNG 2: Hệ thống truyền  ộng  

2.1. T  số truyền hệ thống truyền lự  và  iểm làm việ   ủ   ộng    

2.1. Hộp số thủy     iện tử (EAT) 
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2.1.1. Cấu trú  và qu n hệ  ộng lự  họ  

2.1.2. Đặ  tình làm việ   ủ   iến mô thủy lự  

2.1.3. Ảnh hưởng  ủ  ngưỡng  huyển số  ến  iểm làm việ   ủ   iến mô thủy lự  

2.2. Hệ thống truyền  ộng vô  ấp CVT 

2.2.1. Cấu trú  và qu n hệ  ộng lự  họ  

2.2.2. Đặ  tình làm việ   ủ  CVT 

2.3. Hệ thống truyền  ộng thủy tĩnh (HsT) 

2.3.1. Cấu trú  và qu n hệ  ộng lự  họ   hái quát 

2.3.2. Đặ  tình làm việ  

2.3.3. Khả năng  iều  hiển  iểm soát  iểm làm việ  

 

CHƯƠNG 3: Bánh xe ô tô 

3.1. Sự lăn  ám  ủ   ánh xe và hiệu suất truyền  ông suất tại  ánh xe 

3.2. Tuần hoàn  ông suất và hiệu suất truyền  ông suất tại  ánh xe 

3.3. Khả năng  iều  hiển  iểm soát trượt  ủ   ánh xe 

 

CHƯƠNG 4: Điều  hiển hệ thống  ộng lự  

4.1. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  với ICE và EAT 

4.2. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  với ICE và CVT 

4.3. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  với ICE và HsT 

4.4. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  với EM và EAT 

4.5. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  với EM và CVT 

4.6. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  với EM và HsT 

4.7. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  hy ri   iện 

4.8. Điều  hiển hệ thống  ộng lự  với 2 EM 

 

11. Tài liệu họ  tập:     

 

12. Tài liệu th m  hảo: 

 

 [1] Bernd M. Baumann, Gregory Washington, Bradley C. Glenn, and Giorgio Rizzoni (2000) 

Mechatronic Design and Control of Hybrid Electric Vehicles, IEEE/ASME transactions on 

mechatronics Vol. 5, N0. 1, March 2000 

[2] Seyedmohsen Hosseini, Rushed Abdolah, and Amir Khani (2008): Investigation of the 

Idea of Active Suspension System Application in Hybrid Electric Vehicles, In Proceedings of 

the World Congress on Engineering 2008 Vol II  WCE 2008, July 2 - 4, 2008, London, U.K. 

[3] Ho H. H., Malý M. (2005): Poznámky k řizení rychlosti mobilních strojů. Acta hydraulica 

et pneumatica, Slovakia, N
o
 1, pages 22-25 (2005). ISSN.: 1336-7536 

[4] Malý, M. - Solta, R. (2001): Identify operating points and regions of motive mechanism. 

In Proceeding of 17
th

  international conference on hydraulics and pneumatics, Ostrava, June 

5
th 
– 7

th
, 2001. 

[5] Ho Huu Hai: Control of hydraulic motive system for improvement of fuel consumption, 

Journal of science & technology, No 79B, 2010.  

[6] W. Seidel, J. Petersmann, U. Hickmann, W. Mollers: Adaptive control system for 

continuously variable transmission (CVT), ImechE 1992. 

[7] SAE Internaltional: Vehicle Dybanics and simulations, 2003. 
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TE7270      Cá   ệ t ốn    ều    ển t     ự  trên ô tô  

     Active systems in vehicle 

Biên soạn: PGS.TS. Hồ Hữu Hải 

 

 

1. Tên họ  phần:     Cá  hệ thống  iều  hiển tì h  ự  trên ô tô 

2. Mã họ  phần:      TE7270 

3. Tên tiếng Anh:     Active systems in vehicle 

4. Khối lượng:      3(2-2-0-6) 

   - Lý thuyết:     30 tiết 

   - Bài tập, tiểu luận:  30 tiết (BTL) 

   - Thì nghiệm: 

5. Đối tượng th m  ự:   NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật ô tô máy   o 

6. Mụ  tiêu  ủ  họ  phần:  Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

   - Cá   iến thứ  nâng   o về  á  hệ thống  iều  hiển tì h  ự  trên ô tô 

   - Khả năng tư  uy,  ề xuất  á  sá h lượ   iều  hiển  á  hệ thống tì h  ự  ô tô nhằm 

nâng   o tình năng  n toàn và tiện nghi  ủ  ô tô. 

    

7. Nội  ung tóm tắt:   

  Hệ thống tì h  ự  và  á  thành phần  ủ  nó. Phân tì h  ánh giá  á  hệ thống  iều  hiển 

tì h  ự  trên ô tô. 

 

8. Nhiệm vụ  ủ  NCS: 

   - Dự lớp  ầy  ủ 

   - Bài tập: tự thự  hiện ở nhà và  áo  áo, thảo luận tại lớp 

    

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Nội  ung  hi tiết họ  phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn họ  

  Giới thiệu  ề  ư ng môn họ  

  Giới thiệu tài liệu th m  hảo 

CHƯƠNG 1: Hệ thống tì h  ự  và thành phần  ủ  nó 

 Khái niệm hệ thống tì h  ự  

 Cá  thành phần  ủ  hệ thống tì h  ự  

 

CHƯƠNG 2: Hệ thống treo tì h  ự   

2.1. Hệ thống treo tì h  ự  và  ặ   iểm  ủ  nó 

2.2 Cấu trú  hệ thống treo tì h  ự  

2.3. Vấn  ề  iều  hiển  ủ  hệ thống treo tì h  ự  

 

CHƯƠNG 3: Hệ thống lái tì h  ự  

3.1.  Hệ thống lái tì h  ự  và  ặ   iểm  ủ  nó 

3.2. Cấu trú  hệ thống lái tì h  ự  

3.3. Vấn  ề  iều  hiển  ủ  hệ thống lái tì h  ự  
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CHƯƠNG 4: Hệ thống ph nh tì h  ự  

4.1. Hệ thống ph nh tì h  ự  và  ặ   iểm  ủ  nó 

4.2. Cấu trú  hệ thống ph nh tì h  ự  

4.3. Vấn  ề  iều  hiển  ủ  hệ thống ph nh tì h  ự  

 

CHƯƠNG 5: Hệ thống  èn ph  tì h  ự  

5.1.  Hệ thống  èn ph  tì h  ự  và  ặ   iểm  ủ  nó 

5.2.  Cấu trú  hệ thống  èn ph  tì h  ự  

5.3. Vấn  ề  iều  hiển  ủ  hệ thống  èn ph  tì h  ự  

 

11. Tài liệu họ  tập:     

 

12. Tài liệu th m  hảo: 

 

[1] PAUL YIH - JIHAN RYU - J. CHRISTIAN GERDES: Vehicle handling modification via 

steer-by-wire, Dynamic Design Lab, Stanford University, 2003  

[2] W. Reinelt, W. Klier, C. Lun quist, G. Reim nn, W. S huster, R. Groβheim: Active front 

steering for pasenger cars: system modelling and functions, First IFAC Symposium on 

Advances in Automotive Control. Salerno, Italy, April 2004. 

[3] Brabec, P., M lý, M., Voženìle , R.(2008): Steer-by-wire simulation model, In.: 

International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, MTM 

(Machines Technologies Materials), Year II Issue 4-5 / 2008, Str.10 - 13. Scientific-technical 

Union of Mechanical Engineering. ISSN 1313-0226. 

[4] Brabec, P., M lý, M., Voženìle , R.(2008): Hydraulický systém pro steer-by-wire. In: The 

20th International Conference on Hydraulics and Pneumatics, s. 222-229, Czech Mechanical 

Engineering So iety in  ooper tion with VŠB – TU Ostrava, September 29 – October 1, 

Prague, 2008. ISBN 978-80-02-02074-5. 

[5] Daniel Fischer, Rolf Isermann: Mechatronic semi-active and active vehicle suspensions, 

Control Engineering Practice 12 (2004) 1353–1367 

[6] Kazunari KOBAYASHI, Satoshi SHINOHARA; Development of Active Cornering Light 

System, Mitsubishi Technical review 2007, No 19. 

[7] W. Klier and W. Reinelt. Active Front Steering: Mathematical Modeling and Parameter 

estimation. SAE World Congress, Detroit, MI, USA, March 2004. 
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TE7280      Ồn run  trên ô tô  

        Automotive Noise, Vibration and Harshness 

Biên soạn: TS. Dư ng Ngọ  Khánh 

 

 

1. Tên họ  phần: Ồn rung trên ô tô  

2. Mã họ  phần:  TE7280 

3. Tên tiếng Anh: Automotive Noise, Vibration and Harshness 

4. Khối lượng:       3(3-0-0-6) 

  - Lý thuyết:     45 tiết 

  - Bài tập, tiểu luận:    0 tiết 

  - Thì nghiệm:               0 tiết 

5. Đối tượng th m  ự: NCS thuộ   huyên ngành Kỹ thuật ô tô máy   o. 

6. Mụ  tiêu họ  phần: Họ  phần này nhằm m ng lại  ho NCS: 

        - Cá   iến thứ  nâng   o về   o  ộng, ồn rung trên ô tô. 

  - Khả năng tư  uy,  ề xuất sá h lượ  tối ưu hoá  ết  ấu nhằm nâng   o tình êm  ịu và 

 hất lượng rung ồn  ủ   hung vỏ và  á   ết  ấu trên ô tô. 

7. Nội  ung tóm tắt: 

      Môn họ    o  ộng, ồn rung và  ộ xó  (NVH) nghiên  ứu  á   ặ   iểm về tiếng ồn và   o 

 ộng  ủ  ô tô. Môn họ  sẽ  ung  ấp  á   iến thứ  liên qu n  ến  ộng lự  họ   á   ết  ấu trên 

ô tô; phư ng pháp xá   ịnh, xây  ựng mô hính tình toán   o  ộng&ồn rung. Trên    sở  ó 

tiến hành phân tì h và tối ưu hó   á   ết  ấu thông qu  lý thuyết về   o  ộng&ồn rung nhằm 

mụ   ì h hiểu và  iểm soát  ượ    o  ộng và ồn rung ô tô. 

8. Nhiệm vụ  ủ  họ  viên: 

  - Dự lớp theo quy  ịnh  ủ  Trường ĐHBK HN 

  - Hoàn thành  ầy  ủ  ài tập        

9. Đánh giá  ết quả:     

   - Mứ   ộ  ự giờ giảng:                         0,2 

   - Thi  ết thú  họ  phần hoặ  tiểu luận: 0,8 

10. Tài liệu họ  tập 

  - Tập  ài giảng: Ồn rung trên ô tô 

  - Sá h th m  hảo: xem phần tài liệu th m  hảo 

11. Nội  ung  hi tiết họ  phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Mụ   ì h, nội  ung và phư ng pháp nghiên  ứu 

Sá h và tài liệu th m  hảo 

 

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN: NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG 

1.1. Giới thiệu  hung về tiếng ồn,   o  ộng trên ô tô 

1.2. Cá   hái niệm và phư ng pháp nghiên  ứu trong lĩnh vự    o  ộng, tiếng ồn 

1.3. Những ảnh hưởng  ủ    o  ộng, tiếng ồn trên ô tô  ối với  on người 

 

CHƯƠNG 2. THAM SỐ KẾT CẤU TRONG MÔ HÌNH DAO ĐỘNG, ỒN RUNG 

2.1. Khái niệm     ản về   o  ộng 

2.2. Cá  th m số mô hính  ủ   ết  ấu 

2.3. Khái niệm     ản về âm th nh, tiếng ồn 

2.4. Cá  th m số mô hính  ủ  tiếng ồn trên ô tô 
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CHƯƠNG 3. XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ MÔ HÌNH 

3.1. Cá  phư ng pháp xá   ịnh th m số mô hính 

3.2. Ý nghĩ ,v i tr   ủ   á  th m số mô hính 

 

CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG THAM SỐ MÔ HÌNH 

4.1. Ứng  ụng  ể th y  ổi  ết  ấu  

4.2. Ứng  ụng trong tối ưu hó   ết  ấu 

4.3. Ứng  ụng trong  iểm nghiệm  ết quả CAE 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Michael Norton and Denis Karczub: Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for 

Engineers, 2003. 

[2]. Frank Fahy and John Walker: Advanced Applications in Acoustics, Noise and Vibration, 

2004. 

[3]. D. J. Ewins: Modal Testing: Theory, Practice and Application, 2000. 

[4]. Cyril M. Harris (Editor in Chief): Shock and Vibration Handbook, 1996. 

[5]. D. E. Newland: Mechanical Vibration Analysis and Computation, 1989. 

[6]. Maia, Silva, He, Lieven, Lin, Skingle, To and Urgueira: Theoretical and Experimental 

Modal Analysis, 1998.  

[7]. Jimin He and Zhi-Fang Fu: Modal Analysis, 2001 
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3. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Máy và Thiết bị Thủy khí 

3.9  Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo 

3.9.1  Danh mục học phần bổ sung 

 

Số 

TT 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÊN TIẾNG 

ANH 

KHỐI 

LƢỢNG 

Khoa/Viện Bộ 

môn 

Đánh 

giá 

1 TE6530 

Bơm cánh dẫn và 

một số máy đặc 

biệt 

 3(2-2-0-6) Viện CKĐL 
KT0,3-

T0,7 

2 TE6571 

Hệ thống truyền 

động và tự động 

hoá khí nén 

 2(2-1-0-4) Viện CKĐL 
KT0,3-

T0,7 

3 TE6550 

Phƣơng pháp xử 

lý số liệu và lƣu 

tr  tín hiệu 

 2(2-1-0-4) 

Viện CKĐL 
KT0,3-

T0,7 

4 TE6540 

Xâm thực và động 

lực học dòng chảy 

nhanh 

 3(2-2-0-6) Viện CKĐL 

KT0,3-

T0,7 

5 TE3460 
Máy thủy lực thể 

tích 
 3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

6 TE6570 
Hệ thống tự động 

hoá khí nén 
 3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

7 TE4470 
Truyền động thủy 

lực thể tích 
 3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

8 TE5492 

Động lực học hệ 

thống truyền động 

thể tích 

 3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

 

Nội dung tóm tắt học phần bổ sung 

TE6530  Bơm cánh dẫn và một số máy đặc biệt 3(2-2-0-6) 

Cơ sở lý thuyết của máy cánh dẫn. Phƣơng pháp tính toán thiết kế bơm ly tâm, hƣớng trục và 

hƣớng ch o. Thiết kế cơ cấu dẫn dòng của bơm. Bơm vận chuyển hỗn hợp nƣớc và chất rắn. 

Bơm hƣớng trục với cơ cấu dẫn dòng ra dạng buồng xoắn. 

TE6530  Turbo pumps and some special types of pumps 3(2-2-0-6) 

Theorytical foundation of hydro – turbo machines. Metods of calculation and design of 

centrofugal, mexid flow and axial pumps, design of the spiral case, pumps for mixed water 

and solid particles flow, axial flow pump using spiral case. 

 

TE6571   ệ thốn  t uy n độn  và t  động hóa khí nén 3(2-2-0-6) 

Các phần tử, thiết bị và hệ thống truyền động khí n n (khái niệm cơ bản, phân loại, tên gọi, ký 

hiệu quy ƣớc, chức năng, nguyên lý hoạt động, lĩnh vực sử dụng). Lý thuyết cơ bản về truyền 

động hệ khí n n. 

TE6571  Pneumatic transportation system and Pneumatic control system 3(2-2-0-6) 

Basic concepts, components of pneumatic systems, governing equation of pneumatic systems, 

system configuration, working and application. 

 

TE6550   h ơn   há  s     số  iệu và   u t   t n hiệu 3(2-2-0-6) 

Cách biểu diễn một tín hiệu analogue cũng nhƣ tín hiệu số. Cách biến đổi Fourier một tín hiệu 

analogue cũng nhƣ một tín hiệu số. Hệ thống truyền dẫn, lọc, lấy mẫu, biến đổi tín hiệu, các 

dạng tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra của dạng tín hiệu analogue và tín hiệu số. Biến đổi 
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thuận nghịch tín hiệu số và tín hiệu analogue. Cách thức xây dựng một dây chuyền đo và sử lý 

tín hiệu. 

TE6550   Methods of data processing and storage 3(2-2-0-6) 

Analogue and numerical signals processing and storage, fourier transfomation of analogue 

and numerical signals, signal transfering lines, filtering and sampling of signals. Input and 

output signals, method of signal measurement and processing. 

 

TE6540  Xâm th c và độn    c học dòn  chảy nhanh 3(2-2-0-6) 

Hiểu đƣợc điều kiện hình thành và phát triển của xâm thực trên thành rắn cũng nhƣ sức mạnh 

của sự xẹp hoặc nổ của bọt khí, tính toán xác định đƣợc hình dáng, kích thƣớc của túi hơi xâm 

thực, xác định đƣợc các thông số động lực học của dòng chảy xâm thực. 

TE6540  Cavitation and dynamics of rapid flow 3(2-2-0-6) 

Cavitation mechanis, shape and size of cavitation vapor zone, parameters of the flow in 

cavitation regime. 

 

TE3460   áy th y   c th  t ch 3(2-2-0-6) 

Cơ sở lý thuyết và các phƣơng trình cơ bản của máy thủy lực thể tích. Phƣơng pháp tính toán 

thiết kế bơm và động cơ bánh răng, cánh gạt, piston. 

TE3460  Hydraulic displacement machines 3(2-2-0-6) 

Theoretical foundation and basic equations of hydraulic displacement machines. Calculation 

methods of gear pumps and motors, vane pumps and motors, piston pumps and motors. 

 

TE6570   ệ thốn  t  độn  hóa kh  nén 3(2-2-0-6) 

Các phần tử, thiết bị và hệ thống khí n n công nghiệp. Khái niệm cơ bản, phân loại, tên gọi, 

ký hiệu quy ƣớc, chức năng, nguyên lý hoạt động, lĩnh vực sử dụng. Cơ sở lý thuyết cơ bản về 

các hệ thống khí n n công nghiệp. Ứng dụng kỹ thuật PLC để tổng hợp điều khiển các hệ 

thống truyền động khí n n. 

TE6570  Pneumatic control system 3(2-2-0-6) 

Definitions, standard and principle. Pneumatic control system – Theory and Application. PLC 

usage for pneumatic control system 

 

TE4470    uy n độn  th y   c th  t ch 3(2-2-0-6) 
Các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động thủy lực thể tích, lý thuyết cơ bản về hệ thống 

truyền động thủy lực thể tích, tính toán tĩnh hệ thống, động lực học của hệ thống truyền động 

thủy lực thể tích. Giới thiệu băng thử thủy lực. 

TE4470  Hydraulic displacement transmission 3(2-2-0-6) 
Basic concepts and basic theories of hydraulic displacement transmission system, static and 

dynamic calculation of hydraulic displacement transmission system. Introduction of hydraulic 

test system. 

 

TE5490   ộn    c học hệ thốn  t uy n độn  th  t ch 3(2-2-0-6) 
Sau khi kết thúc học phần, học viên có đủ kiến thức chuyên sâu về mô hình hoá toán học hệ 

truyền động và điều khiển thuỷ lực thể tích. Có kiến thức về mô hình hoá hệ thống và khảo sát 

đánh giá chất lƣợng hệ thống. 

TE5490  Dynamics of hydraulic systems 3(2-2-0-6) 

After completing this subject, students have the in-depth knowledge of mathematical 

modeling of hydraulic transmission and control system, as well as the knowledge of system 

modeling, investigation and evaluation of the system performances. 

 

Nh ng học phần bổ sung có thể hiệu chỉnh theo chƣơng trình thạc sỹ tƣơng ứng. 
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3.9.2  Danh mục học phần trình độ Tiến sĩ 

Số 

TT 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÊN TIẾNG 

ANH 

KHỐI 

LƢỢNG 

Khoa/Viện Bộ 

môn 

Đánh 

giá 

1 TE7400 
Máy thủy lực cánh 

dẫn 

Hydro turbo 

machines 
3(2-2-0-6) Viện CKĐL 

KT0,3-

T0,7 

2 TE7410 
Máy thủy lực thể 

tích 

Hydraulic 

positive 

displacement 

machines 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL 

KT0,4-

T0,6 

3 TE7401 
Động lực học 

dòng nhiều pha 

Dynamics of 

multiphase 

flows 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL 
KT0,3-

T0,7 

4 TE7411 

Cơ sở lý thuyết 

tƣơng tự điện-khí 

nén 

Basics of 

Pneumatic-

Electric 

Analogous 

Theory 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

5 TE7421 
Các hệ truyền 

động thủy lực lái 

Steering 

Hydraulic drive 

Systems 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

6 TE7431 

Xâm thực và động 

lực học dòng chảy 

nhanh 

Cavitation and 

dynamics of 

rapid flows 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

7 TE7441 

Ứng dụng PLC 

vào điều khiển các 

hệ thủy khí công 

nghiệp 

PLC Control 

Hydraulic and 

Pneumatic 

Drive-

Automatic 

systems 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

8 TE7451 
Công nghệ năng 

lƣợng tái tạo 

Renewable 

energy 

technology 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

9 TE7461 

Các phần tử và 

thiết bị tự động 

khí n n kỹ thuật 

tia và kỹ  thuật 

màng 

Engineering 

Pneumatic 

Diaphragm and 

Current 

Elements and 

Schems 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

10 TE7471 
Truyền động thủy 

động nâng cao 

Advanced 

hydrodynamic 

transmission 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

11 TE7481 Máy nén khí 
Air 

compressors 
3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,3-

T0,7 

12 TE7491 
Máy và thiết bị 

thủy khí siêu nhỏ 

Advanced study 

in mirco -  

hydraulic 

machine, 

devices and 

systems 

3(2-2-0-6) 

Viện CKĐL KT0,4-

T0,6 
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3.10  Đề cƣơng chi tiết các học phần trình độ Tiến sĩ 

 

TE7400  Máy thủy lực cánh dẫn 

Hydro turbo machines 

 

1. Tên học phần:  Máy thủy lực cánh dẫn      
2. Mã học phần:   TE7400    

3. Tên tiếng Anh:  Hydro turbo machines   
4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)      

  1. Lý thuyết: 30 tiết     

  2. Bài tập:  30 tiết 

  3. Thí nghiệm: 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

 -  Các kiến thức nâng cao về lý luận chuyên ngành, các phƣơng pháp tính toán thiết kế. 

 - Rèn luyện khả năng tƣ duy. 

 - Rèn luyện kỹ năng thực hành của chuyên ngành trong việc tính toán thiết kế MCD. 

7. Nội dung tóm tắt:  
 Cơ sở lý thuyết về máy cánh dẫn. Các dạng đƣờng đặc tính của máy cánh dẫn. Phƣơng 

pháp tính toán thiết kế bơm ly tâm và tua bin thủy lực tâm trục, phƣơng pháp tính toán thiết 

kế bơm và tua bin hƣớng trục, phƣơng pháp tính toán thiết kế bơm và tua bin hƣớng ch o. 

Thiết kế cơ cấu dẫn dòng của bơm và tua bin. Ứng dụng mốt số chƣơng trình phần mềm tính 

toán thiết kế bơm và tua bin cánh dẫn.  

8. Nhiệm vụ của NCS: 
 - Dự lớp theo quy định của Trƣờng ĐHBK Hà Nội. 

 - Hoàn thành đầy đủ các bài tập theo quy định. 

 - Làm thí nghiệm (khi có điều kiện). 

9. Đánh giá kết quả: (cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học) 

 - Mức độ dự giờ giảng: 

 - Kiểm tra định k :  0,3 

 - Thi kết thúc học phần:      0,7 

 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

Chƣơng 1. Cơ sở lý thuyết về máy cánh dẫn  

 1.1. Giới thiệu chung về các loại máy cánh dẫn 

 1.2. Lý thuyết cơ bản về máy cánh dẫn 

 1.3. Phƣơng trình cơ bản của máy cánh dẫn 

 1.4. Luật tƣơng tự ứng dụng trong máy cánh dẫn 

 1.5. Số vòng quay đặc trƣng của máy cánh dẫn 

 1.6. Hiện tƣợng xâm thực và chiều cao hút cho ph p. 

Chƣơng II. Các dạng đƣờng đặc tính của máy cánh dẫn. 
 2.1. Đặc tính làm việc và đặc tính tổng hợp của bơm. 

 2.2. Đặc tính tổng hợp mô hình của tua bin.  

 2.3. Đặc tính tổng hợp vận hành của tua bin. 

2.4. Đặc tính xâm thực của bơm và tua bin. 

 2.5. Một số n t đặc trƣng về kết cấu bơm và tua bin. 

Chƣơng III. Phƣơng pháp tính toán thiết kế bơm ly tâm (LT) và tua bin tâm trục (TT). 



116 

 

 3.1. Thiết kế bơm ly tâm cánh trụ 

 3.2. Xây dựng đƣờng dòng đẳng tốc và đẳng thế trong bơm LT và tua bin TT. 

 3.3. Phƣơng pháp dòng một chiều thiết kế bơm LT và tua bin TT. 

 3.4. Phƣơng pháp BHBG tính toán thiết kế bơm LT và tua bin TT. 

 3.5. Phƣơng pháp Bauersfelđơ tính toán thiết kế bơm LT và tua bin TT. 

Chƣơng IV. Phƣơng pháp tính toán thiết kế bơm và tua bin hƣớng trục (HT). 

 4.1. Đặc điểm dòng chảy và lƣới cánh trong bơm và tua bin (HT). 

 4.2. Phƣơng pháp dòng một chiều thiết kế bơm và tua bin HT 

 4.3. Phƣơng pháp lực nâng thiết kế bơm và tua bin HT 

 4.4. Phƣơng pháp phân bố xoáy trên cung mỏng thiết kế bơm và tua bin HT. 

 4.5. Phƣơng pháp phân bố xoáy, nguồn thiết kế bơm và tua bin HT. 

Chƣơng V. Phƣơng pháp tính toán thiết kế bơm và tua bin hƣớng chéo (HC).  

 5.1. Các thông số hình học và thủy lực cơ bản của bơm và tua bin HC. 

 5.2. Chọn các thông số tính toán của bơm và tua bin HC. 

 5.3. Phƣơng pháp tính toán hệ thống cánh dẫn. 

 5.4. ứng dụng phƣơng pháp phân bố xoáy trên cung mỏng của Lêxôkhin – Simônôp thiết 

kế bơm và tua bin HC. 

5.5. Phƣơng pháp Bauersfelđơ tính toán thiết kế bơm và tua bin HC 

Chƣơng VI. Thiết kế cơ cấu dẫn dòng của bơm và tua bin. 
 6.1. Cơ cấu dẫn dòng vào của bơm và tua bin  

 6.2. Cơ cấu dẫn dòng ra của bơm và tua bin. 

 6.3. Tính toán thiết kế buồng xoắn của bơm ly tâm và tua bin thủy lực. 

 6.4. Tính toán cơ cấu dẫn dòng vào nửa xoắn của bơm ly tâm 

6.5. Tính toán cánh hƣớng dòng vào và ống dẫn dòng ra của tua bin thủy lực. 

 

11. Tài liệu học tập: 

 1. Lê Danh Liên. Bơm, quạt, máy n n. Tập 1. Bơm,quạt cánh dẫn. Khoa ĐH Tại chức 

ĐHBK-1975. 

 2. Võ sỹ Hu nh, Nguyễn Thị Xuân Thu. Tua bin nƣớc. Đại học Bách khoa Hà Nội, 1991. 

12. Tài liệu tham khảo:  

 1.  Lô-Ma-Kin, Bơm ly tâm và hƣớng trục (tài liệu dịch). Nhà xuất bản KH&KT xuất bản. 

Hà Nội, 1971. 

 2. А.К.Михайлов, В.В.Малюшенко, Лопастные насосы, Москва “Машиностроение” 

1977. 

3. В.В.Барлит, Гидравлические турбины. Киев Головное издательство Издательского 

Обединения  “Вища Школа”, 1977.  
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TE7410  Máy thủy lực thể tích  
Hydraulic positive displacement machines 

 

1. Tên học phần: Máy thủy lực thể tích    

2. Mã học phần:  TE77410      

3. Tên tiếng Anh: Hydraulic positive displacement machines   

4. Khối lƣợng:  3(2-2-0-6)     

- Lý thuyết: 30 tiết      

- Bài tập: 30 tiết 

- Thí nghiệm: 0 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức nâng cao về chuyên nghành 

- Đào tạo khả năng tƣ duy lôgic 

- Rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong PTN và tại hiện trƣờng 

7. Nội dung tóm tắt: Giới thiệu nguyên lý kết cấu, cấu tạo, làm việc và tính toán các thông số 

cơ bản của tất cả các máy bơm và mô tơ thông dụng trong điều kiện lý tƣởng và trong điều 

kiện thực tế. Các phƣơng pháp lựa chọn máy bơm. Các phƣơng pháp thử nghiệm máy thể tích 

trong phòng thí nghiệm và ở hiện trƣờng. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
- Dự lớp: dự đầy đủ các tiết học trên lớp 

- Bài tập: Hoàn thiện và đúng hạn 3 bài tập. 

- Thí nghiệm: tham gia đầy đủ 2 bài thí nghiệm và nộp lại báo cáo TN. 

9. Đánh giá kết quả: (cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học) 

- Mức độ dự giờ giảng: 0.1 

- Kiểm tra định k : 0.2 

- Bài tập và thí nghiệm: 0.1 

- Thi kết thúc học phần: 0.6 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

Phần mở đầu 
Giới thiệu môn học 

Giới thiệu đề cƣơng môn học 

Giới thiệu tài liệu tham khảo 

Chƣơng 1: Máy thủy lực thể tích 

1.1 Các khái niệm chung 

1.2 Phân loại các máy thể tích 

1.3 Các thông số cơ bản của máy bơm, mô tơ và xy lanh. 

1.4 Vùng làm việc của các máy thể tích. 

Chƣơng 2: Các máy thể tích dạng piston  
2.1 Máy thể tích dạng piston tác động đơn 

2.2 Máy thể tích dạng piston tác động k p 

2.3    Máy thể tích dạng nhiều piston 

2.4 Máy thể tích dạng piston rotor hƣớng trục 

2.5 Máy thể tích dạng piston rotor hƣớng kính  

 

Chƣơng 3: Các máy thể tích dạng rotor 
3.1 Máy thể tích dạng bánh răng 

3.2 Máy thể tích dạng trục vít 
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3.3 Máy thể tích dạng cánh gạt 

3.4 Các máy dạng đặc biệt khác 

Chƣơng 4: Động lực học của các máy thể tích 
4.1 Phƣơng trình động lực học của các máy lý tƣởng 

4.2 Phƣơng trình động lực học của các máy thực tế 

Chƣơng 5: Thí nghiệm đo các đặc tính của máy thể tích 

5.1 Điều kiện trong phòng thí nghiệm 

5.2 Thí nghiệm các đặc tính của bơm, mô tơ vãy lanh. 

5.3 Điều kiện thí nghiệm tại hiện trƣờng  

5.4 Thí nghiệm bơm tại hiện trƣờng 

Chƣơng 6: Phƣơng pháp lựa chọn máy bơm 
6.1 Lựa chọn máy bơm cho một mạch thủy lực cơ bản. 

6.2 Lựa chọn máy bơm trong thực tế 

6.3 Khái niệm và thiết kế bộ nguồn tối ƣu. 

 

11. Tài liệu học tập:     
 

12. Tài liệu tham khảo: 
1- Máy thủy lực thể tích, T. M. BASHTA, nhà Xuất bản Chế tạo máy, Mạc tƣ khoa 1978. 

2- Máy thủy lực bánh răng, V. B. IUDIN, nhà Xuất bản Chế tạo máy, Mạc tƣ khoa 1972. 

3- Fluid Power and its industrial applications, Anthony Pipenger, Pretice Hall, New York 

2008 
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TE7401  Động lực học dòng nhiều pha 

               Dynamics of multiphase flows 

 

1. Tên học phần:  Động lực học dòng nhiều pha 

2. Mã học phần:   TE7401 

3. Tên tiếng Anh:   Dynamics of multiphase flows 

4. Khối lƣợng   3(2- 2- 0-6) 

Lý thuyết:   30 giờ   

Bài tập:   30 giờ 

Thực hành:  0 giờ 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên ngành 

6. Mục tiêu học phần: 

Giới thiệu cho học viên nắm đƣợc nh ng kiến thức cơ bản về dòng nhiều pha và đi sâu vào 

một số hiện tƣợng dòng nhiều pha có nhiều ứng dụng kỹ thuật nhƣ dòng nhiều pha có hạt, 

dòng nhiều pha có bọt khí, dòng xâm thực, hiện tƣợng sôi và ngƣng tụ, các mẫu dòng nhiều 

pha trong ống cơ bản. 

7. Nội dung tóm tắt của học phần:   

 Giới thiệu về dòng nhiều pha, chuyển động hạt rắn đơn, dịch chuyển bọt khí và giọt chất 

lỏng, sự phát triển và vỡ ra của bọt khí, dòng xâm thực, quá trình sôi và ngƣng tụ, chế độ 

dòng nhiều pha.   

8. Nhiệm vụ của học viên:  

 - Dự lớp theo quy định của Trƣờng ĐHBK Hà Nội 

 - Hoàn thành đầy đủ bài tập 

 - Hoàn thành k  thi cuối k  

9. Đánh giá kết quả:  

 Điểm quá trình: 0,3 

 Điểm thi cuối k : 0,7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Chƣơng 1. Giới thiệu về dòng nhiều pha.      
1.1. Giới thiệu 

1.2. Phƣơng trình chuyển động 

1.3. Tƣơng tác với rối 

1.4. Trung bình hóa và đóng kín phƣơng trình chuyển động 

Chƣơng 2. Chuyển động hạt rắn 

2.1. Giới thiệu 

2.2. Dòng quanh hình cầu 

2.3. Hiệu ứng không dừng 

2.4. Phƣơng trình chuyển động của hạt 

Chƣơng 3. Dịch chuyển của bọt khí và giọt chất lỏng 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Biến dạng do dịch chuyển 

3.3. Hiệu ứng Marangoni 

3.4. Lực Bjerknes 

3.5. Sự lớn lên của bọt khí 

Chƣơng 4. Sự lớn lên và vỡ ra của bọt khí 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Sự lớn lên và vỡ ra của bọt khí 

4.3. Hiệu ứng nhiệt 

4.4. Dao động của bọt khí 
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Chƣơng 5. Hiện tƣợng xâm thực 

5.1. Giới thiệu 

5.2. Bọt khí do xâm thực 

Chƣơng 6. Sôi và ngƣng tụ 

6.1. Giới thiệu 

6.2. Bề mặt nằm ngang 

6.3. Bề mặt đứng 

6.4. Ngƣng tụ 

Chƣơng 7. Chế độ dòng 

7.1. Giới thiệu 

7.2. Cấu hình dòng nhiều pha 

7.3. Giới hạn của chế độ dòng phân tán 

7.4. Mất ổn định do tính không đồng nhất 

7.5. Giới hạn của kiểu dòng phân tách. 

11. Tài liệu học tập: 

Giáo trình:  Bennen C. E. (2005), Fundamentals of Multiphase Flow, Cambridge University 

Press, 2005.  

 Bài giảng:   Bài giảng dòng nhiều pha 

 Sách tham khảo:  Xem tài liệu tham khảo. 

12. Tài liệu tham khảo:  

[1] Clift, J.R. Grace, M.E. Weber, Bubbles, Drops and Particles, Academic Press, 1978.  

[2]. R.Hickling,M.S.Plesset, Collapse and rebound of spherical bulle in water,  The physies of 

fluids,7,p,7,1964. 
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TE7411  Cơ sở lý thuyết tƣơng tự điện - khí nén  
Basic of Pneumatic-Electric Analogous Theory  

 

1. Tên học phần: Cơ sở lý thuyết tƣơng tự điện - khí nén     
2. Mã học phần:  TE7411     

3. Tên tiếng Anh: Basic of Pneumatic-Electric Analogous Theory     

4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)      

- Lý thuyết:  30 tiết    

- Bài tập:  30 tiết    

- Thí nghiệm:  (không) 

5. Đối tƣợng tham dự:   NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Bổ sung cập nhật các kiến thức nâng cao về lý thuyết chuyên ngành ”Máy và tự động thuỷ 

khí” trong lĩnh vực khảo sát và tính toán các mạch điều khiển khí n n 

7. Nội dung tóm tắt:     
Các mạch điện và các mạch khí n n có rất nhiều n t tƣơng tự và có thể sử dụng cùng các 

phƣơng pháp khảo sát, nghiên cứu và tính toán. Nguyên tắc tính toán nhƣ vậy dựa trên cơ sở 

của lý thuyết tƣơng tự điện – khí n n với các thông số và đại lƣợng tƣơng tự điện - khí nén có 

chung các mô tả toán học và thậm chí cả tính chất làm việc khi xây dựng các mạch điều 

khiển. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
- Dự lớp: (bắt buộc) 

- Bài tập: (bắt buộc) 

- Thí nghiệm: 

9. Đánh giá kết quả:     
- Mức độ dự giờ giảng: 0.1 

- Kiểm tra định k : 0.2 

- Thi kết thúc học phần: 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Phần mở đầu 
Tính toán các mạch khí n n phức tạp luôn là bài toán khó và tốn nhiều công sức. Lý thuyết 

tƣơng tự điện – khí n n đề xuất sử dụng các công cụ và phƣơng pháp tính toán mạch điện áp 

dụng cho mạch khí n n kỹ thuật. Giới thiệu các thông số và đại lƣợng tƣơng tự cơ bản điện 

khí n n và các cơ sở lý thuyết để ứng dụng chúng trong tính toán các mạch khí n n với các ví 

dụ cụ thể.  

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết mạch khí nén và các đại lƣợng khí nén - điện tƣơng tự 
1.1. Khái niệm về mạch khí n n, các thông số và đại lƣợng cơ bản 

1.2. Các thông số, đại lƣợng tƣơng tự khí n n - điện 

1.3. Các định luật cơ bản của lý thuyết mạch điện ứng dụng cho mạch khí n n 

1.3.1. Định luật I Kirkhoff 

1.3.2. Định luật II Kirkhoff 

1.3.3. Nguyên lý tổng hợp các tác động đầu vào của một mạch  

1.4. Phƣơng pháp phân tích các mạch khí n n 

Chƣơng 2: Các phần tử cơ bản của mạch khí nén 
2.1. Trở khí n n (khí trở)  

2.2. Tụ khí n n 

2.3. Xinfôn khí nén 

2.4. Hộp màng khí n n 

2.5. Ống tia khí n  n 
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2.6. Vòi phun bản chắn khí n n 

Chƣơng 3: Ứng dụng lý thuyết tƣơng tự điện - khí nén để tính toán các mạch khí  

   nén kỹ thuật 
3.1. Tính toán các mạch khí n n xây dựng trên các trở và tụ khí 

3.1.1. Mạch nối tiếp tụ và trở khí 

3.1.2. Mạch song song gi a hai tụ nối tiếp và một trở khí 

3.1.3. Mạch cảm biến áp suất gồm hai tụ và hai trở khí 

3.2. Khảo sát mạch khí n n tuyến tính bậc một 

3.3. Khảo sát mạch khí n n tuyến tính bậc hai 

3.4. Nguyên tắc tính toán, khảo sát các mạch khí n n tuyến tính bậc cao 

3.5. Một số ví dụ và bài tập 

 

11. Tài liệu học tập:  

12. Tài liệu tham khảo: 
1) E.В. Фудим.- Пневматическая вычислительная техника. Теория устройств и 

элементов.Издательство «Наука», Москва, 1978, 397 стр.  

2) Л.A. Залманзон.- Теория элементов струйной автоматики. Издатеьство «Наука», 

Москва, 1969, 507 стр. 

3) T.K Берендс, T.K. Eфремова и A.A. Tагаевская.- Элементы и схемы 

пневмоавтоматики. Издатеьство «Машиносроение», Москва, 1978, 379 стр. 

4) P. Moль.- Гидро- пневмоавтоматика. Издатеьство «Машиносроение», Москва, 1975, 

394 стр. 

5) И.В. Лебедев, С.Л., Tрeскунов, В.С. Яковенко.- Элементы струйной автоматики. 

Издатеьство «Машиносроение», Москва, 1973, 359 стр. 

và một số tài liệu khác. 
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TE7621  Các hệ truyền động thuỷ lực lái 
Steering Hydraulic drive Systems 

 

1. Tên học phần: Các hệ truyền động thuỷ lực lái     
2. Mã học phần:  TE7621      

3. Tên tiếng Anh: Steering Hydraulic drive Systems 

4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)     

- Lý thuyết:  30 tiết    

- Bài tập:  30 tiết 

- Thí nghiệm: 

5. Đối tƣợng tham dự:   NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức bổ sung và nâng cao về các hệ truyền động thuỷ lực nóichung và về các hệ 

truyền động thuỷ lực lái nói riêng. 

7. Nội dung tóm tắt: 

Việc tính toán và khảo sát động lực học và ổn định làm việc của các hệ truyền động thuỷ lực 

lái luôn là mối quan tâm của nh ng ngƣời làm thiết kế và nghiên cứu, đặc biệt khi xây dựng 

một hệ thống lái mới. Với các phƣơng pháp và công nghệ tính toán , khảo sát tiên tiến hiện 

nay, bài toán này đã đƣợc giải quyết một cách khá trọn vẹn , mang lại kết quả nhanh và tin 

cậy.     

8. Nhiệm vụ của NCS: 
- Dự lớp:  (bắt buộc) 

- Bài tập:  (bắt buộc) 

- Thí nghiệm: 

9. Đánh giá kết quả:     
- Mức độ dự giờ giảng: 0.1 

- Kiểm tra định k :  0.2 

- Thi kết thúc học phần: 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
Giới thiệu chi tiết các thành phần cơ bản và các phần tử đặc biệt  của một hệ truyền động thuỷ 

lực lái, phƣơng pháp xây dựng hệ các phƣơng trình vi phân động lực học và tính toán, phƣơng 

pháp xây dựng các phƣơng trình hàm truyền và tính toán, khảo sát ổn định làm việc của các 

hệ truyền động thuỷ lực lái kỹ thuật.  

Phần mở đầu 
Hệ truyền động thuỷ lực lái hiện đại sử dụng khá nhiều phần tƣ và cơ cấu thuỷ lực đặc biệt, 

giúp nâng cao tính an toàn, độ chính xác và tính linh hoạt trong làm việc của chúng. Việc tính 

toán động lực học và khảo sát ổn định làm việc của các hệ truyền động thuỷ lực lái cũng đã 

đƣợc tiến hành một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn nhờ sử dụng các phƣơng pháp và công 

cụ tiên tiến giúp cho kết quả nhanh chóng, đảm bảo tin cậy và độ chính xác cần thiết. 

 

Chƣơng 1: Tóm tắt về các hệ truyền động thuỷ lực lái 
1.1. Định nghĩa, chức năng, nguyên lý làm việc, phân loại 

1.2. Sơ đồ tổng quát của các hệ truyền động thuỷ lực lái 

1.3. Cac phần tử và cơ cấu đặc biệt dùng rong các hệ truyền động thuỷ lực lái 

1.3.1.  Van phân phối theo dõi 

1.3.2. Các bộ khuếch đại thuỷ lực 

+ kiểu ống tia thuỷ lực 

+ kiểu vòi phun - bản chắn 

+ kiểu van phân phối con trƣợt với tiết lƣu dạng kim 

1.3.3. Bộ khuếch đại điện - cơ 
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1.3.4. Bộ khuếch đại điện tử (và điện từ)  

1.4. Các hệ truyền động thuỷ lực lái theo dõi điện - thuỷ lực 

Chƣơng 2: Tính toán động lực học hệ truyền động thuỷ lực lái 

2.1. Tóm lƣợc về phƣơng pháp tính toán 

2.2. Sơ đồ khối và sơ đồ cấu trúc tổng quát của hệ truyền động lái theo dõi điện - thuỷ lực 

điều chỉnh tiết lƣu và điều chỉnh thể tích. 

2.3. Hệ phƣơng trình vi phân động lực học làm việc của hệ truyền động lái theo dõi điện - 

thuỷ lực. 

2.4. Xây dựng các phƣơng trình hàm truyền của hệ truyền động lái theo dõi điện - thuỷ lực. 

Chƣơng 3:    Khảo sát ổn định làm việc của hệ truyền động lái theo dõi điện - thuỷ lực 
3.1. Tóm lƣợc về bài toán khảo sát ổn định các hệ truyền động thuỷ lực lái 

3.2. Các phƣơng pháp khảo sát ổn định các hệ truyền động thuỷ lực lái 

3.3 Ứng dụng phần mềm MATLAB để khảo sát ổn định làm việc của các hệ truyền động thuỷ 

lực lái 

3.4. Ví dụ sử dụng hệ truyền động thuỷ lực lái theo dõi điện thuỷ lực trên máy bay và tàu thuỷ 

11. Tài liệu học tập:     
1) Phạm Văn Khảo.- Hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu (giáo trình). NXB Khoa học và kỹ 

thuật, Hà Nội, 2007, 167 tr.  

2) Phạm Văn Khảo.- Các hệ truyền động thuỷ lực lái của máy bay (giáo trình). NXB Khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội, 2010, 248 tr.  

12. Tài liệu tham khảo: 
1) T.M. Башта.- Tính toán và thiết kế các hệ truyền động thuỷ lực theo dõi của máy bay.  

Издательство «Оборона», Москва, 1969, 277 стр.  

2) A.С. Гaмынин.- Cơ sở các hệ truyền động thuỷ lực theo dõi. Издательство «Оборона», 

Москва, 1969, 375 стр.  

3) E.П. Прокофиев.- Динамика гидравлических приводов. Издательство 

«Машиностроение», Москва, 1975, 353стр.  

4) В.A. Бесeкeрский, E.П. Пoпов.- Теория систем автоматичского регулирования. 

Издательство «Наука», Москва, 1972, 768 стр.  

5) Д.Н. Пoпов.- Динамика и регулирование гидро- ипневмосистем. Издательство 

«Машиностроение», Москва, 1976, 424 стр. NXB Chế tạo máy, Matxkva, 1976, 424 tr.  

6) TTM A320- Technical Training Manual. Book 27- Flight Controls.  (Airbus Industries – 

Training & Flight Operation Support Division), Pub.1995. 

7) Aircraft Maintenance Manual. Boeing Industries.  
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TE7431  Xâm thực và Động lực học dòng chảy nhanh 
Cavitation and dynamics of high-speed flow 

 

1. Tên học phần: Xâm thực và Động lực học dòng chảy nhanh  
2. Mã học phần:  TE7431      

3. Tên tiếng Anh:  Cavitation and dynamics of high-speed flow     
4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)      

- Lý thuyết: 30 tiết     

- Bài tập: 30 tiết 

- Thí nghiệm: 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên ngành 

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

 - Các kiến thức nâng cao về lý luận chuyên ngành máy thủy lực đặc biệt đi sâu về nh ng hiểu 

biết liên quan đến quá trình hình thành xâm thực và nh ng tác động của nó đến khả năng làm 

việc của các trang thiết bị thủy lực. Khả năng tƣ duy liên quan đến việc tính toán xác định 

xâm thực trong các trang thiết bị thủy lực cũng nhƣ khả namwg khống chế và kiểm soát qua s 

trình hình thành và phát triển của chúng. Hình dung đƣợc phƣơng pháp xác định quá trình 

hình thành xâm thực, phƣơng pháp đo đạc xác định đƣợc xâm thực trong phòng thí nghiêm 

cũng nhƣ các tác động của nó đến các đặc tính làm việc cảu các máy thủy lực cũng nhƣ các 

trang thiết bị thủy lực khác. 

    

7. Nội dung tóm tắt:  Các khái niệm cơ bản về dòng chảy khí bị xâm thực cũng nhƣ trong 

các máy thủy lực. Phƣơng pháp nghiên cứu xâm thực trong dòng chảy cũng nhƣ trong các 

máy thủy lực. Ảnh hƣởng cẩu các tính chất của chất lỏng làm việc đến khả namwg hình thành 

xâm thực cũng nhƣ mức độ hƣ hại của nó dƣới tác động của các tính chất của chất lỏng. Các 

thiết bị đo đạc các thông số của quá trình xam thực , các trang thiết bị giúp con ngƣời nghiên 

cứu quá trình xâm thực. 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
- Dự lớp: Đầy đủ các buồi 

- Bài tập: Làm đầy đủ bài tập 

- Thí nghiệm: 

9. Đánh giá kết quả: (cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học) 

- Mức độ dự giờ giảng: 0.1 

- Kiểm tra định k : 0.2 

- Thi kết thúc học phần: 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

Phần mở đầu 
Giới thiệu môn học 

Giới thiệu đề cƣơng môn học 

Giới thiệu tài liệu tham khảo 

 

Chƣơng 1: Xâm thực và các loại xâm thực 
1.1 Các khái niệm cơ bản về dòng xâm thực  

1.2 Tông quan về sự xuất hiện xâm thực và các dạng xâm thực 

1.3    Ảnh hƣởng và tầm quan trọng của xâm thực 

1.4    Tác động của xâm thực đến các đặc trƣng động lực học 

1.5    Tác động của xâm thực đến sự ăn mòn  

1.6    Một vài ứng dụng của xâm thực 
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Chƣơng 2: Cơ chế hình thành xâm thực, tác động của nó đến dòng chảy 
2.1    Các cơ chế hình thành xâm thực 

2.2    Xâm thực cố định, sự phản hồi  

2.3    Siêu xâm thực và vết xâm thực  

2.4    Xâm thực ổn định và các đặc trƣng của nó 

2.5    Xâm thực không ổn định và các đặc trƣng của nó 

2.6    Tác động của xâm thực lên thành rắn và đánh giá sức bền của vật liệu  

 

Chƣơng 3: Ảnh hƣởng của các tính chất của chất lỏng và sự hƣ hại  do xâm thực 
3.1 Áp suất hơi và sức căng bề mặt 

3.2 Đo đặc sức căng bề mặt 

3.3    Nồng độ bọt khí và trƣờng áp suất 

3.4    Khí và hơi và sự ổn định của nó trong chất lỏng xâm thực 

3.5    Tính thẩm thấu của khí qua bề mặt bọt 

3.6    Chất lỏng chịu n n 

 

Chƣơng 4: Phƣơng pháp nghiên cứu xâm thực  
4.1 Đặt vấn đề 

4.2 Điều khiển quá trình xâm thực 

4.3    Các phƣơng pháp phát hiện và phát hiện vùng xâm thực 

4.4    Các phƣơng pháp nghiên cứu 

4.5   Các thông số đặc trƣng của dòng xâm thực 

4.6   Ý nghĩa vật lý và nh ng ứng dụng của các thông số đậc trƣng của xâm thực 

 

 

Chƣơng 5: Thiết bị đo đạc các đặc trƣng xâm thực 
5.1   Các đặc trƣng xâm thực cần đo đạc 

5.2   Các trang thiết bị để nghiên cứu xâm thực của các thiết bị thủy lực 

5.3   Các trang thiết bị để nghiên cứu xâm thực của các máy thủy lực 

5.4   Tổng quan băng thử xâm thực 

5.5   Buồng thử của băng thử xâm thực 

5.6   Tổng quan về băng thử với dòng chảy không ổn định 

 

Chƣơng 6: Xâm thực trong các thiết bị thủy lực và các ảnh hƣởng đến thiết bị 

 6.1   Các đặc trƣng tới hạn của vùng xâm thực 

 6.2  Tác động của xâm thực trong các trang thiết bị và máy thủy lực 

 6.3   Ăm mòn xâm thực trong các máy thủy lực và các tác động của nó. 

 6.4  Tác động của xâm thực đến các đặc tính làm việc của máy thủy lực 

 6.5  Tính chất nhiệt động học và các tác động của xâm thực 

 

11. Tài liệu học tập: ( Bài giảng của Giảng viên khi lên lớp) 

 

12. Tài liệu tham khảo: 
 

1. J.M.MICHEL.Cavitation et hydrodynamique des escoulements rapites, Cours de DEA, 

Institut nationtal polytechnique de Grenoble 

2. M.I.GUREVICH. The theory of jets in an ideal fluid, Pergamon Press,1966. 

3. R.Hickling,M.S.Plesset, Collapse and rebound of spherical bulle in water, The physies of 

fluids,7,p,7,1964. 
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4. Christopher Earls Brennen. Cavitation and bubble dynamiques, Oxford University Press 

1995 

5. J.M.Michel. lignes de recherches en erosion de cavitation, Institut de Mescanique de 

Grenoble Press 1985. 

6. Robert T. Knap, James W. Daily, Frederick G. Hammitt, Cavitation, McGraw – Hill Book 

company Press 1998. 
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TE7541   Ứng dụng PLC vào điều khiển các hệ thủy khí công nghiệp 
PLC Control Hydraulic and Pneumatic Drive-Automatic systems 

 

1. Tên học phần: Ứng dụng PLC vào điều khiển các hệ thủy khí công nghiệp 
2. Mã học phần:  TE7541    

3. Tên tiếng Anh: PLC Control Hydraulic and Pneumatic Drive-Automatic systems 

4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)      

- Lý thuyết:   30 giờ    

- Bài tập:   15 giờ    

- Thí nghiệm, thực hành: 5 giờ    

5. Đối tƣợng tham dự:   NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức bổ sung và nâng cao về phƣơng pháp luận và công nghệ điều khiển các hệ 

truyền động thuỷ - khí kỹ thuật. . 

- Bổ sung và rèn luyện kỹ năng thực hành xây dựng và lập trình điều khiển các hệ truyền 

động thuỷ -  khí kỹ thuật với các ví dụ và bài tập cụ thể. 

7. Nội dung tóm tắt:     
Giới thiệu cấu trúc tổng quát cuả bộ PLC và cơ sở của việc sử dụng chúng để điều khiển các 

hệ truyền động - tự động thuỷ khí công nghiệp. Phƣơng pháp gh p nối và xây dựng một hệ 

truyền động - tự động thuỷ - khí điều khiển bằng PLC; các phƣơng pháp lập trình và ngôn ng  

lập trình điều khiển trên PLC; các ví dụ và bài tập, thực hành. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
- Dự lớp:   (bắt buộc) 

- Bài tập:   (bắt buộc) 

- Thí nghiệm, thực hành: (bắt buộc) 

9. Đánh giá kết quả:     
- Mức độ dự giờ giảng: 0.1 

- Kiểm tra định k :  0.2 

- Thi kết thúc học phần: 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần mở đầu 
Việc sử dụng các bộ PLC để điều khiển hoạt động của các hệ thuỷ- khí hiện là lựa chọn hấp 

dẫn bởi nh ng ƣu điểm và tiện lợi cũng nhƣ tính linh hoạt trong khai thác thực tế. Bởi lẽ đó, 

việc cập nhật và bổ sung nh ng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực này là một nhu 

cầu tự thân và cấp thiết với mọi đối tƣợng chuyên môn của chuyên nghành “Máy và tự động 

thuỷ khí”, từ việc phân tích, xây dựng đến lập trình điều khiển các hệ thống thuỷ khí với PLC.   

Chƣơng 1: Giới thiệu chung về các bộ PLC 

1.1. Giới thiệu chung 

1.2. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các bộ PLC 

1.3. Cơ sở của việc ứng dụng PLC để điều khiển các hệ truyền động - tự động thuỷ- khí công 

nghiệp làm việc theo chu trình 

1.4. Nguyên tắc gh p nối các bộ PLC với hệ truyền động - tự động thuỷ khí 

1.5. Phƣơng pháp lập trình điều khiển các hệ truyền động - tự động thuỷ - khí bằng PLC theo 

biểu đồ trạng thái  

Chƣơng 2: Ngôn ngữ lập trình cho các bộ PLC 
2.1. Tóm lƣợc về các loại ngôn ng  lập trình cho các bộ PLC 

2.1.1. Các ngôn ng  lập trình bậc cao  

2.1.2. Các ngôn ng  lập trình dùng trong kỹ thuật 

+ Ngôn ng  dòng lệnh (Statement List) 

+ Ngôn ng  thang (Ladder Diagram) 
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2.2. Lập trình điều khiển cho các bộ PLC của hãng Siemens 

2.2.1. Tóm lƣợc về các bộ PLC dòng S7 (200, 300…) 

2.2.2. Phần mềm lập trình điều khiển STEP 7 (MicroWin) 

2.3. Lập trình điều khiển cho các bộ PLC của hãng Omron 

2.3.1. Tóm lƣợc về các bộ PLC dòng CPM, CQM… 

2.3.2. Phần mềm lập trình điều khiển SYSWIN 

Chƣơng 3: Ví dụ ứng dụng PLC điều khiển các hệ truyền động - tự động thuỷ - khí công 

nghiệp 

3.1. Điều khiển hoạt động của các xy lanh chấp hành khí n n 

3.2. Điều khiển hoạt động của robot công nghiệp điện - thuỷ lực 

3.3. Điều khiển hoạt động của pilot cân và đóng hộp các sản phẩm rời công nghiệp 

3.4. Điều khiển hoạt động của máýep sản phẩm thực phẩm 

3.5. Điều khiển hoạt động của máy nhào bột thực phẩm 

 

11. Tài liệu học tập:  

12. Tài liệu tham khảo: 
1) Peter Rohner & RMIT.- Automation With PLC Unews Pub., 1996, 226 p.  

2) (Hãng Siemens).-Vol.1,Vol.2 – SIMATIC, STEP7 (User Manual), 1997, 221, 235 p.p. Vol. 

3 – SIMATIC, S7- 200, Programmable Controllers (System Manual), 1997, 384 p. 

3) (Hãng Omron).- SYSWIN 3.1 – User Manual, 1997, 154 p. 

4) (Hãng Omron).- Programmable Controllers – Operation Manual, 1997, 499 p.  

5) Phan Xuân Minh, Nguyễn Văn Phƣớc.- Ngôn ng  lập trình STEP và ứng dụng cho lập 

trình điều khiển với các bộ PLC dòng S7 

6) Phạm Văn Khảo.- Truyền động - tự động khí n n (tái bản) NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà 

Nội, 2007, 235 tr. 

7) Phạm Văn Khảo.- Ứng dụng PLC để điều khiển các hệ truyền động - tự động thuỷ khí công 

nghiệp. Tập các bài giảng, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003-2005, 

8) Phạm Văn Khảo.-  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cân và đóng hộp tự động bằng khí 

n n cho các sản phẩm rời công nghiệp – Đề tài N/c ứng dụng và chuyển giao công nghệ,  

Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000 – 2001. 

9) Phạm Văn Khảo.-  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt và uốn dây điện trở tự động bằng 

khí nén – Đề tài N/c ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, 

2002 – 2003. 

và một số tài liệu khác. 
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TE7451  Công nghệ năng lƣợng tái tạo 

Renewable energy technology 

 

1. Tên học phần:  Công nghệ năng lƣợng tái tạo    

2. Mã học phần:   TE7451     
3. Tên tiếng Anh:  Renewable energy technology  

4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)      

- Lý thuyết:  30 giờ    

- Bài tập:  30 giờ 

- Thí nghiệm:  

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức cơ bản về các dạng năng lƣợng tái tạo. 

- Công nghệ ứng dụng năng lƣợng tái tạo. 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành của chuyên ngành. 

7. Nội dung tóm tắt:  
Giới thiệu các dạng năng lƣợng tái tạo nhƣ bức xạ mặt trời, nhiệt mặt trời, năng lƣợng thủy 

điện nhỏ, năng lƣợng gió, năng lƣợng sinh khối, năng lƣợng địa nhiệt, năng lƣợng đại dƣơng. 

Công nghệ và thiết bị ứng dụng năng lƣợng tái tạo nhƣ pin mặt trời, máy thủy điện nhỏ, máy 

phát gió và các thiết bị khác. Phƣơng pháp tính toán, lựa chọn và ứng dụng. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
- Dự lớp theo quy định của Trƣờng ĐHBK Hà Nội. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập theo quy định. 

- Làm thí nghiệm (khi có điều kiện). 

9. Đánh giá kết quả: (cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học) 

- Mức độ dự giờ giảng: 

- Kiểm tra định k :  0,3 

- Thi kết thúc học phần:      0,7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

Chƣơng 1. Bức xạ Mặt Trời.       
1.1. Bức xạ Mặt Trời ngoài khí quyển trái đất 

1.2. Bức xạ Mặt Trời ở bề mặt trái đất 

1.3. Số liệu về bức xạ Mặt Trời 

1.4. Hình học bức xạ Mặt Trời 

1.5. Bức xạ Mặt Trời trên mặt phẳng nghiêng 

Chƣơng 2. Nhiệt Mặt Trời 

2.1. Tƣơng tác gi a bức xạ Mặt Trời và chất 

2.2. Hệ số truyền qua kể đến hấp thụ và phản xạ 

2.3. Hiệu ứng nhà kính và bộ thu phẳng 

2.4. Hệ số hao phí nhiệt tổng và các hệ số truyền nhiệt 

2.5. Thừa số hiệu số bộ thu 

2.6. Thừa số thoát nhiệt bộ thu 

Chƣơng 3. Các bộ thu năng lƣợng Mặt Trời hội tụ 

3.1. Mở đầu 

 3.1.1. Các tính chất chung 

 3.1.2. Các định nghĩa 

 3.1.3. Phân loại các bộ thu hội tụ 

 3.1.4. Các loại bộ thu hội tụ 

3.2. Bộ thu phẳng có gƣơng phản xạ phẳng 
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3.3. Bộ thu máng parabol 

 3.3.1. Mô tả 

 3.3.2. Sự định hƣớng và các loại điều khiển định hƣớng 

 3.3.3. Đánh giá hiệu suất 

 3.3.4. Hệ số hao phí tổng và các hiệu chính truyền nhiệt 

 3.3.5. Phƣơng trình kinh nghiệm để tính hệ số hao phí tổng 

Chƣơng 4. Pin Mặt Trời 

4.1. Hiệu ứng quang điện 

4.2. Pin Mặt Trời 

 4.2.1. Cờu tạo và nguyên lý hoạt động của pin Mặt Trời 

 4.2.2. Các đặc trƣng điện của pin Mặt Trời 

4.3. Công nghệ ch  tạo pin Mặt Trời tinh thể Si 

4.4. Các vật liệu và pin Mặt Trời vô định hình 

4.5. Pin Mặt Trời nhiều mức năng lƣợng 

4.6. ứng dụng pin Mặt Trời 

 4.6.1. Hệ nguồn điện Mặt Trời độc lập 

 4.6.2. Hiệu suất của hệ nguồn điện Mặt Trời độc lập 

 4.6.3. Xác định các đặc trƣng điện cho các thành phần trong hệ nguồn điện                                   

Mặt Trời độc lập. 

 4.6.4. Định hƣớng dàn pin Mặt Trời 

4.7. Hệ thống điện Mặt Trời nối lƣới. 

Chƣơng 5. Thủy điện nhỏ và ứng dụng 

5.1. Phƣơng pháp tập trung năng lƣợng và các dạng trạm thủy điện 

5.2. Các khái niệm và các thông số cơ bản của tua bin nƣớc 

5.3. Luật tƣơng tự 

5.4. Số vòng quay đặc trƣng 

5.5. Một số dạng kết cấu của tua bin 

5.6. Đƣờng đặc tính và chiều cao hút của tua bin 

5.7. Xâm thực và hệ số xâm thực, chiều cao hút Hs của tua bin 

5.8. Tiêu chuẩn hóa, xác định kích thƣớc và số vòng quay của tua bin 

5.9. Phƣơng pháp xác định kích thƣớc tua bin cho một trạm thủy điện nhỏ 

5.10. ứng dụng của tua bin nƣớc 

Chƣơng 6. Năng lƣợng gió và ứng dụng 

6.1. Khái niệm cơ bản về năng lƣợng gió 

6.2. Lý thuyết động cơ gió 

 6.2.1. Các loại động cơ gió 

 6.2.2. Hệ số sử dụng năng lƣợng gió 

 6.2.3. Công suất động cơ gió 

 6.2.4. Nguyên lý làm việc của bánh công tác động cơ gió dạng cánh 

 6.2.5. Đặc tính khí động của động cơ gió 

 6.2.6. Tính toán sơ bộ kích thƣớc, biên dạng cánh và công suất động cơ gió 

6.3. ứng dụng năng lƣợng gió 

 6.3.1. ứng dụng động cơ gió phát điện 

 6.3.2. ứng dụng động cơ gió bơm nƣớc 

Chƣơng 7. Các nguồn năng lƣợng tái tạo khác 

7.1. Năng lƣợng sinh khối 

7.2. Năng lƣợng địa nhiệt 

7.3. Năng lƣợng đại dƣơng 

7.3.1. Năng lƣợng thủy triều 

7.3.2. Năng lƣợng nhiệt đại dƣơng 
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7.3.3. Năng lƣợng sóng biển 

 

11.Tài liệu học tập: 

1. Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên. Cơ sở năng lƣợng mới và tái tạo. Nhà xuất bản Khoa học 

và Kỹ thuật. Hà Nội 2006 

12. Tài liệu tham khảo:  

1. Võ Sỹ Hu nh, Nguyễn Thị Xuân Thu. Tua bin nƣớc. Đại học Bách khoa  Hà Nội 1991. 

2. Е. М. Фатеев. Ветродвигатели и их применение в сельском хозяйстве. МАШГИЗ. 

Москва, 1962. 

3. В.В.Барлит, Гидравлические турбины. Киев Головное издательство Издательского 

Обединения  “Вища Школа”, 1977.  

 

 



133 

 

TE7461  Các phần tử và thiết bị tự động khí nén kỹ thuật tia và kỹ  thuật màng 
                 Fluidic and  Membranes Elements and Systems of Pneumatic Automation 

 

1. Tên học phần: Các phần tử và thiết bị tự động khí nén kỹ thuật tia và kỹ thuật 

màng 
2. Mã học phần: TE7461     

3. Tên tiếng Anh: Fluidic and  Membranes Elements and Systems of Pneumatic 

Automation 

4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)      

- Lý thuyết:  30 tiết    

- Bài tập:  30 tiết    

- Thí nghiệm, thực hành: 

5. Đối tƣợng tham dự:   NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức bổ sung về lý thuyết chuyên ngành “ Máy và tự động thuỷ  khí“; 

7. Nội dung tóm tắt:     
Xây dựng trên cơ sở lý thuyết tia và kỹ thuật màng, các phƣơng tiện và thiết bị tự động tia và 

màng là hai nhóm các phƣơng tiện thiết bị tự động hoá khí n n làm việc trong các dải áp suất 

trung bình và dải áp suất thấp. Do gọn nhẹ, tiêu tốn ít năng lƣợng, làm việc tin cậy và ít hỏng 

hóc, giá thành thấp… chúng là lựa chọn hấp dẫn để tổng hợp và xây dựng các hệ thống điều 

khiển các hệ truyền động - tự động khí n n và các dây chuyền công nghệ tự động nói chung. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
- Dự lớp: (bắt buộc) 

- Bài tập: (bắt buộc) 

- Thí nghiệm, thực hành: 

9. Đánh giá kết quả:     
- Mức độ dự giờ giảng: 0.1 

- Kiểm tra định k :  0.2 

- Thi kết thúc học phần: 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần mở đầu 
Giới thiệu môn học 

Giới thiệu đề cƣơng môn học 

Giới thiệu tài liệu tham khảo 

Chƣơng 1: Các phần tử, thiết bị tự động khí nén kỹ thuật màng 

1.1. Đặc điểm kết cấu và nguyên lý hoạt động 

1.2. Các loại phần tử cơ bản 

1.3. Hệ các phần tử tự động khí n n USEPPA 

1.3.1. Rơ le khí n n vạn năng PR1 

1.3.2. Bộ trễ (rơ le thời gian) khí n n 

1.3.3. Các bộ khuếch đại áp suất và khuếch đại công suất    

Chƣơng 2: Các phần tử, thiết bị tự động khí nén kỹ thuật tia 
2.1. Đặc điểm kết cấu và nguyên lý hoạt động 

2.2. Các loại phần tử cơ bản 

2.3. Hệ các phần tử tự động tia khí nén VOLGA 

2.3.1. Các phần tử logic tia khí n n 

2.3.2. Các bộ khuếch đại tia khí n n 

2.3.3. Trigơ tia khí n n 

Chƣơng 3: Xây dựng các hệ điều khiển tự động thiết bị tự động điều chỉnh bằng các 

phần tử tự động khí nén tia - màng  
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3.1. Hiện thực hóa các quan hệ điều khiển logic trên các phần tử tự động khí n n tia - màng 

3.2. Xây dựng các hệ tự động điều khiển tự động và các thiết bị tự động điều chỉnh bằng các 

phần tử màng 

3.3. Xây dựng các hệ tự động điều khiển tự động và các thiết bị tự động điều chỉnh bằng các 

phần tử tia. 

 

11. Tài liệu học tập:  

12. Tài liệu tham khảo: 
1) T.K Берендс, T.K. Eфремова и A.A. Tагаевская.- Элементы и схемы 

пневмоавтоматики. Издатеьство «Машиносроение», Москва, 1978, 379 стр. 

2) Л.A. Зaлманзон.- Теория элементов струйной автоматики. Издатеьство «Наука», 

Москва, 1969, 507 стр. 

3) И.В. Лебедев, С.Л., Tрeскунов, В.С. Яковенко.- Элементы струйной автоматики. 

Издатеьство «Машиносроение», Москва, 1973, 359 стр. 

4) Г.Toфер, Д. Шрепель, А. Шварц.- Cистема пневматичесских  элеентов релейной 

техники. Издатеьство «Энергия», Москва, 1972, 87 стр. 

5) В.С. Бaлaкирев, A.E. Софиев.- Применение среств пневмо- и гидро-автоматики в 

химических производствах. Издатеьство «химия», Москва, 1973, 176 стр. 

6) C.A. Юдиский.- .- Пневматические системы управления приводом машин – авто 

матов. (Методы построения). Издательство «Энергия», Москва, 1968, 89 стр.  

7) Phạm Văn Khảo.- Truyền động-Tự động khí n n (tái bản)NXB Khoa học và kỹ thuật , Hà 

Nội, 2007, 235 tr. 

và một số tài liệu khác 

                                                                                                                                            

TE 7471   Truyền động thủy động nâng cao  

Advanced hydrodynamic transmission 

1. Tên học phần:  Truyền động thủy động nâng cao 

2. Mã học phần:   TE7471 

3. Tên tiếng Anh:  Advanced hydrodynamic transmission  

4. Khối lƣợng:      3(2-2-0- 6) 

Lý thuyết:   30 tiết   

Bài tập:   30 tiết 

Thực hành: 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên ngành 

6. Mục tiêu học phần  

     Kết thúc học phần, NCS ngành Kỹ thuật Máy và thiết bị Thủy khí hiểu sâu về truyền động 

thủy động cũng nhƣ kết cấu và sự phân bố vận tốc, áp suất trong Khớp nối và Biến tốc Thủy 

lực. NCS biết tính chọn sự làm việc phối hợp có hiệu quả cao gi a Khớp nối và Biến tốc 

Thủy lực với các loại động cơ xăng, dầu và động cơ điện trong các ngành Ô tô, Tàu thuỷ, 

Hàng không cũng nhƣ các máy nâng chuyển khác; giúp cho NCS có thêm kiến thức để cải 

tiến, sử lý và khai thác các hệ Truyền động thủy động có hiệu quả phù hợp với thực tiễn.   

7. Nội dung vắn tắt học phần 

      Cơ sở lý thuyết, phân loại Khớp nối và Biến tốc thủy lực, sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm 

việc và các phƣơng trình cơ bản; sự phân bố vận tốc trong khớp nối, tính toán trƣờng vận tốc 

và áp suất trong biến tốc. Sự làm việc phối hợp của các loại động cơ với khớp nối và biến tốc 

thủy lực. Các loại khớp nối và Biến tốc hiện đang sử dụng. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

      - Dự lớp theo quy định của Trƣờng ĐHBK HN 

      - Hoàn thành đầy đủ bài tập  

      - Hoàn thành các bài tập thực hành 
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9. Đánh giá kết quả: 

Điểm quá trình: trọng số 0.3 

Điểm thi cuối k : trọng số 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

  

Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết truyền động thủy động 
1.1. Phân loại và ƣu khuyết điểm của Truyền động Thủy động 

1.2. Đặc điểm làm việc và các phƣơng trình cơ bản 

1.2.1. Đặc điểm quá trình làm việc 

1.2.2. Các phƣơng trình cơ bản  

Chƣơng 2: Khớp nối thủy lực 

2.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc 

2.2. Đặc điểm quá trình làm việc và cân bằng năng lƣợng trong khớp nối thủy lực 

2.3. Sự phân bố vận tốc trong tiết diện kinh tuyến 

2.4. Đƣờng đặc tính của khớp nối thủy lực 

2.4.1. Đƣờng đặc tính ngoài 

2.4.2. Đƣờng đặc tính quy dẫn 

2.4.3. Đƣờng đặc tính tổng hợp 

2.5. Sự làm việc phối hợp của động cơ và khớp nối 

2.5.1. Làm việc phối hợp của khớp nối với động cơ đốt trong 

2.5.2. Làm việc phối hợp của khớp nối với động cơ điện xoay chiều 

2.6. Điều chỉnh khớp nối 

Chƣơng 3: Biến tốc thủy lực 

3.1. Phân loại và các thông số cơ bản  

3.2. Quá trình trao đổi và cân bằng năng lƣợng trong biến tốc thủy lực 

3.2.1 Cột áp lý thuyết của bơm  

3.2.2. Cột áp lý thuyết của tua bin 

3.2.3. Phƣơng trình cân bằng năng lƣợng 

3.3. Tính toán trƣờng vận tốc và áp suất trong biến tốc thủy lực 

3.4. Các đƣờng đặc tính của biến tốc thủy lực 

3.4.1. Đƣờng đặc tính lý thuyết  

3.4.2. Đƣờng đặc tính thực nghiệm  

3.4.3. Đƣờng đặc tính ngoài 

3.5. Ảnh hƣởng của các thông số hình học hệ thống cánh dẫn đến các đặc tính kỹ thuật, kinh 

tế của biến tốc thủy lực 

3.5.1. Ảnh hƣởng của góc ra 

3.5.2. Ảnh hƣởng của số cánh dẫn 

3.6. Biến tốc hỗn hợp 

3.7. Biến tốc thủy cơ 

3.8. Sự làm việc phối hợp của động cơ và biến tốc thủy lực 

      3.8.1. Sự làm việc phối hợp của động cơ và biến tốc không nhậy cảm 

      3.8.2. Sự làm việc phối hợp của động cơ và biến tốc nhậy cảm 

      3.8.3. Sự làm việc phối hợp của động cơ điện xoay chiều với biến tốc 

11. Tài liệu học tập 

 - Sách giáo trình: 

- Tập bài giảng: Truyền động Thủy động 

- Sách tham khảo: xem phần tài liệu tham khảo 

12. Tài liệu tham khảo 

1. Frank M. White 

Fluid Mechanics 
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University of Rhode Island. Copyright  2003 Exclusive rights by The McGraw-Hill  

Companies, Inc. 

2. Merle C. Potter, David C. Wiggert  

Mechanics of Fluids 

Michigan State University. Copyright  2002 Wadsworth Group. 

3. Frank M. White 

Solutions Manual to accompany Fluid Mechanics 

University of Rhode Island. Copyright  1998 Exclusive rights by The McGraw-Hill 

Companies, Inc. 

4. Robert W. Fox  and Alan T. McDonad (1992) 

Introdution to Fluid Mechanics 

United States Copyright. 

5. E. A. Avallone and T. Baumeister, III, eds (1978) 

Marks Standard Handbook for Mechanical Engineers 

New York: McGraw-Hill 

6. Г.М. Хуршудян, Издателъство “Машиностроение”, 1989. 

Гидравлические Преобразователи Кутящего Момента 

7. Д.Я. Алексаполъский, Издателъство Машигиз, 1988 

Гидрадинамческая Передача 

8. Đinh Ngọc Ái,  Nguyễn Phú Vịnh, ĐHBK Hà Nội 1976 

Giáo trình truyền động thủy động 
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TE7491 Máy và thiết bị thuỷ khí siêu nhỏ 
Advanced study in mirco -  hydraulic machine, devices and systems 

 

1. Tên học phần: Máy và thiết bị thuỷ khí siêu nhỏ     
2. Mã học phần:  TE7491      

3. Tên tiếng Anh: Advanced study in mirco -  hydraulic machine, devices and systems 

4. Khối lƣợng: 3(2-2-0-6)      

- Lý thuyết: 30 tiết      

- Bài tập: 30 tiết 

- Thí nghiệm: 

5. Đối tƣợng tham dự:   NCS thuộc chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức nâng cao về lý luận chuyên ngành, mở rộng nghiên cứu liên ngành và ứng 

dụng. 

- Cập nhật thông tin và rèn luyện tƣ duy, sáng tạo trong nghiên cứu. 

- Làm quen các phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu tiên tiến. 

7. Nội dung tóm tắt: Cập nhật các hƣớng nghiên cứu hiện đại, nh ng ứng dụng và kết quả 

nghiên cứu về máy và thiết bị thuỷ khí siêu nhỏ. Mở rộng vùng nghiên cứu chuyên môn tiếp 

cận công nghệ cao và kiến thức liên ngành. Hƣớng dẫn tìm hiểu các phƣơng pháp nghiên cứu 

và triển khai nghiên cứu.  

8. Nhiệm vụ của NCS: 

- Dự lớp: 100% 

- Bài tập: 20% 

- Thí nghiệm: 

9. Đánh giá kết quả: (cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học) 

- Mức độ dự giờ giảng: 0.1 

- Kiểm tra định k : 0.3  

- Thi kết thúc học phần: 0.6 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần mở đầu 

Giới thiệu môn học: 

Giới thiệu đề cƣơng môn học 

Giới thiệu tài liệu tham khảo 

Chƣơng 1: Giới thiệu chung 

1.1 Giới thiệu về máy và thiết bị thủy khí siêu nhỏ 

1.2 Các vấn đề kỹ thuật 

1.3 Nội dung và mục tiêu môn học  

Chƣơng 2: Máy thủy lực cánh dẫn siêu nhỏ 

2.1 Giới thiệu chung 

2.2 Vi bơm cánh dẫn 

2.3 Vi tua-bin 

Chƣơng 3: Vi bơm trong hệ vi cơ – điện tử 

3.1 Khái niệm hệ vi cơ – điện tử (MEMS) 

3.2 Các dạng vi bơm trong hệ vi cơ – điện tử 

3.3 Công nghệ MEMS trong chế tạo vi bơm 

Chƣơng 4: Thiết bị dòng tia siêu nhỏ 

4.1 Đặc trƣng cơ bản của dòng tia 

4.2 Hiện tƣợng tƣơng tác giọt chất lỏng và thành rắn 

4.3 Thiết bị phun tia và ứng dụng 

Chƣơng 5: Các vấn đề đang quan tâm trong lĩnh vực nghiên cứu 
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11. Tài liệu học tập: (danh mục các giáo trình, nếu không có thì bỏ trống) 

 

12. Tài liệu tham khảo: 

1.  Nguyen, N.-T. and S.T. Werely, Fundamentals and Applications of Microfluidics. 2002: 

Artech House, Inc. 

2. White, F.M., Fluid Mechanics. 3rd ed. 1994: McGraw Hill, Inc. 

3. Shaurya Prakash et al., Nanofluidics:SystemsandApplications, IEEE Sensors J.,Vol.8,No.5, 

2008 

2. Microsystem Design, Ed. by Stephen D. Senturia, Kluwer Academic Publisher, 2001, 

ISBN:0-306-47601-0. 

3. MEMS – Design and Fabrication, The MEMS handbook series, Ed. by Mohamed Gad-el-

Hak, CRC Press,Taylor & Francis Group, 2006, ISBN:0-8493-9138-5. 

4.  MEMS Mechanical Sensors,  Stephen Beeby, Graham Ensell, Michael Kraft, and Neil 

White, Artech House, INC., 2004, ISBN: 1-58053-536-4.  

5. Chih-MingHo et al., MEMS and Fluid Flow, Annu.Rev.FluidMech.1998.30:579–612. 

6. Stepano A.J., Centrifugal and Axial Flow Pumps, Malabar, FL: Kringer Pub. Co., 1993. 

7. Hyun-Hoo Kim et al., Design of a Valveless Type Piezoelectric Pump for Micro-Fluid 

Devices, Trans. On Electrical and Electronic Material, Vol. 11, No. 2, pp. 65-68, 2010. 

8. Brad Damazo, Micro Scale Machine Technologies, U.S. Department of Commerce, 

NCMC-8: Polymer Formulations II, October 27-28, 2005. 

9.  Apel J, Neudel F, Reul H. Computational fluid dynamics and experimental validation of a 

microaxial blood pump. ASAIO J., 2001;47:552–8. 

10. Macris MP, Parnis SM, Frazier  OH. Development of an implantable ventricular  assist 

system. Ann Thorac Surg 1997; 63: 367–70. 

11. DeBakey ME. Development of a ventricular  assistdevice. Int J Artif Organs 1997; 21: 

1149–53. 

12. Mitamura Y, Nakamura H, Okamoto E, Yozu R, Kawada S, Kim DW. Development of 

the Valvo- Pump: an axial flow pump implanted at the heart valve position. Int J Artif Organs 

1999; 23: 566–71. 

13. Song, Xinwei et al., Axial Flow Blood Pumps, ASAIO Journal, Vol.49 - Issue 4, pp. 355-

364, 2003. 
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TE 7581   Máy nén khí 
Air-compressor 

 

1. Tên học phần: Máy nén khí 

2. Mã học phần:   TE 7591 

3. Tên tiếng Anh:  Air-compressor 

4. Khối lƣợng:      3(2-2-0 -6) 

Lý thuyết:   30 tiết   

Bài tập:   30 tiết 

Thực hành:   0 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên ngành. 

6. Mục tiêu học phần  

       Kết thúc học phần, NCS ngành Kỹ thuật Máy và Thiết bị Thủy khí hiểu sâu về cơ sở lý 

thuyết cũng nhƣ phân loại và quá trình làm việc của Máy n n khí; sơ đồ cấu tạo và các 

phƣơng trình cơ bản; phạm vi ứng dụng, phƣơng pháp thiết kế, tính toán Máy n n khí. Giúp 

cho NCS có thêm kiến thức để cải tiến, sử lý và khai thác các loại Máy n n khí có hiệu quả 

phù hợp với thực tiễn. 

7. Nội dung vắn tắt học phần 

      Cơ sở lý thuyết, phân loại và ứng dụng Máy n n khí, sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc, 

các phƣơng trình cơ bản, các quá trình lý thuyết và thực tế, các dạng tổn thất; các đƣờng đặc 

tính, các phƣơng pháp điều chỉnh máy n n. Tính toán Máy n n khí. 

8. Nhiệm vụ của học viên: 

      - Dự lớp theo quy định của Trƣờng ĐHBK HN 

      - Hoàn thành đầy đủ bài tập  

      - Hoàn thành các bài thực hành 

9. Đánh giá kết quả: 

Điểm quá trình: trọng số 0.3 

Điểm thi cuối k : trọng số 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Chƣơng 1: Khái niệm chung về máy nén và quá trình nhiệt động của máy nén 

1.1. Khái niệm chung về máy n n  

1.2. Quá trình nhiệt động trong máy n n    

1.3. Đồ thị chỉ thị và đồ thị Entrôpi biểu diễn sự thay đổi trạng thái  của chất khí 

Chƣơng 2: Máy nén khí pít tông 

2.1. Phân loại và ƣu nhƣợc điểm của máy n n khí pít tông 

2.2. Các quá trình lý thuyết và thực tế của máy n n khí pít tông 

  2.3. Bậc n n cho ph p của một tầng máy n n 

2.4. Các quá trình n n khí lý thuyết trong máy n n pít tông hai tầng và nhiều tầng 

  2.5. Làm lạnh máy n n 

  2.6. Điều chỉnh lƣu lƣợng của máy n n pít tông 

2.7. Tính toán các kích thƣớc chính của máy n n pít tông 

2.8. Một số loại máy n n pít tông điển hình 

Chƣơng 3: Máy thổi rút và máy nén rô to cánh trƣợt 

3.1. Máy thổi Rút  

3.2. Máy n n rô to cánh trƣợt 

Chƣơng 4: Máy nén trục vít 
    4.1. Kết cấu, đặc tính kỹ thuật, lĩnh vực sử dụng của máyn n trục vít 

4.2. Cấu tạo của trục vít, các biên dạng răng chuẩn 

4.3. Quá trình hút, n n và đẩy khí 

4.4. Các phƣơng pháp xác định sự rò khí và hiệu suất lƣu lƣợng của máy n n trục vít 
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4.5. Công, công suất và hiệu suất của máy n n trục vít  

Chƣơng 5: Máy nén ly tâm 

5.1 Kết cấu và nguyên lý làm việc của máy n n ly tâm 

5.2. tổn thất và hiệu suất của máy n n ly tâm 

5.3. Đƣờng đặc tính của máy n n ly tâm 

5.4. Điều chỉnh máy thổi và máy n n ly tâm 

5.5. Các chi tiết chủ yếu của máy n n ly tâm 

5.6. Tính toán máy nén ly tâm 

5.7. Tính toán máy n n ly tâm  nhiều tầng 

5.8. Làm mát máy nén ly tâm 

  5.9. Một số loại máy n n ly tâm điển hình 

Chƣơng 6: Máy nén hƣớng trục 

6.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc của máy n n hƣớng trục 

6.2. Tam giác vận tốc và công của máy n n 

6.3. Đặc tính của máy n n hƣớng trục 

6.4. Tính toán máy n n hƣớng trục 

  6.5. Một số loại máy n n hƣớng trục điển hình 

 

11. Tài liệu học tập 

 - Sách giáo trình: 

- Giáo trình: Máy nén khí 

- Sách tham khảo: xem phần tài liệu tham khảo 

12. Tài liệu tham khảo 

1. Frank M. White 

Fluid Mechanics 

University of Rhode Island. Copyright  2003 Exclusive rights by The McGraw-Hill  

Companies, Inc. 

2. Merle C. Potter, David C. Wiggert  

Mechanics of Fluids 

Michigan State University. Copyright  2002 Wadsworth Group. 

3. Frank M. White 

Solutions Manual to accompany Fluid Mechanics 

University of Rhode Island. Copyright  1998 Exclusive rights by The McGraw-Hill 

Companies, Inc. 

4. Robert W. Fox  and Alan T. McDonad (1992) 

Introdution to Fluid Mechanics 

United States Copyright. 

5. E. A. Avallone and T. Baumeister, III, eds (1978) 

Marks Standard Handbook for Mechanical Engineers 

New York: McGraw-Hill. 

6. К.И. Страхович, М.И. Френкелъ, И.К. Кондряков, В.Ф. Рис 

Компрессорные Машины 

Государственное Издателъство. Москва 1961. 

7. И.А. Сакун 

Винтовые Компрессоры 

Издателъство “Машиностроение”, Ленинград 1970. 

8. С.Е. Захаренко, С.А. Анисимов, В.А. Дмитревский,  

Г.В. Карпов, Б.С. Фотин 

Поршневые Компрессоры 

Государственное Научно – Техническое Издателъство. Москва 1970. 
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9. Hoàng Bá Chư, Phạm Long Tuệ, Tương Ngọc Tuấn 

Bơm, Quạt, Máy nén Công nghiệp 

Nhµ xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, 2005. 

10. Nguyễn Văn May 

Bơm Quạt Máy nén  

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, 2001. 

11. Lê Danh Liên 

Bơm, Quạt, Máy nén 

Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1975. 

12. Lê Đình Cương 

Tua bin và Máy nén khí 

Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1975. 

13. Nguyễn Hữu Khoát 

Thiết bị ép khí ngành Mỏ 

Đại học Mỏ - Địa chất, 1973. 

14. Bùi Quốc Thái 

Máy nén khí 

Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2007. 
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4. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ 

4.9  Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo 

4.9.1  Danh mục học phần bổ sung 

NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

KIẾN THỨC CHUNG 

Kiến thức 

chung 

(9TC) 

SS6011 Triết học 3 3 (3-1-0-6) 

FL6010 Tiếng Anh 6 6(3-6-0-12) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ DÀNH CHO CẢ HAI ĐỊNH HƢỚNG 

Bắt buộc 

(16 TC) 

TE4891 Khí động đàn hồi 2 2(2-1-0-4) 

TE4881 Khí động lực học II 3 3(2-1-1-4) 

TE4480 Lý thuyết cánh II 2 2(2-0-1-4) 

TE4530 Động lực học hệ thống thủy lực 2 2(2-1-0-4) 

TE4572 Đo lƣờng thủy khí 2 2(2-0-0-4) 

TE5630 Thủy động lực học tàu thủy (BTL) 3 3(3-1-0-4) 

TE5620 Ổn định và điều khiển tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

Tự chọn 

(2-6 TC) 

TE4901 Cơ học phá hủy 3 3(2-2-0-6) 

TE5801 Động cơ hàng không II 2 2(2-0-1-4) 

TE4871 Cơ sở thiết kế máy bay 3 3(2-0-2-4) 

TE4650 Hệ thống tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE4660 Thiết bị tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5610 Chân vịt tàu thủy 2 2(2-1-0-4) 

TE5621 
Hệ thống điều khiển thông minh cho các phƣơng 

tiện tự hành 
2 2(2-1-0-4) 

TE5631 Động lực học các phƣơng tiện chuyển động 2 2(2-1-0-6) 

TE5650 Ứng dụng tin học trong công nghiệp đóng tàu 2 2(2-1-0-4) 

TE4861 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2(2-1-0-6) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ CHO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG 

Tự chọn 

(0-4 TC) 

TE4575 Công nghệ chế tạo máy thuỷ khí 2 2(2-1-0-4) 

TE4571 Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG 

Bắt buộc 

(12 TC) 

TE6600 Cơ học chất lỏng ứng dụng  3 3(2-2-0-6) 

TE6941 
Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

TE6800 Hệ thống truyền động thủy lực khí n n trên máy 3 3(3-0-0-6) 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

bay 

TE6471 Các hệ truyền động thủy lực theo dõi 2 2(2-1-0-4) 

TE6451 Máy thủy lực nâng cao 2 2(2-1-0-4) 

Tự chọn 

(9 TC) 

TE6810 Khí nhiệt động lực học trong động cơ máy bay 3 3(2-2-0-6) 

TE6910 
Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán trong bảo dƣỡng 

máy bay 
3 3(2-2-0-6) 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6520 
Rô bốt thủy lực – khí n n trong tự động hóa sản 

xuất 
3 3(2-2-0-6) 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6491 Truyền động thủy động nâng cao 2 2(2-1-0-4) 

TE6481 Hệ thống thủy lực tác động theo bƣớc 2 2(2-0-0-4) 

TE6640 Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu thủy 3 3(2-1-1-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6610 Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3 3(2-2-0-6) 

KIẾN THỨC CƠ SỞ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU 

Tự chọn 

(0-4 TC) 

TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II 2 2(2-0-1-4) 

TE4500 Tua bin nƣớc II 2 2(2-1-0-4) 

TE4576 Robot công nghiệp 2 2(2-1-0-4) 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CHO ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU 

Bắt buộc 

(8 TC) 

TE6941 
Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng 

(CFD) 
2 2(2-1-0-4) 

TE6660 Thủy động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6540 Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 3 3(2-2-0-6) 

Tự chọn 

(6 TC) 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi 3 3(2-2-0-6) 

TE6640 Lắc tàu thủy và Thiết bị giảm lắc tàu thủy 3 3(2-1-1-6) 

TE6630 Thiết bị đẩy tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6620 Lực cản của tàu thủy 3 3(2-2-0-6) 

TE6610 Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3 3(2-2-0-6) 

TE6560 Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy lực 3 3(3-0-0-6) 
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NỘI 

DUNG 
Mã HP TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 
GHI CHÚ 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3 3(2-2-0-6) 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt  2 2(2-0-0-4) 

 

(Danh mục học phần bổ sung ở trên có thể xem trong Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên 

ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Máy thủy khí).  

 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần bổ sung đƣợc liệt kê dƣới đây: 

 

TE4891  Khí động đàn hồi           2(2-1-0-4) 

Sinh viên đƣợc trang bị kiến thức cơ sở về điều kiện chịu tải, đặc điểm kết cấu hàng không … 

là nh ng nguyên nhân sinh ra các hiện tƣợng khí động đàn hồi (KĐĐH), các phƣơng pháp 

nghiên cứu các hiện tƣợng KĐĐH, có khả năng áp dụng các kiến thức về sức bền vật liệu, khí 

động học và điều khiển để giải thích các hiện tƣợng KĐĐH và có khả năng sử dụng phần 

mềm mô phỏng để giải quyết nh ng bài toán về KĐĐH đơn giản thực nghiệm (xoắn phá hủy 

cánh máy bay, đảo chiều tác dụng cánh lái). 

 

TE4881 Khí động lực học II            3(2-1-1-4) 

Trang bị chuyên sâu cho sinh viên về kiến thức khí động lực học. Sinh viên sẽ đƣợc trang bị 

lý thuyết hiện đại tính toán cánh trong dòng chảy n n đƣợc. Lý thuyết lớp biên và phƣơng 

pháp tính toán một số bài toán cụ thể trong lớp biên nhằm cho sinh viên hiểu đƣợc bản chất 

phƣơng pháp tính lực cản nhớt. Học phần cũng giới thiệu cho sinh viên khái niệm về dòng 

chảy rối để phục vụ cho một số ứng dụng thực tế. 

 

    TE4480  Lý thuyết cánh II                2(2-1-0-4) 

Sau khi kết thúc học phần này học viên, từ các thông số kỹ thuật của một máy thủy lực yêu 

cầu của sản xuát, có thể xác định đƣợc các thông số cơ bản của profile cánh để phục vụ cho 

việc thiết kế một máy thủy lực cánh đẫn nhƣ bơm cánh dẫn tua bin nƣớc, quạt …Đồng thời 

cũng có thể kiểm tra, đánh giá đƣợc các đặc tính của profile cánh mình vừa thiết kế ra có đáp 

ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng về mặt thủy lực không. 

 

TE4530  Động lực học hệ thống thủy lực             2(2-1-0-4) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có đủ kiến thức chuyên sâu về mô hình hoá toán học hệ 

truyền động và điều khiển thuỷ lực thể tích. Có kiến thức về mô hình hoá hệ thống và khảo sát 

đánh giá chất lƣợng hệ thống. 

 

TE4572     Đo lƣờng thủy khí         2(2-0-0-4) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đo lƣờng các thông số dòng chảy: Nh ng 

khái niệm cơ bản về ph p đo, các phƣơng pháp đo đạc các thông số dòng chảy, các phƣơng 

pháp đo lƣờng các thông số máy khác nhau. Hƣớng dẫn các phƣơng pháp đánh giá sai số đại 

lƣợng đo, cách lƣu tr  và xử lý số liệu đo trong nghiên cứu và kỹ thuật ứng dụng. 

 

TE5630  Thủy động lực học tàu thủy         3(3-1-0-4) 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về quy luật cân bằng, các lực tƣơng tác của vật 

rắn chuyển động trong chất lỏng, tính toán dỏng chảy n n đƣợc và không n n đƣợc của chất 

lỏng thực. Áp dụng các hiểu biết để giải các bái toán tƣơng tác gi a chất lỏng và vật rắn. 
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TE5620     Ổn định và điều khiển tàu thủy           2(2-1-0-4) 

Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về các hệ thống điều khiển chuyển động tàu, 

kỹ năng sử dụng phần mềm trong phân tích và tổng hợp các hệ thống này. Sau khi kết thúc 

học phần học viên có khả năng giải quyết các bài toán cơ bản trong phân tích và tổng hợp hệ 

thống điều khiển chuyển động tàu. 

 

TE4901 Cơ học phá huỷ 

Trang bi cho sinh viên mối liên hệ gi a tuổi thọ còn lại của kết cấu và kích thƣớc vết nứt; 

Kích thƣớc vết nứt tối đa cho ph p là bao nhiêu để đảm bảo kết cấu làm việc an toàn với lực 

làm việc đã tính toán đƣợc. Thời gian vết nứt phát triển là bao lâu từ một chiều dài vết nứt ban 

đầu đã biết đến chiều dài vết nứt tối đa cho ph p.  

 

TE5801 Động cơ Hàng không II 

Nghiên cứu các hệ thống: Hệ thống bôi trơn, hệ thống tự động định lƣợng nhiên liệu, hệ thống 

trích khí, các hệ thống điều khiển khe hở gi a đầu cánh máy n n, tua bin với stato, hệ thống 

xoay cánh hƣớng Máy n n khí, hệ thống đảo chiều lực đẩy, hệ thống chống vuợt tốc, hệ thống 

khởi động động cơ. Nguyên lý, cấu tạo của các dụng cụ đo trên động cơ.  

Trong từng hệ thống nắm đƣợc nguyên lý hoạt động, cấu tạo và chức năng của các phần tử... 

 

TE4871  Cơ sở thiết kế máy bay 

Học phần này giới thiệu nh ng vấn đề cơ bản của việc thiết kế máy bay và các sinh viên phải 

thực hiện việc thiết kế sơ bộ một máy bay và thiết kế chi tiết một vài bộ phận máy bay đồng 

thời làm việc theo nhóm để chế tạo một máy bay mô hình hoàn chỉnh dựa trên kết quả thiết 

kế. Nội dung học phần này mang tính hệ thống và tích hợp trong việc thiết kế máy bay, chú 

trọng đến việc ứng dụng các kiến thức cơ bản của các lĩnh vực nhƣ khí động lực học, ổn định 

và điều khiển bay, động cơ và lực đẩy máy bay, kết cấu hàng không... Tƣơng tác gi a các lĩnh 

vực cơ bản này đƣợc chú trọng trong quá trình tối ƣu hóa thiết kế. Việc thiết kế máy bay đƣợc 

xem x t trƣớc tiên từ nhu cầu, tiến hành qua các giai đoạn: thiết kế ý tƣởng, thiết kế sơ bộ và 

thiết kế chi tiết. Các tiêu chuẩn thiết kế máy bay, vấn đề an toàn, nghệ thuật thiế kế và trách 

nhiệm xã hội cũng đƣợc giới thiệu trong môn học này. Phần lớn thời gian trong lớp đƣợc sử 

dụng để sinh viên thực hành công tác thiết kế và chế tạo một mẫu máy bay mô hình dƣới sự 

hƣớng dẫn của giảng viên. 

 

TE4650   Hệ thống tàu thủy 2(2-1-0-4)   

Nguyên lý làm việc các hệ thống trên tàu thủy. Yếu tố kết cấu của hệ thống; cơ sở tính toán 

thủy lực đƣờng ống; các hệ thống hầm hàng; hệ thống cứu hỏa; hệ thống vệ sinh; hệ thống 

sƣởi; hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống làm lạnh... Thiết kế, tính chọn các 

hệ thống trang bị trên tàu thủy. 

 

 

TE4660   Thiết bị tàu thủy 2(2-1-0-4)    

Giới thiệu chung về thiết bị tàu thủy ( thiết bị lái; thiết bị làm hàng; thiết bị neo; thiết bị chằng 

buộc; thiết bị cứu sinh; thiết bị k o; thiết bị phòng chống va…). Nguyên lí làm việc các thiết 

bị tàu thủy. Tính toán, thiết kế các thiết bị tàu thủy thông dụng: thiết bị lái; thiết bị làm hàng; 

thiết bị neo; thiết bị chằng buộc; thiết bị cứu sinh; thiết bị k o; thiết bị phòng chống va… 

 

TE5610       Chân vịt tàu thủy          2(2-1-0-4)    

Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và kỹ năng thiết kế chân vịt tàu thủy. Kết thúc học 

phần, học viên có khả năng thiết kế chân vịt tàu thủy. 
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Nội dung: Giới thiệu chung về chân vịt tàu thủy. Tóm tắt lý thuyết chân vịt lý tƣởng. Các đặc 

trƣng hình học và thủy động lực học của chân vịt. Các phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế 

chân vịt. Chân vịt trong ống đạo lƣu. 

 

TE5621 Hệ thống điều khiển thông minh cho các phƣơng tiện tự hành              2(2-1-0-4)  

- Cập nhật mô hình động lực học và điều khiển chuyển động của các phƣơng tiện tự hành, bao 

gồm: Phƣơng tiện bay không ngƣời lái và phƣơng tiện tự hành dƣới nƣớc. 

- Sử dụng các kỹ thuật điều khiển hệ thống, nhƣ điều khiển theo dõi, điều khiển thích nghi, lô 

gíc mờ đƣợc kết hợp hợp với lý thuyết Lyapunov, phƣơng thức Backstepping, PID, SMC 

(Sliding Mode Control), Automata và Điều khiển tối ƣu cho các phƣơng tiện tự hành. 

- Nghiên cứu về các phƣơng pháp mô hình hóa và mô phỏng điều khiển bằng công nghệ 

hƣớng đối tƣợng với: Ngôn ng  mô hình hóa hệ thống (SysML – System Modeling 

Language), Ngôn ng  mô hình hóa hợp nhất trong thời gian thực (RealTime Unified 

Modeling Language) và ModelicaML (Modelica Modeling Language), Công nghệ hệ thống 

hƣớng đối tƣợng ("Vee", ROPES – Rapid Object-Oriented Process for Embedded Systems, 

MDA- Model Driven Architecture). 

- Phƣơng pháp hƣớng đối tƣợng để phân tích, thiết kế, mô phỏng và thực thi hệ thống điều 

khiển thông minh cho các phƣơng tiện tự hành. 

- Sử dụng công cụ phần mềm để mô phỏng và thực thi các ứng dụng về điều khiển các 

phƣơng tiện tự hành nhằm đạt đƣợc mô hình thiết kế điều khiển tối ƣu. 

 

TE 5631 Động lực học các phƣơng tiện chuyển động     2(2-1-0-6) 

Hệ phƣơng trình chuyên động cơ bản củavật rắn, phƣơng pháp khảo sát. Phân tích các cơ cấu 

ảnh hƣởng tới ổn định và điều khiển của máy bay, tàu thuyền và các phƣợng tiện lặn trên các 

sản phẩm mới nhất. Giải các vấn đề về ổn định tĩnh, động cho các chuyển động dọc, ngang, 

hƣớng và bề mặt …ứng dụng trong chuyển đông của máy bay và tàu thuyền. Các vấn đề về 

lái tự động. 

 

TE5650        Ứng dụng tin học trong công nghiệp đóng tàu         2(2-1-0-4)     

Học phần giúp sinh viên khả năng hiểu và sử dụng các phần mềm chuyên ngành tàu thủy. 

Sinh viên sẽ đƣợc học các kiến thức và kỹ năng cơ bản từ việc xây dựng mô hình tàu tới tính 

toán các đƣờng cong thủy lực, bonjean, tính toán ổn định. Học phần cũng trang bị cho sinh 

viên các phƣơng pháp tính toán sức cản và lực đẩy cho tàu, tính toán kết cấu và triển khai 

công nghệ cho tàu. 

 

TE4861  Tiếng Anh chuyên ngành 2(2-1-0-6) 

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản về phƣơng pháp sử dụng tiếng 

Anh trong kỹ thuật nói chung và tiếng Anh sử dụng trong chuyên ngành Hàng không. Sinh 

viên sẽ đƣợc dạy tập trung về các kỹ năng đọc và viết tài liệu kỹ thuật tiếng Anh phục vụ cho 

việc học tập và nghiên cứu cũng nhƣ công việc kỹ thuật trong tƣơng lai của chuyên ngành 

này. Sinh viên đƣợc thực hành phƣơng pháp đọc và tra cứu nhanh tài liệu mình cần và 

phƣơng pháp trình bày một văn bản kỹ thuật bằng tiếng Anh giúp sinh viên có khả năng sử 

dụng tiếng Anh trong công việc. 

 

TE4575      Công nghệ chế tạo máy thuỷ khí         2(2-1-0-4) 

Môn học này trang bị kiến thức ứng dụng cao cho kỹ sƣ ngành Máy và tự động thủy khí về 

thực hành thiết kế chế tạo các sản phẩm hình dạng phức tạp của máy thủy lực cánh dẫn; các 

chi tiết yêu cầu độ chính xác cao của máy thủy lực thể tích; ... Môn học giúp sinh viên  lựa 

chọn các phƣơng pháp thiết kế, các bƣớc xử lý công nghệ cụ thể nhằm tối ƣu hóa trong thiết 

kế chế tạo cũng nhƣ ứng dụng thực tế sản xuất. 
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TE4571      Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện   2(2-1-0-4) 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu đƣợc phƣơng pháp tính toán, lựa chọn thiết kế 

trạm bơm và hệ thống máy bơm; nắm đƣợc các kiến thức cơ bản về cấu trúc các hạng mục 

công trình, biện pháp thiết kế và lựa chọn phƣơng án thiết kế, các vấn đề kỹ thuật của hệ 

thống tua-bin thủy điện. Sinh viên đƣợc mở rộng tƣ duy ứng dụng về máy cánh dẫn trong hệ 

thống năng lƣợng dòng chảy. 

 

TE6600 Cơ học chất lỏng ứng dụng 3(2-2-0-6) 

Các tính chất của chất lỏng; sức căng mặt ngoài; tính nhớt. Tĩnh học; Động học chất lỏng; 

Xoáy và lƣu số vân tốc. Phân tích chuyển động của chất lỏng dƣới dạng tích phân: Định luật 

bảo toàn khối lƣợng, mô men động lƣợng và năng lƣợng. Phƣơng trình liên tục; Các dạng 

khác nhau của phƣơng trình liên tục, Phƣơng trình Becnoullis, Phƣơng trình Navier – Stokes; 

Các dạng khác nhau của phƣơng trình năng lƣợng. Áp dụng phƣơng pháp tích phân và sai 

phân giải các phƣơng trình bảo toàn khối lƣợng. Dòng thế phẳng, Hàm dòng, hàm thế vận tốc, 

phƣơng pháp chồng chất, lƣu số vận tốc, lực nâng. Phân tích thứ nguyên, tƣơng tự và mô hình 

hóa, Lý thuyết Pi của Buckingham. Dòng chảy tầng và rối; Ảnh hƣởng của tính nhớt – lớp 

biên – lớp biên quá độ. 

 

TE6941 Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng (CFD) 2(2-1-0-4) 

Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu phƣơng pháp giải số trong cơ học chất lỏng. Trong 

phần này trình bày khái quát các ƣu, nhƣợc điểm và khả năng cũng nhƣ giới hạn của phƣơng 

pháp số. Trong phần 2, học phần trình bày phƣơng pháp sai phân h u hạn. Phƣơng pháp xấp 

xỉ đạo hàm bậc nhất, bậc hai… và việc thiết lập các điều kiện biên cho bài toán đƣợc giới 

thiệu cụ thể trong phần này. Phần 3 liên quan đến phƣơng pháp thể tích h u hạn. Trong đó 

các phƣơng pháp tích  phân mặt, thể tích, phƣơng pháp nội suy và đạo hàm cục bộ đƣợc trình 

bày. Phần 4, học phần trình bày một số phƣơng pháp giải hệ phƣơng trình đại số thông qua rời 

rạc hóa. Phần 5 giới thiệu phƣơng pháp số giải phƣơng trình Navier – Stock trên cơ sở giải 

biến áp suất theo cấu trúc lƣới cụ thể. Phần cuối của học phần trình bày về một phần mềm cụ 

thể (FLUENT) úng dụng công nghệ CFD cho tính toán dòng chảy. 

 

TE6800 Hệ thống truyền động thủy lực khí nén trên máy bay 3(3-0-0-6) 

Các khái niệm cơ bản, phân loại, các loại máy thuỷ lực dạng đặc biệt và trƣờng hợp ứng dụng. 

Nguyên lý làm việc và kết cấu của các phần tử thủy khí. Ứng dụng cho các hệ thống trên máy 

bay nhƣ thu thả càng, phanh và chống trƣợt, thổi ngƣợc động cơ, các hệ thống lái, các trang 

thiết bị mặt đất. Xác định các thông số cơ bản và các tính toán đặc tính tĩnh của các hệ thống. 

 

TE6471 Các hệ truyền động thủy lực theo dõi 2(2-1-0-4) 

Nh ng khái niệm chung về van phân phối theo dõi. Các cơ cấu khuếch đại thủy lực và các hệ 

truyền động thủy lực theo dõi, kết cấu, nguyên lý hoạt động, phân loại và lĩnh vực sử dụng. 

Tính toán động lực học các van theo dõi, các bộ khuếch đại thủy lực và các bộ truyền động 

thủy lực theo dõi. Khảo sát làm việc và ổn định các hệ truyền động thủy lực theo dõi. 

 

TE6451 Máy thủy lực nâng cao 2(2-1-0-4) 

Cơ sở lý thuyết của máy cánh dẫn, phƣơng pháp tính toán thiết kế bơm ly tâm và tua bin tâm 

trục, bơm và tua bin hƣớng trục, bơm và tua bin hƣớng ch o. Thiết kế cơ cấu dẫn dòng của 

bơm và tua bin. Ứng dụng các chƣơng trình phần mềm tính toán thiết kế bơm và tua bin thủy 

lực. 
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TE6810 Khí nhiệt động lực học trong động cơ máy bay 3(2-2-0-6) 

Khí động học tua bin và máy n n dọc trục, cách làm mát tua bin, tính toán lớp biên máy cánh 

dẫn, tiếng ồn động cơ 

 

TE6910 Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán trong bảo dƣỡng máy bay 3(2-2-0-6) 

Học phần này nhằm giúp sinh viên có nh ng kiến thức chung về chẩn đoán hỏng hóc trong 

quá trình bảo dƣỡng động cơ máy bay và các phƣơng pháp kiểm tra bằng các trang thiết bị 

hiện đại. Trong đó các quá trình kiểm tra, chuẩn đoán và bảo đƣỡng tập trung vào các thành 

phần nhƣ hệ thống càng, cánh, cao không… 

 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3(2-2-0-6) 

Môn học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khí động lực học của dòng chuyển 

động n n đƣợc, không nhớt và có nhớt, … Môn học nghiên cứu chi tiết nguồn gốc lực cản tác 

động lên máy bay và các phƣơng pháp ƣớc tính lực cản. Khảo sát dòng chuyển động ngƣỡng 

âm, trên âm và siêu âm bằng phƣơng pháp tính toán không nhớt, phƣơng pháp đƣờng đặc 

trƣng. Giới thiệu lý thuyết lớp biên. 

 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3(2-2-0-6) 

Môn học cung cấp cho ngƣời học khối lý thuyết chuyên sâu và các công cụ phân tích kết cấu 

hàng không – không gian. Phƣơng pháp phân tích, tính toán lực tác động lên các bộ phận của 

máy bay, kết hợp việc sử dụng phƣơng pháp (giải tích và số) phân tích nội ứng suất và biến 

dạng của kết cấu, giúp ngƣời học có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kết cấu 

trong lĩnh vực hàng không và không gian hiện đại. 

 

TE6520 Rô bốt thủy lực - khí nén trong tự động hóa sản xuất 3(2-2-0-6) 

Nh ng khái niệm chung về rô bốt và rô bốt công nghiệp. Tính toán các hệ truyền động thủy 

lực và khí n n trong rô bốt công nghiệp. Tìm hiểu các phƣơng pháp điều khiển dẫn động 

trong rô bốt công nghiệp. 

 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3(2-2-0-6) 

Khái niệm cơ bản về năng lƣợng gió, về thủy khí động lực học ứng dụng. Lý thuyết và kết cấu 

động cơ gió. Ứng dụng năng lƣợng gió. 

 

 

 

TE6491 Truyền động thủy động nâng cao 2(2-1-0-4) 

Cơ sở lý thuyết, phân loại khớp nối và biến tốc thủy lực, sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc 

và các phƣơng trình cơ bản; sự phân bố vận tốc trong khớp nối, tính toán trƣờng vận tốc và áp 

suất trong biến tốc. Sự làm việc phối hợp của các loại động cơ với khớp nối và biến tốc thủy 

lực. 

 

TE6481 Hệ thống thuỷ lực tác động theo bƣớc 2(2-0-0-4) 

Các khái niệm cơ bản, phân loại các loại máy thuỷ lực dạng đặc biệt và trƣờng hợp ứng dụng. 

Các thông số và các tínhtoán cơ bản. 

TE6640   Lắc và thiết bị giảm lắc tàu thủy 3(2-1-1-6) 

Sóng lan truyền. Các đặc trƣng thủy động . Lắc tuyến tính trên nƣớc tĩnh và trên sóng điều 

hòa. Lắc tuyến tính trên sóng không điều hòa. Thiết bị giảm lắc. 
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TE6630  Thiết bị đẩy tàu thủy 3(2-2-0-6)   

Thiết bị đẩy là bộ phận quan trọng để tạo ra lực đẩy giúp tàu thủy thắng lực cản do nƣớc, sóng 

tạo nên để di chuyển tàu. Ngày nay, với nền công nghệ hiện tiên tiến cùng với sự trợ giúp của 

máy tính và các máy công cụ, nh ng con tàu đóng mới ngày càng hiện đại. Đi cùng với sự 

hiện đại đó là hệ thống thiết bị đẩy ngày càng phong phú và phát huy hiệu quả cho từng loại 

loại tàu thủy chuyên dụng. Học phần này sẽ cung cấp cho học viên nh ng kiến thức cơ bản về 

nguyên lý làm việc và công việc thiết kế thiết bị đẩy tàu thủy. Kết thúc học phần, học viên có 

thể phân tích độc lập để đƣa ra phƣơng án lựa chọn, tính toán, thiết kế từng loại thiết bị đẩy 

phù hợp để trang bị cho từng loại tàu thủy khác nhau. 

 

TE 6620  Lực cản tàu thủy 3(2-2-0-6) 

Môn học giảng dạy các thành phần lực tác dụng lên vỏ tàu. Cở sở lý thuyết trong việc tính 

toán lực tác động lên tàu thuyền. Các phƣơng pháp tính sức cản tàu. Sức cản cho các loại tàu 

thuyền khác nhau. Phƣơng pháp thử nghiệm tàu. Các loại đồ thị tính sức cản. 

 

TE6610    Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3(2-2-0-6) 

Các đặc thù thủy động lực và đặc thù kết cấu của tàu nguyên lý lực nâng động. Thủy động lực 

học quá trình lƣớt, lực cản và tính năng hàng hải tàu lƣớt. Thủy động lực học cánh ngầm, lực 

cản và tính năng hàng hải tàu cánh ngầm. Tàu đệm khí, các cơ chế tạo đệm khí và các quan hệ 

đặc trƣng cho quá trình tạo đệm khí; Váy đệm khí; Lực nâng và lực cản tàu đệm khí; Tính 

năng hàng hải tàu đệm khí. 

 

TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II 

Sinh viên nắm đƣợc nh ng kiến thức cơ bản để có thể tính toán thiết kế đƣợc các loại máy 

thủy lực cánh dẫn bằng hai cách: Thiết kế theo mẫu và đặc biệt là thiết kế mới. Sinh viên nắm 

đƣợc cánh thiết kế mới bơm bằng nhiều phƣơng pháp khác nhau. Đối với bơm ly tâm từ việc 

tính toán thiết kế bánh công tác nhƣ việc xây dựng đƣờng dòng bằng phƣơng pháp đẳng tốc, 

phƣơng pháp đẳng thế. Đến tính toán thiết kế các bộ phận dẫn dòng khác nhƣ buồng xoán ống 

hút ống đẩy..Đối với bơm hƣớng trục và bơm hƣớng ch o biết tính toán thiết kế bánh công tác 

cũng nhƣ cánh hƣớng dẫn dòng và các kết cấu khác của bơm. Nắm chắc các phƣơng pháp 

thiết kế cánh nhƣ phƣơng pháp lực nâng, phƣơng pháp Vôzơnhexenski-pêkin cho cả bơm 

hƣớng trục và bơm hƣớng ch o. Biết cách tính toán bền một số chi tiết chính của bơm. Ngoài 

ra cũng có thể tính toán thiết kế đƣợc các loại quạt ly tâm và quạt hƣớng trục. 

 

TE4500   Tuabin nƣớc II 2(2-1-0-4) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể: 

- Tính toán, thiết kế đƣợc tổ máy tuabin thủy lực cho 1 trạm thủy điện. 

- Tính toán đƣợc các chế độ điều chỉnh (tính toán điều chỉnh đảm bảo) và lựa chọn các 

thông số cơ bản của hệ thống điều chỉnh. Bố trí đƣợc thiết bị điều tốc trong nhà máy 

của trạm thủy điện. 

 

TE4576 Robot công nghiệp 2(2-1-0-4) 

Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm đƣợc các kiến thức cơ bản về Robot công 

nghiệp,  có khả năng vận dụng các kiến thức đó trong phân tích, khảo sát & tính toán thiết kế, 

khai thác sử dụng các hệ thống tự động robot công nghiệp, thiết kế lựa chọn hệ điều khiển và 

tự động hóa, thiết kế hệ thủy lực phục vụ ứng dụng trong kỹ thuật. 

 

TE6660 Thủy động lực học nâng cao   3(2-2-0-6)    
Môn học hƣớng tới việc phát triển các phƣơng trình cơ bản của cơ học chất lỏng và đơn giản 

hóa các điều kiện động lực học biển để ứng dụng các nguyên lý vào giải các bài toán kỹ thuật. 
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Chƣơng trình học bao gồm các định lý bảo toàn khối lƣợng, mô men động lƣợng và năng 

lƣợng. Tính toán cánh. Phân tích dòng chảy tầng và dòng rối. Phân tích thứ nguyên và mô 

hình hóa. Giới thiệu về sóng bề mặt tuyến tính, kể cả vận tốc sóng, lan truyền sóng và mô tả 

sóng biển trong thực tế. Tính toán sức cản tàu thuyền và mô hình hóa trong thử nghiệm tàu 

thuyền. Tính toán lực nâng và lực cản tác dụng lên vật chuyển động trong nƣớc. 

 

TE6540 Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 3(2-2-0-6) 

Hiểu đƣợc điều kiện hình thành và phát triển của xâm thực trên thành rắn cũng nhƣ sức mạnh 

của sự xẹp hoặc nổ của bọt khí, tính toán xác định đƣợc hình dáng, kích thƣớc của túi hơi xâm 

thực, xác định đƣợc các thông số động lực học của dòng chảy xâm thực. 

 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi           3(2-2-0-6) 

Tính chất tƣơng tác lỏng-rắn; Phƣơng trình chuyển động của chất lỏng; Phƣơng trình cân 

bằng của chất rắn; Tính toán lực khí động 3D tác động lên kết cấu; Tính toán ứng xử kết cấu 

dƣới tác động của lực thuỷ khí động. Kết quả biến dạng uốn-xoắn kết cấu đƣợc đƣa vào tính 

toán lại lực khí động và ngƣợc lại.  

 

TE6560 Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy lực 3(3-0-0-6) 

Các khái niệm cơ bản, các giả thiết cơ bản khi khảo sát động lực học của hệ truyền động thủy 

lực , máy thủy lực và các phần tử thủy lực. Mô hình hoá các máy thuỷ lực, mô hình hoá các 

phần tử cơ bản, mô hình hoá các hệ thống đƣờng ống. Ví dụ áp dụng. 

 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt 2(2-0-0-4) 

Các khái niệm cơ bản, phân loại, các loại máy thuỷ lực dạng đặc biệt và trƣờng hợp ứng dụng, 

các thông số làm việc và các tính toán cơ bản. 

Nh ng học phần bổ sung có thể hiệu chỉnh theo chƣơng trình thạc sĩ tƣơng ứng. 

 

9.2 Danh mục học phần Tiến sĩ 

Số 

TT 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÊN TIẾNG ANH 

KHỐI 

LƢỢNG 

Khoa/Viện 

Bộ môn 

Đánh 

giá 

1 TE7801 
Trao đổi nhiệt đối 

lƣu 

Convection heat 

transfer 
3(3-0-0-6) Bm HKVT 

KT0,3-

T0,7 

2 TE7811 Dòng nhiều pha Multiphase flow 3(2-2-0-6) Bm HKVT 
KT0,3-

T0,7 

3 TE7821 Dòng chảy trên âm Supersonic flows 3(3-0-0-6) Bm HKVT 
KT0,5-

T0,5 

4 TE7831 
Quá trình cháy 

nâng cao 

Advanced 

combustion 
3(3-0-0-6) Bm HKVT 

KT0,3-

T0,7 

5 TE7841 

Ổn định và Điều 

khiển phƣơng tiện 

bay 

Stability and 

Control of  Flight 

Vehicles 

3(3-0-0-6) Bm HKVT 
KT0,3-

T0,7 

6 TE7851 
Vật liệu tiên tiến 

trong Hàng không 

Advanced 

Materials in 

Aeronautics 

3(3-0-0-6) Bm HKVT 
KT0,3-

T0,7 

7 TE7861 
Khí động đàn hồi 

nâng cao 

Advanced 

aeroelasticity 
3(3-0-0-6) Bm HKVT 

KT0,3-

T0,7 

8 TE7871 

Cơ học phá hủy  

và mỏi 

    

Fracture  

mechanics and 

Fatigue 

 

3(3-0-0-6) Bm HKVT 
KT0,3-

T0,7 
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4.10  Đề cƣơng chi tiết các học phần Tiến sĩ 

 

TE7801 Trao đổi nhiệt đối lƣu 

     Convection Heat Transfer 

 

1. Tên học phần:     Trao đổi nhiệt đối lƣu 

2. Mã học phần:      TE7801 

3. Tên tiếng Anh:     Convection Heat Transfer 

4. Khối lƣợng:      3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết:   45 tiết 

   - Bài tập:   0   tiết 

   - Thí nghiệm:  0   tiết 

5. Đối tƣợng tham dự:   Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

   - Hiểu biết sâu sắc về các dạng trao đổi nhiệt đối lƣu. 

   - Khả năng tính toán, thiết kế và nghiên cứu-phát triển hệ thống làm mát, hệ thống 

cao không trên máy bay. 

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về các dạng trao đổi nhiệt đối lƣu nhƣ đối lƣu tự 

nhiên, đối lƣu cƣỡng bức, đối lƣu hỗn hợp. Các bài toán liên quan đến trao đổi nhiệt đối lƣu 

trong và ngoài vật thể có liên quan đến ứng dụng thực tế trong Hàng không sẽ đƣợc đề cập 

trong học phần. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: 45 tiết 

   - Viết tiểu luận: 

9. Đánh giá kết quả:     

   - Mức độ dự giờ giảng: 10% 

   - Kiểm tra định k : 20% 

   - Thi kết thúc học phần: 70% 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC CỦA CHẤT LỎNG CÔNG TÁC 

1.1 Các nguyên lý cơ bản của chất lỏng 

1.2 Các tính chất nhiệt động học của chất lỏng 

1.3 Khối lƣợng riêng 

1.4  Độ nhớt 

1.5 Nhiệt lƣợng 

CHƢƠNG 2: TRAO ĐỔI NHIỆT CƢỠNG BỨC NGOÀI 

2.1 Sự hình thành lớp biên nhiệt 

 2.1.1 Tiếp cận từ thực nghiệm 

 2.1.2 Các phƣơng trình của lớp biên nhiệt 

 2.1.3 Phƣơng trình không thứ nguyên 

2.2 Phƣơng pháp giải bài toán đối lƣu cƣỡng bức ngoài 

 2.2.1 Phƣơng pháp Blasius đối với thành có nhiệt độ đều trên bề mặt 

 2.2.2 Lớp biên nhiệt và hệ số trao đổi nhiệt 

 2.2.3 Bài toán với thành có thông lƣợng nhiệt đều  
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CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP RỜI RẠC HÓA VỚI ĐỐI LƢU NGOÀI 

3.1 Phƣơng trình Karrman  

3.2 Phƣơng pháp Pohlhausen 

3.3 Mở rộng phƣơng pháp Karrman – Pohlhausen với phƣơng trình năng lƣợng 

3.4 Áp dụng với bài toán thành có nhiệt  

3.5 Áp dụng với bài toán thành thông lƣợng nhiệt  

CHƢƠNG 4: ĐỐI LƢU CƢỠNG BỨC TRONG 

4.1 Tổng quan 

 4.1 Đặc trƣng dòng chảy trong 

 4.2 Nhiệt độ hỗn hợp 

 4.3 Đặc trƣng của trạng thái ổn định nhiệt 

4.2 Phƣơng trình dòng chảy trong 

4.3 Dòng chảy gi a hai tấm phẳng song song 

4.4 Dong chảy trong kênh dẫn 

4.5 Dòng chảy không ổn định trong kênh dẫn 

4.6 Dòng chảy có nhiệt 

CHƢƠNG 5: ĐỐI LƢU TỰ NHIÊN 

5.1 Tổng quan  

5.2 Hệ phƣơng trình của đối lƣu tự nhiên 

5.3 Lớp biên trong đối lƣu tự nhiên 

5.4  Đối lƣu tự nhiên ngoài 

5.4 Đối lƣu tự nhiên trong 

CHƢƠNG 6: ĐỐI LƢU HỖN HỢP 

5.1 Tính chất đặc trƣng  

5.2 Các biểu thức đối với đối lƣu hỗn hợp 

5.3 Đối lƣu hỗn hợp dọc theo thành phẳng ngang có nhiệt độ không đổi 

5.4  Dòng phun và nguồn nhiệt 

   

11. Tài liệu học tập: Tập bài giảng “Trao đổi nhiệt đối lƣu” 

12. Tài liệu tham khảo: 

[11] Jacques PADET (1998) Principes des transferts convectifs, Polytechnica.  

[12] Latif M. Jiji (2006) Heat convection, ISBN-10 3-540-30692-7 Springer Berlin 

Heidelberg New York. 

[13] W.M Rohsenow and all, Handbook of heat transfer fundamentals, second 

editiion.. ISBN 0-07-053554-X. 

[4] Các bài báo: Do cán bộ giảng dạy cung cấp tại lớp học. 
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TE7811  Dòng nhiều pha 

    Multiphase flow 

1. Tên học phần:  Dòng nhiều pha 

2. Mã học phần:   TE7811 

3. Tên tiếng Anh: Multiphase flow 

4. Khối lƣợng:  3(2-2-0-6) 

   - Lý thuyết:  30 tiết 

   - Bài tập:   30 tiết 

   - Thí nghiệm:  0   tiết 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

Các phƣơng trình tổng quát của dòng hai pha. Chuyển động của các phần tử cô lập. Dòng 

nhiều pha hòa trộn. Mô phỏng số dòng nhiều pha. Dòng nhiều pha trong các hệ thống trao đổi 

nhiệt. Dòng hai pha trong đƣờng ống. Đo dòng hai pha. 

7. Nội dung tóm tắt: 

Môn học giới thiệu lý thuyết cơ bản để nghiên cứu dòng hai pha cùng nh ng áp dụng để 

nghiên cứu cho một số trƣờng hợp: dòng lƣu chất có hoà trộn các phần tử của lƣu chất khác, 

dòng hai pha trong đƣờng ống, đo đạc dòng hai pha. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
   - Dự lớp: 45 tiết 

   - Bài tập: 0 tiết 

   - Thí nghiệm: 0 tiết 

9. Đánh giá kết quả:     
   - Mức độ dự giờ giảng: 10% 

   - Kiểm tra định k : 20% 

   - Thi kết thúc học phần: 70% 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU VÀ NHẮC LẠI VỀ TOÁN 

1.1 Vector và tenser 

1.2. Luật phân bố 

1.3. Nhiệt thống kê các mặt phân pha 

CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA DÕNG HAI PHA 

2.1. Các đại lƣợng pha và hai pha 

2.2. Hình học và động học mặt phân pha 

2.3. Nhiệt thống kê của các mặt phân pha 

2.4. Các phƣơng trình cục bộ tức thời hai pha 

2.5. Trung bình thống kê và trung bình thời gian của các đại lƣợng cục bộ 

2.6. Các dòng chảy dừng và thuần nhất theo một hƣớng 

2.7. Các phƣơng trình của các đại lƣợng hai pha trung bình 

2.8. Phƣơng trình của các đại lƣợng pha trung bình 

2.9. Tƣơng tự của các dòng hai pha 

2.10. Áp dụng của các phƣơng trình cục bộ: dòng chảy dừng 

CHƢƠNG 3: CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC PHẦN TỬ CÔ LẬP 

3.1. Mở đầu 

3.2. Các phƣơng trình tổng quát và dạng lời giải 
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3.3. Dạng của các phần tử 

3.4. Động lực học các phần tử 

3.5. Ảnh hƣởng của các thành bao 

CHƢƠNG 4: MÔ PHỎNG SỐ DÕNG NHIỀU PHA 

4.1. Các công cụ mô phỏng số 

4.2. Dòng hỗn hợp 

4.3. Động lực học phần  tử 

4.4. Mô hình ứng dụng dòng nhiều pha 

4.2. Luân hồi khí thải trên động cơ 

CHƢƠNG 5: DÕNG NHIỀU PHA TRONG CÁC HỆ THỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT 

5.1. Đổi pha trong hệ thống 

5.2. Hệ thống hơi-lỏng 

5.3. Hệ thống hơi-rắn (phần tử) 

5.4. Hệ thống lỏng-rắn 

5.5. Hệ thống hơi-lỏng-rắn 

CHƢƠNG 6: DÕNG HAI PHA TRONG ĐƢỜNG ỐNG 

6.1. Các đặc trƣng và thiết kế dòng hai pha 

6.2. Thiết kế đƣờng ống cho dòng hai pha 

CHƢƠNG 7: ĐO DÕNG HAI PHA 

7.1. Đo dòng hai pha 

7.2. Đo dòng hai pha dùng kỹ thuật không phá huỷ 

 

11. Tài liệu học tập: Tập bài giảng “Dòng nhiều pha” 

12. Tài liệu tham khảo: 
[9] Crowe C.T. Multiphase Flow Handbook. Taylor & Francis, Boca Raton, Fl. 2006. 

[10] Brennen C.E. Fundamentals of Multiphase Flow. Cambridge University Press, 

New York, 2005. 

[11] Crowe C.T., Sommerfeld M. and Yutaka T.  Multiphase Flows with Droplets and 

Particles. CRC Press, Boca Raton, FL. 1998. 

[12] Mcholas W. King Multi – phase flow in pipeline system 

[13] C. Kleinstreuer Two-phase Flow: Theory and applications. Taylor & Francis, 

2003. 

[14] G. F. Naterer Heat Transfer in Single and Multiphase Systems. CRC Press, 2003. 
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TE7821  Dòng chảy Trên âm 

    Supersonic flows 

1. Tên học phần:     Dòng chảy trên âm 

2. Mã học phần:      TE7821 

3. Tên tiếng Anh:     Supersonic flows 

4. Khối lƣợng:      3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết:   45 tiết 

   - Bài tập:   0  tiết 

   - Thí nghiệm: 0  tiết 

5. Đối tƣợng tham dự:   Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

   - Các kiến thức nâng cao khí động lực học của dòng chảy trên âm, các hiệu ứng trên 

âm. Phƣơng pháp tính toán cho tài toán trên âm cũng nhƣ phân tích các kết quả đạt đƣợc cho 

nh ng ứng dụng thực tế cụ thể. 

   - Hiểu sâu và có khả năng độc lập nghiên cứu sâu về tác động của dòng chảy trên  ân 

đến các ứng dụng thực tế của khí động lực học cho các ngành kinh tế kỹ thuật về chuyên 

ngành Hàng không nói riêng và xã hội nói riêng. 

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về dòng chảy trên âm, các hiện tƣợng sóng sinh ra 

khi dòng chảy trên âm. Các phƣơng pháp tính toán cho dòng chảy trên âm cũng đƣợc cung 

cấp nhƣ phƣơng pháp tuyến tính dòng trên âm, phƣơng pháp đƣờng đặc trƣng, phƣơng pháp 

giải trực tiếp từ Phƣơng trình Naviers-Stockes. Đồng thời cung cấp cho sinh viên phƣơng 

pháp phân tích kết quả nghiên cứu cho nh ng ứng dụng thực tế. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
   - Dự lớp: 45 tiết 

   - Bài tập: 0  tiết 

   - Thí nghiệm: 0 tiết 

9. Đánh giá kết quả:     
   - Mức độ dự giờ giảng: 10% 

   - Kiểm tra định k : 40% 

   - Thi kết thúc học phần: 50% 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

 

CHƢƠNG 1: PHƢƠNG TRÌNH CHO DÕNG NÉN ĐƢỢC 

1.1 Giới thiệu chung 

1.2 Tính n n đƣợc của dòng chảy 

1.3 Phƣơng trình của dòng n n đƣơc 

1.4 Phƣơng trình dòng n n đƣợc không nhớt 

1.5 Định nghĩa thông số sừng, thông số hãm của dòng chảy 

1.6.   Các hiện tƣợng của dòng trên âm 

CHƢƠNG 2: SÓNG TRÊN ÂM 

2.1 Giới thiệu 

2.2 Sóng va thẳng và sóng va xiên 

2.3     Sóng nén,sóng dãn 

2.4     Ứng dụng cho bài toán thực tế 
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CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH CHO DÕNG TRÊN ÂM 

3.1 Phƣơng trình tuyết tính thế vận tốc sòng trên âm  

3.2 Áp dụng phƣơng pháp tuyến tính cho dòng trên âm 

3.3 Bài tập  

CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHO DÕNG TRÊN ÂM 

4.1 Giói thiệu chung 

4.1.1 Phƣơng pháp đƣờng đặc trƣng giảibài toán trên âm  

4.1.2 Phƣơng pháp thế đầy đủ 

4.1.3 Giải trực tiếp phƣơng trình Naviers-Stockes 

CHƢƠNG 5: DÕNG CHẢY TRÊN ÂM, BÀI TOÁN DÕNG CHẢY TRONG 

5.1 Giới thiệu 

5.2 Phƣơng trình dòng chảy trong ống 

5.3 Thiết kế ống xả trên âm 

5.4 Các bài toán ứng dụng 

CHƢƠNG 6: DÕNG CHẢY SIÊU ÂM 

6.1 Giới thiệu 

6.2 Các thông số của dòng chảy siêu âm 

6.3     Lý thuyết Newton 

6.4     Bài tập 

CHƢƠNG 7: DÕNG CHẢY NHỚT TRÊN ÂM 

7.1 Giới thiệu 

7.2 Phƣơng trình dòng chảy nhớt 

7.3 Đặc tính lớp biên 

7.4    Các hiện tƣợng trên âm dòng nhớt so với dòng không nhớt 

 

11. Tài liệu học tập: Tập bài giảng “Dòng chảy trên âm” 

12. Tài liệu tham khảo: 
[1] Aérodynamiques II, Cours de ENSMA, Poitiers, French 

[2] Fundermental ò aerodynamics, Anderson,J, Mc Hill Book, company, 1994. 

[3] Cơ học chất lỏng, Vũ Duy Quang, Hanoi. 
[4] Các bài báo: Do cán bộ giảng dạy cung cấp tại lớp học. 



157 

 

TE7831  Quá  trình cháy nâng cao 

    Advanced Combustion 

 

1. Tên học phần:     Quá  trình cháy nâng cao 

2. Mã học phần:      TE7831 

3. Tên tiếng Anh:     Advanced Combustion 

4. Khối lƣợng:      3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết:   45 tiết 

   - Bài tập:   0 tiết 

   - Thí nghiệm: 0 tiết 

5. Đối tƣợng tham dự:  NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

   - Các kiến thức nâng cao về quá trình cháy trong động cơ hàng không, tƣơng tác tác 

gi a hiện tƣợng rối và cháy, quá trình hỗn hợp  biến đổi  trong phản ứng 

   - Hiểu sâu về phƣơng pháp mô hình hóa các dạng ngọn lửa khác nhau, các hệ 

phƣơng trình biểu diễn quá trình cháy và các phƣơng pháp mô phỏng số. 

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về quá trình cháy rối, các phƣơng trình biểu diễn 

tƣơng tác rối – sự cháy, hƣơng pháp mô hình hóa ngọn lửa rối khuyếch tán, phƣơng pháp mô 

hình ngọn lửa rối của hỗn hợp ban đầu. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
   - Dự lớp: 45 tiết 

   - Bài tập: 0  tiết 

   - Thí nghiệm: 0 tiết 

9. Đánh giá kết quả:     
   -  Kiểm tra định k : 30% 

   - Thi kết thúc học phần: 70% 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

 

CHƢƠNG 1: ĐẶC  TRƢNG CƠ BẢN CỦA DÕNG RỐI 

1.1 Dòng rối 

1.2 Đại lƣợng trung bình và mạch động 

1.3 Trung bình hóa Reynolds 

1.4 Phƣơng pháp tính tƣơng quan 

1.5 Rối ổn định và bất ổn định 

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG  TRÌNH DÕNG CHÁY RỐI TRUNG BÌNH 

2.1 Phƣơng trình chuyển động tức thời 

2.2 Phƣơng trình moment bậc 1 

2.3 Phƣơng trình moment bậc 2 

CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH RỐI 

3.1 Mô hình bậc 1  

3.2 Mô hình ASM 

3.3 Mô hình bậc 2 

CHƢƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA NGỌN LỬA RỐI KHUYẾCH TÁN 

4.1 Giới thiệu chung 
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4.2 Thang đo liên quan tới sự cháy 

4.3 Ngọn lửa tầng khuyếch tán 

4.4 Hệ số hỗn hợp Z – Các đại lƣợng tức thời 

4.5 Đại lƣợng trung bình của dòng rối 

4.6 Trƣờng hợp ngọn lửa phát triển sát tấm vách 

CHƢƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA NGỌN LỬA RỐI CỦA HỖN HỢP BAN ĐẦU 

5.1 Thang đo chiều dài và thang đo thời gian 

5.2 Sơ đồ các vùng cháy của ngọn lửa rối hỗn hợp ban đầui 

5.3 Ví dụ về mô hình hóa: mô hình “flammelettes” 

5.4 Mô hình đối với hỗn hợp có hệ số tƣơng dƣợng thay đổi 

11. Tài liệu học tập: Tập bài giảng “Quá trình cháy nâng cao” 

12. Tài liệu tham khảo: 
[1] Karmed D. (2005) Transport et Turbulence en Combustion. ENSMA,  France. 

[2] T. Poinsot and D. Veynante (2001) Theoretical and Numerical Combustion. ISBN 

1-930217-05-6. Edwards 

[3] Borghi R. and Champion M. (2000) Modelisation et Theorie des Flammes. ISBN 2-

7108-0758-0. Editions Technip, Paris. 

[4] Stephen B. P. (2000) Turbulent flows.  ISBN 1-521-59886-9. Cambridge University 

Press, 2000.  
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TE7841  Ổn định và điều khiển các phƣơng tiện bay 

    Stability and Control of  Flight Vehicles 

 

1. Tên học phần: Ổn định và điều khiển các phƣơng tiện bay. 

2. Mã học phần: TE7841      

3. Tên tiếng Anh: Stability and Control of  Flight Vehicles.     

4. Khối lƣợng:  3(2-2-0-6)       

  - Lý thuyết:   30 tiết     

  - Bài tập:   30 tiết 

  - Thí nghiệm:  0 tiết 

 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả các NCS thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Cơ Kỹ thuật. 

 

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho học viên: 

- Các kỹ năng phân tích, phƣơng pháp thiết kế, thực thi giải pháp điều khiển tối ƣu các 

phƣơng tiện bay. 

- Chuyên sâu khả năng tƣ duy về ứng dụng công cụ phần mềm trong mô phỏng điều khiển tối 

ƣu. 

- Nâng cao kỹ năng khảo sát, đánh giá và tối ƣu hóa các hệ thống điều khiển trong kỹ thuật 

hàng không và vũ trụ. 

7. Nội dung tóm tắt: 

- Cập nhật mô hình động lực học điều khiển các phƣơng tiện bay, bao gồm: máy bay, vệ tinh 

và tên lửa. 

- Các kỹ thuật điều khiển tối ƣu.  

- Chuyên sâu về điều khiển và dẫn đƣờng tối ƣu cho các phƣơng tiện bay. 

- Sử dụng công cụ phần mềm để mô phỏng các ứng dụng về điều khiển các phƣơng tiện bay 

nhằm tối ƣu hóa thiết kế điều khiển. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

  - Dự lớp: bắt buộc. 

  - Làm bài tập ở nhà và tham gia thảo luận trên lớp. 

    

9. Đánh giá kết quả: 
   - Mức độ dự giờ giảng:  hệ số 0,2 

   - Kiểm tra định k :  hệ số 0,3 

   - Thi kết thúc học phần: hệ số 0,5 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

MỞ ĐẦU 

 Giới thiệu môn học. 

 Giới thiệu đề cƣơng môn học. 

 Giới thiệu tài liệu tham khảo. 

CHƢƠNG 1: ĐỘNG LỰC HỌC CÁC PHƢƠNG TIỆN BAY  

1.1 Giới thiệu 

1.2 Máy bay 

1.3 Vệ tinh 

1.4 Tên lửa  

1.5 Một số ứng dụng 

CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƢƠNG TIỆN BAY 

2.1 Giới thiệu 

2.2 Các hệ thống điều khiển 
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2.3 Dẫn đƣờng và định vị các phƣơng tiện bay 

2.4 Các luật theo dõi đặc biệt 

2.5 Hệ thống theo dõi số 

2.6 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 3: CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU 

3.1 Giới thiệu 

3.2 Tối ƣu hóa đa biến 

3.3 Cực tiểu hóa cƣỡng bức 

3.4 Nguyên lý cực tiểu và Hamilton 

3.5 Các quá trình ngẫu nhiên 

3.6 Điều khiển tối ƣu hệ động lực 

3.7 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 4: DẪN ĐƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU MÁY BAY 

4.1 Giới thiệu 

4.2 Dẫn đƣờng tối ƣu máy bay 

4.3 Điều khiển dọc đa biến tối ƣu 

4.4 Điều khiển ngang đa biến tối ƣu 

4.5 Điều khiển tốc độ và cao độ tối ƣu 

4.6 Ví dụ áp dụng  

CHƢƠNG 5: DẪN ĐƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU VỆ TINH 

5.1 Giới thiệu 

5.2 Dẫn đƣờng tối ƣu vệ tinh 

5.3 Các mô men lực điều khiển vệ tinh  

5.4 Điều khiển theo dõi đa biến cao độ vệ tinh 

5.5 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 6: DẪN ĐƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU TÊN LỬA 

6.1 Giới thiệu 

6.2 Dẫn đƣờng tối ƣu tên lửa 

6.3 Điều khiển thích ghi cao độ tối ƣu 

6.4 Điều khiển tối ƣu bay bằng 

6.5 Điều khiển thích nghi chuyển động xoay tối ƣu 

6.6 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU PHƢƠNG TIỆN 

BAY 

7.1 Bài toán mô phỏng điều khiển tối ƣu máy bay 

7.2 Bài toán mô phỏng điều khiển tối ƣu vệ tinh 

7.3 Bài toán mô phỏng điều khiển tối ƣu tên lửa 

 

11. Tài liệu học tập: xem tài liệu tham khảo.    

 

12. Tài liệu tham khảo:  

1.  Agus B., Bambang R., Endra J. (Eds.), Intelligent Unmanned Systems: Theory and 

Applications, Springer, 2009. 

2.  Agneta B. (Eds.), Advances in Flight Control Systems, InTech, 2011. 

3.  Antonios T., Brian W., Madhavan S., Cooperative Path Planning of Unmanned Aerial 

Vehicles, Wiley, 2011. 

4.  Ashish T., Advanced Control of Aircraft, Spacecraft and Rockets, John Wiley & Sons, 

2011. 

5.  Béla L.  Lorinc M., Nonlinear Control of Vehicles and Robots, Springer, 2011. 
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6.  Bernard E., Lloyd D. R., Dynamics of Flight Stability and Control, 3
rd

 Edition, John 

Wiley & Sons, 1996. 

7.  David A., Principles of Flight Simulation, John Wiley & Sons, 2009. 

8.  Enrico D. R., Marina R. (Eds.), Satellite Communications and Navigation Systems, 

Springer, 2008. 

9.  Fossen T. I., Mathematical Models for Control of Aircraft and Satellites, Department of 

Engineering Cybernetics, NTNU, 2011. 

10. George M. S., Missile Guidance and Control Systems, Springer, 2004. 

11. Guillaume J. J. D., Fault-tolerant Flight Control and Guidance Systems: Practical 

Methods for Small Unmanned Aerial Vehicles, Springer, 2009. 

12. Kermode A. C., Mechanics of Flight, 11
th

 Edition, Pearson Prentice Hall, 2006. 

13. Li L., Wang F. Y., Advanced Motion Control and Sensing for Intelligent Vehicles, 

Springer, 2007. 

14. Marcel J. S., Spacecraft Dynamics and Control: a Practical Engineering Approach, 

Cambridge University Press, 1997. 

15. Richard V., Optimal Control, Springer, 2010. 

16. Roy L., Stability and Control of Aircraft Systems: Introduction to Classical Feedback 

Control, John Wiley & Sons, 2006. 

17. Thoma M., Morari M. (Eds.), Nonlinear Analysis and Synthesis Techniques for 

Aircraft Control, Springer, 2007. 
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TE7851  Vật liệu tiên tiến trong hàng không 

    Advanced Materials in Aeronautics 

 

1. Tên học phần:  Vật liệu tiên tiến trong hàng không 

2. Mã học phần:  TE 7851 

3. Tên tiếng Anh:  Advanced Materials in Aeronautics 

4. Khối lƣợng: 3(3-0-0-6) 

 - Lý thuyết:  45 tiết 

 - Bài tập:    0 tiết 

 - Thí nghiệm: 0 tiết 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức nâng cao về các loại vật liệu tiên tiến và tỷ trọng của từng loại vật liệu trong 

ngành hàng không. 

- Hiểu sâu các tính chất ƣu việt của vật liệu composite và vai trò của chúng trong các kết cấu 

hàng không. 

- Nắm đƣợc phƣơng pháp tính toán cơ học Vật liệu composites 

- Nắm đƣợc các cơ chế phá hủy của vật liệu composites và các tiêu chuẩn bền để tính toán 

phân tích, kiểm bền vật liệu composites 

- Ứng dụng phần mềm ANSYS Composite tính toán kết cấu vật liệu composite 

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu Vật liệu hàng không. Qua học phần, NCS sẽ nắm 

đƣợc tỷ trọng và vai trò của các loại vật liệu trong hàng không. Qua đó thấy đƣợc vai trò và sự 

phát triển của vật liệu composite trong Hàng không. NCS sẽ nắm đƣợc phƣơng pháp cơ bản 

tính toán kết cấu vật liệu composite, các tiêu chuẩn bền trong tính toán kiểm bền vật liệu 

composites. Chƣơng cuối, NCS sẽ đƣợc ứng dụng phần mềm mô phỏng ANSYS (module 

ANSYS Composites Pre-Post) để tính toán, kiểm bền kết cấu vật liệu composites. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

 - Dự lớp: 45 tiết 

 - Bài tập: 0 tiết 

 - Thí nghiệm: 0 tiết 

9. Đánh giá kết quả:     

 - Mức độ dự giờ giảng: 10% 

 - Kiểm tra định k : 20% 

 - Thi kết thúc học phần: 70% 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 Giới thiệu môn học 

 Giới thiệu đề cƣơng môn học 

 Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: VẬT LIỆU HÀNG KHÔNG 

 1.1 Nhôm và hợp kim nhôm trong Hàng không 

 1.2 Vật liệu Titan trong Hàng không 

 1.3 Vật liệu composites trong Hàng không 

 1.4 Các loại vật liệu khác 

CHƢƠNG 2: VẬT LIỆU COMPOSITES 

 2.1 Định nghĩa và phân loại 

 2.2. Đặc tính và ứng dụng 

 2.3. Công nghệ chế tạo vật liệu composites 
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CHƢƠNG 3: LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN TẤM COMPOSITE PHÂN LỚP 

 3.1. Sợi, Nền, Composite phân lớp 

 3.2. Ứng xử bất đẳng hƣớng 

 3.3. Ứng xử đẳng hƣớng ngang - Lớp đơn hướng 

 3.4. Ứng xử của tấm mỏng composite phân lớp 

CHƢƠNG 4: TÍNH BỀN VẬT LIỆU COMPOSITE 

 4.1. Một số kết quả quan sát thực nghiệm về hƣ hỏng và phá hủy trong kết cấu Composite 

 4.2. Các tiêu chuẩn phá hủy 

 4.3 Hiện tƣợng rạn nứt ngang       

 4.4 Hiện tƣợng tách lớp        

CHƢƠNG 5: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU 

VẬT LIỆU COMPOSITE 

 5.1 Giới thiệu về module ANSYS Composite Pre-Post (ACP) 

 5.2 Ứng dụng ANSYS Composite Pre-Post tính toán kết cấu vật liệu composites 

KẾT LUẬN 

11. Tài liệu học tập: Tập bài giảng “Vật liệu tiên tiến trong hàng không” 

12. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Thế Hoàng, Denys Gamby, Experimental study and modelling of damage kinetics 

induced by matrix transverse cracking in carbon/epoxy laminates subjected to monotonic 

loading or fatigue loading, École Nationale Supérieure de Mécanique et d‟A rotechnique 

(ENSMA), Université de Poitiers, Poitiers, France, 2005. 

[2] Autar K. Kaw, Mechanics of Composite Materials, CRC Press LLC, 1997. 

[3] Suong Van Hoa, Computer-Aided Design of Polymer-Matrix Composite Structures, Marcel 

Dekker Inc., 1995. 

[4] Suong V.Hoa, Princibles of the Manufacturing of Composites Materials, DEStech 

Publications, Inc., 2009 

[5] ANSYS Composite Pre-Post Documentations 
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TE7861  Khí động đàn hồi nâng cao 

    Advanced aeroelasticity 

 

1. Tên học phần:  Khí động đàn hồi nâng cao 

2. Mã học phần:      TE7861 

3. Tên tiếng Anh:  Advanced aeroelasticity 

4. Khối lƣợng:  3(3-0-0-6) 

 - Lý thuyết:   45 tiết 

 - Bài tập:   0 tiết 

 - Thí nghiệm: 0 tiết 

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

6. Mục tiêu của học phần:  
Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức nâng cao về các hiện tƣợng khí động đàn hồi thƣờng xảy ra đối với các kết 

cấu mảnh nhƣ cánh máy bay, cầu treo, … 

- Hiểu sâu và có khả năng độc lập nghiên cứu sâu về tác động của dòng khí đối với sự rung 

động của các kết cấu mảnh.  

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về hiện tƣợng khí động đàn hồi tĩnh, hiện tƣợng khí 

động đàn hồi động (hiện tƣợng flutter) và các phƣơng pháp cho ph p dự đoán thời điểm xảy 

ra hiện tƣợng flutter đối với các kết cấu dạng mảnh (cánh máy bay, cầu treo, …). 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
 - Dự lớp: 45 tiết 

 - Bài tập: 0  tiết 

 - Thí nghiệm: 0  tiết 

9. Đánh giá kết quả:     
 - Mức độ dự giờ giảng: 10% 

 - Kiểm tra định k : 20% 

 - Thi kết thúc học phần: 70% 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 Giới thiệu môn học 

 Giới thiệu đề cƣơng môn học 

 Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ KHÍ ĐỘNG ĐÀN HỒI  

1.1. Tam giác lực: khí động-quán tính-đàn hồi 

1.2. Khí đàn hồi tĩnh 

1.3. Khí đàn hồi động 

1.4. Một số vấn đề khí động đàn hồi trong ngành kỹ thuật hàng không 

CHƢƠNG 2: KHÍ ĐỘNG ĐÀN HỒI TĨNH      

2.1. Đàn hồi khí động tĩnh 

2.2. Mô hình tiêu biểu của một cánh khí động  

2.3. Vận tốc chuyển động tạo ra điều kiện phân k  của cánh 

2.4. Sự đảo ngƣợc tác dụng điều khiển của aileron  

2.5. Sự phân k  cuả cánh thẳng có tỉ lệ sải cánh lớn 

CHƢƠNG 3: KHÍ ĐỘNG ĐÀN HỒI ĐỘNG     

3.1. Giới thiệu 

3.2. Động học mô hình tiết diện cánh 



165 

 

3.3. Hiện tƣợng rung động trong khí động học  

CHƢƠNG 4: CÁC PHƢƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN HIỆN TƢỢNG KHÍ ĐỘNG ĐÀN HỒI 

ĐỘNG        

4.1. Phƣơng pháp k 

4.2. Phƣơng pháp p - k 

4.3. Khí động không dừng 

 

11. Tài liệu học tập: Tập bài giảng “Khí động đàn hồi nâng cao” 

 

12. Tài liệu tham khảo: 
[1] Raymond L. Bisplinghoff, Holt Ashley, Robert L. Halfman, Aeroelasticity - 

Dover Publications (New York), 1996. 

[2] Earl H. Dowell, Edward F. Crawley, Howard C. Curtiss Jr., David A. Peters, 

Robert H. Scanlan, Fernando Sisto, A Modern Course in Aeroelasticity - Kluwer 

Academic, 1995. 

[3] D. H. Hodges and G. A. Pierce, Introduction to Structural Dynamics and 

Aeroelasticity, Cambridge Aerospace Series, 2002. 
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TE7871  Cơ học phá hủy và mỏi 

    Fracture mechanics and Fatigue 

 

1. Tên học phần: Cơ học phá hủy và mỏi 

2. Mã học phần:  TE7871 

3. Tên tiếng Anh: Fracture  mechanics  and Fatigue  

4. Khối lƣợng:  3(3-0-0-6) 

   - Lý thuyết:  45 tiết 

   - Bài tập:    0 tiết 

   - Thí nghiệm: 0 tiết 

5. Đối tƣợng tham dự:   Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

   - Các kiến thức nâng cao về lý thuyết cơ học phá hủy  

   - Các nghiên cứu dạng mỏi chuyên sâu phụ thuộc vào  các yếu tố môi trƣờng làm 

việc  

7. Nội dung tóm tắt: 

    Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu  về cơ học phá hủy  và mỏi,  trong đó tập trung 

các mô hình lý thuyết về cơ học phá hủy phi tuyến tính, các dạng nứt  và mỏi  của vật liệu kim 

loại, hợp kim theo điều kiện làm việc. Đồng thời bổ sung  lý thuyết và  phƣơng pháp tiên tiến 

trong dò tìm, chẩn đoán  các vết nứt và xác định độ bền kết cấu. 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 
   - Dự lớp: 45 tiết 

   - Bài tập: 0 tiết 

   - Thí nghiệm: 0 tiết 

9. Đánh giá kết quả:     
   - Mức độ dự giờ giảng: 10% 

   - Kiểm tra định k : 20% 

   - Thi kết thúc học phần: 70% 

10. Nội dung chi tiết học phần: 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn học                                                                  

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: CƠ HỌC PHÁ HỦY TUYẾN TÍNH     

1.1.  Các dạng phá hủy tuyến tính 

1.2.Cơ sở toán học của Lý thuyết Đàn hồi tuyến tính 

1.3.Cơ chế phá hủy đầu vết nứt 

1.4.Tiêu chuẩn phá hủy độc lập tuyến tính 

 

CHƢƠNG 2: CƠ HỌC PHÁ HỦY PHI TUYẾN TÍNH    

2.1  Các dạng phá hủy phi tuyến tính  
2.2  Cơ sở toán học của Lý thuyết Đàn hồi phi tuyến tính 

2.3 Tiêu chuẩn phá hủy độc lập phi tuyến tính 

 

CHƢƠNG 3: CƠ HỌC PHÁ HỦY ĐÀN – DẺO (EPFM)                

3.1  Các dạng cơ học phá hủy đàn dẻo 

3.2 Cơ sở toán học của lý thuyết  Đàn dẻo  
3.3  Biến dạng dẻo giới hạn 
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3.4  Biến dạng dẻo mở rộng 

 

CHƢƠNG 4:  ĐỘ BỀN MỎI VÀ TÍCH LŨY HƢ HẠI                                                  

    4.1   Lý thuyết mỏi của vật liệu kim loại và hợp kim 

    4.2   Độ bền mỏi gỉ 

    4.3   Độ bền mỏi nhiệt 

    4.4   Độ bền mỏi trong các điều kiện phức hợp đặc biệt 

    4.5   Phân tích dạng mỏi phức hợp các kết cấu hàng không 

    4.6   Thuyết tích lũy hƣ hại tuyến tính  

    4.7    Thuyết tích lũy hƣ hại phi tuyến tính 

    4.8    Tích lũy hƣ hại trong các môi trƣờng phức hợp 

 

CHƢƠNG 5:    SỰ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT                                                                                     

     5.1   Lý thuyết và mô hình toán học vết nứt  

     5.2   Cơ chế phát sinh và lan truyền vết nứt  

     5.3   Các phƣơng pháp chẩn đoán vết nứt 

     5.4   Các biện pháp kiềm chế phát triển vết nứt 

    

 CHƢƠNG 6:    ĐỘ BỀN VÀ TUỔI THỌ KẾT CẤU                              

     6.1 Lý thuyết  độ bền và tuổi thọ kim loại và hợp kim 

     6.2 Độ bền và tuổi thọ máy bay 

     6.3 Độ bền và tuổi thọ động cơ Hàng không  

     6.4 Độ bền và tuổi thọ các vật thể bay khác ( khinh khí cầu, UAV, tàu con thoi…) 

     6.5 Các phƣơng pháp nâng cao độ bền và tuổi thọ kết cấu 

   

  

11. Tài liệu tham khảo 

1. G. Henaff, F. Morel, Fatigue des structures - Ellipses, 2005 

2. T.L. Anderson, Fracture Mechanics – Fundamentals and Applications - CRC Press, 1995 

   3. S. Suresh, Fatigue of materials - Cambridge University Press, Cambridge Solid State 

Science Series, Cambridge, 1991. 
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5. Hƣớng chuyên sâu Kỹ thuật Tàu thủy 

5.9  Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo 

5.9.1     Danh mục học phần bổ sung 

 

TE 3601 Kỹ thuật Thủy khí         3(2-1-1-6) 

Học phần giúp sinh viên nắm v ng các qui luật cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh và các 

hình thái chuyển động cơ học của nó. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng các qui luật đó để giải 

quyết các bài toán đặt ra trong thực tế. Kỹ thuật thủy khí là cơ sở để nghiên cứu các môn máy 

thủy lực, truyền động thủy khí, tự động hóa, bôi trơn… Đặc biệt các ngành liên quan đến 

Hàng không, Tàu thủy, Cơ khí, Luyện kim, Tự động hóa …môn kỹ thuật thủy khí đóng vai 

trò rất quan trọng. 

TE 3601 Fluid mechanics        3(2-1-1-6) 

This course provides for students the knowledge about fluid statis and fluid dynamics as well 

as how to apply the knowledge to solve the problems in reality. Fluid mechanics is 

fundamental subject to study other subjects such as: hydraulics machine, Automation, 

Lubrication… Especially, for the subjects related to Aerospace, Ship Engineering, Mechanics 

Metallurgy, Automation, Fluid mechanics plays very important roles.   

 

TE3811 Khí động lực học I         3(2-1-1-6) 

Sau khi học xong môn học khí động lực học 1 sinh viên có khả năng nắm v ng nh ng khái 

niệm chuyên môn, các phƣơng trình mô tả chuyển động dòng chảy không n n đƣợc. Sinh viên 

có khả năng áp dụng các phƣơng pháp tính toán cánh nâng cho dòng chảy có thế, lý thuyết 

cánh mỏng cho cánh 2D, lý thuyết đƣờng nâng cho cánh h u hạn cũng nhƣ dòng chảy ba 

chiều không n n đƣợc. Ngoài ra sinh viên còn nắm đƣợc phƣơng pháp tính toán cho cánh 

quay khi sử dụng lý thuyết động lƣợng. 

TE3811 Aerodynamics I   3(2-1-1-6) 

After studying aerodynamics 1, students can master fundamental concepts, equations of 

incompressible flow. Students can apply computation method lifting wing for potential flow, 

theory of thin wing for 2D wings, lifting-line theory for finite wings as well as 3D 

incompressible flow. In addition, students can also master computation method for wing 

rotation when using momentum theory. 

 

TE 3400  Máy thủy khí                3(3-1-0-6) 

Học phần giúp sinh viên nắm nguyên lý hoạt đông của các máy thủy lực, cấu tạo của các máy 

thủy lực quan trọng nhƣ tua bin nƣớc, máy bơm các loại bao gồm máy thủy lực cánh dẫn và 

máy thủy lực thể tích. Sơ đồ nguyên lý của các hệ truyền động thủy lực. Các hệ phƣơng trình 

động học, động lực học cơ bản của các máy thủy lực và các hệ thồng truyền động thủy lực 

đơn giản. Phƣơng pháp lựa chọn các loại máy thủy lực cho các nhu cầu ứng dụng khác nhau 

trong ngành cơ khí động lực cũng nhƣ một số ngành khác 

TE 3400  Fluid Machines                3(3-1-0-6) 

This subject helps students grasping the operating principles and structures of important fluid 

machines such as water turbine, pumps including blading fluid machines and hydraulic 

machines; principle diagram of hydrodynamic power transmission system; The basic kinetic 

and dynamical equations of fluid machines and simple fluid power transmission systems; 

selecting methods of fluid machines for various application needs in mechanical engineering 

sector as well as other sectors. 

 

TE4891  Khí động đàn hồi           2(2-1-0-4) 

Sinh viên đƣợc trang bị kiến thức cơ sở về điều kiện chịu tải, đặc điểm kết cấu hàng không … 

là nh ng nguyên nhân sinh ra các hiện tƣợng khí động đàn hồi (KĐĐH), các phƣơng pháp 
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nghiên cứu các hiện tƣợng KĐĐH, có khả năng áp dụng các kiến thức về sức bền vật liệu, khí 

động học và điều khiển để giải thích các hiện tƣợng KĐĐH và có khả năng sử dụng phần 

mềm mô phỏng để giải quyết nh ng bài toán về KĐĐH đơn giản thực nghiệm (xoắn phá hủy 

cánh máy bay, đảo chiều tác dụng cánh lái). 

TE4891  Aeroelasticity   2(2-1-0-4) 

Students are provided the knowledge about loading conditions, feature structure of 

aeronautics … which cause aeroelastic phenomena, methods study aeroelastic phenomena, 

ability to apply the knowledge about strength of materials, aerodynamics and control in order 

to explain aeroelastic phenomena as well as using simulation software for solving problems 

of simple experimental aeroelastic phenomena (twist destroying the wing of aircraft, invert 

effect) 

 

TE4881 Khí động lực học II            3(2-1-1-4) 

Trang bị chuyên sâu cho sinh viên về kiến thức khí động lực học. Sinh viên sẽ đƣợc trang bị 

lý thuyết hiện đại tính toán cánh trong dòng chảy n n đƣợc. Lý thuyết lớp biên và phƣơng 

pháp tính toán một số bài toán cụ thể trong lớp biên nhằm cho sinh viên hiểu đƣợc bản chất 

phƣơng pháp tính lực cản nhớt. Học phần cũng giới thiệu cho sinh viên khái niệm về dòng 

chảy rối để phục vụ cho một số ứng dụng thực tế. 

TE4881 Aerodynamics II   3(2-1-1-4) 

This course provides in-depth knowledge in aerodynamics. The students will be equipped a 

modern computing theory of wing in compressible flow. Boundary layer theory and numerical 

method calculating some particular problems in boundary layer in order for students to 

understand the origin of viscous drag method. This course also introduces the concept of 

turbulent flow to resolve some practical application. 

 

TE4530  Động lực học hệ thống thủy lực             2(2-1-0-4) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có đủ kiến thức chuyên sâu về mô hình hoá toán học hệ 

truyền động và điều khiển thuỷ lực thể tích. Có kiến thức về mô hình hoá hệ thống và khảo sát 

đánh giá chất lƣợng hệ thống. 

TE4530  Dynamics of hydraulic systems 2(2-1-0-4) 

After completing this subject, students have the in-depth knowledge of mathematical modeling 

of hydraulic transmission and control system, as well as the knowledge of system modeling, 

investigation and evaluation of the system performances. 

 

TE4480  Lý thuyết cánh II                2(2-1-0-4) 

Sau khi kết thúc học phần này học viên, từ các thông số kỹ thuật của một máy thủy lực yêu 

cầu của sản xuát, có thể xác định đƣợc các thông số cơ bản của profile cánh để phục vụ cho 

việc thiết kế một máy thủy lực cánh đẫn nhƣ bơm cánh dẫn tua bin nƣớc, quạt …Đồng thời 

cũng có thể kiểm tra, đánh giá đƣợc các đặc tính của profile cánh mình vừa thiết kế ra có đáp 

ứng đƣợc yêu cầu chất lƣợng về mặt thủy lực không. 

TE4480  Wing theory II                2(2-1-0-4) 

After completing this subject, students will be able to determine the basic parameters of wing 

profile from the technical information of one required fluid machine in order to design one 

blading fluid machine such as blade pump, water turbine, and fan.  In addition, students will 

also able to test, evaluate the characteristics of the designed wing profile whether it meet the 

quality requirements in hydraulic aspect or not. 

 

TE4572     Đo lƣờng thủy khí         2(2-0-0-4) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đo lƣờng các thông số dòng chảy: Nh ng 

khái niệm cơ bản về ph p đo, các phƣơng pháp đo đạc các thông số dòng chảy, các phƣơng 
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pháp đo lƣờng các thông số máy khác nhau. Hƣớng dẫn các phƣơng pháp đánh giá sai số đại 

lƣợng đo, cách lƣu tr  và xử lý số liệu đo trong nghiên cứu và kỹ thuật ứng dụng. 

TE4572     Fluid flow Measurement 2(2-0-0-4) 

Supplying to student the fundamentals of fluid flow measurement in engineering, including: 

measurement concepts in fluid engineering, measurements of fluid machines’s parameter, 

measurement in water tunnel, ... The student can learns about how to estimate the precision of 

measurement, data store and processing for application in research and engineering. 

 

TE5620     Ổn định và điều khiển tàu thủy           2(2-1-0-4) 

Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về các hệ thống điều khiển chuyển động tàu, 

kỹ năng sử dụng phần mềm trong phân tích và tổng hợp các hệ thống này. Sau khi kết thúc 

học phần học viên có khả năng giải quyết các bài toán cơ bản trong phân tích và tổng hợp hệ 

thống điều khiển chuyển động tàu. 

TE5620     Ship stability and control           2(2-1-0-4) 

This course provides for students fundamental knowledge about control systems of ship and 

skills of using software for analyzing and synthetizing these systems. By learning this subject, 

students will be able to solve basis problems in analyzing and synthetizing control systems of 

ship.  

 

TE5621 Hệ thống điều khiển thông minh cho các phƣơng tiện tự hành              2(2-1-0-4)  

- Cập nhật mô hình động lực học và điều khiển chuyển động của các phƣơng tiện tự hành, bao 

gồm: Phƣơng tiện bay không ngƣời lái và phƣơng tiện tự hành dƣới nƣớc. 

- Sử dụng các kỹ thuật điều khiển hệ thống, nhƣ điều khiển theo dõi, điều khiển thích nghi, lô 

gíc mờ đƣợc kết hợp hợp với lý thuyết Lyapunov, phƣơng thức Backstepping, PID, SMC 

(Sliding Mode Control), Automata và Điều khiển tối ƣu cho các phƣơng tiện tự hành. 

- Nghiên cứu về các phƣơng pháp mô hình hóa và mô phỏng điều khiển bằng công nghệ 

hƣớng đối tƣợng với: Ngôn ng  mô hình hóa hệ thống (SysML – System Modeling 

Language), Ngôn ng  mô hình hóa hợp nhất trong thời gian thực (RealTime Unified 

Modeling Language) và ModelicaML (Modelica Modeling Language), Công nghệ hệ thống 

hƣớng đối tƣợng ("Vee", ROPES – Rapid Object-Oriented Process for Embedded Systems, 

MDA- Model Driven Architecture). 

- Phƣơng pháp hƣớng đối tƣợng để phân tích, thiết kế, mô phỏng và thực thi hệ thống điều 

khiển thông minh cho các phƣơng tiện tự hành. 

- Sử dụng công cụ phần mềm để mô phỏng và thực thi các ứng dụng về điều khiển các 

phƣơng tiện tự hành nhằm đạt đƣợc mô hình thiết kế điều khiển tối ƣu.  

TE5621 Intelligent Control Systems for Autonomous Vehicles  2(2-1-0-4) 

- Updating dynamics and motion control models of autonomous vehicles including unmanned 

aircrafts and underwater vehicles. 

- Using system control techniques such as the observer, adaptive and fuzzy logic control 

combined with Lyapunov theory, Backstepping method, PID, SMC, Automata and Optimal 

control theory for autonomous vehicles 

- Study on modeling and simulation methods by using the object-oriented technology: SysML 

– System Modeling Language, RealTime UML - Unified Modeling Language and 

ModelicaML - Modelica Modeling Language, Object-oriented system engineering ("Vee", 

ROPES – Rapid Object-Oriented Process for Embedded Systems, MDA- Model Driven 

Architecture). 

- Object-oriented method for analyzing, designing, simulating and implementing intelligent 

control systems of autonomous vehicles. 

- Using software tools to simulate and implement control applications of autonomous vehicles 

in order to obtain an optimal control design model. 
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TE5630  Thủy động lực học tàu thủy         3(3-1-0-4) 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về quy luật cân bằng, các lực tƣơng tác của vật 

rắn chuyển động trong chất lỏng, tính toán dỏng chảy n n đƣợc và không n n đƣợc của chất 

lỏng thực. Áp dụng các hiểu biết để giải các bái toán tƣơng tác gi a chất lỏng và vật rắn. 

TE5630  Ship hydrodynamics         3(3-1-0-4) 

The goal of this lecture is to provide for students knowledge about rule of balance, forces 

acting on solid object moving in fluid, calculation of compressible and incompressible of real 

fluid. By applying the knowledge, students will be able to solve the problem related to the 

impact of fluid and solid object 

 

TE 5631 Động lực học các phƣơng tiện chuyển động     2(2-1-0-6) 

Hệ phƣơng trình chuyên động cơ bản củavật rắn, phƣơng pháp khảo sát. Phân tích các cơ cấu 

ảnh hƣởng tới ổn định và điều khiển của máy bay, tàu thuyền và các phƣợng tiện lặn trên các 

sản phẩm mới nhất. Giải các vấn đề về ổn định tĩnh, động cho các chuyển động dọc, ngang, 

hƣớng và bề mặt …ứng dụng trong chuyển đông của máy bay và tàu thuyền. Các vấn đề về 

lái tự động. 

TE 5631 Dynamics of vehicles  moving    2(2-1-0-6) 

The equations of motion. Methods of solution and discuss. Analyse of basis elements of 

stability, control of body moving as aircrafts, ships and underwater vehicles. Solutions of 

statics, dynamics stability, control of aircraft, ships and underwater vehicles are discussed. 

The problems of autopilot design are presented. 

 

TE4575      Công nghệ chế tạo máy thuỷ khí         2(2-1-0-4) 

Môn học này trang bị kiến thức ứng dụng cao cho kỹ sƣ ngành Máy và tự động thủy khí về 

thực hành thiết kế chế tạo các sản phẩm hình dạng phức tạp của máy thủy lực cánh dẫn; các 

chi tiết yêu cầu độ chính xác cao của máy thủy lực thể tích; ... Môn học giúp sinh viên  lựa 

chọn các phƣơng pháp thiết kế, các bƣớc xử lý công nghệ cụ thể nhằm tối ƣu hóa trong thiết 

kế chế tạo cũng nhƣ ứng dụng thực tế sản xuất.     

TE4575      Manufacturing technologies of fluid machines     2(2-1-0-4) 

This subject supplies the in-depth knowledgement for engineerer of flui machine in 

manufacturing technology  after completing the hydraulic design, such as: the complicated 

geometrical design of impeller or the high precision demands of hydraulic component,... 

Based on the knowledgement of manufacturing technologies, the design of machine and 

manufacturing processes can be considered for optimization and application. 

 

TE4571      Hệ thống trạm bơm và trạm thủy điện   2(2-1-0-4) 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên hiểu đƣợc phƣơng pháp tính toán, lựa chọn thiết kế 

trạm bơm và hệ thống máy bơm; nắm đƣợc các kiến thức cơ bản về cấu trúc các hạng mục 

công trình, biện pháp thiết kế và lựa chọn phƣơng án thiết kế, các vấn đề kỹ thuật của hệ 

thống tua-bin thủy điện. Sinh viên đƣợc mở rộng tƣ duy ứng dụng về máy cánh dẫn trong hệ 

thống năng lƣợng dòng chảy. 

TE4571      Pumping systems and hydroelectric station   2(2-1-0-4) 

After completting this subject, student can understand about the systems of calculation 

method for determination of hydro-equipment and machine, the system design as well as the 

construction. The student also can learn about the problems and strouble shooting in system 

for developing the engineering skills in application of rotary machinery with fluid power 

system. 
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TE 4490   Bơm quạt cánh dẫn II 2(2-1-0-4) 

Học xong học phần này sinh viên nắm đƣợc nh ng phƣơng pháp cơ bản tính toán thiết kế 

bơm, quạt ly tâm, hƣớng trục và hƣớng ch o, có thể thiết kế và tính bền một số các chi tiết 

của các loại bơm, lựa chọn các kiểu đệm lót trục bơm. 

TE 4490   Rotary pump and fan II 2(2-1-0-4) 

After completing this subject, students can grasp the basic methods of designing and 

calculating pumps, centrifugal fans, axial and diagonal directions; and students can design 

and caculate the durability of some components of pumps, and can choose seal types for 

pump axis. 

 

TE4500   Tuabin nƣớc II 2(2-1-0-4) 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể: 

- Tính toán, thiết kế đƣợc tổ máy tuabin thủy lực cho 1 trạm thủy điện. 

- Tính toán đƣợc các chế độ điều chỉnh (tính toán điều chỉnh đảm bảo) và lựa chọn các 

thông số cơ bản của hệ thống điều chỉnh. Bố trí đƣợc thiết bị điều tốc trong nhà máy 

của trạm thủy điện. 

TE4500   Water turbine II 2(2-1-0-4) 

After completing this subject, students can: 

- Caculating, designing water turbine group for one hydroelectric stations; 

- Caculating the adjusting modes (guaranted adjustment) and choosing the basic 

parameters of adjusting system. Arranging the speed control equiments in the factory 

of hydroelectric stations; 

 

TE4576 Robot công nghiệp 2(2-1-0-4) 

Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm đƣợc các kiến thức cơ bản về Robot công 

nghiệp,  có khả năng vận dụng các kiến thức đó trong phân tích, khảo sát & tính toán thiết kế, 

khai thác sử dụng các hệ thống tự động robot công nghiệp, thiết kế lựa chọn hệ điều khiển và 

tự động hóa, thiết kế hệ thủy lực phục vụ ứng dụng trong kỹ thuật. 

TE4576 Industrial robot 2(2-1-0-4) 

This subject supplies to student the knowledgement in robotic engineering, especially in 

hydraulic and pneumatic industrial robots. After completting the course, student can make a 

design for a robotic system, from the analysis of the dynamics, control mode to design the 

hydraulic system for solving the application in engineering. 

 

 

TE4650   Hệ thống tàu thủy 2(2-1-0-4)   

Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về các hệ thống trên tàu thủy. Sau khi kết 

thúc học phần, học viên có khả năng tính toán thiết kế các hệ thống cơ bản trên tàu. 

Nội dung: Nguyên lý làm việc các hệ thống trên tàu thủy. Yếu tố kết cấu của hệ thống; cơ sở 

tính toán thủy lực đƣờng ống; các hệ thống hầm hàng; hệ thống cứu hỏa; hệ thống vệ sinh; hệ 

thống sƣởi; hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống làm lạnh... Thiết kế, tính chọn 

các hệ thống trang bị trên tàu thủy. 

TE4650  Marine Auxiliary Machinery 2(2-1-0-4) 
This subject provides to students the knowledge  of marine auxiliary machinery and systems 

such as maneuvering system, cargo loading devices, anchors, life buoy and boats, tugging 

devices… After studying of this subject，the students should understand the principles and 

constructions of the marine auxiliary machinery and have an ability for designing and 

calculation of the systems. 
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TE4660   Thiết bị tàu thủy 2(2-1-0-4)    

Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về các thiết bị trên tàu thủy. Sau khi kết 

thúc học phần, học viên có khả năng tính toán thiết kế các thiết bị cơ bản trên tàu. 

Nội dung: Giới thiệu chung về thiết bị tàu thủy ( thiết bị lái; thiết bị làm hàng; thiết bị neo; 

thiết bị chằng buộc; thiết bị cứu sinh; thiết bị k o; thiết bị phòng chống va…). Nguyên lí làm 

việc các thiết bị tàu thủy. Tính toán, thiết kế các thiết bị tàu thủy thông dụng: thiết bị lái; thiết 

bị làm hàng; thiết bị neo; thiết bị chằng buộc; thiết bị cứu sinh; thiết bị k o; thiết bị phòng 

chống va… 

TE4660  Ship equipment 2(2-1-0-4) 

This subject provides for students fundemental knowledge about ship’s equipment such as 

steering gear, cargo handling equipment, anchoring gear; mooring gear, safty 

equipment.....and the working principle of equipments. Calculation and design of equipments 

such as steering gear, cargo handling equipment, mooring gear...are also included in this 

subject. 

 

TE5610       Chân vịt tàu thủy          2(2-1-0-4)    

Học phần học trƣớc:TE3610 

Mục tiêu: trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và kỹ năng thiết kế chân vịt tàu thủy. Kết 

thúc học phần, học viên có khả năng thiết kế chân vịt tàu thủy. 

Nội dung: Giới thiệu chung về chân vịt tàu thủy. Tóm tắt lý thuyết chân vịt lý tƣởng. Các đặc 

trƣng hình học và thủy động lực học của chân vịt. Các phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế 

chân vịt. Chân vịt trong ống đạo lƣu. 

TE5610       Ship propellers  2(2-1-0-4) 
 This subject provide to students the knowledge of designing ship propellers. The contents of 

the given lectures are including principle and constructions of marine propulsive devices, 

ship propellers, propeller geometry types, methods of designing ship propellers. After 

obtaining this subject, students may have a good knowledge of marine propulsive and ship 

propeller design. 

 

TE5650        Ứng dụng tin học trong công nghiệp đóng tàu         2(2-1-0-4)     

Học phần giúp sinh viên khả năng hiểu và sử dụng các phần mềm chuyên ngành tàu thủy. 

Sinh viên sẽ đƣợc học các kiến thức và kỹ năng cơ bản từ việc xây dựng mô hình tàu tới tính 

toán các đƣờng cong thủy lực, bonjean, tính toán ổn định. Học phần cũng trang bị cho sinh 

viên các phƣơng pháp tính toán sức cản và lực đẩy cho tàu, tính toán kết cấu và triển khai 

công nghệ cho tàu. 

TE5650        Apply informatics in shipbuilding industry        2(2-1-0-4) 

The capability of using software for calculating and designing a ship is the goal of this 

subject. Fundamental knowledge and skill of how to build 3D model of ship as well as steps to 

calculate hydrostatic curves, bonjean curves and stability of ship will be given. This subject 

also provides for students method of calculating resistance and propulsion of ship, 

construction of ship and deploying technology for shipbuilding. 

 

TE4861  Tiếng Anh chuyên ngành 2(2-1-0-6) 

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản về phƣơng pháp sử dụng tiếng 

Anh trong kỹ thuật nói chung và tiếng Anh sử dụng trong chuyên ngành Hàng không. Sinh 

viên sẽ đƣợc dạy tập trung về các kỹ năng đọc và viết tài liệu kỹ thuật tiếng Anh phục vụ cho 

việc học tập và nghiên cứu cũng nhƣ công việc kỹ thuật trong tƣơng lai của chuyên ngành 

này. Sinh viên đƣợc thực hành phƣơng pháp đọc và tra cứu nhanh tài liệu mình cần và 

phƣơng pháp trình bày một văn bản kỹ thuật bằng tiếng Anh giúp sinh viên có khả năng sử 

dụng tiếng Anh trong công việc. 
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TE4861  Specialized technical English 2(2-1-0-6) 
This subject provides for students the basic knowledge on general method of using English in 

engineering fields as well as special English using in Aeronautical Engineering. Students are 

taught focusing on reading and writing technical English documentation which subject for 

studying, researching and also technical work in their future in this field. Students are 

practiced reading and fast searching methods for their required documents and composing 

method for English documents that helps them to be able to use English in their works. 

 

TE4901   Cơ học phá huỷ  3(2-2-0-6) 

 ục tiêu: Sinh viên có kiến thức khái quát về môn học “Cơ học phá hủy”, đặc biệt là nh ng 

kiến thức cần thiết để áp dụng cho ngành Hàng không trong đó có nh ng hiểu biết vết nứt, 

quá trình phát triển vết nứt, đánh giá vết nứt và các biện pháp khắc phục để hạn chế sự cố do 

vết nứt gây ra. 

Nội dun : Trang bi cho sinh viên mối liên hệ gi a tuổi thọ còn lại của kết cấu và kích thƣớc 

vết nứt; Kích thƣớc vết nứt tối đa cho ph p là bao nhiêu để đảm bảo kết cấu làm việc an toàn 

với lực làm việc đã tính toán đƣợc. Thời gian vết nứt phát triển là bao lâu từ một chiều dài vết 

nứt ban đầu đã biết đến chiều dài vết nứt tối đa cho ph p. 

TE4901   Fracture Mechanics  3(2-2-0-6) 
Objectives: This subject is provide a general knowledge of Fracture Mechanics, especially 

for the knowledge that is necessary to apply for aeronautical engineering including the 

understanding of structure with crack, crack propagation process, investigation of cracked 

structure and how to restrict the failure for the structure due to the crack. 

Content: Students are taught on relationship of the residual strength of a cracked structure 

based on the crack length; The critical crack length that is safe for a structure under a known 

working load. Students are also taught on expected crack growth time from an initial crack 

length to the critical length. 

 

TE5801   Động cơ Hàng không II  2(2-0-1-4) 

nghiên cứu các hệ thống: Hệ thống bôi trơn, hệ thống tự động định lƣợng nhiên liệu, hệ thống 

trích khí, các hệ thống điều khiển khe hở gi a đầu cánh máy n n, tua bin với stato, hệ thống 

xoay cánh hƣớng Máy n n khí, hệ thống đảo chiều lực đẩy, hệ thống chống vuợt tốc, hệ thống 

khởi động động cơ. Nguyên lý, cấu tạo của các dụng cụ đo trên động cơ.  

Trong từng hệ thống nắm đƣợc nguyên lý hoạt động, cấu tạo và chức năng của các phần tử... 

TE5801   Aircraft Engine  II  2(2-0-1-4) 

This course aims to introduce the following systems: Lubrication system,  automatic system 

for fuel, airbleed system, clearance control system for turbine and compressor, variable 

stator system for compressor, thrust reverse system, anti exceed speed systems, engine starter 

system.  Principle and the components of the instruments on the engine. 

 

TE4871    Cơ sở thiết kế máy bay 3(2-0-2-4) 

Sinh viên bƣớc đầu làm quen với công việc thiết kế kỹ thuật của máy bay. Sinh viên đƣợc rèn 

luyện cách phân tích và tổng hợp một cách hệ thống các kiến thức cơ bản của các lĩnh vực 

nhƣ khí động lực học, ổn định và điều khiển bay, động cơ và lực đẩy máy bay, kết cấu hàng 

không và tối ƣu hóa trong việc thiết kế máy bay. Bài tập thiết kế và chế tạo 1 mẫu máy bay 

mô hình đƣợc phân công theo nhóm và yêu cầu sinh viên thảo luận làm việc theo nhóm để tìm 

lời giải nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể. Sản phẩm chế tạo là máy bay mô hình giúp 

sinh viên có cái nhìn tổng quan và đánh giá đƣợc quy trình thiết kế và kiểm nghiệm đƣợc các 

thông số thiết kế ban đầu. 
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TE4871    Fundamentals of aircraft design 3(2-0-2-4) 

The aims of this course are to provide to students some knowledge and technique of the 

aircraft design. Students are trained to analyze and synthesize systematically knowledge of 

areas such as aerodynamics, stability and flight control, engine and aircraft propulsion, 

aerospace structures and optimization in aircraft design. Students are divided in groups and 

work together to design and fabricate an aircraft model. Through this course, students have 

an overview of aircraft design process and have a chance to practice some skills such as: 

design, fabrication and testing of a radio control aircraft. 

 

TE6600 Cơ học chất lỏng ứng dụng 3(2-2-0-6) 

Các tính chất của chất lỏng; sức căng mặt ngoài; tính nhớt. Tĩnh học; Động học chất lỏng; 

Xoáy và lƣu số vân tốc. Phân tích chuyển động của chất lỏng dƣới dạng tích phân: Định luật 

bảo toàn khối lƣợng, mô men động lƣợng và năng lƣợng. Phƣơng trình liên tục; Các dạng 

khác nhau của phƣơng trình liên tục, Phƣơng trình Becnoullis, Phƣơng trình Navier – Stokes; 

Các dạng khác nhau của phƣơng trình năng lƣợng. Áp dụng phƣơng pháp tích phân và sai 

phân giải các phƣơng trình bảo toàn khối lƣợng. Dòng thế phẳng, Hàm dòng, hàm thế vận tốc, 

phƣơng pháp chồng chất, lƣu số vận tốc, lực nâng. Phân tích thứ nguyên, tƣơng tự và mô hình 

hóa, Lý thuyết Pi của Buckingham. Dòng chảy tầng và rối; Ảnh hƣởng của tính nhớt – lớp 

biên – lớp biên quá độ. 

TE6600 Applied Fluid Mechanics 3(2-2-0-6) 
Properties of fluid. Fluid statics and kinematics. Law for conservation of mass, momentum, 

angular momentum and energy; Bernoullis equation; Navier-Stokes equation; Two 

dimensional potential flow, stream function, velocity potential, flow superposition, circulation 

and lift. 

Dimensional analysis, Similitude and model testing, Buckingham’s Pi Theorem. Laminar and 

turbulent flows, Viscous effect – Boundary layer- Separation phenomena 

 

 

 

TE6941 Phƣơng pháp tính toán trong cơ học chất lỏng (CFD) 2(2-1-0-4) 

Học phần bắt đầu bằng việc giới thiệu phƣơng pháp giải số trong cơ học chất lỏng. Trong 

phần này trình bày khái quát các ƣu, nhƣợc điểm và khả năng cũng nhƣ giới hạn của phƣơng 

pháp số. Trong phần 2, học phần trình bày phƣơng pháp sai phân h u hạn. Phƣơng pháp xấp 

xỉ đạo hàm bậc nhất, bậc hai… và việc thiết lập các điều kiện biên cho bài toán đƣợc giới 

thiệu cụ thể trong phần này. Phần 3 liên quan đến phƣơng pháp thể tích h u hạn. Trong đó 

các phƣơng pháp tích  phân mặt, thể tích, phƣơng pháp nội suy và đạo hàm cục bộ đƣợc trình 

bày. Phần 4, học phần trình bày một số phƣơng pháp giải hệ phƣơng trình đại số thông qua rời 

rạc hóa. Phần 5 giới thiệu phƣơng pháp số giải phƣơng trình Navier – Stock trên cơ sở giải 

biến áp suất theo cấu trúc lƣới cụ thể. Phần cuối của học phần trình bày về một phần mềm cụ 

thể (FLUENT) úng dụng công nghệ CFD cho tính toán dòng chảy. 

TE6941 Computational fluid dynamics 2(2-1-0-4) 

This course is one of the branches of fluid mechanics that uses numerical methods and 

algorithms to solve and analyze problems involving fluid flows. Computers are used to solve 

millions of calculations required in order to simulate the interaction of liquids and gases with 

surfaces defined by boundary conditions. Firstly, the course presents introduction, 

advantages and disadvantages of numerical methods and limited conditions. In the second 

part, some fundamental methods developed for some specific problems as finite difference 

method and finite volume method are introduced. Solution methods for Navier-stockes 

equations based on pressure - correction are described for staggering and lococating 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics
http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_methods
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms
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Cartesian grids in the third part.  Finally, some developed commercial codes such as Fluent, 

sarture...are presented. 

  

TE6800 Hệ thống truyền động thủy lực khí nén trên máy bay 3(3-0-0-6) 

Các khái niệm cơ bản, phân loại, các loại máy thuỷ lực dạng đặc biệt và trƣờng hợp ứng dụng. 

Nguyên lý làm việc và kết cấu của các phần tử thủy khí. Ứng dụng cho các hệ thống trên máy 

bay nhƣ thu thả càng, phanh và chống trƣợt, thổi ngƣợc động cơ, các hệ thống lái, các trang 

thiết bị mặt đất. Xác định các thông số cơ bản và các tính toán đặc tính tĩnh của các hệ thống. 

TE6800 Aicraft fluid systems 3(3-0-0-6) 

General concepts, classifications of fluid machines, types of fluid machines and components, 

fluid systems applicable in an aicraft: landing gear system, drive system, broke and antiskid 

systems, fluid systems applicable in ground vehicles. 

 

TE6471 Các hệ truyền động thủy lực theo dõi 2(2-1-0-4) 

Nh ng khái niệm chung về van phân phối theo dõi. Các cơ cấu khuếch đại thủy lực và các hệ 

truyền động thủy lực theo dõi, kết cấu, nguyên lý hoạt động, phân loại và lĩnh vực sử dụng. 

Tính toán động lực học các van theo dõi, các bộ khuếch đại thủy lực và các bộ truyền động 

thủy lực theo dõi. Khảo sát làm việc và ổn định các hệ truyền động thủy lực theo dõi 

TE6471  Hydraulic following-up system 2(2-1-0-4) 

Basic concepts of servo valves, servo system configuration, area of application. Modelling of 

servo valve, system stability analysics. 

 

TE6451 Máy thủy lực nâng cao 2(2-1-0-4) 

Cơ sở lý thuyết của máy cánh dẫn, phƣơng pháp tính toán thiết kế bơm ly tâm và tua bin tâm 

trục, bơm và tua bin hƣớng trục, bơm và tua bin hƣớng ch o. Thiết kế cơ cấu dẫn dòng của 

bơm và tua bin. Ứng dụng các chƣơng trình phần mềm tính toán thiết kế bơm và tua bin thủy 

lực. 

TE6451 Advanced Hydraulic machines 2(2-1-0-4) 

Theoretical foundation of hydro – turbo machines, calculation methods of centrofugal pumps 

and turbines, mixflow pumps and turbines calculation and design. Sofwares applicable for 

designing of hydro – turbo machines 

 

TE6890 Kết cấu hàng không nâng cao 3(2-2-0-6) 

Môn học cung cấp cho ngƣời học khối lý thuyết chuyên sâu và các công cụ phân tích kết cấu 

hàng không – không gian. Phƣơng pháp phân tích, tính toán lực tác động lên các bộ phận của 

máy bay, kết hợp việc sử dụng phƣơng pháp (giải tích và số) phân tích nội ứng suất và biến 

dạng của kết cấu, giúp ngƣời học có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế kết cấu 

trong lĩnh vực hàng không và không gian hiện đại. 

TE6890 Advanced Aircraft Structures 3(2-2-0-6) 

The course will provide an advanced theory and analysis tools for aerospace structure. Those 

tools are analysis and calculation methods to calculate force acting on parts of an aircraft; 

and combined methods (analytical and numerical) to analyse internal stress and deformation 

of the structure; The course also support students for finding a solution  related to structure 

of modern aerospace design. 

 

TE6810 Khí nhiệt động lực học trong động cơ máy bay 3(2-2-0-6) 

Khí động học tua bin và máy n n dọc trục, cách làm mát tua bin, tính toán lớp biên máy cánh 

dẫn, tiếng ồn động cơ 

 

 



177 

 

TE6810 Aerothermodynamics of aicraft engines 3(2-2-0-6) 

The main content presented in this course is following topics: i) characteristics of the flow in 

axial flow compressor; ii) Turbine Aeodynamics; iii) Cooling design problem in turbine; iv) 

Computational of Turbomachinery Boundary Layers and Engine noise 

 

TE6830 Khí động lực học nâng cao 3(2-2-0-6) 

Môn học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khí động lực học của dòng chuyển 

động n n đƣợc, không nhớt và có nhớt, … Môn học nghiên cứu chi tiết nguồn gốc lực cản tác 

động lên máy bay và các phƣơng pháp ƣớc tính lực cản. Khảo sát dòng chuyển động ngƣỡng 

âm, trên âm và siêu âm bằng phƣơng pháp tính toán không nhớt, phƣơng pháp đƣờng đặc 

trƣng. Giới thiệu lý thuyết lớp biên. 

TE6830 Advanced aerodynamics 3(2-2-0-6) 

This course provides in-depth knowledge in aerodynamics of compressible, viscous and non-

viscous flow …. The topic of this course is: Origin of drag force acting on aircraft; how to 

calculate the drag force; Compressible fluid flow: sonic flow, supersonic flow and hypersonic 

flow; Characteristic line method; Boundary layer theory. 

 

TE6520 Rô bốt thủy lực - khí nén trong tự động hóa sản xuất 3(2-2-0-6) 

Nh ng khái niệm chung về rô bốt và rô bốt công nghiệp. Tính toán các hệ truyền động thủy 

lực và khí n n trong rô bốt công nghiệp. Tìm hiểu các phƣơng pháp điều khiển dẫn động 

trong rô bốt công nghiệp. 

TE6520 Pneumatic and hydraulic Robots in Industrial Automation Systems 3(2-2-0-6) 

Basic concepts on robot and industrial robot, fluid system calculation. 

 

TE6481 Hệ thống thuỷ lực tác động theo bƣớc 2(2-0-0-4) 

Các khái niệm cơ bản, phân loại các loại máy thuỷ lực dạng đặc biệt và trƣờng hợp ứng dụng. 

Các thông số và các tínhtoán cơ bản. 

TE6481 Hydraulic stepping systems 2(2-0-0-4) 

General concepts, classification, design and  operation of some fluid stepping motors, 

application cases. 

 

TE6491 Truyền động thủy động nâng cao 2(2-1-0-4) 

Cơ sở lý thuyết, phân loại khớp nối và biến tốc thủy lực, sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc 

và các phƣơng trình cơ bản; sự phân bố vận tốc trong khớp nối, tính toán trƣờng vận tốc và áp 

suất trong biến tốc. Sự làm việc phối hợp của các loại động cơ với khớp nối và biến tốc thủy 

lực. 

TE6491  Advanced hydro-dynamic transmission 2(2-1-0-4) 

Back ground, classification of hydro-dynamic clutch and transformation; structure and 

governing equations flow in hydro-dynamic cluth, drive engine and hydro-dynamic 

transmission interface.  

 

TE6500 Thiết bị ứng dụng năng lƣợng gió 3(2-2-0-6) 

Khái niệm cơ bản về năng lƣợng gió, về thủy khí động lực học ứng dụng. Lý thuyết và kết cấu 

động cơ gió. Ứng dụng năng lƣợng gió. 

TE6500 Equipment of wind energy application 3(2-2-0-6) 

General concepts of wind energy and aplied fluid mechanics theory and design of wind 

turbine, Design and calculation of wind turbines, application of wind energy. 
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TE6640   Lắc và thiết bị giảm lắc tàu thủy 3(2-1-1-6) 

Sóng lan truyền. Các đặc trƣng thủy động . Lắc tuyến tính trên nƣớc tĩnh và trên sóng điều 

hòa. Lắc tuyến tính trên sóng không điều hòa. Thiết bị giảm lắc. 

TE6640  Seakeping and ship stabilization 3(2-1-1-6) 

Progresive wave. Hydrodynamics characteristics. Linear ocsilation on still water and regular 

wave. Linear ocsilation on irregular wave. Anti ocsilating devices. 

 

TE6630  Thiết bị đẩy tàu thủy 3(2-2-0-6)   

Thiết bị đẩy là bộ phận quan trọng để tạo ra lực đẩy giúp tàu thủy thắng lực cản do nƣớc, sóng 

tạo nên để di chuyển tàu. Ngày nay, với nền công nghệ hiện tiên tiến cùng với sự trợ giúp của 

máy tính và các máy công cụ, nh ng con tàu đóng mới ngày càng hiện đại. Đi cùng với sự 

hiện đại đó là hệ thống thiết bị đẩy ngày càng phong phú và phát huy hiệu quả cho từng loại 

loại tàu thủy chuyên dụng. Học phần này sẽ cung cấp cho học viên nh ng kiến thức cơ bản về 

nguyên lý làm việc và công việc thiết kế thiết bị đẩy tàu thủy. Kết thúc học phần, học viên có 

thể phân tích độc lập để đƣa ra phƣơng án lựa chọn, tính toán, thiết kế từng loại thiết bị đẩy 

phù hợp để trang bị cho từng loại tàu thủy khác nhau. 

TE6630  Marine Propulsive Systems 3(2-2-0-6)   

The aim of this lecture is to give a basic knowledge about fundamental concepts and related 

calculations within ship propellers and other propulsive systems. Propulsive systems are 

parts that create propulsive force to help the ship defeats its water and wind resistant forces. 

Ship propellers need to be very efficient. This implies that the energy supplied to the propeller 

is to be converted to thrust with only a minimum of losses. The propellers should not suffer 

from erosion damage due to propeller cavitation. Finding the right balance between these 

demands is a major task of the designers. In this course, students will study about designing 

the blade geometry of propellers, such as…, which satisfies all the above requirements. The 

hydrodynamic performance is evaluated by computational analyses and sometimes followed 

by model experiments (if possible). 

 

TE 6620  Lực cản tàu thủy 3(2-2-0-6) 

Môn học giảng dạy các thành phần lực tác dụng lên vỏ tàu. Cở sở lý thuyết trong việc tính 

toán lực tác động lên tàu thuyền. Các phƣơng pháp tính sức cản tàu. Sức cản cho các loại tàu 

thuyền khác nhau. Phƣơng pháp thử nghiệm tàu. Các loại đồ thị tính sức cản. 

TE 6620  Ship Resistance 3(2-2-0-6) 

The course describes the component of water resistance applicant on the ships. Bases theory 

of Resistance calculation and powering of ships. Describe the development of resistance 

estimation methods. Ship model resistance test procedure. Present the diagrams for 

resistance evaluation. 

 

TE6610    Động lực học tàu nguyên lý lực nâng động 3(2-2-0-6) 

Các đặc thù thủy động lực và đặc thù kết cấu của tàu nguyên lý lực nâng động. Thủy động lực 

học quá trình lƣớt, lực cản và tính năng hàng hải tàu lƣớt. Thủy động lực học cánh ngầm, lực 

cản và tính năng hàng hải tàu cánh ngầm. Tàu đệm khí, các cơ chế tạo đệm khí và các quan hệ 

đặc trƣng cho quá trình tạo đệm khí; Váy đệm khí; Lực nâng và lực cản tàu đệm khí; Tính 

năng hàng hải tàu đệm khí.  

TE6610    Dynamics of high speed crafts 3(2-2-0-6) 

Hydrodynamic features and construction features of high speed crafts. Hydrodynamics of 

gliding, resistance and seakeeping capalibity of planing crafts. Basics of hydrofoil theory, 

resistance and seakeeping capalibity of hydrofoil crafts. Air cushion crafts, principles of air 

cushion creation and relations of air cushion creation procces; Flexible skirt; Lift and drag of 

air cushion crafts; Seakeeping of air cushion crafts. 
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TE6660 Thủy động lực học nâng cao   3(2-2-0-6)    
Môn học hƣớng tới việc phát triển các phƣơng trình cơ bản của cơ học chất lỏng và đơn giản 

hóa các điều kiện động lực học biển để ứng dụng các nguyên lý vào giải các bài toán kỹ thuật. 

Chƣơng trình học bao gồm các định lý bảo toàn khối lƣợng, mô men động lƣợng và năng 

lƣợng. Tính toán cánh. Phân tích dòng chảy tầng và dòng rối. Phân tích thứ nguyên và mô 

hình hóa. Giới thiệu về sóng bề mặt tuyến tính, kể cả vận tốc sóng, lan truyền sóng và mô tả 

sóng biển trong thực tế. Tính toán sức cản tàu thuyền và mô hình hóa trong thử nghiệm tàu 

thuyền. Tính toán lực nâng và lực cản tác dụng lên vật chuyển động trong nƣớc. 

TE6660 Advanced hydrodynamics  3(2-2-0-6) 

The course describes the development and application of fundamatal equations and theory of 

fluid Mechanics into technical problems. Bases laws and equations as Conservation of mass, 

The Continuity Equation, the Moment , Momentum equation and Energy equation included in 

the course. Wing theory. Analysis of Potential and Turbulent flow. Similitude and Modeling 

for the technical problems. Describe the development of ship resistance and ship model 

resistance test. Computational methods for lifting flows. 

TE6540 Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh 3(2-2-0-6) 

Hiểu đƣợc điều kiện hình thành và phát triển của xâm thực trên thành rắn cũng nhƣ sức mạnh 

của sự xẹp hoặc nổ của bọt khí, tính toán xác định đƣợc hình dáng, kích thƣớc của túi hơi xâm 

thực, xác định đƣợc các thông số động lực học của dòng chảy xâm thực. 

TE6540 Cavitation and dynamics of rapid flow 3(2-2-0-6) 

Cavitation mechanis, shape and size of cavitation vapor zone, parameters of the flow in 

cavitation regime. 

 

TE6560 Mô hình hóa hệ thống truyền động thủy lực 3(3-0-0-6) 

Các khái niệm cơ bản, các giả thiết cơ bản khi khảo sát động lực học của hệ truyền động thủy 

lực , máy thủy lực và các phần tử thủy lực. Mô hình hoá các máy thuỷ lực, mô hình hoá các 

phần tử cơ bản, mô hình hoá các hệ thống đƣờng ống. Ví dụ áp dụng. 

TE6560 Modelling of hydraulic systems 3(3-0-0-6) 

Basic concepts, why dynamics of the hydraulic systems, basic assumptions for studying fluid 

power systems dynamics, ideal model of pump and motor, practical model of pump and 

motor, model of valve controlled motor, valve controlled piston, three way valve controlled 

piston, pump controlled motor, critical center, open center and close center valves, flow force 

acting on a spool, model of a single stage pressure control valve, model of hydromechanical 

drive system. 

 

TE6591 Một số máy thủy lực dạng đặc biệt 2(2-0-0-4) 

Các khái niệm cơ bản, phân loại, các loại máy thuỷ lực dạng đặc biệt và trƣờng hợp ứng dụng, 

các thông số làm việc và các tính toán cơ bản. 

TE6591 Some special hydraulic machines 2(2-0-0-4) 

General concepts, classification, working principles and construction of some special luid 

machines, their parameter calculation and application. 

 

TE6850 Thủy động lực học đàn hồi           3(2-2-0-6) 

Tính chất tƣơng tác lỏng-rắn; Phƣơng trình chuyển động của chất lỏng; Phƣơng trình cân 

bằng của chất rắn; Tính toán lực khí động 3D tác động lên kết cấu; Tính toán ứng xử kết cấu 

dƣới tác động của lực thuỷ khí động. Kết quả biến dạng uốn-xoắn kết cấu đƣợc đƣa vào tính 

toán lại lực khí động và ngƣợc lại.  
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TE6850 Hydro-elasticity                             3(2-2-0-6) 

Properties of fluid-solid interaction; Equations of fluid motion; Equations of solid 

equilibrium; Calculation of 3D aerodynamic forces acting on structure; Calculation of 

behaviour of structure under aerodynamic forces. Results of geometry changes are taken to 

recalculate aerodynamic forces and vice versa. 

 

TE6910 Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán trong bảo dƣỡng máy bay 3(2-2-0-6) 

Học phần này nhằm giúp sinh viên có nh ng kiến thức chung về chẩn đoán hỏng hóc trong 

quá trình bảo dƣỡng động cơ máy bay và các phƣơng pháp kiểm tra bằng các trang thiết bị 

hiện đại. Trong đó các quá trình kiểm tra, chuẩn đoán và bảo đƣỡng tập trung vào các thành 

phần nhƣ hệ thống càng, cánh, cao không… 

TE6910 Inspection and diagnostics the aircraft maintenance 3(2-2-0-6) 

Studing this course will support students on general knowledge about failure diagnosis in the 

maintenance of aircraft engine and testing methods with modern equipment. 

In which the inspection, diagnostics and maintenance process focus on somme 

components such as landing gear system,  wings, air condiction… 

 

Nh ng học phần bổ sung có thể hiệu chỉnh theo chƣơng trình thạc sĩ tƣơng ứng. 

 

5.9.2 Danh mục học phần Tiến sĩ 

 

SỐ 

TT 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÊN TIẾNG ANH 

KHỐI 

LƢỢNG 

KHOA/VIỆN 

BỘ MÔN 

ĐÁNH 

GIÁ   

1 TE7600 

Lớp  biên  và  

điều khiển lớp 

biên 

Boundary layer and 

flow control 3(3-0-0-6) 
Viện Cơ khí 

Động lực 
0,3/0,7 

2 TE7601 

Động lực học các 

phƣơng tiện 

chuyển động 

trong chất lỏng 

Dynamics of 

vehicles moving in 

fluid 
2(2-0-04) 

Viện Cơ khí 

Động lực 
0,6/0,4 

3 TE7602 

Kỹ thuật sonar số 

trong truyền 

thông dƣới nƣớc 

 

Digital Sonar 

Technique for 

Underwater 

Communication 

2(2-0-04) 
Viện Cơ khí 

Động lực 
0,5/0,5 

4 TE7650 
Xâm thực trong 

kỹ thuật tàu thủy 

Cavitation in Ship 

Engineering 
3(3-0-0-6) 

Viện Cơ khí 

Động lực 

0,5/0,5 

5 TE7651 
Công nghệ đóng 

tàu tiên tiến 

Advanced Ship 

Building 

Technology 

2(2-0-04) 
Viện Cơ khí 

Động lực 

0,5/0,5 

6 TE7652 

Phƣơng pháp số 

trong kỹ thuật tàu 

thủy 

Dynamics of 

vehicles moving in 

fluid 

3(3-0-0-6) 
Viện Cơ khí 

Động lực 
0,5/0,5 

7 TE7653 
Độ bền kết cấu 

tàu 

Ship structural 

strength 
2(2-1-04) 

Viện Cơ khí 

Động lực 
0,3/0,7 

8 TE7654 
Thủy động lực 

học tàu cao tốc 

Hydrodynamics of 

High-Speed Ship 
2(2-0-04) 

Viện Cơ khí 

Động lực 
0,5/0,5 

9 TE7655 

Điều khiển các 

phƣơng tiện tự 

hành nâng cao 

Advances in 

Control for 

Autonomous 

Vehicles 

3(3-0-0-6) 
Viện Cơ khí 

Động lực 
0,5/0,5 
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5.10  Đề cƣơng chi tiết các học phần Tiến sĩ 

 

TE7600 

1. Tên học phần:  Lớp biên và điều khiển lớp biên      
2. Mã học phần:   TE7600       

3. Tên tiếng Anh: Boundary layer and flow control     
4. Khối lƣợng:  2 (2-0-0-4)      

  - Lý thuyết: 30 tiết 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả NCS thuộc ngành/chuyên ngành Cơ khí Động lực 

6. Mục tiêu của học phần:  
Trang bị cho NCS kiến thức cơ bản về lý thuyết lớp biên cũng nhƣ các phƣơng pháp điểu 

khiển lớp biên.   

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về lớp biên: bao gồm lớp biên chảy 

tầng và lớp biên rối, một số lời giải chính xác cho dòng chảy hai chiều, các phƣơng pháp giải 

gần đúng cho bài toán lớp biên cũng nhƣ một số phƣơng pháp điều khiển lớp biên và ý nghĩa 

của việc điều khiển lớp biên  

8. Nhiệm vụ của NCS: 
   - Dự lớp:  

   - Bài tập:  

9. Đánh giá kết quả: 
- Quá trình: 0,3 

- Thi cuối k  hoặc bài tập lớn: 0,7      

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần mở đầu 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

Chƣơng 1: Lớp biên chảy tầng  

1.1   Khái niệm chung về lớp biên 

1.2   Phƣơng trình lớp biên cho dòng chảy hai chiều không n n đƣợc viết cho tấm phẳng 

1.3  Phƣơng pháp gần đúng cho phƣơng trình lớp biên hai chiều 

1.4  Giải chính xác cho lớp biên trong chuyển động hai chiều 

1.5 Lớp biên 3 chiều 

Chƣơng 2: Lớp biên rối 

2.1  Khái niệm về trạng thái chảy rối 

2.2 Các giả thiết sử dụng trong tính toán dòng chảy rối 

2.3 Dòng chảy rối trong ống 

2.4 lớp biên rối trong dòng chảy của chất lỏng n n đƣợc 

Chƣơng 3: Điều khiển lớp biên 

3.1  Chuyển động của tƣờng cứng 

3.2  Phƣơng pháp thổi 

3.3 Phƣơng pháp hút 

3.4  Phƣơng pháp bơm thêm loại khí khác 

3.5 Phƣơng pháp làm lạnh tƣờng  

11. Tài liệu học tập:     

 12. Tài liệu tham khảo: 

- Boundary layer and flow control Lachmann volume 1, Volume 2 

- Fluid mechanics 
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TE7601 

1. Tên học phần:      Động lực học các phƣơng tiện chuyển động trong chất lỏng 
2. Mã số:        TE7601 

3. Tên tiếng Anh:     Dynamics of vehicles moving in fluid     
4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-4) 

Lý thuyết:     30 tiết 

Bài tập, thảo luận: 0 

Thí nghiệm: 0 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả NCS thuộc ngành/chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy 

6. Mục tiêu học phần  
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức để tính toán ổn định và điều khiển các vật 

chuyển động trên không hoạc dƣới nƣớc. Phân tích các chuyển động, các lực, mô men điều 

khiển từ đó áp dụng xây dựng hệ thống điều khiển, điều khiển tự động cho các đối tƣợng cụ 

thể nhƣ máy bay, tàu thủy, tàu ngầm.. 

Sinh viên có khả năng tính toán và đánh giá về tính ổn định cũng nhƣ khả năng điều khiển vật 

thể chuyển động trên. 

7. Nội dung tóm tắt học phần:  

Trình bày hệ phƣơng trình cơ bản của chuyển động vật rắn, áp dụng trực tiếp cho các đối 

tƣợng nhƣ máy bay trong hàng không và tàu thuyền trong hàng hải kể cả các thiết bị ngầm. 

Môn học cũng giới thiệu lý thuyết điều khiển để áp dụng trong quá trình khảo sát ổn đinh, 

điều khiển chuyển động dọc trục, chuyển động ngang của các vật thể bay và chuyển động bề 

mặt của tàu thuyền. Giới thiệu về hệ thống điều khiển trong máy bay, tàu thủy và các sơ đồ, 

hệ thống điều khiển cơ bản 

Học viên có đƣợc kiến thức cơ bản để thiết kế hệ thống điều khiển cho các vật thể bay hay 

chuyển động dƣới nƣớc. 

8. Nhiệm vụ của NCS :  

Dự lớp 

Viết và trình bày báo cáo 

9. Đánh giá:      Báo cáo: 0.6 (nội dung, hình thức, kết quả/sáng tạo).  

     Trình bày: 0.4 (Khả năng truyền đạt, trả lời câu hỏi) 

10. Nội dung chi tiết học phần  

Phần mở đầu 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu động lực học các vật thể chuyển động 

1.2. Chuyển động của các thiết bị bay 

1.3. Chuyển động của các thiết bị lặn ngầm 

1.4. Chuyển động trên bề mặt nƣớc: tàu –thuyền 

1.5. So sánh các hệ thống ổn định và điều khiển 

CHƢƠNG 2: HỆ PHƢƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG  

2.1. Cơ sở thành lập hệ phƣơng trình 

2.2. Phƣơng pháp biến đổi tọa độ Ole 

2.3. Lý thuyết nhiễu nhỏ tuyến tính 

2.4. Cách tính toán một số hệ số đạo hàm khí động/thủy động 

2.5. Phƣơng trình chuyển động dƣới dạng ma trận 

2.6. Hệ phƣơng trình của chuyển động ngang/dọc/bề mặt 

2.7. Ảnh hƣởng của môi trƣờng xung quanh 
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CHƢƠNG 3: ỔN ĐỊNH TĨNH VÀ ĐIỀU KHIỂN 

3.1. Tổng quan về ổn định và điều khiển 

3.2. Hệ thống và các thiết bị ổn định và điều khiển 

3.3.  Trục tọa độ 

3.4. Ổn định tĩnh dọc trục 

3.6. Ổn định hƣớng 

3.7. Ổn định nghiêng 

CHƢƠNG 4: CHUYỂN ĐỘNG DỌC TRỤC CỦA VẬT THỂ 

4.1 Đặt vấn đề  

4.2 Phƣơng trình vi phân bậc hai 

4.3 Chuyển động dọc trục – chúc ngóc xung quang trọng tâm 

4.4 Phƣơng trình trạng thái chuyển động dọc trục (X, Z, M) 

4.5 Giải gần đúng cho chuyển động dọc trục  

4.6 Chất lƣợng bay trong chuyển động dọc trục 

CHƢƠNG 5: CHUỂN ĐỘNG NGANG CỦA VẬT THỂ 

5.1 Đặt vấn đề 

5.2 Sự đảo chiều trong điều khiển nghiêng 

5.3 Chuyển động chuyển hƣớng 

5.4 Phƣơng trình chuyển động ngang 

5.5 Chất lƣợng bay trong chuyển động ngang của vật bay 

CHƢƠNG 6: CHUYỂN ĐỘNG TRÊN BỀ MẶT NƢỚC CỦA VẬT THỂ 

6.1 Đặt vấn đề 

6.2.  Phƣơng trình chuyển động bề mặt 

6.3. Chuyển động chuyển hƣớng 

6.4. Chuyển động dạt  

6.5. Phân tích trong miền tần số  

CHƢƠNG7: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

7.1 Đặt vấn đề 

7.2 Một số khái niêm cơ bản  

7.3 Hệ thống điều khiển 

7.4 Nhiệm vụ phân tích và thiết kế hệ thống 

7.5. Tiêu chuẩn ổn định 

7.6 Bộ điều khiển PID 

7.7 Sơ đồ các hệ lái tự động 

7.8 Bộ gia tăng ổn định 

7.9 Mô hình trạng thái không gian  

7.10 Bộ gia tăng ổn định trong chuyển động dọc trục 

7.11 Bộ gia tăng ổn định ngang  

11. Tài liệu học tập: 

1. Cơ học vật bay – Giáo trình điện tử- Lê Quang - ĐHBK Hà nội 2008. 

2. Practical Ship HydroDynamics – Volker Bertram –Butterworth Heinemann, 2000 

3. Perfomance and Stability of Aicraft – J. B. Russell – ARNOLD - 1996 

12.Sách tham khảo: 

     1. Flight Stability and Automatic Control – Robert C. Nelson 

          2. Fluid Mechanics -  J.F. Douglas. third edition. Longman 1996  

   3. Fundamentals of Fluid Mechanics - Philip M Gerhart. Secord edition. AWPC 1993  

     4. Lý thuyết điều khiển tự động – Phạm Công Ngô, Nhà xuất bản KHKT- 1996 
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TE7602 

1. Tên học phần: Kỹ thuật sonar số trong truyền thông dƣới nƣớc 
2. Mã học phần:     TE7602 

3. Tên tiếng Anh: Digital Sonar Technique for Underwater Communication 
4. Khối lƣợng:   3(2-2-0-6) 

- Lý thuyết:      30 

- Bài tập:      15 

- Thí nghiệm:  0 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả các Học viên Cao học hoặc NCS thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí 

Động lực, Cơ Kỹ thuật 

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho học viên 

- Các kỹ năng phân tích, phƣơng pháp thiết kế và mô phỏng sonar kỹ thuật số trong truyền 

thông dƣới nƣớc 

- Chuyên sâu về ứng dụng công cụ phần mềm trong mô phỏng sonar số 

- Nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và tối ƣu hóa các hệ thống ứng dụng sonar số trong 

truyền thông dƣới nƣớc 

7. Nội dung tóm tắt 

Tổng quan về quá trình phát triển và ứng dụng sonar số. Lý thuyết cơ bản về xử lý tín hiệu số. 

Lý thuyết dò tìm và ƣớc lƣợng trong tín hiệu số. Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế sonar. Thiết 

kế sonar kỹ thuật số. Các phƣơng pháp thực thi cho đa chức năng của sonar số. Các kỹ thuật 

mô phỏng trong thiết kế sonar số. Giới thiệu về các sonar số hiện đại. Phần mềm và phần 

cứng hỗ trợ đánh giá hiệu năng trong thiết kế sonar số 

8.Nhiệm vụ của học viên cao học hoặc NCS: 

- Dự lớp: bắt buộc 

- Làm bài tập ở nhà và tham gia thảo luận trên lớp 

9. Đánh giá kết quả 

- Mức độ dự giờ giảng:  hệ số 0,2 

- Kiểm tra định k :       hệ số 0,3 

- Thi kết thúc học phần: hệ số 0,5 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

MỞ ĐẦU 

 Giới thiệu môn học. 

 Giới thiệu đề cƣơng môn học. 

 Giới thiệu tài liệu tham khảo. 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG                        

SONAR SỐ. 

1.1 Giới thiệu 

1.2 Lịch sử phát triển sonar  

1.3 Kỹ thuật sonar số 

1.4 Một số ứng dụng 

CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 

2.1 Giới thiệu 

2.2 Chuyển đổi số các tín hiệu liên tục 

2.3 Lọc tín hiệu số 

2.4 Lý thuyết ƣớc lƣợng và dò tìm trong tín hiệu số 

2.5 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 3: CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ SONAR 

3.1 Giới thiệu 

3.2 Mô tả yêu cầu hệ thống sonar 

3.3 Thủ tục thiết kế sonar bị động và chủ động 
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3.4 Các tham số thực thi thiết kế 

3.5 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ SONAR SỐ 

4.1 Giới thiệu 

4.2 Kiến trúc hệ thống 

4.3 Thiết kế điều khiển đa lớp  

4.4 Thiết kế lọc tín hiệu 

4.5 Tích hợp mô đun 

4.6 Đánh giá tính khả thi và độ tin cậy 

4.7 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 5: CÁC PHƢƠNG PHÁP THỰC THI ĐA CHỨC NĂNG CỦA SONAR SỐ 

5.1 Giới thiệu 

5.2 Góc hƣớng theo mục tiêu 

5.3 Bám tự động và giải pháp đa mục tiêu 

5.4 Phân tích mục tiêu di động 

5.5 Phân tích d  liệu phản hồi 

5.6 Truyền thông dƣới nƣớc 

5.7 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 6: CÁC KỸ THUẬT MÔ PHỎNG TRONG THIẾT KẾ SONAR SỐ 

6.1 Giới thiệu 

6.2 Lý thuyết mô phỏng hệ thống vật lý 

6.3 Các phƣơng thức mô phỏng truyền thông dƣới nƣớc 

6.4 Bộ mô phỏng sonar số 

6.5 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 7: PHẦN MỀM VÀ PHẦN CỨNG TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG  

                      SONAR SỐ 

7.1 Giới thiệu 

7.2 Một loại sonar số hiện đại 

7.3 Phần mềm hỗ trợ 

7.4 Phần cứng hỗ trợ 

7.5 Hệ thống tích hợp đánh giá hiệu năng sonar số 

7.6 Một số ứng dụng 

PHỤ LỤC 

11. Tài liệu học tập: Bản chiếu (Lecture notes) và tài liệu tham khảo.  

12. Tài liệu tham khảo: 

1.Basagni S., Conti M., Giordano S., Stojmenovic I. (Eds.), Mobile Ad Hoc Networking: 

Cutting Edge Directions, 2
nd

 Edition, John Wiley and Sons, 2013. 

2.Bourennane S. (Ed.), Underwater Acoustics, InTech, 2012. 

3.Hodges R. P., Underwater acoustics: analysis, design and performance of sonar, John 

Wiley and Sons, 2010. 

4.Li Q., Digital Sonar Design in Underwater Acoustics, Zhejiang University Press, 

Hangzhou and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. 

5.Otnes R. et al., Underwater Acoustic Networking Techniques, Springer, 2012. 

6.Silva S. R. (Ed.), Advances in Sonar Technology, InTech, 2009. 

Waite A. D., Sonar for Practising Engineers, 3
rd

 Edition, John Wiley & Sons, 2002. 
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TE7650 

1. Tên học phần: Xâm thực trong Kỹ thuật tàu thủy 
2. Mã học phần:  TE7650      

3. Tên tiếng Anh: Cavitation in Ship Engineering    
4. Khối lƣợng:   3(3-0-0-6)       

 - Lý thuyết:  45     

 - Bài tập:  0 

 - Thí nghiệm:0 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Cơ chất lỏng, Cơ Kỹ 

thuật. 

6. Mục tiêu của học phần:  

Nghiên cứu đƣợc sự ảnh hƣởng của chế độ hoạt động của tầu thuỷ, công trình biển và đặc biệt 

là thiết bị đẩy tàu thủy đến đặc tính động lực học của dòng xâm thực và ngƣợc lại. 

7. Nội dung tóm tắt:  

Tầu thuỷ, công trình nổi và đặc biệt hệ thống thiết bị đẩy khi làm việc trong chất lỏng đều có 

khả năng bị xâm thực. Khi xâm thực phát triển điều kiện làm việc ổn định của thiết bị thƣờng 

bị phá vỡ gây mất cân bằng, suy giảm hiệu suất và năng suất, gây rung động và tiếng ồn, đặc 

biệt hiện tƣợng ăn mòn xâm thực có thể xảy ra mãnh liệt và phá hủy bề mặt chi tiết. Học phần 

này, NCS sẽ nghiên cứu về hiện tƣợng xâm thực, sự hình thành và phát triển; Động lực học 

của bóng xâm thực, cơ sở lý thuyết dòng xâm thực và các hiệu ứng của nó và đặc biệt nghiên 

cứu về xâm thực thiết bị đẩy và dòng xâm thực qua thiết bị đẩy. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

  - Dự lớp: bắt buộc. 

  - Nghiên cứu tài liệu tham khảo ở nhà và tham gia thảo luận trên lớp. 

9. Đánh giá kết quả: 

   - Mức độ dự giờ giảng:  hệ số 0,2 

   - Thảo luận:                  hệ số 0,3 

   - Thi kết thúc học phần: hệ số 0,5 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần mở đầu 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: HIỆN TƢỢNG XÂM THỰC 

1.1. Giới thiệu về xâm thực 
1.1.1 Áp suất hơi 
1.1.2 Sự hình thành và phát triển xâm thực 
1.1.3 Số xâm thực 
 1.2 Nhân xâm thực  

 1.3 Động lực học của bong bóng xâm thực 

 1.4 Hiệu ứng nhiệt trong xâm thực 

 1.5 Hiệu quả của lớp biên 

 1.6 Các dạng xâm thực 

 1.7 Các phƣơng pháp dự đoán xâm thực 

CHƢƠNG 2: XÂM THỰC CHÂN VỊT 

 2.1 Chân vịt và đặc tính chân vịt 

 2.2 Cơ sở lý thuyết tính toán dòng xâm thực 

 2.3 Các phƣơng pháp số khảo sát dòng chảy bao chân vịt 

CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG DÕNG XÂM THỰC QUA CHÂN VỊT 
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 3.1 Hiện tƣợng xâm thực trong thiết bị đẩy tàu thuỷ 

 3.2 Nghiên cứu số về mô hình xâm thực 

11. Tài liệu học tập: Bài gảng Xâm thực trong Kỹ thuật Tàu thuỷ và xem thêm tài liệu tham 

khảo.    

12. Tài liệu tham khảo:  

1. Sổ tay đóng tàu thủy tập 1,.....1978. 
2. Physics and Control of Cavitation, Jean-Pierre FRANC – Organization NATO 

3. Computational Method for Propeller Cavitation to the 22
nd

 - ITTC 

4. Ghasemi, H. Ghadimi, P. (2008). “Computational hydrodynamics analysis of the 
propeller-rudder system”. Ocean Engineering 34, 117-130; 
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TE7651 

1. Tên học phần: Công nghệ đóng tàu tiên tiến 
2. Mã học phần:  TE7651      

3. Tên tiếng Anh: Advanced Ship Building Technology     
4. Khối lƣợng:   2(2-0-04)       

  - Lý thuyết: 30     

  - Bài tập: 0 

  - Thí nghiệm:   0 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Cơ chất lỏng, Cơ Kỹ 

thuật. 

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho học viên: 

 - Có định hƣớng chung và kiến thức công nghệ cho phát triển bền v ng nền công nghiệp 

đóng tàu tiên tiến. 

 - Nâng cao kỹ năng triển khai công nghệ ứng dụng khoa học, kỹ thuật cao trong sảm xuất 

tàu thủy.  

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần này sẽ trang bị cho NCS các kiến thức chung về công nghệ đóng tàu hiện đại và 

phát triển bền v ng. Trên cơ sở đó, học phần sẽ đi sâu vào nghiên cứu các công nghệ mới, 

ứng dụng thành tựu khoa học trong sảm xuất tàu thủy trên thế giới hiện nay. Đồng thời trang 

bị cho học viên nh ng kiến thức công nghệ định hƣớng phát triển một nền công nghiệp đóng 

tàu tiên tiến. NCS sẽ nghiên cứu về công nghệ đóng tàu tiến tiến, ứng dụng tin học trong đóng 

tàu và quản lý sảm xuất, xây dựng các quy trình sảm xuất tối ƣu ứng dụng khoa học kỹ thuật 

hiện đại, điều kiện để từng bƣớc tiến tới phát triển nền công nghiệp đóng tàu tiên tiến. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

  - Dự lớp: bắt buộc. 

  - Làm bài tập ở nhà và tham gia thảo luận trên lớp.   

9. Đánh giá kết quả: 

   - Mức độ dự giờ giảng:  hệ số 0,2 

   - Làm bài tập và thảo luận: hệ số 0,3 

   - Thi kết thúc học phần: hệ số 0,5 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần mở đầu 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU TRÊN THẾ GIỚI 

1.1 Giới thiệu công nghệ đóng tàu trên thế giới 
 1.2 Thực trạng nền công nghệ đóng tàu tại một số nƣớc trên thế giới 

 1.3 Nh ng vấn đề đặt ra cho nền công nghiệp sảm xuất tàu thủy 

CHƢƠNG 2: CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU TIÊN TIẾN 

2.1 Khái niệm về công nghệ đóng tàu tiên tiến 

2.2 Quá trình hiện đại hóa công nghệ đóng tàu 

2.3 Hiện đại hóa và tự động hóa trong công nghệ đóng tàu tiên tiến 

2.4 Phạm vi ap dụng công nghệ đóng tàu tiên tiến tại các nhà máy đóng tàu 

2.5 Xây dựng nền công nghiệp đóng tàu tiên tiến hiện đại  

CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU TIÊN TIẾN 

3.1 Phạm vi và khả năng ứng dụng tin học trong công nghệ đóng tàu 

3.2 Ứng dụng tin học trong thiết kế tàu 

3.3 Ứng dụng tin học trong triển khai công nghệ và đóng tàu 

3.4 Ứng dụng tin học trong quản lý, điều hành đóng tàu 
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3.5 Các vấn đề thƣờng gặp trong ứng dụng tin học trong đóng tàu 

CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU TIÊN TIẾN 

4.1 Xây dựng quy trình sảm xuất tàu tối ƣu  

4.2 Ứng dụng hợp lý công nghệ mới trong sảm xuất 

4.3 Một số mô hình công nghệ đóng tàu tiến tiến 

CHƢƠNG 5: TỪNG BƢỚC PHÁT TRIỂN NỀN CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU TIÊN TIẾN 

5.1 Công nghệ đóng tàu có sự kết hợp nghiên cứu phát triển và ứng dụng 

5.2 Vai trò của con ngƣời và công nghệ mới trong công nghiệp đóng tàu 

5.3 Điều kiện và khả năng áp dụng công nghệ đóng tàu tiên tiến 

11. Tài liệu học tập: Các bài báo khoa học, sách chuyên khảo về công nghệ đóng tàu trong 

và ngoài nƣớc.    

12. Tài liệu tham khảo:  

1. Giáo trình: Công nghệ đóng mới tàu thủy. Lƣơng Ngọc Lợi (Bài giảng viết tay) 
2. Đỗ Đức Ân , Hồ Quang Long, Dƣơng Đồng Nguyên.  Sổ tay kỹ thuật đóng tầu thuỷ, tập 

3.   NXB KHKT  Hà Nội  1982. 

3. Đăng kiểm Việt Nam. Hƣớng dẫn cho đăng kiểm viên. Hƣớng dẫn giám sát đóng mới 
tàu biển. Phần NB-04 Hƣớng dẫn kiểm tra hiện trƣờng –Phần thân tàu. Hà Nội -2015. 

4. I.M. Gurevitz, Công nghệ chế tạo va sửa ch a tầu thuỷ. NXB "Vận tải" Matxcva 1976  

(Nguyên bản tiếng Nga ) 

5. N.D. Gieptobrwk. Công nghệ chế tạo và sửa ch a tầu thuỷ, NXB Lênin grad 1990 
(Nguyên bản tiếng Nga) 

6. V. K Kuzmenko. Sổ tay thợ lắp ráp tầu thuỷ ( dịch từ tiếng Nga ) NXB Lêningrag, 1969 

7. Shipbuilding technology and education. National academy press, Washington .D. C 

1996. 

8. Welding Processes, Radonvan Kovacevic, 2012. 

9. Advanced construction and building technology for society, Proceedings of the CIB-

IAARC commission on customized industrial construction. Technische University 

Munchen, Germeny, 2014. 
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TE7652 

1. Tên học phần: Phƣơng pháp số trong kỹ thuật tàu thủy 
2. Mã học phần: TE7652 

3. Tên tiếng Anh: Numerical methods applied in ship engineering 
4. Khối lƣợng: 2(2-0-0-4) 

  - Lý thuyết: 30     

  - Bài tập: 15 

  - Thí nghiệm: 0 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả các Học viên Cao học hoặc NCS thuộc ngành Kỹ thuật  

                                     Cơ khí Động lực, Cơ Kỹ thuật. 

6. Mục tiêu của học phần:  
Trang bị cho học viên kiến thức về ứng dụng phƣơng pháp số trong tính toán các vấn đề trong 

kỹ thuật tàu thủy: tƣơng tác gi a vật thể và dòng chảy, độ bền kết cấu trong tƣơng tác với 

dòng chảy.   

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần giới thiệu tới học viên một số phƣơng pháp tính thông dụng trong kỹ thuật tính toán 

số: sai phân h u hạn, thể tích h u hạn, phần tử h u hạn, phần tử biên. Học viên đƣợc học các 

kỹ thuật rời rạc hóa các phƣơng trình vi phân đạo hàm riêng mô tả các vấn đề trong kỹ thuật 

tàu thủy (phƣơng trình động học dòng chảy, phƣơng trình biến dạng vật rắn, phƣơng trình 

truyền nhiệt, …). Học viên đƣợc thực hành tính toán trên máy tính các vấn đề về kỹ thuật tàu 

thủy. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

  - Dự lớp: đầy đủ 

  - Bài tập: làm các bài tập đƣợc giao trên lớp 

  - Bài tập trên máy tính: thực hành tính toán tren máy tính 

9. Đánh giá kết quả: 

  - Dự lớp: 0,5 

  - Thi cuốik : 0,5 

10. Nội dung chi tiếthọcphần: 

Phần mở đầu 

0.1. Giới thiệu môn học 
0.2. Giới thiệu tài liệu tham khảo 

Chƣơng 1. Giới thiệu chung về phƣơng pháp số 

1.1. Lịch sử phát triển phƣơng pháp số 

1.2. Khả năng và giới hạn ứng dụng của phƣơng pháp số 

1.3. Các phƣơng pháp số thông dụng 

1.4. Các bƣớc ứng dụng phƣơng pháp số trong tính toán kỹ thuật 
Chƣơng 2. Các vấn đề tính toán cơ bản trong kỹ thuật tàu thủy 

2.1. Vấn đề động lực học dòng chảy  

2.2. Vấn đề cơ học kết cấu  

2.3. Vấn đề tƣơng tác gi a kết cấu đàn hồi và dòng chảy bao  

Chƣơng 3.  Phƣơng pháp phần tử h u hạn 

3.1. Giới thiệu chung 

3.2. Các phƣơng trình phần tử 

3.3. Kết nối các phƣơng trình phần tử 

3.4. Điều kiện biên 

3.5. Phƣơng pháp Galerkin 

3.6. Ví dụ áp dụng 

Chƣơng 4.  Tính toán dòng chảy bằng phƣơng pháp phần tử h u hạn  
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4.1. Dạng yếu 

4.2. Rời rạc hóa  

4.3. Phƣơng trình phẩn tử và hệ phƣơng trình kết nối 

4.4. Điều kiện biên cho dòng chảy  

4.5. Bài tập áp dụng: Lập trình tính toán vấn đề dòng chảy bao vật thể  

Chƣơng 5. Tính toán độ bền kết cấu bằng phƣơng pháp phần tƣ h u hạn Giải phƣơng trình v 

5.1. Dạng yếu 

5.2. Rời rạc hóa 

5.3. Phƣơng trình phẩn tử và hệ phƣơng trình kết nối 

5.4. Điều kiện biên cho vật rắn  

5.5. Bài tập áp dụng: Lập trình tính toán vấn đề dòng chảy bao vật thể 

Chƣơng 6. Thực hành tính toán tƣơng tác gi a kết cấu đàn hồi và dòng chảy  bằng phƣơng 

pháp phần tử h u hạn  

11. Tài liệu học tập 

      Tập bài giảng  

12. Tài liệu tham khảo 

1. J. H. Ferziger, M. Peric, Computational method for fluid dynamics, Springer, 1999. 

2. P. Seshu, Textbook of Finite Element Analysis, 2012 
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TE7653. Độ bền kết cấu tàu 

              Ship structural strength 

 

1. Tên học phần: Độ bền kết cấu tàu 

2. Mã học phần:  TE7653 

3. Tên tiếng Anh: Ship structural strength 

4. Khối lƣợng:  2(2-1-0-4) 

  - Lý thuyết:  30     

  - Bài tập:  15 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả NCS thuộc ngành/chuyên ngành  

6. Mục tiêu của học phần:  
Cung cấp nh ng kiến thức cơ bản về tính toán độ bền kết cấu tàu.  

Kiểm tra, thiết kế kết cấu thân tàu từ điều kiện bền, điều kiện ổn định.   

7. Nội dung tóm tắt: 

Phƣơng pháp tính độ bền kết cấu tàu. Tính toán độ bền dọc chung, độ bền cục bộ  khi tàu trên 

nƣớc tĩnh, trên sóng, trên triền ụ và khi hạ thủy tàu.  Sử dụng phƣơng pháp phần tử h u hạn 

kết hợp ứng dụng phần mềm phân tích và tính toán độ bền tàu. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

  - Dự lớp:  

  - Bài tập 

9. Đánh giá kết quả: 

-  Điểm quá trình: trọng số 0.3 

-  Hoàn thành bài tập  

-  Thi cuối k  hoặc Bài tập lớn: trọng số 0.7 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

Phần mở đầu 

  Giới thiệu môn học 

  Giới thiệu đề cƣơng môn học 

  Giới thiệu tài liệu tham khảo 

Chƣơng 1. Tổng quan về độ bền kết cấu tàu  

1.1 Khái quát chung 

1.2 Tải trọng tác dụng lên thân tàu  

1.3 Lực cắt và mô men gây uốn thân tàu 

Chƣơng 2. Độ bền dọc chung   

2.4. Phân lọai cơ cấu dọc 

2.5. Ứng suất do uốn dọc chung 

2.6. Kiểm tra ổn định và độ bền dọc chung thân tàu 

2.7. Hiện tƣợng tập trung ứng suất 

2.8. Xác định đƣờng đàn hồi thân tàu  

Chƣơng 3.  Độ bền cục bộ 

3.7. Độ bền cục bộ dàn đáy 

3.8. Độ bền cục bộ dàn boong 

3.9. Độ bền cục bộ dàn vách 

3.10. Độ bền cục bộ dàn mạn 

Chƣơng 4.  Độ bền kết cấu tàu khi đặt tàu trên triền, trên ụ và khi hạ thủy tàu 

4.6. Độ cứng của đế kê 

4.7. Phản lực đế kê khi đặt tàu lên triền tại các vách ngang 

4.8. Độ bền tàu khi đặt trên triền (ụ khô) 

4.9.  Độ bền tàu khi đặt trên ụ nổi. 

4.10. Độ bền tàu khi hạ thủy dọc tàu nhờ triền đà 
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Chƣơng 5. Tính toán các cơ cấu gián đoạn của thân tàu 

5.6. Các bài toán tính cơ cấu gián đoạn của thân tàu 

5.7. Ứng lực tƣơng tác của phần gián đoạn và phần liên tục của các cơ cấu gián 

đoạn 

5.8. Sự tham gia của thƣợng tầng vào uốn chung thân tàu – xác định hệ số hiệu quả, 

hệ số tham gia, ứng suất trên thƣợng tầng 

5.9. Hệ số cứng của liên kết gián đoạn 

5.10. Sự tập trung ứng suất trên kết cấu thân tàu ở vùng mút thƣợng tầng và phƣơng 

pháp giảm tập trung ứng suất 

5.11. Đặc điểm biến dạng của lầu – Việc áp dụng hợp kim nhẹ – Phƣơng pháp giảm 

mức độ tham gia của lầu vào uốn chung thân tàu 

Chƣơng 6. Phƣơng pháp phần tử h u hạn phân tích độ bền kết cấu thân tàu và ứng dụng  

                  phần mềm tính toán độ bền kết cấu tàu 

6.1. Phƣơng pháp phần tử h u hạn phân tích và tính độ bền kết cấu tàu 

6.2.Phân tích hệ dầm trực giao 

6.3.Phân tích hệ tấm có sƣờn gia cƣờng 

6.4.Ứng dụng phần mềm tính toán độ bền kết cấu tàu 

11. Tài liệu học tập:  

Bản chiếu và tài liệu tham khảo.    

12. Tài liệu tham khảo 

 1. Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ th p TCVN  6259 : 1997  

      Quy phạm phân cấp và đóng tàu nội địa 

         Quy phạm đóng tàu sông TCVN 5801 : 2001  

         Quy phạm phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc  TCVN 6451 : 1998 

 2. Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy tập II  

 3. Sổ tay cơ kết cấu tàu thủy – tập 1- NXB Giao thông vận tải-1987 

 4. Tính tóan, thiết kế kết cấu tàu – Trần Công Nghị - NXB Đại học Quốc gia  

        TP.HCM,2002  

 5. Phƣơng pháp phần tử h u hạn trong tính tóan kết cấu – NXB trẻ - 1994 

 6 . Ship Design And Construction – Robert Taggrt, Editor, 1980 Vol I,II  

 7. Published By The Society Of Naval Architects And Marine Engineers One World.  

         Trade Center, suite  1369, New York , N.Y. 10048 . 

 8. Конструкция  корпуса морских судов - Н.В.Барабанов - Государственное  

         Союэное издательство  судостроительной  промышленности ленинград  1961 
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TE7654.  

1. Tên học phần: Thủy động lực học tàu cao tốc 
2. Mã học phần:  TE7654.      

3. Tên tiếng Anh: Hydrodynamics of High-Speed Ship     
4. Khối lƣợng:   2(2-0-0-4)       

  - Lý thuyết: 30     

  - Bài tập: 0 

  - Thí nghiệm:   0 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, Cơ chất lỏng, Cơ Kỹ 

thuật. 

6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho học viên: 

 - Các kỹ năng phân tích, phƣơng pháp thiết kế về thủy động lực học tàu cao tốc. 

 - Nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và thiết kế tối ƣu hình dáng vỏ tàu để nâng cao 

hiệu quả khai thác tàu cao tốc. 

7. Nội dung tóm tắt: 

Học phần này sẽ trang bị cho NCS các kiến thức chung về thủy động lực học của các loại tàu 

thủy. Trên cơ sở đó, học phần sẽ đi sâu vào nghiên cứu thủy động lực học tàu cao tốc. NCS sẽ 

nghiên cứu về lực cản và lực đẩy, các thành phần lực cản và nh ng thành phần chính của lực 

cản ảnh hƣởng nhiều tới khả năng vận hành của tàu cao tốc. Học phần sẽ nghiên cứu các ảnh 

hƣởng của môi trƣờng khai thác đến thủy động lực học của tàu nhƣ anh hƣởng của bề mặt, 

ảnh hƣởng của độ sâu nƣớc. Học phần cũng nghiên cứu về lý thuyết cánh nâng và tác dụng về 

mặt thủy động lực học của các cánh nâng. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

  - Dự lớp: bắt buộc. 

  - Làm bài tập ở nhà và tham gia thảo luận trên lớp. 

9. Đánh giá kết quả: 

   - Mức độ dự giờ giảng:  hệ số 0,2 

   - Làm bài tập và thảo luận: hệ số 0,3 

   - Thi kết thúc học phần: hệ số 0,5 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

MỞ ĐẦU 

Giới thiệu môn học 

Giới thiệu đề cƣơng môn học 

Giới thiệu tài liệu tham khảo 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỦY ĐỘNG LỰC TÀU CAO TỐC 

1.1 Giới thiệu, định nghĩa tàu cao tốc 

1.2 Giới hạn khai thác tàu  

1.3 Tối ƣu hóa thủy động lực học tàu thủy 

1.4 Tóm tắt nội dung các chƣơng chính của học phần 

1.5 Giới thiệu một số kiểu tàu cao tốc phổ biến 

CHƢƠNG 2: LỰC CẢN VÀ LỰC ĐẨY 

2.1 Giới thiệu 

2.2 Lực cản nhớt của nƣớc 

2.3 Các thành phần lực cản không khí 

2.4 Hiện tƣợng tạo sƣơng và lực cản do tạo sƣơng gây nên 

2.5 Các thành phần lực cản sóng 

2.6 Các thành phần lực cản còn lại 

2.7 Lực cản tàu cao tốc đơn thân và đa thân 

2.8 Chân vịt tàu cao tốc 

2.9 Động cơ phụt nƣớc 
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2.10 Thử mô hình tàu thủy 

CHƢƠNG 3: LỰC CẢN SÓNG VÀ TỰ TẠO SÓNG CỦA TÀU 

3.1 Giới thiệu 

3.2 Sóng tàu khi chạy trên vùng nƣớc sâu 

3.3 Lực cản sóng của tàu khi chạy trên vùng nƣớc sâu 

3.4 Tàu chạy trên vùng nƣớc giới hạn độ sâu 

3.5 Tàu chạy trên vùng nƣớc nông 

3.6 Ví dụ về ảnh hƣởng độ sâu vùng nƣớc đến thủy động lực tàu thủy 

CHƢƠNG 4: ẢNH HƢỞNG BỀ MẶT NƢỚC ĐẾN THỦY ĐỘNG LỰC TÀU CAO TỐC 

4.1 Giới thiệu 

4.2 Mực nƣớc trong đệm khí 

4.3 Ảnh hƣởng của mực nƣớc trong đệm khí đến chiều cao tâm nghiên của tàu cao tốc  

4.4 Ảnh hƣởng của sóng tới lực cản thêm vào và sự giảm tốc độ tàu 

4.5 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 5: THỦY ĐỘNG LỰC CÁNH NÂNG TRONG TÀU CAO TỐC 

5.1 Giới thiệu 

5.2 Các kiểu cánh nâng phổ biến 

5.3 Đặc tính vật lý cánh nâng 

5.3.1 Ổn định của tàu có cánh nâng 

5.3.2 Tính điều khiển chủ động của cánh nâng 

5.3.3 Khả nâng xâm thực 

5.4 Lý thuyết cánh phi tuyến 

5.5 Dòng chảy 2D xung quanh cánh 

5.6 Dòng chảy 3D xung quanh cánh 

11. Tài liệu học tập: Bài gảng thủy động lực học tàu cao tốc và xem thêm tài liệu tham khảo. 

12. Tài liệu tham khảo:  
1. Sổ tay đóng tàu thủy tập 1,NXB Khoa học và kỹ thuật1978. 

2.Odd M. Faltinsen, Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles, Cambridge University 

Press, 2005. 

3.Fossen T. I., Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control, Wiley, 2011. 
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 6. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm mang lại cho học viên: 

- Các kỹ năng phân tích, phƣơng pháp thiết kế, thực thi giải pháp điều khiển các phƣơng tiện 

tự hành với các cách tiếp cận, nhƣ là: mạng nơ ron, hệ lô gíc mờ, điều khiển theo dõi và thích 

nghi v.v... 

- Chuyên sâu khả năng tƣ duy về ứng dụng công cụ phần mềm trong mô phỏng điều khiển. 

- Nâng cao kỹ năng khảo sát, phân tích, đánh giá và tối ƣu hóa các hệ điều khiển đồng bộ. 

7. Nội dung tóm tắt: 

- Cập nhật mô hình động lực học điều khiển các phƣơng tiện tự hành, bao gồm: Phƣơng tiện 

bay không ngƣời lái, phƣơng tiện tự hành dƣới nƣớc và phƣơng tiện tự hành trên mặt đất. 

- Chuyên sâu về các phƣơng thức dẫn đƣờng và định vị cho các phƣơng tiện tự hành.  

- Các cách tiếp cận trong điều khiển các phƣơng tiện tự hành.  

- Phân tích và thiết kế cho các hệ thống điều khiển tuyến tính và phi tuyến. 

- Sử dụng công cụ phần mềm để mô phỏng các ứng dụng về điều khiển các phƣợng tiện tự 

hành nhằm tối ƣu hóa thiết kế điều khiển. 

8. Nhiệm vụ của học viên cao học hoặc NCS: 

  - Dự lớp: bắt buộc. 

  - Làm bài tập ở nhà và tham gia thảo luận trên lớp. 

9. Đánh giá kết quả: 

  - Mức độ dự giờ giảng:  hệ số 0,2 

  - Kiểm tra định k :  hệ số 0,3 

  - Thi kết thúc học phần: hệ số 0,5 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

MỞ ĐẦU 

Giới thiệu môn học. 

Giới thiệu đề cƣơng môn học. 

Giới thiệu tài liệu tham khảo. 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG LỰC HỌC ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƢƠNG TIỆN 

TỰ HÀNH 

1.1 Giới thiệu 

1.2 Phƣơng tiện bay không ngƣời lái 

1.3 Phƣơng tiện tự hành dƣới nƣớc 

1.4 Phƣơng tiện tự hành trên mặt đất 

1.5 Một số ứng dụng 

CHƢƠNG 2: HỆ THỐNG DẪN ĐƢỜNG VÀ ĐỊNH VỊ 

2.1 Giới thiệu 

2.2 Các nguyên lý dẫn đƣờng và định vị 

2.3 Hệ thống dẫn đƣờng, định vị và cảm biến 

2.4 Kết nối truyển thông đa phƣơng tiện 

2.5 Dẫn đƣờng cho đa phƣơng tiện tự hành 

CHƢƠNG 3: CÁC CÁCH TIẾP CẬN ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC PHƢƠNG TIỆN TỰ  

    HÀNH 
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3.1 Giới thiệu 

3.2 Mạng nơ ron 

3.3 Hệ lô gíc mờ 

3.4 Điều khiển thích nghi 

3.5 Điều khiển theo dõi 

3.6 Ví dụ áp dụng 

CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC PHƢƠNG TIỆN TỰ HÀNH 

4.1 Giới thiệu 

4.2 Thiết kế điều khiển tuyến tính 

4.3 Ứng dụng điều khiểntuyến tính 

4.4 Thiết kế điều khiển phi tuyến 

4.5 Ứng dụng điều khiển phi tuyến 

CHƢƠNG 5: CÁC BÀI TOÁN MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN PHƢƠNG TIỆN TỰ HÀNH 

5.1 Bài toán về điều khiển phƣơng tiện bay không lái 

5.2 Bài toán về điều khiển phƣơng tiện tự hành dƣới nƣớc 

5.3 Bài toán về phƣơng tiện tự hành trên mặt đất 
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