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              ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH MỤC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH NĂM 2019-2020 

KHOA CƠ KHÍ 

 

STT Tên đề tài 
Sinh viên/Nhóm sinh 

viên thực hiện 
Lớp GVHD Kết quả dự kiến đạt được 

Ghi 

chú 

1 

Thiết kế và chế tạo băng 

tải sắp xếp đều sản 

phẩm 

Nguyễn Thành Nhân 

Nguyễn Kỳ Hiệp 
15C1B TS. Tào Quang Bảng 

Mô hình băng tải thực tế, chạy 

được đạt các yêu cầu đặt ra 
 

2 

Máy định khối lượng xà 

phòng bột và đóng gói 

sản phẩm 

Nguyễn Phước Huy 

Nguyễn Sỹ Nam 
15C1A TS. Tào Quang Bảng 

Mô hình máy định khối lượng xà 

phòng bộ và đóng gói sản phẩm 
 

3 

Thiết kế chế tạo hệ 

thống xử lý rác hữu cơ 

phục vụ cho nuôi trùn 

quế và làm phân bón 

hữu cơ 

Nguyễn Hữu Hoàng 

Trần Huy Minh 

15C1C 

15C1VA 
TS. Tào Quang Bảng 

Hệ thống các máy xử lý rác hữu 

cơ 
 

4 
Robot lau chùi hệ thống 

pin mặt trời 

Võ Văn Vinh 

Hồ Trần Tuyệt 

Võ Chí Trung 

Trần Văn Đạt 

Lê Văn Sáng 

16C1A TS. Tào Quang Bảng 

Hoàn thành mô hình robot lau 

chùi sạch và hiệu quả hệ thống 

pin mặt trời, trọng lượng máy 

nhẹ, dễ dàng hoạt động trên bề 

mặt pin mặt trời. 

 

5 
Máy khắc CNC 3 trục 

đa năng 
Nguyễn Hùng Dĩ Khang 15C1C TS. Tào Quang Bảng 

Máy sẽ khắc được hình ảnh, 

tranh trên các vật liệu như gỗ, 

mica… 

 

6 

Nghiên cứu, thiết kế bãi 

đậu xe tự động và chế 

tạo mô hình mô phỏng 

Trần Quốc Trung  

Nguyễn Gia Thịnh 

15C1B 

15C1C 
ThS. Trần Ngọc Hải 

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

thành công mô hình bãi đậu xe 

tự động 

 

7 
Điều khiển cánh tay giả 

bằng sóng não 

Nguyễn Thanh Phong 

Trần Hiếu Thắng 

Dương Tấn Vũ 

15CDT2 TS. Võ Như Thành 

Cảm biến sóng não sẽ thu nhận 

các xung điện phát ra từ neuron 

thần kinh của con người rồi gửi 

dữ liệu về cho vi điều khiển bằng 

bluetooth. Sau khi nhận dữ liệu 
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qua bluetooth, vi điều khiển sẽ 

phân tích, xử lý dữ liệu điều 

khiển các động cơ làm cho các 

cơ cấu hoạt động. 

8 
Băng tải sắp xếp đều 

sản phẩm 

Nguyễn Văn Tuấn 

Ngô Văn Tiên 
15CDT2 TS. Võ Như Thành 

Hoàn thành đề tài, tạo khoảng 

cách đều nhau giữa các sản 

phẩm (gói và phê). Đáp ứng 

đúng, đủ các yêu cầu đề ra cho 

việc thiết kế. 

 

9 
Hệ thống pha trà sữa tự 

động 

Trần Ngọc Linh 

Lê Nhật Trường 
15CDT2 TS. Võ Như Thành 

Máy bán trà sữa tự động tương 

tự như máy bán nước tự động có 

trong các siêu thị, công viên. 

 

10 
Thiết kế và chế tạo máy 

khắc gỗ CNC 4 trục 

Nguyễn Đức Thôi 

Lê Nhất Cảnh 
15CDT1 TS. Võ Như Thành 

Máy phay gỗ có thể thương mại 

ra thị trường 
 

11 

Sử dụng công nghệ xử 

lý ảnh dẫn đường cho 

robot 

Huỳnh Đức Quang Vinh 

Lê Đức Thịnh 
15CDT2 TS. Võ Như Thành 

Vẽ được đường đi cho robot, sau 

khi có được đường đi robot sẽ di 

chuyển đến điểm cần chọn 

 

12 
Cánh tay robot gắp thức 

ăn 

Bùi Trung Huy 

Cao Anh Tuấn 
15CDT1 TS. Đặng Phước Vinh 

Gắp được các loại thức ăn theo 

yêu cầu vô khay thức ăn đúng vị 

trí 

 

13 Robot Delta 

Hồ Văn Phước 

Hồ Hoàng Long 

Hồ Tấn Tài 

15CDT1 TS. Đặng Phước Vinh 

Mô hình robot Delta có khả năng 

phân loại sản phẩm với tốc độ 

cao 

 

14 

Thiết kế hệ thống thu 

nhận tín hiệu không dây 

phục vụ cho thực hành, 

thí nghiệm 

Huỳnh Phước Nhớ 

Hồ Đức Tùng 
16CDT2 TS. Đặng Phước Vinh 

Thiết kế hệ thống thu nhận tín 

hiệu từ các cảm biến thông qua 

sóng wifi với tốc độ truyền nhận 

cao 

 

15 
Máy rửa pin năng lượng 

mặt trời 
Hồ Viết Đức Long 

Nguyễn Đức Khánh 
18CDT2 TS. Đặng Phước Vinh 

Chế tạo hoàn thiện máy rửa pin 

mặt trời, có tính ứng dụng cao 
 

16 

Thiết kế và chế tạo 

robot Delta ba khớp 

quay 

Nguyễn Viết Long 

Lê Tấn Vinh 

Ôn Hồ Đan Dương 

Nguyễn Thịnh 

Nguyễn Quốc Thanh Giao 

15CDT1 

15CDT1 

15PFIEV2 

16CDT2 

16CDT1 

TS. Lê Hoài Nam 

Thiết kế cơ khí và chế tạo robot 

delta ba khớp quay kiểu dáng 

công nghiệp. Điều khiển robot 

thực hiện các ứng dụng gắp thả, 

kết hợp với công nghệ xử lý ảnh. 

 

17 
Robot 6 bậc tự do kết 

hợp xử lý ảnh 

Trần Văn Đổ 

Nguyễn Đình Danh 
15CDT1 TS. Lê Hoài Nam Mô hình robot 6 bậc tự do  
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18 

Robot gắp thức ăn sử 

dụng tay gắp mềm kết 

hợp xử lý ảnh 

Lê Quốc Tín 

Hà Xuân Tuấn 

Nguyễn Đình Giang 

Ngô Văn Hoàng Phúc 

Võ Văn Quốc 

15CDT1 

15CDT2 

15CDT2 

16CDT2 

16CDT1 

TS. Lê Hoài Nam 

Robot có thể gắp được các loại 

thức ăn, bỏ vào khay sao cho 

đúng vị trí, đúng hướng nhưng 

không làm biến dạng hoặc vỡ 

thức ăn 

 

19 

Thiết kế tối ưu hoá hình 

học cho cánh tay robot – 

áp dụng cho robot Delta 

Nguyễn Quang Hưng 

Lê Văn Tú 

17CDT3 

17CDT1 
TS. Lê Hoài Nam 

Đề tài sử dụng phương pháp thiết 

kế tối ưu hóa hình học để thiết kế 

hình dáng hình học của các cánh 

tay robot, áp dụng cụ thể cho 

trường hợp của robot Delta. 

Thiết kế tối ưu hóa hình học giúp 

giảm khối lượng vật liệu cần sử 

dụng mà vẫn đảm bảo các yêu 

cầu đặt ra ban đầu như độ cứng, 

độ bền của cánh tay robot. 

 

20 

Đánh giá chất lượng in 

3D bằng công nghệ 

FDM trên máy in 

RepRap 

Lê Phước Đạo 

Nguyễn Đức Hợp 
16CDT2 TS. Lê Hoài Nam 

Đánh giá được chất lượng in 3D 

của máy in RepRap 
 

21 

Nhận dạng các bề mặt 

đặc trưng các chi tiết 

được gia công bằng 

phương pháp gia công 

đắp lớp 

Nguyễn Yên Chung 

Hồ Hoàng Minh Chính 

Đỗ Văn Trọng 

Võ Công Thành Lộc 

16CDT2 

16CDT1 

16CDT1 

17CDT1 

ThS. Trần Quang Khải 

Nhận dạng các bề mặt đặc trưng 

các chi tiết in 3D, từ đó tìm được 

cách in phù hợp nhất đối với 

từng chi tiết 

 

22 

Thiết kế tối ưu hóa hình 

học khung xe đạp địa 

hình 

Nguyễn Văn Tuệ 

Lương Quang Bình 

16CDT1 

16CDT2 
ThS. Trần Quang Khải 

Thiết kế lại hình dáng học của 

một số chi tiết cơ khí sử dụng 

phương pháp tối ưu hóa hình học 

sử dụng phần mềm Solid 

Thinking Inspire 

 

23 
Mô hình bãi đỗ xe thông 

minh 
Nguyễn Đình Toàn 

Nguyễn Việt Tiến  
15CDT1 TS. Ngô Thanh Nghị Mô hình bãi đỗ xe thông minh  

24 

Nghiên cứu ứng dụng 

PLM để nâng cao sự 

hợp tác và chia sẻ dữ 

liệu trong quá trình điều 

trị bệnh nhân cần cấy 

Lê Văn Lân 

Nguyễn Hoàng Long 
15CDT2 TS. Ngô Thanh Nghị 

Tạo ra được một hệ thống thông 

tin có thể giúp các thành phần 

tham gia vào quá trình điều trị dễ 

dàng trao đổi dữ liệu, thông tin 

cũng như giám sát tiến độ của 
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ghép các bộ phận giả nhau. Từ đó giúp nâng cao độ 

chính xác và thời gian hoàn 

thành của toàn bộ quá trình điều 

trị. 

 

Danh sách này có 24 đề tài. 

                                                                                                                                                TRƯỞNG KHOA 

 (ký và ghi rõ họ, tên) 


