
Biu mu 18 
Di?d HQC DA NANG 

TRUUNG BAI HOC BACH KHOA 

THÔNG BAO 
Cong khai thông tin chat hrçrng dào to thijc t cüa co' s& giáo diic dti h9c, trtrông cao ding sir 

phm, trung cp sir pham nAm hQc 202 1-2022 
(Kern theo Cong vOn so:  ,iJ6  /DHBK-WHC ngOy9z tháng  5  nOrn 2021) 

A. Cong khai thông tin v quy rnô dào tao  hin  tai 

STT Khi ngành 

Quy mô sinh viên hin ti 

Tin si Thac si 
Dai hoc 

Chinh quy Vu'a lam vua hçc 

Tngs 64 491 13621 46 

1 Khi ngánh I x x 74 x 

2 KhinganhII x x x x 

3 Khi nganh III x x x x 

4 Kh,inganhIV 2 12 322 x 

5 KhingànhV 62 479 13049 46 

6 Khi nganh VI x x x x 

7 Khi nganh VII x x 176 x 

B. Cong khai thông tin v sinh vién tt nghip và t' I sinh viên có vic lam sau 01 näm 

STT Khi ngành 

S6 sinh 
tt 

nghip 

(TN 
nám 
2019) 

Phân loi tt nghip 
(%) SLSVTN 

. ... 
co vice 

lam 

SL 
SVTN 
dang 
hoc 

nâng 
cao 

Tong s 
SVTN 
dirqc 

khão sat 

T5 lê sinh 
viên tot 

nghip có 
vic lam san 

1 näm ra 
trlro'ng (%)* 

Loi 
xuOt SC 

Loi 
giOi 

Loai 
khá 

Tôngsô 1982 1638 42 1684 97.3 

1 Kh6i nganh 1 30 0 1 14 Khong KS do ngrng tuyn sinh tü nàm 2018 

2 Khi ngành II 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 KhM nganh III 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 KhinganhIV 38 1 12 21 38 0 38 100 

5 Kh6inganhV 1862 9 175 1087 1560 42 1599 97.6 

6 Khi nganh VI 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Kh6inganh VII 52 0 3 34 40 0 47 85.1 

(*) TS' 1 SVTN Co vic lam tInh theo cong thirc: ((SL SVTN cO vic lam + SL SVTN dang hçc nâng 
cao)/tông so SVTN thrçc kháo sát)*  100 



C. Cong khai các mon hçc cüa tirng khóa hçc, chuyên nganh 

TrInh d dào t?o dai hçc: xem tai  day http://sv.dut.udn.vn/G_ListCTDT.aspx  

D. Cong khai thông tin v giáo trinh, tài Iiu tham kháo do co sà giáo diic th ch(rc biên soan 

STT Ten giáo trInh, tài 1iu tham khão 
(kê cã giáo trInh din tfr) 

Näm 
xuât ban 

K hoach so3n 
thão giáo 

trinh, tài 1iu 
tham khão (k 
cã giáo trInh 

din tn) 

Giao thông do thj và thit k duàng ph / Phan Cao Thç, TrAn Thj Phixcing 
Anh 

1995 

2 
Giáo trInh Ca hçc kt cu: H siêu tinh / Dào Ngcc Th Lrc, Phan DInh 
Hào 

1995 

3 Gia cong composite / Doàn Thj Thu Loan 1996 

4 Giáo trInh 1p dt và sCm chüa may / Dinh Minh Diem 1996 

5 May din. T.2 / Trn Van ChInh 1996 

6 Bài tp Lp trInh Java ca bàn (có 1&i giài) / Hu'nh Cong Pháp 1997 

Các qua trInh và thit bj cong ngh sinh hçc trong cong nghip / Lé Van 
Hoang 

1997 

8 Ca th di truyn và cong ngh gen / TrAn Thj XO, Nguyn Thj Lan 1997 

9 Giáo trinh Ca sà thit k may / Nguy&n Van Yn, Vu Thj Hanh 1997 

10 Khai thác sira chiia - gia c cOng trInh cu / Hoàng Phuang Hoa 1997 

11 Vi sinh 4t cong nghip / Lê Xuân Phuang 1997 

12 Dai cuang hóa hutu ca / Dào Hung CuOng 1998 

13 May din. T.1 / Trn Van ChInh 1998 

14 ThI nghim dng ca dt trong / Büi Van Ga 1998 

15 Thüy 1c. T. 1 / Nguyn Th Hung 1998 

16 Giáo trInh chi tit may / Nguyn Van Yn 1999 

17 Giáo trinh v k5 thut / Nguyn D 1999 

18 K toán trong quán trj doanh nghip / Bñi Nit Thanh Ha 1999 

19 
Mo hmnh hoá qua trInh cháy trong dng ca d6t trong / Bài Van Ga, Pham 
Xuân Mai, Trn Van Nam, Trn Thanh Hái Tüng 

1999 

20 Giáo trinh djnh giá san phm xây dirng / Trn Thj Bach  Dip 2000 

21 Ca sâ Ca hc t'rng ding / Dng Vit Cuang, Phan KS'  Phüng 2001 

22 Hçip chit hitu ca hidrocabon / Dào Hñng Cung 2001 



STT 
Ten giáo trinh, tài lieu tham khão 

(kê cã giáo trInh din tü 
Näm 

xut ban 

K hoch son 
thão giáo 

trInh, tài lieu 
tham khão (k 
cã giáo trInh 

din tfr) 

23 K thut nhit / Hoàng Ngoc Dng, Thai Ngc Sm 2001 

24 Si'rc bn 4t lieu.  T.2 / Lê Vit Giãng, Lé Vit Thành 2001 

25 Tin h9c 1'rng dijng trong quân l2: Foxpro và 1mg dvng / Phan Huy Khánh 2001 

26 
DOng dt và k thut diu khin kt cu chng dng dt / Hoàng Phircmg 
Boa, Nguyn Van Nam, Dng Cong Thut 

2002 

27 Giáo trInh K5 thut co khI / Hoang Minh Cong 2002 

28 Giáo trInh K thut do lu&ng / Nguyn Hoàng Mai 2002 

29 
Phân tIch và thi& k giái thut / Nguyn Thanh Binh, Phm Minh Tun, 
Dng Thiên BInh. 

2002 

30 
Phi.rang pháp giái bài tp Co s& dir lieu  quan h / Nguyn Dire ThuAn, 
Truong Ngçc Châu. 

2002 

31 Phuong pháp tInh I Nguyn Th Hung, TrAn Van ChInh 2002 

32 Tin hçc 1mg diing trong tInh toán / Trn VAn ChInh 2002 

33 Giáo trInh Cong ngh kim loai. T.1: K thut due / bang Minh Cong 2003 

Giáo trInh l thuyt xác sut và thng kê toán (Diing cho sinh viên các ngành 
k5 thut và kinh th) / Thai Xuân Tiên, Dng Cong Hanh, Dng Ng9c Diic 

2003 

35 Lp trinh logic trong Prolog / Phan Buy Khánh 2003 

36 May din: L thuyt và Bài tp / Trn VAn ChInh 2003 

37 Nn và móng / Lé Xuân Mai (chü biên) 2003 

38 Qua trInh cháy trong dng co d& trong / Büi VAn Ga 2003 

39 Bài tp k thut nhit / Büi Hãi, Hoang Ngcc Dng 2004 

40 Cong ngh san xut g6m sir / Nguyn VAn DUng 2004 

41 Giáo trinh Diu hoà khong khI / VU ChI ChInh 2004 

42 Giáo trInh kim loai thit bj nhit / Dinh Minh Diem 2004 

43 Giáo trInh Th%rc hành Tin hc di cuong / Nguyn Thanh Binh  2004 

44 Hóa dai  cucing / Dào HUng Ctrmng 2004 

45 Qua trInh cháy trong dOng Co d& trong / BUi VAn Ga 2004 

46 Thit k mô hInh 3D AutoCad 2008 / Nguyn D 2004 



STT 
Ten giáo trInh, tài lieu tham khão 

(kê cã giáo trInh din tü' 
Näm 

xut ban 

K hoach soan 
thäo giáo 

trinh, tài lieu 
tham khão (k 
cã giáo trinh 

din tü') 

47 Thông tin sçii quang / Nguyn Van Tun 2004 

48 Giáo trInh cam bin cong nghip / Hoang Minh Cong 2005 

49 Giáo trInh mach din tr thong ti và s6 / Nguyn Hoàng Mai 2005 

50 Giáo trInh Sirc bn vt 1iu. T.2 / Phan K' Phüng, Thai Hoang Phong 2005 

51 
- 

I-Ic  thong may va thiet b 1nh / Dinh Van Thun, Vo Chi Chinh 2005 

52 Huóng dn thit k throng ô to / Phan Cao Tho 2005 

53 Kim thi'r phn mm / Nguyn Thanh BInh 2005 

54 K5 thuât do ca khI / Luu Di'rc BInh, Châu Mnh Lrc. 2005 

55 K thut nhit din / Phan Quang Xung, Hoàng Ngoc Dông 2005 

56 Là hcyi vâ thit bj dt / Dào Ngcc Chân, Hoàng Ngoc D6ng 2005 

57 
Nghien cüu bin dng kin to và dfrt gay sinh chn phuc vv xây dijng các 
cong trinh 1&n yen bin / Phan Trong Trjnh, Nguyn Van Hu&ng, Ngô Van 
Liêm... 

2005 

58 Tiiang thIch din ti'r / Tang Tn Chin 2005 

59 Giáo trInh cam bin cong nghip / Hoàng Minh Cong 2006 

60 Giáo tr'mh TIn hiu và H thng / Büi Thj Minh Th 2006 

61 L2 thuyt dêo và tr bin / Phan KS'  PhUng, Dng Vit Cixang 2006 

62 Sirc bn vt 1iu. T. 1 / Lé Vit Giáng, Phan K5' PhUng 2006 

63 ThUy lijc. T. 1 / Nguyn Th HOng 2006 

64 AutoCad 2006. Tp 1: 2D / Nguyn D 2007 

65 Cung cap nhiên 1iu trong dng ccr dot trong / Trn Van Nam, Duong Vit DUng 2007 

66 Dij báo và k hoach trong kinh doanh / BOi Nü Thanh Ha 2007 

67 Giáo trInh các phuong pháp gia cong dc bit / Dinh Minh Diem 2007 

68 
Giáo trInh Xtr l ânh sO / Hu'nh Hüu Hung, Nguyn Trng Nguyen, Vö 
Due Hoàng 

2007 

69 
Hu&ng dn tInh toán thiOt kO thiOt bj diên. P.1: May ngt din cao áp / Lê 
Thành Bic, VO Nhu TiOn, Lê VAn Quyn, Dirong Ngpc Thu. 

2007 

70 
Nang hxcrng mt trO'i: L9 thuyOt và irng diing / Nguyn BOn, Hoàng Dirong 
HOng 

2007 



STT 
Ten giáo trInh, tài lieu tham khão 

(k cã giáo trInh din tü' 
Nàm 

xut ban 

K hoch so3n 
thão giáo 

trInh, tài lieu 
tham khão (k 
cä giáo trInh 

din tü' 

71 C, tht và chá bin cong nghip / Lê Van Hoang 2008 

72 Giáo trInh K thut chiu sang / Lê Thành Bc 2008 

73 Thông tin Vi ba - V tinh / Nguyn Van Tun 2008 

74 Giáo trInh K9 thut thi cOng xây d1rng / Lé Khánh Toàn 2009 

75 K5 thutt diôn / Nguyn Hng Anh, Büi TAn Lçii 2009 

76 Nang hrçmg mt trOi: L9 thuyAt và irng ding I Hoàng Duang Hung 2009 

77 Toán cao cAp. PhAn II: Di s và tuyn tInh / D.ng Ngpc Due 2009 

78 Tuc bin nhit din / Phan Quang Xung 2009 

79 Cong ngh nuôi cAy mô và tA bào thirc vt / Lê Van Hoàng 2010 

80 Giáo trInh Cong ngh kim loai. T.1: K thut dUe / Hoàng Minh Cong 2010 

81 
Giáo trInh Cong ngh kim 1oi. T.2: Gia cong kim 1oi bAng áp hrc / Luu 
Dire HOa 

2010 

82 Giáo trInh Cong ngh kim loai. T.3: Han và cAt kim loi / Dinh Minh Diem 2010 

83 Giáo trInh nguyen 19 k toán / BUi Nu' Thanh Ha 2010 

84 
Giáo trInh Tin hQc di cuong / Nguyn Thanh BInh, Phan Thanh Tao, 
Nguyn TAn KhOi, Hu9nh Hiru Hung, Hu9nh Cong Pháp. 

2010 

85 L9 thuyAt xác suAt và thng kê toán / Dng Ngoc Dic, Nguyn Ngçc Siéng. 2010 

86 Phucrng pháp phAn tir hiiu hn trong chAt long / Nguyn ThA HUng 2010 

87 Giáo trInh cOng ngh kim loai / Dinh Minh Dim 2011 

88 
1(9 thut thi cong / Lê Khánh Toàn, Phan Quang Vinh, Dng Hung CAu, 
Dng Cong Thut, Dinh Thj Nhu Tháo 

2011 

89 Nhit k thuat / Nguyn Ban, Hoàng Ng9c Dng 2011 

90 Phuong pháp tInh I Nguyn ThA HUng, TrAn Van ChInh 2011 

91 H th6ng diu khin tij dOng  thUy lirc / TrAn Xuân Thy 2012 

92 Nhà may thOy din / La Van Ut, Dng Quc Thng, Ngo Van Di.rOng 2012 

93 
Si'r dung Pro / Engineer Wildfire xây dung ban ye và 1p trInh CNC / 
Nguyen Van Yen, Ngo Tan Thong 

2012 

Báo v role và tir dng hoá trong h th6ng din / Lê Kim Hung, Doàn Ngcc 
Minh TU. 

2013 



STT 
Ten giáo trInh, tài lieu tham khão 

(k cã giáo trInh din tfr 
Näm 

xut ban 

K hoach so3n 
thão giáo 

trInh, tài lieu 
tham khão (k 
cã giáo trinh 

then tfr 

95 Cong trInh ngm / Lé Van Lgc, Hoàng Phuang Hoa 2013 

96 Giáo trInh MATLAB / Phan Thanh Tao 2013 

97 Nhp mon tin hçc / Phan Huy Khánh, Phan ChI Tüng 2013 

98 Phixang pháp tInh I Nguyn Th Hñng, TrAn VAn ChInh 2013 

99 Thit k nguyen i may: SCr dung phn mm Pro / Engineer version 5 / Lé Cung 2013 

100 Dai  s tuyn tInh / Thai Xuân lien, Nguyn Vit Drc, Dng Ngoc Dc 2014 

101 
O to và ô nhim môi tru&ng / Büi VAn Ga, Van Thj Bong, Phm Xuân Mai, 
TrAn VAn Nam, Trn Thanh Hãi Tüng 

2014 

102 TInh nhit thit bj là hon / Hoàng Ngoc Dng, Dào Ng9c Chân 2014 

103 
TInh toán thi& k he thng diu hoà khong khI hin di / Dinh VAn Thun, 
VO ChI ChInh 

2014 

104 Cahcdat/LeXuanMai,DoHixuDgo 2015 

105 Giáo trInh K5 thuât then I Lê Thành Bc 2015 

106 Lp trInh trrc quan I VO Trung Hung 2015 

107 Thm dinh dtr an dAu tii xay dirng / Büi N0 Thanh H, Phan Hang Sang 2015 

108 Thit Ip các bàn ye trong d an chi tit may / Nguyn VAn Yn 2015 

109 Tin hçc irng dvng  trong tInh toán / Trn VAn ChInh 2015 

110 Tnronng din tr: L' thuy& và Bài tp I Trn VAn ChInh 2015 

111 Ca hçc kt cu - H siêu tTnh / Dào Ngçc Th Lirc, Phan Dinh Hào 2016 

112 Giáo trinh Ca khI di cirong / Luu Düc HOa 2016 

113 Giáo trInh 1p trInh ham / Phan Huy Khánh 2016 

114 Giáo trInh Ngon ngü' hinh thirc / Nguyn Thanh BInh 2016 

115 Giáo trInh Sue bn 4t lieu. T. 1 / Phan K' Phüng, Thai Hoang Phong 2016 

116 Giáo trInh thông gió / Nguyn DInh Hun 2016 

117 Lp trinh ham I Phan Huy KhAnh 2016 

118 
MasterCAM 9.1 1p trinh CNC nâng cao. T. 1: Hu6ng dn sü dvng 
Nguyen Van Yen, Ngô Tan Thông 

2016 

119 Thi& k cu thép / Nguyn Xuân Toàn, Nguyn VAn M 2016 



STT 
Ten giáo trInh, tài 1iu tham khão 

(k cã giáo trInh din tü') 
Nám 

xut ban 

K hoach soan 
thäo giáo 

trInh, tài 1iu 
tham khão (kê 
cã giáo trInh 

din tfr) 

120 Thit k thijc nghim trong co khI / Liru Dirc BInh 2016 

121 TInh toán trong cong ngh gm si'r / Nguyn Van Dung 2016 

122 Trang bj cong ngh và cp phôi tr dng / Châu Manh  Lijc, Pham Van Song 2016 

123 
Bài tp Tin h9c dai  cirong: Vit bang ngôn ngii C dânh cho sinh vien khi 
k5 thut / Nguyen Van Nguyen 

2017 

124 Bâo v các phAn tt'r chInh trong h thng din / Lê Kim Hung 2017 

125 
Dc dim xói ki, bi tii tai  dâi yen bin Quâng Nam / Lé DInh Mu, 
Nguyen ChI Cong, Pham Ba Trung. 

2017 

126 Giáo trInh co si thit k nhà xiróng cong nghip / Trucmg Hoài ChInh 2017 

127 
Giáo trInh H thng truyn dng thüy 1irc và khI nén / Trn Ngçc Hái, Trn 
Xuân Thy 

2017 

128 Giáo trinh quãn 1' tài nguyen rrng và da dng sinh h9c / Pham Thj Kim Thoa 2017 

129 Giáo trinh thit bj nâng chuyn / Nguyn Van Yn 2017 

130 
Giáo trInh Thông tin s / Büi Thj Minh Tü, Hoàng Lé Uyén Thic, Nguyn 
Duy Nht Vién 

2017 

131 Ngn mach  trong h thóng din / Le Kim Hung, Doàn Ngc Minh Tü 2017 

132 
Quãn I tài nguyen thng và da dang  sinh hpc /Pham Thj Kim Thoa (Chü 
biên), Nguyen Thj Tiên 

2017 

133 Thirc hành k5thuât do ccrkhI/Ltru DCrc BInh 2017 

134 
H thng din gió và mt tthi : Vn d - Giái pháp /Liru Ngcc An, Phan 
DInh Chung, Doàn Anh Tuân. 

2017 

135 Giáo trInh dc hc mOi thrOng / Le Phuâc Ctrmg 2018 

136 HInh hçc hça hInh / Nguyn Di'rc S5', Ducrng Th9, Ton Nu Huyn Trang 2018 

137 
L)2 thuyt trirOng din tO vOi các chinrng trInh Matlab / TrAn Van ChInh, 
Phan Van Hin 

2018 

138 Giáo trinh Kinh t xay dirng / Pham Anh Di'rc 2019 

139 Giáo trinh k5 thut vi diu khin PlC / Dng Phr&c Vinh 2019 

140 Gião trInh kinh th doanh nghip / Lé Thj Kim Oanh 2019 

141 KthutgiacOngco/LtruDicBinh 2019 

142 K thut xcr 1 khI phát thai /Pham Duy Vu 2019 



STT Ten giáo trInh, tài 1iu tham khão 
(ké cã giáo trinh din tü') 

Näm 
xuât ban 

K ho3ch soan 
thão giáo 

trinh, tài 1iu 
tham khão (k 
cã giáo trinh 

din tfr) 

143 K5 thut cháy IHoàng Ngçc Dng 2019 

144 Giáo trInh cong ngh hóa dAu INguyn Thj Diu Hang 2019 

145 Giáo trInh truyn dng co  khI fNguyn Van Yn, Vu Thj Hanh 2019 

146 May din vâi cac chuang trInh Matlab IPhan Van Hin, Trtn Van ChInh. 2019 

147 Gião trinh dja chit cong trInh fNguyn Thj Ng9c Yn (ChO bién), Trn Khc VL 2020 

148 
Giáo trInh khai thác và thI nghim cAu : Dành cho hçc viên các trlx&ng dai 
hQc va cao dAng chuyênh nganh K thut xây dirng cong trInh giao thông / 
Hoang Phtrcing Hoa. 

2020 

149 
Thirc hành 1p trInh gia cong trên may CNC /Liru Drc BInh (Chü biên), 
TrAn Phuàc Thanh, TrAn Minh Thông. 

2020 

150 Giáo trInh h thng din và din tü trén ô to /Pham Quc Thai. 2020 

151 
R1e k5 thut s bão v h thng din I: Sách chuyên kháo /Lê Kim Hung, 
Vu Phan Hun. 

2020 

152 
Diu khin truyn dng din trong cong nghip : (Giáo trinh dung cho k5 
sir, sinh viên ngành Din và nganh K5 thut diu khin và Tu dng hóa các 
trIrng di h9c k thut) / Büi Qu& Khánh, Doàn Quang Vinh... 

2020 

153 Giáo trInh Môi trung / Nguyn DInh Hun (CB) 2021 

K hoach s 

2982/KH- 

DHBKngày 

21/12/2020 

154 Quán I chit luçmg mOi truO'ng / Lê Phixâc Cumg (CB) 2021 

155 Quân 1' mOi trueing IPhan Nhu Thüc 2021 

156 Thoát nuâc dO thj và cong nghip /Lê Näng Djnh (CB) 2021 

157 Hoá hçc mOi trlx011g /Lê Thj Xuân Thus' (CB) 2021 

158 Kim soát 0 nhim mOi thrOng khOng khI /Nguyn DInh Hun (CB) 2021 

159 Xir 1 nuàc thai dO thj /Trân Van Quang (CB) 2021 

160 Giáo trInh Xr 1' s tin hiu ITS. Hoang Lê Uyên Thic (CB) 2021 

161 L2 thuyêt mach  din ti'r 2 ITS. VO Tuân Minh(CB) 2021 

162 T ch(rc thi cOng / Pham Thj Trang 2021 

163 Diu khin Logic và 1p trInh PLC S7-1200 / TS. Ngô Thanh Nghj (CB) 2021 

164 Nguyen 1 và diving c gia cong vt Iiu / Nguyen Pham The Nhân (CB) 2021 



STT 
Ten giáo trInh, tài lieu tham khäo 

(kê cã giáo trInh din tfr 
Näm 

xut ban 

K hoach  son 
thão giáo 

trInh, tài 1iu 
tham khão (k 
eli gilio trinh 

din tw) 

165 Ca s& May cong ci /PGS.TS. TrAn Xuân Thy (CB) 2021 

166 Báo trI cOng nghip /Dinh Minh Diem (CB) 2021 

167 Cong ngh ch tao  phôi /Tào Quang Bang (CB) 2021 

168 Vt 1iu k5 thut / Tao Quang Bang 2021 

168 Lp trinh vi diu khin PlC va thit bj ngoai vi / TS. Dng Phi.ràc Vinh 2021 

170 K5' thut diu khin tii dng trong linh vic Ca din tl / IS. VO Nhix Thành (CB) 2021 

171 Cong ngh gia cong trén may CNC /PGS. TS. Luu Drc BInh 2021 

172 Thirc tp Cong nhân Ca khI /Lisu Dtc BInh (CB) 2021 

173 ThI nghim Ca hçc dt /ThS. Nguyn Thj Phuo'ng Khuê (CB) 2021 

174 Anh van chuyên nganh CAu dithng I PGS.TS. Nguyn Lan 2021 

175 Giáo trInh Phân tIch kt cu cu /Nguyn Van M' 2021 

176 KhI dng hçc cOng trinh cu /Trn Thj Phuang Anh (CB) 2021 

177 Thit k dir an cong trinh duOng 0 to /Hoàng Phirang Hoa (CB) 2021 

178 
PhAn tlr hüu han  trong bài toán phân tIch üng xlr dng lire h9c kt cAu cOng 
trinh / LO Xuân Mai 

2021 

179 Cahocdt/TS.LeThiMHanh 2021 

180 Giáo trInh 1p trInh hiràng d6i tixçmg / TS. Dng Hoài Phirang 2021 

181 Giáo trInh Lp trInh .NET / TS. Lé TrAn Dc (CB) 2021 

182 Giáo trinh Phân tIch va xlr l' ma dc ITS. Pham Cong Thing 2021 

183 Giáo trInh Phucmg pháp tInh ITS. Lê Thj M5 Hanh 2021 

184 Bài tp Lp trinh hi.r&ng di tuçing vâi C++ / Dinh Thành Vit (CB) 2021 

185 Giáo trinh Diu dQ He th6ng din trong thj tnràng din / Dinh Thành Vit (CB) 2021 

186 Giáo trinh ChAt hrcng din näng / Trn TAn Vinh 2021 

187 
Giáo trinh Thit k phAn din trong nhà may din và tram  bin áp / TS. 
Pham VAn Kiên (CB TS. Nguyn Hng Vit Phi.rang 

2021 

188 ThI nghim Báo v role trong h th6ng din / Lé Thanh Bc 2021 

189 Giáo trInh ThiAt bj bü / VO Quang San (CB) 2021 



STT 
Ten giáo trInh, tài lieu tham khão 

(k cã giáo trInh din tü' 
Näm 

xut ban 

K hoach son 
thão giáo 

trInh, tài 1iu 
tham khão (kê 
cã giáo trInh 

din tfr) 

190 HuO'ng dn ThI nghim K5' thut din / Nguyn Kim Anh 2021 

191 Diu khin logic trong cOng nghip / Lé Thj Nhu '' 2021 

192 Cong nghê xir l2 va ch bin khI / TS. Lé L2 ThuS' Tram 2021 

193 Giáo trInh vi sinh 4t hc / TS. T Ng9c Ly 2021 

194 Sách huthig dn Thirc hành Tin sinh hpc / TS. Nguyen Hoang Minh (CB) 2021 

195 Sách huàng dn ThI nghim Cong ngh Enzyme ITS. Ngo Thai BIch Van (CB) 2021 

196 
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Ngày nay, tir dng boa qua trinh san xut và tr dng hoá qua trinh cong ngh là yêu cu brc thit 
cña qua trinh chuyn tip t each mang  khoa hc - k thuât sang cách mang khoa h9c - cong ngh, 
dc bit nuc ta dang hi nhp cuc "Cách mng Cong nghip 4.0". Mitt khác, Vit Nam hiên dang 
phn du d tth thành mt nuóc cong nghip thI trInh d cong ngh cüa san xut thrçic dánh giá 
bang chi tiêu cOng ngh tiên tin. Ma cong nghê tiên tin dirçic th hin qua cOng ngh, trang thit 
bj và cht hxcing san phm. Cüng vó.i si phát trin cüa k5 thuat diu khin tr dong trong may moe 
thit bj, day chuyn thit bj hin dai & các nu&c cong nghip thI k' thut diu khin h thüy 1irc 
dang dixçic cac nhà khoa hçc va san xut trên th giài quan tam. Bâi vi, h truyn dng và diu 
khin he thüy hrc có nhiu iiu dim, dugc üng dung rng rAi trong nhiu loai thit bj, dc biêt các 
loai thit bj cO cOng suit lan, vi dii nhu: may Op nhAn chuyOn diing, ép diu khin s; robot cOng 
nghip; may cOng cii truyOn th6ng, may tir dng chuyên diing hoc may CNC; thit bj quân sir, 
rada; bô diu ftin tir dng cánh hu&ng cOa nhà may thOy din..v.v. D nâng cao chit hrcmg diOu 
khin cüa các thit bj noi chung thi nghiOn elm cht krng dng li,rc hçc cOa h là mt trong nhng 

Nghiênc&u diu - PGS. TS. Le vn d ht s&c cn thit. Dng lijc hçe cüa h diu khin thüy lire là ht sIre phlrc tap  vi no liOn 
khiOn toe d eüa 

Trn N oc Cung quan dn nhiu yu M thay di trong qua trInh lam vic (nhu d nhIrt, dO dan hi cOa dAu, nhiOt dO 
TiOn si triic quay truyên 

ai H' 
cOa du..v.v). Qua tham khao nhiu bài báo và sách chuyOn khào quc t cüng nhtr trong nuàc 

dOng bang dOng o - PGS.TS. Thai dixcxc cOng b trong cac näm gAn day thI d tài "Nghien elm diu khin tc dO elm trt,ic quay truyOn 
thOy hrc The Hung dng b&ng dong cc thüy lrc" là ht sIre cn thit di vIm sir phát trin linh virc nay & Vit Nam. 

Miic tiOu elm d tài là nghien elm dap 1mg qua do v tc dO cila triic quay cho mO hInh hal khOi 
hxng quay và hai khau dan hi, khi Irng diing bO diu khin PID tir diu chinh m& d diu khin I 
các tc dO khác nhau. V l thuyt là nghiOn elm mO phOng trên may vi tInh, trong do thit 1p 
dirqc mO ta toán h9c, tim mi quan h elm các tin hiOu trong h thng bang l thuyt diu khin tij 
dOng. IiFng dicing bO diu khin PID tij dOng diu chinh m& d nghiOn elm dáp 1mg qua dO v tc dO 
cOa triic quay I các tc dO cài dt khác nhau. Trong do, thit 1p  giao din Matlab/ Guide trrc quan, 
tich hçip các thông s kt eAu cOng nhu thông s diu khin clia h thng nhm thun Ii cho vic 
khao sat và x& l' s 1iu. TIm do, xác djnh và dánh gia diiçmc eáe chi tiêu v chit krcmg thông qua 
dáp 1mg qua dO elm hO theo tiêu chun ITAE. Khi nghiên elm mô phOng vIi diu khin bO thông so 

nay dä lam cho hO bc cao eO dc tinh nhu elm mOt hO bc nht. V nghiOn elm thimc nghiOm là dã 
thirc hiOn ghep ni tixcmg thich gitta thit bj diu khin và thit bj chap hành d 1p rap thành mOt 
thit bj nghiOn elm thirc nghiOm. Trong d5, tinh toán và chçn ngun truyn dOng, c cu tao  tãi, 
van t' l, dOng co' thOy hrc, cam bin tc dO .v.v. cOng nhu nghien elm k& ni vi diu khin 
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Arduino vâi may vi tInh. Trén cc s kt qua cüa nghiên ciru 1 thuyt, thit lap ducic thut toán 
diu khin PID tir diu chinh rn? và xác djnh &rçic b thông S6 diu khi6n rn K'P, K'I và K'D 
b&ng thirc nghirn. Vi6t chticmg trInh diu khi6n và giao din cüa h th6ng, cüng nhu xir l, liru s6 
lieu khâo sat và ye dáp üng qua d v diu khi6n t6c dO cüa triic quay dixçrc thirc hin trén phn 
mrn IDE va Matlab/Guide. Khi diu khin thit bj thirc nghirn, tin hiu phàn hi dirçic truyên lien 
tic, theo thai gian thirc và ye d thj dáp irng cung nhu liru các s6 lieu trên may vi tinh trong su6t 
qua trInh thit bj hoat dng. Ngoài ra d tài con khào sat ánh hu&ng cüa nhit do du dn dap 1rng 
qua dO v6 t6c dO cCa triic quay trén cc sâ cüa bO thông s6 PID tr diu chinh m& trên. NhO bO diu 
khi6n trén ma dáp lrng cCa rnô hInh thirc nghim cCng gn gi6ng khâu quán tinh và t6i iru nhtr theo 
tiêu chuAn ITAE. Kt qua cCa d6 tài së lam phong phO them v cac loai mô hInh diu khi6n he thüy 
l%rc chuyn dOng quay nói riêng cfing nhu h diu khin thüy lirc nói chung. Các k6t qua nghién 
ciru lien quan dn d6 tài dã &roc cong b6, grn: 04 bài báo cáo khoa hc dang trong kS'  yu cüa các 
hOi nghj chuyên ngành trong ntrâc; 01 bài báo däng tap  chi trong mràc; 01 d6 tài KHCN cp BO;  03 
bài báo cáo khoa hçc dtrçrc dang trong k y6u cüa các hOi  nghj qu6c t và tap  chI chuyên nganh 
qu6c t, trong do 2 bài Scopus và 01 bài báo duge dang trên tp chi qu6c t (ISI-ESCI). 

2.  Thac si 

Nghién cüu các 
phuong pháp nâng 
cao do tin cy cung 
cAp diên cho krâi 

.,. ,. . 
then phan phoi 
lluyOn Tu Mo 

Rong Tinh Kon 
Turn 

Dang Ca Xy 
TS N u n g 
Hong Viet 

Phu g 

Trong san xut kinh doanh, Cong ty Din li,rc Kon Turn luOn dt miic tiéu chit hrng din näng len 
hang dAu, trong do do tin c.y cung cp din là mOt  tiêu chI quan trong cAn phái dat  duc. Tfr mtic 
tiêu trên tác già dã nghien ciru các chi tiêu do tin cy và hin trang Iuó'i din phân ph6i Din lire  Tu 
Mo Rông quân l' d dA xuAt các giái pháp khá thi. Di sâu vâo nOi  dung, Lun van dä 1 thuyt boa 
kin thirc ye do tin cy cung cAp din, cách tinh các chi tiéu do tin cy cung cAp din SAIFI, 
SAIDI, CAIFI, CAIDI cüa hri diOn phân ph6i trung áp, phân tich cac nguyen nhân gay ra sr c6 va 
dA ra hithng xir l. Luân van sir dung phân m6m PSS/ADEPT dA tinh toán cac chi tiêu do tin cay, 

.,. ,. . .; ,. . phan tich so lieu, thong tin rnat thçn khach hang tren tixng xuat tuyen cho him thçn phan phot trung 
áp huyn Tu Mo Rông. Ngoài ra Luan van cüng dã d xuAt các giái phap d6 nâng cao dO tin cy 
cho Iuâi din phân ph6i nhi.r 1p k hoach bão duang thit bj, lira  chn phuong thüc kAt krài co 
bàn, dng bO hóa thit bj, phân doan dir?mg dày, tir  dOng hóa luâi din phân ph6i yà kri din 
thông minh. Tr nhttng giái pháp dã duçrc d6 xuAt Luan van dã phân tIeh ru nhirqc di6m eCa tüng 
giái phap, trên Co sâ do së 1a chçn dixc giái phap phO hp nhAt d áp dung  cho hrâi din Din lre 
Tu Mo Rông nhArn dem lai  hiOu qua cao vic nâng cao do tin cy cung cAp din cho khách hang. 

3.  Thac Si 
ChAn doan loi 

trong may bi6n P 
phân ph6i bAng 

Nguyn Manh 
ThAng 

TS. Nguyn Lê 
HOa 

May bin ap phân ph6i là mOt bo phan quan tr9ng cAu thành nên h th6ng krài din phan ph6i hin 
nay, dam bào din ap phO hqp vi diOn áp cCa các ho sCr dung  din.Công ty Din lc Gia Lai hiOn 
dang quán van  hành cung cAp din dn các hO s dung  din qua cac may bin áp phân ph6i da 
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phircing pháp phân 
tIch khI hOa tan 

trén các qui trInh ban hành dã lâu, chua theo kjp vi yêu cu th?c t dn den trong vic quân 1 4n 
hành không dánh giá h& nhung tim n rüi ro, gay ra nhUng hu hong si c không mong mun, gián 
doan vic cung cp din. VOi nhüng bt cp clang tn tai  v may bin áp phân phi, d tài nay xin 
d xut giâi pháp chin doán li may bin ap phân phi bAng 3 phuang pháp: NTT Flagpoint, Tng 
khI d cháy dixçic hOa tan và ti s Roger, tr do di chiu vài cac kt qua trong thuc t d kim tra 
kt qua ta thy hoàn toàn dung vâi các chi s v lucing khI trong qua trInh thI nghim. Lun van nay 
d xut các giãi pháp vera dam bão cong tác quàn l' 4n hành, gop phAn cung frng din lien tiic, mOt 
s giâi pháp cai tin dii dirge dua vao ap diing trong thrc t& tuy cOn mang tInh don giàn nhixng dii 
phát huy dirge tác dicing. 

4 Thac 

Nghiên thu và ch 
tao thit bj tIch hgp 
Cmg ding kt nôi tii 
bO trung áp 22kV 

vào he thng Scada 
SYS600 

Hoàn Lé Minh g 
TS. NgO DInh 

Thanh 

D hin dai  hóa cong tác van hành krâi din, ngành din dii thrc hin chuyn di s Iuci din Viêt 
Nam bAng vic trin khai cac h th6ng Scada d thu thp dU lieu, giám sat và diu khiên tü xa phiic 
vu cho cong tác diu dO 4n hành hrâi din hirâng dn ltrâi din thông minh. H thng Mini 
SCADA ABB SYS600 cüa Cong ty Din lirc Gia Lai (GLPC) h trq nhiu giao th(rc truyn thông 
d kt n6i các thit bj. Ben canh  do trén krâi din trung áp GLPC ciing cOn nhiu thit bj cii nhu tii 
ti bO Mcap II không h trg giao th(rc truyn thông kt ni vâi h Scada gay khO khän trong cong 
tác van hành. Vic thay th toàn bO 34 tü bi Mcap II trén h thing krài Gia Lai can chi phi dâu ti.r 
cao. Chinh vi th& giái pháp tich hop  he thng tii bO Mcap II vao krâi din Scada SYS600 là cp 
thit mang lai  nhiu lgi ich. Giái pháp nay không chi tn dung lai  các tii bñ Mcap II cüa h thng 
cii trén luài GLPC ma cOn giOp nâng cao niing suit, chat hicng din niing, hiu qua quán l 4n 
hành hrâi din GLPC. Vic nghiên thu và ch tao  thit bj tIch hgp (mg dang  kt ni ta bO trung áp 
22KV vao he thng SCADA ABB SYS600 nhAm giâi quyt thách thüc dat ra & GLPC. 

5. Thac 

Thiet kê bO dieu 
khien dir bao cho 
b nghjch km da 
rnüc NNPC ung 

thing cho h thông 
biOn dôi trung ap 

Le Vit Cug 
TS. Ngo Vim 
Quang Binh 

Luân vim nay trinh bay vic thit k bO diu khin dr báo (Model Predictive Control - MPC) cho 
cAu true nghjch liru bn mirc (Nested Neutral Point Clamped - NNPC) &ng dung cho h th6ng bin 
di trung áp. So v&i các cu true nghjch km clang s& dung ph bin, bO nghjch km NNPC có nhiu 
i.ru dim nhu khâ fling tang cong sut, dO méo song hài ciia dAu ra nhO, giám s khóa ban dn và 
din áp dt len các khóa nhu nhau, dAn dn giãm kich thithc và giá thành h thng và don giãn hon 
trong viéc diu khin. VI 4y, cu trOc nay bAt dAu dirge chui trçng ap dang  cho dài din áp 2.4-7.2 
kV, dc bit di vài h thng ning krgng tái tao.  Phwmg pháp diu khin ph bin áp dung cho các 
bO nghjch liru da mic là diu khin tuyn tinh (Proportional Integral - PT). Tuy nhiên, nhixgc dim 
ciia phuong pháp nay là clap (mg cOa h thng chm, chAt krgng diu khin phii thuOc vào dO chInh 
xác ciia cac thông s bO diu khin PT va cAn cO khi diu ch phirc tap. BO diu khin dir bao theo 
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mô hinh vâi s trang thai hthi han  (Finite control set model predictive control - FCS-MPC) có các 
iiu diem nhis d dang ap diing vri h thng phi tuyn, tIch hcip các rang buc và có câu tthc dcm 
gián do không có cu tthc diu khin ni tAng và khi diu ch. Trong ni dung nghiên c(ru, ham 
miic tiêu cüa qua trInh diu khin cho b nghjch liru NNPC bao gm dOng din cüa tái và din áp 
can bAng trén ti din. Trang thai chuyn mach  t& nhAt di.rçrc xác djnh tir qua trInh ti iru hóa ham 
miic tiêu, së dtroc diu khin dóng cAt các khóa ban dAn cüa bô nghjch luu. D xác nhân tInh hiu 
qua và khâ thi cüa phirong pháp d xuAt, các phân tIch dixac khào sat bAng phAn mm 
Matlab/Simulink vâi các diu kiin  hot dng khác nhau cüa h thng. 

6.  Thac si 

Nghién ciru va ché 
t?o thiêt bj ho trçir 
dieu tiêt phu tai 
cong nghicp ket 

hop phân mOm ma 
nguôn mo Rapid 

Scada 

Nguyen Thanh 
Liu 

TS. Ngo Dinh 
Thanh 

Nang cao chAt krçmg din näng và giàm tn thAt nãng lircrng là vAn d duqc quan tam hang dâu cña 
nganh Din cling nhir cüa các doanh nghip sir dicing din. Tuy nhiên, di vói các doanh nghip san 
xuât vira va nhö chira that sir dircrc dAu tir dOng müc, chua có h thng tij dng giám sat chAt hrcrng 
diên nãng và näng lixcmg si'r ding cüa nhà may, bâi thirc trng hin nay các doanh nghiép chü yu 
giám sat s lieu thu cong nén chira kjp th&i va dO chinh xac khong cao, dAn dn các tnrOng hqp ton 
thAt näng krong lón và näng lirong tiêu thi din bAt thu?mg do không phát hin và cãnh báo kjp 
th&i. DtAu nay dAn dn chi phi san xuAt tang cao. V phIa doanh nghiOp vira và nhô thI chin có giãi 
phap tot dé giám sat tInh hInh sir dimg nãng hrgng din va tInh trang vn hành cua h thong tii tu 
trong nhà may. ChInh vi diu nay ma khi chi phi tin din tang cao dOt  bitt các doanh nghip hoàn 
toàn bj dOng va kho chAp thuân khi thanh toán tin din, gay trà ngai cho din lirc trong vic giãi 
thich thu tin phat cong suAt phan khang. Tnrâc nhng khó khãn và thách thrc trOn, ta thay sir can 
thit nghien ciru ch tao  thit bj giám sat chAt hrqng din näng và thu thp dit lieu näng hrqng dáp 
(mg các yOu cAu trOn nhAm gilip doanh nghip theo dOi, giam sat theo th?ri gian thirc các thông sO 
tiOu tha nãng luçirng din trong san xuAt và hirâng dn h trg tr dOng  diu tit phii tài trong vic 
trin khai thirc hin chuong trInh diAu chinh phi tái cña ngành din 

7.  Thac si 

lfng ding logic rn 
dO nâng cao chat 
hrqng diêu khiOn 

cong Suât nhà may 
thOy diên DäkRoSa 

N u n Hu y 
uyen 

PGS TS LO 
T ien ung 

Hiên nay Näng hrcrng là linh vi.mc quan tr9ng dé>i vâi sir phát trién cOa mOt  quôc gia nói riOng trOn 
toàn th giâi nói chung, các ngun nang 1ucmng duqc tio ra tim thñy din, nang hrgng tai tao  IuOn là 
ngun nling hrcng sach, n djnh, chi phi thAp va It ành hirâng dn môi tru&ng luôn dirqc các Qu6c 
gia trOn toàn th giâi quan Tam phat trin. Chinh vi vy dOi hOi phãi có nhItng giái phap k thut 
cac vAn d trOn mOt  cách linh hot và hiu qua. Nhà may thüy din Däkrosa vâi li th dja l có 
dO dc lan, là khu virc có ttAm näng lan v thus' din có hrqng mira trung bInh hang nãm lan, h 
thng song sui day däc vâi dO dc IOn, thung lung hçp, nuOc chãy xit và là noi dAu ngun cüa 
cac sOng lOn có tim nãng thüy din. Nhà may thñy din Däkrasa rAt phii hp lam di tirqng 
nghiOn cOn trong d tài nay. 
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8. Thac Si 

• . Thiet ke bo dieu 
• 

khien PID thich 
n hi cho robot di g

don g 

• 
Tran Dinh Duan 

TS. Vo Nhtr 
Thành 

Robot di dng hay robot tr hành duçic djnh nghia là mt loai xc robot có khã näng tlrr djch chuyn, 
tr van dng (co th 1p trInh lai  dirqc) du&i sr diu khin tr dng có khá nAng hoàn thành cong 
vic &rgc giao. Linh we robot di dng dang ngày càng chim &rçYc sir quan tam cOa các nhà 
nghiên c(ru va xa hôi. Trong diu khin robot di dong thI bô diéu khin PID &nYc 1mg dung rat 

. . • ,. • . 
nhieu, cac he so trong bo dieu khien PID can phai dieu chinh sao cho chat lirang dieu khien dat 

. •. .,. • .,. . yeu cau tung robot di dong cii the. Dc tai nghien ci.ru nay nghien ci.ru sr ket hcrp gnxa dieu khien 
thIch nghi theo mô hInh mu (MRAC), 1ut MIT va b diu khin PID d tir dng diu chinh các 
h s cüa bO diu khin PID thIch nghi cho robot di dng. Phircing pháp d xut se giOp robot di 
dOng vn hành vâi d n djnh cao hcrn phirng pháp diu khin tmyn thng. Kt qua mô phong 
vài robot di dng có ham truyn bc hai th hin rO các h s diêu khin tr dng diu chinh và 
cht krçmg diu khin barn rt tt theo mô hInh mu. 

9. Thac si 

Ung diing diu 
khin h9c 1p cho 

he thng 
AVR may phat 

dng bô 

H • h Tb' h U)'fl
••

an 
Tai 

TS T Th • iIftYfl 

Bich Thanh 

Lun van nay trInh bay tng quan v he thng kIch tr, thành lap phixcmg trInh toán hQc và thit k 
b diu khin cho h thng diu chinh din ap tir dng AVR cüa may phát din. Lun van sIr diving 
thut toán diu khin h9c 1p (ILC) lam b diu khin và dam bâo giO Sai s din áp càng thp 
càng t&. Ba thuât toán cña ILC drnc tháo luân: hoc tap kiu P. hoc tap kiu PD và thiêt ké ti uu 

. . . • . . . . 
tuyen tinh bac hai (LQ), va dirçc mo phong tren phan mem Matlab. Ket qua mo phong se duqc 
phân tIch trong Iun van vi sir thay di các tharn s diu khin nhm nâng cao chat lirgng diu 
khin. 

10 • Thac 

D xuAt thut toán 
chn doán sir c 

cho krói din phân 
phi ap diing tai 
cOng ty din 1?c 

Gia Lai 

Nguyn DIrc 
Tüng 

PGS.TS. Lê 
Tin Dung 

Trong bi cánh nn cong nghip phát trin manh  me cüa dt ntrót, nganh din luôn là nganh tiên 
phong mang trách nhim cao cã phic vu cho toàn xã hi. Trong do h thng hr&i din phân phi 
là thành phn c6t lOi cüa ngành din 1irc Vit Nam, d phic vii cho san xut, tiêu dñng cüa cong 
nghiêp va dan ding thI hrài din phân phi luôn phái phát trin không ngirng vI th các thit bj 
cOa h thng ngày càng nhiu và nm Ir mci dja hInh phlrc tap  khác nhau, vri sij mIr rng và phát 
trin nhr th thI së khong tránh khôi nhttng sir c bt thu&ng xáy ra ma tAn suAt xãy ra ngày con 
tang do nhiAu yu t khác nhau nhu: dja hInh, yu t thai tit, thit bj bj xung cAp hu hông, cá 
phung tin giao thông xâm hai  dn 1tri din. .. ChInh vI sir c bAt thithng xáy ra nhiu và da 
dang nên vic xác djnh dtrçrc vj trI sij c6 và nhan bi& 1i xãy ra là diu rAt quan treng trong vic 
quán i' và van  hành h thng krài din phân phi hin nay d dam bâo cung cAp din mang hiu 
qua nhAt cho ngithi tiéu dOng. 
TIr nhiing vAn dA và nhu cau hin tai,  tác giã da quyt djnh chçn dA tài nghiên clru "Nghiên elm 
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xây d%rng thut toán tir dng chn doán li trong krâi diên phân phi" nh&m nâng cao hiu qua 
4n hành h thng. D tài nay giüp cho ngthi vn hành nhanh chong xác djnh vj trI lôi dang xáy 
ra và Ioai li gi tai  vi trI do d có phixang an khc phuc sir c6 nhanh nht giüp thii gian tim sr 
giâm va giám nhân lirc cho vic tim sir c ô 1ui. 

11.  Thac si 

tTng ding h suy 
lun novon ma 

thIch nghi anfis 
diu khin h 

thng diu tc nhà 
may thüy diên Se 

San 4 

Ha DIre Minh 
TS N 

Do vj trI dja l' cüa Vit Nam n&m trong vñng khI hu nhit dâi, nóng m mira nhiu, nên dt 
nirorc ta có ngun tài nguyen thüy näng ttrong di lan. Nhà may thüy din Se San 4 nm trén khu 
vijc Nam Tây nguyen, giUa hai tinh Gia Lai và Kon Tum cong suit djnh mIre 3 60MW. H thng 
diu tc Nhà may Se San 4 hin nay dang sIr dicing b diu khin PD d diu khin dn dn nhiu 
hn ch nhu d qua diu chinh, sai loch  barn và than gian xác 1p khá lIrn, các h s cCa bO diu 
khin PID luOn phài hiu chinh cho phü hçp vIm thirc t. Do 4y d tài "(J'ng ding h suy lun 
novon mar thIch nghi d diu khin h thng diu tc nhà may thlty din Se San 4" 1mg ditng l 
thuyt diu khin hin dai  mar novon cho phép ta sIr ditng nhIrng iru dim cCa cá logic ma và 
mang ncrron nhu cho phép thit k he thng d dang, tuarng minh cling nhi.r cho phép hçc nhitng gI 
ma ta yêu cu v b diu khin giüp khc phuc nhtrng khuyt dim cüa l' thuyt diu khin kinh 
din. D tài dã xay dimng duqc b diu khin mar novon thông qua cong ciii ANFIS cho h tMng 
diu tc nhà may. VIm b diu khin mar noon các thông s6 v chat lircing diu chinh nhtr tan so 
sai tech, do qua diu chinh, tn s6 qua dO rt nhO và dat  duçc các tiêu chun hôa krIi trong h 
thng din Vit Nam. Nhtr 4y bO diu khin mar noron hoàn toàn dáp 1mg thrçyc các yêu câu ye 
chit hicrng diu khin cho h truyn dng và có khã näng 1mg diing vào thirc t diu khin. 

12.  Thac si 

Nah ten ciru e xua 
cac giai phap van 
hanh hap ly hrcmi 

then truyen tat 220 
kV icitu vtrc nam 

M A  T ay 
g y 

• . 
Phung Vinh 

PGS. TS. Le 
• 

Dinh Dircng 

Trong các näm gn day, nhar chInh sách isu dái cOa ChInh phC ma ngun näng hrqng tái tao  dA 
phát trin rt manh  me. Ben canh  do khu vijc Nam min Trung và Tây nguyen hOi  dC các diêu 
kién khI hâu 1' tuIng, nên nhiu nhà may nãng lrnng tái tao dã at dua vào van hành, nht là tai 

.. . .,. . ,.. 
hat tinh Ninh Thuan va Binh Thuan then ra kha sot dong. Trong khi do turn dien hien hiru quy 

. ,. . . hoach khong dong bo vai tien do phat trien nguon, dan den tinh trang qua tat nang ne va khong 
. ,.. . . - . 

giai toa het cong suat phat cua cac nha may. Luan van da nghien cuu va de xuat giai phap dieu 
chinh tin dO du tir du an tram bin áp 220 kV Ninh PhuIc vào 4n hành sIm han, tIm giai doan 
2026-2030 theo quy hoach diOn VII diu chinh, sang giai doan 2021-2025. Kt qua tInh toán trào 
hru cOng sut cCa giãi nay, dã giãi tOa h& hrcmng cong phat cüa cac nhà may trong trirang hap vn 
hành bInh thirang cüng nhu khi có sir c6 mOt  trong các duang day. 

13. Thac si 
Nghien cIru 1mg 
dang h thng 

truyn tái din mOt 
Nguyen Viét Trj 

TS Duan 
Minh 

Nhiu nghien clru v vic nâng cp h thng din vIi mac  tneu cht hrgng din nang và giam sir 
tn hao tren he thng dã ducmc tin hành và 1mg ditng vào thc t. Trong d, truyn tâi nãng hrqng 
mt chiu HVDC ngày càng duqc chO trong nghien clru cho vic cung cp näng luqng vIi cOng 
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chiu HVDC nhm 
nâng cao khá näng 

truyn tái din 
nãng có xét dn sr 
phát trin cOa các 
ngun nãng hrcing 

tái tao 

suAt truyn tái Ian, khoâng cách xa, và dc bit phü hçp üng ding v&i các h th6ng din có sij 
xâm nhâp ngày càng sâu cüa näng krcng tái tao.  S krqng các dir an HVDC (high voltage direct 
current) trén toàn cAu dang dn tang len trong nhüng näm gAn day phân ánh sir quan tam dOng 
mi'rc v cOng ngh nay. V&i quy mô phát trin cüa h thng din Via Nam, qua trmnh nâng cp h 
thng diên và ing ding các cong ngh mâi vào truyn tài din näng dang dn nOng len trong bi 
cánh näng lucing gió và mt tr?i kt ni vào hrâi ngày môt nhiu và h thng truyn tái HVAC 
hin nay khó có khá nang dáp ing diiçyc. Hcin nüa, khu virc Min Trung — Tây Nguyen là cu ni 
cho 2 Min Bc - Nam h thng truyn tái lai  càng mang tInh chit trQng dim và phái mang lirqng 
din näng truyn tái rt l&n. Diu nay lam cho h thng hrâi truyn tái xu6ng cp và cn dirçic báo 
thrOng, thay th. D tài tin hành 1mg dvng  mô phOng mt h thng truyn tái HVDC cho mOt 
hr&i din tmyn tái thirc t. Tr dO cho thy các lqi Ich ma h thng nay mang lai.  tao  mOt  co sâ 
tham kháo cho các dir an thuc t. 

14. Thac si 

D xut các 
ha nan cao do g 

tin cay hmcmi dien 
220kv 

in ia ai d" G L 

Nguyn Xuân 
Sang 

TS. Trn Tn 
. 

Vinh 

Lirâi din truyn tãi thuc Truyn Tài Diên Gia Lai quán l dong vai trO rt quan trong trong h 
thng truyn tái din quc gia. Cüng vài sir phát trin manh  cOa phii tái và các ngun din trong 
giai doan hin nay, cOng tác 4n hành an toàn tin cy kr1mi din dang là mOt  thách thüc lan và yOu 
cu Truyn Tái Din Gia Lai phài có nh0ng giái pháp hthi hiéu d nâng cao d tin cy cung cp 
din. Lun van dã nghiOn can tng quan v mt l' thuyt các phucmng pháp tInh toán d tin cy 
cña krâi din truyn tái; qua do da phân tIch và d xut sIr ding phirong pháp không gian trng 
thai d tInh toán do tin cay. Trên ca sIr l thuyt cOa phuorng pháp trang thai, luân van dã xây 

. . 
dijng thuat toan va sir dicing phan mem Excel de tinh toan d9 tin cay  cua krrn truyen tai no' chung. 
B&ng thut toán dä xây dijng, lun van dã tInh toán minh hça cho ma so  d krIri truyn tái dn 
gián 7 nOt. Sau do dã tInh toan các chi tiOu d tin cy elm lirIri din 220 kV Truyn Tài Din Gia 
Lai khi xét dn các trtrmng hçmp mAt din do sir c và bào quán djnh k' các phAn tlr trên luIri din. 
DA nâng cao d tin cy cho hiram din lun van dã d xuAt các nhóm giâi pháp v quân l' và k 
thut; trong do có tInh toán hiu qua elm các giâi pháp chInh nhi.r giám cuO'ng dO và thIn gian slra 
chUa sir c, giâi phap cãi tao  s d thi& bj phan phi. 

15 Thac 

Dé xuât cac giâi 
pháp giãm tOn that 
din näng hthi din 
phân phOi Din lc 
Chu Prong — tinh 

Gia Lai 

Nguyn Khoa 
Phi Dung 

TS. Iran Vinh 
Tjnh 

Theo dir thào Quy hoach din VII, dr báo nhu cAu diên toàn quc së tang bInh quan khoáng 
11,5%/näm trong giai doan 2018 — 2020 và khoàng 7,4% dn 8,4%/näm trong giai doan 2021 — 
2030. D dáp 1mg dO nhu cAu nang krqng theo yOu cAu ngoài vic phát triAn ngun, luIri phâi thrc 
hin ti& kim và sIr diing näng lirng hiu qua. Do vy, bài toán lIrn d6i vIm Cong ty là vAn d li 
nhun gói gçn tir khàu mua din dAn ban din, trong do vAn dA giám tn thAt din näng là hAt sIre 
quan trong. Ti.r các l do trOn, tác giã dA xuAt dA tâi nghiOn clru các giOi phap giám tn thAt din 
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näng krài din phân phi Din hrc Chu Prong nhm lam giâm chi phi san xut, tang 1i nhun 
trong vic kinh doanh din näng cüa Cong ty Din hrc Gia Lai. Lun van nay sü dicing phn mm 
PSS/ADEPT d mO phOng, tInh toán dánh giá tn tht din nãng cho các phucing an van hành. 

16.  Thac si 

Nghiên cüu nâng 
cao trj s Octane 

cüa xäng bang phii 
gia hiru c0, co kim 
va Ethanol dáp 1mg 

tiêu chuAn Viêt 
Nam cita xäng 

không chI TCVN 
6776:20 13 

Phan HuS'nh  
Nam 

TS. Nguyn 
DInh Thng 

Näng hrqng CO vai trO quan trQng di vâi stj phát trin kinh t-xä hi và nâng cao chat hrçing cuc 
sng cüa các quc gia trén th giài vi 4y chInh sách phát trin kinh t, xã hi bn viing cta mi 
quc gia du có sir gn kt cht chë giiia an ninh quc gia, an ninh kinh t và an ninh nang krcng. 
Nang ltxcrng dã trir thành mt yu t khong th tách thi khOi cuc sang cüa con ngthi, thI con 
ngithi Iai  phãi di mt vii mt thirc trang dáng báo dng, do là ngun näng 1ming truyn thng 
dang can  kit dAn, ma nguyen nhân chit yêu do khai thác và sir diing bira bãi. Vic nghién ciru lira 
chçn các loai phi gia pha vào xäng d nâng cao chAt ltrçing xang ma dtc bit là trj s octane cita 

* 
xäng dam bào các yêu câu k thut cüa xäng theo tiOu chuãn quOc tê, tiêu chuân Vit Nam và gia 
tang giá trj sir diing và kinh th là vAn d ma các nhà may lc dAu và nhiu don vj kinh doanh xäng 
dAu cAn quan tam. Trong d tài nay cháng tôi nghiên ciru nâng cao frj s octane cita xäng bAng các 
phii gia hitu co, co kim và ethanol dáp 1mg dáp irng tiOu chuAn Vit Nam cita xang khOng chI 
TCVN 6776:20 13 

17.  Thac si 

Nghiên ciru và d 
xuAt các giài pháp 
giàm sir c do set 
trên dirimng day 

500kV Pleiku — Di 
Linh 

Nguyn Cánh 
Toàn 

TS. Doàn Anh 
TuAn 

Lun van nghien ciru ãnh hiring cita hin tlxcYng qua din áp khI quyAn dn &r&ng day tài din 
trên không và da tInh toán suAt cAt cho di.thng day 500kV Pleiku — Di Linh. Trong do, lun van dã 
tInh toán suAt cAt cita dixOng day trong các trithng hcmp set dánh vào dinh cot, khoãng vuot và set 
dánh vOng day ch6ng set vào day dAn. Tim kt qua tInh toán suAt cat duimng day 500kV Pleiku — Di 
Linh, lun van dà dira ra các giãi pháp nhAm giàm suAt cAt diiOng day nhu sau: + Guam din tn 
ni dAt bang phucmg pháp b sung ni dAt dir&ng day. Hiu qua kinh t - k5 thut khi áp ding giâi 
pháp nay. + Lap ch6ng set van trOn dir&ng day và chi phi lap dt cho mt vi trI. + Giám góc bão 
v dirimng day bAng phucmg pháp b sung chui sIr V và chi phi cho mt vi trI. + Tang he s ngAu 
hçmp bAng phuong pháp lap b sung day chng set và chi phi cho mt khoàng cot. So sánh hiu 
qua vA kinh t mang lai  cita các giãi pháp lap chng set van, b sung chui sir V và b sung day 
ch6ng set trong th?ñ gian 10 näm. 

18.  Thac si 

D xuAt các giâi 
pháp giám suAt cAt 

cho dirimng day 
220kV Pleiku- S 

San 3 

Do Manh  Hung 
TS. Tnjnh Trung 

Hiu 

NOi dung cita Lun van chit yu nghiên ciru ánh hiring cita hin ttrqng giông set dn qua trInh vn 
hành diring day 220kV Pleiku- Se San 3 và d xuAt các giái pháp ci,i th& hiu qua nhAt phit hqrp 
vii tInh hInh thirc t d giãm suAt cAt cho duimng day nói trOn. Trong qua trInh vn hành dithng 
day nay dã nhiu lAn si C6 thoáng qua do set dánh và không dam bào suAt cat duqc giao chi tiêu 
bii T6ng Cong ty TruyAn tái din Qu6c gia. Do 4y, trong lun van em dã di tInh toán suAt cat 
cita dirimng day trong các tnrimng hçmp set dánh thAng vào các phAn tir cita duimng day cii th dánh 
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vào các vj trI: Khoáng vxcYt, dinh ct và dánh vông qua day chng set vào day dan. Sau khi nghiên 
cIru, tInh toán suAt ct cUa du&ng day 220kV Pleiku- Se San 3 trong cáe truông hcrp set dánh. Ni 
dung lun van d xut mt s giái pháp nhm giám suit ct du&ng day v mIre nhó nht. Nhm 
dam bão an toàn trong qua trInh vn hành, mang lai  icri Ich v kinh t, dáp 1mg thu cAu cung cAp 
diên lien tile,  an toàn cho phu tái khu virc  trong th?'mi gian lâu dài. Giãi pháp disçc ira chon tôi .ru 
nhAt d áp dung  cho duông dày là b sung tip dja tai  17 vi trI có din tr ni dAt trén 15W và 
tang 02 bat sir cho 35 vi trI có din trâ ni dAt trên 10 W cüa dithng day du&ng day 220kV Pleiku-
Se San 3. 

19.  Thacsi 

Nghiên ciru ánh 
hu&ng cüa din trâ 
trung tInh cMn ch 
d van hành dumng 
dày 583/Pleiku 2 - 

572/Thanh M5 

HuS'nh TAn Long 
PGS.TS. Ngô 
Van DixOng 

Li.râi truyn tãi 500kV Vit Nam chInh thirc dua vào 4n hành ngày 27/5/1994 chay su& tr BAc 
vao Nam dã m& ra mt thai k' mi cho sir  phát trin cña kri din truyn tâi Vit Nam. H thng 
din Vit Nam phát trin nhanh chóng, ngày càng tth nén rng ion, dáp ing nhu cAu tang trung 
cüa pht tâi din va ngun din, tc d tang trLrâng eCa nn kinh t trong giai doan hOi  nhp và 
phat trin. Hién nay các phucmg pháp bü ph bin trén hthi din là dung T bu dc, kháng bà 
ngang.Tuy nhiên, trong qua trInh 4n hành vic thao tác dóng cAt kháng bü ngang d diu chinh 
cong suAt phân kháng hoac  khi có các sij c xãy ra da gay ra hin tirqng tang din áp cam 1mg trén 
các pha, d han  ch qua din áp dã sIr dtng giãi pháp ni dAt trung tInh khang bñ ngang qua din 
khang và din trâ. Trén ccr s& mô hInh hoá và sir ding phAn mm EMTP-RV d dánh giá va lira 
ch9n giá trj din tth trung tInh cho 583/Pleiku 2 - 572/Thanh M, dira  vào bang tng hp kAt qua, 
tác giá cflng dã lira  ch9n &rc giá trj din trâ lAp dt cho dithng day 583/Pleiku 2 - 572/Thanh 
M, d khAc phuic duqc hin tt19'ng qua áp khi sij c dáp 1mg drc yêu cAu vn hành an toàn, tin 
cy cho dirO'ng day truyn tái 500kV. 

20.  Thac 51 

TInh toán, dé xuât 
giái pháp giàm suAt 

cAt do set cho 
du0ng day 220kV 

Pleiku2— 
Xekaman 1 

Pham Van BInh 
TS. Phan DInh 

Chung 

Tây Nguyen nAm trong vüng có mt d set cao, các dimOng day tái din trén không (DDK) hin 
nay da s dixcrc xây dumng  tren khu vurc  dja hInh cO cao d iOn, di nOi, kho han,  dAt cAn cii, din 
trâ suAt cüa dAt him dn dn he thng ni dAt DDK iOn và tn kern. Do vay, tAn suAt sir  c do set 
(suât cat) xây ra trén DDK i dia  bàn Tây Nguyen khá cao. Cong trinh DDK 220kV Pleiku 2 - 
Xekaman 1 nAm trên dja bàn Tày Nguyen duqe xây dung  ni iin tim Nhà may ThCy din 
Xekaman 1 ben Lao den Tram 500kV Pleiku 2 vii tng chiêu dài tuyen 190,26 km, nhAm truyn 
tái ht cOng suAt cira Nhà may thCy din Xekaman 1 và Xekaman San-xay tim Lao v Vit Nam. 
Phân du&ng dày trên lãnh thô Vit Nam, các ct din thiet k da sO là ct có cao trInh tin, nam i 
khu vtrc mt d set cao, có nhieu cung doan di qua dja hInh dôi nii, nhieu vi trI cOt  thmqc dt trén 
dinh di nen d thu hut tia set. XuAt phát tim eác vAn d trên, d tài "TInh toán, d xuAt giài pháp 
giám suAt cAt do set cho dtmimng dày 220kV Pleiku 2— Xekaman 1" là cAn thit nhAm dam bào vic 
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cung cp din lien tiic cüa dung day. Dam bâo cht luqng ngun cung cp cho cac phii tâi ngày 
càng phát trin a Vit Nam; lien kt luâi din gop phAn dam báo phát trin nàng luqng bn vUng 
trong diu kin hOi  nhp quc t hcp tác và lien kt khu vijc; và tao  diu kin d khai thác, 4n 
hành ti uu he th6ng din Viét Nam. 

21.  Thac ST 

Tinh toán, dánh giá 
ãnh hirang cüa vic 
dóng ct kháng bü 
ngang c1n ch do 
vn hành cüa lu&i 

din 500kV 

Vu Ngoc Linh 
PGS.TS. Ngô 
Van Dirang 

Hin tai  tren h thng din 500kV dã trang bj rt nhiu kháng bñ ngang trén lithi truyn tái, nhm 
mitc dIch dam báo n djnh din áp 4n hành trong cac ch d 4n hành. Qua trInh dóng cun 
kháng bü ngang có th gay ra các dông xung kIch có d không di xirng cao vâi h&ng s thai gian 
lan. Ngoài ra, kháng din là mt cun day có h s din cam ló'n nén trong qua trInh 4n hành có 
tIch tnt mOt  näng krcmg lan, nu thai dim ct circ may ct truâc khi dông din qua kháng bin 
thien qua trj si khong së xãy ra hin tuclng giãi phong näng hrcrng tr cuôn kháng gay qua din ap 
nii b và mi dn trâ Iai  trong bung c.t cUa may cAt. VAn d nay gay tác dng không an toàn 
cho h thng din cüng nhi.r các thit bj, gay qua áp phóng din qua chng set van trung tInh khi 
dóng khang vao luài, ngoài ra khi sir c may cAt kháng khi di cAt kháng së chju RRRV rAt lan. D 
giãi quyAt cac vAn d con tn tai trên luân van nghién can tim hiu nguyen nhân và d xuAt các 
giâi pháp trang bj thit bj Bypass kháng trung tInh và ti Grading Capacitor d dam báo an toàn 
trong tAt cá cac tnrmg hqp dóng cAt va sij c. 

22.  Thac 51 

Nghien cüu dánh 
giá tInh trang lam 
viêc cüa may biAn 
áp 500 kV tai  tram 

bin áp 500 kV 
Pleiku dua tren c 
sa giám sat dAu 

online 

Nguyn Trcng 
Tài 

TS. Doàn Anh 
TuAn 

May bin áp lirc  là phAn tr rAt quan trQng trong h thng truyn tâi và phân phAi din nang ma 
dAu là huyt mach  trong may bin áp. Trong qua trinh vn hành, các b phn cüa may bin ap 1irc 
phãi lien tiic chju dirng cac Crng suAt din, nhit, c khI hoc các yu th môi truang nhu nhit d, 
do Am. Du&i tác dng cüa các yu t nay, phAm chAt và tInh näng can dAu trong may bin ap bj 
suy giâm theo thai gian và có thA dAn dn các hu hông hoc lam suy giám tui th cüa may bin 
ap. Ngay nay, cüng vài sir phát trin cüa cong ngh cung nhu dOi hOi ngày càng cao cüa nguai scr 
diing din, dánh giá và giám sat chAt hrcmg may bin áp l?c  trong vn hành dang ngày càng trâ 
thành mt yêu cAu tAt yu nhAt là Tng Cong ty Truyn tái din Quc gia dang dAy manh  xay 
dirng tram không nguai trijc nhAm tang nãng suAt lao dng. D dánh giá tinh trang lam vic cüa 
may bin áp thông qua các cac khI hOa tan cüa các may bin áp lrc trong hrài din truyn tái theo 
tiéu chuAn hien hành cüa ngành din Vit Nam nh&m mic dIch phán doán, phát hin, dir báo cac 
hông hoc ban dau. ChInh vi lë do tôi thirc hiên d tài: "Nghien ciru dánh giá tInh trang lam vic 
can may bin ap 500 kV tai  tram bin áp 500 kV Pleiku dra tren co sâ giám sat dAu online" d 
phiic vii cOng tác vn hành tai tram d tir do có k hoach bâo duong, saa chüa dam báo thit bj 
din hoat dng lau dài, an toàn và tin cy trong h thng din. 
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23 Thac 

Dánh giá các giài 
pháp giàm tn thAt 
din näng hró'i din 
trung áp 22kv khu 
we Huyn Dãk Ha 

- Tinh Kon Turn 

Nguyn Thin 
TrI 

PGS. TS. Dinh 
Thành Vit 

Hiên nay, chi tiéu v giâm t' l tn thAt din näng là môt trong nh&ng chi tiêu kinh t k5' thut 
quan tr9ng trong cong tác quàn l', 4n hành hrO'i din phân phi và kinh doanh din näng. D 
dánh giá và thra ra các giái pháp giám tn thAt dién näng hcrp l, thI vic tInh toán chInh xac tn 
thAt din näng cho kri din trung áp là rAt cAn thit. XuAt phát tr nhcrng l' do néu trén, tác giâ d 
xuAt d tài "Dánh giá các giái pháp giâm tin thAt din näng cho hxci din trung áp 22kV huyén 
Däk Ha - tinh Kon Turn" nhm phân tIch, dánh giá h thng hrri din hin trng và thra ra cac 
giãi pháp giâm thn thAt din näng phü hqp cho hrâi din trung áp huyn Dàk Ha tinh Kon Turn 
hin nay. Tác già dã xây dirng dir'c d thj phii tãi dc tnmg, dung phAn m&m PS S/ADEPT d mO 
phOng, tInh toán và dánh giá tInh hinh tn thAt din näng cho các phucmg an vn hành luài din, 
tInh toán xác dinh dim ma ti iru va b trI vi trI bü ti iru. 

24. Thac si 

Nghien ciiu de xuat 
glal pap nang cao h 

on !n icnap 
tren luo'i then 

,. 
truyen tai 220kv 

khu vuc nam mien 
tr n v' u g a ay 

nguyen 

Vu Ngoc Hung 
. 

TS. Trinh Trung 
. 

Hieu 

He thng hrâi din fruyn tãi là "xuong sng" cüa h thng din, do do vAn d dam bâo các diAu 
kin vA an toàn, d tin cay, dam bào n djnh chAt luang din áp cho h thng truyén tâi din là 
yêu cAu cAp thiAt. Trong do ngoài triic xucmg sng là h thng truyM tái 500kV kêt nôi ltrâi then 
trén cà nuâc thI 1m9i din truyn tãi 220kV là xung sng cña vic kt ni trong mt khu virc, 
vüng min. Trong nhirng näm gAn day cüng v&i sir phát trin cüa dAt nuâc thI phu tãi trong các 

. . khu virre cung phat trien nhanh chong va khu virc Nam Mien Trung — Tay Nguyen cung khong 
phãi là ngoai l. Vó'i dc dim phân b giüa phii tâi và ngun trong khu virc không dng du, các 
dir an luâi hoãc ngun thu?mg bi chârn tiAn do do nhiu yu t tác dong. Do do tai nhiu thi 
: . . .,. .,. .,. 

diem, nhieu che dQ cua he thong da xuat hien hien tuo'ng din ap cao hoac dien ap thap khu vuc 
. . .,. trong che do binh thucrng cung nhu khi co sir co hoac phai cat then cong tac tal  mot ducing day 

., 
220kV trong khu virc. Tac gia da sir d%ing chucing trinh PSS/E de mo phong hç thong diçn, nghien 
c(ru tInh toán din áp tôi  các nOt thanh cái 220kV khu virc miAn Nam min Trung và Tay Nguyen, 
dA xuAt 1p dtt b sung thi& bj may bü tTnh (SVC) có cong suAt dt ± 150MVAr tai  các nOt Quy 
Nhm và Nha Trang. Mc tiéu là dam bâo chAt krqng n djnh din ap cac nOt 220kV trong khu 
vuc nm trong giói han  cho phép cOa thông tu do Bô cong thuang quy djnh; qua do nhAm nâng 
cao chAt lucxng din ap, hn ch vic thao tác, giâm tn thAt và nâng cao d n djnh cOa h thng 
then. 
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25.  Thac si 

Phân tIch an toàn 
van hành hrâi diên 

truyen ' 
cp din áp 220kv 

khu vrc tây 
nguyen 

Dinh Van Cix?mg 
GS. TS. Lê Kim 

Hung 

He thng truyn tãi diên 220kV khu vrc Tây Nguyen gm 05 tinh Kon Turn, Gia Lai, DAk Lk, 
Dk Nong, Lam Dng, day là krâi din quan trçng trong vic lien kt các nhà rnáy din (nhà may 
thus' diên, nhiêt diên, din rnt tthi va din gio), các phii tài a khu virc và giãi tóa ht cong suit 
cüa cac nhà may din nay len h th6ng Truyen tái 500kV Bc-Trung-Nam, dng thi dam báo 
cung cp din an toàn, lien tiriC cho các tinh Tây Nguyen. Di vai cong tác quàn 1 4n hành h 
thng Truyn tãi din, vic dr báo và dánh giá duqc cac tInh hung bin dng ccia ngun, phi tài 
hoic sir c d chun bj s.n cac giái pháp xü 1 ti uu nhtrn dam báo 4n hành an toàn h thng 
din luôn là mt yeu cu quan trQng. 
Luân van dä nghiOn cfru và phân tIch an toàn 4n hành krói din Truyn tái 220kV khu virc Tây 
Nguyen, xac dinh cac tInh hung nguy him, tir do d xut các giái pháp thIch hqp nhm nâng cao 
an toàn van hành luài diên tnr&c tInh hInh mâi. 

26.  Thac si 

TInh toán d xut 
các giái pháp giám 
tn thAt din näng 
loii diên trung áp 

22kv khu 
thành ph kon turn 

Thai Triz?yng Scm 
PGS.TS. Dinh 

Thành Vit 

Hin nay, chi tiêu v giám t)' l tn tht diên näng là mt trong nhttng chi tiêu kinh t k thut 
quan trQng trong cong tác quàn l2, 4n hành luâi dién phân phi và kinh doanh din nang. D 
dánh giá và d.ra ra các giái pháp giâm tn that dién nang phü hçip, thI vic tInh toán chInh xác tn 
tht din nãng cho liroi diên phân phii là rt cAn thit. XuAt phát tir nhung l' do neu trén, tác già 
d xuAt dA tài "Tmnh toán d xuAt các giãi pháp giárn tn thAt din näng krôi din trung thA 22kV 
thành ph Kon Turn" nh&m phân tIch, dánh giá h thng kr&i din hin tr?ng và sau khi xây dimg 
thOrn tram bin áp 110 kV Kon Turn 2 dA dua ra các giài pháp giârn tn thAt din näng phü hçp 
cho hrài din phân ph6i thành ph Kon Turn hin nay. Tác già dung phAn mm PSS DEPT d mô 
phóng, tInh toán và dánh giá tInh hInh tn thAt din näng cho các phiio'ng an 4n hành hrài din, 
tInh toán xác djnh dirn ma ti oiu  và bt trI vj trI bit té,i iiu. . . dã cho chOng ta thAy birc tranh tng 
th vA TTDN trolâc  và sau khi thirc hin các giâi pháp. VOi kt qua dt duock, tác già dA nghj 
Luân van sam thrçic dánh giá và áp diing vào thijc t. Ding thin kiAn nghj t'rng dung rOng räi phAn 
mm PSS DEPT cho cac Diên lirc trtrc thuôc. 

27.  Thac si 

D xuAt giài phap 
nâng cao do tin cy 
hthi din phân phi 

Dién lire 
KonPloong Cong 

ty Dién lire 

L Dinh Giáp 
TS. TrAn Vinh 

Tjnh 

Cong ty Dién hrc Kon Turn luOn dt mic tieu chAt luqng dién näng len hang dAu, trong do d tin 
cy cung cAp din là rnt tieu chI quan trQng cAn phãi dat  duc. Ti miic tieu trOn, tác già dã thirc 
hién d tài tinh toán và dA xuAt giãi pháp nang cao d tin cy 1uài din phân phi Din lrc 
KonPlong — Cong Ty Diên Lire Kon Turn. Trong nghien cCru nay, tác giâ da thng kO cuing dO 
hông hoc cita cac thiAt bi trOn lirai diên thuôc Din lire Kon Turn và tir do, tac giá sir dung phAn 
mArn PSS/ADEPT d tInh toán các chi tieu do tin cy (SAIFI, SAIDI, CAIFI, CAIDI), phân tIch 
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KonTum s, lieu, thông tin mt din khách hang trên tirng xut tuyn cho luâi din phân phi trung áp 
huyn KonPlong. Tir kt qua tInh toán trén phAn mm PSS/ADEPT, tác giá dã phân tIch dánh giá 
dO tin cy hién trang, tir do d xut 1p dt b sung các thit bj phân doan trén các xut tuyn d 
nâng cao dO tin cy cho luâi din Din lirc KonPlong. Tir giai pháp dä &rqc d xut, tác già dã 
churng minh hiu qua cOa giã pháp d xut thông qua vic tInh toán cac chi tiêu dO tin c.y va so 
sánh v&i dO tin cy hin trang cho hrâi din Din lirc KonPlông. Kt qua so sánh cho thy r&ng 
giâi pháp d xut dã nâng cao dO tin cy cung cp din va dáp i'rng dtrc dO tin cy yéu cAu tr 
EVNCPC. 

28.  Thac si 

Dánh giá tn thAt 
din nãng dO tin 
cay khi khai thác 

nhà may thOy din 
däk blà 1 cAp din 
cho khu vile huyn 
kon ry - tinh kon 

turn 

H Nguyn Van 
Minh 

PGS. TS. Lê 
DInh Dtrcng 

Hiên nay, giàm tOn that din nãng và nâng cao dO tin cy cung cap din là hai chi tiêu dolcYc  quan 
tam hang du cOa nganh din. Du an "Tram bin áp nâng 6.6/22kv -5600kv và dong day 22kV 
dAu ni d khai thác ngun din tai  chi nhà may thüy din äk Blà 1" dà do!qc phé duyt, tuy 
nhiên choia có sir tInh toán, phân tIch va dánh giá chi tiêt hiu qua v mt k5' thut cOa dij an nay. 
0 là l do lun van" ánh giá tn thAt din näng và do tin cy khi khai thác nhà may thüy din äk 
Blà 1 cAp diOn cho phu virc huyn Kon RAy-tinh Kon Tum" duqe lija ch9n. Trong luân van, ton 
thAt diên nang và do tin cy cung cAp diOn truàc và sau khi có du an duçyc so sánh, dánh giá 

29.  Thac Si 

Dánh giá khã näng 
tip nhân ngun 
nãng luqng mat 

trim trén luai dién 
phân phi thuOc 

Cong ty Diên lirc 
Kon Turn 

Lé Quang 
Khánh 

PGS.TS. 
Nguyn Hiru 

Hiu 

Vit Nam là mOt  quc gia có krcng birc xa mt trài cao, vi vy näng lugng mat tri có tim nãng 
rAt lan. Mt khac môi tnthng sang cüa chOng ta dang bj 0 nhim nng n tir vic san xuAt diên tir 
thOy din va nhia din. D dáp crng nhu cAu sir diing din ngày càng tang và han  ch sij tác dOng 
xAu dn mOi tnrO'ng, viOc dua ngun näng luvng rnt trim áp mái vào h thng krii phân phi là 
rat can thiêt. Bang phAn rnm MATLAB, lun van nay së di vào vic tInh toán, tIm ra cho chOng 
ta các so lieu chInh xác ye khà näng tiêp nhn cOng suât circ dai  cOa nguôn näng luqng mt trim áp 
rnái vao luii phân phi va hiu dixçic vAn d h thng dang gp phai khi dua ngun PV vào liriri. 
Diéu nay s giOp cong tac vn hành d dàng và cO the dat  hiu qua cao hon 

30.  Thacsi 

0ng diing logic mi 
dA nâng cao do 

chInh xac cüa viéc 
phàn tIch khI hOa 
tan trong dAu may 
bin áp krc theo 
tiêu chuAn JEC- 

60599 

NguyAn Thanh 
Thào 

TS. Nguyn 
Kim Anh 

May bin ap là mOt  trong nhng phAn tir quan trong nhAt cOa h thng truyn dAn và phân phi 
din näng. Di vo'i phii tãi cOng nghip, may bin áp ngun là mOt  mAc xIch circ k' quan trQng va 
có ành huirng rAt him dn do tin cy cüa toàn bo h thng cung cAp din. Khi hoat dOng vii cac 
rnôi truing van hành khac nhau, dc tInh phii tai và ch do bao duOng khac nhau se dan den 
nhüng co ch suy thoai và hông hoc cOa may cüng së khác nhau. Do dO chOng phài duqc giám 
sat, kiAm soát, chAn doan 1i và dA xuAt cac giài pháp phOng ngira cAn thit. 
XuAt phát tir thrc t do, lun van "Ung dirng logic mi dA nâng cao dO chInh xac cCa vic phân 
tIch khI hOa tan trong dAu may bin ap lrc theo tiêu chuAn IEC-60599" nay thirc hin hai vAn dA: 
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(i) Khâo sat li d chi ra tAt cã cac lôi xây ra và nguyen nhân gc r cüa no, trén tAt ca các cAu tü 
ben trong và ben ngoài may bin áp, sij tác dng cOa li dn các phAn t1r khác; (ii) 1mg dung logic 
m& trong vic chAn doán, dánh giá tInh trang và phân loai li tiAm An xây ra di vài may biAn ap 

1irc thông qua phân tIch mAu dAu. Tir khóa — 1i may biAn áp; DGA may biAn áp, chAn doán sij c 
tiAm An may bin áp lirc, báo duOng RCM, logic mir. 

31 Thac 

Nghiên clru giài 
pháp chAn doán sir 

c, krâi din, ap 

ding vào mO hinh 
krâi dien tinh Gia 

Lai 

Dinh Thanh 
Lam 

TS. Giáp Quang 
Huy 

VAn dA chAn doán sO'm sir c trên hrói din và dua ra bin pháp khc phitc là sir dôi hOi rAt Ian 
trong cong tác quân l 4n hành krri din hiên nay. Trong 4n hành có rAt nhiAu nguyen nhân xay 
ra trên luài din nhi.r 1i do set dánh, ngn mach,  li thit bj, 4n hành sai, 1i cüa con ngtthi, qua 
tãi và lao hóa. NhiAu 1i din biu hin trong các hu hông co h9c, phái duqc sCm chira truàc khi 
dua dis&ng day trâ lai  4n hành. Vic khôi phiic có th duqc tiAn hành nAu vj frI sir c duçrc biAt 
hotc u1mc tInh v1mi d chInh xác cao. Lun van nay mô tà mt k5' thut dA phát hin, phân loai va 

xác djnh vj trI sir c trén luâi din, tp trung giài quyAt nhung vAn dA su c xay ra trén ltrâi din, 
xác djnh chInh xác vi trI sir c. V&i mong mun giàm thiAu các yu th rüi ro tren krài din tir thrc 
tin, tác già dä quyAt djnh chQn dA tài "Nghiên clru giài pháp chAn doán sr c hr1mi din, áp ding 
vào mO hInh li.r1mi dién tinh Gia Lai" d giuip nhân viên van hành kiAm tra, xir 1 sir c tt hon. 

32.  Thac si 

Nghien clru 1mg 
diing statcom dA bit 

cong suAt phàn 
kháng cho 1uâi 

din ha thA 

Le Van Thin 
TS Giá 
uan Hu ' g y' 

Nghien clru các thiAt bj FACTS trong do di sâu vào nghien clru v cAu trñc và nguyen l' hoat 
dng co bàn, mô hInh mach  dng  1?c, mach diu khin, mO hInh toán cüa STATCOM. NghiOn 
c1m xây dirng mô hinh mach  dng,  mach  diu khin, mO hInh toán cüa b STATCOM dung VSC 
dA diAu khiAn dOng nhAm dáp 1mg bit cong suAt phân kháng vào lithi din phân phi ha áp. Lun 
van dã sir diing phAn mAm Matlab dA xây dimg mô hInh mO phông a chA d bInh thithng và ch 
d có STATCOM vào h thng din luài din ha th& quan sat và dánh giá khâ näng bit cong suAt 
phán kháng cita h thng din do thiAt bj STATCOM mang lai,  cung cAp mt cong cii mô phong 
hCiu ich vài phAn mAm thông diing Matlab/Smulink cho các nhà nghiOn c1m, các k su, sinh 
viOn... trong vic nghiên clru 1mg diing thiAt bj STATCOM dA diAu chinh din áp và bit cong suAt 
phán kháng cho h thng din, tir do cO thA dánh giá hiu qua thiAt thrc trong vic nâng cao on 
djnh din áp va bit cong suAt phàn khàng cho h thng din do thiAt bj STATCOM mang lai. 

33.  Thac si 

liTng dung mang 
No-rondA dubáo 
phu tai cho xuat 
tuyen47l/11O 
ien i-iong, iiuyçn 

Ta Grai 

Tran Van Dung 
TS. Giap 

QuangHuy 

Cong vic dir báo cO ' nghia vô cling quan trong trong 4n hành các h thng din. Vic d báo chInh 
xác giüp dam bão tInh n djnh cita h thng din, bão dam sr can bAng giüa din näng san xuAt va tiêu 
thu. Dua ra lich cong tác bào throng phit hop. Luân van nay nghien ciru mO hInh mang No-ron nhãn 

. .,. . . . . . 
tao (ANN) de du bao san luong dien tai huyen Ia Grai, tinh Gia Lai. Mo hrnh ANN duoc lisa chon de 

.,' . ,. . nghien cuu la mang No-ron truyen thang 4 lop ducic huan luyen boi thuat toan Levenberg-Marquardt 
(LM). Các tham s dAu vào huAn 1uyn mang là ngày, thang, nhit d, lucmg misa duçic thu th.p tai fbi 

- thuc hiên. 
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34.  Thacsi 

Nghiên ciru xay 
dirng thuât toán tu 
dOng chAn doán li 
trong may biên ap 
lrc 220kv cña hthi 

din truyn tâi 

Nguyn Quc 
Huy 

PGS.TS. Lê 
Tiên Dung 

Trong qua trInh 4n hành h thng hthi din Truyn tái, sir xut hin các 1i (sir ct/hin tircYng bt 
thung) xáy ra vâi tAn suAt kha nhiu dc thu cüa h.râi din Truyn tái vâi dO dài dithng day 1in 
thiM bj 4n hành lâu nãm, khi lirqng ththng dây/thit bj khá nhiAu và dtc bit là dja hInh phân b 
phtc tap. Co nhiu nguyen nhân dAn dn sij mAt n djnh h thng: do sij c hu hông các thit bj, 
qua trInh phixcmg thlrc 4n hành elm h thng din dAn dn các may biên áp lam vic trong tInh 
trang qua tâi, diu kin thô'i tit crc doan (giong set, t le..), suy giâm các phAn tt:r each din, phi 
tái không d6i xlrng. . .Vic xac djnh chInh xac vj trI va nguyen nhân li d loai trtr/xlr l nhanh là 
yêu cAu licn trong quán l 4n hành luâi din hin nay. 

35.  Thacsi 

D xuAt giái pháp 
diAu khin nhà may 
thüy din däkrosa 
khai dOng den và 

hoat dng a eh dO 
dOe 1p cAp din 

cho khu vrc huyen 
dàktô - kon turn 

Nguyn DInh 
Tuy 

PGS.TS. Lê 
Tin Dung 

Khâi dng den là qua trInh khôi phuc lai  toàn bO (hoc mOt  phAn) h thng din tir trang thai mAt 
din toàn bO (hoc mOt  phAn) bAng cách sü diving cac t may phát din. Trong bài báo nay, giâi 
pháp khâi dOng den và vn hành a ch dO c dáo ducic d xuAt cho nhà may thüy din DäkrGsa t?i 
tinh Kontum. Tnrâc hit, mô hInh toán hçc elm nhà may thCy din Dakrosa ducic xây dirng d lam 
cor sa cho vic phân tIch va thit k giâi pháp. Dira trên mô hInh toán hc nay, các thut toán diu 
khin PID và diAu khiAn m dixçcc d xuAt d khöi dOng den nhà may và vn hành r ch do c dào 
cAp din cho mOt  phii tài xác djnh. D kim chlrng sir khá thi và hiu qua elm các thuât toán dA 
xuAt, các mô phOng duc thixc hin trên phAn mAm Matlab-Simulink. Các kt qua mô phong cho 
thAy dáp 1mg cong suAt huy dOng và n djnh tAn s t6t hcm trong trithng hqp có sIr dicing logic rn 
kt hçp vâi thut toán PID truyAn thng. 

36.  Thacsi 

IiJ'ngdiing thut 
toán tôi iru bAy dan 
cái tin nhAm phân 
bô tôi uru cong suât 

trong hrài din 
phân phi 

Pham Trung 
Tien 

TS. Nguyn 
Khánh Quang 

Tnrâe yêu eAu ngày càng cao v giàm tn thAt then näng trong h thng din. Vâi dàc dim hrd'i 
din phân phi có phit tái phân b râi rác, ti trQng cong nghip chira cao, ti trong tiêu dung dan cu 
lan nên krâi din phân phi có t' l tn thAt din nàng cao trong h thng diên. VI 4y giám thn 
thAt then näng trén krâi din phân phi có nghia quan tr9ng trong vic giàm t6n thAt din nang 
elm toàn bO h thông diên. V&i muic tiéu trên, nhiêu thut toán tôi uu dã duvc nghién elm và 1mg 
dvng d phân b t6i tnt cong suAt trong krâi din phân phM bAng each thay di trang thai dóng/mIr 
cáe thit bj dong eAt d tái cAu true 'ai  hrai din. Thut toán ti tru bAy dan cài tin (IPSO) duçic 
dê xuât và trInh bay trong d tài nhäm tOi thiu hóa tn thAt din näng cflng nhir cài thin din ap 
tren hrâi din. Thut toán d xuAt dã dirçrc mô phOng kim chlrng v&i hrài din tinh Kon Turn và 
dtrçrc dánh gia so sanh vài thut toan ti tnt bAy dan truyn thng. Kt qua dã cho thAy giâi pháp 
dim ra là rAt hiu qua va có khà näng 1mg diing trong thirc tL 

37.  Thac 7 Nghiên elm xây 
dirng thut toan 

Nguyen Nang 
Chung 

TS. Ha Xuân 
Vinh 

Tru&c nhu cAu sr dicing din ngày càng eao cüa khách hang thI vie dam báo dO tin cy cung cAp 
din là mOt  trong nh&ng nhim vui quan trong cña ngành din. Lu&i din phân phi chim ti trong 
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rt ion và Co vai trO quan trQng trong h thng din do do cn dOi hOi phâi vn hành an toàn lien 
tic ciing nhu khc phuc nhanh khi xáy ra các str 
Tix nhu cu thrc tin trén, tác giá ch9n d tài nghiên ciru "Nghiên cfru xây dung thuat  toán xác 
dinh vi trI su c trên hthi din phân ph6i dàng mang  no ron nhân tao".  D tài nay dira ra mt dé 
xuAt v giái pháp nhAm xác djnh vi trI sir c trong lu&i din phân phi, tt'r do nhân viên 4n hành 
có th tip cn xir i sr c, khoi phvc cp din cho khách hang mt cách nhanh chóng. 

38 Thac 

Ch tao  h thng tij 
dng bü nhanh 
cOng suât phãn 
kháng sIr diing 

thyristor 1mg dang 
tren krOi din ha ap 

N 0 Dinh Tài g 
TS. Nguyn 

Kim Anh 

Lun van nay tp trung vao vic nghiên clru, thit k va ch tao  h thng bü cong suit phán kháng 
dáp 1mg nhanh d 1mg diving vao vic diu chinh h s Cong sut cho lirOi din 3 pha 4 day cap 
din ap 0.4 kV cüa cac nhà may Cong nghip hotc hrOi din ha áp. So vOi giái pháp dónglcat ti bü 
sIr dung contactor truyn thng, giài pháp sIr diing "khoá mm" vOi hai thyristor mac song song 
nglrcic cho mi pha cho thAy hu Ich hon nhi vao the do dáp 1mg nhanh cüa van ban dn. Cu the, 
h thng nay cho phép dóng/ct tii bü gn nhu tIre thii nhixng không gay qua din áp trên tu nhi 
vao viêc hra chon mm déo cac dim: crc dai,  crc tiu, zero cüa song din áp. Uu dim cüa vic 
dóng/ct nhanh tit giüp git:t n djnh din ap tai  dim kt ni chung do han  ch thrc vic thiu bü 
hay qua bà cüa cOng sut phàn kháng. Di&u nay không th dat  duqc 0 giài pháp sIr dung contactor 
do quán tinh iOn din tip dim co khi. Hon nta, d tránh n tij, giái pháp sIr diing contactor không 
cho phép b diu khin tu5' bin lira chçn các dim thun lçi trén dang  song cOa din áp d dóng 
Iai ln tip theo (nu ti,i vira dIXcYC ngat trLrOc dO) ma phái chO mt khoáng th0i gian dli dê xâ can 
dung hrgng trên tii. D dáp 1mg duqc mi1c tieu nay, v phn diu khin phâi CO chlrc näng do 
hrng du?c giá trj tIre th0i cüa din áp và dOng din cCa ngun; phân tICh dIXgC song hài d xác 
djnh góc 1ch pha cüa song co bàn (trong trLr&ng hçrp h thng cO THD IOn) và dng thri dO tim 
dim zero và CáC dim CC dna song din áp d kIch hoot dong tii sao cho dOng din qua tii là nhO 
nht. Kt qua thu dixqc tir vic rnô phOng va thirc nghim cho thy thC dO dáp 1mg C?C  nhanh cüa 
giâi pháp d xut. Ci th& t1i duçrc dóng thành cong trong khoãng tir 1.5 chu k' (30 ms) dn 2.5 
chu k' (50 ms) cia diên áp IuOi bt k no vira dUqC cat ra. Ngoài ra h thng cOn cho phép thay 
di thrqc nhiu cAp tu khàc nhau theo lust  2n vOi s krçmng tii là It nhAt. Diu nay khong th cO di 
vOi he thng dóng/ct bng eontaetor. Hin h thng nay duqc dixa vào 4n hành thir nghirn d 
bi cOng suAt phán khang cho CáC born nuOc sach,  born khi nén va born nra 19c tai tr?m born cAp 2 
cia nhà may nuOc Trãng Nht, xa Din Thing, huyn Din Bàn, tinh Quâng Nam. 
Sau gAn hai tun 4n hành, h th6ng dä lam vic n djnh, dap 1mg dirçrc sir bin dng nhanh cia 
cong suAt phãn khang ngay Ca khi thir nghim vOi ch d phii tái lien tiic thay di trang thai. KAt 
qua là giàm sr sat  hoc vçt l cia din áp va cai thin h s6 cosp v giá trj gAn bang 0.95. 



STT 
Trnh 
dao tao 

Ten d tài 
Ho và ten 
ngir' thiic 

hiên 

Ho và ten 
ngir hiróiig 

dan 
Ni dung torn tat 

39.  Thc si 

SIr ding thuât toán 
diu khin mi d 
diu khin cong 
sut trong mang 
näng hrqng mt 

tri phân tan 

Tang Van Dung 
TS. Nguyen 
Hoàng Mai 

Nang hrcmg mt tr?i là mt ngun nãng lugng sach  dang ngày càng duçic sü diing ph bin trong 
d?i sang va dn thay th các ngun nãng lircing truyn thng bii khà nãng vô tn cüa no cling nhi.r 
gop phn báo v môi trung. Vit Nam là môt nrnc có b(rc xa mat tr?yi lOn nên rt có tim näng 
phát trin ngun näng krgng nay trong tirnng lai. Tuy 4y vic phát trin din mt tthi cii th là 
din mt tri ap mái Ir các hO gia dInh mOt  each at, không kim soát dn dn mt n djnh h 
thng hthi din, gay qua tãi tram bin áp. Lun van nghiên clru Irng diing thut toán diu khin 
m?r d diu khin cong suit trong mang näng hrng mt tri phân tan tránh gay qua tái cho tr?m 
biên áp bang each dong cat các inverter dija trOn dO 'su tiên cüa mOi hO dugc tInh tir thi gian cat 
và s ln ct cüa mi hO,  krng cong suit cAt bót là hiu s6 cña cong suAt mt tthi cAn do bO logic 
m tInh ra và cong suAt trà vA krâi hin tai  trong tnthng hcrp cong suAt mt tthi cAn lan han cOng 
suAt trà v luài d dam bão cOng suAt mt tthi trâ v krâi luOn nAm trong khoâng cho phép. 

40.  Thac si 

Ung dang  diAu 
khMn mr dA bü 
cOng suAt phàn 

kháng trong li.rIri 
phân phi 

VO Manh  Hung 
TS. Nguyen 
Hoàng Mai 

Hin nay, có nhiu nghiOn clru va phuang pháp khác nhau dtrçic sIr ditng d diu khin cOng suAt 
phàn kháng trong hrâi din phân phi nh&m giàm tn thAt din nang, tn thAt din áp. Luân van 
nay trinh bay 1mg diing cña diAu khin m? d diu khin các tu bü trOn hr&i din nhAm dam báo 
din ap và cosip tai  cac vj trI dAu xuAt tuyn trung ap luôn 6n djnh, gop phAn lam giãm tn thAt 
din nãng va tn thAt din áp trén krai din. Bài toán sIr diing 02 bin dAu vào là các ti bü trung 
th hin có trên hr1mi din, trào kru cong suAt phân kháng trên luói din và 01 biAn dAu ra là cOng 
suAt phán khang cn diAu khin, kiAm tra tInh toán cho 01 xuAt tuyn dir?mng day trung áp cho thAy 
diAu khiAn m& có th diu khin cac ti bñ trung áp hin có trong lithi din phân phi mOt  cách 
hçmp l2. 

41.  Thacsi 

Nghiên cfru giãi 
pháp chAn doán sir 

c kr1mi din, áp 
diing vao mô hInh 
hr&i din tinh Gia 

Lai 

Dinh Thanh Lam 
TS. Giáp Quang 

Huy 

VAn dA thAn doán sam sii c trên kr1mi diên và dtia ra bin pháp khAc phac là si,r dOi hôi rAt léfn 
trong cong tác quàn l' vn hành hrâi din hiOn nay. Trong 4n hành Co rAt nhiu nguyen nhân xay 
ra trén lirâi din nhu' li do set dánh, ngAn mach,  li thit bj, vn hành sai, li cña con ngui, qua 
tài và lao hóa. Nhiu li din biu hin trong các hu hông ca hçc, phái throc sira ch[a tnrâc khi 
dua dithng day tra lai  vn hành. Vic khOi phc có thA duçrc tiAn hành nAu vi trI si,r c duçic biAt 
hoc ixàc tInh vài do chInh xác cao. Lun van nay mO tá mOt  k thut d phát hin, phân loai và 
xác djnh vi trI sr c trOn hr&i din, tap trung giãi quyt nh[tng vAn d sir c xay ra trén krài din, 
xác djnh chInh xác vj trI sij cA. Vâi mong mun giâm thiu các yu t rh ro tren luai din tlr thirc 
tin, tác giâ dã quyAt djnh chçn dA tài "Nghien clru giái pháp chAn doán sir c kr&i din, áp dung 
vIto mô hInh hthi din tinh Gia Lai" dA gihp nhân viên 4n hành kim tra, xlr l sir c6 t& han. 
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42.  Thac si 

D xut giái pháp 
diu khin nhà may 
thOy din dAkrosa 
khài dông den và 

hoat dng a ché d 
dOe 1p cp diOn 

cho khu vrc huyn 
däktô - kon turn 

Nguyn DInh 
Tuy 

PGS.TS. Lê 
Tin Dung 

Khâi dtng den là qua trInh khoi phiic Iai  toàn bO (hoc mt phAn) h thng din tfr trang thai m.t 
din toàn bô (hoac mt phn) bang each sCr ding các M may phát din. Trong bài báo nay, giài 
pháp khi dng den và vn hành a ch d c dâo ducic d xut cho nhà may thOy din Däkrcisa tai 
tinh Kontum. Tnrâc ht, mô hInh toán hçc eOa nhà may thüy din Dakrosa duqc xây drng d lam 
co si cho vic phân tIch và thit k giái pháp. Dim trên mô hInh toán hçc nay, các thut toán diu 
khin PID va diu khin ma di.rqc d xut d kh&i dng den nhà may và vn hành ch d c dão 
cp din cho mOt  phii tài xác djnh. D kim chüng sir khá thi và hiu qua cOa các thut toán d 
xut, các mô phOng duçc th?c hin trên phAn mm Matlab-Simulink. Các kt qua mô phOng cho 
thAy dáp üng cong suit huy dong và n djnh tn s t& hon trong tnr?Yng hçip CO sCr ding logic m? 
kt hcp vci thut toán PID truyn th6ng. 

43.  Thac si 

O'ng dmg mang  no 
ron nhân tao trong 
dij báo cOng suit 
phát tai  nhà may 

diên mat tthi krong 
pa, gia lai 

Nguyn Tin 
Hoàng 

TS. Phan VAn 
Hin 

Ltrcng din nàng tiOu thii dã tAng dang k trong nhüng thp k gn day. NAng krcing truyn thng, 
chng han  nhu du, than và hat  nhân có tác dng tiêu circ dn mOi tniOng. VI nhng l' do nay, 
các nhà nghién cüu dA chuyn hithng sang các ngun tái tao  nhi.r nang lirqng mt tr&i, gió và bin. 
Nang Iuqng tái tao  có dc dirn là ngun nAng luqng sach  và bn vUng. San krçng nãng lucmg 
mt tthi dã tAng dang k trong các nAm qua. Tuy nhiên, din nAng duge san xut bâi hO thng 
quang diên không tn djnh, gay Anh huang dn dO tin cy cung cp diên. Bâi vi nAng lLrong birc xa 
mAt tthi phii thuOc vào vi trI, diu kiOn thai tit nhu nhiOt dO, dO m, ánh nng mt trai... dc biOt 
1àcu trOc dam may và chu k' ngay/dêm. D tài nay nghiên cOu tInh khA thi trong viOc xây dirng 
mô hInh mang myron nhân tao  (ANN) d du báo cOng suât phát. Vi trI nghiên can là nhà may diOn 
mat trO'i KrOng Pa, Gia Lai. Mo hInh ANN dixgc lira chçn dé nghiên ciru là mang noron truyên 
thing 3 lop duçyc hun luyn bâi thut toán Levenberg-Marquardt (LM). Cac tham s du vào 
hun luyOn mang  s gia phát trong ngày, nhiOt dO tm pin và khI tugng thrqc thu thp tai  noi thuc 
hiên. 

44.  Thac 

Ch tao hO thng 
dOng bü nhanh 
cong sut phAn 
khang sir diing 

thyristor frng diing 
trén luai diOn ha ap 

NgO DInh Tài 
TS, Nguyn 

Kim Anh 

Lun vAn nay tp trung vào viOc nghien cIru, thit k và ch tao hO thng bi cong suit phAn kháng 
dáp ng nhanh d üng diing vào viOc diu chinh hO s cOng suit cho kró'i diOn 3 pha 4 day cp 
diên ap 0.4 kV cña các nhà may cong nghiOp hoc hthi diOn ha ap. So vOi giài pháp dóng/ct ti bü 
sir dung contactor truyn thng, giâi phap sCr diing "khoa mm" vài hai thyristor m&e song song 
ngtrgc cho mi pha cho thAy hüu Ich hon nba vào tc dO dap üng nhanh ca van ban dan. Cii th, 
hO thng nay cho phép dónglcAt ti bü gAn nhu trc th&i nhung không gay qua diOn áp trên tii nha 

.,' vao vice 1%ra chçn mêm dêo các diem: circ dai,  circ tiêu, zero cüa song diOn ap. u dim cCa viOc 
dóng/ct nhanh t1i giOp giü n djnh diOn ap tai  dim kt n6i chung do han  ch dugc viOc thiu bC 
hay qua bü cña cong sut phân kháng. Diu nay không th dat  duqc a giài phap s diing contactor 
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do quán tInh Ian cüa tip dim cor khI. Han nita, d tránh ni tii, giãi pháp sfr dung contactor không 
cho phép bO diu khin tu' bin lra chçn cac dim thun igi trên dng song cüa din áp d dóng 

lai thn tip theo (nu ti vra &rçlc ng&t tru&c do) ma phâi chô mt khoáng thai gian dO d xá can 
dung ltrqng trén tii. D dáp 1mg dLrc miic tiêu nay, v phn diu khin phái có chlrc nàng do 
lumg duçic giá trj tlrc thôi cOa din áp và dông din cia ngun; phân tIch duge song hài d xác 
djnh góc loch  pha cOa song co bàn (trong trLr1ng hgp he thng có THD 11m) và dng th?i do tim 
dim zero và các dim circ cia song din áp d kIch hot dóng tii sao cho dOng din qua tii là nhO 
nht. Kt qua thu dugc tir vic mô phOng và thrc nghim cho thy tc dO dáp ing circ nhanh cia 
giãi pháp d xut. Cu th& ti dugc dóng thành cong trong khoáng tir 1.5 chu kS' (30 ms) dn 2.5 
chu kS' (50 ms) cia din áp luài bt k no vlra dugc ct ra. Ngoai ra h thing cOn cho phép thay 
dti dugc nhiu cp tii khác nhau theo lust 2n vai s luang tii là It nht. Diu nay không the có dôi 
vâi h thng dóng/c.t bang contactor. Hin he thng nay duqc dua vào 4n hành thlr nghim d 
bi cong suit phán kháng cho các bcnn nuâc sach,  bcim khI nén và barn rlra 19c tai tram barn cp 2 
cia nhà may nithc Tráng Nht, xã Din Thang, huyn Din Bàn, tinh Quang Nam. 
Sau gn hai tun 4n hành, h thng dã lam vic n djnh, dáp 1mg dirçc sir bin dOng nhanh cia 
cong suit phán kháng ngay ci khi thlr nghim vâi ch do phi tii liOn tiic thay di trang thu. Kt 
qua là gum sir sut hoc vçt l cia din ap va cii thin he s cosp v giá tn gan bang 0.95. 

45.  Thac si 

JIF d b d.x ieu 
1fl P1 ieu 

khien he thong 
lai Steer-By-Wire 

ren xe 

Huynh Van Sang 
TS. Nguyn LO 

Hoa 

COng vâi sir phát trin cia ô to hin nay, h thng lái không nglmg di.rçc cii tin vâi nh0ng tInh 
fling và cong ngh mâi, giip dáp 1mg chInh xac yêu cu cia ngi.thi lái cOng nhtr dam bio tInh On 
djnh, an toàn ngay ci trong diu kin bat lqi. Trong do h thng lii Steer-by-wire mang lai  nhiOu 
Igi Ich cling nhir tim nãng so vâi các h thng lái thông thithng. Vic diu khin h thng lái 
Steer-by-wire dOi hOi phii chInh xác cling nhtr nâng cao duac chit krgng cia he thng, d tài 

. . . . ,. 
Tfng dung bo dieu khien PID dieu khien cho he thong lai Steer-by-wire tren xe o to" su dung 2 

. . ,. 
bQ PID de dieu khien he thong vo lang va hç thong lai banh tnrac da thu dirgc nhieu ket qua kha 
quan khi dáp 1mg cia h thng dáp 1mg tuang di tt yêu cu cia bài tom, cling nhu có xét dn t' 
s góc lái trong cac tc dO khác nhau giip dim bio diu khin h thng lái bánh trir1mc luôn n&m 
trong khoing an toàn, giip h thng hoat dOng n djnh. 

46.  Thc si 
ThiOt kO bO diOu 
khiOn hithng cho 
tam pin mt trOri 

D6 Quang ChiAn 
TS N u & Le 

Nam hin nay. Tuy nhiên hau ht cac h thng pin fling hrcrng mt tthi du dirqc lAp dt c djnh 
trong khi mt tri luOn di chuyn trong ngày dn dAn lang phi cling nhu khai thic không hiu qua 
ngun ning krgng nay. DA tài "ThiAt kA bO diAu khiAn huâng cho tArn pin mt tthi" tiAn hành thiAt 
kA h thng diAu khiAn huàng cho cac tAm pin mt tri sIr diing dOng ca din mOt  chiAu theo 2 
triic vâi gOc quay cia mi triic dugc tInh tlr ngày, gRr và vi dO.  H th6ng diAu khiAn huàng sIr 
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ding 3 vông diu khin dông dién (momen), tc d và vi trI d diu khin góc quay cüa mi trijc 
theo góc dat. Kt qua mô phông cho thy h thng cia có khá nãng diu khin góc quay cOa mi 
tr11c theo nhu yêu cu vói sai s nhô và d chInh xác cao giOp cho he thng nãng lucmg mt tthi 
luôn barn theo t6t mt tthi trong cac thai dim trong ngày. 

47.  Thac si 

Thit k và dánh 
giá hiu qua kinh t 
h thng din mat 
trOi áp rnái tai nhà 
may san xut phân 

bón hitu Ca Bão 
Nguyen Kon Turn 

TrAn Anh TO 
GS. TS. Lé Kim 

HOng 

Luói din 110 kV Gia Lai là mOt  phn quan trQng trong h thng luâi din min Trung. Hin nay, 
vn d dang dt ra là lam sao cho chit krqng din näng cung cp cho khách hang luôn dam bâo 
trong pharn vi cho phép, dng thi phái giàm tn that cong suit (AP) trén krâi din 110kV a mirc 
thp nht nhrn dem Iai  hiêu qua kinh t cho ngành din. Nghiên cru cia sir diing phn mm 
PSSIE d phân tIch va danh giá hin trang luai din 110kV Gia lai dira trén các thông s6 thirc t. 
Tir két qua cho thây ton that din näng cOn cao, din áp tai  các nOt vn nãm trong müc din áp 
cho phép 5%, thy nhiên cia s các nOt du có din áp duói I pu. Luân van thra ra phtrorng thüc van 
hành hap l nhir bO cong sut phân kháng, diu chinh nc phân áp nhm giàm tn that din näng, 
dam bào cht hrcrng din näng cOng nhu tInh lien tiic cung cp din. Lun van cia tInh toán hai 
trLrOng hap bj su cô là mat din to may ô thOy din H Mun và sir cô ththng day Diên Hông - 
Pleiku. Kt qua tInh toán cho hai truO'ng hqp nay cho thy hrai din vn có th lam vic duçrc 
nhung cAn chO ' dn cong suAt dLr phOng cOa h thng. 

48.  Thac si 

Thit k và dánh 
giá hiu qua kinh t 
h thng din mat 

tthi áp mái tai 
Tram bin ap 

500kV Pleiku — 
Gia Lai 

Ha Thanh Xuân 
TS. Liiu Ngcc 

An 

Theo dir báo tInh hInh näng hrçrng din tai  Vit Nam cOa vin Nang lucmg quc gia, nhu cAu din 
dOng cOa Viêt Nam tang han 10%/näm cho dn nãm 2020. Trong khi do các ngun näng hrcrng dr 
trtr nhir than cia, dAu mO, khI thiên nhiOn .... du có han,  khin cho nhân Ioai durng truâc nguy ca 
thiu hiit. Vic tim kim và khai thác các ngun näng hrqng mai nhir nAng luqng gió, nAng krqng 
mt tri, näng lirang dja nhit .....là hirâng quan trong d phát trin ngun näng luqng. Ngun 
nãng lirnng din mt trOi là mt trong nhirng ngun thay th& bâi day là ngun nãng luong duc 
coi là vô tan, không gay ô nhim rnôi tnthng. Tuy nhiên, vic thit k h thng din mt tthi khá 
phirc tap, các thông s gifta tInh toán thit k và trong thirc t có h s sai s lóTi lam anh huâng 
dn chAt krçng và tuôi th cOa h thng, hiu suAt chuyn di và tang chi phi dAu tir ... Vi 4y, 
vic sir dung phAn mm PVsyts d thit k dánh giá hiu qua kinh t là mt giâi pháp nhAm giái 
quyêt các van dé do. 

49.  Thac ST 

Thit k và dánh 
giá hiu qua kinh te 
h thng din mat 
trOi ap rnái tai  nhà 
may san xuAt phân 

Pham Thanh 
Tánh 

TS. Liru Ngçc 
An 

Nang lucvng tái tao  nói chung va näng krqng mt tri nói riéng dang drnc Th giài và Vit Nam 
quan tam dAu tu khai thác, sir diing d thay th các ngun näng hrçng hóa thach nhu than cia, dAu 
mO, khI thiOn nhiên ... Trong lun van nay, cia tinh toán thit k và dánh gia hiu qua kinh tê cOa 
h thng din mat  trOi áp tren mái trén nhà xithng, dir kin lAp dat tai Nhà may san xuAt phân bón 
hitu ccv Bào Nguyen Kon Turn ni trirc tip vào lirâi din có sn cOa ngành Din, trên ccv s& sa 
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bón hthi co Báo 
Nguyen Kon Turn 

diing phn mm PV*Sol  d thit k dánh giá hiu qua kinh t cña dir an. 

50. Thac si 

Thit k b diu 
khin dir báo cho 
nghjch liru ngun 
QZ trong h thng 
pin nAng luçYng 
mat tryi. 

Phan Thj Thanh 
Van 

TS. Nguyn 
Kim Anh 

Lun vAn nay trInh bay vic thit k bO diu khin dr báo (MPC) cho cu trüc nghjch liru ngun 
qZ (Quasi Z source inverter - qZSI) sü diing trong h thng pin nAng luvng mt trôi (Photovoltaic 
system - PV). So vói nghjch li.ru áp truyn thng, giài pháp qZSI cho thy hUu Ich han nh? vào 
khà nAng nâng cao din ap mt chiu du vào va khc phitc dixçrc hin tuclng ngn mach  xây ra 
trong cac khóa ban din. Bô diu khin PT thir&ng ducyc áp dung cho qZSI. Tuy nhién, no có dc 
tInh dng hçc chm va cht lucmg phii thuôc vào b diu khin dông din phIa trong. Mt nhirqc 
dim khác cOa phirong pháp nay là sr tn tai  cOa dc dim pha không circ tik a phIa cu true mOt 
chiu. Diu nay dn dn hin tirqng không n djnh cho toàn bi h th6ng. B diu khin dir báo 
theo mô hinh vâi s trang thai hitu han  (Finite control set model predictive control - FCS-MPC) 
có các iru dim nhir cu trOc dcm giAn (khong có cu trOc diu khin ni tang và khi diu ch) va 
d dàng áp diing vâi h thng phi tuyn và các rang buc. Trong nghien cru nay, ham miic tiêu 
cüa qZSI bao gm dông din cüa tái, cüa cun cam và din áp trên tii din. Sau qua trInh ti uu 
hóa ham m%ic tiêu, trang thai chuyn meh tt nht dirge diu khin dong ct các khóa ban din. 
D xác nhn tInh hiu qua và khá thi cüa phuang pháp d xut, các phân tIch dirqc khâo sat bang 
phn mm Matlab/Simulink vói các diu kin hoat dng khác nhau cüa h thng. 

51 Thacsi 

U&c hrgng thông 
s buâc di dung 

cAm bin quán tInh 
dt tren bàn chân. 

Nguyn Th 
Khánh 

PGS.TS. Doàn 
Quang Vinh 

CAm bin quán tInh (IMU) ngày càng dirge irng dung rng rAi trong irâc krgng chuyn dng sr 
diing thut toán djnh vj quán tInh (NA). NA dra trén nguyen tc kt hgp tIch phân hai lap cüa 
gia tc và tIch phân cOa 4n tc góc. Tuy nhiên, vic sCr dung nguyen l' tIch phân së lam cho sai 
s uâc lircmg tIch lüy rt nhanh theo thai gian do nhiu cCa các thành phAn trong cAm bin. Trong 
lun vAn nay, tôi trInh bay vic xây dirng NA si'r dung bô b 19c Kalman ma rng d nâng cao do 
chinh xác cüa vic irac krgng qu do chuyn dng cüa bàn chân d uâc krcmg thông s buót di 
cCa ngirai dñng. Lüc nay cam bin quán tInh dirgc dt trên bàn chân và ghi lai dir lieu chuyn 
dng cUa bàn chân. Qu dao  chuyn dng cña bàn chân dirge irôc krcrng bang each chay NA cho 
dir lieu nay trên Matlab. Tir qu5 dao  chuyn dng cüa bàn chân, chüng ta có th trIch xu.t các 
thông s chuyn dng cUa nguai dung nhir d dài buâc, t6c d birac, thai gian buâc... Nh&ng 
thông s birâc di nay rt hun Ich trong vic dánh giá tInh trang si'rc khôe nguni dung và giüp phát 
hin mOt  s loai bnh qua thông s bithc di. 

52 Thac si 
0ng diing mang 
No ron tIch chap 
nhn dang  các di 

- 
Nguyen VAn 

Nam 
TS. Ngô DInh 

Thanh 

Vic irng diing cAc mô hInh nhn dang  di tirgng vào phiic va trong nông nghip, lam nghip hin 
nay là that sr cAn thit. Các nghiên cru ing dung linh virc nay vào trong thirc t chira nhiAu. Mac 
tiêu cAa nghiên ciru nay là thirc nghim mô hInh nhn dang d6i tugng a ch d tinh và di dOng. 
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tuqng di dông. D th?c hin vic nay tác giã dã hun luyên cho mô hInh hc nhn bit 10 loài hoa và 30 doi 
tucmg khác nhau. Sau do cho nhn dang  vâi 4 trng thai khác nhau: Anh có ánh sang tt; ánh bj 
che khut 1/3; 1/2; ành thiu ánh sang. Kt qua cho thy, d chInh xác nhân dang dat 99,28%, 
78,46%, 40,36% và 62,38% tuong 1mg vài 4 trang thai môi tnrô'ng a trén. Nhu vy, vài kt qua 
trén vic 1mg diing mô hInh nay vào ch tao  thi& bi phân loai các loài hoa phac va trong thu 
hoach hoa hoc trong các clra hang ban hoa là mOt  huling nghiên clru 1mg ding mlii. Ngoài ra, 
khá nAng 1mg diing mô hInh vào nhn dng h dng thc vt thng phic viii cho cong tác diu tra, 
nghiên clmu së mang lai  nhiu hiu qua trong cong tác quàn l' thng hin nay. 

53 Thac si 

Thi& k b diu 
khin PID cho he 

. 
thông chong bó 

cling phanh. 

Nguyn Thj 
Thãm 

TS. Nguyen Lê 
Hôa 

Lun van nay trInh bay thiM k bO diu khin PID cho h thng chng bó cling phanh ABS. H 
thng chng bó cling phanh (ABS) là môt h thng an toàn ô to cho phép các bánh xc duy tn sir 
tip xlic chU dng vói mt dirang, ngán chan các bánh xe bj khóa và tránh truçmt không kim soát. 
ABS gilip cái thiên khã näng kim soát xe va giâm khoang cách dlmng trén mat du&ng khô và ulit 
ABS diu chinh ap suAt phanh dOe  1p vâi luc dap d dua tic dO cña bánh xe v gilii han truqt cho 
phép. ABS gilip cãi thién khá nàng kim soát xc và giám khoâng cách dimng trén mat duOng khO 
và ulit. BO BO diu khin PID së tInh toán giá trj "sai s&' là hiêu s giUa giá trj do thông s bin 
di và giá tn dt mong mun. BO diu khin së thirc hin giãm ti da sai s bng cách diu chinh 
giá tn diu khin du vào 

54 Thac si 

Ong ding phuang 
pháp Aladin d 

giãi bài toán Mi uu 
trong dánh giá tInh 

bn vling cüa 
mang truyn 

thOng. 

Trn Van Hoàn 
TS.TrânThj 
Minh Dung 

Ngày nay vâi tic do phát trin nhanh chóng cOa khoa hc cOng ngh, con ngi.rai ngày càng nghien 
clru và ch too  ra nhiu h thng có dO phlrc tap  và chInh xác cao, vOi rt nhiu di tircmg cüng 
tham gia d hoàn thành nhüng nhim vii khó, nguy him vói tc dO nhanh và dO chInh xác cao. 
D diu khin &rçmc mOt  h da di tucmng dat  hiu qua thi da thi ngoài tc dO diu khin nhanh, 
chInh xác ra thI tInh bn vng cüa mang  truyn thông hay là kha näng chju di,rng cüa nO khi h 

- 
thông ngâu nhiên xãy ra môt vài sir cô là rat quan trçng. NO the hin tinh an toàn, hiu qua kinh t 
trong qua trInh hot dng, san xut. Ngoài ra sr hiu bitt v tInh bn v&ng cüa mang  diu khin 
có th bâo vO và câi thin hiu sut cña mong mOt each hiu qua. Nghién CIrU nay nhm danh giá 
tInh bn vtrng cüa mng truyn thông trong h thng da di tuvng b&ng cach sIr dung thuât toan 
dng thun dira trên l thuyt d th và 1mg dang  phuong pháp "Augmented Lagnangian based 
Alternating Direction Inexact Newton" (ALADIN) d dánh giá. 

55 Thacsi 

Ung dicing diu 
khin m? kt hçp xü 

l ãnh cho he tay 
may 3 bc tim do. 

Hu'nh Ba Tn 
TS. Truo'ng Thi 

BIch Thanh 

Trong 1un van nay, mô hinh hOa, mO phong và diu khin 3 bc tim do dä tlmg dirçc nghiên clru 
và 1mg diing. Luan van dã xây dirng phuong trInh dOng hçc và dOng luc hc cCa robot bang cach 
slm dung phucmng phap Lagrange. D xác nhn mô hInh phân tIch, lun van so sánh mô hInh phân 
tIch trong Matlab vài mô hInh duqc mO phOng vài hOp cong Ca SimMechanics. Lun van cCng 
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xây dung chuang trInh xir l ành và tao  ra qu5 do dt lam tin hiu vao cho tay may 3 bc tir do. 
B diu khin PID dugc áp diing d diu khin robot, tác giã dã thit k bi diu khin m chinh 
djnh tham s cho b dik khin PID. Tác giá dä torn tt kt qua dat  duc và &ra ra hi.rOng phát 
trin tip theo. 

56 Thac si 

Phân tIch và chn 
doán li trên 

. 
inverter d?a  tren 

ph din ap. 

. 
Le Quoc Thinh 

IS. Giáp Quang 
Huy 

Qua trInh cong nghip hóa hiên dai  hóa cüa nhân loai cüng nhu cOa dt nuót ta dang ngày mt 
phát trin dáng k trong các thp niên gn day. Bin tn Voltage Source Inverter (VSI) là mt 
trong nhitng thit bj din tfr duçic sü ding rng rãi nht trong các nganh cong nghip vci s iru 
viêt vmyt tri so vi cac thit bj chuyn di khác vâi sr bin thiên tn s cao, cu trOc diu khin 
thy và sij n djnh trong 4n hành. 
Vic phát hin các li có th xày ra trong cAu tthc VSI có tm quan trQng dc bit va sng cOn 
trong mt day chuyn cong nghip. D gii:r d tin cy cüa bin tn & müc cao, chun doán phát 

.,. . . hiçn loi so'm dong vai tro quan tr9ng va drçic dat  len hang dau. 

D tài nay nghiên c(ru tinh kha thi trong vic xay dirng mô hInh mang  novon nhân tao  (ANN) d 
phân tich và chun doán li cña inverter 3 pha thra trén ph6 din áp 3 pha. Mo hinh ctirçic kra ch9n 
là mang  nciron truyn thing 4 1p dirge hun luyn bâi thuât toán Levenberg — Marquardt (LM). 
Các tharn s du vao là hun luyn mang là din tth, din kháng tãi, song hài bc 1 den bc 9 cüa 
din ap 3 pha du ra inverter dirge thu thp tir qua trInh già 1p li ha mach  và ng&n mach  cüa các 
van. 

57 Thic si 

N hiên ciru thit 
ke bo dieu khien 
trugt bc hai cho 
ta ma Robot y 
cong nghicp. 

Mai Tien Sy 
PGS.TS. Le 

. 
Tien Dung 

Ngày nay vai 4n tc phát trin nhanh chong cña khoa h9c cOng ngh, con ngithi ngày càng 
nghién ciru và ch tao  ra nhiu h thng cO d phuxc tap  và chinh xác cao. Các tay may robot dong 
mt vai trO rat quan trQng trong các h thng tr dng hóa cong nghip. Dc bit, chOng rt phO 
hgp d lam vic trong các môi trtrang dOc hai, nguy him nai ma con ngtthi khong th có m.t 
hoc d thirc hin nhüng cong vic mang tinh lap di 1p lai mOt cách nhàrn chán, cäng thing. 
Nhung dern lai hiêu qua và näng suât lao dông cao. Vn d nghien cru các thuât toán diu khin 

. . . . . 
tay may robot cong nghiep da va dang dixoc cac nha nghien ciru, cac tn.wng dai hoc, cac vien 

. . . . .• . . 
nghien ciru va cac cong ty dau tu thlrc hiçn trong nhieu thap ky qua. Trong do, phucrng phap theu 
khin trut (Sliding mode control) dã nhân duoc nhiu sir chO ' nhu là môt phirong pháp diu 

. . . . . . 
khien hiru ich, manh  me va hiçu qua de khac phac nhung thanh phan bat dnh, nhieu loan ben 
ngoài và cac bin thiên tham s không th doán tnrâc cüa tay may robot cOng nghip. Chinh vi 
4y, ngày nay cac bin th va cai tin cüa phucmg pháp diu khin trtrgt áp dicing cho tay may 
robot cong nghip vn dang duqc tip tac  nghiên cüu d nâng cao hon ntia chit hrgng, hiu qua 
hoat dng diu khin tay may robot cOng nghip. D xut thut toán diu khin bc cao cho tay 
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may robot cong nghip nhm tInh toán chInh xác hon tin hiu diu khin (mo-men) cn dua vào 
cac kh&p, dng thi dat  duçc chit krqng diu khin cao: barn theo qu dao  mong mun vài sai s 
nhó, bn vtrng viii cac nhiu loan cüng nhis sij thay di tham s, giãm thiu hin tuvng rung cOa 
tin hiu diu khin. Miic dich là nh&m có duçrc tInh n djnh cao cüa Robot cong nghip khi hoat 
dng 

58 Thac si 

Dánh giá hin 
trang và d xut 

giâi pháp nâng cao 
hiu qua cOng tác 
quán I chit thai 
rn sinh hoat tai 

huyn HOa Yang, 
thành ph Dà 

Nang 

Nguyn Th Lan 
PGS.TS. Pharn 
Thi Kim Thoa 

Các xa cüa huyn Hoà Yang dang trén &r&ng do thj hoá, vn d du tu mang  krâi thu gom mOt 
each hiu qua và trit d hin là thách thirc không nhO di vâi cong the quân I mOi tru1ng. VI 
vay mac  dIch ciia d tài là thit 1p Co s& di lieu d xut các giái pháp xir l các vn d tn tai 
trong thu gom, 4n chuyn và xir l CTR nhm nâng cao cht lucmg trong cong tác quán l rae 
thai sinh hoat trên dja bàn huyn. tTng dirng GIS d thit 1p ban d chuyên d rác thai trong sinh 
hoat tai  huyn: phrcmg pháp thu thp diu tra thrc t, xir l s6 lieu, tng hqp các kt qua thu dixqc 
xác djnh tuyn thu gom, 4n chuyn CTRSH tai  các xã, bàn d hin trang he thng vj tn tap kt 
các thiing rae, tuyn thu gom rae cho 11 xä thuOc huyn và djnh hu&ng dn nàm 2030. Nghiên 
ct'ru irng diing mO hInh lam phân vi sinh tai  thôn TOy Loan Tây 1, xã HOa Phong và d xut mô 
hInh phân loai rae ti ngun nâng cao hiu qua trong cong tác xir l' CTRSH trên dja bàn huyn 

59 Thc si 

Dánh giá hin 
trang và irng diing 

mO hinh METI- 
US d kim soát O 
nhim mOi tru&ng 

không khi khu 
cong nghip Lien 
ChiAu, thành ph 

Dà Nng 

Chu Thj Qu'nh 
TS. HuS'nh  Anh 

bang 

NghiOn ci'ru sir diing phn mm meti-lis d mô phOng Ian tOa ô nhim biii và các khI ô nhim tir 
các ngun thai tai khu cong nghip (KCN) LiOn Chiu, thành ph Dà Nng. Kt qua mô phOng 
mô hInh cho thy, mc dii các nhà may dã thijc hin xir l' 0 nhim khi thai theo cam kt dánh giá 
tác dông môi tnthng (DTM) nhrng nng d biii vixçYt 2 lAn di vi môi trtr&ng xung quanh do nhà 
may thép Dà Nng gay ra. Ben canh  do, nu cac h thng xir l khI thai ngirng hoat dng së gay ô 
nhim bai  vucit khoâng 13,9 lAn so vâi QC\'N 05:2013. Nguyen nhân là do Iira ch9n chiAu cao, 
dung kinh ng khói và hiu suAt cOa thit bj xir ly' chua dat  yOu cAu. Ngoai ra, khoang each tir 
mt s nhà may dn khu dan ctr không dam bâo theo QCVN. NghiOn ciru cOng d xuAt mOt  s 
bin pháp khã thi dA khAc phac các bAt cp dang xáy ra 

60 Thac 

Dánh giá hin 
trng và dA xuAt 
bin phap nâng 

cao hiu qua kiAm 
soát ô nhiêm môi 
tnring cho khu 

cOng nghip HOa 
CAm, thành ph 

Doàn Thj Thanh 
Thanh 

TS. Dng 
Quang Hâi 

Mac dIch cOa d tài là dánh gia hin trang thu gom và xir l cOa ni.thc thai tai  Khu cong nghip 
bOa CAm dA tir do có nh0ng giâi nâng cao hiu qua kiAm soát ô nhim môi tnnOng thIch hqp. 
Nng d chAt ô nhim cOa nu&c thai dAu vào cOa Tram xir l ntn9c thai tp trung Khu cong nghip 
HOa CAm tai  thin diAm lAy mâu là SS = 63,8 mg/I, BOD5 = 71,6 rng/l, COD = 115,7 mg/l, Tng 
Nito = 29,1 mg/l, Tng Ph& pho = 4,5 mg/l. Tir kt qua dánh giá thành phAn, nông do chAt 0 
nhim trong ntric thai dAu vào và kt qua tir 4n hành mO hinh thac nghim, tác giã d xuAt thay 
th cong ngh xir l' hin nay bang phirong pháp sinh h9c (B SBR theo mO) dA xir l2 rnthc thai 
phát sinh dat  QCVN 40:20 11/BTNMT cOt  A truâc khi xa ra ngun tiAp nhn. H thng xir 1 
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Dà Nng ni.râc thai mói d xut cái tin trén hin trang Tram xr 1 nrâc thai tp trung hin hthi nhm giàm 
chi phi du tu xay drng 

61 Thac si 

Dánh giá hiên 
trang và d xut 

bin pháp cai thin 
môi tr1xng lang 
ngh dá m nghe 
Non Nmic, thành 

ph Dà Nâng 

Trn Düc Tn 
TS. Ding 

Quang Vinh 

Lang ngh dá m5 nghê Non Nuàc dugc quy hoach xây drng tai  phi.thng Hôa Hãi, qun NgU Hành 
Scm, thành ph Dà Nng dã di vâo hoat dng tir näm 2017. Tuy nhiên, do không áp dung các bin 
pháp giám thiu tác dông cüa các cht thai phát sinh tir hoat dng san xut nen môi tru&ng tai lang 
ngh ngày càng ô nhim nghiêm trçng. Lun van nay nghiên ci'ru, dánh giá hin trang môi trumg 
tai lang ngh& các vn d con tin tai  gay ô nhim môi tnr&ig. Trên cci sâ kt qua nghiên cru, dánh 
giá hin trang môi tnthng, có th d xut mt s giâi pháp quan l, k thut d giâm thiu tác 
dong cüa các cht thai phát sinh trong qua trInh san xut t?i  Lang ngh dá m ngh Non Nithc. 

62 Thac si 

Uàc lucrng chi 
bAt thumg cüa 

dang di dira trên 
dir lieu khung 

xucmg 

Lé Long Bão 
TS. Hu'nh Hiru 

Htrng 

Phân tich dáng di cüa con ngthi dä trâ thành mi quan tam däc bit vài nganh cong ngh v thj 
giác may tinh. Trong nhirng näm gn day sir phát trin cña cong ngh cam bin vào các thit bj 
phAn cirng nhu camera giOp mang lai  nhiu lçii ich trong Iinh virc này.Tuy nhiên có mOt  nhucrc 
diem là dir lieu thu nhn dtrçrc hâu nhii a dang  video và hInh ãnh. Trong lun van nay tap trung 
vào vic phân tich dáng di cUa mt ngithi là bInh thu?ng hay bAt ththng dira trên dir lieu thu nhân 
duoc là tir khung xuong. Lun van bao gm các nOi  dung sau: (1) Nghiên cIru t6ng quan v dang 
di, các giai don và các phwmg pháp phân tich dang di. (2) Giâi pháp d xuAt. (3) Trin khai và 
nhân xét 

63 Thac si 
Xây dung nn tAng 
thu thp và xir 1)2 
dir lieu tiêng nói 

Lê TOng Ducrng 
TS. Ninh Khánh 

Duy 

O Viêt Nam vic xfr 1)2 ting Viêt dã có nhiu cong trInh nghien cau và thir nghim, tuy nhiên, các 
kt quA vn con han  ch. Ngoài ra, dAt nuóc Vit Nam có nhiu vüng min, dan tc vai giong nói 
và am diu khác nhau, dn dn si,r bAt tin khi giao tip bang ting Vit gitta các vOng min và dan 
tic vài nhau. Muc tiêu cüa lun van nay là nhm xây thrng kho dir lieu lan phic vt cho các 
nghiên ciru v xir 1)2 ting nói ting Vit - mt h thng theo mô hInh clientlserver. Trong do, phia 
client là app trên din thoai di dng thông minh cho phép thu thap dir lieu ting nói và thông tin 
nguii cung cAp dir lieu dcm gian và thun tin. PhIa server là h thng liru trir tp trung, cho phép 
liru trir va quAn 1)2 s hrcrng Rm mu ghi am ting nói và mt s Cong cu thut toán cho phép h 
tro xir 1)2 ting nói. Lun van nghien cCru nhing)2 tuang co bàn và các phuong pháp duçic si:r dang 
trong mô hInh thu thp, lirn trir và quán 1)2 dir lieu ting nói lan, tir dO xAy dung mt h thng 
phn mm có khA näng thu thp dir lieu ting nOi phân tAn, xir 1)2 so b mu và liru trti dir lieu sn 
sang phiic vii xir 1)2 ting nói theo phuong pháp dir lieu lan. Ni dung th%rc hin tp trung vao 
nghiên ciru, cAi dt và dánh giá hiêu quA thut toán tinh ti l tin hiu trén nhiu (SNR) cOa tin hiu 
tiéng nói trên min thin gian dOng d gán nhän các tin hiu ting nOi thu thp duçc; dng thu xay 
dung h thng phAn mm nh&m thu thp CSDL ting nOi phuc viii cho các nghiên cüu v xir 1)2 
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ting noi. Kt qua cña nghién ctru nay là mOt  c sâ dU 1iu ting nói lan dã dtrcic gán nhãn vâi dO 
chInh xac cao sn sang phiic vii cac h thng xü l ting noi cüa ngtr&i ViOt  trong thong lai. 

64 Thac si 

Xây drng h thng 
gqi ' du ljch dija 
vào thông tin cüa 

ngu&i dung 

Pham TrAn Anh 
Trong 

PGS.TS. 
- 

Nguyen Tan 
Khoi 

Du ljch là nganh cong nghiêp không khói nhixng lqi Ich no mang lai  vô cüng to lan. Du ljch dóng 
gop vào doanh thu cüa dt nuàc, mang dn cong an vic lam cho ngLri dan, là phuong tin quáng 
bá hInh ánh dt ntthc manh  me nht. VI vy, cAn thit k mOt  giài pháp h trq du ljch nhm phiic 
vii nhu cAu tra c(ru thông tin, h trçi du khách trong hành trInh trài nghim du ljch. XuAt phát tü 
nhung yêu cAu thuc tin và khoa hçc a trén, tOi cia d xuAt nghien ciru "Xây dirng h thérng gqi ' 
du ljch dra vào thông tin cüa ngithi dung" lam lun van cao h9c. H thng scr diing cac thuât toán 
không CO ngü cành và có ngü cành giüp phân tIch va tao  ra cac gcii ' dê ngtthi dung cO the thu 
nghim d ti uu cCa thut toán và áp diing các thut toán dO vào các website du ljch nhAm tao  ra 
cac gcn y thIch hçp vâi mi du khách. Lun van bao gm các nOi  dung sau: (1) Giai thiêu v mô 
hlnh h thng gçii du ljch, cac nOi  dung I thuyt v ngü cãnh, nhn bitt ng& cành, he thng gçi 
, cac phucing pháp tip cn trong h thing gcii . (2) Phân tIch chüc nAng h thing, trinh bay các 

so d, xay drng cac thut toán cüa hO thng. (3) Trin khai, phân tIch và dánh giá kt qua dat 
ducic cüa hO thng. 

65 Thac si 

Nghien can giài 
pháp kt hcip bàn 
d dja l' và hO 

thng SCADA d 
nâng cao hiOu qua 
quàn l' 4n hành 

luài diOn phân 
phi Thành ph 

Dà Nng 

Nguyen Hoàng 
Nhân 

TS. Trân Tan 
Vinh 

Cong ty Diên lirc Dà Nng cia và dang thuc hiOn dAu tu các giài pháp v cong ngh mài, cac giài 
pháp cOng nghO v SCADA, DMS, bàn d dja l' ngày càng duçc chü trong nhm muc dIch nâng 
cao han nüa khà näng cAp diOn, nâng cao chAt hxgng diOn näng cung cAp cho khách hang, gop 
phAn lam tang san hrcmg diOn thuong phAm cho Cong ty. 
XuAt phát tir yêu cAu thrc té do, viOc nghien ctru, xây dirng giài pháp k& hçp bàn d cia l' và hO 
thng SCADA d nâng cao hiOu qua quàn l vn hành hrâi diOn phân phi thành ph Dà Nng là 
rAt cAn thit. 
Lun van dua ra giài pháp kêt hçvp bàn do cia  l Google Earth vào hO thng SCADA hiOn hthi tai 
Trung tam diu khin thông qua qua trInh thu tp và xir l d& liOu tQa d dja l cOa các thit bj 
trên luO'i diOn, dng thai cAu hInh hiOu chinh hO thng SCADA trén may chü. 
Giài pháp dirc dánh giá hiOu  qua nâng cao d tin c.y bAng phAn mm PSS/ADEPT trén mOt  s 

xuAt tuyên diAn hinh tai  DiOn lirc Dà Nang, ngoài ra giãi pháp cOn nâng cao hiOu qua chäm soc 
khách hang và dào tao  Diu d viên mâi. 

66 Thac si 

TInh toán và d 
xuat giài pháp 
nâng cao dO tin 

cy luài diOn phàn 

Phan Chi Loi 
PGS.TS. Ngô 
Van Diröng 

HiOn nay, phAn lan viOc gián doan cung cAp diOn cho khách hang din ra chü yu a luài diOn phân 
phi. Vâi xu th hién nay trong thi dim cong nghiOp hóa hiOn dai  hóa dAt nirac viOc  dam bào 
cung cAp diOn cho khách hang thuang xuyen và lien tiic là yeu cAu cAp bach. Do là huyOn thuOc 
tinh cO däc dim dja l cüng vài sij phân bO dan cu chua dng du va ban kInh cung cAp diOn lan 
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nên khã näng cung cp din lien tuc cüng nhis chit hrçmg cung cp din cOa Din li,rc Quáng Din 
cOn nhiu han  ch. Nghiên elm dé xut cac giái pháp nâng cao dO tin cy cung cp din huyn 
Quâng Din nh&m áp dung vào thirc t 4n diing các thit bj dong e&t hin có, phi hçp vói cae 
thit bj mâi nhm ti i.ru hóa trong thao tác và giãm th?i gian mt din cong tác hoäe sij c trén 
hrâi din. Qua tim hiu, khâo sat thirc t krâi din, các s lieu quán l k5 thut tai  don vj, tác giã 
da torn tAt, thng ke, d xuAt các phwmg an di vOi trng phii tái riéng bia d CO th áp diing duqe 
trong thi,rc t quãn 1 vn hành cüa h th6ng. 

67 Thac Si 

Nghién elm xây 
drng phucing an 
van hành tôi uu 

Nhà may thüy din 
Song Tranh 2 

trong thj tnthng 
diên 

Phan Phiing Thôi 
PGS TS N 
Van D80 g 

Qua nghiên elm hin trang nhà may thüy din Song Tranh 2 tü khi dua các t nláy vào 4n hành, 
thj tru?ing phát din canh  tranh  tai  Viêt Nam và cac phuong pháp xay dung k hoach vn hành ti 
uru cac t may phát din. Luân van dã xây dirng duçic churcmg trInh tInh toán các thông s vn 
hành (km krqng ntràc v h, tAn suAt nuthe v h& mve nuOc h, th tIch h, hru hrqng nithc chay 
may, san hrcmg din, kru luqng xâ rnrâc qua tràn) và các ch do 4n hânh h chlra trên co sâ cae 
cong cu cüa Excel. Chuong trInh có các tInh näng chInh nhu: cp nht va theo dOi các thông tin v 
thüy van, san hrcing và doanh thu cüa ngày D- 1 phvc vu cho vice tInh toán chào giá hang ngày 
(cho ngày D); tra elm nhanh thông s chInh nhà may và quy djnh Quy trInh vn hành lien h 
chlm; TInh san hrng và kru hrng chay may dur kin; tInh toán murc nithc và thai gian dir kin; 
tInh toán diu tit 4n hành h chlra. Ap diing chuong trInh tInh toán cho nhà may Song Tranh 2 
dat duc kt qua sau: ti uu duc san lirqng din phát trong müa kit và nâng cao san hrng din 
phát trong các tháng mOa lü dam bâo các diu kin rang buOc v giói han mvc nuthc h và km 
krqng chay may cAp nuâc cho khu vurc ha du theo quy djnh. San hrqng din phát và doanh thu 
theo Phurcmg an 4n hành ti uru (näm, tháng, ngày) các näm khão sat diên hinh elm Lu4n  van du 
cao hon cao hcm so vOi khi chua xây dirng Phircmg an. 

68 Thac 

Nghiên elm ành 
hurang khi dâu noi 
nhà may thus' din 
A Lin Thurcrng vào 

lurId din phân 
phôi huyên A Lurâi 

tinh Thlra Thiên 
Hue 

Nguyen Vu 
Trung 

TS. Doàn Anh 
Tuân 

Nghien elm mô phOng, tInh toán tn thAt, xáe djnh dim ma ti urn, so sánh dánh giá dO tin c.y 
cung cAp din elm mOt  h thng ngun mlri vào h thông din khu virc là diu cAn thiêt. Tlr do, 
xác djnh dime chAt hrcmg din áp trurOc và sau khi kt ni v&i Nhà may thüy din A Lin Thircing 
vào krOi dién khu vrc huyn A LurId. Nhà may thUy din A Lin Thurqng 2,5 MW di vào hoat dOng 
së dime dAu ni vao hrâi diên khu vire huyn A Luróri - tinh Thlra Thien Hug. Llic nay cáe phirong 
thlrc vn hành lirâi din duqe thay di, do dO cAn phâi xác djnh lai  dim ma ti u.ru dam báo phü 
hop tInh hInh cung cAp din elm khu v!rc. Nhà may di vào 4n hành gop phAn nâng cao dO tin cy 
cung cAp diên, chAt hrqng din nang, giàm tn thAt krOi din. Lun van së nghien elm tInh toán, 
dánh gia so sánh khi dAu tir xây dimg dAu ni cOng trInh thüy din vào lurId din phân phi khu 
virc A LuiId. Tlr mô phóng tInh toan tn thAt, xác djnh dim ma ti urn và danh giá durcie eác 
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tri.rông hç'p khi du ni nhà may thüy dién vào 1ui din; 1ira ch9n các phng thcrc vtn hành hçp 
1 nhm nâng cao do tin cy cung cp din và chat ltrcing din näng kthi din phân phi. 

69 Thac si 

TInh toán cãi tao 
h.rOi din phân 

phi Thành ph 
Dng Hài giai 

doan tfr 2020 dn 
2025 

Dirang Hoàng 
Khoa 

PGS.TS. 
Nguyn Hthi 

Hiu 

D dáp frng nhu cAu din näng ngày càng Ian, ngoài vic phát trin xây drng các nhà may din thI 
cAn phãi chO trong dn h thng hrài din phân phi. Trong nhUng nãm gAn day nhu cAu v din 
tang cao, trong khi do h thng krai din phân phi da 4n hành lâu näm, xây dirng chAp vá không 
dng b, gay ra lang phi v& kinh t ânh huâng dn chAt lung din áp, dn ch d lam vic bInh 
thuing cüa các phii tâi. Do vy, cAn thit phãi tInh toán cái tao hrOi dién phân phi và d ra 
phixcrng an nâng cao chAt luqng din ap nhAm n djnh, lien tuc thun li có khoa hQc phü hop vài 
chO trirclng chInh sách cüa nhà ntthc d phiic vii phát trin kinh t xã hi và nhu cAu sinh hoat cüa 
nhân dan. Trong Iun van giOi thiu v hin trng và tInh toán cái tao  luài din phân phi TP. 
Dng HOi bAng phAn mm PSS/ADEPT, dng thai xác djnh nhu cAu din nang và dira ra các 
phircmg an cái tao  hrài din TP Dng Hài. 

70 Thac si 

Phân tIch và d 
xuAt các giái pháp 
diu do xCr l sir c 
N-i, N-2 hrâi diên 

110 kV, 220 kV 
khu vrc miAn 

Trung 

Lé Thanh TuAn 
GS.TS. Lé Kim 

Hung 

H thing din Vit Nam có nhüng buâc phát triAn nhanh vA quy mô hrOi din, da dang  v ngun 
din dA dáp ang nhu cAu tang truang cüa phii tái. Nhim vii cüa co quan vn hành h th6ng din 
là 4n hành an toàn, tin cay, n djnh, dam bào chAt hrçng din näng và kinh t. Trong qua trInh 
vn hành, các tInh hung sir c xuAt hin ngAu nhiên a bAt kS'  ch dO van hành nâo. Do do yéu cAu 
dt ra dôi vai các Diêu d viên là phâi nhanh chong th?c hin nhttng thao tác xir l chInh xác, 
dOng quy trInh, quy djnh nh&m dua h thng din v vn hành a ch d bInh thung. Trong pham 
vi lun van, tác giã s ding phAn mm PSSIE dA tInh toán và xác djnh nhung tInh hung sir c 
ngAu nhiên trén h thng din khu virc miAn Trung lam cho các phAn tr cOn lai  trén h thng vn 
hành a chA d khAn cAp hoc circ kS'  khAn cAp. Tü do d xuAt cac giài pháp diAu d nh&m miic 
dIch dim h thng din v 4n hành a chA d bInh thurng. 

71 Thac si 

Nghiên ciru các 
giái pháp nâng cao 
hiOu qua van hành 

hrai din phân 
phi Din lirc HOa 
Vang — Thành ph 

Da Nang 

Nguyn Anh Tü 
TS. Trân Vinh 

Tjnh 

Din Lrc HOa yang duçc thành 1p tir näm Thang 6 näm 2018 xuAt phát tü yêu cAu va quy mô, 
viêc chia tách duoc thuc hiên trên co sa ha tAng cOa Din Luc CAm L - HOa yang thuc Din 
Luc TP Dà Nang truac day. Dê nâng cao chat hrcng din näng, giâm ton that và nâng cao dO tin 
cay cung cap din cüa hthi phân phi, ta phãi tang cir&ng cOng tác quân l' vn hành h thng din 
v&i các giái pháp nhix vn hành các dim tii bO, nâng cAp, kéo mai và chuyAn dAu ni mOt  s 
dung day trung ap phü hop dA phan b& chng dAy tái a các tram 110kV hin có và giàm tn thAt 
din nang tren luói din. Thay diii phixorng th(rc cAt din và bao dixng thiAt bj. Ngoài ra d dáp 
urng nhu cAn phát triAn phii tãi cijc nhanh tai  khu virc nay nhu KDL B Na, các Khu Cong NghiOp, 
Khu Cong ngh cao, Khu sinh thai Golden Hills, các khu TDC dcc DT602. . .vi tng cong suAt 
hang chic MW dOi hOi phai dim vào quy hoach dAu tir các TBA 110kV tai  khu virc nay. 
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72 Thac si 

Dánh giá và d 
xut giâi pháp 

nâng cao khá näng 
van hành an toàn 

h thông din 
110kV tinh Quáng 
Nam xét dn näm 

2025 

Lê Van Tan 
TS. Ha DInh 

True 

Hin nay nhiu ciim cong nghip, khu cOng nghip duqc xây dirng trên dia bàn tinh Quang Nam 
vi nhu cu sCr ding din cOng suit lan, yêu cAu chit luqng ngày càng cao nen vic 4n hành luâi 
din an toàn lien tiic là nhim vu duçic ngành din và toàn xa hOi quan tam. Luâi din 110kV tinh 
Quâng Nam trái rng trên cija bàn toàn tinh vâi chiu dài du&ng day lan di qua khu vijc di nOi và 
rimg nguyen sinh thirmg sir c khi có giông lc nén d tin cy chua cao. Các nhà may thCy din 
tp trung phIa tây phii thuc rt nhiu vào ngun nithc nén cüng ánh huâng dn ch do 4n hành 
krài din 110kV. Lun van tap  trung xây dirng mô hInh h thng din 110kV tinh Quâng Nam 
bang phAn mm PSS/E, trên co sâ so d luài din và nhu cu phi tài hin trang có xét dn quy 
hoach näm 2025 d tin hành phân tIch dánh giá mire d an toàn cCa 1uci din. TInh toán ch d 
van hành bInh thithng và ché d sir cô N-i tü do xác djnh cac truOng hçp nguy hiêm có the gay 
qua tái, thâp áp hoc hi.r hông các phân tir trong h thông din ánh huâng den van hành an toàn h 
thng. D xut các giái pháp dAu tu, câi t?o  luài din d nâng cao khá näng van  hành an toàn ltrài 
din dáp 1mg duçc nhu cu phát trin kinh t xã hOi  an ninh quc phOng cOa dja phucing. 

73 The si 

Nghien ciru hra 
chçn giài pháp ni 
dAt lap bâo v kim 
loai cua cap ngam 

thuOc luâi diên 
phân phi Thành 

ph Dà Nng 

Nguyen Nhu 
Khoa Nam 

TS. Trjnh Trung 
Hiu 

Luâi din phân phi Thành ph Dà Nng chü yu là du&ng day trén không, mt vài vj trI khu vijc 
dông dan cu nhu dumg Trn Phü, dtr&ng Lé Dun, du&ng Trn Hung Dao...  dã duçrc ngm hóa. 
Vai cac uu dim vuçrt tri cüa cap ngm so vâi du0ng day trén không (DDK) nhu là: Sir chim 
dAt, han  ch vic sir diving dAt dai, ánh hithng v m quan, mOi tnthng, d tin cay thI lành dao 

- 
thành phô Dà Nang cüng v1mi cOng ty TNFIH MTV Din lirc Dà Nng dang hu1mng tâi vic dung 
cap ngAm d van hành thay th hoàn toàn cho DDK ir mt s khu vrc dong dan cu trén dja bàn 
thành ph6. Tuy nhiên, viêc lAp dt dAu ni và 4n hành cap ngAm hin nay lai  chifa du?c quan tam 
và thng nhAt a vAn d ni dAt lap báo v kim loai, do do cAn có mOt  nghién curu th d dánh 
giá các cách nM dAt lap bâo v kim loai nay d tir do d xuAt phuong an nii dt hçip l nhAt cho 
1u1mi din phàn phi cOng ty TNI-IH MTV Din lirc Dà Nng. 

74 Thac si 

TInh toán phân b 
cOng suAt cho cáe 
t may phát din 
dA thuc hiên diu 
chinh tan sO H 
thng diOn Vit 

Nam qua h thng 
SCADA/EMS 

Nguyn Quc 
Vit 

GS.TS. Lé Kim 
Hung 

H th6ng din Vit Nam dang ngày càng phát frin nhanh chóng v ngun và lirai din. Các nhà 
may din gió, mt trim dang ngày càng chim t' trong cao trong co cAu ngun, sir thay di cOng 
suAt phát elm các nhà may nay có th din ra trong tIch tAc, lam cho tAn s thay di nhanh chóng. 
Do do, cAn phái có bin phap diu chinh tire thin d dua tAn s v gia trj cho phép, nu khOng thI 
d dAn dn viéc mAt n djnh h thng. Trong pham vi luan van, tác giã sir dung 1mg dung 
OpenAGC — là mt trong nhItng 1mg dicing elm h thông SCADA/EMS ir Trung tam diéu dO h 
thng din Quc gia d thuc hiên theo dOi, tInh toán và ra lnh diu khin thay di cOng suAt cac 
t may trong he th6ng din Vit Nam dA dua tAn s h thng v giá trj cho phép khi có su thay d6i 
dOt ngOt v phut tài và ngun din, dam bào van  hành h thng din an toàn vá kinh t. 
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75 Thac Si 

Nghien cru sfr 
diing FTR d quân 
l2 nghen mach cüa 
lui din truyn tâi 

trong thj tru&ng 
din cnh tranh 

TrAn Hoàng Son 
TS. TtAn TAn 

Vinh 

Thj tnr?Yng din canh  tranh là mt xu th tAt yu d dam bâo lçii Ich Va sir phát triên cOa nganh 
din Vit Nam, thj trithng din canh  tranh së han  ch sir can thip và diu tiêt cüa các co quan 
chInh phü, tang quyn tr quyt cüa các doanh nghip ngành din, thu hut nhiu hinh thirc dAu ti.r 
vào thj tru?mg. 
Môt mt khong th tránh khôi di vài cac Dcm vi tham gia thj truôrng din canh  tranh là xác sut 
chju rñi ro trong thj truông do các hoat dng báo dirO'ng krài din, sr c hrri din, qua tái dixng 
day van hành.... VI 4y các Don vj tham gia thj trtrông din, Don vj quân l thj tnrông din cAn 
nghien cfru và 0ng diing có hiu qua mOt  s cong cii h trçl nhAm giám thiu rüi ro cho các Don vj 
tham gia thj trung. Mt trong các cong cii (10 là Quyn truyn tãi tài chInh FTR giüp giám rüi ro, 
dam bão doanh thu dAy clü cho các Don vj trong tnthng hcip tAc nghn xây ra trong thj tnrong din 
khin giá biên dim nut LMP tai  các nOt trong thj truorng khác nhau. Va vic nghién cIru irng dvng 
FTR trong thj tru?rng din canh  tranh Vit Nam hin nay là rAt cAn thiAt. 

76 Thac si 

Dánh giá mirc d 
ãnh hiràng cOa các 

loai cong ngh 
turbine gió dn 
dông ngn mach 

trén hr&i din 

DLrong Van Son 
TS. Phan DInh 

Chung 

Hin nay, din gió dã và dang diroc khai thác rAt nhanh a nhiu noi trên th gi&i vi no là ngun 
näng krçng tái tao  và vo ten. Vic kt nii các nhà may din gió vào h thng din nhm gop phAn 
dáp 0ng nhu cAu phát trin cOa phii tái. Tuy nhiên, mt trong nhUng vAn d phát sinh khi kt n6i 
các nhà may diên gió vào h thng din, do là lam cho dOng ngAn mach  cOa hrói din tang cao, 
ânh huang dn vic dOng gop dOng ngAn mach  cUa ti1ng Ioai may phát-turbine gió dn hthi, hir 
hông các khI cii din trên krài. Nhi.rng do các loai may phát-turbine gió cO cAu tao  khác nhau nên 
dOng ngAn mach  di vài trng loai may phát-turbine giO dn dOng ngAn mach  trén luài sê khác 
nhau. Vi vy, tác giá dã nghiên thu müc d ânh huâng cOa các loai cong ngh turbine gió, tir do 
d nghj nên ch9n loai may phát-turbine gió nào d giám chi phi thay th các khI cii din. Kt qua 
nghiên cIru cho thAy, vai may phát turbine gió loai 4 së dong gop dOng ngAn mach dn hrai là nhô 
nhAt. Vi 4y, lun van khuyAn cáo nên sir dung may phát turbine gió ba1  4 nh&m han  ch vic 
thay th thit bj dong c&t trên luâi. 

77 Thac si 

Thit k và dánh 
giá hiu qua kinh 
t h thng diên 
mat tr?yi ti Khu 
nhà ir hc viên-

Hçc vin chInh tn 
khu vuc 3 

TrAn Xuân Thinh 
TS. Liru Ngoc 

An 

Theo dir báo tinh hinh näng luqng din tai Vit Nam cOa vin näng hrcmg quc gia, nhu cAu din 
tiêu dung cOa Vit Nam tang hon 10%/näm cho den näm 2020. Trong khi do các nguôn näng 
lung dtr tr& nhu than dá, dAu mó, khI thién nhiên ... du có han,  khin cho nhân loai dung tru&c 
nguy co thiu hiit. Vic tim kiAm và khai thác các ngun näng hrqng mii nhu näng krcrng gió, 
näng hrcmg mt trim, nang krgng dja nhit ... là huâng quan trQng d phát trin ngun näng hrcrng. 
Ngu6n näng lucmg din mt tn&i là mt trong nhfrng ngun thay th, b&i day là ngun näng ltrçrng 
duçrc coi là vô tin, không gay ô nhim môi tru&ng. Tuy nhiên, vic thit k h thông diên mt tr&i 
khá phfrc tap, các thông s gifra tInh toán thit k và trong thijc t có h s6 sal s6 l lam ánh 
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huàng dn chat hrqng và tui th9 cüa h thng, hiu suit chuyn diii và tAng chi phi du tir.. VI 
vy, vic si'r dvng  phAn mm PV-Syst d thit k dánh giá hiu quA kinh t là mt giâi pháp nhAm 
gii quyt các vn dé do. 

78 Thac si 

Nghiên cfru tInh 
toán và lua chon 
cu tri'ic hop 1 
ltnii din phân 

phi 22 kV huyn 
Son Ha, tinh 
Quang NgAi 

Trn Tin Vu 
TS. Trân Vinh 

Tinh 

Hin nay, khu virc min Trung nói chung và huyn Scm Ha - QuAng Ngãi nói riêng dang 4n hành 
h thng kr&i din phân phi 22kV vâi cu trOc 3 pha 3 day. Trén lirâi din phân phi luôn tn tai 
sir không di thng trong ch d vn hành, tai  din trô ni dt cOa tram ngun luôn tn tai  din Ap 
có th gay nguy him cho con ngi.thi va t?i may bin áp ngun luôn bj di dim trung tInh có th 
gay nguy him cho thit bj. Khi xAy ra tri.thng hop chm dt mt pha t?i  dim xa ngun, thit bj 
báo v may ct du ngun không tác dng, hu quA rt nguy him cho ngu?i và dng vt. Ben 
canh do con gay qua din Ap và qua dOng din nên Anh hi.râng lan dn tui th9 cüa thit bj din, 
dc bia dôi vâi nhUng chông set van lAp dt xa nguôn thI his hông khá phô biên. 

D tài nay nghien ciru sir thay di giá tn cña dOng din cham dt, qua din áp tam thOri ma chng 
set van phAi chju dimg và dO nhay cüa bâo v role khi cAu trüc krâi din, din trâ suit cüa dt va 
chiu dAi du&ng day thay dii. Lp bang s lieu d dánh giá kt qua lam co s& cho vic tng hqp 

so sánh và dánh giá các chi tiêu k5 thuât cAa tirng loai cu true. Tu do dua ra d xuAt ye hja 
chpn loai cu truc hop l2, nhm miic dIch phiic vii cho cong tác quAn I2 4n hành, qui hoach vA 
thit k xay dirng cong trInh LDPP 22kV tai  huyn Son Ha - Quáng Ngãi 

79 Thac sT 

Nghiên ciru thit 
k ché tao  h 

thng diu khiAn 
phanh ABS cho xe 

môtô 

Phan VAn BInh 
TS. Pham Quôc 

ThAi 

Nghiên ccru thit k ch tao  h thng diu khin phanh ABS cho mô to nhm nâng cao tInh nAng 
an toàn. Str ding Arduino lam b diu khin trung tAm d nhn tin hiu cüa mô to tfr cAm bin tc 
dO bánh Xe, tinh toán xtr l tin hiu và diu khiên Co thu chip hành hoat dOng. Trong trirOng hop 
phanh gp vói lirc phanh lan së lam cho bánh xc bj bó cfrng và mô tO Co khã nAng bj truQt lê trén 
dung, mAt n djnh gay ngA xc. LAC nay ABS hoat dng së thông qua bO chap hAnh thüy lirc diu 
khiên the van din tr dong m& cüng nhu mô to born hot dng d lam giAm và tAng áp suAt thAy 
lirc trong h thng phanh mOt  each lien tiic nhAm không cho bánh xe bj bó cirng. Qua do së tAng 
disoc hiêu qua phanh và dO n djnh cho mô to trong trung hop phanh gAp nht là trên cAc doan 
dtr?xng tron rnrt. Van dé lam tAng giAm Ap suât thAy lirc trong h thông phanh dê tránh bánh xc bj 
bó cling disoc kt hop vâi din tlr nén khA nAng diu khin rAt nhanh vài dO chinh xac cao. Nghién 
thu nay gop phAn lam co s d thit k, ch tao  h thng phanh ABS trang bj cho các dOng mô tO 
vài co cau phanh tnxâc dia — co cAu phanh sau guc & Vit Nam. 

80 Thac si Nghiên can quA 
trinh tao  hn hop 

Throng Cong 
Huy 

GS.TSKH. Büi 
Van Ga 

Lun vAn trInh bay kAt qua mô phOng qua trInh cung cAp nhiên lieu biogas-H2 cho dOng co dAnh 
llra cis&ng buic ckra trên tinh toán dO chân không trOn duOng nap.  Kt qua cho thAy khu virc có dO 
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HHO vào &ring ng nap  d lam giàu hn hcp xäng không khI thI tInh näng k thut cña dng c 
duçc cái thin rO ret. Cii th kt qua thrc nghim khi cung cAp b sung 10% 11110, suAt tiêu hao 
nhién lieu giãm 12,9% so vOi tnr&ng hçrp chi scr dung nhiên 1iu xãng. Nng d các chAt khI thai 
cüa dng co do diiçie du giãm dang k khi hn hccp xäng không khI lam giâm bii HI-b so vài 
trung hqp chi cung cAp nhiên 1iu xäng. Nng do NOx giâm 42,5%, nng dO HC giâm 14,0%, 
nng dO CO giám 8,7%, nng dO CO2 giâm 2,7%. Nhix 4y, khi b sung HHO, qua trInh cháy cüa 
dOng Co thrçrc cãi thit dáng k, gop phAn nâng cao näng suAt dng co và giâm nng dt khI thai. 

84 Thac si 

N hiên cüu ánh 
hirong cua thanh 
h h h d P an on 9P  en 

tinh nang dong Co 
tinh tai chay bang 

bio as b sun g 
LPG

g 

Nguyn Düc 
Hoang 

(1) GS.TSKH. 
Büi Van Ga; (2) 
TS. Tnrong Le 

Bich Tram 

Lun van trInh bay kAt qua mô phöng ãnh hu&ng cña ham hiçng LPG dn tInh nãng k5 thuât Va 
mTc do phát thai NOx, CO. HC cüa dông Co dánh kra cirO'ng birc cung cAp nhién lieu kiu hybrid. 

. . . . . 0 m9t dieu kiçn van  hanh cho tnroc, cong chi th chu trinh Wi, nhiçt d T va nong d NOx tang 
khi tang nng do LPG hoäc/và nng do CH4 và dat giá tn circ dai khi he s thong duong bin 

. .. . thien. Toe do tang nong do NOx theo ham lirong LPG so voi Wi va T. Viec bo sung LPG co loi 
. . . . ,. . .. hcm khi dong co ducic cung cap hon hcrp ngheo. Su hai hoa gum cong chi thi chu trinh va nong d9 

NOx cO th dat  dirçic nh diu chinh các diAu kin 4n hành eCa dông co phü hcrp khi chay b&ng 
nhiên lieu biogas dixçrc lam giàu bâi LPG. 

85 Thac si 

Nghien cüu 
chuyAn di ô to tãi 
nhç Towner 800 

sang sir diing näng 
lircmg diên 

Ho Tran Ngoc 
Anh 

TS. Pham 
Th a 

Nghien cüu chuyAn di o to tái nhç Towner 800 sang sü dung näng lucmg din. O to nguyen ban 
sr ding dOng co xãng, sau khi chuyn di sCr dang  dng co din không dng bO ba pha vài ngun 
diên môt chiu tir pin LiFePO4. He thng sir dung bô diu khiAn dong co diên d diu khin bô 

. . . . .. . .' . . bien tan nham thay doi toe d9, momen cua dçng co diçn. Mo phong b9 dieu khien xc diçn bang 
phAn mm Matlab-Simulink. O to sau khi chuyn di dtrçic sir diing d thu gom rae trong pham vi 
khu vrc nhO nhtm phic vi dir an tái tao  rác thai khép kin. Nghien ciru nay gop phAn lam Co sir dA 
thit k& chuyn di 0 tO truyn thng thành 0 to din ir Vit Nam. 

86 Thac 5' 

Nghien ciru cai tao 
dông co tinh tai 
dánh lira cirOng 

birc truyen thong 
thành dOng co diu 

khiM din tin 

. . 
Le Minh Triet 

(1) GS.TS. 
TrAn Van 

Nam; (2) TS. 
Lê Minh Tin 

Nghiên cm cái tao  dOng co tTnh tai  dánh h'ra cixOng birc truyn thng thanh dong co diu khin 
din tir. Vic diu khin thin diAm phun, km lircing phun và góc dánh 1Cm së do may tInh dam 
nhn. Các thông s nhu tc dO dOng co, tai, nhiêt dO dirge các cam bin ma hóa tin hiu dim vao 
ECU (Electronic Control Unit) xir 1' và tInh toán d dua ra ltrgng nhien Jiu dugc phun vao dng 
co và góC dánh km ti on theo tirng ch do hoat dong ciia dong co. Sau khi nhân tin hieu tir các 

. ,. . . S . S cam bien ECU xu ly de dim ra thoi diem va lirgng nhien lieu duçic phun vao d9ng co, dong thot 
gin tin hiu dánh lira thich hgp gAn sat vii dtc tinh l tiring, näng hrcmg nhiêt duge bin thành 
dOng lirc có hiu qua cao nhAt va dOng co tao  ra ap lirc n cijc dai  vào thin di&n dánh lira, no phát 
ra áp suât crc dai  Chm  mOt  chCt, sau khi dánh lira va së lam giám mire dO phát thai khi CO2, 
NOx, HC, CO... 
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87 Thac si 

Thit k ch tao bO 
diu the cho dng 
ccr diesel sIr diing 

nhiên lieu Biogas - 
Hydrogen 

Lê HIIu Tuyên 
TS. Phan Minh 

Dlrc 

Vic nghiên elm và 1mg dicing nhiên lieu sach cho dng cc dt trong là cn thit, phü hçip vài xu 
th chung hin nay. Do 4y, nghiên elm mt cách c bàn, thit k chuyn d6i dng co diesel sang 
sIr dirng biogas — hydrogen d thay th phn IOn nhiên lieu diesel bang nhiên lieu biogas së gop 
phan giàm sir phii thuc vào ngun nhiên lieu hóa thach và giám ô nhiêm môi trirOng. D tài nay 
tp trung nghiên cliii, thit k b diu the dng co diesel sIr dicing nhiên lieu biogas-hydrogen. Bô 
diu thc nay tIch hqp ben trong c cu truyn dng cUa dng ec. Khi chay bang biogas, là xo diu 
the diesel thà lông 0 ch d không tài. Tic d &5ng Co dtrçrc gift n djnh nh b diu thc biogas. 
B diu the nay sIr diing b phn cam 1mg thc d cña dng co diesel nguyen thüy.VOi b diu the 
nay thit k nay, dng co dual fuel biogas-diesel có mIre d dao dng the dO khoâng 100 
vàng/phOt, tIre khoâng 5% so vOi the dO trung bInh. 

88 Thaesi 

Thit k ch tao bO 
pha kién cung cp 
nhiên lieu Biogas - 

Hydrogen eho 
dOng eo diesel cft 

nhO. 

Nguyn Tun 
Phuong 

TS. Lê Minh 
DIre 

Vic nghiên elm và 1mg diing nhiên lieu saeh cho dOng co dt trong là en thit, phü hqp vOi xu 
th chung hin nay. Di vOi dng co eft nhô kéo may phát din eàng có ' nghia trong vie giàm 
thiu o nhim môi trirng và tit kim chi phi näng krgng. Biogas nghèo ehlra ham krqng Ch4 
thp nen chit krçng qua trInh cháy bj ành hirOng khi thay di ch dO tài dng Co. VI 4y, vie b 
sung hydrogen có igi khi dng co dirge cung cp hn hgp ngheo. Bô cung cAp biogas-hydrogen 
gm hong ventury va b sung vài cAp hydrogen. Ch dO tài eüa dOng co và dO dm dc cüa hn 
hçp di.rcrc xac djnh thông qua trirOng the dO.  Dông khI di qua bO tao hn hgp dirge mô phông b&ng 
phAn mm Fluent. K& qua cho thAy mô phông dàng ehày qua h thng dir báo dirge sir xao trOn 
cüa dàng ehày qua bO hôa trOn. 

89 Thae si 

Nghién cliii hinh 
thlre kin true khu 
vire can lOi và yen 
do HOi  An trong 
qua trInh do thj 
hóa và phát trin 
hoat dOng du ljch 

Büi Thi Cam 
. 

An 
TS. Phan Bào 

An 

Sr phát trin hinh thlre kin true khu vrc e.n lOi Hti An trong qua trInh do thj hóa và phát trin 
hoat dOng  du ljch lam th nào d mang bàn sAc vn có, chuyn tip hài hOa hài hOa vOi hInh thlre 
kin true vOn ph c, cling nhu dam bão dirge nhu cAu phát trin clii dOng chày th&i dai.  VOn l do 
trén viêe thuc hin nghiên elm "thng quan nghien elm hjnh thlrc kin trOc khu vre vüng dm HOi 
An trong qua trInh do thj hóa và phàt triên hoat dOng du ljch" dirge xem nhu là mOt  nghién elm 
diên hInh, có ' nghTa, gop phAn nàng cao chAt lirgng do thj HOi  An trong vic bào ton và phát 
trin do thi e eüng nhir nâng eao chAt ltrcrng cuOe sng cho nguYi dan, ma eon gop phAn vao 
cong táe quàn l kin true, lam co sO d diu ehinh nhttng qui djnh v qui hoach kiri true gop 
phAn vào cOng táe quãn l' phát trin mOt  each bn vftng, nhAm djnh hirOng cho Hôi An phát trin 
bn vurng trong nh[tng näm tip theo. 

90 Thac si Nghien cOn co sO 
khoa he th ehure 

Trân Thanh 
Nghj 

TS. Lê Phong 
Nguyen 

Thành ph Dà Nng hirIng dn là thành ph than thin vOi môi truOng,ehü trçng dn không gian 
xanh do thj; trong do, cong vien, virOn hoa, cay xanh duOng ph dang là vAn d dirge quan tam, tIr 
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không gian xanh 
cOng cong trong 
do thj - pham vi 

khu virc quân Sn 
Trà — Thành ph 

Dà Nng 

s hrqng, mt d, chOng loai cay xanh dn khOng gian ánh hung và dc trung ngh thut ma no 
biu hin trong timg khu vrc. Do do,nghién elm c s& khoa hQc t chlrc không gian xanh cong 
cong trong dO thj là cn thit,nhm dánh giá h thng khong gian xanh cong cong,  d xut các giài 
pháp phát trin,quãn l và khai thác hiu qua h th6ng không gian xanh cong cOng dO thj, pham vi 
khu vrc quân Scm Trà, thành ph Dà Nng. D6i tucmg nghiên ciru: H thng không gian xanh 
cong cOng  trong do thj (h thng cOng viOn; HO thng vum hoa, vithn dao;  H th6ng cay xanh 
du?mg ph); Ngithi dan sIr ditng. 

91 Thac si 

Nghiên cIru hinh 
thai do thj yen 

bin và d xut co 
s khoa hoc vào 

cOng tác quy 
hoach — trumg 
hçrp dO thj Dà 

Näng 

Lé Cong Tam 
TS. Phan Bâo 

An 

HInh thai do thj yen bin là sir djnh dang  v hInh th c.0 trOc do thj cOng vi các mi lien kt v 
khong gian va t chlre cOng näng gi&a kin trüc — quy hoach — cánh quan gita do thj va bin. NOi 
dung tr9ng tam trong nghiên elm hInh thai dO thj yen bin là sir phân tIch v hInh dang  trên bInh 
d và hInh khi so sánh trong quán trInh hInh thành và phát trin cOa dO thj giáp bin. ViOc nghien 
cIru phát triên hInh thai dO thj yen biên dija trOn co' s& khoa hçc dOng dan dO vlra dam báo trt tr 
phát trin trong do thj vlra dam bão sir da dng là mOt  trong nhung yêu cu can bàn cüa cOng tác 
quy hoach do thj di vâi các dja phwing có yen bin lin k. Kt qua nghiOn thu gop phn nâng 
cao hiOu qua cOa cong tác quy hoach, Thit k do thj, dng thO'i gop phn xay dijng co sO khoa 
hçc cho cong tác quy hoach các dO thj yen biOn 0 Vit Nam hiOn dai  và CO bàn sac. 

92 Thc si 

NghiOn clru ánh 
huOng cOa bin 
di khi hu dn 

thit k vO bao che 
cOng trInh thirong 
mai 0 ViOt Nam 
giai doan 2050- 

2100 

TrAn Anh Tun 
PGS.TS. 

Nguyn Anh 
Tun 

Bin di hiOn dang là mOt  vn d cp thit toàn cu, bin di khi hu tác dông dn mOi trumg, 
dt, nuOc, không khI va các Ioài sinh vt cOa nhiu quc gia trOn th giOi. ViOt Nam là mOt  trong 
nhtThg quc gia bj ânh huOng nng n nhAt. Tác dông bin di khi hâu cüng gay ãnh huOng dn 
nhu cu sIr dirng näng luqng cüa các tOa nhà dc biOt là các tOa nhà Thuong mai  ViOt Nam loai 
tOa nhà ma mIre tiêu thii nàng hrqng hang dAu. HiOn nay có It các các cOng trinh nghiOn clru tai 
ViOt Nam v lOp vO bao che cong trInh. Nghien cIru nay nhm trInh bay mOt  sir hlnh dung rO rang 
ye sir gia tang nhu cu nang krcng và djnh krqng mOt  each cii th v nhu cu nang hrcrng clia tOa 
nhà trong tircmg lai 2050-2 100. SIr dung phn mm OpenStudio d xây dijng mO hInh, mO phOng 
tiOu thi näng hrcrng tOa nhà bang phn mm EnergyPlus. Phân tich kt qua và dánh giá nhu cu 
näng hicvng lam lanh  duOi tác dOng bin di khI hau  cho ba mu tOa nhà djch vu 0 ba thành ph 
dai diOn Tp Ha NOi,  Tp Dà Nng, Tp H ChI Minh giOp hInh dung mOt  each rO rang v tInh chat 
4t l' cOa lOp vO bao che cong trInh ma di ttrqng dc tnrng vt I chinh là Nhit trO R cOa lOp vO 
bao che do. Nhn xét, dánh gia cac kt qua, sau do d xut nhiOt trO R lOp vO bao che cho ba 
thành ph dai  diOn. 

93 Thac Nghien elm co 
khoa hoc t chOc 

Trn B Nhac PGS.TS. 
Nguyn Anh 

Cac khOng gian cong cOng mO ngoài tr&i nói chung và khOng gian quáng truOng, cOng viOn bin 
nOi riOng ngày càng dong vai trO quan trong trong sir phát triên cOa cac do thj, dc biOt  là nhUng 
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Ten d tài 
Hovàtên 
ngu thy'c 

hiên 

Hovàtên 
ngu' huóng 

- 
dan 

Ni dung torn tt 

không gian quàng 
truOrng va cong 
viên bin - 1mg 

clitng cho trtthng 
hcip khu vrc yen 
bin thành ph 

Dng Hai 

ThAn do thj mói, dO thj (tang phát trin. Hin nay a nuâc ta, sir nhIn nhn v các không gian nay cOn có 
nhiu han ch& da phAn khOng gian quâng trLrng, cong viên bin dirçic hInh thành mt cách tir 
phát hoc chua that  sr dtrqc chO trQng dAu ti.r do do vira không (tap 1mg duqc v s Iuçing cUng 
nhu chAt luqng. Nghien c(ru nay dircc th?c hin tai  khu virc Bc Trung b, mOt  khu virc cOn kern 
phát trin hcm so vài các khu virc yen bin khác trong nuâc. Nghiên clru nhm xác djnh duçic các 
yu t, dc trlxng ành hrning dn chAt lirqng cüa khong gian quàng tnr0ng, cong viên bin và dira 
ra ducrc các phung pháp khoa hc d t chlrc các khOng gian nay, áp dung cii th vào tru&ng hçp 
khu virc  yen bin thành ph Dng Hâi, tinh Quáng BInh. 

94 Thac si 

Nhn dang  giá trj 
van hóa - kin tn'ic 
trên cOng trInh nhà 
tha tc lang Bão 
An — Diên Bàn - 

Quâng Narn 

Phan Thanh 
Trung 

TS. Lé Minh 
Son 

Van hóa Via Nam liru tr nhiu giá tn tt dep cOa dan tc, gop phAn tao  dirng bàn sc riêng. Các 
giá tn do tn tai a nhiu dang  thac khác nhau, nén vic nghien clru cac nhà th tc h9 trên dja bàn 
Xã Din Quang, Huyn Diên Bàn, Tinh Quáng Nam së gop phAn chi ra các giá trj v van hóa kin 
tthc d tip tiic báo tn và phát trin. Lun van tip cn các phuong pháp nghiên clru tài lieu, ye 
ghi 17 nhà thv tc cOa 10 h9 và kháo sat bang phiu diu tra xã hi hçc v nhn djnh cOa ngtthi 
dan di vai qua trInh phát trin cOa nhà th. Qua nghiên c1ru, lun van dánh giá thirc trang, chi ra 
các giá trj cAn bâo tn, phát huy và djnh huórng nghiên clru tip theo di vâi mô hInh nhà thi tic 
hoâVitNam. 

95 Thac Si 

Nghien clru sir 
giao thoa kin trüc 
Pháp — Champa, 
trtrmg hçxp bào 
tang diêu khAc 

Chäm Dà NAng. 

Dumg Hung 
Minh 

TS. Lê Minh 
Son 

Bào tang Diêu khc Chäm tai  Dà NAng là noi thing bay các hin 4t lien quan 
dn ljch sIr va kin trñc Champa cO quy mô va s krcmg cac b suu tp Chäm Ian nhAt th 
giâi. Trái qua 100 näm sIr diing, Bão tang Diêu khAc Chäm là rnt tác phArn kin trOc dc 
SC va duy nhAt tai  Vit Narn cCng nhis trên th giâi, cOng trinh là kt qua chit 19c cOa sir 
giao thoa van hóa kin trOc Pháp — Champa trong th?i kS'  thuc dja Pháp tai  Vit Nam. 
Vic nghiên clru tim hiu nhiing dtc dim dc trung dã ducrc cong sinh trén cong trInh 
kin trOc nay có nghia ht s(rc quan trQng, bIn tir do có th &ra ra nhung co sIr khoa hçc 
rO rang, phuc vii  cho qua trInh trüng tu và bào tn Bão tang Chäm trong giai don mli, 
gOp phAn nâng cao giá frl  van hóa kin trik dc thing cüa ma nn van rninh ci thrOng 
nhu dã bj rnai môt trong qua khlr. Them vào do, tác già cOn hoàn thin bO h so bàn ye 
kin trOc hoàn chinh v Báo tang Diéu khAc Chärn qua các thIn kS',  (tong gop vào vic 1p 
h so trInh Thñ tirIng ChInh phO cOng nhn cOng trInh tOa nhà Bào tang 100 näm tui 
nay là di tIch kin trOc ngh thut vào närn 2020. 

96 Thc Si 
Nghien clru, thit 
k quy trInh cOng 
ngh ch tao  cánh 

Lé Thanh Huyn 
PGS.TS. Lun 

DIrc Binh 

Turbine Bulb là dang  turbine  cOt  nithc thAp, toàn bO khi M rnáy dircrc dt thrIri lông sOng, thu&ng 
có cOng suAt nhO dirli 10MW. Tuy nhiên, các nhà thi& k va san xuAt turbine bao gil cCng bào 
ma ye: biOn dang  cánh và d.c tInh lam vic cOa turbine, nhà san xuAt chi cung cAp các kIch thithc 
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nhà may thüy din. 

c bàn d phiic viii cho vic 1p may. Do 4y, d hoat dOng cüa thüy din dtxcic lien tic, hiu qua, 
giám bót sir phi thuOc  vào các chuyên gia tir nhà san xut, vic thit k biên dang  cánh tir turbine 
dã 1p (file dit lieu s) có nghia rt cao v k thut và kinh t. Tir bàn thit k& së xay dvng  dtrçc 
quy trinh cong ngh ch tao,  phic vi cho cong tác sira chi:ta, 4n hành nhà may thüy din. Bài báo 
trInh bay các btrrc co bàn vic thit k biên dang  cánh turbine Bulb, kt qua dat  drcic cüa vic 
thit k và ch tao mô hInh thu nhO cüa turbine Bulb. 

97 Thac si 

Thit k, ch tao 
khuon ep phun 

nhira chi tit mt 
galang xe tái 

Pham DInh Lành 
PGS.TS. Lê 

Cung 

Khuôn ep phun nhira hiên dang dtrçic irng diing d san xut các linh kin san xut bAng phi.rong 
pháp gia cong ép phun nhira cho ô to trén th giâi. a viêt nam chira di.rçc cac nhà san xut ang 
diing ch tao  linh kin ni dja hóa vi gp khó khàn v san hrqng và v cong ngh. Bài báo nay 
rng dicing cOng ngh thi& k nguqc và cong ngh CAE de thit k, ch tao  khuon ép phun nhira 

cho chi tit mt ga lang xe tái, mt trong các linh kin ciia dOng xc tãi Kia (K200/K250), gop 
phAn nâng cao t' l ni dja hóa cña xe, giám giá thành san phm và chü dng trong san xuAt. Trén 
co sâ nay, tôi tip tic (mg diing d san xuAt gia cong tht ca các b khuOn ép phun nhira sau nay 
cho các loi linh kin tircYng tm cüa xc tái, xc khách và xc du ljch trong tirang lai. 

98 Thac si 

T h' h' h 
hoc và thit bo 
dieu khien Fuzzy 
PD h b c oro 

e a 

Trân Thanh Hâi 
Tuan 

TS. VO Nhir 
• 

Thanh 

Robot Delta dang ngày càng dircic sir diing rng rãi trong cOng nghip vai nhiu iru dim vixçt tri 
nhir khã näng chju tái lan, dO c(mng cao... Vói nhu câu tiêt kim vat lieu và chi phi trong qua trInh 
thit k và ch tao  robot nhung vn dam bâo dixqc các khá nAng lam vic cüa robot nhu d c(rng 
va d bin, vic sir diing phucmg pháp ti uu hóa hInh hçc trong thit k là mt giai pháp có th 
giãi quyt vn d trên. Ngoai ra, ir Viêt Nam, robot Delta thuôc linh vi.rc nghiên ciru vn con mâi, 

.,. •. . ,. . 
van chisa co nhieu bai viet phan tich sau ye cac phuong phap dieu khien ap diing cho ba!  robot 
nay. Nghien ciru nay thrçrc d xut nhAm (mg diing phucmg pháp ti iru hóa hinh hoc d tit kiêm 
vt lieu trong qua trinh ch tao  robot cüng nhu thit k bô diu khin Fuzzy PID cho robot. Các 
quy trInh thit k lai  cánh tay trên cüa robot cUng nhu b diu khin Fuzzy PID dã giai thiu. Tác 
giâ dã torn tAt các kt qua dã dat  dirçic và dira ra các huâng phát trin tip theo. 

99 Si Thac - 

Dánh giá hin 
trang thoát nirâc 
và dA xuAt nang 
cao t' lé Mu ni 

nuâc thai khu virc 
phIa BAc qun 

Ngu Hành Sun, 
thành ph Dà 

Nguyen Minh 
Qu'nh 

TS. L Näng 
Djnh 

Mac dich cüa d tài là danh giá hin trang thoát nir&c khu virc phIa BAc qun Ngfl Hành ScYn. Qua 
dánh gia v h thng thoát nirac hin trang kru virc, các dr an cai tao  nâng CAp va xây mâi, tác gia 
nhn thAy hin nay t' l dAu ni nirâc thai cüa cac dcYn vi thoat nithc vao h thng chung cüa 
thành ph gAn nhir hoàn toàn d6i v&i rnrâc thai xarn và chim t' l nhó cho rnrâc thai den. Diu 
nay gay anh huâng dn v sinh môi truing dO thj. Dng thin, tai  các CSO, nithc thai thuOng 
xuyén tràn ra rnOi truing sau nhttng trn mira lan dang là vAn d bAt cp cüa thành ph. D cài 
thin rnôi truing và dat  dirçrc chin lirqc dã dA ra cüa thành ph6 v rnOi trirOrng trong thin gian tâi, 
tác gia dã dua ra giai pháp k thut và giai phap quan l thiAt thirc và CO tinh kha thi cao. Trong 
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Nng do giãi pháp nâng cao t' 1 dAu n6i nucc thai tir b tir hoai ra h th6ng cp ba thrqc chO tr9ng; Tuy 
giãi pháp nay dôi hOi kinh phi dAu tir và nhcrng khó khän khi thi cong ban dAu nhrng day là giái 
pháp khong th thiu vi no mang lai  hiu qua rO rt trong vic câi thin cht hrqng mOi tru&ng 
cüng nhu hiu qua xu l nuàc thai do thj. 

100 Thac si 

Dánh giá hin 
trang và d xut 
giái pháp xr 1)2 
nuàc thai cOng 

doan mài cho nhà 
may Daiwa Dà 

Nng 

- 
Nguyen Thanh 

Nng 
TS. Lê Thj 
Xuân Thüy 

Mitc dich cüa d tài là dánh giá hin trang thu gom và xCr 1 nuàc thai tir cong don mài d tái sCr 
ding nuâc sau xcr l vào qua trinh mài. Nixâc thai tir cong doan mài cña Nhà may Daiwa Dà Nng 
sCr ding liru hrcrng lan nhtrng it o nhim, chi chtra ham lrn7ng chat r&n 1cr lCrng phát sinh tir qua 
trinh mài. Tuy nhiên vâi phucrng pháp xir 1)2 hin ti là thu gom chung vâi nuàc thai san xuAt d 
xir 1)2 dat  yêu cAu theo Quy chun và xã thai ra môi trithng ben ngoài tir do lam giám hiu qua va 
sü diing lang phi ngun niràc. Kt qua tfr 4n hành mô hInh thi,rc nghim vâi nuâc thai cOng doan 
mai co nong d chat ran 1cr lCrng tai  th&i diem lay mu là TSS = 246 mgfL, pH = 7,2, tác già dê 
xut phucmg pháp ccr hçc gm b lang cO sir diing hóa chit keo tii va b 1cc d tách hu ht chit 
rn 1cr lung ra khOi ni.rac tru&c khi tái si:r ding vào qua trinh mài. H thng xu 1)2 fltrâC thai d xut 
xây mai b trn và b l&ng hoc sü diing b lAng 4 ngãn CO sn tai  Nhà may và xây dvng them b 
1c và b chüa tai  bãi dAt trng sat b lAng. CáC nghiên ci'ru thirc nghim trén mô hinh b lAng, b 
lc cO th ap diing cho CáC loi nuâc thai san xuAt chra chü yu chAt rAn Icr 11mg, km hrqng sIr 
diing lan và mi,ic diCh st:r diing hiu qua, tiAt kim nguôn tài nguyen nuâc. 

101 Thac si 

Diu tra dánh giá 
hiên trang va d 

xuAt giái phap k5' 
thut quan 1)2 chAt 
thai rAn sinh hoat 

trên dja bàn 
phu&ng Tam 

Th4n và Thac 
Gián, qun Thanh 
Khe, thành phA Dà 

Nang 

Doàn Thj Ngcc 
Minh 

TS. Dang 
Quang Vinh 

Luãn van tin hành diu tra dánh giá hin trang chat thai rAn sinh hoat trén dja bàn phi.rng Tam 
Thuân và Thac Gián, qun Thanh Khê, thành ph Dà Nng nhAm miic dICh tim hiu các yêu to 
ánh hirâng den thOi quen thai bO rác cOa nguoi dan, dong thai XáC djnh dirqc thành phân, tInh chat 
rae thai sinh hoat; h s6 phát sinh rác thai và uâc tinh tng Ii.rcmg rác thai phát sinh. Dng thri, 
phân tich các yAu th ánh hu&ng dAn thói quen phân loai rác cüa ngi.thi dan, tlr do dA xuAt cac giai 
pháp nhAm giàm thiAu phát sinh rác thai và nâng cao hiu qua phân loai rác tai ngun. KAt qua 
nghien clru chi ra tAng krcrng rác phát sinh tai  phtrO'ng  Tam  Thun và Thac Gián là 26,77 
tAnlngày, trong dO CTR Ho gia dinh chiAm 55,98%. Trong thành phAn rác thai, rác thrc phAm 
chiAm t)2 l khá cao: dAi vâi ho dan, chiAm trOn 57%; dAi vâi nhà hang và khách san,  chiAm 
khoang 40%. Thành phAn nhira, nylon, chAt déo chiAm t)2 1 trên 12% trong hAu hAt các mAu rae 
thai hO dan và trên 15% trong rác thai khách san  và co quan doanh nghip. NAu thirc hin tAt vic 
phân loai rae thai tai  nguôn së tao  ra nguOn tài nguyen ian cüng dOng th&i lam giam nguOn kinh 
phi cho vic thu gom và vn chuyAn, cling nhLr giám bat khó khãn dAi vai vic xlr 1)2 chAt thai rAn, 
trong do dc bit là giàm bat din tich chOn lAp rac thai. 
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102 Thac si 

Khão sat, dánh giá 
hin trang và d 

xuAt giãi pháp cài 
thin 4n hành cho 

h thng xir l 
nuâc thai cüa bênh 

viên Quan Y 17 
Ba Nang - BO 
Quc phông 

Throng Hông 
Quan 

TS. Nguyen 
Ducrng Quang 

Chánh 

Miic dich cüa d tài là dánh giá hin trang thu gom va xCr 1' cüa nuâc thai tfr khu nghi duörng d 
tir do cO nhüng giâi pháp kim soát, phông nglra thIch hcp. Nng d, chat ô nhim cüa nuâc thai 
phát sinh tü Bnh vin quân y 17 Dà Nng — B Quc phông tai  thñ dim lAy mu là TSS = 148 
mg/i, COD = 303 mg/I. Kt qua tr van hành mô hInh thuc nghim, tác giá d xuAt phucing pháp 
cci hçc (B lAng) và phtrcmg pháp sinh hçc (van hành b Aerotank theo me) d xr l' nuâc thai 
phát sinh dat  QCVN 28:20 10/BTNMT ct B truâc khi xã ra ngun tip nhn. Phuong an d xuAt 
cãi thin 4n hành h thng xir l nuàc thai không lam thay di kt cAu thit k cüa h thng xcr 
l, It gay ánh hixâng nhAt dn các hoat dng cña Bnh viên. Các nghien ciru thrc nghim trén mô 
hInh b lAng, Aerotank cO th áp diing xir l' cho các loai nuâc thai tir ngành y t, din tIch dAt xay 
dirng nhô hep, kru hrcing nuc thai thAp và than gian lam vic không lien tlic 

103 Thacsi 

Dánh giá hin 
trang môi truimg, 
an toàn lao dong 
và d xuAt biên 
pháp câi thin 

trong ngành ch 
bin thñy san dOng 

lanh 

Pham Thanh ThOTS. 
Vtrong Nam 

Dan 

Ch bin thüy san là mt trong nhung linh virc san xuAt chñ yu tao  ra các san phAm thrc phAm 
dung d tiêu thii ni dja và xuAt khAu. Ch bin thñy san bao gm các Ioai hInh san phAm chü yu 
sau: dông lanh,  d hOp, hang khô, nuâc mAm, bOt  Ca .v.v. Trong do ch bin thñy san dong lanh 
chim vj trI dc bia quan tr9ng. Dc dim cUa lao dOng ngành ch bin thüy san dong lanh  là lao 
dOng thu công, ngxii lao dOng thuirng xuyên tip xüc vani các diu kin bAt l?i  v nhit dO, dO Am, 
vi khI hu, hoi khI dic, vi sinh 4t phát sinh trong qua trInh ch bin.v.v. Ben canh  do ngtrii lao 
dOng thtthng xuyên phái lam vic düng lien tiic trong sut 8 gii và them chi len tâi 12 - 14 giir 
di vâi các thang cao dim dánh bAt và ch bin thüy san. NhAm hiu bitt dtrçic nh&ng dOc hai 
ánh huanng tri.rc tip dn sirc khOe cüa cong nhân ch bin tai  các Co sr san xuAt tir do dxa ra 
nhtrng bin pháp, nhling trang thit bj báo hO nhAm phOng tránh tác hai  lien quan dn an toàn süc 
khóe ngh nghip, gOp phAn cài thin môi tnrirng lam vic và an toàn lao dOng  nh&m mang lai 
hiu qua kinh t cao di vci ngành ch bin thüy san dông lanh.  D tài "Dánh giá hin trang môi 
tnrirng, an toàn lao dông và dà xuAt bin pháp cãi thin trong nganh ch bin thñy san dong ianh" 
vài mong mun giãi quyt vAn d nghiên ctru dã dt ra, bAng each khào sat, thu thp s lieu, 
nghiên cOu cAt ngang, do dac,  phân tich và hi c(ru cac yu t v môi tnrirng, an toàn lao dOng và 
tInh trng sirc khOe cüa cong nhân trong CO san chA bin. Tir do dA xuAt cac bin pháp nh0ng trang 
thit bj báo hO nhAm phOng tránh tác hai lien quan dn an toàn st'rc khôe và bnh ngh nghip cüa 
ngành chA bin thüy san dông lanh. 

104 Thac 

So sánh sr phát 
triên cuanng do cüa 

be tong khi sir 
diing tro bay cña 

Nguyn Ba Tam 
PGS.TS. 

Throng Hoài 
ChInh 

Hin nay các ngun tâi nguyen thién nhien nhLr cat, d vOi, dá dang dAn can  kit, nganh xây dung 
gp rAt nhiu khó khãn khi ngun nhién lieu ngày càng han  ch vi 4y tn diing các loai ph thai 
cOng nghip trong xây dirng, nhAm mang lai  hiu qua kinh t ti da, vira xir l' thr?c rác thai cong 
nghip, vira tit kim và tn ding ngun tài nguyen thiên nhien. Do d5, vic sir dang  tro bay là 
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loai ph phm cüa cong nghip din (cii th nhà may nhit diên Vinh Tan 1,2,4 ) thai ra d dung 
lam 4t lieu xây dirng, thay th mOt  phAn xi mãng trong hn hcip be tong là vn d cp bach mang 
Iai hiu qua kinh t rAt thit thirc. Mt trong nhüng vAn d quan trong là nghien ciu sfr diving bao 
nhiêu phAn tram tro bay thay th xi mang d mang lai  hiu qua t& nhAt. Vi vy, trong lun van 
nay tác giâ so sánh ânh huâng cOa t' l 10 % tro bay cOa các nhà may d thay th cho xi mang 
dAn sir phát triAn cthng d cüa be tong có cAp d bAn B30,B35. 

105 Thacsi 

Nghiên cüu khâ 
näng irng ding nAn 

TOP-Base cho 
•A .,. dieu kien nen dat 
thành phA Dà 

Nng. 

TranDuyTan 
TS. Lê Khánh 

Toan 

Trong sir gia tang dan sA manh  me  tai  Dà Nng nhu hin nay, nhu cAu vA nhà a, van phOng lam 
vic, trung tam thucing mai  nhiAu tAng là hAt sac cAn thiAt. DA dam bâo chAt krqng, hiu qua cCta 
cOng trInh thI mOt  vAn dA luôn duqc quan tam, dt len hang dAu do là xCr l nAn móng cho cOng 
trInh. Dà có nhiAu bin pháp xr l' nAn móng drçic áp diing nhir: bin pháp thay dAt, gia cA dAt, 
dung coc cat, cc dAt gia cA xi mang.... Trong vai näm gAn day mOt  sA dir an xây dirng & miAn BAc 
và miAn Nam dã áp dung nAn Top—Base dA thi Cong cong trinh nhà nhiAu tAng và buac dAu cho 

. - . A thay tinh hiçu qua cua viçc lam tang sixc chu tal cua nen dat, giam lun, giam thcii gian thi cong. 
giâm giá thành xây thing. Nghiên ci'ru nay dánh giá hiu qua k thuât và tA chfrc thi cOng. chi phi 
cüa nAn Top—Base trong xi:r l' nAn dAt. Tfng diing cho cong trInh chung cu 12 tAng ti Dà nng, so 
sánh hiu qua cüa nAn Top-Base vài loi móng ccc be tong ly tam dij 1mg 1irc, tir do dánh giá vA 
k thut thi cOng. thai gian và tinh kinh t&tir  do dA xuAt khá näng sIr dicing nn Top—Base cho 
cOng trmnh dan diing 1mg v&i diAu kin dAt nAn tai  Dà Nng. 

106 Thac 

Dánh giá 1mg xlr 
kAt cAu nhà cao 

tAng chju dng dAt 
theo phixong pháp 

tinh hrc ngang 
tirong duong, phA 
phân 1mng và ljch 

sfr th1mi gian 

HuS'nh ThA 
Di.rang 

TS Pham M ' 

DA tài nghién clru, dánh giá, so sánh 1mg xlr cüa kAt cAu nhà cao tAng thr1mi tác dng cüa tài trong 
dng dAt thrçc tinh theo ba phuong pháp khác nhau: tinh ngang tirclng throng, phA phân 1mg và 
ljch sIr thai gian. Luân van duçrc thirc hiên trén hai mô hInh kAt cAu: cOng trinh thlr nhAt có kAt cAu 
h khung lOi, dAng dAu theo chiAu cao, cong trInh thlr hai là cOng trInh có kAt cAu gAm các ct lan, 
h thAng vách va dAm lien kAt, không dAng dAu theo chiAu cao. KAt qua thu duçic: Cong trInh thIr 
nhAt: Phirong pháp phA cho kAt qua thAp nhAt cao nhAt là phtrong pháp llch  sIr thai gian. Va nAm a 
mac trung bInh là phuong phap tTnh ngang tirong duong Cong trInh th(r hai: Phirong phap tTnh 
ngang Urong throng khOng thA áp ding vi khOng thA kh6ng chA kAt cAu dA dam bâo diAu kin dAu 
vào. KAt qua thu duoc thI 2 phucrng phap phA phàn 1mg và ljch sIr thai gian là lirong dAng, có sr 
khac bit vA gia tn nhixng sai sA nhO. 

107 Thac Xây dimg giâi 
pháp kAt cAu lAp 

N u An Thanh g y 
PGS.TS. TrAn 
Quang Hung 

Tim hA so kiAn trOc, tiAn hanh phân tich bin phap kAt cAu, chuyAn tim h khung be tong cAt thép dA 
toàn khAi sang phuong an cAu kin be tong cAt thép lAp ghep. GiIr nguyen h luâi cot,  dAm chinh, 
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dAm phii. Nghiên elm b trI h hrâi các 0 san ch t?o  sn sao cho vira dam bão khâ näng chju lirc, 
tInh thAm m5 vira dam bào duqc khã näng 4n chuyn cAu kin, cAu 1p ti iru nhAt. H vách be 
tOng c& thép d toàn khi chju lirc ngang chInh cOa cOng trInh, khi thi cong h vách nhx là dim 
neo giü d h ct cO th tira vào d tránh tInh trang mAt n djnh theo phucng ngang. Lien k& giüa 
dAm và ct ir phucmg an nay là lien kt khlrp. Do do, dAm dtxçc tInh toán ct thép chju mômen 
un duorng  0' gifra biing. Cong trinh gm 6 tAng, tInh toán cho ct cOa các tAng theo phng pháp 
tInh ct lch tam xiên. Lien kt giüa ct va mOng là lien kAt ngAm. 

108 Thacsi 

Gia cuing kAt cAu 
san be tOng c& 

thép bAng cap 1mg 
1irc truic cäng 

ngoài kt hçrp tAm 
scci cacbon 

Trân Minh 
PGS.TS. 

Truang Hoài 
ChInh 

Kt cAu dAm san be tOng c& thép duqc sir diing khá nhiu trong các cong trInh dan diving và ha 
tAng k thut xây dirng khác. Sau mOt  thin gian khai thác 4t lieu be tOng và c& thép có sir suy 
thoái cCa lam giâm khá nãng chju lirc cüa kt cAu. DA khôi phac khá nãng chju tâi ban dAu cOa kt 
cAu dAm, san be tong c& thep; diAu chinh so d kt cAu h khung dAm san hoc gia tang tái trong 
sir diing len san. Co nhiAu giâi pháp gia cuing khã näng chju tái cüa kt cAu dAm, san be tOng c& 
thép nhu: Mi rng tiAt din, dung cap 1mg Iirc truic cäng ngoài, sir diing vt lieu compostite 
cuing do cao dan gia cl.r&ng ngoài, diAu chinh scr d chju lirc kt cAu. Trong do phuo'ng pháp sir 
dung cap 1mg 1irc tnxic cäng ngoài kAt hçp tAm sçmi cacbon cuing dO cao d gia cuing có uu diAm 
thi cOng d dàng nên dang duqe 1mg diing nhiAu ho'n. Nghiên thu nay trInh bay co' sir thit k gia 
cuing kAt cAu dAm san bAng cap frng lijc tnró'c cäng ngoài kt hçp tAm sqi cacbon, cOng ngh thi 
cOng kt cAu bAng cap 1mg lirc truic cäng ngoài kAt hçmp tAm scii cacbon, k& qua thir tài kiAm 
chlrng sau khi thi cOng gia cuing kt cAu. 

109 Thacsi 

Lua chon biên 
pháp hçp l' gia CO 

nAn dAt yAu cho 
các cong trInh dan 
dang tren dja bàn 
huyn HOa yang, 

thành ph Dà 
Nang 

VO Quc Vuong 
TS. L Khánh 

Toàn 

Hiên nay, trOn dja bàn huyn HOa yang có rAt nhiu khu quy hoach nAm trong vüng dAt yAu, d 
dáp 1mg yêu cAu vA khâ nàng chju l?c  và bin dang  cho phép eCa các cOng trInh dan diving ma giá 
thành hçmp l' va tiAn d thi cOng dam bào, cAn cO nhirng giài pháp xir I,2 phü hcrp. Tuy nhien, von 
cac giãi pháp mOng hin dang sir diing trên dja bàn HOa yang t?i  các khu vi,rc cO nAn dAt yAu vAn 
dam bào nhirng giá thành cao, yeu cAu bin pháp thi cOng phlrc tap,  tiAn d thi cOng kéo dài. Do 
d, vic lira chn các giai pháp gia cuing nAn dAt yu tnnirc khi linra chçn bin pháp móng cho 
cOng trInh dan ding là vAn dA cAp bach mang li hiu qua kinh tA rAt thiAt thirc. Mt trong nhung 
vAn dA quan trong là li,ra chçn bin pháp nào dA gia c nAn dAt yu cho cong trInh dan diing tren 
dja bàn huyn HOa yang dA mang lai  hiAu qua tt nhAt. VI 4y trong lun van nay, tac già dã 
khoanh vüng dja chAt, tng quan cac giai pháp phit hçrp vii thu virc, dA xuAt phtrang an ccc cat và 

. - ccc xi mang dAt, tInh toán kha nang chju lijc và biAn dang  cOa khi dAt yAu sau khi gia cuing, 
chn giài phap t& nhAt lam co' sir giáp cho cac co' quan quàn l cO nh[tng djnh hiring và lra chçn 
thIch hçp trong cOng tác quan l'. 



STT 
Trnh 
dao tao 

Ten d tài 
Ho và ten 
ngtr' thirc 

hiên 

Ho và ten 
ngir hiro'ng 

dan 
Ni dung torn tat 

110 Thac si 

Thit k cOt  tAng 
hAm cong trInh có 
kA dn cot tam • 
thi cong theo cong 
ngh Top-Down. 

Nguyn Hthi 
I-bang 

TS. Nguyn 
Quang Tñng 

Vic tn dung ct ching tam  lam b phn chlu  luc chInh trong cOt  da duçic áp dung tü lâu. Tuy 
nhiên, vic dánh giá hiu qua cüa vic scr dung ctt ch6ng tam  thép hInh d thay th môt phn ct 
mm trong cit be tong c6t thép chua dixçc quan tam dung müc. Hin nay, vic áp diing cong ngh 
thi cong Top-Down vào thi cOng tAng hAm ngày càng ph bin, nh?i vao khã näng thi cong các 
cong trInh có nhiu tAng hAm . Nghién cfru nay &rçlc d xuAt nhAm dánh giá hiêu qua kinh tA k5 
thut cOa vic tn dung cOt  ching  t?m  kingpost lam bO phn chju bjc chInh cüa cOt  chng tang 
hAm dim trén l thuyt tInh toán cOt  be tong lien hçp. Bài lun khái quát quy trInh tInh toán thit 
k cOt  chng va kiAm tra dO bn cüa cOt  chng be tong lien hqp trong thi cong tAng hAm. Cot 
chng &rçlc giâ thit va thit k theo mOt  s phwing an thi cong thtrc t nhu: full Top-Down, semi 
Top-Down. Tir do, phân tIch và dánh giá hiu qua cCa vic có và không sir diing cOt  chng  tam 
trong tInh toán ceit  be tong lien hgp. Tác giá dä torn tt các kt qua dã dat  dixc và dua ra các 
hu&ng phát trin tiAp theo. 

111 Thc Si 

Nghiên cfru thrc 
nghim khá näng 
ch6ng xâm thirc 

axit cOa be tong có 
sIr dang mOt s 

loai rae thai Cong 
nghip. 

Pham Cong 
TuAn Trung 

TS. Nguyen 
Van ChInh 

D tài nghiên cthi ânh huàng cüa tro bay loai F tr nhà may nhit din VOng An và xi là cao S95 
di vói ctr&ng dO chju nén và khà näng chng xâm thrc axIt cOa be tong. Ti l các thành phAn cAp 
phi là xi mäng: cat: da = 1: 2 : 3 và giO khOng d,i trong suM thI nghim. Xi mãng portland ducic 
thay thA bâi tro bay loai F và xi là cao S95 vài cac tng ti l thay th lAn ltrçrt là 20%, trong khi ti 
l nràc/chAt kM dInh (tng cCa xi mang, tro bay và xi là cao) là 0.6. Các thI nghim cumg dO 
chju nén và chng xâm thirc axit duqc thirc hiOn trén mu 1p phrnmg kIch thLróc 
100x100x100mm dn th&i dim sau 90 ngày ngâm trong dung djch axit sulphuric H2SO4 10%. 
KM qua thI nghim cho thAy rAng nAm trong giâi han  nghiên elm cOa d tài, tro bay và xi là cao 
du gop phAn nâng cao dO linh dng cOa va be tOng. Tro bay và xi là cao du nâng cao khà nãng 
chng xâm thirc axit cña be tOng thông qua viOc giãm sir hu hai  bA met, giãm di su hao hiit khi 
lucmg và sir suy giám cu?mg dO chju nén. Khã näng chng xâm thirc axit càng tang khi ham luqng 
tro bay thay th xi mäng càng lan, tuy nhiên khâ näng chng xâm thirc axit giâm dAn khi ham 
hrcmg xi là cao thay thA xi mäng tang IOn. NAm trong giai han  nghien elm cOa d tài, cAp phi thi 
iru cho vic chng xâm thirc cüa dung djch axit sulphuric H2SO4 10% khi sIr dung kM hcrp giüa 
tro bay và xi là cao là 5% xi là cao và 15% tro bay. 

112 Thac si 

Dánh giá hiu qua 
phung an san 

NeVo vâi san be 
tOng (mg lijc trixâc 

cho cOng trInh 

TrAn Duy Huy 
TS. I Khánh 

Toàn 

MOt trong nhi:tng yêu cAu quan tr9ng v Cong näng sIr diing cüa cong trInh là phái có chiu cao 
thông thOy dC Ion, các san tAng phâi phAng, khOng chju ánh huâng elm hO dAm, cOt  gilip d dàng 
t chlrc cac khOng gian vài mac  dIch khác nhau. MOt  trong nhitng yOu câu quan trong ye cOng 
näng sIr dicing cüa cong trInh là phãi có chieu cao thông thñy dli lan, các san tAng phái phäng, 
khOng chju ành huâng cOa hO dAm, cOt gilip d dang t chlrc cac khOng gian vai mac  dIch khác 
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nhau. Mt trong nh&ng giái pháp dang du'çc (rug dicing hiên nay là giái pháp san be tong 1mg hrc 
truâc. Day là giâi pháp kt cu hin dai,  an toàn. Tuy nhiên dOi hOi cong ngh và k5 thut thi cOng 
cao vâi các loai 4t tix chuyên diing. 

113 Thac si 

o san 'a S h 'd' h 
gia cac nen tang 

dien toan dam may 
• , 

loT trong kich ban 
nha thong minh 

Le Cong Vinh 
,. 

Khai 
TS. Ngo Minh 

Tn 

Lun van nghien c1ru v phung pháp xây dirng mOt  h thng Internet of Things thirc t 1mg diving 
nn tang diên toán dam may JoT. Luân van d xuAt mô hInh kin trOc dU lieu cüa h thng JoT s 

.,. . ,... 

dung nen tang dien toan dam may bao gom thiet ke ye khung phan loai goi tin chung; xac dinh va 
,. . . . 

phan bat goi tin trong he thong nha thong minh; thiet ke mot so kien truc luong dir liçu chinh cua 
,S • . . . 

he thong va cuoi cung trien khai cac thiet ke tren hai nen tang diçn toan dam may AWS JoT va 
.. ., 

Google Cloud loT de thrc hiçn danh gia, so sanh va rut ra ket luan. 

114 Thac si 

Xây dirng he thng 
nhân dang khuôn 

mat six dung 
Raspberry Pi và 

OpenCv 

Nguyen Van Thci 
TS.Nguyen 

D Nhât Viên uy 

He thng nhn dang khuOn mAt là mt nhim vii nghien clru ph bin 
trong linh vrc xlr l2 hInh ánh va thj giác may tInh, do khâ nãng 1mg dicing to lan ciing 
nhu giá frj l thuyt cña no. H thing nay dixqc trin khai rng rãi nhiu 1mg diing 
trong th giâi thrc nht.r an ninh, giám sat, an ninh nOi  dja, kim soát truy cap,  tim 
kim hInh ânh, nguii-máy và giái trI. Tuy nhiOn, các (mg dicing nay dt ra nhUng 
thách th(mc khac nhau nhu diu kiên ánh sang và net mat. Luãn van nêu bat các nghien 

. 
cim gan day ye phuong phap cung nhix cac thut toan phat hiçn va nhan dang  khuon 
mtt. Qua do d xut h thng nhn dang khuôn mt trén may tInh nhOng Raspberry 
Pi 3 sir dung thu vin ma ngun ma OpenCV. H thng sir diing rnng Neural tIch 
chap vâi các Model CNN (convolutional neural network) trong thut toán phát hin 
va nhn dng khuôn mat. H th6ng vâi kIch thuàc nhO gon, d chInh xác cao và khã 
näng nhn dang  dáp 1mg thimi gian thirc, cO th trin khai diiçc trong các 1mg ding 
JoT, h thng dim danh tij dtng... 

115 Thac 

NghiOn elm và dé 
xuât thu vin cp 
nht chuang trinh 
tim xa cho cac thiOt 
bj nhüng kêt nOi 

Internet 

Nguyen HuS'nh 
Nht Thucrng 

(1) TS. Vô Tuân 
Minh 

(2) TS. Nguyen 
Duy Nht Viên 

Cüng vai six phát trin không ngimg cüa cong ngh và dc bit là xu th van  4n kt ni Internet, 
ngày càng nhiu thit bj nhüng kt ni vào Internet disçc sir ding khp ncri trén th giài trong rt 
nhiu linh virc khác nhau. Duâi ap 1irc ciia sij phát trin, các thit bj sau khi dim vào sir diing thi 
mài phát hin các Ii hay cn nâng cp them d b sung, thi iru các tInh näng. Trong do, nhiu 
thit bj dimcic thp dAt sir dicing tai  nhirng ni ma con nguimi hay di ngü k thut khó cO th tip cn 
dtrcic, diu nay dn dn nhUng khó khän trong qua trInh thay di chtwng trInh chy trén thit bj. 
Trong d tài nay nghiên elm các yu t k9 thut lien quan dn qua trInh cp nht tim xa cho thit bj 
nhiing. Tim d, d xut phucing pháp cp nht chtnmg trInh tim xa, xay dimng thim nghiêm và dánh 
giá thu vin chucmng trInh cp nht tim xa trén mô hInh cii th. 
Thu vin và phucmg pháp d xut có d tin cy cao, It chim diing b nhà va thi gian thije hin 
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cp nht chtrcing trInh nhanh. Cu trIic thu vin dugc thit k cho phép d dang k thira, áp dung 
cho nhiu h thng nhüng có kt n6i Internet ducic thit k dip trén nn tang vi xir l ARM 
Cortex —M d thrc hin vic cp nhât chung trInh nhm va li, nâng cp, tM uu cac tInh näng 
cüa mt h th6ng tir xa, trong mOt  thii gian ngtn ma khong cn can thip trirc tip vào thit bj. 

116 Thac si 

Nhn dang  van tay 
sfr dimg mang 

Neuron nhân tao  
rng dung vào h 

thng thang may 

Ngo Van Tin 

(1) TS. Tang 
Anh Tun 

(2) PGS.TS. 
Tang TAn Chin 

Nhn dang  van tay là mt trong nhfng phung pháp nhn dang  sinh trc hçc cá nhân ph bin Va 
dang tin cay.  Lun van mô ta h thng nhn dang  van tay th&i gian thirc áp ding vào quãn l sCr 
dicing h thng thang may bao gm các buc thu nhn hmnh ánh, tin xCr l, trIch xut dAc trung và 
nhn dang.  Phn tin xü 1 tang cu&ng, lc nhiu lam rO dumg van, so sánh hiu 5Utt, tc dO cUa 
phuang pháp xr diing xr 1' ánh so vâi phumg pháp sCr diing mô hInh tIch chap phân vUng ngfr 
nghia. Sü ding mô hInh tIch chap vi phung pháp hçc mOt  lAn trIch xuAt dc trlrng cUa van tay 
và tInh khoang cách ci-clid d djnh danh van tay. Lun van trInh bay tng quan v h thng sinh 
trc hçc, mang  neural nhân tao,  mang neural tIch ch.p, phuong pháp h9c mOt  lAn, các thut toán 
huAn luyn mô hInh. Nghiên cIru, thit kA và thijc thi phAn mm và phAn thng, dánh giá chi tit dO 
chInh xac và thai gian xü l cUa h thng. Tác gia dã torn tAt các k& qua dà dat  dtrqc và dua ra 
huâng phát triAn tip theo. 

117 Thac si 

Nghien cüu h 
thng canh tác 
chInh xac i'rng 

ding Robot, Al và 
loT 

VU Van Thanh 
TS. Phan Trân 

Däng Khoa 

Hin nay, cuOc cách mang cong nghip 4.0 dang mang lai sir khác bit l&n trong nhiAu linh virc, 
trong do cO linh virc canh tác nông nghip. Các cong ngh tiên tiAn hin nay có th áp dung cho 
canh tác chInh xac trong nOng nghip bao gm Van  4t kAt ni (Internet of Things - loT), robot và 
trI tu nhân tao  (Artificial Intelligent — Al). Sir kAt hcp giüa các mãng cong ngh lan nay cho 
phép tao  ra các giái pháp tr dOng hóa cao cUng nhu các phucmg pháp phân tIch, dánh giá cho canh 
tác chInh xac. Tir thuc trang trên, tôi dA xuAt thrc hin luân van theo huang nghiUn cthi và thijc 
thi mOt  h thông canh tác chInh xác rng diing các cOng ngh JoT, Robot và Al. H thông bao gôm 
cac khi scr ding nAn tang JoT dA giám sat, di&u khiAn, cânh báo sam các rUi ro giüp tang näng 
xuAt va giam thiAu các nguy co, dng thi thijc thi mOt  robot kt hçp trI tue nhân tao  dA giiip robot 
thi,rc hin mOt  s tác vit canh tác c ban. Kt qua h thng hoat dOng ti uu hn trong vic chäm 
soc cay trng nhu: chInh xác cho t&ng loai cay, bO qua nh&ng vi trI không có cay trng nhAm tiAt 
kim thai gian hoat dng, tiAt kim näng hrcing, ngun nuâc vâi mô hInh chäm sOc lan hcin, dAng 
thii ap dicing loT giOp chU dOng ang phó cUng nht.r ti ru trong 4n hành vai bAt kS'  thay dAi tir 
mOi truang sinh trtrâng cUa cay trng 

118 Thac si 
Ung diing k5 thut 

nhn dang ting 
nói tr dng dA h 

Lê Van VU 
TS. Hoàng Lé 

Uyên Thuc 

KiAm soát không ltru là mOt  hoat dOng mang nghia circ kS'  quan trcng nh&m dam bào sir an toàn 
va duy trI sir thông sut cUa các chuyAn bay. MOt  s các nhim vi,i cUa kiAm soát viên không luu là 
hip dng vâi phi cong dA huâng dAn phi cong tuân thU 10 trInh bay và tránh xung dOt  gifta các 
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may bay. Nhm h trq cho kim soát viên khong luu, bài báo d xuAt (mg ding k thut nhn 
dng ting nói tr dông trong vic phát hin li do thông tin sai 1ch gitra kim soát viên và phi 
cong. Trong giai doan nghiên ct'ru ban du, h thng h trçm tp trung vào khai thác djch vi din 
toán dam may Azure thuc tp doàn Microsoft. H th6ng d xut gm có hai phn: tnrâc tién, 
ting nói cüa phi cOng và kim soát viên dixçc chuyn di thành van bàn dira trên nn tang hçc 
sâu LSTM (Long Short Term Memory); sau do ting nOi cüa hai di tuçYng nay duqc so sánh vâi 
nhau dira vao so sánh hai van bàn tirclng (mng, tr do phát hin ra li 1p lai và li nghe lai.  Các thI 
nghim duçic tin hành v(mi 10 mirc bay trong vüng tthi diu hành tr d cao 15.000 feet dn 
25.000 feet, trong môi trumg bay giá 1p và th?c t. Kt qua thI nghim buàc du dã cho t3' l 
nhn dang  chip nhn duçc và t l phát hin li rt khá quan. 

119 Thac si 

N h 
th

g ciru Va 
irc ien glaip ap 
tiet kiem nang 
krcmg tren b9 
c uyenrnach 

pen ow 

Nguyen Van 
Circmng 

PGS.TS. 
Nguyen Van 

Cung 

Theo báo cáo thng ké internet Vit Nam, hin dang có 68,17 triu ngithi dang s(r ding djch vu 
Internet tai  Vit Nam vào thang 1 nãm 2020, 94% là t)'' l ngLrii dung Internet a Vit Nam sIr 
diing Internet hang ngày và 6% là s ngithi sIr diving Internet It nht mt thn trong tun. D áp 1mg 
nhu cu sIr dicing s h.rçng may chü trong mi trung tam d lieu dang tang len rt nhanh chong, do 
do mt diu tht yu là s krqng các thit bj chuyn mach  d kt ni các may chü li vOi nhau cflng 
phái tang len. Mt khác, näng hrgng tiéu thii cOa thit bj trong trir&ng hqp hoat dng vâi km 
hang thp, hoäc trang thai nghi, tiéu thu näng krang gn bang van trithng hap hoat dong vIm kru .,. . . . . . . 
lircmg cao, tieu ton khoang tu 20% den 30% va hau nhi.r khong thay doi. Dan den nhu cau ye diçn 
nãng tiéu thit tang. Mic tiêu là nghiên clru, thirc hin ml rng các k thut diu khin cña b 
chuyn mach  nhm tit kim näng hrqng. Ni dung chInh cüa d tài có hai mat. Mt mat, là trin 
khai h thng OpenFlow (bô chuyn mach  và bO diu khin) b&ng ngôn ng phn clrng trén nn 
tang dira trén FPGA. Mt khác, là d do liring chi s hiu suAt cOa chuyn mach  OpenFlow, dc 
bit là thi gian cung cp djch vi (chuyn mach  và b diu khin) va thi gian tam  trO. VI 4y, 
day chInh là ly do lun van së tp trung nghien clru phuong pháp tit kim nang h.rng trên b 
chuyn mach. 

120 Thac si 

Dánh giá n djnh 
mái dc theo l 
thuyAt di tin cy 

có xét dAn sir thay 
d6i slmc kháng cAt 
(c, g, j) theo chiAu 
sâu. Ap diving cho 

Doàn IrAn Vu 
TS TrAn Trun 

V
g 

Nghien clru 1mg dimg 1 thuy& d tin cy trong dja ki thut tp trung dánh giá 1mg xlr cOa tham s 
kháng ct cOa dAt nn ánh hirIng tric tiAp tIn chAt hrcing, n dlnh  mái dc. MO hinh hóa bài toán 
ban dAu, xét dAn sir thay dAi ngu nhien theo chiAu sâu tham sA kháng cAt cüa dAt (c, g, j), sIr diing 
giá thiAt sir thay di ngAu nhién tham s khang cAt cOa dAt theo 1ut phân phi Normal, mô phOng 
Monte - Carlo, chui Karhunen - Loeve dA xây dimng mt phLrang trinh sA phOng dai  sA hrcmg kAt 
qua, giái quyAt bài toan n djnh mái dAc trén ngOn ngü Matlab vIm ly thuyAt tInh toán d tin cay. 
MO phOng mO hinh tInh toán, dua ra biAu d và dánh giá d tin c.y dira vào sA lieu tIr bài toan cüa 
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[Yang, 2010]. Tir do có th cho cái nhIn chung nht v sr ânh hithng It hay nhiu cila các yu t 
ma tp trung xir l' khi có sir C6. 

121 Thac si 

Nghien cru xac 

dinhhcsonhari 

nham xay dung su 
uoligquan vevan 
toc gio cho thanh 

pho Da Nang 

VO Duy Phiic 
Dt 

TS. VO Duy 
Hung 

Vn d nm bt duçmc vn the gió và hu&ng gió trong do thj là rt quan trng cho vic cánh báo 
giao thông dithng b ciing nhtr tàu du ljch trên song Han trong di8u kin gió manh.  Do do, nghien 
eiru tap trung giâi quy6t vn d du báo van the gió trong do thi. Sau khi xác dinh he s6 nhám dia 

. . • 
hinh thire te cho cac da diem tinh toan thuçc thanh pho Da Nang, dç tiscmng quan van  toe gio giva 
cac vi tn se duoc thi& lap. Cu6i cüng he th6ng do dac, truyn dn van the gió và huirng gió phue 

.. . . . 
vu canh bao giao thong se ducmc thiet ke chi tiet. 

122 Thac I 

Nghiên ciru sir 
ding cat nghin tai 

thành ph6 Dà 
Nng thay th cat 
sOng cho be tong 

thuong phm dOng 
trong cong trinh 

cAu 

V H 'n Tn U oa g 
TS. HuS'nh  

Phuong Nam 

Hin nay, cat song dang dn khan him do nhu cu xây drng tang cao. Ngoài ra sij khai thác cat 
song qua mire së ânh huâng nghiem trQng d6n môi truOng. Tuy nhiên cat là thành phn không th 
thiu trong be tong, nên vic tim ki6m va nghiên ciru 4t 1iu thay th cat song là ht sire cn thit. 
ChInh vi lë d, d tài tp trung vào nghién ciru khâo sat, dánh giá ngun 4t lieu ph phm dá mat 
tai dja phuong theo các tinh chat co l eCa cat nghin, tir do thi6t k và thrc nghim các thành 
phAn cp ph6i theo djnh huirng thay th6 cho cat sOng trong h6n hcmp be tong nlnrng vn dam bào 
v6 tInh cOng tác (d siit), khã näng liru gift d sat  trong hn hçmp be tong thircnig phm, các tInh 
chat co l v cu&ng d chju nén, cuOng d chju kéo, mô dun dan hi cCa be tong trong linh virc 
Cu nói riéng, nhtm dua ra huirng giâi quyt ngu6n vat lieu ph phm trong san xut dá va vn d 
khan hi6m ngu6n cat song trén dja bàn. - Kt qua nghien ciru chi ra ring, sau khi tin hành buàc 
xir 1' thành phn hat  mm cOa dá ph phm d dam báo theo yéu cu k thut cüa cat nghin, 
ngu6n 4t lieu nay sau khi thay th cho cat song theo các t' l ph6i trn, vn dam báo duqc tInh 
cong tác cho h6n hçmp be tOng thucmng phm, cu&ng d, mô dun dan h6i cCa be tong sir dang  trong 
cong trInh Cu 

123 Thac si 

Xây dirng tiOu chi 
dánh giá cht 

lircing kiên trOc 
nhà & thAp thng va 

dánh giá thuc 
nghim tai  dja bàn 
phuimg HOa Minh, 
qun Lien Chiêu, 

Pham Thj Bich 
Ngoc 

TS. LO Phong 
Nguyen 

Hiên nay, tai Vit Nam trong qua trInh phát frin dang ngày càng xut hin nhiu quy hoach khu 
dan cu mói, trong do nhà 0 thp tang chim mt t' l him. Vic xây drng nhiu nhà ir thp tang 
môt mat tich circ dã cai thin duge cuc s6ng cho ngithi dan, nhung ben canh  do van con ton tai 
nhftng han  ch6 nhu chua phü hçmp tiêu chun thit k6 nhà &, chua tuân thO theo thit k mu trong 
quy hoach hay tnong qua trInh sir dang  cOn phát sinh na nhiu vAn d khác... Vic xây dirng mt 
h th6ng eac tiéu chI dánh giá nhà & nh&m dem Iai  mt cOng Ca giüp các nhà phát tniAn kin true 
nhà & hoaeh djnh chiAn krc phát tniAn phO hçmp vii nhu cAu cOa nhà & trong tuong lai. Cung thông 
qua h th6ng tieu chi nay, ngui dan có nhn thic rO rang hon v cáe dc dim, dc thO eCa nhà &, 
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d qua do có nhCtng lira chçn ch a phü hcip hcm. H thng tiêu chI dánh giá nay giüp cho các chü 
du tu, cac nhà tu vn hiu rö va hoàn thin km san phm. 

124 Thac si 

Nghiên cfru vai trO 
vt lieu g trong 
ni that kin trUc 

truyn thng va 
xut các 1mg di,ing 
cho ni tht kin 
true thrcng dai 

N n Thi guye 
uo 

PGS.TS. 
Nguyn Anh 

TuAn 

Kin trüc không chi là chlrc näng, kinh t k5 thut và các dac  dim 4t l' khac, ma con lien quan 
chat ch dn cac hành vi clia con nguii. VI 4y, no con có tInh dOc  dáo, tInh thm m v thj giác 
và có chlrc nàng lam dep các dc dim sng. Nhà g truyn thng là th loai kin truic ct yu 
nht, hài hOa vâi van hóa, tin ngucng, mOi trIxmg và 1i sang cOa ngui dan. Cn tich hcip cac 
yu t truyn thng, biu tuqng, vâi các hInh th.'rc và ttrâng hin dai  vài nhau d hInh thành các 
phucmg thtc kin trc và môi trueing vâi di san van hóa và bAu không khi hiên dai. Phát trin cac 
giá tn thit k trong kin trlic ducing di bang cách nghiên clru cac giá trj thi& k truyn thng 
trong kin trüc ma thrng cho các 1p lun lien quan dn vic thirc hin các giá tn thit k nhà 
truyn thng Vit Nam dich thirc trong các ngôi nhà Vit Nam dirang dai. Tao ra mt nn van hóa 
kin true trong cac ngôi nhà duong di cO th gift duqc tinh thin van hóa truyn thng và phát 
trin bn vfrng là miic tiéu tôi không ngirng theo dui. 

125 Thac si 

Bucicdaudanhgia 
o nhiem vi nhua 
trong mot truong 
trim tich vinh Da 

NTh a g 

. 
Doan Thi Thuy 

. . 
Linh 

TS. Do Van 

Manh 

Ngày nay, rae thai nhua, dc bit là vi nhira dã tr& thành mt vn d nghiém trong ành hu1mg dn 
chit krcmg môi trumg và các h sinh thai bin. Mic dich cüa nghien clru nay là nhm xây dirng 
duçic phuong pháp phân tich và dánh giá v mIre do tich tii vi nh?a trong trim tich bin. Phucmg 
pháp d xut trong nghiên clru nay dã dirçirc áp dung d phân tIch vi nhira trong trm tich Ir vjnh 
Dà Nang. Kt qua ham lirong vi nhua dat giá tn cao nhAt tai các vi tn yen br, dao dOng trong .. . . . 
khoang 77,5 den 84,4 mg vi nhualkg tram tich. Tai cac vi tn lay mau trong vinh, ham hrcrng vi 

, . 
nhua dao dong trong khoang 1,2 den 49,3 mg vi nhualkg tram tich. Hinh dang  hat vi nhua chu yeu 
cy dng sqi (microfiber, 48,4%), tiep den la hinh dng khac (microfragments, 26,2%), dang  mang 
(microfilm, 12,5%) và dang  cAu (microbead, 12,9%). Kt qua phân tIch quang ph cho thy các 
hat vi nhisa thu ducrc thuc các nhóm polymer nhu PP. PE, PA, PVC, PS và HDPE, là nhftng loai 
nhua cO mat trong các san phm ph bin trong dai sng nhu vO chai, bao bi,... Nghiên clru nay 
cung cp nhftng dit lieu ban du v mlrc d tIch tii vi nhira trong trAm tich Ir vjnh Dà Nng. 
Nghiên clru v mIre dO 0 nhim vi nhira trong nuIre bin cüng nhu tác dOng cña vi nhira di vIm 
sinh vt bin cO th là nhfing huang di tim näng tip theo cüa nghien clru nay. 

126 Thac si 
Xây dirng cong cii 

tinh toán dOng 
chây lü phiic cii 

Pham L Trieu 
PGS TS Vo 
Ngoc Di.rong 

Ngày nay, các mô hInh mO phOng thüy van dircirc sIr diing mOt  cách rOng rai. Các mO hInh may 
tInh dã trIr thành cOng cit thit yu d hiu nhftng ânh huang cüa con ngithi dn dOng chây cüa 
song va dir  báo lü hit. Trong do HEC-HMS là mOt  mô hInh do Liic  quan Hoa KS'  phát trin có th 
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duçic sfr ding cho nhiu mô phông thüy van. Tuy nhiên, vic thit 1p và chay mô hInh theo cách 
thñ cong mAt rAt nhiu thôri gian, do do khó có th phán üng nhanh trong các tInh hung khAn cAp. 
VI vy, d chü dong trong cong tác phOng chng thiên tai và vn hành h chira, mt cong cii cO 
th tir dng hóa dir báo dông chây dija trén dtt lieu khI tucmg thOy van là rAt cAn thiAt. Vâi miic 
tiêu xây dung Cong cii tir dong cp nhât d& lieu và mO phOng qua trInh mira - dOng chây cho cho 
mt kru virc trong mô hInh HEC-HMS, tác già dã nghien cfru xây dirng cong cii HEC-WREF. 
Cong ciii nay duqc viAt bAng ngôn ngi Visual Basic trOn nAn tang .NET. Theo dO, HEC-WREF cO 
chüc näng ti dOng  cp nht dü lieu tr các nguAn (mô hInh dir báo ECMWF, GFS, 
METEOBLUE, tp tin dtr 1iu,...) và kIch hoat mO hInh thüy van dA cung cAp thông tin vA dOng 
chây cüa luu virc tij dng. Hin nay, nhiAu mô hinh thüy van di.rçc st'r diing nhung hAn hAt các 
cong doan dAn thu cong. chua hoàn toàn ttr dng. DiAu nay có thA dAn dAn lAi chñ quan cüa ngithi 
dung trong vAn dA thiAt lap dU Iiu. Cong cii nay gop phAn nâng cao chAt krcing dir báo, giàm thiAu 
sir khOng chAc chAn khi có thA chy và so sánh nhiAu kjch bàn mO phOng cüng môt lñc, cüng nhu 
cung cAp nAn tang Ca bàn cho dij báo dOng chày thi gian thijc. DiAu nay rAt có nghia trong giai 
doan hin nay, khi thai tiAt circ doan xuAt hin ngày càng nhiAu, mang krâi do mua tij dng ngày 
càng phA biAn cüng nhir vic truyAn di lieu ngày mt dcrn gián hcm. 

127 Thac si 

N h g len cirn giat 
phap canh bao 
sam ngap lu tai 

I. cac ngam fran tin 
Quang am. 

Dang Thi Nga 
TS. Hoang 
Ngc Tuan 

Quàng Nam là tinh thuOc vüng duyên hâi miAn Trung vâi 58 ngAm tràn km nhO dircyc xây drng 
trên dja bàn tinh. Da s cac ngAm tràn dAu nAm trong các kru vrc nhO dng lông châo, dja hInh 
hçp và rAt dAc, vi trI nAm sat chân nOi, mt sA các ngAm tràn nAm trOn tuyAn xà lü a ha km các 
cOng trInh hA chira ... do dO khi có mira hoc xá lü tr các hA chra thI niràc së tp trung rAt nhanh 
va dAn xuAng lông song, suAi chInh, khi dAn vj trI các ngAm tràn, do khAu d thoát lfl nhO nen 
nithc lü dã dâng len và vuot qua dinh tràn rAt nhanh. Thôri diAm xuAt hin lü và mi'rc do ngâp lut 

. . .. ,. ? .. . lai khong dixac dir bao trucrc de kip thai canh bao voi chinh quyen va ngirai dan dia phirong do do 
. .x .,. . rat b dong trong cong tac phong chong, dan den nhieu thiçt ha!  ye ngu'ai va phtrcmg tien khi luu 

thông qua ngAm tràn thai diAm xáy ra mua lü lan. Tru&c nhung vAn dA do, lun van dã phân tIch, 
dánh giá diAu kin tg nhiên, kinh tA xa hi; hin trang cong trinh, cOng tác quán l' ngAm tràn,... 
tfr do dA xuAt giâi pháp cánh báo sam ngp 111 ngAm tràn bAng h thAng cành báo sO'm ngp lü theo 
thai gian thirc cho các ngAm tràn không cO sA Iiu quan trAc. Lun van cüng dã nghiên cru rng 
diing h thng cânh báo sam ngâp lii cho ngAm sOng Truang va ngAm song Oa. Giâi pháp dA xuAt 
dä dtrqc kiAm chüng qua 02 trn 10 näm 2019 cho thAy kAt qua dir báo khá chInh xác vâi thirc tA. 

128 Thac si TInh phân phAi 
dong chay nam 

Doan Dixc Lc TS. To Thuy 
Tinh Quàng Ngai dang CO tc do tang truang kinh tA khá nhanh. Truâc ãnh hirang cOa biAn dAi 

- . . - . 
khi hau  (BDKH), tinh trang ngap  lit va xam nhap man  dang then bien phuc tap dac biçt Ia vung 
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Nga ha hxu tram  thüy van Sn Giang. Ca hai loai hInh nay du yêu cu phâi tInh toán và dir báo din 
bin dOng chãy. Do do, nguyen thu nay tôi së üng dicing bO cong cii MIKE-NAM d dánh giá ch 
d dOng cháy thtrcng luu cüa tram thüy van Scm Giang trên sOng Trà KhOc khi xét dn bin di 
khI hu, lam cor sâ cho vic sü diing ngun nuàc phIa ha kru phát trin kinh t - xã hOi  và giám 
thiu nhthig thit hai  do sir bin di bt igi gay ra. 

129 Thac si 

Nghien cOn mô 
phOng lii cho kru 

vrc song Trà }(hOc 
khi xét dn van 

hành h thng h 
chira. 

Nguyn Thj Hài TS. Lé Hung 

Song Trà KhOc là con song lOn nht thuc tinh Quâng Ngai. Müa mira, do ánh hirâng kt hçp cüa 
cac hInh th nhu khong khI lanh,  Bäo, Ap thp nhit dài và d&i gió Dông trên cao nén thuing gay 
mua to dn rt to trên 1uu virc song Trà Khác. Mua IOn dä gay ra nhiu dçit lii iOn lam thit hai 
nng ne ye ngi.thi và tài san. Tir do ánh hi.rOng dn tInh hInh phát trin kinh t-xã hi tai các dja 
phuong nói riêng và tinh Quang Ngai nói chung. Ngoài ra, 0 thi.rcmg hru 1uu virc  song Trà Khüc 
hin nay có h thng h chra iOn dä, dang và sp di vào 4n hành. VI vy, cAn vn hành h chüa 
theo dOng quy trInh d vira dam bâo ct giám Iü cho ha du, vOn dam bâo hiu qua phát din và an 
toàn cong trInh dp. Các phuorng an cãnh báo, dij báo lü v h du hin nay trén km virc sOng Trà 
Khüc chua disoc tIch hçrp các h chüa vào mO hInh. TruOc nhüng vAn d& do, lun van dä phân tIch 
dánh giá diêu kin tir nhién, dc diem khI tircrng thñy van, xây dirng b mô hinh Mike ii cho km 
vijc sOng Trà Khüc, tIch hqp vOi mô hInh Mike Nam và mO dun 4n hành h chura, tir do mO 
phOng lü v ha du. Lun van da dua ra mt s kjch bàn xá lii và dánh giá di.rçc khá nãng cAt giám 
lii cho h du cüa các h chra. 

130 Thc si 

Nghiên ciru giái 
pháp chng sat 10 
mái thuqng luu 

nhà may thus' din 
Dak Pring. 

Nguyen Lê 
Thun 

PGS.TS. 
Nguyn Van 

HuOng 

Cong trInh nhà may thüy din Dãk Pring nAm trén dja phn xa Chà Va!, huyn Nam Giang, tinh 
Quáng Nam có nhiêm vit chC yu là phát din vOi cOng suAt lAp may 7,5MW, din lLrqng trung 
binh nãm 30,47 triu kWh. Cong trInh duçyc khii Cong xây dtjng vao ngày 12/11/2013, bAt dAu 
vn hành phát din, hOa luOi din quc gia (t may Hi: 11/10/2017; t may 112: 20/10/2017). 
Trong qua trInh vn hành, sau dcrt mua tir ngày 04/i 1/2017 -- 06/i 1/2017, phAn dAt dá trOn sum 
di phIa thi.rqng liru sat  truqt d xung khu virc nhà may lam ánh huirng dn vn hành phát din. 
Các giái pháp tam  thin dã &rqc trin khai, tuy nhien, d dam báo an toàn lâu dài cho cong trInh thI 
vic nghien thu mt cách tng th nh&m xác djnh nguyen cüng nhu giái pháp hgp l' bâo v an 
toàn cho cOng trInh là cAn thit. D giái quyt mac  tiêu tren tác giâ dã tin hành kháo sat hin 
truing cong trInh, thu thp so lieu dja hInh, dja chat cong trInh và dja chat thüy van kt hçp vOi 
vic sir dang  phAn mm VADOSE/W d mO phOng dOng thAm và phAn mm SLOPE/W d tInh 
toán n djnh mái d6c. Kt qua cUa d tai chi ra rAng mua iOn kéo dài mt mt lam giám d bn 
khi dAt dá mái dc, mat khác lam thay di trang thai 0mg suAt theo huOng có hai  cho n djnh mái 
dc. DuOi tác dang  cOn các dOng chày mat, b mt mái dc së bj bào mOn, các cOng trInh bâo v 
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b? bj phá hoai, dn dn vic mt n djnh và gay ra vit sat  l mái dc thuqng tim nhà may thüy 
din Däk Pring vao ngày 05/11/2017. Dng th?i, giái pháp xay dirng Tuing chn be tong ct thép 
phIa chân mái dc kt hçip vâi h thng Dinh thép, luâi thép neo vào than mái dc trong pham vi 
nguy c sat  lâ duqc xem là giái pháp hcip ly dam bão n djnh mái dc thucmg liru nhà may và 
dam bâo an toàn lâu dài cho cong trInh Nhà may thüy din Däk Pring. 

131 Thacsi 

Nghiên elm xây 
dijng bàn d ng.p 
liit ha du h chüa 
rnrOc Däk Pokei. 

Duong Ngcc 
Hung 

PGS.TS. 
Nguyen Van 

HLrâng 

Cong trInh H chlra nuâc Däk Pokei nm trên dja phn huyn Kon Ry va thành ph Kon Turn, 
tinh Kon Turn, cOng trInh có nhim vii dam bâo cung cp rnthc tuâi n dinh cho 2.000ha dt san 
xut nông nghip, cong nghip, tao  ngun nithc sinh hoat cho hon 3 5.000 nhan khu. Nghj djnh 
s 114/2018/ND-CP ngày 04/9/2018 v quan l An toàn dp, h chlra rnróc cia ChInh phC yéu 
câu Chü dâu Ui các ho dp CO trách nhim xây dirng bàn do ngp 1iit h du, Ip  phucing an 1mg 
phO vài tInh huong khan cap, di kiên tInh huong mt an toàn dsp, cong trInh ho chlra nuâc, vüng 
h du va d xut các giãi pháp frng phó. Vlri miic dich dánh giá các ri'ii ro tim n, nghién elm 
dirçic thirc hiên bang cách mô phOng các kjch ban xâ Lu khn cp cOng nhu các hin tuclng vi dp, 
h chlm. Mo hInh hóa dra trên mô hInh MIKE và ArcGis ducic hy vong cung cp nhüng diu Ca 
bàn hitu Ich cho chInh quyn dja phirang d giám thik các tác dong bt ngi tir cong trInh h chura 
ntràc Dãk Pokei. 

132 Thacsi 

Mo phOng ch d 
thOy dng lirc hçc 
và sij thay di hInh 
thai khu virc clra 
song Gành Hào, 

Ca Mau. 

Nguyn Trung 
Quân 

PGS.TS. VO 
Ng9c Diiang 

Hin trang sat  l khu vim dng bang song Clru Long dang din ra rt nghiem tr9ng trong nh&ng 
näm gAn day, dtthi tác dng cOa suy giám dOng chãy thuqng ngun, ham hrqng phO sa thay di, 
kt hçip v&i sij phát trin ca sâ ha thng... dn tOri tc d sat  lOr ngày càng nhanh và phlrc tp hon. 
Mt trong nhung khu virc trong dim gay xói lOr manh  cOng nhi.r gay ra nhthig khó khän trong vic 
xli l là clra Gành Hào, Ca Mau. Cn thit phài nghien elm, dánh giá các tác dong cOa dOng chây 
cOng nhix ch d thOy dng Iirc hçc sOng, bin; dOng bOn cat nhm d& xut nhing giài pháp 1mg 
phó là cn thit. Vic nghien clru danh giá ch d thOy dng lirc bin và sir thay di hInh thai 
thrOng br sIr diing mô hInh Mike 21 FM co ban dO mO phOng duçrc ch d thOy thach dng hrc va 
din bin dir&ng b?i phO hp vOn mt s th&i dim hiu chinh và kim djnh mô hInh (nOm 2014 và 

- nOm 2017). Dé tài cüng dO danh giá duqe diên biOn hInh thai cho 1 nOm khI hu din hInh; ch do 
song và ch dO thOy dOng lirc khu virc clra song Gành Hào. BO thông s và kt qua mô hInh là dft 
lieu quan tr9ng trong vic danh giá tác dOng và d xut các giài phap cAn thi& nhAm tang cithng 
khá näng chng chju duOri nh0ng tac dOng cila thiên tai và BDKH. 

133 Thac sT Nghien elm d Nguyn Tun TS. Hoàng Nghiên elm d xuAt giãi pháp cAp nuOc bin phiic vii cho nuôi trng thOy san tinh Quâng Narn" 
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Anh Ngcc Tun chü yu phân tIch dánh giá tng quan cac hInh th(rc cp nuâc bin trên Th Giâi, Vit Nam phü 
hçp v&i các yu t tij nhiên dc trung vüng và quy mô san xut NTTS yang yen bin tinh Quang 
Nam. Tü do, nghien curu d xut hai giâi pháp phü hcip là: Cp nu&c bin cO he th6ng thu nuàc 
dt trong b? (ging l9c); và cp ntthc bin có h thng thu nuâc dt xa b bang ông 1c ngâm 
duài day bin. Giài pháp duqc d xut dim ra các so d b6 trI khác nhau, các cong thrc tInh toán, 
lira chçn các thông s lien quan dn h thng thu Icc nuàc ngin. Phân tIch ành hi.ring cña mirc 
nuàc bin dao dông ti so d b trI cOa các giai pháp. Sir dicing phn mn GEO STUDIO - 
Module SEEP/W tInh thm cho giãi cp nuâc bin cO h th6ng thu nixâc dt xa b?x b&ng ông icc 
ngm dirâi day bin d xác djnh km krcng qua ng lc. Sau do, tInh toán xay dmg biu d quan 
h gitta km lircmg, &r&ng kInh và chiu dài ding lc d lija chn thit k cho mô hInh NTTS trén 
cat t?i  xa Tam HOa — huyn Nüi Thành — tinh Quãng Nam. 

134 Thac sT 

Nghien ctru däc 
tInh cüa h thng 
truy cp quang-vô 

tuyên sr dicing 
bang tan cao 

SCM/MM W/RoF 
cho thông tin di 
dng thA h mâi 

Dông Hài Nam 
PGS.TS. 

Nguyn Van 
TuAn 

Trong thai dai  cong ngh 4.0, vic trao diii và truyn tái thông tin, di:r iiu là mOt  trong nhitng nhu 
cAu thit yu cüa mi cá nhân, t6 chüc cüng nhi.r các qu,c gia. Trên toàn cu, luu krcing d& lieu di 
dng së tang gp 7 thn tir näm 2017 dn nãm 2022, vài tc d tang truông là 46% dat  77,5 
exabyte mi tháng vào näm 2022 (met exabyte bang mt ti gigabyte). Li.ru hrorng truy cp tr thit 
bj không day và thit bj di dng s chim 71% Mng kru krqng IP vào näm 2022 [9]. Trong bi 
cánh do, he thng thông tin cap quang truyn trrc tip tin hiu tAn si vô tuyn tir hang chitc dn 
hang tram GHz, duc dt ten là song Millimeter Wave Radio-Over-Fiber (MMW / RoF) dã tth 
thành mt giài pháp day hia hçn và tiêm näng dê tang dung lirqng len gap hang tram ln so vâi 
ngày nay d dáp Irng nhu cu ngày càng tang nhanh chong cOa 5G và hon th niia là SG.Trong d 
tài nay së nghién cfru mt giai pháp cO th kt hqp h thng truy cp quang- vô tuyn str dicing 
bang tAn cao SCMIMMW/RoF cho thông tin di dng th h mói. ChAt krçing h thng truy cp 
quang - vô tuyn bang thông rng không nh&ng bj ành huâng b&i các loai nhiu gay ra trong sqi 
quang, bô khuch dai  quang, may thu quang ma cOn bj ánh hirO'ng bi các loai nhiu pha dinh do 
thi tit và pha dinh nhiu tia khi truyn trong không gian dn may thu cCa ngthi dung. Lun van 
së xây dirng mô hInh h thng SCM/MMW/RoF truy cp quang - yô tuyn, tinh toán yà yit 
chuong trInh mO phóng bAng Matlab nhAm danh gia hiu näng (BER, SNR) cüa h th6ng. Tir do 
tim bin phap nâng cao chAt krqng cüa h thng. 

135 Thac 

Nghien c(ru 1mg 
dicing các k5 thuât 
hoc sâu d dir bao 
bin dng dft lieu 

Mac Nhu Minh 
TS. H Phirâc 

Tin 

Cüng vri sir phat triên cüa Cong nghê thông tin, các mô hInh dira trên cac k thut hc may 
(Machine learning) và các h thng km tr& dU lieu lan (Big Data) ngày càng duçic 1mg diing rtng 
rãi khong chi trong cac ngành khoa hçc k5 thut ma cOn trong các ngành khoa hc xA hi nhu 
kinh t - tài chinh, giOp cho viêc dir báo bin dng cho kt qua chinh xác hon, ti uu hon. Chinh 
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chui thai gian vi l do trên, tôi d xut thirc hin 1un van nghiên ctu cac k5 thuât hçc sau d dir báo bin dng 
chui thii gian. Lun van dä xem xét bài toán dr báo xu hucng bin dng cüa chi s chimg khoán 
vâi hai each tip can. DAu tiên, vâi chi s VN-index, mô hInh LSTM cho thy có khã näng dir báo 
duqc xu huang thay di cüa chi s6 chrng khoán, LSTM cho kt qua tht hon phuong pháp trung 
bInh. Vài d& lieu HNX Index, lun van kháo sat cac cong ci machine learning theo cách truyn 
thng horn (khong dàng mang  no-ron) cho vic dv báo. O do, phn trIch thuOc  tInh së diroc thrc 
hin riêng; diu nay khác vâi mO hInh mang  no-ron ma lun vAn dA xem xét trong phn du, & do 
mang no-ron tir dOng  lira chçn thuc tInh trong qua trInh d báo. Kt qua cho thy, mô hInh 
Decision Tree cüng có th là mt lira chn h&u Ich cho bài toán nay. 

136 Thac si 

Xây dirng môi 
tru&ng tij xác 

minh SRAM cng 
kép bng phuong 

pháp xác minh ph 
quát 

Ta Quc Vit 

(1) TS. Vö Tun 
Minh 

(2) TS. Ngo 
Minh TrI 

Trong thit k vi mach  tIch hçip ngi.ri thit k sang tao  ra sAn phm thI ngu&i xác minh dAm bAo 
sAn phm do phAi dáp üng cht hrng t& nht khi dn tay khách hAng. Phirong pháp xác minh ph 
quát (UVM: Universal Verification Methodology) là môt phuorng pháp mô phong các thit k 
phn cfrng d xác minh chirc nAng. UVM duçrc xây drng v&i miic tiêu tao  ra mt phuong pháp mô 
phOng chung cho cong nghip vi mach.  RAM Video (VRAM) là mt dang  RAM dOng cng kép 
ph bin duçic sü diing cho b nh& video, cho phép CPU ye hInh Anh cüng lác v&i phn cCrng 
video dang dcc no ra man hInh, hAu ht các loai RAM cng kép khác du dira trên cOng nghé 
RAM tTnh - SRAM. D thng nht các ngOn ngfr thit k và xác minh, System Verilog (SV) dA 
diroc gi&i thiéu là chun ngôn ngU hcrp nhAt dành cho vic thit k phn c(rng va xác minh. T.r 
nhing vn d nêu trén, tác giA d xut mt nghién cüu có xây dijng mOi trir&ng tir xác minh cho 
SRAM cng kép bang phiiong pháp xác minh ph quát. D tài xây dirng môt môi tru?Yng tv xác 
minh, kim thu (Built In Self Test — BIST) nhm mô hInh hóa và kim tra chüc nAng hoat dng 
cAa SRAM cng kép d%ra trén ngOn ng& System Verilog. 

137 Thac si 

Nghien ciru 
phirong pháp sAn 

xuAt và mt s dc 
tInh cAa djch dam  
thüy phân tfr nOi 

tang hAi sam 
(Holothuroidea) 

Nguyn Thi Anh 

(1) TS. Ta Ngoc 
Ly 

(2) PGS.TS. 
Dng Minh 

Nht 

Ni tang  HAi sam là ph phm chInh cAa ngành ch bin HAi sam. Ph phm nay chira nhiu 
protein, chAt béo và khoáng chAt nên nghien cru nay nhm khAo sat khA nAng ing diing cAa phii 
phAm HAi sam vào di sang. Quy trInh cong ngh sAn xuAt djch dam  thAy phân tir ni tang  HAi 
sam dA diioc nghiên ccxu bang cách b sung papain. Ni tang  HAi sam xay nhuyn dtrqc b sung 
nu&c/nguyén lieu theo t l khác nhau, tOc dO khuây và thi gian thüy phân cCng khác nhau. Kt 
quA cho thAy, mtrc dO thAy phân cao nhAt dat  duc khi t' l b sung nuàc/nguyên lieu: 1,5/1 
(v/w); tc dO khuAy: mirc 1; th&i gian thAy phân: 180 phOt. MO hInh toán hçc v dOng hc phAn 
&ng cüa papain cting dA duçic khAo sat d nghién cfru Anh hir&ng cAa các yu t dn tc dO phân 
frng cüa enzyme bng mô hInh Lineweaver-Burk. Các thông so dOng hc Km va Vmax dA thrçc 
tInh toán IAn hot là 0,21 g/L và 1,69 mg/phCit. Nghiên c(ru cOn chi ra papain thO tfr mA du dA có 
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th thay th cho papain thuong mai. Kt qua phân tIch thành phn acid amin trong nOi tang Hâi 
sam chi ra ni tang Hâi sam có thành phn dinh duOrng cao khi phát hin duçc 16/22 loi acid 
amin, trong do có 8/9 acid amin thi& yu. Acid amin chim thành phân cao nht là Acid Glutamic 
(3,182 mg/g chit kho) và Alanine (1,925 mg/g chit kho). Khá näng bat g6c tir do DPPH cüa djch 
dam thüy phân khá cao: 62,8% khi mlrc d thüy phân 10 % tai 62oC. Tir các kt qua nay cho 
thay, djch dam  thüy phân tIr ni tang  Hái sam có khà näng 1mg diving cao vào vic san xut m 
phm, duçc phm, phân bón,... va cn duçic nghiên cfru rng rãi hn nhAm gop phAn phát trin 
bn vüng nganh ch bin thüy san. 
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Xây dmg và dánh 
giá quy trInh phân 

tIch benzoat va 
sorbat trong thirc 

pham bang 
phrnmg pháp sAc 
k' lông hiu näng 

cao 

VO Thj Minh 
Thuang 

TS. Mac Thi Ha 
Thanh 

Nhóm benzoat (Cong thc phân tlr C6HSCOO-) va nhóm sorbat (cong thlrc cu tao C6H7-COO-), 
hai trong nhing chat bâo quân duc phép dàng trong th1rc phAm, có chüc näng kim ham hoac 
tiêu diet vi khuan, nam men và nam m,c trong thuc pham. Miic tiêu cila nghiên clru nay nham 
xây dirng phucing pháp d xác djnh ham krqng benzoat và sorbat trong thijc ph.m bang phung 
pháp sc k' lông hiu näng cao (HPLC). Kt qua nghiên cüu dã xác djnh duc: Diu kiin sAc k 
HPLC; qua trInh xu I mAu d xác djnh ham hrçng benzoat và sorbat; Dánh giá và xác nhn giá 
tn cüa quy trInh; Xác djnh han  dung cüa các dung djch chuAn và 1mg dang  quy trInh dã duc xay 
drng d xác djnh ham luçmg benzoat và sorbat. 

139 Thac si 

Tht k b" d 
kh

de 
 b' ien ir ao C 0 

nghich luu nguon 
QZ trong he thong 

pin nang mg 
mat troi. 

Phan Thi Thanh 
Van 

TS. Nguyen 
. 

Kim Anh 

Luan van nay trInh bay vic thi& k b diu khin dir báo (MPC) cho cAu trüc nghjch kru ngun 
qZ (Quasi Z source inverter - qZSI) sIr diving trong h thng pin näng luçing mat  tthi (Photovoltaic 
system - PV). So vâi nghjch kru áp truyn thng, giãi pháp qZSI cho thAy hu Ich hcrn nhä vao 
khá näng nâng cao diên ap mt chiu dAu vao va khAc phvc duqc hin tucing ng&n mach  xây ra 
trong các khóa ban din. B diu khin PT thithng duçic áp dicing cho qZSI. Tuy nhiên, no có dac 
tInh dng hçc chum va chat hrang phu thuc vào b diu khin dOng din phIa trong. Mit nhtrqc 
dim khác cüa phuong pháp nay là su tn tai cila dac  dim pha khOng cijc tiu a phIa cAu trOc mt 

. . • . . . chieu. Dieu nay dan den hien tucrng khong on dinh cho toan bo he thong. Bo dieu khien du bao 
• ,. . ,. . . . 

theo mo hinh vcn so trang thai huu han  (Finite control set model predictive control - FCS-MPC) 
cO các uu dim nhu cAu trüc don gián (khong có cAu trüc diau khin ni tAng và khi diu ch) va 
d dàng áp diing vai h thng phi tuyn và các rang buc. Trong nghien clru nay, ham miic tiêu 
cüa qZSI bao gm dOng din cüa tai, cüa cun cam và din áp trén tii din. Sau qua trInh tM ru 
hOa ham miic tiéu, trng thai chuyn mach  t6t nhAt dugc diu khin dOng cat cac khOa ban dan. 
D xác nhn tInh hiu qua và khá thi cüa phuong pháp d xuAt, các phân tIch dtrgc khão sat bAng 
phAn mm Matlab/Simulink vâi các diu kin hoat dng khác nhau cña h thng. 
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140 Thac si 

Nghiên c(ru tng 
hçrp va bin tInh 
cht xüc tác trén 

ccr sâ Ceri oxit dê 
xlr l' hp chit hüu 

ca d bay hi 

Nguyn Thj 
Hông Tram 

TS.Nguyen 
DInh Minh 

Tuan 

Cerium oxit (CeO2) dà dircic nghiên cfru và (mg diing lam chit xüc tác nh?m vao tInh chat oxy hóa 
khCr và cu trñc dc bit ch(ma cac tam khuyt oxy, th hin hiu qua trong cac phàn 1mg oxy hóa 
hoàn toàn VOCs. Xüc tác CeO2 tang hcip duqc có hiu qua chua thirc sir cao trong phân 1mg oxy 
hóa toàn toàn toluene. Nghién clru nay dã tng hcrp xüc tác CeO2 bng phuang pháp thüy nhiêt tlr 
mui cerium nitrate và urea dng thmi xác djnh tInh chit dc tnmg b&ng các phixcmg pháp hóa l 
hiên dai nhu nhiéu xa tia X (XRD), kInh hiên vi din tlr quét (SEM), hap phii däng nhit nitcl cfing 
nhir dánh giá hiu qua trên he phàn 1mg lien tuc dé oxy hóa hoàn toàn toluene thành CO2 va ntràc 
trong dông không khI. Nhäm tang ctrng hiu qua xOc tác, tác giã dã biên tInh xñc tac CeO2 bang 
hai phuong pháp: lai tap  mangan vào trong cu trOc CeO2 và thay d6i tInh ch.t kt cu cüa CeO2. 
Vic bin tInh xüc tác bang Ca hai each trén du lam cãi thin hiu qua xiic tac. Trong nghiên c(mu 
nay, môi tuong quan giüa các tInh chat hóa l và hiu qua xüc tác cUng dtrçmc khào sat và chimg 
minh. 
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Xây dirng thut 
toán diéu khin 
cong suit cho h 

thng din da 
nguOn 

Dinh Hüu Quang 
- 

TS. Nguyen 
Hoàng Mai 

Ngày nay, hthi din dixçic cung cp tfr rt nhiu ngun nhu: nhit din, thüy din, din mat tthi, 
diên gió, diesel. Do có nhiu ngun phân tan nhi.r vây nén vic diu phi cong suit ciic b, tIre là 
sau tram  bin áp du cui cho nhung phu tãi cui cling tr& nén rt kho khän, nht là khi có khá 
näng qua tái hay qua non tái do ngun dao dong lan. Vic sIr diing ngun nang krcmng sach  va tài 
tao là diu hin nhiên phài dung, nht là diên mat tr?Yi và din gió. Trong khi nhctng nhà may thliy 
din có khâ nãng hôa tài len den 30 giây, nhit din len den hang gi, thI din mt tri hay din 
gió Iai  dao dng cong suit tInh tlrng giây, vi 4y không th bü kjp cong sut khi các ngun dién 
mt tthi và gió bién dng nhu vy. Luân van nay nghiên clru ye van dê phân phi cong suAt cho 
h thông din nhô bao gOm các nhà may din mt tri, din gió và thüy din dê sao cho dáp Irng 
cong suât là t6t nht bang cách dung diu khin m. Kt qua mô phOng tren Matlab/Simulink 
nhm ch(mng minh cho thut toán d ra, các s lieu tin cy và cho thy thut toán da giài quyt 
ducirc vn d kho khän trên. 
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Nghien cIru thit 
k thut toán diu 
khin truct bc hai 
thIch nghi cho tay 
may robot cong 
nghip 1mg dung 

mang my ron nhan 

tao 

Phan Quc Viet 
PGS.TS. Lê 
Tiên Dung 

Trong các phuorng pháp diu khin tay may robot, phuang pháp diu kin truçrt duçmc cong nhân là 
mt phuang pháp diu khin cho d chInh xác cao, manh mu và htu hiu. Thut toán tlmng duçyc 
sIr dung là diu khin truqt b.c 1 v&i phumng pháp l(mp bin. Vâi sir phát trin va tin b cüa khoa 
h9c cong ngh, các nhà khoa hçc dã cai tin phucmg pháp diu khin truçrt truyn thng len diu 
khin truot bc cao nhu bc 2, bc 3. Phucing pháp diu khin trucrt bc 3 yêu cAu rt nhiu dIr 
lieu cn tInh toán va chinh dinh nén gp khO khän trong trin khai thirc t. Hin nay, các tay may 
robot cOng nghiep cAn do chInh xác ngày càng cao nên các phumg pháp diu khin luôn cAn cái 
tin d di tuçng có th thIch nghi v&i các thành phAn bAt djnh, cac nhiu loan ni và ngoai h 
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th6ng. Chng hn nhis kt hqp them giãi thut logic m? (fuzzy), trI tu nhân tao  (Al),  mang  no ron 
nhân t?o  (Neutral Network), v.v. Trong d& tài nay, h9c viên tp trung nghiên cru, thit k thut 
toán diu khin trut bc 2 thIch nghi cho tay may robot cong nghip üng diing mang  no ron nhan 
tao nhm tang d chInh xác, giám hin ti.rqng chattering cling nhu tang khâ nãng thIch nghi cOa h 
th6ng trong diu kin lam vic thc t. 

143 Thac si 

Ung dung diu 
khin dtr báo theo 
mô hInh cho he 

. 
thong dieu toc nha 
may thüy din An 

DiAm 

. 
Ngo Phi Quoc 

TS. Trtrong Thi 
, 

Bich Thanh 

Trong mOt  nhà may thüy din khi có kru hrcing nithc qua turbine duçic diu chinh lam cho tc d 
cOa turbine — may phát thay di, sir thay di nay lam ânh huàng dn tn s cCa t may phát diên 
khi do së lam thay di các thông s cüa may phát nhix: din ap, tAn s& cong suAt.....Thirmg các b 
diu tc thu&ng dñng phirong pháp diu khin tIch phân kinh din (PID) và vâi các nhà may sIr 
dung b( diêu khiên PlD có nhuçrc diem là cac tham sO cüa các khâu KP, KI, KD duqc cai dat lai 
tir dAu khi tham so thay di, viêc chinh dinh lai các he s cOa PID rAt khó khãn. Tuy nhiên có môt 

. . . . , phtrong phap dieu khien thu duçic nhieu thanh cong trong trng dung vao dieu khien qua trinh cac 
qua trInh cong nghip do là diAu khiAn dur  báo. Diu khin du báo dã nhanh chong cho thAy tInh 
tm vit cüa no so vâi các phuong pháp tij chinh thông thu&ng khác. Mt tru diAm khác cCa diu 
khiAn dur  báo là có thA diu khiAn các qua trInh có tin hiu diu khiAn bj chan, có các diu kin 
rang buc, nói chung là các qua trInh phi tuyAn ma ta thu&ng gap  trong cOng nghip, däc bit là 
qua trInh phi tuyn phirc tap. 
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Nghiên clru chA 
tao xe robot tu 
d9ng dO theo 

diring han kim 
loai sir dumg  cOng 
ngh xi l' ành 

Hu'nh Nil Gian y g 
TS. Nguyn 

Kim Anh 

Lun van nay tp trung vào vic thiAt k& ch tao  và diu khiAn mt chiAc xe robot có thA tur  dng 
di theo mi han kim loai. No cling có thA di chuyn tren bA mat  kim loai vói nhiAu góc tir 0 dAn 
180 d. Nghiên clru nay, mt h thAng thj giác may tinh dang sIr ding dA gAn trên co thA cOa 
robot. Các hInh ânh luu trir vA dining han kim loai dirge thu thp và xir l dA diAu khiAn xc robot 
theo dñng mAi han trong th?ñ gian thurc. Van duing  tInh chAt hInh hçc nhAp nhô gcnn song (váy ca) 
cOa mi han kim loai, dac  diAm nay dirge sir ding trong qua trInh xu l ánh dA phát hin dining 
m6i han trên bA mat  kim loai. Giá tn sai leh së duqc xir l' bin b diAu khiAn, gilip cho robot barn 
theo mi han kim loai trén bA mat  kim loai nhiAm tir. Vic di chuyAn cüa robot có the có thA duqc 
1mg drng dA mang theo các loai thiAt bj khác nhau dA xi l' các vAn dA mi han kim loai hoac các 
vAn dA vA bA mat  kim loai nhim tir. 
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ie e nguon ap Th Lt  k 
tham chieu 

Bandgap cong suat 
th d ap su ung cong 

Nguyen Due 
Huy 

TS. Nguyen 
. Kim Anh 

Kh6i tham chiAu Bandgap là mit thành phAn co bàn, dong vai trO thiAt yAu trong rAt nhiAu thiAt kA 
mach tuong tin và mach s hiên nay. Chic näng quan trong nhAt cOa khAi tham chiAu là tao ra diên 

. . . .. . . . . . 
ap hoac dong then mot chieu co gia tn co dinh, it bi phu thuoc nhat vao sir bien doi cua mach do 

. . . . . .. . . . . 
nhieu, sun  thay doi ye dien ap nguon cap va bien thien cua nhiçt d9 trong cac dieu kiçn hoat dong 
khac nhau cia mach.  DA tài nay dA xuAt mt cAu tric mach  tham chiAu Bandgap cong suAt thAp, 
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ngh CMOS 28nm hoat dOng 6n djnh trong mOt  dãi din áp ngun cp tir 1,1 tài 2V vài h s6 khir nhiu ngun là 
54dB. Cu triic mach  nay  tao  ra giá frj din ap tham chiu du ra O,6V và dat  &rc h s phi 
thuc nhit d nhô hon lOppmlOC trong dâi nhit d hoat dng tir -400C tth 1050C. Dithi din áp 
ngun 1,2V, mach  tiêu thii dông chi 2,87 jiA, cho ra cong sut tiêu thi 3,46 tW. Vi mach  duqc 
thrc hin trén cong ngh CMOS 28nm, day là mt trong nhng cong ngh san xut vi mach  hin 
dai và hiu näng cao. 
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IIJ'ng ding PID-mir 
d diu khin h 
thng lái tàu thüy 

vài momen lái 
1 .STM. 

Phan Van Thng 
TS. Nguyen 
Quc Djnh 

Lun van nay tác giá dã dua ra cac mô hInh dng lirc h9c, phân tIch và sau do lra chçn phi.rong 
pháp diu khin, phii hp v&i d6i tuqng thirc tL O trong lun van tôi chçn mt phuong pháp 
Nomoto bc 2, mô tà ham dng lirc hçc cOa mOt  chic tàu tuAn tra nhó. Con tàu sir diing b diu 
khin PID — M?r d diu khin h thng lái tàu thüy vài momen lái 1 .5Tm. Các kt qua thu duqc 
nhm muc dIch khc phc nhiu tác dng vào h th6ng lái và con tàu. 
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Thit k ch tao  và 
diu khin mô 
hInh robot hai 

bánh tij can bang 

Phan Dirc Yen 
TS. Trn DInh 

Khôi Quôc 

Robot hai bánh tir can b&ng là thit bj di chuyn tij dng bng hai bánh xc, hoat dng dija trén 
nguyen l can b&ng con Ic ngircrc. Day là mt h thng phi tuyn, da bin, mang tInh l thuyt và 
thuc tin cao, dixccc sir diing rOng räi trong ngành diu khin tu dng d thir nghiém các phuong 
pháp diu khin khác nhau. H théng nay vn dang duoc các nhà khoa hoc quan tam nghiên ciru 
và phát trin nhiu thut toán diu khin tir tuyn tInh dn phi tuyn ln các thut toán diu khin 
thông minh. Da s các nghiên ciru sir diing giái thut di&u khin tuyn tInh va xoay quanh vic 
diêu khién can bang dung các giãi thut tim kiêm thir sai hoc phuong trinh toán h9c don gián. 
Lun van tp trung vào phân tIch phuong trInh toán h9c cña h thng bang phuong pháp 
Lagrange. Sau do, tác giá xây drng b diu khin ti uu LQR và áp dung thành cong cho h thng 
nay. Thit k, ch tao  mO hinh robot 2 bánh và thir nghim thut toán diu khin ti tru trên mO 
hinh thuc nghim. Kt qua thirc t chirng minh dtrc ring b diu khin LQR hoat dng tt ngay 
cà khi mô phOng trén Matlab/Simulink và trên mô hinh thijc nghim. 
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liTng diing diu 
khin hçc 1p  d 
diu khin tuabin 

Nguyn Nhu 
Thing 

TS. Nguyn 
Hoàng Mai 

Dng co tua bin khí vâi khi luqng và kIch thtthc nhO gon so vii các loai dng co cüng cong su.t 
khác, có tInh co dng cao, cong suit un hin dang duqc ing dang  rng rãi trong các tram phát 
din tinh và trên các phuong tin giao thông 4n tãi. Tir khi xut hin cho dn nay, dng co tua 
bin khí dã khng djnh drnc tInh uu vit cüa minh và là loai dng co không th thay th frong 
nganh hang khong và trong linh virc tàu thüy. Dc dim co bàn cira tuabin khI là cu tao  don giân, 
It hông hoc và tui th9 un. Nhuqc dim cüa chüng là dc tInh diu khin phirc tap,  d phi tuyn 
cao và khó bin di thông s trixc tip. ChInh vi 4y vic nghién ciru diu khin tuabin khI hin 
vn cOn nhiu khã nang mi d các nhà khoa h9c tham gia nghien ciru phát trin 1mg dung. Tir do 
tác giá dà ch9n huing nghiOn clru thit k bô diu khin cho t hcip tua bin khi vii mac  dIch xây 
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dirng cu trOc không qua phIrc tap, nh.rng dam bâo duqc tInh dáp ing nhanh và khâ näng kháng 
nhiu t&, các thay di tham si h thng, d tài "tFng diing diu khin h9c 1p dê diu khin tua 
bin khí" &rc thrc hin nhm nâng cao chit lircng dng h9c cüa bO diu khin tua bin khi. 
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ThI nghim xác 
dinh khã näng chiu 

lijc cüa Sfl hen 
hçrp thép-bê tong 
sir diing môt s 

loai ton ph bin 
trén thj tnrng 

Hu'nh Ba Vinh 
PGS TS Trn 

n ' g u g 

Hin nay, san lien hqp thép — be tong dang dtrcc scr diing ngày càng nhiu trong thit k nba dan 
ding và cong nghip. Khi thit k san lien hçip phái tuan thñ tiéu chun Eurocode 4, dira vao tInh 
chit cong trInh và chçn kIch thuâc ton chuyên dung (tOn san Deck) phñ hçp. Tuy nhiên, trén thijc 
t vn có khá nhiu cong trInh dan dung vfra và nhô si'r ding ton lçp mái (d dày thtrng tfr 
0,45mm dn 0,5mm) thay cho ton san chuyen dung  d lam kt cu san lien hcp vOi chiu dài nhjp 
san khoàng 1,Om. Vic sü dung  ton lcrp mái d lam kt cu san lien hçip nhir trén hoàn toàn chisa 
quy djnh trong tiêu chun, quy chun hin hành ma chO yu dira  trén kt qua thi cong thirc t 
các cong trInh tlxo'ng tir  dà cO. Do do, khO kim soát kt qua thit k& cCng nhu gay mt an toàn 
cho cong trInh khi di vào 4n hành. D tài xác djnh và dánh giá khá nãng lam vic cOa kt cu san 
lien hçp khi sü dung  mt s loai tOn 1p mái thông dung  d dua ra nhüng Ri khuyên hflu Ich dn 
ngUi thit k khi lura  chçn kt câu san là san lien hçrp thép — be tOng. 
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Khâo sat dánh giá 
hin trang chit 

lucrng be tOng mt 
s cOng trInh dan 
dung trên dja bàn 
thành ph Hu 

Nguyn Th 
Quang Thinh 

TS Pham M y 

Kt cu be tOng/be tong c6t thép là vt lieu ducic si'r ding rông rãi trong linh vurc  xây dung dan 
dung tai các khu dan cu trén dja bàn thành ph Hu& do cung d, do bn và tInh sn cO trong khu 
vurc thành ph nOn giá thành rO. Do do, ngày nay có môt s lucrng ion các cOng trinh trOn dia bàn 
thành ph sr duing  kt cu be tOng/be tong ct thep và con si nay phát trin tfrng ngày. Nhäm dam 
bão an toàn cho kt cAu trong qua trInh dim vào khai thác, sCr duing tai các khu dan cu cung nhu 
duy trI tuôi th cOa cong trInh. Vic dánh giá chit hrcmg kt cu be tông/bê tong ct thep là rat 
cn thit di vi các cong trInh trên dja bàn thành ph HuL Däc bit là nhuxng cOng trInh dan 
dung tai  cac khu dan cu sir dung  be tông/bO tong ct thep chju tác dOng cOa môi trucmg tir  nhin 
rt iOn. Do v.y chit krçing be tong (cuong dO be tong) bj suy giâm theo thai gian, nu chung ta 
khOng có bin pháp theo doi, kim tra, dánh gia khà näng chju lc con lai  cOa kt cu thI khá näng 
gay mt an toàn, nguy him, de d9a dn tinh mang và tài san nói chung rt cao. Tác giâ dä kháo 
sat hin trang be tong môt s cOng trInh dan dung  tren dja bàn TP. Hu và dua ra các dánh gia. 
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Phân tich ành 
hu&ng tin d thi 
cOng dn chi phi 

xây durng cOa mt 
s cong trInh tai 

thành ph Dà 

Nguyn Hoàng 
Yen Nhi 

PGS.TS. Dng 
Cong Thut 

Ngành xây durng  luôn phâi di mt vOi vn d khó khän v ánh hithng bit dOng gia cà dAu vao. 
Di tuqng khào sat cüa d tài là diu tra ánh huOng cOa bin dng giá len chi phi gói thu. Trong 
qua trinh thu thp gia thj trithng cOa 4t tu, may móc va nhân cOng d dir  doán qui lut cOa bin 
dôi giá, ip bang dü lieu gia vt tu qua các thi dim, phân tich, so sanh và dánh gia sir  ânh huOng 
cOa tin d thi cong lOn chi phi xây dung d an. 
Sir thay di giá frj gói thu qua tirng thri dim cho thy sir  ánh huOng lan cüa bin dng giá dAu 
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Nng vào di vi tang chi phi dr an. Dng thai, chü dAu tu cn quan tam dn quán l rüi ro chi phi, có 
phuong an dr phàng d chü dOng giám thiu sij tác dOng cüa bin dng giá, d dam báo dir an 
ducic hoàn thành dOng tin dO vâi chit hrcing cao nhAt theo yeu cu 
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Nghiên elm thrc 
nghim khà näng 
ehng xâm thuc 
chloride cüa be 
tong có sIr diing 
tro bay và xi là 

cao 

Lé Nguyn 
Hoang Huy 

TS. Nguyn 
Van ChInh 

Sir xâm nhp cüa ion clorua là mOt  trong nhiing nguyen nhân chInh gay an mon ct thép trong be 
tong lam hir hai  kt cu be tong c& thép. DO bn chng thm ion do qua be tong phii thuOc  vào 
nhiu yu t, trong do có phi thuOc  chü yu vào thành phAn cp phi, loai xi mang, 1oi c6t lieu,... 
Hin nay có nhiu nghien ct'ru d tim ra các ngun vt Iiu thay th xi mäng nhm nâng cao do 
bn cña be tong. 
Lun van nghien elm thirc nghim ánh hi.r&ng cüa tro bay và xi là cao dn khã näng chng xâm 
thiic ion clorua cüa be tOng. Ti lê các thành phn cp phi là xi mäng: cat: dá = 1: 2 3 và giU 
khong dOi trong suôt thI nghim. Xi màng duçc thay the bii tro bay và xi là cao vâi tOng khôi 
krcmg tro bay và xi là cao thay th xi mäng là 20%. Ti l nuOcItng bOt  (tng cOa xi mäng và tro 
bay, xi là cao) là 0.6. Các thI nghim cumg dO chju nén duçrc thirc hin tren mu 1p phuong kIch 
thrnrc 150x150x150mm, các thI nghim dO thm ion clorua duqe thuc hiên trén mu hInh tru có 
dtthng kInh 100mm và chiu dày 50mm. Tt cã các thI nghim duçc thire hiên tai các th?yi dim 
28 ngày, 56 ngày và 120 ngày. Kt qua thI nghim cho thy ring nm trong giIri han  nghien elm 
cüa dê tài cu?ng dO chju nén cña các mâu be tOng có tro bay và xi là cao thay the 20% xi mang 
dat dn ci.rrng dO tixcmg &rang (vIm sii giãm cu0ng dO chi khoàng 7% so vIi mu di chlrng) hoc 
lou hcm mu di chlrng tai  thai dim 120 ngày tui. Tro bay và xi là cao có th dcic sIr diving 
dng th?i d thay th 20% xi mäng nhm tang cthng khá näng chng thm iOfl do qua be tOng. 
Nm trong giói han  nghien elm elm d tài, tác già d xut sIr ding 10% tro bay, 10% xi là cao S95 
thay th xi mäng vi gop phn nâng cao khâ näng ehng thm ion do qua be tOng và dam bâo 
cuOng ehju nén gn bng so vli mk di chlrng. 
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Nghien thu 
dicing t' l tro bay 
hop l' elm cae nhà 
may nhit din dA 
so sanh su phát 
trién cithng dO 
chju nén eOn be 

tOng 

NgO Thanh Vinh 

- 

PGS.TS. 
Tnrcrng Hoài 

ChInh 

Hin nay, cad ngun tài nguyen thien nhien nhu cat, da vOi, da dang dn can  kia, ngành xây dirng 
gp rAt nhiu khó khãn khi ngun nguyen lieu ngày càng han  ch. VI vy, tn dicing cac loai rac 
thai cOng nghip trong xây dimg, nhm mang lai  hiu qua kinh tA, vira xlr l' dircic rae thai cong 
nghip, vira tit kim va tn diing ngun tài nguyen thiên nhien. Do do, vic sIr dang  tro bay là 
loai ph phAm eOa cOng nghip thit din (cii th là nhà may nhit diOn Vinh Tan 1,2,4) thai ra dA 
dOug lam vt lieu xây dirng, thay th mOt  phAn xi mang trong e tong là vAn d cAp bach mang lai 
hiu quO kinh t rat thi& thirc. 
MOt trong nhIrng vAn d quan tr9ng là nghien elm sIr dung t l phAn tram tro bay thay th xi 
mäng d mang lai  hiu quO t& nhAt. Vi 4y, trong lun van nay tad giO so sanh Onh hixIrng eOa cOc 
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t' l 8%, 16% và 24% tro bay cOa các nhà may d thay th cho xi mäng dn sir phát trin cuing 
d cüa be tong có cp d bn B30, B35. 
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Phân tIch rüi ro 
trong qua trInh thi 
cOng xây dung tai 
mt s cOng trInh 

khu kinh t cira 
khtu Nam Giang - 

Quáng Nam 

HuS'nh  Tn Dat 
PGS TS Dan 

COn h g 

Hin nay, rüi ro là mOt  vn d duc quan tam trong hAu ht các linh vijc trong xã hi. Cong trInh 
xây drng là mt san phm dc bit, vi 4y trong qua trInh thi cOng xây dirng rOi ro luOn luôn tim 
n. Däc bia, khi xây dirng a các khu virc vüng sâu vüng xa, vñng nOi hoc biên gioi, rOi ro càng 

trâ nén phi'rc tap  và da dang.  Nu rüi ro dtrçc xác djnh mt cách nhanh chong và chInh xác, các 
nhà quán Ii có th lam giám thiu mfrc d rüi ro trong qua trInh lam vic. Lun van nay dà d xu.t 
và dánh giá các nhân t rüi ro trong qua trInh thi cong xây drng tai  huyn Nam Giang, tinh Quâng 
Nam. Lun van dà c6 gng thu thp s lieu, phân tIch djnh tInh và djnh luqng các nhân M rOi ro. 
Kt qua cho thy, s lieu khão sat thu thp duqc là có nghia và tr do d xut mt s giâi pháp 
giám thiu rüi ro. 
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Dánh giá phmmg 
pháp ph phan (mng 
trong tInh toán tai 
trong dong dt len 
nha nhieu tang co 
kt cu khOng du 

dn vâ d xon 

N n Thi guy . 
Thuan 

PGS TS TrAn 
Quang Hung 

D tài dánh giá, so sánh (mg xü cOa kt cu nba cao tng khOng di xirng, dix(mi tác ding cCia tâi 
trong dông dt duqc tmnh theo ph phân (mng quy djnh trong tiêu chun. Kim tra lai  chInh xác cüa 
phu'ang pháp dira vào so sánh vOi mO hInh phân tIch tric tip phán (mg nhà dithi tác dng cüa gia 
toe nén thay di theo thmi gian (time history analysis). COng trInh dugc mO phóng có kt cu cao 
tang (13 tang) khOng d&u dn và d xon. Nii dung so sánh gifra 2 phi.rcmg an ph phân (mg va 
lich si'r thmi gian dima trên s lieu chay mô hInh Etabs ly kt qua cüa chuyn vi dinh va chuyn vi 

. . 
lçch tang. 

Két qua cho thây chuyn vj dinh theo ljch s(r thii gian Max(Ux)=10.953mm, Max(Uy)= 
12.59mm, theo ph phàn üng Max(Ux)10.471mm, Max(Uy)= 15.06mm 

Kt qua cho thy chuyn vi dinh theo Ijch scm th?imi Min(Ux)6.975mm, Min(Uy)= 11.821mm, 
theo ph phàn (mng Min(Ux)8.922mm, Min(Uy)= 14.534mm 

156 Thac si 

NhiOn CTU iciià 
nang ung dung vat 

lieu ETFE trong 
cong trmu xay 

dmng cm Viçt Nam 

Nguyen Nhat 
Hoa 

,. 
TS. Bui Quang 

. 
Hieu 

Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) là mt loi nhira déo g6c fib dircmc scm di,ing d thay th cho kInh và 
nhira c(mng trong mOt  s tôa nhà hin di trén th giài vI cO nhüng dc tInh ccm h9c uu vit. Màng cang ETFE 
thithng ducyc 1mg diing lam tm p mt dirng hoc thm 6p mái cho các cong trinh bang each lien kt vOi h 
kt cu d là khung phâng hoäc khung không gian, trong do mi phAn tcr Co th dwmc 1p dat và thao tác môt 

. . ., . . . ,. cach dQc lap. D Viçt Nam vat lieu ETFE con kha mài me va Ia  lam doi vrn cac cong tnnh xay dimg. Luan 
. .,. ., van nghien ci.ru kha nang ung ding vat  1iu ETFE trong cong trinh xay dimng tai  Viet Nam bang cach ftao 

sat sirc chju tãi cüa 4t lieu màng cang ETFE, trong mOt  &mn nguyen kt cAu, duài tác dng cOa tãi trQng giO 
bäo tai Via Nam. D tài nhm xác djnh và dánh giá ctrmng dO chju 1urc cCa 4t liOu  màng cang ETFE d dua 
ra nhftng kik nghj v ing 1rc cang trumàc hçirp l cCa màng trong k& cau, nhm dam bào khã nang lam vic 
và scmc chju tãi cCa 4t lieu, sm n djnh và tham mi  cho cong trInh. 
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157 Thac si 

Tinh toán cit thép 
nhà nhiu thng 

chiu nén léch tam 
theo TC\'N 

5575:20 12 và BS 
EN 1993:2005 

,. 
Tran Thai Binh 

PGS.TS. TrAn 
Quang Hi.rng 

Tiêu chun BS EN 1993:2005 là tiêu chun v thit k kt cu thép cho cong trinh, dirçrc áp ding 
a cac nuâc Lien minh Châu Au và dang duçic nhiu nuâc trén th giri dua vào si'ra ding. Trong 
giai doan hi nhp và phát trin hin nay, vic tip thu và áp ding nhi:rng tin b cOa khoa hçc k 
thut tir các nuâc tiên tin trén th giâi là nhim vii quan trong di vâi ngành xay drng & nu&c ta. 
Do do, luân van: "TInh toán cot thép nhà nhiu tang chiu nén léch tam theo TCVN 5575:2012 và 

, ., ., . ,. 
BS EN 1995:2005 , tap trung nghien cru sr khac nhau ye quan niçm chieu dai tinh toan cua cçt 
thép trong khung và quan nim kim tra n djnh tng th cüa ct thép nhà nhiêu tAng chju nen 
loch tam theo hai tiéu chuAn: TCVN 5575:2012 và BS EN 1993:2005. Lun van thA hin nhtrng vi 
dii tInh toán ciii thA và torn t&t nhttng kt qua dat  dixçc.Tir do, có Ca s& d d xuAt cách tInh toán 
linh hoat và phü hçip trong thrc t vA khá nãng chju nen loch tam cOa ct thép nhà nhiAu tAng. 

158 Thac 

Dánh giá các nhân 
t ânh huâng dn 
chi phi Va tin dO 
thi cOng cCa các 
dij an xây dirng 
trén dja bàn Dà 
Nang trong giai 
doan thi cong 

Nguyen Van 
bang 

PGS.TS. Dtng 
Cong Thut 

Môt dr an dixie xem là thành cOng thI hai tiéu chI dAu tiên phãi duçc thc hin do là tin d và 
chi phi. Nhung thông qua các nghiên c(ru gAn day thI tInh trang chm tiAn dt và vuot chi phi ngày 
càng tang. Các dij an xây dirng ngày càng tang trén dja bàn thành ph thI nhiAu dir an tInh trang 
chm tik dO và vlxçlt chi phi cüng tang theo. VI vy, miic tiéu nghién cO'u eCa 1un van nay là 
"Dánh giá các nhân t ânh hix&ng dn chi phi và tin dO thi Cong cCa các dir an xây drng trén dja 
bàn Dà Nng trong giai doan thi công". 

DA tài nghién cüu nay dixcic thirc hin d%ra trén phi.rang pháp nghién cüu ttng hçip, bao gôm vic 
üng dung  l' thuyt và nghiên ctru trir&c, phOng vAn, lAy kin cOa các chuyên gia thu thp và xfr 
l dir lieu. 
Muc tiêu chInh cCa d tài là xác djnh các nhân t chInh gay gay chm tin dO thi cOng và vilçit chi 
phi cüa các d an trén dja bàn Thành ph Dà Nng trong giai don thi cong d tir do dA xuAt mOt 
s giái pháp d giâi quyt nhirng tác dOng nhAm giàm thiAu ánh hu&ng chi phi và tiAn do dn cac 
dr an xây dirng trên dja bàn Dà Nng trong giai doan thi cong. 

D tài nghien ciru 150 mAu khâo sat vâi 30 yu t lam tang chi phi và chm tin dO eCa các dir an 
trén dja bàn Dà Nng. Qua thu thp, phân tich dir lieu khào Sat và thông qua phucmg pháp kiAm 
djnh h s6 Cronbach's Alpha, phuang pháp phân tIch nhân t EFA vâi phép xoay Varimax, 
phuang pháp hi quy da bin d xác djnh các yu M và chia thành 6 nhóm có khâ näng gay chm 
tin do và vuqt chi phi cho các dir an trong giai doan thi cOng: (1) lien quan dAn h sa thiAt kA-. 
d? toán; (2) lien quan dAn h9p dng và näng lirc quàn l'; (3) lien quan dAn tài chinh; (4) lien quan 
dAn näng 1irc thi cOng; (5) lien quan dAn kénh thông tin và rrig xCr giira các ben; (6) lien quan dAn 
yAu tA khách quan. Tir 6 nhóm nhan tA do hçc vién dira ra dA xuAt mOt  sA giãi pháp dA giài quyAt 
nhU-ng tác dOng nhAm giâm thiAu ánh hu&ng chi phi và tiAn dO dAn các dir an xay drng trén dja 
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bàn Ba Nàng trong giai doan thi cong. 
Tom li, vo.i nhC1ng gi dä dat  dugc trong nghiên thu, Lun van dã dim ra mt góc nhIn tng quát 
cho ChO du tix, các dan vj quãn l, tu vAn, thi cOng xác djnh ducic các yu t quan trcng lam vuqt 
chi phi, chm tiAn di và dua ra giài pháp ti ixu d kim soát và giàm thiu tInh trang chi phi thI 
tang ma tin d thI chm. 

159 Thac si 

Giái pháp thit k 
và bin pháp thi 
cOng ng khói be 
tOng ct thép nhà 
may nhiêt dién. 

Lê Thanh Hung TS. Pham M5 

Ong khói be tong c& thép (BTCT) trong nhà may nhit diên NMND) luOn duqc xem là mt kt 
cAu phirc tap  vâ khO thi cong. Tuy nhiên, a nir&c ta hin nay, giài pháp thiAt k ng khói BTCT 
chi.ra dixqc ph bin và quy trinh t6ng quát vn chua ducic d cp cii  th trong các giáo trInh, tài 
lieu hay các tiéu chuAn. Ngoài ra, vci xu th phát trin các cong ngh thi cOng hin dai,  có nhiu 
cong ngh thi cong kt cAu ng khOi BTCT dirçrc nghiên ciru và ap dung,  v&i nhiu iiu dim khac 
nhau. NOi dung cOa D tài là trInh bay mt giãi pháp thit k ng khói BTCT theo Tiéu chuAn M 
ACT 3 07-08 và bin pháp thi cong cii  the theo cOng ngh thi cong van khuôn trirclt. Be tài së giói 

' thiu m,t quy trInh tOng the lIt do lam cci sâ de dOi chiêu vói các tnthng hçip khác nhau, tie có the 
áp ding trong cOng tác 1p dir  an, thit kA, thi cong ng khói BTCT NMND c[ing các kt cAu khác 
tuang tir  trong linh vlrrc xây dirng 

160 Thacsi 

Tinh toán giái 
pháp nâng cao 

hiuquã4nhành 
cOa h thAng pin 

mat trai 

HuS'nh Ngoc 
TuyAn 

TS. Doàn Anh 
TuAn 

Näng lucrng tái tao  dang trö thành giài pháp thit thuc nhAt d dáp üng van nan  ye môi truO'ng 
cOng nhix sir can kit cOa ngun nhiên lieu hóa thach. Tuy nhiên, nhting ãnh huàng cUa các yu t 
tir nhiên: vn tc gió, hin tirçrng che khuAt mt tthi,... gay ra nhiu tác dng xAu dAn ngutn nàng 
krçcng tái t?o  và dc bit là vâi nguAn näng krqng mt tthi. Sir  thay dAi bAt thithng cOa nhit d và 
büc xa nhiêt trong ngày lam cho nãng krcmg dAu ra cUa pin quang din luôn biAn dng. Nhung b 
chuyAn dAi DC/DC kAt hcp các phucrng pháp diAu khiAn dang ducic phát triAn nghién ciru dA có 
thA dáp Irng dircrc cacyéu cAu a du ra cOa h thAng pin quang din khi có sir  thay d6i dt ngt 
các giá frj dAu vào. Be nâng cao hiu suAt lam vic cOa tam pin cOng nhir näng Iugng dAu ra, các 
thuât toán "Bit diAm cOng suAt circ dai-MPPT" cOng phài dirçrc tich hqp vào. Hai phuang pháp 
MPPT sa dung phA biAn là: Thut toán nhiu loan và quan sat &o (Perturb and Observe) và 
Thuât toán dién dn gia tang INC (Incremental Conductance), song hai phi.ro'ng pháp nay vn cOn 
tn tai  nhiAu nhucrc diAm: khà nang dáp üng chm, gay thAt thoát mt phAn näng hrcrng,... Do do, 
cAn phái cO them các thut toán cãi tiAn. BA tài tinh toán giài pháp dA nâng cao hiéu qua cOa h 
thAng pin quang din cO them cac thut toán MPPT lai cài tiAn nh&m khc phuc dtrçrc mt sA 
nhu?c diAm cOn tAn tai  cOa các thuât toan truâc day va thiAt kA mt h thAng näng hrqng mt tthi 
cAp din cho mt pht tâi. 
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161 Thac sT 

Nghiên elm ánh 
huàng khi du nM 

các nguôn näng 
luçng mOi vào 

1uIridin 110kV 
khuvtrctinh 
Quâng Trj 

Phan Ngçc 
Quang 

PGS.TS. Ngo 
Van Duong 

Hin nay trén dja bàn tinh Quãng Trj chi có 1 tram ngun 220kV Dông Ha cp din cho lithi din 
110kv. Theo Quy hoach và djnh huâng phát trin các ngun din tr näng lucmg tái tao  thüy 
din, din gió, din mt tthi, din sinh khi...), dc bit khu virc huyn llixlmg Hóa va huyn Däk 
Rong tinh Quang Trj du tu phát trin nhanh nhiu ngun din, Cong sut dt cac ngun thüy 
din, phong din lou hcm nhiu so vâi phii tái, lirài din truyn tâi chua dáp 1mg kip. Lun van tp 
trung xây dmg mô hInh h thông din 110kV tinh Quang Trj bang phân mém PSS/E, tién hành 
phân tIch dánh giá mIre dO vn hành cüa luIri dién trén ccr sâ so d krâi din khu virc tinh Quáng 
Tn và nhu cu phii tâi giai doan 2020-202 1 có xét den näm 2025. TInh toán chê do vn hành bInh 
thu?mg, ché dO 4n hành sir cO de tr do xac djnh các trumg hqp cO th gay qua tài, hu hông, nguy 
him ânh hiRmg dn an toàn 4n hành h thng. D xut cac giãi pháp thirc hin câi tao  nâng cp 
lithi din phü hqp vIm hin trang cüng nhu' quy hoach d nâng cao khá nang an toàn 4n hành luli 
din, dáp 1mg nhu cu phát trin kinh t xã hOi,  an ninh quc phông khu virc. 

162 Thacsi 

Xlr 1' mile thai do 
thi cho khu vuc 
Huay Longkong, 

thành ph6 
Kaysone 

Phomvihane, Lao 

Mala 
Silibounyasane 

PGS.TS. TrAn 
Van Quang 

Cüng vIm sir phát trin kinh t và hOi  nhap cña thành ph, chin krcic phát trin thành ph 
Kaysone Phomvihane dn dAn duqc th?c hin. Ben canh  sir dAu tu dir an phát trin nh&ng linh 
vtrc khác thi linh vuc môi tnth ng cüng có quy hoach quãn l nhis chAt thai rAn, khI thai, nuIc thai 
ma nhât là thu gom va xl l nuIc thai sinh hoat tl hO gia dInh Va the co SI djch vii: bnh vin, 
khách san, tru&ng hçc,. . .vv là vAn d uu tiên clia khu virc nay. 

VIi dê tài " Xl l nuIc thai do thj cho khu virc Huay Long Kong, thành phô Kaysone 
Phomvihane, Lao" da tong hcp day dü thông tin, dü lieu và các so lieu thirc nghim dê lam co sl 
cho vic giâi quyOt van dé 0 nhim nuIc thai do khu virc Huay LongKong gay ra cflng nhu dê 
xuAt thit k dtrcc mOt  tram xl l nulc thai cho thành ph. 

163 Thacsi 

Dánh giá táe dOng 
dn môi trlx&ng 
nuót cIra dii an 

. 
thOy din Se Kong 

5, tinh Se Kong, 
Lao 

Saniphonh 
Amphaivanh 

TS. Phan Nhu 
ThOC 

Dii an thüy din Se Kong 5 là mOt  trong nhiu dir an cung cAp näng hrqng cho Lao và Thai Lan 
dir kin xay dirng trén thucmg ngun song Se Kong. Dra theo Nghiên CIU khâ thi dAu tu xây dirng 
cong trInh thüy din Se Kong 5, d tài "Dánh giá tác dOng dn môi tnu?lng nuIc cüa dir an Thüy 
diên Se Kong 5, tinh Se Kong, Lao" dã tng hcip dAy (10 thông tin, xl l' dl lieu, lam co sIr cho 
ViC dánh giá hin trang mOi tnu&ng nulc tai  khu virc, dng thIn dua ra nhlng dii báo tác dng và 
de xuât các bin pháp k5' thut phOng ngIra, giám thiéu tác dOng  tiOu C1TC và phOng nglra, 1mg phó 
rIO ro, sir c COa dij an. D tài dã gOp phAn b sung them co sI khoa h9c, each thlre tip cn d 
dánh giá tác dOng dn môi truIng nuIc d6i vli dir an thily din Se Kong 5 nh&m h tr cho co 
quan chlrc näng cO CO sIr xem xét, l?a  ch9n quyt djnh phi.rong an xây dijng cOng trInh phO hqp 
vli miic tiêu phát trin bn vIng mOi truIng, bâo v mOi trtring nuIc tai  khu vijc. 
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164 Dai  h9c xem tai http://sv.dut.udn.vn/G  ListDoAnTN.aspx 

G. Cong khai thông tin dào tao theo dcm dt hang cila nhà ntrâc, dja phi.rcmg và doanh nghip 

STT Ten don v dt hang dào to S hrçrng TrInh d dào to Chuyên ngành dào t30 Kt qua dào to 

1 KKT Vung Ang, Ha Tinh 65 Di hçc Cong ngh ch tao  may 60 

2 KKT ViIng Ang, Ha Tinh 13 Dai hçc K thut cci khI 4 

3 KKT Vüng Ang, Ha Tinh 31 Dai h9c K5 thut din — din tCr 31 



H. Cong khai hi nghj, hi thào khoa hçc do ca sâ giáo dic t chrc 

STT Ten chü d hi nghj, hi thão khoa h9c Thô'i gian t 
chu'c 

Bla  dim t 
chirc 

S hrqng di biu 
tham dtr 

1 

Workshop Kin true - 
Xây dung quc t thn III giUa Khoa Kin 
true, Khoa Xây dvng  Cu duO'ng - 
DUT và Trumg Thiêt k vüng cüa 
Dai h9c Utsunomiya (Nht Bàn) 

01/03/202 1 Trire tuyn 

2 

Tça dam Nghiên cUu Khoa hçc & 
Dào tao  giva Trtr&ng Dai  h9c Bach khoa — 
DI-IDN và Trithng Dai  hçc K5 thut 
Troyes. 

22/01/202 1 
True tuyn 

20 

3 
Hi thâo Quc t v Cong ngh Tiên tin 
thnthir 19 14/01/2021 

Trire tuyn 
10 

4 
Hi thão v cong tác dao tao  nganh Din 
tü - Vin thông 26/03/2021 

True tuyn 

I. Cong khai thông tin v& eác hoat dng nghien ciru khoa hçc, ehuyn giao cong ngh, san xuAt thu và tu vn 

STT 
Ten dy an, nhim 
viii khoa hçc cong 
ngh 

Ngirôi chü 
trl và các 

thành viên 

Ditác 
trong 

niroc và 
quoc te 

Tho'i 
gian 
thuc 
hiên 

Kinh 
phi 

thirc 
hin 

Tom tat san phm, 
irng ditng thiyc tin 

Ghi chO 

Nghien cu.ru thuc 
nghim cci tInh hon 
hçip PMMA/PC 
duxc san xuât trên 
may dOe phun ep 

TS. bang 
Van Thanh 

2020- 
2021 

30 
Bài báo khoa hçc clang 
trén tap  chI thuc danh 
m1ic Scopus 

Cp 
Trueing 

2. 

Thit k, eh tao bO 
hi hru khI thai 1p 
eho xc may su'r diing 
nhiên 1iu xäng sinh 
h9c nhàm giám ô 
nhim môi tnrYng 

TS. Nguyen 
Quang 
Trung 

2020- 
2021 

45 
Bài báo khoa hçc clang 
trén tap  ehI thuc danh 
mac SCIE 

Cap 
Trueing 

Giâi pháp xáe djnh 
d tuci eOa trái cay 
dua trên ph cn 
hng ngoai 1rng 
diing he may và 
Internet of Things 

TS. Ninh 
Khánh Duy 

2020- 
2021 

30 
Bài báo khoa hc clang 
trên tap  ehI thuôe danh 
mae Seopus 

Cap 
Tru&ng 

4.  

Nghiên cCru phucmg 
pháp giâm thiêu 
hiu ung eu thang 
trong khôi phac ánh 
so 

TS. VO Due 
Hoang 

2020- 
2021 

30 
Bài báo khoa hçe clang 
trén tap  chI thue danh 
mac Scopus 

Cap 
Tnthng 

5.  

Phát trin môt thuât 
toán tin hóa d thi 
tru hóa vice 1p k 
hoach bào trI nhóm 
cho h th6ng san 
xuAt phan tan ye m.t 
dja1. 

TS. Nguyn 
H ST Hung 

2020- 
2021 

25 
báo cáo khoa hçc clang 
trên kS'  yêu thuôc danh 
muc Scopus 

Cap 
Trung 
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Di tác 
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niro'c và 
quoc te 

Thô'i 
gian 
thiyc 
hin 

Kinh 
phi 

thtrc 
hién 

Tom tat san phm, 
frng dung thyc tin 

Ghi chIt 

Thi& k h thng 2020- 
mang pTTN 2021 

6 
(private The Things 
Network) cho các 

ThS. TrAn 
Van LIe 

20 
Bài báo khoa hçc däng 
trén tap  chI trong rnróc 

Cp 
Tru&ng 

1mg dung 
LoRa WAN 

Nghiên e(ru v ni 2020- 
that không gian 
trung bay san phâm 

2021 

Khoa hçc & cong ThS. Bài báo khoa h9c dang Cp 
7. ngh trong truông 

Dai hoe, áp ding 
cho tnthng Dai hQc 

Nguyn 
Khánh T1r 

25 trUn tap  chI trong nu1mc Trithng 

Bach Khoa - DH Dà 
Nng. 

Nghiên ei'ru hoàn 2020- 
thin quy trInh phân 
b rUi ro dir an du 

2021 

8 
tu xay dijng c sâ 
h tAng giao thông 
theo hInh thüe doi 
tác cong tu(PPP) tai 

ThS. Pham 
Thj Trang 

20 
Bài báo khoa h9c dang 

trên tap  chI trong ni.ràc 
Cp 

Trithng 

Viét Nam 

Nghiên clru và I'rng 2020- 
diing cong cu h trq 
qua trInh ra quyêt TS. TrAn 

2021 
báo cáo khoa hc dang 

Cap 
9. djnh cho dir an 

nghiên elm và phát 
triên trong môi 
tnthng Living Lab. 

Thj bang 
Giang 

25 trên k' YU  thuc danh 
mic Scopus 

Tmg 

Nghiên elm tInh 2020- 
chat c l và vi cu 2021 
trUe cUa chAt kt TS. D Thj Bài báo khoa hc dang CAp 
dInh sIr diing Tro 
bay và Silica Fume 

Phircmg 
25 

trên tap ehI trong nuIrc Tru&ng 

Ir nhit d cao 

Nghién elm din 2020- 
biên vá dir báo xâm 
nhp mn ha hmu 

2021 
Bài báo khoa hçc dang 

ii. song Trà KhUc . 
xét dn ch di vn 
hành elm h thng 
h chlra 

TS. VU buy 
Cong 

30 trén tap thue danh 
mac Scopus 

Cap 
Trithng 

Nghiên elm quy 2020- 
trinh chit xuât - 2021 
nirâc c& Dáng sam 

TS. Nguyen 
Bái báo khoa h9e däng CAp 

12. 
(Codonopsis 
javanica (Blume) 

Hoàng 
Trung Hiêu 

30 
trên tap  chI trong ni.ràc Trithng 

Hook.f.) 
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ntr&c và 
c quoc te 

ThM 
gian 
thirc 
hin 

Kinh 
phi 

thirc 
hin 

Tom tt san phm, 
trng diing thiyc tin Ghi chü 

13.  

Nghiên cCru tng 
hçp và dánh giá 
hoat tInh xüc tác 
oxit dan và oxit hn 
h?p cCa Ni và Mn 
cho phãn 1rng oxi 
hóa hoàn toàn 
toluene 

TS. Nguyen 
DInh Minh 

Tun 

2020- 
2021 

30 
Bài báo khoa hc dang 
trén tap chI thuôc danh 
mic ESCI 

Cp 
TruOrng 

14.  

Nghiên cüu san 
xuât ch phm vi 
sinh d xir 1 bã thai 
mün c.ra sau trông 
nam lam nguyen 
1iu nuôi trün qué 
(Perionyx 
excavatus) 

TS. Lê L 
ThuS' Tram 

2020- 
2021 

30 
Bài báo khoa hçc dang 

trén tap  chI trong nràc 
Cp 

Trithng 

15.  

Phân tIch dao dng 
riêng trong môi 
tru&ng nhit cCia 
dm sandwich lOi 
bâng4t 1iu FGM 
vi rông sCr d%ing 
phucmg pháp không 
lithi 

ThS. D 
Minh Dic 

2020- 
2021 

25 
Bài báo khoa hçc dang 
trên tap  chI trong nithc 

Cp 
Trithng 

16.  

Dánh giá hin trang 
song Phü Lc và dê 
xuât giâi pháp kim 
soát các nguôn thai 
vao song va nâng 
cao chit krcing môi 
tnr&ng nuâc Song 
Phü Lôc 

TS. Lé 
Näng Djnh 

2020- 
2021 

20 
Bài báo khoa h9c dang 
trên tap  chI trong nuâc 

Cp 
Trtthng 

17.  

Nghien cüu tInh 
chat 4t iS' cüa dan 
tinh the 
CH3NH3PbCl3  bang 
quang ph Raman 

TS. Nguyn 
Thj Thu 
Trang 

2020- 
2021 

40 
Bài báo khoa hc dang 
trén tap  chI thuc danh 
miic SCIE 

Cap 
Trithng 

18.  

Nghién ci'ru dông 
chãy lU km virc 
song vu gia thu bôn- 
cách tip cn voi trI 
tu nhân tao 

PGS.TS. VO 
Ngcc 

Duong 

2020- 
2021 

25 
báo cáo khoa hc dang 
trén k5' y&i thuc danh 
mic Scopus 

Cap 
Trithng 

19.  

Nghiên ciu ca ch 
biên dng cCa da tinh 
th kern thông qua mô 
phOng phan tr hiru 
han cCa thj nghim 
nanoindentation. 

TS. Nguyn 
Pham Th 

Nhân 2021- 
2021 

30 bài báo dang trên tap 
chI thuôc danh muc 
Scopus; Cap 

Tru?ng 



STT 
Ten dir an, nhim 
vtj khoa hQc cong 
ngh 

Ngirô'i chü 
trI 

thành viên 

Di tác 
trong 

niroc và 
quoc te 

Thôi 
gian 
thic 
hin 

Kinh 
phi 

thirc 
hin 

Tom tat san phm, 
frng dung thu'c tin Ghi chO 

20.  
Ong nghe y t k5 
thut so thông minh 

TS. D Th 
Cn 

2021- 
2021 

30 bài báo dang trOn tip 
chI thuOc danh miic 
Scopus; 

Cap 
Trithng 

21.  

Nghiên thu thit k 
chê tao h thng 
thi& bi trao dôi 
nhit và xây d%rng 
các bài thi nghim 
ph%lc vt giãng day 

KS. Trn 
Thj M5 

Linh 

2021- 
2021 

25 bài báo dãng trOn tap 
chI thuc hi dng 
chirc danh giáo sir nhà 
nuórc; 

Cap 
Tnr?mg 

22.  

Phát trin phirong 
pháp phn tr hUu 

han déo c(rng 
(RPFEM) d tInh 
toán khâ nAng chju 
1irc cUa móng nông 
trên nn dt hai lOp. 

TS. Pham 
Ngcc Quang 

2021- 
2021 

40 bài báo dang trên tap 
chI thuc danh m1ic 
SCIEQ1; 

Cap 
Tnr&ng 

23.  

Thit k môi truYng 
lam vic trirc tuyOn 
- da phirong tin h 
trçl qua trinh thit k 
tIch hcip da nganh 
ngh 

TS. VU  Thj 
Hanh 

2021- 
2021 

25 bài báo trong nuâc 
dang trén tap  chI thuc 
danh mic hi dng 
chirc danh giáo nhà 
nixàc; 

Cap 
Trithng 

24.  
Mo hInh lan truyn 
ma dc trong mang 
Wi-Fi 

TS. Lé Trn 
DIre 

2021- 
2021 

30 - bài báo dang trén tap 
chI thuOc danh mic 
Scopus; 

Cap 
Trirmg 

25 

Nghiên ci'ru giãi 
pháp va 1'rng diving 
cong ngh 3G/4G 
trong lTnh virc phát 
thanh khOng day 
dUng trong các tInh 
huong cânh báo tir 
xa. 

KS. Lé 
Hng Nam 

2021- 
2021 

20 - bài báo trong nuâc 
dang trén tap  ehI thuc 
hi dng chlrc danh 
giáo sir nhà nirIrc; Cap 

Tnr&ng 

26.  

Phát hiên va phân 
tIch chuyn dng 
cUa con ngiri phia 
sau bIrc ttthng bang 
cách phic hôi tin 
hiêu radar vói k 
thuât cam bin nén 
và ma trn chirp 

TS. Nguyn 
Thj Hng 
Yn 

2021- 
2021 

25 - bài báo dang trOn k 
yu thuc danh mic 
Scopus 

Cap 
Tnthng 

27.  

Nghien thu và dánh 
giá hiu qua cUa các 
giao thlrc truyên tin 
trong h thông loT 
thai gian thirc 

KS. Thai VU 
Hin 

2021- 
2021 

25 - bài báo dang trên tap 
chI thuc hi dng 
chIre danh giáo sir nhà 
nuàc; 

Cp 
Trtrông 

28 
Nghien thu tng 
hp 4t 1iu c.0 tree 

TS. Lê 
Qu6c Huy 

2021- 
2021 

40 - bài báo däng trén tap  
chI thuc danh miie  

Cp 
Tru&ng 



STT 
Ten dir an, nhim 
vy khoa h9c cong 
ngh 

Ngirôi chü 
trl %' 

thành viên 

IMi tác 
trong 

nwc và 
quoc te 

Thô'i 
gian 
thiyc 
hiên 

Kinh 
phi 

thuc 
hin 

Tom tt san pham, 
Ong dyng thyc tiên 

Ghi chO 

nano trOn ca sOr 
molybden disulfua 
(MoS2) i'rng diing 
cho ché tao diên cisc 
anode pin 
!ithiumlsodium-ion. 

SCIE Q3; 

29.  

Dánh giá và so sánh 
hiu qua scr ding và 
hiu qua kinh té cho 
mái bAng trong 
cong trinh kin trOc. 

TS. Lé 
Trucmg Di 

I-Ia 

2021- 
2021 

25 - bài báo trong nisOc 
dàng trén tap chI thuc 
danh miic hi dng 
ch(rc danh giao sir nhà 
nuOc; 

Cp 
Tnr?ing 

30.  

Nghiên cru d xut 
các giái pháp nâng 
cao an toàn xc chy 
Va tang näng 1rc 
thông hành trOn mt 
so tuyên duông tr%ic 
chInh a các thành 
ph 1&n Min trung 
nuóc ta. 

Vö Hãi 
Lang 

2021- 
2021 

25 - bài báo trong nuâc 
dang trên tap  chI thuc 

hOi dng chirc danh 
giáo su nhà nuâc; Cp 

Tnthng 

31.  

Nghien ciru thc 
nghim các tInh 
chat co 1 cüa Cp 
phi dá däm-cao su 
gia cô xi mäng 

Phm Ngoc 
Phuang 

2021- 
2021 

25 - bài báo dang trén k' 
yu thuOc  danh miic 
Scopus; 

Cp 
Trir?mg 

32.  

Hiu qua chju un 
cOa dam be tong lai 
hóa gia c hn hçip 
c& thép và CFRP. 

H Mnh 
Hung 

2021- 
2021 

30 - bài báo däng trên tap 
chI thuOc danh miic 
Scopus; 

Cap 
Tni&ng 

Nghiên cthi tInh 
toán thit k khang 
chin theo tInh nAng 
cho kt cu câu 
BTCT IJST nhjp 
gian do'n trên tuyên 
cao t6c Dà Nng — 
Quang Ngai 

Nguyen 
Duy Thão 

- 

2021- 
2021 

40 bài báo dang trén tap 
chI thuOc danh muc 
SCIE; 

Cap 
Trmmg 

34.  

Nghien ct'ru qua 
trInh trIch ly tinh 
dAu trAm hircmg 
bAng cong ngh 
chit nhit do thAp 

TS. Phan 
Thanh Son 

2021- 
2021 

30 bài báo trong nirâc 
dang trén tap  chI thuc 
hii dng ch(rc danh 
giáo sir nhà nuOc; 

Cap 
Trithng 

35.  

Nghiên thu quy 
trinh tong hqp phôi 
xà phang (soap 
base) 1rng diing 
trong san xuât xà 
phOng Co ngun gc 
tir nhiên, dông thOi 

Nguyn Thj 
Minh 

Nguyt 

2021- 
2021 

30 - bài báo trong nithc 
däng trén tap  chi thuc 
hôi dng chirc danh 
giáo sir nhà nuóc; 

CAp 
Trueing 



STT 
Ten dir an, nhim 
v11 khoa hpc cong 
ngh 

Ngirô'I chü 
trI 

thành vien 

IMI tác 
trong 

niro'c và 
quoc te 

Thôi 
gian 
thy'c 
hien 

Kinh 
phi 

thtrc 
hiên 

Tom tat san pham, 
frng diing thtrc tin 

Ghi chO 

thay th ngun 
nguyen 1iu nhp 
ngoai. 

Chuyn di CO2  và Nguyn 2021- 40 - bài báo dang trén tap 
H20 thành khI 
nhiên !iu tng hcp 

Minh Hoàng 2021 chI thuc danh mic 
SCIE Q4; Cp 

36. 
(H2  và CO) duâi tác 
dung cOa xOc tác và 
gia nhit cam rng. 

Tm&ng 

Mo phOng cOt ng TS. Phan 2021- 25 - bài báo trong nuàc 
thép nhi be tong 
chju tác ding cüa 
tâi trQng nén dc 
trac Va tái trong 
ngang tun hoàn 

DInh Hào 2021 däng trén tap  chI  thuOc 

hOi thng chirc danh 
giáo sir nhà ninYc; 

Cp 
Trix&ng 

Dir doán cithng dO ThS. Vircing 2021- 25 - bài báo dang trén tap 
nén cüa be tong sCr 
diing 4t 1iu a 

Lé Thâng 2021 chI thuOc danh mic 
Scopus; 

38. 
mien Trung b&ng 
toe dO xung sieu 
am, quy hoach the 
nghim và mang 
nci-ron nhân tao 

Cap 
TrirOiig 

Nghién cfru, dánh NCS. Phan 2021- 25 bài báo trong rnràc 
giá hiu qua qua 
trInh sinh hóa hiêu 
khI chuyn hóa chit 
dinh diro'ng trong 
xr 1 nuOc thai tr 
qua trinh ch bin 
thüy san 

Thj Kim 
Thüy 

2021 däng trén tap  chI  thuOc 

hOi dng chác danh 
giáo sis nhà nuàc; Cap 

Tnthng 

Thu hi photpho TS. H 2021- 25 - bài báo trong niràc 
trong dung djch Hng 2021 däng trén tap  chI  thuOc CAp 

40.  nithc và si di,ing san 
phAm sau qua trInh 
xis 1 lam phân bón 

Quyen hOi dng chac danh 
giáo sir nhà niràc; 

Trir&ng 

Nghién cru hin ThS.NCS. 2021- 25 - bài báo trong nuac 
trang và xác djnh VO Dip 2021 dang trên tap  chI  thuOc 
các trâ ngai  trong NgQc Khôi hOi dng chi'rc danh Cap 

41.  
thrc tin xCr 1' bun 
thai tai các tram  xi 

giáo six nhà nithc; Tnrrng 

1 nmrc thai do thj. 

Xác djnh chi s ThS. NCS. 2021- 25 - bài báo trong nuâc 

cäng thAng ngun Mai Thj 2021 dãng trên tap  chI  thuOc 

42.  
flhIYC nhäm phiic 
cap nuàc ben vung 
cho liru virc song 

Thüy 
Diro'ng 

hOi d6ng chtrc danh 
giáo sir nhá niràc; 

CAp 
Trirrng 

Vu Gia — Thu Bôn 



STT 
Ten dir an, nhim 
vi khoa h9c cong 
ngh 

NgtrO'i chü 
tn Va CC 

thành vien 

Di tác 
trong 

niroc va 
quoc te 

ThOi 
gian 
thirc 
hin 

Kinh 
phi 
thc 
hin 

Tom tat san phâm, 
frng dung thirc tin 

Ghi chü 

Nghiên thu mO 
hInh hành vi phân 
Ioai chit thai rn h 
gia dinh Va i'rng 
dung trong vic d? 
doán t)' 1 tharn gia 
tai thành phô Dà 
Nng 

TS. Trn Vu 
Chi Mai 

2021- 
2021 

40 - bài báo dang trén tap 
chI thuc danh miic 
scw Cp 

TruOng 

44.  

Phân tIch khã nãng 
xói ngm cüa d.p 
dt bang mô hInh sO 

TS. Lé Van 
Thão 

2021- 
2021 

25 - bài báo trong nithc 
dang trên tap  chI thuc 
hi dng chrc danh 
giáo sir nhà nithc hoc 
bài báo dang k' yeu 
thuc danh mic 
Scopus; 

Cp 
Tm&g 

45.  

Thit k mô hInh to 
dt rác si'r diving 
dOng tia xung nhjp, 
dia can và dOng 
xoáy lc kt hp. 

TS. LO 
Minh D(rc 

2020- 
2021 

450 

mô hInh là d& rác sr 
diing dong tia xung 
nhjp, dia can và dOng 
xoay lôc k& hqp 

Cp B 

46.  

Nghien thu giâm 
s(rc can khI dng 
cho xe ô to hang 
nng b&ng phuang 
pháp diu khiên chU 
dng dàng chay, kAt 
hcrp mô hinh giãm 
bc d thi iru hóa 
các thông s diu 
khin. 

TS. Phan 
Thành Long 

2020- 
2021 

500 CAp B 

TIch hcp ngun 
nãng luqng tái tao 
quy mô lan vào hrài 
din ô Vit Nam: 
VAn d va giài 
pháp. 

TS. LO Dinh 
Di.rang 

2020- 
2021 

427 CAp B 

48. 

Phát triAn mô hInh trI 
tu nhân tao  d dánh 
giá khâ nang chju lirc 
cüa ct ng thép nhôi 
be tong sir dicing cac 
Ioi be tong có 
ci.rông dO khác khau 

TS. Ngô 
Ng9c Tn 

2020- 
2021 

600  

mô hInh trI tue nhân tao 
d dánh giá khá näng 
chju lijc cOa ct ông 
thép nhi be tOng sir 
diing các Ioai be tong 
có cir&ng c1, Ithác khau 

CAp B 

Ap dicing mO hInh 
xác suât dr báo vüng 
xOi ngAm cüa dip, dé 
Co xét dn sir thay 
dôi ngu nhiên tInh 
chAt co I' cUa dAt 
theo không gian va 

thri gian 

TS. LO Van 
Thão 

2020- 
2021 

320 

mô hInh xác suAt dir 
báo vüng xói ngAm cüa 
dir, dO cO xét dn sir 
thay di ngu nhiên 
tInh chAt co I cOa dAt 
theo không gian và thai 
gian 

Cap BO 



STT 
Ten d an, nhim 
viii khoa hyc cong 
ngh 

Ngirôi chü 
trI 

thành viên 

Di tác 
trong 

nwrc và 
quoc te 

Thôi 
gian 
thirc 
hin 

Kinh 
phi 

thirc 
hin 

Tom tt san phm, 
ung dung thtrc tiên 

Ghi chü 

Khâ näng kháng nut 
cüa lap móng cap 
phi dá dAm-cao su 
gia cô xi mäng: 
Thrc nghim va mô 
hInh xác sut ,phân 
tIch các yu to ánh 
hithng den rnrt 

Pham Ngçc 
Phuorng 

2020- 
2023 

714 Nafosted 

51.  

Nghiên ciru c d:nh 
enzyme len b mt 
lçii khuân 
Lactobacillus 
plantarum theo 
phuo'ng thrc GMO 
và non-GMO 

- 
Nguyen 

Hoàng Minh 
2020- 
2023 

926 Nafosted 

52.  

Nghien ctru dng 
thii hoat tInh và 
khã näng chng oxy 
hóa cCa các hçip 
cht hüu co ch(ra 
cac lien kt 0-H, N-
H hoc S-H b&ng 
phixcmg pháp hóa 
tInh toán 

PhamCâm 
Nam 

2020- 
2022 

827 Nafosted 

Nghien ctru dc tInh 
din tr và sir kháng 
thieu kt cua chit 
xñc tác dcxn nguyen 
ti'r kim loai qu 
phân tan trén nn 
oxit kim Ioai bAng 
phuang pháp l 
thuy& phim ham 
mâtdô 

H Vit 
Thng 

2020- 
2021 

611 Nafosted 

Nhân t tác dng 
dn sir hài lông và 
lông trung thành 
cCa hành khách si'r 
dung xe but tai 
thành ph Ho ChI 
Minh và Dà NAng — 
Kin nghj nhäm 
tang hrcng ngu?i sCr 
dicing 

ThS. Trân 
Thj Phtrang 

Anh 

2020- 
2021 

225 

bài báo dãng trên tap  
chI thuc danh mic 
SCIE 

Cp 
DHDN 

55. 

Nghiên cüu thuc 
nghim va mô 
phong ãnh hu&ng 
cCa an mOn c& thép 
dn khá nang chju 
lirc cCa dAm b tong 
cot thép 

TS. Nguyen 
Van ChInh 

2020- 
2021 

150 

bài báo dang trên tap 
chI thuc danh mic 
SCIE 

Cap 
DHDN 



STT 
Ten diy an, nhim 
viii khoa hçc cong 
ngh 

Ngtrôi chü 
trI va cac 

thành viên 

iMj tác 
trong 

nithc và 
quoc te 

Thôi 
gian 
thtrc 
hin 

Kinh 
phi 

thrc 
hiên 

Tom tat san phm, 
ung diing thirc tin 

Ghi chü 

56.  

NghiOn ctru xay 
dirng mô hInh dir 
báo han han dim 
vào dU lieu v tinh 
và thut toán 
machine learning 

TS. Pham 
Thành Hung 

2020- 
2021 

150 

bài báo dàng trên tap 
chI thuc danh m1ic 
SCIE Cap 

DHDN 

57.  

S%r lam vic cüa cu 
kin chju l%rc dirâi 
tác diing cüa tãi 
trong trong diu 
kin nhiêt d cao 

PGS.TS. 
TrAn Quang 

Hung 

2020- 
2021 

150 

bài báo dang trên tap 
chi thuc danh miic 
SCIE CAp 

DHDN 

58.  

Nghién ciru h 
th6ng phát hin, 
phân loai và djnh yj 
di tuclng dira trén 
k thuât hoc 
áng dicing trong 
nông nghip chInh 
xác 

TS. Phan 
TrAnDang 

Khoa 

2020- 
2021 

150 

bài báo däng trén tap 
chi thuôc danh mic 
SCIE 

CAp 
DHDN 

Xây dimg mô hinh 
xac suAt dánh giá 
trng thai phá hoai 
cOa kt cAu b chia 
nhiên 1iu bang kim 
Ioai chju dng dAt 

TS. Phan 
Hoàng Nam 

2020- 
2021 

205 

bài báo dang trên tap 
chI thuOc danh miic 
SCIE Cap 

DHDN 

60.  

Nh.n thi.'rc lai 
d ban sAc trong 
kiAn trüc và do thj: 
Môt cách tiAp can 
mài si'r diing ngôn 
ng& hInh thüc và 
ngôn ngti kiAu mu 
trong vic nhn 
thi'rc do thj Ha Ni 
thyi k' thuc dja 

TS. Nguyn 
Hng Ngoc 

2020- 
2021 

150 

bài báo dang trén tap 
chI thuc danh miic 
SCIE 

CAp 
DHDN 

61.  

Thi& k bO chuyn 
mach tin hiu ghep 
kênh da mode st'r 
diing mach  tich hcip 
quang tCr trén nên 
vt lieu SOI 

TS. VO Duy 
Phüc 

2020- 
2021 

205 

bài báo dang trên tap 
chi thuic danh mic 
SCIE Cap 

DHDN 

62.  

TIch hp các giái 
thuât tim kim và 
thut toán phân ciim 
fuzzy c-means 
nh&m xác djnh phân 
khOc thj tnr&ng 

TS.Nguyn 
Thj Phuong 

QUy 

2020- 
2021 

225 

bài báo däng trên tap 
chI thuôc danh muc 
SCIE CAp 

DHDN 



STT 
Ten dir an, nhim 
vy khoa hçc cong 
ngh 

Ngu*i chü 
trl 

thành vie H 

Di tác 
trong 

nithc và 
quoc te 

ThM 
gian 
thirc 
hiên 

Kinh 
phi 

thirc 
hin 

Tom tt san pham, 
irng dyng thirc tin 

Ghi chü 

63.  

Nghin CUU Xe)' 

drng mô hInh dir 
doán dng 1irc hçc 
cüa gi9t nhô trong 
dOng vi kênh chat 
h.ru bAng 1 thuyt 
và phucmg pháp so 

TS. Hoàng 
Van Thanh 

2020- 
2021 

150 

bài báo däng trên tap 
chI thuOc danh mpc 
SCIE 

Cp 
DHDN 

64.  

Nghien cfru mô 
hInh chuyn dng 4 
bc tir do cüa tàu 
chi container hoat 
dng trén vüng 
nuâc nông 

TS. Nguyn 
Tin Thira 

2020- 
2021 

150 

bài báo dang trén tap 
chI thuc danh m1ic 
SCIE Cp 

DHDN 

K. Cong khai thông tin kim djnh ca sâ giáo diic và chuong trInh giáo dpc 

STT 
Ten co s& dào to 
hoc các chirong 

trInh dào tao 

ThOi diem 
dánh giá 

ngoài 

Kt qua 
dánh 

giá/COng 
nhn 

Ngh quyk 
cüallôi 

A dong 
KDCLGD 

Cong nhn 
dt/không 
dat chat 

lirçrng giao 
duc 

Giy chung nhnICông 
nhân 

Ngay cap Giá trj dn 

TnrOng DH Bach 
Khoa - DH Dà 
Nang 

05/2016 Dat  85,2% 
VNU-CEA 
(Vit Nam) Dat 14/10/2016 14/10/2021 

2 Tru&ng DH Bach 
Khoa - DH Dà 
Nang 

02/2017 Dat 
HCERES 
(Châu Au) 

Dat 13/06/2017 13/06/2022 

3 Chrcing trInh Chit 
luqng cao PFIEV 
ngành K thut co 
khI — chuyên 
nganh San xut tir 
dng 

2010 

Dt 
CTI 

ENAEE Dat 

01/9/2010 3 1/8/2016 

2016 01/9/2016 3 1/8/2022 

4 Chirong trInh Chit 
luçng cao PFIEV 
ngành K thut 
din — chuyên 
ngành Tin h9c 
cong nghip 

2010 

Dat 
CTI 

ENAEE Dt 

01/9/2010 3 1/8/2016 

2016 01/9/2016 3 1/8/2022 

Chixong trInh Cht 
hrçng cao PFIEV 
nganh Cong ngh 
thông tin — chuyên 
nganh Cong ngh 
phAn mm 

2014 

Dt AIJN-QA 

Dat 

2014 19/02/2016 

2016 01/9/2016 3 1/8/2022 



STT 
Ten co' s& dào tao  
hoc các chiro'ng 

trinh daO tto 

Thô'i dim 
dánh giá 

ngoài 

Kt qua 
dánh 

giá/Công 
nhn 

Ngh quyet 
cüaHôi 

dong 
KBCLGD 

Cong nhân 
dt/không 
dit chat 

Iff9ng giáo 
diic 

Giy chu'ng nhn/Công 
nhân 

Ngày d Giá tr dn 

6 
Chirng trInh TiOn 
tiên ngành Din tcr- 
Vién thông (ECE) 

10/2016 Dat AUN-QA Dat 14/11/2016 13/11/2020 

Chiiang trinh Tiên 
tien nganh H 
thng nhOng (ES) 

10/20 16 Dat AUN-QA Dat 14/11/2016 13/11/2020 

8 
Nganh Din tir- 
Vién thông 

04/2018 Dat ATJN-QA Dat 05/5/2018 04/5/2023 

Nganh K5 thut 
Din-Din tCr 

04/2018 Dat AUN-QA Dat 05/5/2018 04/5/2023 

Ngành k5' thut 
Dâu khI 

04/2018 Dat AUN-QA Dat 05/5/2018 04/5/2023 

Ngành Cong ngh 
thông tin 

04/2018 Dat AUN-QA Dat 05/5/2018 04/5/2023 

12 NganhKintrüc 10/2018 Dat AUN-QA Dat 11/11/2018 10/11/2023 

13 Ngành Kinh t Xây 
d%rng 

10/2018 Dat AUN-QA Dat 11/11/2018 10/ 1/2023 

14 
Nganh K Thut 
Xây Dirng Cong 
Trinh Giao Thông 

10/2018 Dat AUN-QA Dat 11/11/2018 10//2023 

15 Cong ngh thijc 
phâm 

10/2020 Dat AUN-QA Dat 

Dang dçii chi'rng nhn tir 
AIJN-QA 

16 K thut xây dirng 
— Chuyên nganh 
Xây dmg dan 
ding và Cong 
nghip 

10/2020 Dat AUN-QA Dat 

17 
K thuât Co khI- 
Chuyên nganh Co 
khI dng 1irc 

10/2020 Dat AUN-QA Dtt 

18 K thuât Co — then 
tr 

10/2020 Dat AUN-QA Dat 

Dà N&ig, ngày  d4  tháng 5nãm 2021 
HIU TRIIONG 

PGS.TS. DOAN QUANG ViNII 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83

