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TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

      VIỆN ĐIỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

CHUYÊN NGÀNH „THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG“ 

 

 

Tên chƣơng trình:   Chƣơng trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành „Thiết bị và Hệ thống điều 

khiển tự động“ 

Trình độ đào tạo:    Tiến sĩ 

Chuyên ngành đào tạo:  hiết bị và Hệ thống điều khiển tự động  

          Automatic Control Devices and Systems 

Mã chuyên ngành:   62.52.60.10 

 

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

của Hiệu trƣởng trƣờng ĐH Bách Khoa Hà Nội) 

 

1  Mục tiêu đào tạo 

1.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành „Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động“ 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. 

 

1.2  Mục tiêu cụ thể 

Sau khi đã kết thúc thành công chƣơng trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Thiết bị và Hệ thống điều 

khiển tự động: 

 Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực „Thiết bị điều khiển tự 

động“ và „Hệ thống điều khiển tự động“, là những thiết bị hay hệ thống điều khiển độc lập, 

đƣợc sử dụng độc lập hay sử dụng trong các quá trình và dây chuyền tự động hóa. 

 Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực „Thiết bị điều khiển tự động“ 

và „Hệ thống điều khiển tự động“. 

 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. 

 

2  Thời gian đào tạo 

Vận dụng khoản 4 Điều 81 „Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học“ do Hiệu trƣởng ĐH 

Bách Khoa Hà Nội ban hành theo quyết định số 1492/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 30/9/2009, thời gian đào 

tạo Tiến sĩ chuyên ngành Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động sẽ là: 

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

với NCS có bằng ĐH. 

 Hệ không tập trung: Trƣờng hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và đƣợc 

Trƣờng/Khoa chấp nhận thì NCS phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu tập trung là 3 
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năm đối với NCS có bằng ThS và 4 năm đối với NCS có bằng ĐH. Trong đó có ít nhất một giai 

đoạn 12 tháng tập trung liên tục tại Bộ môn đào tạo, thực hiện trong phạm vi 3 năm đầu kể từ 

ngày ký quyết định công nhận NCS. Tuy nhiên, tổng thời gian học tập và nghiên cứu tập trung 

không đƣợc phép trải dài quá 4 năm đối với NCS có bằng ThS và 5 năm đối với NCS có bằng 

ĐH. 

Chú ý: Khái niệm tập trung liên tục đƣợc hiểu là sự hiện diện liên tục của NCS tại Bộ môn để học tập, 

nghiên cứu và tham gia các hoạt động (giảng dạy, sinh hoạt học thuật, vv...) của Bộ môn, chịu sự quản 

lý của Bộ môn. 

 

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, học phần chuyển đổi đƣợc xác định cụ thể cho từng loại đối tƣợng tại mục 4. 

 NCS đã có bằng ThS: 12 tín chỉ + khối lƣợng bổ sung, chuyển đổi (nếu có). 

 NCS mới có bằng ĐH: 12 tín chỉ + 28 tín chỉ (không kể luận văn) của Chƣơng trình Thạc sĩ 

Khoa học chuyên ngành „Điều khiển và Tự động hóa“. Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 

hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chƣơng trình Thạc sĩ 

Khoa học chuyên ngành „Điều khiển và Tự động hóa“ 

 

4  Đối tƣợng tuyển sinh 

Đối tƣợng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp ngành phù hợp hoặc gần phù hợp 

với chuyên ngành Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động. Chỉ tuyển sinh mới có bằng ĐH tốt nghiệp 

ngành phù hợp. Mức độ „phù hợp hoặc gần phù hợp“ đƣợc định nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây. 

 

4.1 Định nghĩa 

 Ngành phù hợp: Là các hƣớng đào tạo chuyên sâu ở bậc Đại học và Cao học của hai ngành sau: 

 Ngành „Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa“. 

 Ngành „Đo lƣờng và các hệ thống điều khiển“. 

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

 Ngành „Kỹ thuật Điện“. 

 Ngành „Kỹ thuật Cơ khí“: Hƣớng chuyên sâu „Cơ điện tử“. 

 Ngành „Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông“. 

 Ngành „Sƣ phạm kỹ thuật“: Hƣớng chuyên sâu „Tự động hóa“. 

 Các hồ sơ xét tuyển của 4 ngành nói trên sẽ do Hội đồng KH&ĐT của Khoa Điện xem xét 

và quyết định. 

4.2  Phân loại đối tƣợng ngành phù hợp 

 Có bằng ThS Khoa học (định hƣớng nghiên cứu) nhƣng thời gian tốt nghiệp (tính tới thời điểm 

ra quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh) chƣa quá 7 năm. Đây là đối tượng không 

phải tham gia học bổ sung/chuyển đổi, gọi tắt là đối tƣợng A1. 

 Có bằng ThS Khoa học (định hƣớng nghiên cứu) nhƣng thời gian tốt nghiệp (tính tới thời điểm 

ra quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh) đã quá 7 năm. Đây là đối tượng phải 

tham gia học bổ sung, gọi tắt là đối tƣợng A2. 

 Có bằng ThS Kỹ thuật (định hƣớng ứng dụng). Đây là đối tượng phải tham gia học bổ sung, 

gọi tắt là đối tƣợng A3. 



6 

 

 Có bằng ĐH. Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung, gọi tắt là đối tƣợng A4. 

 Trường hợp đặc biệt: Nghiên cứu sinh có bằng ThS Khoa học không phải của ĐH Bách Khoa 

Hà Nội. Sau đây gọi tắt là đối tƣợng A5. 

 

4.3 Phân loại đối tƣợng ngành gần phù hợp 

 Có bằng ThS Khoa học nhƣng thời gian tốt nghiệp chƣa quá 7 năm. Đây là đối tượng phải 

tham gia học chuyển đổi, gọi tắt là đối tƣợng B1. 

 Có bằng ThS Khoa học nhƣng thời gian tốt nghiệp đã quá 7 năm. Đây là đối tượng phải tham 

gia học bổ sung và học chuyển đổi, gọi tắt là đối tƣợng B2. 

 Có bằng ThS Kỹ thuật. Đây là đối tƣợng phải tham gia học bổ sung và học chuyển đổi, gọi tắt 

là đối tƣợng B3. 

 

5  Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt 

 Quy trình đào tạo đƣợc thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ Quy định 1492/2009 về tổ chức 

và quản lý đào tạo sau đại học của ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

 Các học phần bổ sung, học phần chuyển đổi phải đạt mức điểm C trở lên (xem mục 6). 

 Các học phần trình độ Tiến sĩ phải đạt mức điểm B trở lên (xem mục 6). 

 

6  Thang điểm 

Khoản 6a Điều 62 của Quy định 1492/2009 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 chữ 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 chữ số thập phân sau dấu phẩy, sau đó đƣợc chuyển thành điểm 

chữ 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) 

 

7  Nội dung chƣơng trình 

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 A4 A5 B1 B2 B3 

1 
HP bổ sung 0 12TC 5TC 28TC

5)
 NHD

1)
 0 3TC 5TC 

HP chuyển đổi 0 0 0 0 0 12TC 12TC 12TC 

2
2)

 

HP trình 

độ TS 

Bắt 

buộc 
6TC (3 HP) 

Tự chọn 6TC (2-3 HP)
3)

 

CĐTS 

CĐ Bắt 

buộc 
2TC 

2 CĐ 

Tự chọn 
4TC

3)
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TLTQ
4)

  

3
2)

 
NC khoa học

4)
  

Luận án
4)

  

1) NHD: viết tắt của „ngƣời hƣớng dẫn“ 

2) Giống nhau cho mọi loại đối tƣợng 

3) Đây là phần dành cho NCS tự chọn 

4) Đây là các nội dung gắn với đề tài NCKH và các trình bầy của luận án nên sẽ có quy định riêng và 

không đƣợc đề cập đến trong phần chƣơng trình đào tạo mang tính giảng dậy này 

5) Ngoài 28 tín chỉ của chƣơng trình đào tạo bậc Cao học, đối tƣợng A4 tốt nghiệp hệ ĐH 4-4,5 năm 

còn phải học các học phần bổ sung của chƣơng trình đào tạo bậc Cao học theo quy định 

 

7.2 Học phần bổ sung, chuyển đổi 

7.2.1 Danh mục học phần bổ sung, chuyển đổi 

 

ĐỐI 

TƢỢNG 

HỌC 

PHẦN 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN 

TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

A2 Bổ sung 

EE6012 Điều khiển tối ƣu và thích nghi 3 3(2,5-1-0-6) 

EE6022 Điều khiển quá trình nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

EE6312 
Phân tích và điều khiển hệ phi 

tuyến 
3 3(3-0-0-6) 

EE6043 Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 3 3(2-2-0-6) 

A3 Bổ sung 
EE6312 

Phân tích và điều khiển hệ phi 

tuyến 
3 3(3-0-0-6) 

EE6322 Nhận dạng hệ thống 2 2(2-0-0-6) 

A4 Bổ sung 

Toàn bộ 28 TC + các học phần bổ sung cho hệ 4-4,5 năm của chƣơng trình 

đào tạo Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành „Điều khiển và Tự động hóa“ 

(không kể 15 TC của luận văn tốt nghiệp) 

A5 Bổ sung 

Ngƣời hƣớng dẫn căn cứ trên bảng điểm tốt nghiệp Cao học của NCS để đề 

xuất những học phần cần học bổ sung, lấy từ chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ 

Khoa học chuyên ngành „Điều khiển và Tự động hóa“. 

Khối lƣợng tối đa: 3 học phần (8 tín chỉ) 

B1 Chuyển đổi 

EE6012 Điều khiển tối ƣu và thích nghi 3 3(2,5-1-0-6) 

EE6022 Điều khiển quá trình nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

EE6312 
Phân tích và điều khiển hệ phi 

tuyến 
3 3(3-0-0-6) 

EE6043 Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 3 3(2-2-0-6) 

B2 

Chuyển đổi 

EE6012 Điều khiển tối ƣu và thích nghi 3 3(2,5-1-0-6) 

EE6022 Điều khiển quá trình nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

EE6032 Điều khiển điện tử công suất 3 3(2-2-0-6) 

EE6043 Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 3 3(2-2-0-6) 

Bổ sung EE6312 
Phân tích và điều khiển hệ phi 

tuyến 
3 3(3-0-0-6) 

B3 

Chuyển đổi 

EE6012 Điều khiển tối ƣu và thích nghi 3 3(2,5-1-0-6) 

EE6022 Điều khiển quá trình nâng cao 3 3(2-2-0-6) 

EE6032 Điều khiển điện tử công suất 3 3(2-2-0-6) 

EE6043 Cảm biến và xử lý tín hiệu đo 3 3(2-2-0-6) 

Bổ sung 
EE6312 

Phân tích và điều khiển hệ phi 

tuyến 
3 3(3-0-0-6) 

EE6322 Nhận dạng hệ thống 2 2(2-0-0-6) 
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7.2.2 Mô tả tóm tắt học phần bổ sung, chuyển đổi 

Các học phần bổ sung, chuyển đổi đƣợc mô tả trong quyển „Chương trình đào tạo Thạc sĩ“ chuyên 

ngành „Điều khiển và Tự động hóa“ của trƣờng ĐH Bách Khoa Hà Nội, đã đƣợc Hội đồng Khoa học 

và Đào tạo Khoa Điện chính thức thông qua ngày 15/08/2009 và đã đƣợc Hiệu trƣởng ban hành theo 

quyết định số ........... ngày .... / .... / 2009. 

 

7.2.3 Thời hạn hoàn thành các học phần bổ sung, chuyển đổi 

 Các đối tƣợng A2, A3, A5 phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ 

ngày có quyết định công nhận là NCS. 

 Đối tƣợng A4 phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2½ năm kể từ ngày có 

quyết định công nhận là NCS. 

 Các đối tƣợng B1, B2, B3 phải hoàn thành các học phần chuyển đổi trong thời hạn 2 năm kể từ 

ngày có quyết định công nhận là NCS. Các học phần bổ sung phải đƣợc hoàn thành trong học 

kỳ kế tiếp sau khi đã hoàn thành phần chuyển đổi. 

 

7.3 Học phần trình độ Tiến sĩ 

7.3.1 Danh mục học phần trình độ Tiến sĩ 

 

NỘI 

DUNG 
MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 

TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

Bắt 

buộc 

EE7070 
Các nghiên cứu mới của 

điều khiển phi tuyến 

1. PGS. Nguyễn Doãn Phƣớc 

2. PGS. Phan Xuân Minh 
2 2(2-0-0-6) 

EE7080 
Các thành tựu mới của 

điện tử công suất 

1. TS. Trần Trọng Minh 

2. GS. Nguyễn Phùng Quang 
2 2(2-0-0-6) 

EE7090 

Chuyên đề
1)

 về „Thiết bị 

và Hệ thống điều khiển 

tự động“ 

1. PGS. Nguyễn Doãn Phƣớc 

2. GS. Phạm Thị Ngọc Yến 

3. GS. Nguyễn Phùng Quang 

4. PGS. Hoàng Minh Sơn 

5. PGS. Bùi Quốc Khánh 

6. PGS. Trần Hoài Linh 

2 2(2-0-0-6) 

Tự 

chọn 

EE7601 
Điều khiển chuyển động 

trên không gian 3 chiều 

1. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2. TS. Nguyễn Phạm Thục Anh 
2 2(2-0-0-6) 

EE7611 
Cài đặt thời gian thực hệ 

thống điều khiển 

1. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2. TS. Lƣu Hồng Việt 
2 2(2-0-0-6) 

EE7621 

Điều khiển vector cho 

máy điện xoay chiều 3 

pha 

1. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2. PGS. Bùi Quốc Khánh 

3. PGS. Nguyễn Văn Liễn 

2 2(2-0-0-6) 

EE7631 
Các nghiên cứu mới về 

cảm biến đo 

1. GS. Phạm Thị Ngọc Yến 

2. TS. Hoàng Sỹ Hồng 
2 2(2-0-0-6) 

EE7641 
Điều khiển hệ thống cơ 

nhiều vật 

1. PGS. Bùi Quốc Khánh 

2. PGS. Nguyễn Văn Liễn 

3. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2 2(2-0-0-6) 

EE7651 
Điều khiển gián đoạn 

theo sự kiện 

1. PGS. Nguyễn Doãn Phƣớc 

2. PGS. Hoàng Minh Sơn 

3. TS. Lƣu Hồng Việt 

2 2(2-0-0-6) 

EE7671 
Điều khiển chuyển động 

các loại xe 

1. PGS. Tạ Cao Minh 

2. GS. Nguyễn Phùng Quang 
2 2(2-0-0-6) 

EE7681 
Mô hình hóa hệ thống 

cơ điện tử 

1. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2. TS. Lƣu Hồng Việt 
2 2(2-0-0-6) 
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3. PGS. Phan Xuân Minh 

EE7691 

Tƣơng tác ngƣời – máy 

trong hệ thống và thiết 

bị điều khiển tự động 

1. TS. Nguyễn Việt Sơn 

2. TS. Nguyễn Việt Tùng 
2 2(2-0-0-6) 

1)
 Nội dung môn chuyên đề sẽ thay đổi hàng năm tùy theo tiến bộ của chuyên ngành. 

 

7.3.2 Mô tả tóm tắt học phần trình độ Tiến sĩ 

 

EE7070Các nghiên cứu mới của điều khiển phi tuyến 

Hàng năm có một khối lƣợng xuất bản khá lớn kết quả nghiên cứu của các công trình về điều khiển 

phi tuyến. Học phần nhằm truyền đạt tới nghiên cứu sinh các ý tƣởng chính của các kết quả đó, giúp 

họ các ý tƣởng lý luận khi thực hiện hệ thống - thiết bị điều khiển. 

EE7070 New Research Results in Nonlinear Control Theory 

Every year a large set of research results is published about nonlinear control systems. The course 

shall convey the main ideas of these results to the doctorate students and give them theoretical 

impulses for the realization of the control systems and equipments. 

 

EE7080 Các thành tựu mới của điện tử công suất 

Lĩnh vực điện tử công suất là một trong những lĩnh vực đƣợc chứng kiến nhiều tiến bộ công nghệ nhất 

cả về hai phƣơng diện: công nghệ linh kiện với dòng/áp/tần số đóng ngắt ngày càng cao, cũng nhƣ các 

nguyên lý mạch (mạch kinh điển và mạch mới). Các tiến bộ đó đƣợc hỗ trợ thêm bởi các phƣơng pháp 

điều khiển hiện đại, đặc biệt là điều khiển phi tuyến. 

Học phần đƣa đến nghiên cứu sinh các kiến thức về các thành tựu mới đó, giúp họ khả năng thực hiện 

các bộ biến đổi (DC-DC, AC-DC, DC-AC và AC-AC) và các thiết bị điện tử công suất với hiệu suất 

tốt nhất. 

EE7080 New Achievement in Power Electronics 

Power electronics is part of the few areas which can produce most technological progress in reference 

both to semiconductor technology with higher switchable voltages and currents as well as higher 

switching frequencies and to new circuit principles. This progress is supported by the modern control 

methods particularly of the not linear controllers. 

The course imparts the new knowledge from this progress to the doctorate students. With that, they 

are able to realize the power electronic converters and equipments with a high degree of effectiveness. 

 

EE7090 Chuyên đề về „Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động“ 

Trên lĩnh vực „Thiết bị điều khiển tự động“ và „Hệ thống điều khiển tự động“ luôn có những vấn đề 

mới và giải pháp mới có ý nghĩa đối với sự phát triển lý luận và thực tiễn công nghiệp. Học phần đƣợc 

trình bầy dƣới dạng chuyên đề với nội dung đƣợc linh hoạt thay đổi hàng năm, phụ thuộc vào sự phát 

triển chung của chuyên ngành. 

EE7090 Special Topics of “Automatic Controlled Equipments and Systems” 

New problems as well as new problem solutions, with significance for the development of the theories 

and the industrial practice in this field of „Automatic Controlled Equipments and Systems“, always 

arise. The course will be presented in the form of special seminars with contents formed flexibly from 

year to year into dependence of the complete development of the branch. 

EE7601 Điều khiển chuyển động trên không gian 3 chiều 

Học phần nhằm truyền đạt cho nghiên cứu sinh các kiến thức nâng cao về điều khiển chuyển động 

trong không gian ba chiều, trƣớc hết là điều khiển Robot theo nguyên lý tuần tự (Manipulator) và 

nguyên lý song song (Hexapod). Bao gồm các kiến thức về điêu khiển bám theo quỹ đạo, điều khiển 

lực/mômen, điều khiển có quan sát (Vision). Môn học cũng giới thiệu tới nghiên cứu sinh các ứng 

dụng mới của 2 loại Robot nói trên. 

EE7601 Motion Control in 3-Dimensional Space 
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The course imparts the advanced knowledge about motion control in the 3 dimensional space to the 

doctorate students primarily about control of serial and parallel robots (Manipulator, Hexapod). The 

knowledge contains the tracking control, moment and force control as well as vision based control. 

The course also introduces the applications of the mentioned robot types to the doctorate students. 

 

EE7611 Cài đặt thời gian thực hệ thống điều khiển 

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn: Các hệ thống điều khiển hầu hết đƣợc thực hiện bằng kỹ thuật số, 

sử dụng vi điều khiển hay vi xử lý tín hiệu. Tuy nhiên, việc cài đặt các luật điều khiển (đƣợc thiết kế 

trên miền thời gian, miền tần số) hay thuật toán (đƣợc thiết kế trực tiếp trên miềng thời gian gián đoạn, 

trên miền z) ta cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo đạt đƣợc các hàm mục tiêu đã 

đặt ra. Học phần truyền đạt tới ngƣời học những nguyên tắc đó. 

EE7611 Real-Time Implementation of Control Systems 

Starting out from the practical requirements, that most control systems are realized with digital 

technique, i.e. with microcontrollers or digital signal processors. Though, the implementation of such 

control laws (designed in time or frequency domain) or control algorithms (designed in discrete time 

or z domain) has to follow certain principles to accomplish the provided design goals. The course 

imparts these design principles to the doctorate students.  

 

EE7621 Điều khiển vector cho máy điện xoay chiều 3 pha 

„Điều khiển vector“ là khái niệm xuyên suốt của kỹ thuật điều khiển hiện đại đối với các loại máy 

điện xoay chiều 3 pha. Học phần nhằm tạo cho nghiên cứu sinh hiểu và khả năng vận dụng các 

phƣơng pháp điều khiển gắn liền với khái niệm đó. 

EE7621Vector Control of Three-Phase AC Machines 

„Vector control“ is the usually used concept of modern control systems for three-phase AC machines 

of all kinds. The course shall enable the doctorate students not only to understand but also to use 

design methods, which are connected to this concept. 

 

EE7631 Các nghiên cứu mới về cảm biến đo 

Học phần nhằm đem lại cho nghiên cứu sinh kiến thức về các loại cảm biến mới, dựa trên các nguyên 

lý hay vật liệu mới. Ngoài ra, các xu hƣớng nghiên cứu mới của lĩnh vực cảm biến đo lƣờng cũng sẽ 

đƣợc đề cập đến. 

EE7631 New Research Works of Sensor Technique 

The course imparts to the doctorate students the knowledge about the newest sensors which are made 

on the basis of the new principles or the new materials. In addition the new evolutional trends in the 

field of the measuring sensors are introduced. 

 

EE7641 Điều khiển hệ thống cơ nhiều vật 

Hệ thống cơ nhiều vật là đối tƣợng đặc trƣng và thƣờng xuyên gặp trong thiết bị cơ khí. Do tính đa 

dạng của các ứng dụng công nghiệp, việc điều khiển chúng cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về mô 

hình hóa đối tƣợng, am hiểu các phƣơng pháp điều khiển hiện đại để vận dụng khi thiết kế bộ điều 

khiển. Học phần nhằm truyền đạt cho nghiên cứu sinh các kiến thức nâng cao của lĩnh vực này. 

EE7641 Control of Multibody Systems 

The multibody systems are typical control objects in the mechanical engineering. At the design of the 

control systems, the variety of the industrial applications makes the deep knowledge about the process 

modeling as well as about the modern control methods which serves for the design necessary. The 

course imparts the advanced knowledge in this field to the doctorate students.  

 

EE7651 Điều khiển gián đoạn theo sự kiện 

Các hệ thống điều khiển gián đoạn theo sự kiện, điển hình là điều khiển khả trình (PLC) và điều khiển 

phân tán (DCS), đã đƣợc giảng dậy nhiều ở cả 2 bậc đại học và cao học. Vì lẽ ấy, học phần nhằm trang 

bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức nâng cao, trƣớc hết là về công cụ Petri Net, giúp ngƣời học có 
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khả năng khái quát hóa vấn đề điều khiển gián đoạn theo sự kiện và hƣớng tới những phƣơng pháp 

tổng hợp hệ thống hiện đại. 

EE7651 Control of Event Discrete Systems 

The event discretely controlled systems, e.g. the programmable logic controls (PLC) and the 

distributed control systems (DCS), are already often treated in the undergraduate and graduate 

programs. For this reason only the advanced knowledge, first and foremost the petri net, are imparted 

in this course to teach the doctorate students the ability to generalize the event discretely controlled 

systems theoretically and thus to master modern design methods. 

 

EE7661 Thiết kế điều khiển trên cơ sở nguyên lý hệ phẳng 

Các hệ thống có đặc điểm hệ phẳng và đầu ra phẳng là một lớp đối tƣợng quan trọng và hay gặp trong 

thực tiễn công nghiệp, đặc biệt là các loại động cơ điện hay các thiết bị biến đổi sử dụng linh kiện điện 

tử công suất. Học phần giúp nghiên cứu sinh hiểu biết sâu về lớp đối tƣợng này, giúp họ nắm vững 

phƣơng pháp thiết kế bộ điều khiển trên cơ sở nguyên lý hệ phẳng. 

EE7661 Flatness-Based Control Design 

The systems and the system outputs with flat qualities belong to an important class of the control 

objects which are very often met in the industrial practice, first and foremost the electric motors or the 

power electronic energy convertors. The course imparts the immersive knowledge to the doctorate 

students about these control objects and helps them to master the flalness based control design method. 

 

EE7671 Điều khiển chuyển động các loại xe 

Các loại xe chuyển động (trên ray, trên đƣờng) có những tiêu chí riêng khi điều khiển chúng. Học 

phần tạo cho nghiên cứu sinh khả năng mô hình hóa loại đối tƣợng này và từ đó thiết kế hệ thống điều 

khiển thích hợp. 

EE7671 Control of Transportation Vehicles 

The vehicles (on rails, on streets) are controlled with their own conditions and demands. The course 

shall enable the doctorate students to model these objects and to design the corresponding control 

systems. 

 

EE7691 Tƣơng tác ngƣời – máy trong hệ thống và thiết bị điều khiển tự động 

Tƣơng tác ngƣời máy phản ánh quan hệ ngƣời điều khiển (ngƣời sử dụng) và thiết bị điều khiển tự 

động giữ vai trò ngày một quan trọng hơn. Học phần truyền đạt cho nghiên cứu sinh khả năng thực 

hiện các giao diện cần thiết bằng ngôn ngữ hoặc hình ảnh (màn hình) giữa ngƣời và máy. 

EE7691 Human – Machine Interface in Automatic Controlled Systems and Equipments 

The interaction between man and machine, which reflects the relation between the operator and the 

automatically controlled plant, plays a more and more important role. The course shall impact the 

ability to the doctorate students to realize the language or pictorial user interfaces. 

 

7.3.3 Kế hoạch học tập các học phần trình độ Tiến sĩ 

Các học phần trình độ Tiến sĩ đƣợc thực hiện linh hoạt, tùy theo các điều kiện thời gian cụ thể của 

giảng viên. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần trình độ Tiến sĩ trong vòng 24 

tháng kể từ ngày chính thức nhập trƣờng. 

 

7.4  Chuyên đề Tiến sĩ 

Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề Tiến sĩ theo các nguyên tắc sau: 

 01 chuyên đề theo hƣớng chuyên sâu bắt buộc, 2 chuyên đề còn lại có thể tùy chọn từ danh 

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

Xây dựng chƣơng trình đào tạo chuyên ngành của Khoa Điện xác định. 

 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học luận án của nghiên cứu sinh sẽ đề suất đề tài cụ thể theo hƣớng bắt 

buộc và hƣớng đã chọn. Ƣu tiên đề suất đề tài gắn liền thiết thực với đề tài của luận án Tiến sĩ. 
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 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 

 

NỘI 

DUNG 
MÃ SỐ HƢỚNG CHUYÊN SÂU NGƢỜI HƢỚNG DẪN 

TÍN 

CHỈ 

Bắt 

buộc 
EE7100 Lý thuyết điều khiển tự động 

1. PGS. Nguyễn Doãn Phƣớc 

2. PGS. Phan Xuân Minh 

3. PGS. Hoàng Minh Sơn 

4. TS. Võ Việt Sơn 

2 

Tự chọn 

EE7701 Cảm biến trong tự động hóa 

1. PGS. Phạm Thị Ngọc Yến 

2. TS. Hoàng Sỹ Hồng 

3. TS. Nguyễn Thị Lan Hƣơng 

2 

EE7711 Xử lý số liệu đo lƣờng 

1. PGS. Phạm Thị Ngọc Yến 

2. PGS. Trần Hoài Linh 

3. TS. Nguyễn Thị Lan Hƣơng 

2 

EE7721 Điều khiển điện tử công suất 

1. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2. TS. Trần Trọng Minh 

3. PGS. Bùi Quốc Khánh 

4. PGS. TS. Võ Minh Chính 

5. TS. Đỗ Mạnh Cƣờng 

6. TS. Phạm Việt Phƣơng 

2 

EE7731 
Điều khiển vector cho máy 

điện 

1. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2. PGS. Bùi Quốc Khánh 

3. PGS. TS. Nguyễn Văn Liễn 

4. PGS. TS. Tạ Cao Minh 

5. TS. Nguyễn Mạnh Tiến 

2 

EE7741 
Điều khiển Robot và các quá 

trình chuyển động 

1. GS. Nguyễn Phùng Quang 

2. PGS. Tạ Cao Minh 

3. TS. Nguyễn Phạm Thục Anh 

4. TS. Nguyễn Mạnh Tiến 

2 

EE7751 Điều khiển quá trình 

1. PGS. TS. Bùi Quốc Khánh 

2. PGS. TS. Hoàng Minh Sơn 

3. TS. Võ Việt Sơn 

4. TS. Nguyễn Huy Phƣơng 

2 

EE7761 Điều khiển truyền động điện 

1. PGS. Bùi Quốc Khánh 

2. PGS. Nguyễn Văn Liễn 

3. GS. Nguyễn Phùng Quang 

4. PGS. Tạ Cao Minh 

5. TS. Nguyễn Quang Địch 

2 

EE7771 
Điều khiển phân tán và truyền 

thông công nghiệp 

1. PGS. Hoàng Minh Sơn 

2. TS. Lƣu Hồng Việt 

3. TS. Nguyễn Hồng Quang 

4. TS. Nguyễn Cảnh Quang 

5. TS. Nguyễn Quốc Cƣờng 

2 

EE7781 Mô hình hóa các hệ thống cơ 
1. GS. Đỗ Sanh 

2. GS. Nguyễn Phùng Quang 
2 

EE7791 
Thiết kế giao diện tƣơng tác 

ngƣời - máy 

1. TS. Nguyễn Việt Sơn 

2. TS. Nguyễn Việt Tùng 
2 
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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. 

Số 

TT 
Tên diễn đàn Địa chỉ liên hệ 

Định kỳ 

xuất bản / họp 

1 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 7 

trƣờng Đại học 

ĐH Bách Khoa Hà Nội; Số 1, phố Đại 

Cồ Việt, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 
Hàng tháng 

2 
Hội nghị Tự động hóa toàn quốc 

VICA 

GS. Nguyễn Xuân Quỳnh; Viện Điện 

tử - Tin học - Tự động hóa, 156 phố 

Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 

2 năm 1 lần 

3 Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc 
Viện Cơ học Việt Nam; 264 phố Đội 

Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
2 năm 1 lần 

4 Tạp chí Công nghệ thông tin 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam; đƣờng Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 
3 tháng 1 lần 

5 Tạp chí khoa học và công nghệ 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 
 

6 Chuyên san Khoa học Công nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông  

7 
Nghiên cứu khoa học công nghệ 

quân sự 

Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật 

quân sự, Bộ Quốc phòng 
 

8 
Tạp chí phát triển khoa học và 

công nghệ 
ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 3 tháng 1 lần 

9 Khoa học và công nghệ Nhiệt Hội khoa học và công nghệ nhiệt  

10 Khoa học công nghệ Đại học Đà Nắng  

11 Khoa học kỹ thuật Học viện Kỹ thuật quân sự  

12 Các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực   
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9  Danh mục học phần chi tiết của chƣơng trình đào tạo 

9.1 Danh mục học phần bổ sung, chuyển đổi 

Danh mục học phần bổ sung, chuyển đổi có thể xem chi tiết mục 9 „Danh bạ học phần chi tiết (bao 

gồm tất cả các môn bắt buộc, tự chọn, bổ sung, chuyển đổi)“ quyển „Chương trình đào tạo Thạc sĩ 

Điều khiển và Tự động hóa“. 

 

9.2  Danh mục học phần trình độ Tiến sĩ 

NỘI 

DUNG 
MÃ SỐ 

TÊN HỌC 

PHẦN 

TÊN TIẾNG 

ANH 

KHỐI 

LƢỢNG 

Khoa/Viện 

Bộ môn 

TÍN 

CHỈ 

Bắt 

buộc 

EE7070 

Các nghiên cứu 

mới của điều 

khiển phi tuyến 

New Research 

Results in 

Nonlinear Control 

Theory 

2(2-0-0-6) 

Điện 

Bm ĐKTĐ 
2 

EE7080 

Các thành tựu 

mới của điện tử 

công suất 

New Achievement 

in Power 

Electronics 

2(2-0-0-6) 

Điện 

Bm Tự động 

hóa 

2 

EE7090 

Chuyên đề
1)

 về 

„Thiết bị và Hệ 

thống điều khiển 

tự động“ 

Special Topics of 

“Automatic 

Controlled 

Equipments and 

Systems” 

2(2-0-0-6) 

Điện 

Bm ĐKTĐ 

2 

Tự 

chọn 

EE7601 

Điều khiển 

chuyển  động trên 

không gian 3 

chiều 

Motion Control in 

3-Dimensional 

Space 

2(2-0-0-6) 

Điện 

 
2 

EE7611 

Cài đặt thời gian 

thực hệ thống 

điều khiển 

Real-Time 

Implementation of 

Control Systems 

2(2-0-0-6) 

Điện 

 2 

EE7621 

Điều khiển vector 

cho máy điện 

xoay chiều 3 pha 

Vector Control of 

Three-Phase AC 

Machines 

2(2-0-0-6) 

Điện 

 2 

EE7631 

Các nghiên cứu 

mới về cảm biến 

đo 

New Research 

Works of Sensor 

Technique 

2(2-0-0-6) 

Điện 

Bm 

KTĐ&THCN 

2 

EE7641 

Điều khiển hệ 

thống cơ nhiều 

vật 

Control of 

Multibody 

Systems 

2(2-0-0-6) 

Điện 

Bm TĐH 2 

EE7651 
Điều khiển gián 

đoạn theo sự kiện 

Control of Event 

Discrete Systems 
2(2-0-0-6) 

Điện 
2 

EE7671 

Điều khiển 

chuyển động các 

loại xe 

Control of 

Transportation 

Vehicles 

 

2(2-0-0-6) 

Điện 

2 

EE7681 
Mô hình hóa hệ 

thống cơ điện tử 

Modelling of 

Mechatronic 

Systems 

2(2-0-0-6) 

Điện 

2 

EE7691 

Tƣơng tác ngƣời 

– máy trong hệ 

thống và thiết bị 

điều khiển tự 

Human – Machine 

Interface in 

Automatic 

Controlled 

2(2-0-0-6) 

Điện  

Bm 

KTĐ&HCN 
2 
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động Systems and 

Equipments 

 

10. Đề cƣơng chi tiết học phần trình độ Tiến sỹ 

 

EE7070 Các nghiên cứu mới về điều khiển phi tuyến 

1. Tên học phần: Các nghiên cứu mới về điều khiển phi tuyến 

2. Mã học phần: EE7070 

3. Tên tiếng Anh: New Research Results in Nonlinear Control Theory 

4. Khối lƣợng:  2(2-0-0-6) 

 - Lý thuyết: 30 tiết 

 - Bài tập: 

 - Thí nghiệm: 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS chuyên ngành Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ƣu 

6. Mục tiêu của học phần: 

Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức nâng cao về phân tích và điều khiển hệ phi tuyến 

- Rèn luyện tƣ duy phân tích và kỹ năng thiết kế, tổng hợp bộ điều khiển cho các hệ phi tuyến 

7. Nội dung tóm tắt: 

 Phƣơng pháp luận phân tích và điều khiển hệ phi tuyến. Mô hình hệ phi tuyến. Diễn đạt hệ phi 

tuyến trên cơ sở mô hình trạng thái autonom và nonautonom, mô hình truyền ngƣợc và truyền thẳng, 

mô hình Euler-Lagrange. Phân tích các tính chất động học hệ phi tuyến bao gồm tính ổn định, ổn định 

đều, ổn định theo hàm mũ, ổn định với khoảng thời gian hữu hạn, động học không, thụ động, dao 

động, chaos. Các phƣơng pháp tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến phản hồi trạng thái, phản hồi đầu ra... 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

 - Dự lớp: Nghe giảng và tham gia thảo luận, tự nghiên cứu theo chỉ dẫn của giáo viên 

 - Bài tập: Thực hiện trên MATLAB. 

9. Đánh giá kết quả:  

 - Mức độ dự giờ giảng:    20% 

 - Bài tập nộp chấm:       30% 

 - 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: Mở đầu 

1.1 Đặc điểm của hệ phi tuyến 

1.2 Lý thuyết Lyapunov và các bài toán mở rộng 

1.3 Các phƣơng pháp phân tích và điều khiển phi tuyến cơ bản 

CHƢƠNG 2: Phân tích và điều khiển trên cơ cở tuyến tính hóa 

2.1 Phân tích ổn định với mô hình tuyến tính xấp xỉ. Phƣơng pháp đa tạp trung tâm 

2.2 Xác định mô hình trạng thái chuẩn 

2.3 Phân tích tính điều khiển đƣợc và quan sát đƣợc 

2.4 Phân tích tính động học không và pha cực tiểu 

2.5 Phân tích tính thụ động 

2.6 Điều khiển tuyến tính hóa chính xác bằng phản hồi tĩnh 

2.7 Điều khiển thích nghi: Giả định rõ, kháng nhiễu ISS, bù bất định ... 

CHƢƠNG 3: Phân tích và điều khiển dựa theo thụ động 

3.1 Bản chất của hệ thụ động 
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3.2 Phân tích chất lƣợng hệ thụ động 

3.3 Điều khiển dựa theo thụ động. Thụ động hóa và điều khiển thụ động hóa 

CHƢƠNG 4: Phân tích và điều khiển dựa theo nguyên lý phẳng 

4.1 Biểu diễn hệ phi tuyến trong không gian vô hạn chiều. Mô hình Brunovsky 

4.2 Phép biến đổi tƣơng tƣơng Lie Bäcklund và định nghĩa hệ phẳng 

4.3 Xác định tính chất phẳng và tín hiệu ra phẳng 

4.5 Xác định phép ánh xạ ngoại sinh. Điều khiển tuyến tính hóa chính xác bằng phản hồi 

động 

4.6 Điều khiển hở 

4.7 Điều khiển bằng phản hồi trạng thái 

4.8 Các bài toán mở 

CHƢƠNG 5: Phân tích và điều khiển hệ Euler-Lagrange 

5.1 Đặc điểm mô hình Euler-Lagrange và tính chất mô hình 

5.2 Điều khiển bám ổn định 

5.3 Điều khiển bám ổn định thích nghi: Phƣơng pháp nghịch đảo mô hình 

5.4 Điều khiển bám ổn định thích nghi: Phƣơng pháp Li Stoline 

5.5 Điều khiển bám ổn định thích nghi và bền vững với nhiễu moment: Ổn định ISS 

 

11. Tài liệu học tập: 

 

12. Tài liệu tham khảo: 

[1] Sastry, S.: Nonlinear System: Analysis, Stability and Control. Springer Verlag, New York, Inc., 

2003. 

[2] Sontag, E. D.: Mathematical Control Theory. Springer Verlag New York, 1998 

Ortega, R; Loria, A.; Nicklasson, P.J. and Ramirez, H.S.: Passivity bassed Control of Euler Lagrange 

Systems. Springer Verlag, 1998 

[3] Levine, J.: On necesary and sufficient conditions for differential flatness. Report in École 

Nationale Supérieure dé Mines de Paris, 2006. 

[4] Phƣớc,N.D.: Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến (chuẩn bị xuất bản, 2011) 

 

 

EE7080 Các thành tựu mới của điện tử công suất 

 

1. Tên học phần: Các thành tựu mới của điện tử công suất 

2. Mã học phần: EE7080 

3. Tên tiếng Anh: Modern Applications Of Power Electronics 

4. Khối lƣợng: 2(2-0-0-6) 

  -  Lý thuyết: 30 tiết 

  -  Bài tập: 

  -  Thí nghiệm: 

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc chuyên ngành Chuyên ngành thiết bị và hệ thống điều 

khiển tự động và chuyên ngành Tự động hóa. 

6. Mục tiêu của học phần:  

 Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

 -  Những kiến thức nâng cao về vai trò, phạm vi ứng dụng và các bƣớc phát triển mới quan trọng 

của Điện tử công suất trong tất cả các lĩnh vực sử dụng và điều khiển năng lƣợng điện.  

 -  Rèn luyện khả năng nắm bắt và đánh giá xu hƣớng phát triển của qúa trình sử dụng và quản lý 

năng lƣợng một cách hiệu quả. 

7. Nội dung tóm tắt: Những phát triển mới nhất về phần tử bán dẫn công suất lớn và xu hƣớng phát 

triển của các hệ thống điều khiển các bộ biến đổi bán dẫn. Các xu hƣớng ứng dụng lý thuyết điều 

khiển hiện đại trong xây dựng các bộ điều chỉnh trong hệ thống thiết bị Điện tử công suất. Xu hƣớng 
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phát triển ứng dụng của Điện tử công suất trong các lĩnh vực: 1. Quản lý năng lƣợng; 2. Các hệ thống 

truyền động điện công suất lớn; 3. Điều khiển hệ thống điện; 4. Phát triển lƣới điện thông minh tích 

hợp các nguồn năng lƣợng tái tạo. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

 - Dự lớp: 100% 

 - Bài tập: Viết báo cáo bao gồm ba nội dung chính (1. Phần tử bán dẫn; 2. Lý thuyết điều khiển mới 

cho các mạch vòng điều chỉnh; 3. Một trong các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu). 

 - Thí nghiệm: Thực hiện mô hình mô phỏng một hệ thống Điện tử công suất. 

9. Đánh giá kết quả:  (cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học) 

 - Mức độ dự giờ giảng: 25%. 

 - Kiểm tra định kỳ: Đánh giá qua báo cáo 50%. 

 - Thi kết thúc học phần: Trình bày mô hình mô phỏng và nhận xét kết quả thu đƣợc 25%. 

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: Xu hƣớng phát triển của công nghệ chế tạo phần tử bán dẫn  

1.1 Các phần tử bán dẫn công suất hiện đại. 

1.2 Xu hƣớng phát triển tích hợp các mạch phát xung 

1.3 Vai trò của vi điều khiển và DSP trong hệ thống điều khiển các bộ biến đổi. 

CHƢƠNG 2: Lý thuyết điều khiển hiện đại ứng dụng trong các mạch vòng điều chỉnh 

2.1 .Bộ biến đổi nhƣ một hệ tự động điều chỉnh phi tuyến.... 

2.2 Mạch vòng dòng điện tiêu biểu.............. 

CHƢƠNG 3: Các bộ biến đổi bán dẫn trong hệ thống quản lý năng lƣợng 

3.1 Khái niệm về hệ thống quản lý năng lƣợng. 

3.2 Các cấu hình cấp nguồn phân tán 

3.3 Nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của các hệ thống cấp nguồn. 

CHƢƠNG 4: Các hệ thống truyền động điện công suất lớn 

4.1 Đảm bảo sóng hài trong hệ thống công suất lớn.............. 

4.2 .Cấu hình biến tần công suất lớn............. 

CHƢƠNG 5: Điện tử công suất trong điều khiển hệ thống điện 

5.1 Khái niệm về FACTS 

5.2 Các hệ thống FACTS tiêu biểu. 

CHƢƠNG 6: Lƣới điện thông minh và năng lƣợng tái tạo 

6.1 Năng lƣợng tái tạo và nguồn phát phân tán 

6.2 Tích trữ và điều khiển năng lƣợng trong lƣới điện thông minh. 

6.3 Tƣơng lai của hệ thống năng lƣợng. 

 

11. Tài liệu học tập: (danh mục các giáo trình, nếu không có thì bỏ trống) 

12. Tài liệu tham khảo: 

[1] E. Acha, V.G. Agelidis, O. Anaya-Lara, T.J.E. Miller; Power Electronic Control in Electrical 

Systems; Newnes 2002. 

[2] Dragan Maksimovic, A.M. Stankovic, V.J. Thttuvelil, G.C. Verghese; Modeling and Simulation of 

Power Electronic Converters; Proceedings of the IEEE, Vol. 89, NO. 6, June 2001. 

[3] Bimal K. Bos ;  Power Electronics And Variable Frequency drives; 2001. 

Simone Buso, Paolo Mattavelli; Digital Control in Power Electronics; Morgan$Claypool; 2006. 

[4] Narain G. Hingorani, Laszlo Gyugui; Understanding Facts: Concepts and Technology of Flexible 

AC Transmission Systems; IEEE Press, 1999. 

[5] MARIAN P. KAZMIERKOWSKI, R. KRISHNAN, FREDE BLAABJERG; Control in Power 

Electronics: Selected Problems; Academic Press, 2002. 
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[6] Strzelecki Ryszard, Benysek Grzegorz; Power Electronics in Smart Electrical Energy Networks; 

Springer, 2008. 

 

EE7090 Chuyên đề „ Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động“ 

1. Tên học phần:     Chuyên đề về Thiết bị và Hệ thống điều khiển 

2. Mã học phần:     EE7030 

3. Tên tiếng Anh:     Special Topics in Equipment and System Control 

4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết:    30 tiết 

   - Bài tập:     Không có bài tập 

   - Thí nghiệm:   Không có thí nghiệm 

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc ngành Điều khiển và Tự động hóa (bao gồm 

5 mã chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ) 

 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Các kiến thức lý luận nâng cao về điều khiển (ĐK) thiết bị đơn lẻ và ĐK hệ thống. 

Kiến thức đƣợc trình bầy dƣới dạng chuyên đề chọn lọc, bao gồm các vấn đề chuyên 

sâu rất khác nhau của chuyên ngành. 

- Chuyên đề đƣợc Trƣởng Bộ môn (đào tạo và quản lý NCS) lựa chọn trƣớc khi giảng, 

tùy thuộc vào vấn đề nào là thời sự ở thời điểm chọn giảng. 

 

7. Nội dung tóm tắt: Các vấn đề mới của lý thuyết ĐK. Các vấn đề mới của ĐK thời gian thực (sử 

dụng vi điều khiển, vi xử lý). Các vấn đề mới của ĐK máy điện. Các vấn đề mới của ĐK điện tử công 

suất. Các vấn đề mới của ĐK gián đoạn theo sự kiện. Các vấn đề mới của ĐK các hệ thống đo. Các 

vấn đề mới của ĐK các hệ thống cơ. Các vấn đề mới của ĐK hệ thống năng lƣợng tái tạo. Các vấn đề 

mới của ĐK hệ thống điện. 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: Dậy theo phƣơng thức tự NC là chính 

   - Bài tập: Không có 

   - Thí nghiệm: Không có 

 

9. Đánh giá kết quả: Cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học 

 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

  Giới thiệu môn học 

 

CHUYÊN ĐỀ 1: Các vấn đề mới của lý thuyết ĐK (new topics in control theory) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

1.1 Các phƣơng pháp ĐK bền vững, ĐK thích nghi, ĐK dự báo 

1.2 Các phƣơng pháp ĐK phi tuyến 

1.3 Các phƣơng pháp nhận dạng 

  1.4 ĐK mờ, ĐK sử dụng mạng neural 

 

CHUYÊN ĐỀ 2: Các vấn đề mới của ĐK thời gian thực (new topics in real-time control) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

2.1 Các phƣơng pháp thiết kế hệ thống ĐK thời gian thực 

2.2 ĐK thời gian thực các hệ phi tuyến 

2.3 Nhận dạng thời gian thực 
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2.3 Cài đặt hệ thống ĐK thời gian thực trên chip chuyên dụng (chip trắng) 

 

CHUYÊN ĐỀ 3: Các vấn đề mới của ĐK máy điện (new topics in control of electrical 

machines) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

3.1 Các nguyên lý máy điện mới và phƣơng pháp ĐK 

3.2 ĐK thời gian thực, ĐK phi tuyến các loại máy điện 

3.3 Các phƣơng pháp nhận dạng đối tƣợng máy điện 

3.4 Các phƣơng pháp ĐK ổ từ trong máy điện 

3.5 Nâng cao hiệu suất máy điện nhờ các phƣơng pháp ĐK 

 

CHUYÊN ĐỀ 4: Các vấn đề mới của ĐK điện tử công suất (new topics in power electronic 

control) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

4.1 Các nguyên lý mạch mới và phƣơng pháp ĐK 

4.2 Các phƣơng pháp ĐK phi tuyến đối tƣợng điện tử công suất 

4.3 Các phƣơng pháp nhận dạng đối tƣợng điện tử công suất 

 

CHUYÊN ĐỀ 5: Các vấn đề mới của ĐK gián đoạn theo sự kiện (new topics in event-discrete 

control) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

5.1 Các vấn đề mới của truyền thông công nghiệp, ĐK logic và ĐK phân tán 

5.2 Mô hình hóa và ĐK hệ thống gián đoạn theo sự kiện 

5.3 Các ứng dụng của petri-net 

 

CHUYÊN ĐỀ 6: Các vấn đề mới của ĐK các hệ thống đo (new topics in control of 

measurement systems) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

6.1 Các nguyên lý cảm biến mới và phƣơng pháp ĐK 

6.2 Các vấn đề ĐK trong thiết bị đo lƣờng thông minh 

6.3 Tích hợp đo lƣờng trong thiết bị và hệ thống ĐK tự động 

 

CHUYÊN ĐỀ 7: Các vấn đề mới của ĐK các hệ thống cơ (new topics in control of mechanical 

systems) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

7.1 Các phƣơng pháp ĐK hệ thống cơ điện tử 

7.2 Các phƣơng pháp ĐK hệ thống cơ nhiều vật (multi-body systems) 

7.3 Các phƣơng pháp ĐK robot (song song, tuần tự, xe tự hành vv…) 

7.4 Nâng cao hiệu suất - chất lƣợng hệ thống cơ bằng phƣơng pháp ĐK 

 

CHUYÊN ĐỀ 8: Các vấn đề mới của ĐK hệ thống năng lƣợng tái tạo (new topics in control of 

renewable energy systems) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 

8.1 Các phƣơng pháp ĐK hệ thống phát điện chạy sức gió 

8.2 Các phƣơng pháp ĐK hệ thống phát điện sử dụng năng lƣợng mặt trời 

8.3 Các phƣơng pháp ĐK hệ thống phát điện sử dụng biogas, biomass 

8.4 Các phƣơng pháp ĐK hệ thống phát điện lai (hybrid systems) 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 9: Các vấn đề mới của ĐK hệ thống điện (new topics in power system control) 

Có thể là một trong các topics sau đây: 
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9.1 Các phƣơng pháp ĐK nhà máy thủy điện 

9.2 Các phƣơng pháp ĐK nhà máy nhiệt điện 

9.3 Các phƣơng pháp và thiết bị ĐK ổn định lƣới điện 

9.4 Mô hình hóa và ĐK hệ thống khi có lỗi lƣới không đối xứng 

 

 

11. Tài liệu học tập:    Không có giáo trình 

 

12. Tài liệu tham khảo: Do giảng viên của chuyên đề chỉ định cụ thể, phụ thuộc nội dung của chuyên 

đề đƣợc lựa chọn 

 

EE7601  Điều khiển chuyển động phức hợp trên không gian 3 chiều 

    Control of complex motions in 3-dimensional space 

 

1. Tên học phần:     Điều khiển chuyển động phức hợp trên không gian 3 chiều 

2. Mã học phần:      EE7601 

3. Tên tiếng Anh:     Control of complex motions in 3-dimensional space 

4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết:    30 tiết 

   - Bài tập:     Không có bài tập 

   - Thí nghiệm:   Không có thí nghiệm 

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc ngành Điều khiển và Tự động hóa (bao gồm 

5 mã chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ) 

 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Kiến thức về mô hình hóa đối tƣợng Robot tuần tự (tay máy). 

- Kiến thức lý luận nâng cao về điều khiển Robot tuần tự tạo nên các chuyển động phức 

hợp trên không gian 3 chiều. 

 

7. Nội dung tóm tắt: Xuất phát từ các hệ thống Robot thƣơng mại (phổ dụng trong thực tiễn) NCS 

phải có khả năng mô hình hóa đối tƣợng từ các phƣơng trình động học, xuất phát điểm thiết kế hệ 

thống điều khiển. NCS cần nắm rõ các vấn đề điều khiển mômen trong điều kiện tham số bất định, các 

phƣơng pháp thiết kế điều khiển bền vững và thích nghi. Ngoài ra, để bảo đảm Robot hoạt động có 

hiệu quả trong môi trƣờng công tác, NCS cũng phải nắm vững các vấn đề điều khiển lực. 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: Cũng có thể dậy theo phƣơng thức tự NC là chính 

   - Bài tập: Không có 

   - Thí nghiệm: Không có 

 

9. Đánh giá kết quả: Cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học 

 

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 yêu cầu đối với tay máy trong thực tiễn 

1.1 Khái niệm Robotic Workcell linh hoạt 



22 

 

1.2 Các cấu trúc Robot trong thực tiễn 

1.3 Các bộ điều khiển Robot trong thực tiễn 

1.4 Cảm biến Robot 

 

CHƢƠNG 2: Động học Robot 

2.1 Động học Euler-Lagrange 

2.2 Cấu trúc và đặc điểm của các phƣơng trình Robot 

2.3 Mô hình trạng thái và phép tuyến tính hóa phản hồi trạng thái 

2.4 Động học cơ chế chấp hành tại các khớp 

CHƢƠNG 3: Điều khiển mômen 

3.1 Quỹ đạo chuyển động của khớp 

3.2 Điều khiển mômen tại khớp 

3.3 Các vấn đề điều khiển số của khớp 

3.4 Thiết kế điều khiển tối ƣu các vòng ngoài 

 

CHƢƠNG 4: Điều khiển bền vững tay máy 

4.1 Các bộ điều khiển tuyến tính hóa phản hồi 

4.2 Các bộ điều khiển phi tuyến 

4.3 Thiết kế điều khiển tách kênh 

 

CHƢƠNG 5: Điều khiển thích nghi tay máy 

5.1 Điều khiển thích nghi mômen 

5.2 Điều khiển thích nghi quán tính 

5.3 Điều khiển thích nghi tựa theo thụ động 

5.4 Đặc điểm bền vững của bộ điều khiển thích nghi 

 

CHƢƠNG 6: Điều khiển lực 

5.1 Điều khiển độ cứng (Stiffness Control) 

5.2 Điều khiển lai vị trí - lực (Hybrid Position/Force Control) 

5.3 Điều khiển trở kháng 

 

KẾT LUẬN 

 

11. Tài liệu học tập:    Không có giáo trình 

 

12. Tài liệu tham khảo: 

[1] Lewis, F.L.; Dawson, D.M.; Abdallah, C.T. (2006) Robot Manipulator Control – Theory and 

Practice. Revised and Expanded 2
nd

 Edition, Marcel Dekker, Inc. 

[2] Kozlowski, K. (2006) Robot Motion and Control – Recent Development. Springer Berlin 

Heidelberg New York 

 

 

 

EE7611 Cài đặt thời gian thực hệ thống điều khiển 

1. Tên học phần:     Cài đặt thời gian thực hệ thống điều khiển 

2. Mã học phần:     EE7611 

3. Tên tiếng Anh:     Real-Time Implementation of Control Systems 

4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết:    30 tiết 

   - Bài tập:     Không có bài tập 

   - Thí nghiệm:   Không có thí nghiệm 
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5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc ngành Điều khiển và Tự động hóa (bao gồm 5 mã 

chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ) 

 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn: Các hệ thống điều khiển hầu hết đƣợc thực hiện bằng kỹ thuật số, 

sử dụng vi điều khiển hay vi xử lý tín hiệu. Tuy nhiên, việc cài đặt các luật điều khiển (đƣợc thiết kế 

trên miền thời gian, miền tần số) hay thuật toán (đƣợc thiết kế trực tiếp trên miềng thời gian gián đoạn, 

trên miền z) ta cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo đạt đƣợc các hàm mục tiêu đã 

đặt ra. Học phần truyền đạt tới ngƣời học những nguyên tắc đó. 

7. Nội dung tóm tắt: Mô hình của hệ thống điều khiển số. Kỹ thuật phần mềm điều khiển số. Triển 

khai cài đặt chƣơng trình điều khiển 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: Cũng có thể dậy theo phƣơng thức tự NC là chính 

   - Bài tập: Không có 

   - Thí nghiệm: Không có 

 

9. Đánh giá kết quả: Cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học 

 

10. Nội dung chi tiết học phần: 

 

GIỚI THIỆU 

 

1.1 Điều khiển logic 

1.2 Kiến trúc máy tính điều khiển 

1.3 Phần mềm điều khiển 

 

CHƢƠNG 2:  Mô hình hệ thống điều khiển số 

 2.1 Biểu diễn trên miền z 

2.2 Rời rạc hóa hệ mô hình hệ thống liên tục 

 2.3 Mô tả theo dạng sai phân rời rạc  

 2.4  Mô tả bằng giản đồ luồng tín hiệu 

 2.5 Mô tả bằng lƣu đồ theo sự kiện rời rạc 

  

CHƢƠNG 3: Kỹ thuật phần mềm điều khiển số 

 3.1 Qui trình phát triển 

 3.2 Thiết kế kiến trúc phần mềm điều khiển 

 3.3 Triển khai lập trình 

 3.4 Hệ điều hành thời gian thực 

 3.5 Lập trình cạnh tranh 

 3.6 Lập lịch thời gian thực 

 3.7 Kiểm tra và gỡ rối 

 

CHƢƠNG 4: Triển khai cài đặt chƣơng trình điều khiển 

 4.1 Đánh giá thời gian trễ trong hệ thống điều khiển 

4.2 Lựa chọn/cấu hình chu kỳ trích mẫu/chu kỳ điều khiển 

 4.3 Thiết lập chu kỳ trích mẫu, chu kỳ điều khiển 

 4.4 Chuẩn hóa các biến và tín hiệu điều khiển 

 4.5 Lựa chọn ngoại vi và bộ biến đổi tín hiệu  

 4.6 Đánh giá sai số tính toán và xử lý tín hiệu 

11. Tài liệu học tập:    Không có giáo trình 
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12. Tài liệu tham khảo: 

[3] Krstíc, M. ; Kanellakopoulos, I.; Kokotovíc, P. (1995) Nonlinear and adaptive control design. 

John wiley & sons, Inc. 

[4] Conte, G.; Moog, C.H.; Perdon, A.M. (2007) Algebraic Methods for Nonlinear Control 

Systems. Springer London, 2
nd

 Edition 

[5] Lévine, J. (2009) Analysis and Control of Nonlinear Systems – A Flatness-based Approarch. 

Springer Dordrecht Heidelberg London New York 

 

EE7621 Điều khiển vectơ cho máy điện xoay chiều 3 pha 

 

1. Tên học phần:     Điều khiển Vector cho máy điện xoay chiều 3 pha 

2. Mã học phần:      EE7621 

3. Tên tiếng Anh:     Vector Control of Three-Phase AC Machines 

4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết:    30 tiết 

   - Bài tập:     Không có bài tập 

   - Thí nghiệm:   Không có thí nghiệm 

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc ngành Điều khiển và Tự động hóa (bao gồm 5 mã 

chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ) 

 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Kiến thức lý luận nâng cao về các hệ thống điều khiển máy điện xoay chiều 3 pha, thực hiện theo 

nguyên lý điều khiển vector, đặc biệt là các cấu trúc điều khiển phi tuyến. 

- Khả năng nâng cao khi cài đặt các cấu trúc điều khiển phi tuyến nói trên. 

 

7. Nội dung tóm tắt: Trƣớc hết NCS cần nắm vững nguyên lý ĐK Vector cho từng trƣờng hợp cụ thể 

(truyền động XC3P hay phát điện XC3P) và từng loại máy điện cụ thể. Từ đó có khả năng đƣa ra mô 

hình toán thích hợp của đối tƣợng. NCS cũng cần nắm vững các phƣơng pháp thiết kế ĐK (tuyến tính, 

phi tuyến) để từ đó thiết kế và cài đặt hệ thống. 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: Cũng có thể dậy theo phƣơng thức tự NC là chính 

   - Bài tập: Không có 

   - Thí nghiệm: Không có 

 

9. Đánh giá kết quả: Cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học 

 

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: Nguyên lý điều khiển Vector 

1.1 Nguyên lý tựa theo Vector 

1.2 Điều khiển Vector cho các hệ thống truyền động điện xoay chiều 3 pha 

1.3 Điều khiển Vector cho các hệ thống phát điện xoay chiều 3 pha 

 

CHƢƠNG 2: Mô hình hóa máy điện xoay chiều 3 pha trên cơ sở tựa theo Vector 

2.1 Mô hình máy điện không đồng bộ Rotor lồng sóc 
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2.2 Mô hình máy điện không đồng bộ Rotor dây quấn (không đồng bộ nguồn kép) 

2.3 Mô hình máy điện đồng bộ kích thích vĩnh cửu 

2.4 Mô hình máy điện đồng bộ kích thích ngoài 

2.5 Đặc điểm phi tuyến của các mô hình máy điện 

2.6 Khả năng tuyến tính hóa xấp xỉ các mô hình máy  

CHƢƠNG 3: Các phƣơng pháp thiết kế điều khiển tựa theo Vector 

3.1 Thiết kế cấu trúc điều khiển tuyến tính sử dụng mô hình tuyến tính hóa xấp xỉ 

3.2 Thiết kế điều khiển phi tuyến theo phƣơng thức cuốn chiếu (Backstepping-based Control Design) 

3.3 Thiết kế điều khiển phi tuyến theo nguyên lý thụ động (Passivity-based Control Design) 

3.4 Thiết kế điều khiển phi tuyến theo nguyên lý hệ phẳng (Flatness-based Control Design) 

3.5 Thiết kế điều khiển phi tuyến sử dụng phƣơng pháp tuyến tính hóa chính xác (Control Design 

based on Exact Linearization) 

 

CHƢƠNG 4: Cài đặt thời gian thực cấu trúc điều khiển máy điện xoay chiều 3 pha 

4.1 Yêu cầu thời gian thực của hệ thống điều khiển 

4.2 Các phép tính số trong hệ thống điều khiển 

4.3 Cài đặt hệ thống điều khiển tuyến tính hóa xấp xỉ 

4.4 Cài đặt hệ thống điều khiển phi tuyến 

 

KẾT LUẬN 

 

 

11. Tài liệu học tập:    Không có giáo trình 

 

12. Tài liệu tham khảo: 

[6] Quang, Ng.Ph.; Dittrich, J.-A. (2008) Vector Control of Three-Phase AC Machines – System 

Development in the Practice. Springer Berlin 

[7] Chiasson, J. (2005) Modeling and High-Performance Control of Electric Machines. John wiley 

& sons, Inc. 
[8] Ortega, R.; Loría, A.; Nicklasson, P.J.; Sira-Ramírez, H. (1998) Passivity-based Control of 

Euler-Lagrange Systems: Mechanical, Electrical and Electromechanical Applications. Springer 
[9] Krstíc, M. ; Kanellakopoulos, I.; Kokotovíc, P. (1995) Nonlinear and adaptive control design. 

John wiley & sons, Inc. 

[10] Conte, G.; Moog, C.H.; Perdon, A.M. (2007) Algebraic Methods for Nonlinear Control 

Systems. Springer London, 2
nd

 Edition 

[11] Lévine, J. (2009) Analysis and Control of Nonlinear Systems – A Flatness-based Approarch. 

Springer Dordrecht Heidelberg London New York 

 

EE7631 Các nghiên cứu mới về cảm biến đo 

1. Tên học phần:     Các nghiên cứu mới về cảm biến đo  

(Vi cảm biến và vi biến đổi) 

2. Mã học phần:      EE7631 

3. Tên tiếng Anh:     Research news in sensor and convertor 

4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết:    30 tiết 

   - Bài tập:     Không có bài tập 

   - Thí nghiệm:   Không có thí nghiệm 

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc ngành Điều khiển và Tự động hóa (bao gồm 5 mã 

chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ) 

 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 
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- Những nghiên cứu mới về cảm biến đo lƣờng- vi hệ thống: vi biến đổi và vi cảm biển. 

- Nâng cao hiểu biết về xử lý tín hiệu đo lƣờng tích hợp trong vi biến đổi này. 

 

7. Nội dung tóm tắt: Các giai đoạn phát triển của vi hệ thống. Các loại vi hệ thống và công nghệ chế 

tạo. Các vi cảm biến. Các vi biến đổi. 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: Cũng có thể dậy theo phƣơng thức tự NC là chính 

   - Bài tập: Không có 

   - Thí nghiệm: Không có 

 

9. Đánh giá kết quả: Cách cho điểm giống nhƣ quy định đối với Cao học 

 

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: VI HỆ THỐNG- GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA HTĐL-ĐK 

Lịch sử hình thành và phát triển của vi hệ thống 

Định nghĩa vi hệ thống 

Phân loại vi hệ thống 

CHƢƠNG 2: VI CẢM BIẾN 

2.1 Vi cảm biến cơ điện (MEMS) 

2.2 Vi cảm biến quang điện 

2.3 Vi cảm biến hóa điện 

2.4 Vi cảm biến sinh học 

CHƢƠNG 3. CÁC BỘ BIẾN ĐỔI (MICROCONVERTOR) 

3.1 Cấu trúc của vi biến đổi 

3.2 Vi biến đổi dòng 1 chiều 

3.3 Vi biến đổi dòng xoay chiểu 

3.4 Giới thiệu một số vi cơ cấu chấp hành (Micro-Actuator) 

KẾT LUẬN 

 

11. Tài liệu học tập:    Bài giảng của giáo viên 

 

12. Tài liệu tham khảo: 

[1] IEEE  Transaction in measurement 

[2] Micro system 

 

EE7641 Điều khiển hệ thống cơ nhiều vật     

1. Tên học phần: Điều khiển hệ thống có nhiều vật. 

2. Mã học phần: EE7031. 

3. Tên tiếng anh:      Multibody System Control 

4. Khối lƣợng:  

  - Lý thuyết: 30 tiết 
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  - Bài tập: 6 tiết. 

  - Thí nghiệm. 

5. Đối tƣợng tham dự: NCS thuộc chuyên nghành Tự động hóa. 

6. Mục tiêu học phần: Học phần này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức chuyên sâu về lý thuyết 

điều khiển hệ cơ nhiều vật đang đƣợc sử dụng hoặc nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất công nghiệp. 

7. Nội dung tóm tắt:Các loại cấu trúc hệ thống cơ nhiều vật trong thực tế. Đặc tính động học của hệ 

thống có nhiều vật và ảnh hƣởng của nó tới chất lƣợng điều khiển. Các giải pháp điều khiển cơ bản và 

một số giải pháp điều khiển nâng cao. 

8. Nhiệm vụ NCS: Dự lớp, đọc tài liệu nghiên cứu và làm bài tập. 

9. Đánh giá kết quả: 

- Mức độ dự giờ giảng: 20% 

- Kiểm tra định kỳ: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 60% 

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: Khái quát chung về hệ thống cơ nhiều vật  

1.1. Kết cấu cơ của hệ thống nhiều vật và mô tả toán học. 

1.2. Các hệ thống cơ nhiều vật trong thực tế sử dụng và đang nghiên cứu ứng dụng. 

1.3. Khái niệm cơ bản của các đại lƣợng vật lý của hệ thống nhƣ: modul đàn hồi, độ cứng 

vững , góc xoắn, moment xoắn… 

CHƢƠNG 2: Động học đặc trƣng của hệ thống cơ nhiều vật 

2.1. Phƣơng trình động học tổng quát. 

2.2. Mô hình đối tƣợng tổng quat hệ có nhiều vật 

2.3. Khảo sát đặc tính dao động, dao động cộng hƣởng. 

2.4. Ảnh hƣởng thông số và kết cấu tới đặc tính động của hệ thống, giải pháp khắc phục 

khi thiết kế cấu trúc và vật liệu sử dụng. 

CHƢƠNG 3: Điều khiển hệ thống cơ nhiều vật 

3.1. Mô hình hóa đối tƣợng cụ thể có hai hoặc ba vật. 

3.2. Các giải pháp ƣớc lƣợng các thông số mô hình. 
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3.3. Một số sách lƣợc điều khiển 

- Điều khiển tuyến tính. 

- Điều khiển phi tuyến. 

3.4. Hƣớng nghiên cứu phát triển. 

Phần bài tập: 

- Nghiên cứu hệ hai, ba vật kế nối bằng cáp. 

- Nghiện cứu một số cơ cấu cơ khí kết nối khớp mềm. 

- Robot có khớp nối mềm. 

11. Tài liệu học tập:  

12. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Rosenborg R.M; On the dynamical behavior of rotating shafts driven by universal (hooke) 

coupling; Journal of applied mechanics, vol.25, 1958, p47-51. 

[2]. Johnson C.M; An introdution to flexible coupling; Technical manager flexibox Ltd.1996. 

[3].Suginra K. and Hori Y; Vibration suppression in 2 and 3 mass system based on the feedback of 

imperfect derivative of the estimated torsional torque; IEEE transaction on industrial electronics, vol. 

43, 1996, pp56-64. 

[4]. Zhicheng Qiu; Dynamic charactezistics analysis of contact force response for th flexible joint 

manipulator; proceedings of the 6
th
 world congress on intelligent control and automation, 2006, Dalian 

China. 

[5]. Jaeyoung Lee; Robust nonlinear observer for flexible joint robot manipulators with only motor 

position measurement; International conference on control automation an system, 2007, Soul Korea. 

 

EE7651 Điều khiển gián đoạn theo sự kiện 

1. Tên học phần:     Điều khiển gián đoạn theo sự kiện 

2. Mã học phần:      EE7651 

3. Tên tiếng Anh:     Control of Event Discrete Systems 

4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết:    30 tiết 

   - Bài tập:     Không có bài tập 

   - Thí nghiệm:   Không có thí nghiệm 

5. Đối tƣợng tham dự:  Tất cả NCS thuộc ngành Điều khiển và Tự động hóa (bao gồm 5 mã 

chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ) 

 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

Các hệ thống điều khiển gián đoạn theo sự kiện, điển hình là điều khiển khả trình (PLC) và điều khiển 

phân tán (DCS), đã đƣợc giảng dậy nhiều ở cả 2 bậc đại học và cao học. Vì lẽ ấy, học phần nhằm trang 

bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức nâng cao, trƣớc hết là về công cụ Petri Net, giúp ngƣời học có 

khả năng khái quát hóa vấn đề điều khiển gián đoạn theo sự kiện và hƣớng tới những phƣơng pháp 

tổng hợp hệ thống hiện đại. 
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7. Nội dung tóm tắt: Cơ sở về mô tả hệ thống sự kiện rời rạc. Các phƣơng pháp mô hình hệ thống 

điều khiển theo sự kiện rời rạc. Phân tích hệ thống rời rạc theo sự kiện. Điều khiển hệ thống gián đoạn 

theo sự kiện. 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: Cũng có thể dậy theo phƣơng thức tự NC là chính 

   - Bài tập: Không có 

   - Thí nghiệm: Không có 

 

9. Đánh giá kết quả:  

- Mức độ dự giờ giảng:  0.0 

   - Kiểm tra định kỳ:   0.3 

   - 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:   Cơ sở về mô tả hệ thống sự kiện rời rạc 

1.1   Giới thiệu 

1.2   Các biến và quan hệ rời rạc 

1.3  Các quá trình rời rạc 

1.4  Các thuộc tính hệ thống điều khiển theo sự kiện rời rạc 

1.5 Hệ thống chuyển dịch trạng thái cơ bản 

 

CHƢƠNG 2:  Các phƣơng pháp mô hình hệ thống điều khiển theo sự kiện rời rạc 

 2.1 Mô tả bằng giản đồ 

 2.2 Mô tả bằng ngôn ngữ 

 2.3  Finite Automata 

 2.4    Giản đồ luồng tín hiệu 

 2.5    Mạng Petri 

 2.6    Grafcet 

 2.7  Giản đồ trạng thái 

 

CHƢƠNG 3: Phân tích hệ thống rời rạc theo sự kiện 

 3.1  Chẩn đoán và phân tích sự kiện 

3.2 Chẩn đoán xung đột, tranh chấp 

 3.2     Kiểm tra mô hình 

 

CHƢƠNG 4: Điều khiển hệ thống gián đoạn theo sự kiện 

 4.1  Trạng thái và biến điều khiển 

     3.2 Hệ thống điêu khiển và chức năng điều khiển 

    3.3  Điều khiển giám sát  

 3.4  Điều khiển có bộ giám sát 

 3.5  Điều khiển tránh khóa/dừng 

 3.6  Vòng lặp điều khiển giám sát 

 3.7 Xử lý các sự kiện không điều khiển đƣợc 

 3.8  Lập lịch 
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EE7671 Điều khiển chuyển động các loại xe 

1. Tên học phần:   Điều khiển chuyển động các loại xe 

2. Mã học phần:   EE7671 

3. Tên tiếng Anh:   Motion Control of Vehicles 

4. Khối lƣợng:   2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết: 30 tiết 

   - Bài tập: 

   - Thí nghiệm: 

5. Đối tƣợng tham dự: Tất cả NCS thuộc chuyên ngành “Tự động hóa” và chuyên ngành “Thiết bị và 

Hệ thống Điều khiển tự động”. 

6. Mục tiêu của học phần:   

Học phần này nhằm mang lại cho NCS các kiến thức nâng cao về lý luận chuyên ngành “Tự động 

hóa” và chuyên ngành “Thiết bị và Hệ thống Điều khiển tự động”, đồng thời rèn luyện khả năng tƣ 

duy, phân tích và thiết kế một hệ thống điều khiển một đối tƣợng cụ thể. 

7. Nội dung tóm tắt:   

Học phần giới thiệu cấu tạo của xe ô tô nói chung và xe ô tô điện nói riêng, tiếp đó xây dụng và phân 

tích các loại mô hình của xe. Tiếp theo, học phần tập trung vào các vòng điều khiển chính trong điều 

khiển chuyển động là điều khiển bên và điều khiển thẳng. Qua đó NCS biết cách đánh giá, phân tích 

cấu trúc, hoạt động và tổng hợp các mạch vòng điều khiển chuyển động của xe. 

 

8. Nhiệm vụ của NCS: 

   - Dự lớp: 

   - Bài tập: 

9. Đánh giá kết quả:  

   - Mức độ dự giờ giảng: 

   - Kiểm tra định kỳ: 

   - Thi kết thúc học phần: 

 

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 Cấu tạo chung của ô tô 

1.1.1  Hệ truyền động 

1.1.2 Hệ thống lái 

1.1.3  Hệ thống phanh 

1.2 Cấu trúc chung của ô tô điện 

1.2.1   Ô tô điện lai (Hybrid electric vehicles - HEV) 

1.2.2   Ô tô điện thuần (Pure electric vehicles - EV) 

1.3 Các vấn đề cần phải nghiên cứu trong điều khiển chuyển động của xe 

 

CHƢƠNG 2: Mô hình hóa và nhận dạng trong điều khiển chuyển động xe 

2.1 Mô hình động học của xe 

2.2 Mô hình tƣơng đƣơng hai bánh của xe 

2.3 Mô hình động lực học bên của xe 

2.4 Mô hình động lực học thẳng của xe 
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2.5 Ƣớc lƣợng hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đƣờng 

2.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng điều khiển xe 

 

CHƢƠNG 3: Điều khiển lái (Steering Control) 

3.1 Bài toán điều khiển theo làn đƣờng (Lane keeping) 

3.2 Phân tích và thiết kế các bộ điều khiển   

3.3 Ảnh hƣởng của chuyển động thẳng đến chuyển động bên 

3.4 Ảnh hƣởng của vị trí đặt cảm biến 

 

CHƢƠNG 4: Điều khiển chuyển động thẳng của xe 

4.1 Bài toán điều khiển chuyển động thẳng (Cruise control) 

4.2 Bài toán điều khiển chống trƣợt 

4.3 Hệ thống phanh chống bó (Anti-lock Brake Systems - ABS) 

4.4 Tính toán lựa chọn động cơ cho ô tô điện 

 

CHƢƠNG 5: Giới thiệu các phƣơng pháp và hệ thống điều khiển nâng cao 

4.1 Hệ thống trợ lái vô lăng điện (Electric Power Steering - EPS Systems) 

4.2 Hệ thống lái và hệ thống phanh bằng điện (Steer-By-Wire Systems and Brake-By-Wire Systems)  

4.3 Hệ thống giảm sóc chủ động (Active Suspension Systems) 

4.4 Hệ thống điều khiển tự động xe 

 

11. Tài liệu học tập:  

   

12. Tài liệu tham khảo: 

 [1]   Rajesh Rajamani, Vehicle Dynamics and Control, Springer Inc., 2006. 

[2]   Một số bài báo khoa học chọn lọc 

 

 

EE7691 Tƣơng tác ngƣời-máy trong hệ thống và thiết bị điều khiển tự động 

1. Tên học phần:     Tƣơng tác ngƣời máy 

2. Mã học phần:      EE7031 

3. Tên tiếng Anh:     Human Interface 

4. Khối lƣợng:      2(2-0-0-6) 

   - Lý thuyết:     24 tiết 

   - Đồ án:      6 tiết 

   

5. Đối tƣợng tham dự:   Học phần tự chọn cho NCS chuyên ngành Đo lƣờng 

6. Mục tiêu của học phần:  Học phần này nhằm mang lại cho NCS: 

- Thiết kế giao diện ngƣời máy 

- Kỹ năng ứng dụng thiết kế hệ thống, xác định tham số tối ƣu cho hệ tƣơng tác ngƣời máy. 

7. Nội dung tóm tắt:  

Nghiên cứu về Kỹ thuật tƣơng tác ngƣời – máy tính (Human – Computer Interaction - HCI) là sự phát 

triển tiếp theo của khoa học tƣơng tác giữa con ngƣời và máy móc (human – machine interaction) 

trong thời đại hiện nay, khi vai trò của máy tính và các ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng trở 

nên phổ biến. HCI nghiên cứu con ngƣời (ngƣời dùng), công nghệ máy tính và tác động qua lại giữa 

các đối tƣợng đó để cung cấp cho ngƣời thiết kế hệ thống tƣơng tác khả năng cảm nhận thông tin, quá 

trình nhận thức, kỹ năng giải quyết vấn đề, hiểu đƣợc khả năng của con ngƣời cũng nhƣ khoa học máy 

tính và công nghệ để có thể xây dựng các công nghệ cần thiết, kỹ năng đồ họa để thiết kế giao tiếp, 

tƣơng tác một cách có hiệu quả. 

    

8. Nhiệm vụ của NCS: 
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   - Dự lớp: 

   - Bài tập: 

   - Thí nghiệm: 

9. Đánh giá kết quả:     

   - Mức độ dự giờ giảng:  0.0 

   - Kiểm tra định kỳ:   0.3 

   - 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 I. Khái niệm chung 

1.1. Ngƣời dùng 

1.2. Máy tính 

1.3. Tƣơng tác 

1.4. Các mô hình và các dạng tƣơng tác ngƣời máy 

Chƣơng II. Quá trình thiết kế 

2.1. Cơ bản của thiết kế tƣơng tác 

2.2. Tƣơng tác ngƣời – máy trong quá trình xây dựng hệ thống 

2.3. Các luật thiết kế 

Chƣơng III. Các mô hình nhận thức ngƣời dùng 

3.1. Mô hình nhận thức: GOMS 

3.2. Mô hình ngôn ngữ 

3.3. Mô hình Keystroke - KLM 

Chƣơng IV. Đặc tả yêu cầu ngƣời dùng và phân tích nhiệm vụ 

4.1. Phân rã tác vụ 

4.2. Phân tích trên cơ sở tri thức 

4.3. Các kĩ thuật dựa trên mối quan hệ thực thể 

Chƣơng V. Kĩ thuật đánh giá 

5.1. Các kiểu đánh giá 

5.2. Đánh giá thiết kế 

5.3. Đánh giá cài đặt 

5.4. Lựa chọn phƣơng pháp  

Chƣơng VI. Thiết kế trợ giúp 

6.1. Các yêu cầu 

6.2. Cách tiếp cận để hỗ trợ ngƣời dùng 

6.3. Hệ thống trợ giúp thích nghi 

6.4. Thiết kế hệ thống trợ giúp ngƣời dùng 

11. Tài liệu học tập:     

 Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo ở mục 13. 

 

 

12. Tài liệu tham khảo: 

[12] Lƣơng Mạnh Bá, Tƣơng tác ngƣời – máy, Nhà xuất bản KHKT 2005 

[13] 2. Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, and Russell Beale. 2003. Human-Computer 

Interaction (3rd Edition). Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA. 

3. Andrew Sears and Julie A. Jacko. 2007. The Human-Computer Interaction Handbook: 

Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications (Human Factors and Ergonomics 

Series). L. Erlbaum Assoc. Inc., Hillsdale, NJ, USA. 
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