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Dương Hữu Phước
Dương Thanh Long

TÊN ĐỀ TÀI
Thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn IEC
Tim hieu phan mem Tina va ung dung
Thiết kế cung cấp điên phân xưởng, chung cư
Sử dụng board mạch Arduino điều khiển thiết bị gia dụng
Thiết kế cung cấp điện cho công nghiệp và dân dụng theo tiêu chuẩn
ứng dụng phần mềm Docwin, ecodial trong thiết kế cung cấp điện
theo tiêu chuẩn IEC
Nâng cao khả năng truyền tải sử dụng thiết bị FACTS
Nghiên cứu nâng cao ổn định hệ thống sử dụng thiết bị FACTS
Quản lý nghẽn mạch trong thị trường điện
Vận hành tối ưu hệ thống điện
Tìm hiểu Arduino
Ứng dụng vi xử lý điều khiển hệ thống lạnh VRV
Bộ cảnh báo mất điện hạ thế
Thiết kế cấp điện cho xưởng cơ khí trường ĐH Công nghiệp TPHCM
(cơ sỏ 1)

Email
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ttcmt060677@yahoo.com.vn
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thanhlong802003@yahoo.com
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huynhgiathinh@yahoo.com
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983265675

lamtancong1972@yahoo.com.vn

o903310939

Ngô Thanh Quyền

Điều khiển hướng cho trực thăng dựa trên thuật toán Mờ-PID

thanhquyenngo2000@yahoo.com

o908869898

Ngô Thanh Quyền

Thiết kế Bộ điều khiển cho CNC hai trục dựa trên Card Arduino

thanhquyenngo2000@yahoo.com

o908869898

Ngô Thanh Quyền

Ứng dụng AC servo trong điều khiển CNC hai trục

thanhquyenngo2000@yahoo.com

o908869898

nguyenanhtuanhui@gmail.com

987287246

nguyenanhtuanhui@gmail.com

987287246

nguyenanhtuanhui@gmail.com

987287246

nguyenanhtuanhui@gmail.com

987287246

nguyenhoanh1703@gmail.com
khiemnguyenhuy@gmail.com
hyen09@yahoo.com
nguyenngocan@hui.edu.vn
vietanhbk2000@gmail.com
nnatuan@gmail.com
ngocthiem1974@yahoo.com.vn
ngocthiem1974@yahoo.com.vn
ngocthiem1974@yahoo.com.vn
nguyenquan@hui.edu.vn
nguyenquan@hui.edu.vn

903690934
979959545
o909153949
o1672124692
o904565225
o907141935
o918453621
o918453621
o918453621
o908376989
o908376989

phuctn73@yahoo.com

o918161333

0
dungcn76@yahoo.com

906685869
o918115319

nguyentrungnhan@hui.edu.vn

919707339

nguyentrungnhan@hui.edu.vn

919707339

nguyentrungnhan@hui.edu.vn
phamaiquoc@hui.edu.vn
dph@hui.edu.vn

919707339
o918066766
o916693825

Dương Thanh Long
Dương Thanh Long
Dương Thanh Long
Dương Thanh Long
Dương Thanh Long
Hà Chí Kiên
Huỳnh Gia Thịnh
Lâm Bình Minh
Lâm Tấn Công

Nguyễn Anh Tuấn

TÌM HIỂU VỀ PLC ABB VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIÊP
ỨNG DỤNG LABVIEW TRONG ĐIỀU KHIỂN FLYCAM THÔNG QUA
Nguyễn Anh Tuấn
CARD INMYRIO VÀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ỨNG DỤNG LABVIEW TRONG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC THÔNG QUA
Nguyễn Anh Tuấn
CARD INMYRIO VÀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG
ỨNG DỤNG PLC SIMEMS TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ THÔNG QUA
Nguyễn Anh Tuấn
MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP VÀ WED SEVERS
Nguyễn Hoanh
Hệ thống nhận dạng biển số xe trên nền nhúng
Nguyễn Huy Khiêm Thiết kế cung cấp điện cho 1 phân xưởng
Nguyễn Mạnh Hoàn Điều khiển độ ẩm, nhiệt độ trong nhà kính.
Nguyễn Ngọc Ấn
Thiet ke cap dien cho nha may san xuat
Nguyễn Ngọc Anh
Thiết kế hệ thống chống sét cho TBA 220/110
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Điều khiển và mô phỏng hệ thống bồn trộn
Nguyễn Ngọc Thiêm Tính toán cung cấp điện cho cao ốc văn phòng
Nguyễn Ngọc Thiêm Tính toán cung cấp điện cho khu cao ốc văn phòng
Nguyễn Ngọc Thiêm Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí
Nguyễn Quân
Thiết kế cung cấp điện cho “NHÀ VĂN PHÒNG”
Nguyễn Quân
Thiết kế cung cấp điện cho chung cư cao tầng
Điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất hộp đựng thức ăn bằng
Nguyễn Thành Phúc
giấy sử dụng phần mềm Intouch Wonderware
Nguyễn Thế Anh
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng
Nguyễn Trung Dũng Dùng Vi Xử Lý Điều Khiển động cơ DC
Bài toán phân bố công suất và áp dụng trên Hệ thống điện Miền
Nguyễn Trung Nhân
Nam, Việt Nam.
Bài toán xác định vị trí tối ưu đặt máy phát phân tán (DG) trong lưới
Nguyễn Trung Nhân
phân phối hình tia
Nguyễn Trung Nhân Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho tòa nhà H, trường Đại học BK, Tp,
Phạm Ái Quốc
Tính toán sửa chữa máy biến áp 1 pha công suất 1KVA
Phạm Công Duy
Điều khiển máy phát điện cho ứng dụng năng lượng gió

GV HƯỚNG DẪN
Phạm Hoàng Đạt
Phạm Quốc Nghiệp

TÊN ĐỀ TÀI
thiết kế phân xưởng máythiết kế phân xưởng cơ khí
Thiết kế cũng cấp điện cho nhà máy công nghiệp, toa nhà vv...
Thiết kế cung cấp điện + PM EcodialThiết kế cung cấp điện + ứng
Phạm Thị Lệ Diễm
dụng năng lượng mặt trời.Thiết kế cung cấp điện + tính toán thiết kế
nguồn dự phòng.
Phan Công Thịnh
Thiết kế cung cấp điện cho xí nghiêp
Phan Lâm Vũ
Thiết kế cung cấp điện phân xưởng cơ khí
Phan Minh Thân
Điều khiển tốc độ động cơ DC
Phan Thị Hạnh Trinh THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ
Phan Thị Hạnh Trinh THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG
Trần Anh Vũ
Thiết kế mạng điện 110kV
Trần Thanh Ngọc
Các phương pháp dự báo phụ tải
Trần Thanh Ngọc
Thiết kế cấp điện theo tiêu chuẩn IEC
Sử dụng phần mềm thiết kế cấp điện Ecodial thiết kế cho phân
Trần Thị Giang Thanh
xưởng sửa chữa cơ khí.
Trần Thị Giang Thanh Sử dụng phần mềm thiết kế cấp điện Ecodial thiết kế cho phân
Văn Thị Kiều Nhi
Quấn dây MBA
Văn Thị Kiều Nhi
Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí.
Võ Tấn Lộc
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng.
Võ Tấn Lộc
Ứng dụng phần mềm Dialux trong Kỹ Thuật Chiếu Sáng.
Võ Tấn Lộc
Ứng dụng phần mềm Power World trong hệ thống điện.
Võ Thị Ánh Tuyết
LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG THÔNG QUA A/D MODUL
Vũ Hoàng Hải
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC ĐA NĂNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
Mô hình và mô phỏng hệ thống phát điện bằng năng lượng gió sử
Lê Văn Đại
phần mềm EMTPworks
Mô hình và mô phỏng hệ thống truyền tải một chiều bằng phần
Lê Văn Đại
mềm PSCAD
Lê Văn Đại
Mô hình và mô phỏng quá độ bằng phần mềm ATP/EMTP
Mô hình và mô phỏng hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời
Lê Văn Đại
sử dụng phần mềm DigSilent
Lê Văn Đại
Phân tích và ứng dụng tính toán ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC
Lê Văn Đại
Ứng dụng matlab điều khiển tốc độc động cơ cảm ứng
Lê Văn Đại
Điều khiển điện áp bằng phương pháp nguồn Z
Lê Văn Đại
Phân tích và mô phỏng hệ Diesel-SCIG
Lê Văn Đại
Phân Tích và mô phỏng hệ Tuabin gió-PMSG
Lê Văn Đại
Phân Tích và mô phỏng hệ Tuabin gió-DFIG
Thiết kế giao diện scada và lập trình điều khiển giám sát hệ thống
Lê Long Hồ
trộn hoá chất tự động qua mạng Ethernet( có mô hình )
Thiết kế giao diện scada và lập trình điều khiển giám sát các thiết bị
Lê Long Hồ
điện phòng thực hành khoa điện(DHCNTP HCM) bằng wireless
Thiết kế và lập trình điều khiển mô hình xe ôtô hybrid (có mô hình
Lê Long Hồ
)(ứng dụng chạy trong khu du lịch và cho người học lái ôtô)
Thiết kế giao diện scada & lập trình điều khiển giám sát đèn giao
Lê Long Hồ
thông qua mạng Ethernet truyền thông qua mạng melsecnet điều
khiển hệ thống đèn đường tự động (có mô hình )
Lê Long Hồ
Điều khiển giám sát thang máy 4 tầng qua mạng cc-link (có mô hình)
Nguyễn Đức Toàn
Điều Khiển Và Giám Sát Dây Truyền Phân Loại, Mạ Sản Phẩm
Nguyễn Đức Toàn
Mô Hình Nhà Giữ Xe Thông Minh cảnh báo sự cố SMS
Điều và giám sát nhà thông minh Qua Web ( lập trình tên boars Intel
Nguyễn Đức Toàn
Galileo)
Lập trình ứng dụng quản lý đóng cắt điện cho khách sạn trên phần
Huỳnh Trung Cang
mềm Visual Studio.
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát qúa trình cân vi lượng trong
Huỳnh Trung Cang
nhà máy thức ăn.
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lelongho75@yahoo.com

o903917199

lelongho75@yahoo.com

o903917199

lelongho75@yahoo.com

o903917199

lelongho75@yahoo.com

o903917199

lelongho75@yahoo.com
toan82vn@gmail.com
toan82vn@gmail.com

o903917199
o1207090890
o1207090890

toan82vn@gmail.com

o1207090890

canght.@gmail.com

o985612672

canght.@gmail.com

o985612672

GV HƯỚNG DẪN
Huỳnh Trung Cang
Huỳnh Trung Cang
Huỳnh Trung Cang
Huỳnh Trung Cang

TÊN ĐỀ TÀI
Lập trình hệ thống điều khiển giám sát công đoạn cân trộn trong nhà
máy nhớt.
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát nhà màng.
Thiết kế bộ điều khiển hệ thống trồng rau thủy canh cho hộ gia đình
sử dụng vi xử lý (Arduino, PIC, Raspberry, Beaglebone, …)
Thiết kế Remote I/O cho ứng dụng quản lý điện năng sử dụng vi xử lý
(Arduino, PIC, Raspberry, Beaglebone, …)
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