KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK2 2018-2019
Thời gian
14-18/01/2019
21-26/01/2019
21/01-09/02/2019
21/01/2019

Nội dung
Phân công GVHD
SV liên hệ GVHD nhận đề tài
SV liên hệ GVHD nhận đề tài trễ hạn
SV nhận nhiệm vụ đồ án (phải có chữ ký của
GVHD và Trưởng Bộ Môn)
Bắt đầu tính thời gian thực hiện đồ án

Ghi chú

Sau ngày 26/01, những SV chưa nhận đề tài sẽ không thực hiện đồ án.
SV chờ nhận mail để lấy tờ NV. SV phải báo cáo tiến độ hàng tuần.
Tờ NVĐA chỉ giao một lần, SV lưu ý bảo quản.
SV báo cáo tiến độ hàng tuần theo yêu cầu GVHD, mang theo phiếu
theo dõi. Bảo quản kỹ phiếu theo dõi.

11-16/03/2019

Kiểm tra 50% tiến độ đồ án 1, Hệ thống nhúng

SV không tham gia kiểm tra hoặc SV không thực hiện đúng tiến độ sẽ bị
đình chỉ đồ án
Khi tham gia kiểm tra 50% tiến độ, SV phải mang tờ báo cáo tiến độ.

18-23/03/2019

Kiểm tra 50% tiến độ đồ án Chuyên ngành

SV không tham gia kiểm tra hoặc SV không thực hiện đúng tiến độ sẽ bị
đình chỉ đồ án
Khi tham gia kiểm tra 50% tiến độ, SV phải mang tờ Nhiệm vụ đồ án và
Phiếu xác nhận quá trình thực hiện đồ án theo để hội đồng kiểm tra.

08-13/04/2019
15-20/04/2019
22-27/04/2019
02-04/05/2019

SV nộp đồ án 1, Hệ thống nhúng
Tổ chức hội đồng chấm đồ án 1, Hệ thống nhúng
SV nộp đồ án Chuyên ngành
Nộp file poster theo mẫu.
Tổ chức hội đồng chấm đồ án Chuyên ngành

Tham khảo Đồ án kỳ trước tại đây!
Email GVHD:
TS. Võ Hoàng Duy
TS. Vũ Trí Viễn
TS. Đồng Sĩ Thiên Châu
TS. Hàn Thành Trung
TS. Đinh Hoàng Bách
TS. Võ Hữu Hậu
TS. Lê Anh Tuấn
TS. Trần Đức Anh Minh
ThS. Thiều Quang Trí
ThS. Nguyễn Quang Dũng
KS. Nguyễn Thành Quang
TS. Nguyễn Hoàng Nam

vohoangduy@tdtu.edu.vn
vutrivien@tdtu.edu.vn
dongsithienchau@tdtu.edu.vn
hanthanhtrung@tdtu.edu.vn
dinhhoangbach@tdtu.edu.vn
vohuuhau@tdtu.edu.vn
leanhtuan1@tdtu.edu.vn
tranducanhminh@tdtu.edu.vn
thieuquangtri@tdtu.edu.vn
nguyenquangdung@tdtu.edu.vn
nguyenthanhquang@tdtu.edu.vn
nguyenhoangnam@tdtu.edu.vn

0918850014

034 6911 257
0936377402

Lưu ý cập nhật tại đây. Theo dõi thường xuyên.

THỜI GIAN BÁO CÁO 100%

Thời gian
STT

GVHD
1
2
3
4
5

TS. Võ Hoàng Duy
TS. Vũ Trí Viễn
TS. Đồng Sĩ Thiên Châu
TS. Hán Thành Trung
TS. Đinh Hoàng Bách

6 TS. Võ Hữu Hậu
7
8
9
10
11
12

TS. Lê Anh Tuấn
TS. Trần Đức Anh Minh
ThS. Thiều Quang Trí
ThS. Nguyễn Quang Dũng
TS. Nguyễn Hoàng Nam
KS. Nguyễn Thành Quang

ĐA HTN + ĐA1
15-20/04/2019
7h30, thứ 3, ngày 23/4/2019

9g30 thứ 4, 17/4/2019,
15g15 thứ 4, 17/4/2019
09g30, Thứ 5, 16/04/2019
13g00, Thứ 5, 18/04/2019
9g30 thứ 4, 17/4/2019
9g00 thứ 2, ngày 22/4/2019
15h30 ngày 18/4/2019
09g00, Thứ 3, 16/04/2019

DACN
02-04/05/2019
09g00, Thứ 5, 02/05/2019
15h, thứ 7, 04/5/2019
9g30, Thứ 5, 02/05/2019

Phòng

09g00, Thứ 5, 02/05/2019

D901

D901
D902
D901

9g30, 03/05/2019
13h30, Thứ 5, 02/05/2019
13g00, Thứ 5, 02/05/2019
13g30, Thứ 5, 02/05/2019
9g, thứ 6, 3/5/2019
10h30 ngày 29/4/2019
09g00, Thứ 5, 02/05/2019

D902
D901
D908
D902
D0906
D903

THỜI GIAN BÁO CÁO 50%

Thời gian
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GVHD
TS. Võ Hoàng Duy
TS. Vũ Trí Viễn
TS. Đồng Sĩ Thiên Châu
TS. Hán Thành Trung
TS. Đinh Hoàng Bách
TS. Võ Hữu Hậu
TS. Lê Anh Tuấn
TS. Trần Đức Anh Minh
ThS. Thiều Quang Trí
ThS. Nguyễn Quang Dũng
TS. Nguyễn Hoàng Nam
KS. Nguyễn Thành Quang

Phòng
DACN
18-23/03/2019
09g00, 19/03/2019
D906
thứ 3, 12/3/2019, ca 2-D908, ca 4 - D902 thứ 3, 19/3/2019, ca 2-D908, ca 4 - D902
Thứ 5, 14/03/2019, ca 2, C008
ĐA HTN + ĐA1
11-16/03/2019

Thứ 4, 13/3/2019, 15h15
9g00, 12/3/2019
13g00-15g00, 12/03/2019
9g30-11g15, 13/3/2019
9g00-11g30, 14/3/2019
ca 2 9h25 thứ 5 14/3/2019
09g00, 12/03/2019

thứ 6, 15/3/2019, 9h30
9g00, 19/3/2019
13g00-15g00, 19/03/2019
15g-15g30, 20/3/2019
13g30-16g00, 14/3/2019
10h15 thứ 5 21/3/2019

09g00, 19/03/2019

D906
D0908
C117
D0903
D902
D906
D906

ĐỒ ÁN 1 - 403025
ST
Lớp
T
1 14040102

MSSV
41303084

Họ
Nguyễn Quang

Tên
Anh

GVHD

Đề tài

Nhiệm vụ

Ghi chú

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

2 14040102

41303102

Nguyễn Thái

Bình

TS. Lê Anh Tuấn

Thiết kế mạch quang báo
giao tiếp bàn phím

3 14040102

41403058

Nguyễn Ngọc

Hiển

KS. Nguyễn Thành Quang

Điều khiển xe qua
bluetooth

4 14040102

41403059

Trương Thành

Hiệp

KS. Nguyễn Thành Quang

5 14040102

41403063

Lê Quang

Trí

TS. Võ Hữu Hậu

6 14040102

41403068

Lê Minh

Nhật

ThS. Thiều Quang Trí

7 14040102

41403195

Huỳnh Thanh

Tùng

ThS. Nguyễn Quang Dũng

8

41606022

Đặng Minh

Hiếu

TS. Vũ Trí Viễn

9

41606030

Nguyễn Thế

Hùng

TS. Võ Hữu Hậu

10

41403149

Lương Cao Hữ u

Tà i

TS. Trần Đức Anh Minh

11

41606068

Nguyễn Ngọc

Thạch

ThS. Thiều Quang Trí

12 13040302

41303166

Lê Đăng Trần

Hải

ThS. Thiều Quang Trí

- Tìm hiểu và trình bày
về yêu cầu thiết kế đặt
ra.
- Giới thiệu về các linh
kiện sử dụng, các phần
mềm thiết kế, mô phỏng
và nạp chương trình.
- Trình bày các nguyên
tắc thiết kế mạch, mô
Gặp thứ 3-6, D904/D902
phỏng mạch nguyên lý
và giải thích hoạt động
của mạch.
- Thi công mạch phần
cứng.
- Viết báo cáo và soạn
Slide để thuyết trình báo
cáo.

- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu giao tiếp Bluetooth.
Mạch
- Thi công mạch và mô hình xe.
chạy
- Viết chương trình điều khiển.
Gặp thứ 3-6, D906/D901
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu giao tiếp Bluetooth.
Điều khiển thiết bị trong
- Thi công mạch.
nhà qua bluetooth
- Viết chương trình điều khiển ít nhất 2 thiết bị.
- Tìm hiểu các chế độ
hoạt động của mobile
robot
Gặp thứ 6, 18/01/D904,
Lập trình cho mobile robot
50%
- Viết chương trình điều 14h00-17h00
khiển sử dụng vi điều
khiển PIC
- Tìm hiểu nguyên lý
hoạt động của cảm biến
nhiệt độ
Thứ 3 (22/01/2019) lúc 13gĐo nhiệt độ và hiển thị lên - Thiết kế và thi công
16g tại Văn phòng Khoa
50%
LCD
mạch
Điện để nhận đề tài
- Lập trình cho hệ thống
hiển thị nhiệt độ đo
được lên LCD
mach
nguyen
Do nhiet do do am hien thi
lý. mo
LCD
phog.
Gặp vào thứ 6 (18/01/2019),
9h-11h, tại thư viện hoặc
thứ 2 (21/01/2019), 13h-15h
tại C117
Gặp thứ 6, 18/01/D904,
14h00-17h00
Gặp thứ 3, 22/01, C117,
13h00-16h00
Thứ 3 (22/01/2019) lúc 13g16g tại Văn phòng Khoa
Điện để nhận đề tài
Thứ 3 (22/01/2019) lúc 13g16g tại Văn phòng Khoa
Điện để nhận đề tài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
Đồ án........................................................./HK..... năm học 20.....-20.....
Họ tên sinh viên:.......................................................MSSV:.......................................
Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

ĐT:.............................................

Họ tên GVHD:........................................................................
Tên đề tài:..............................................................................

Khối lượng
Tuần/Ngày

GVHD ký
Đã thực hiện

1
---------------2
---------------3
---------------4
---------------5
---------------6
---------------7
---------------8
----------------

Tiếp tục thực hiện

9
---------------10
----------------

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG - 403042
STT
Lớp
1 16040301

MSSV
41603028

Họ
Nguyễn Gia Hải

Tên
Duy

GVHD
TS. Vũ Trí Viễn

Đề tài

2 16040301

41603028

Nguyễn Gia Hải

Duy

TS. Vũ Trí Viễn

Đo và điều khiển nhiệt độ của mô
hình lò sấy nông sản, hiển thị trên
LCD

3 16040301

41603042

Ngô Thanh

Hiếu

TS. Vũ Trí Viễn

Hệ thống đọc thẻ sinh viên sử dụng
NFC trên điện thoại

4 16040301

41603046

Vũ Minh

Hiếu

TS. Vũ Trí Viễn

Hệ thống cửa tự động và giám sát
số lượng người vào/ra

5 16040301

41603055

Trần Thanh

Hữu

TS. Vũ Trí Viễn

Điều khiển động cơ không đồng bộ
ba pha, đo và hiển thị tốc độ thông
qua scada

6 16040301

41603102

Ngô Sỹ

Nguyên TS. Vũ Trí Viễn

Điều khiển tay máy 1 bậc tự do
bằng PID, hiển thị tốc độ lên LCD

7 16040301

41603165

Nguyễn Nhựt

Trường TS. Vũ Trí Viễn

Điều khiển và giám sát đèn giao
thông thông qua web-server

8 16040301

41603191

Đinh Minh

Đức

TS. Vũ Trí Viễn

Khóa thông minh sử dụng công
nghệ BLE

9 16040310

41606002

Lê Trương Trường

Anh

TS. Vũ Trí Viễn

Điều khiển nhiệt độ lò sấy nông
sản

10 16040310

41606003

Nguyễn Đức

Anh

TS. Vũ Trí Viễn

Đo và điều khiển độ ẩm của vườn
rau nhà kính

11 16040310

41606007

Nguyễn Thanh

Bình

TS. Vũ Trí Viễn

Hệ thống giả lập thẻ RFID bằng
điện thoại di động

12 16040310

41606016

Phạm Việt

Dũng

TS. Vũ Trí Viễn

Khóa vân tay

13 16040310

41606025

Lâm Trung

Hòa

TS. Vũ Trí Viễn

Hệ thống giám sát mực nước sử
dụng truyền thông lora

14 16040310

41606074

Lê Tấn

Thịnh

TS. Vũ Trí Viễn

Xe tự hành tránh vật cản sử dụng
cảm biến siêu âm và cảm biến la
bàn

15 16040310

41606078

Nguyễn Việt Hải

Triều

TS. Vũ Trí Viễn

Hệ thống đo, điều khiển và hiển thị
độ ẩm đất

16 16040310

41606087

Nguyễn Thanh

Tuấn

TS. Vũ Trí Viễn

Đo và điều khiển độ ẩm của mô
hình nhà màng

17 16040310

41606093

Nguyễn Quang

Thắng

TS. Vũ Trí Viễn

Đo và điều khiển độ pH của hồ
thủy sinh

18 16040310

41606109

Nguyễn Duy

Toàn

TS. Vũ Trí Viễn

cảm biến báo cháy, báo khói không
dây, truyền thông wifi

19 16040311

41606103

Nguyễn Hoàng Thiên Phúc

TS. Vũ Trí Viễn

Điều khiển độ sáng đèn thông qua
bluetooth

20 16040302

41603201

Lương Đoàn Việt

Long

TS. Vũ Trí Viễn

Thiết kế, thi công, điều khiển mô
hình cần trục đơn giản

21 16040301

41503090

Nguyễn Lê Anh

Hữu

TS. Võ Hữu Hậu

Đèn giao thông

22 16040302

41603024

Lê Tấn

Dũng

TS. Võ Hữu Hậu

23 16040301

41603045

Phạm Trung

Hiếu

TS. Võ Hữu Hậu

24 16040301

41603152

Trương Trung

Tính

TS. Võ Hữu Hậu

25 16040311

41606021

Phạm Trịnh Huy

Hiền

TS. Võ Hữu Hậu

26 16040310

41606026

Mai Nguyễn Minh

Hòa

TS. Võ Hữu Hậu

27 16040310

41606032

Lê Đức

Huy

TS. Võ Hữu Hậu

28 16040311

41606033

Nguyễn Văn

Huy

TS. Võ Hữu Hậu

29 16040310

41606042

Lê Hoàng

Lâm

TS. Võ Hữu Hậu

Bật tắt đèn tự động trong phòng
học
Điều khiển quạt theo nhiệt độ môi
trường

Nhiệm vụ
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ LM35
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC 18F...
- Xây dựng mô hình lò sấy đơn giản
- Đo và điều khiển nhiệt độ, hiển thị lên LCD
- Tìm hiểu công nghệ NFC
- Tìm hiểu lập trình điện thoại sử dụng Reactive-Native
- Lập trình đọc thẻ RFID
- Tìm hiểu lập trình cơ sở dữ liệu với SQLite
- Hiển thị thông tin thẻ lên App
- Tìm hiểu cảm biến hồng ngoại
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC 18F...
- Lập trình điều khiển hệ thống cửa tự động đóng/ mở khi
có người vào/ra
- Đếm và hiển thị số lượng người trong phòng lên LCD
- Điều khiển tắt/ mở đèn theo số lượng người
- Tìm hiểu PLC S7-1200
- Tìm hiểu phần mềm WinCC
- Tìm hiểu phần mềm TIA-Portal
- Lập trình điều khiển động cơ thông qua contactor
- Đo và hiển thị tốc độ động cơ lên SCADA
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC
bằng PID
- Xây dựng mô hình tay máy 1 bậc tự do
- Lập trình đo và hiển thị tốc độ động cơ thông qua encoder
- Điều khiển và hiển thị tốc độ động cơ lên LCD
- Điều khiển vị trí tay máy
- Tìm hiểu phần mềm TIA-Portal và WinCC
- Tìm hiểu PLC S7-1200
- Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông ngã 4
- Lập trình giao diện SCADA cho phép điều khiển, thay
đổi thời gian từng đèn
- Tìm hiểu BLE 4.0
- Tìm hiểu lập trình điện thoại
- Thiết kế mô hình phần cứng
- Lập trình quản lý Ibeacon và điều khiển đóng/mở khóa
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ LM 35
- Xây dựng mô hình lò sấy nông sản
- Lập trình đo, và hiển thị nhiệt độ
- Điều khiển nhiệt độ theo yêu cầu
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
- Xây dựng mô hình vườn rau nhà kính
- Lập trình đo, và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên LCD
- Điều khiển độ ẩm theo yêu cầu
- Tìm hiểu công nghệ NFC
- Tìm hiểu lập trình điện thoại sử dụng Reactive-Native
- Lập trình giả lập thẻ RFID cho điện thoại
- Tìm hiểu lập trình cơ sở dữ liệu với SQLite
- Hiển thị thông tin thẻ lên App
- Tìm hiểu cảm biến vân tay
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC 18F4550
- Lập trình nhận dạng vân tay
- Xây dựng mô hình khóa cửa sử dụng vân tay
- Lập trình cơ sở dữ liệu cho phép truy xuất thời gian vào
ra
- Tìm hiểu bộ thu phát lora
- Tìm hiểu cảm biến siêu âm
- Thiết kế mô hình phần cứng
- Lập trình đo mực nước, truyền thông lora, hiển thị LCD
- Tìm hiểu cảm biến siêu âm
- Thi công mô hình xe tự hành
- Lập trình điều khiển xe tránh vật cản sử dụng cảm biến
siêu âm
- Lập trình điều khiển xe đi theo hướng mong muốn bằng
cảm biến la bàn
- Tìm hiểu cảm biến độ ẩm
- Tìm hiểu vi điều khiển 18F4550
- Xây dựng mô hình nhà màng
- Lập trình đo, hiển thị độ ẩm lên LCD
- Điều khiển độ ẩm theo yêu cầu: tăng, giảm
- Tìm hiểu lập trình cơ sở dữ liệu và web-server(option)
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT 11
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC 18F4550
- Xây dựng mô hình nhà màng
- Lập trình đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm
- Điều khiển độ ẩm theo yêu cầu
- Tìm hiểu yêu cầu độ pH của hồ cá thủy sinh
- Tìm hiểu cảm biến đo độ pH
- Xây mô hình bể cá thủy sinh
- Đo và hiển thị độ pH của hồ cá lên LCD
- Lập trình app cho điện thoại (option)
- Tìm hiểu ESP8266
- Tìm hiểu cảm biến báo cháy, báo khói
- Xây dựng mô hình phần cứng
- Lập trình phát hiện cháy, khói, cập nhật trạng thái lên
web-server (google.sheet)
- Tìm hiểu vi điều khiển Arduino
- Tìm hiểu giao tiếp bluetooth
- Thiết kế, thi công hệ thống phần cứng
- Lập trình điều khiển độ sáng đèn theo độ sáng môi trường
- Tìm hiểu vi điều khiển Arduino
- Tìm hiểu điều khiển tốc độ động cơ DC
- Thiết kế, thi công hệ thống phần cứng
- Điều khiển tốc độ, vị trí của vật nặng và hiển thị lên LCD

- Tìm hiểu các chức năng của đèn giao thông
- Viết chương trình điều khiển và giám sát

- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ, cách hiển thị LCD
- Viết chương trình điều khiển quạt theo nhiệt độ
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ
- Thi công mô hình
Hệ thống sưởi
- Viết chương trình trên Raspberry
- Tìm hiểu encoder, cách đo tốc độ tại các vùng khác nhau
- Thi công mạch đo
Đo tốc độ động cơ DC
- Viết chương trình đo
- Tìm hiểu cảm biến hồng ngoại
- Thi công mạch
Điều khiển cửa tự động
- Viết chương trình điều khiển
- Tìm hiểu IC LM35
- Thi công mô hình
Đo nhiệt độ hiển thị LCD
- Viết chương trình đo
- Tìm hiểu cảm biến hồng ngoại
Đếm sản phẩm dùng cảm biến
- Thi công mạch đếm
hồng ngoại
- Viết chương trình đếm sản phẩm
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ
Đo nhiệt độ lò hiển thị LED 7 đoạn - Thi công mô hình
- Viết chương trình đo

Ghi chú

50%

- mới có phần cứng
- chạy xong mô phỏng

- Đã đọc/ghi được thẻ RFID

-Đã xong phần cứng

- Chưa có gì

- đã đọc được IBeacon

Gặp vào thứ 6
(18/01/2019), -đã đọc đc thẻ
9h-11h, tại
- đã lập trình được form window
thư viện hoặc
thứ 2
(21/01/2019),
13h-15h tại
C117

-đã đo đc khoảng cách và hiển thị LCD

- đã xác định được khoảng cách
- Bước đầu có thể tránh được vật cản

- đã có thiết bị
- Đã kết nối được phần cứng trên test-board

-chưa có gì

- Đã đo và hiển thị đc độ pH lên LCD

đã xây dựng được giao diện web-server

chưa có gì

- đã đo và hiển thị được tốc độ động cơ
Gặp thứ 3
9h45-11h15,
13h15-14h45
và thứ 4 9h4511h15, 15h1516h45 tại D9

50%

50%
50%
50%

50%

50%

50%

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG - 403042
STT

Lớp

MSSV

Họ

Tên

GVHD

30 16040310

41606044

Mai Hoàng

Long

TS. Võ Hữu Hậu

31 16040310

41606047

Lê Nguyễn Nhật

Minh

TS. Võ Hữu Hậu

32 16040310

41606056

Đinh Hoàng Thiên

Phát

TS. Võ Hữu Hậu

33 16040310

41606060

Phạm Duy

Quang

TS. Võ Hữu Hậu

34 16040310

41606067

Nguyễn Trung

Tân

TS. Võ Hữu Hậu

35 16040310

41606068

Nguyễn Ngọc

Thạch

TS. Võ Hữu Hậu

36 16040311

41606079

Nguyễn Lê Minh

Trung

TS. Võ Hữu Hậu

37 16040310

41606082

Ngô Tấn

Tú

TS. Võ Hữu Hậu

38 16040310

41606070

Phạm Hoàng

Thái

TS. Võ Hữu Hậu

39 16040302

41603111

Phan Thị Tuyết

Nhi

TS. Võ Hữu Hậu

40 16040301

41603113

Đỗ Anh

Phi

TS. Võ Hữu Hậu

41 16040311

41606077

Võ Trọng

Tín

TS. Trần Đức Anh Minh

42 16040311

41606089

Trần Minh

Tuấn

TS. Trần Đức Anh Minh

43 16040301

41603057

Đào Công

Huy

TS. Trần Đức Anh Minh

44 16040301

41603060

Phạm Quốc

Huy

TS. Trần Đức Anh Minh

45 16040301

41603063

Lại Chấn

Hy

TS. Trần Đức Anh Minh

46 16040301

41603064

Lý Tường

Khải

TS. Trần Đức Anh Minh

47 16040301

41603068

Mông Quốc

Khánh

TS. Trần Đức Anh Minh

48 16040301

41603098

Bùi Quang

Nguyên TS. Trần Đức Anh Minh

49 16040301

41603101

Lê Khoa

Nguyên TS. Trần Đức Anh Minh

50 16040301

41603103

Trịnh Ngọc Lương

Nguyên TS. Trần Đức Anh Minh

51 16040301

41603109

Nguyễn Quang

Nhật

TS. Trần Đức Anh Minh

52 16040301

41603126

Vy Tiến

Sang

TS. Trần Đức Anh Minh

53 16040301

41603144

Lê Phạm Đức

Thiện

TS. Trần Đức Anh Minh

54 16040301

41603147

Nguyễn Lê Phước

Thọ

TS. Trần Đức Anh Minh

55 16040301

41603151

Dương Minh

Tiên

TS. Trần Đức Anh Minh

56 16040301

41603154

Nguyễn Quế

Trâm

TS. Trần Đức Anh Minh

57 16040302

41603094

Trần Thị Bích

Ngân

TS. Trần Đức Anh Minh

58 16040302

41603108

Hà Thúc

Nhật

TS. Trần Đức Anh Minh

59 16040310

41606037

Nguyễn Hoàng Duy Khoa

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Đề tài

Nhiệm vụ
Ghi chú
50%
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ, thời gian, quy trình nướng
một vài thực phẩm
Lò nướng thực phẩm
- Thi công mô hình
- Viết chương trình điều khiển
- Tìm hiểu mạch nghịch lưu áp 1 pha cầu, kỹ thuật điều
Điều khiển động cơ xoay chiều 1 rộng xung
50%
- Thi công mạch
pha
- Viết chương trình điều khiển
- Tìm hiểu kỹ thuật điều rộng xung, mạch cầu H, mạch
cách ly
Điều khiển động cơ DC
50%
- Thi công mạch điều khiển
- Viết chương trình điều khiển trên vi điều khiển
- Tìm hiểu cảm biến hồng ngoại
Đếm sản phẩm dùng cảm biến
- Thi công mạch
hồng ngoại
- Viết chương trình đếm
- Tìm hiểu các chức năng của đèn giao thông
- Thi công mô hình
Đèn giao thông
- Viết chương trình điều khiển
- Tìm hiểu các chức năng của LED hồng ngoại
Đếm sản phẩm sử dùng LED hồng
- Thi công mô hình
50%
ngoại
- Viết chương trình thực hiện chức năng đếm
- Tìm hiểu LED ma trận, cách chuyển đổi âm lịch-dương
lịch
Mạch đồng hồ hiển thị LED ma
- Thi công mạch đồng hồ
trận
- Viết chương trình hiển thị
- Tìm hiểu cảm biến đo dòng
Đo và hiển thị dòng tải của động
- Thi công mạch đo
50%
cơ DC
- Viết chương trình đo trên vi điều khiển
- Tìm hiểu cảm biến khí gas
- Thi công mô hình
Mạch báo rò rỉ khí gas
- Viết chương thông báo qua chuông và LCD
- Tìm hiểu mạch điều khiển mô hình xe
- Thi công mạch điều khiển
Điều khiển mô hình xe
50%
- Viết chương trình điều khiển
- Tìm hiểu cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm
Đo nhiệt độ và độ ẩm vườn rau
- Thi công mô hình
50%
dùng vi điều khiển
- Viết chương trình đo
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu phương pháp đo nhiệt độ và độ ẩm
Đo nhiệt độ, độ ẩm và hiển thị LCD dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trên LCD dùng vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu hệ thống khóa cửa điện tử
Khóa số điện tử ứng dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình khóa cửa điện tử ứng dụng vi điều khiển PIC và hiển thị trên LCD
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu phương pháp đo nhiệt độ
Hiển thị nhiệt độ và thời gian trên LCD dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình hiển thị nhiệt độ và thời gian trên LCD dùng vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu PLC
- Tìm hiểu hoạt động của hệ thống đèn giao thông
Điều khiển hệ thống đèn giao thông dùng PLC
- Thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển hệ thống đèn giao thông dùng PLC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu ứng dụng RFID để điểm danh
Điểm danh ứng dụng RFID
- Thi công mạch
- Viết chương trình điểm danh ứng dụng RFID và vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy qua tin nhắn
Báo cháy qua tin nhắn dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình báo cháy qua tin nhắn dùng vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu giao tiếp máy tính qua RS232
Điều khiển và giám sát nhiệt độ lò
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển nhiệt độ lò
Gặp thứ 3, 22/01, C117, 13h00-16h00
từ máy tính
- Thiết kế và thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển và giám sát nhiệt độ lò từ máy tính
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển từ điện thoại di động
qua Bluetooth
Điều khiển thiết bị điện gia dụng
Gặp thứ 3, 22/01, C117, 13h00-16h00
- Thiết kế và thi công mạch
sử dụng điện thoại thông minh
- Viết chương trình điều khiển thiết bị điện gia dụng từ
điện thoại di động qua Bluetooth
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển từ điện thoại di động qua Bluetooth
Điều khiển xe từ điện thoại di động qua Bluetooth
- Thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển xe từ điện thoại di động qua Bluetooth
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu phương pháp đo nhiệt độ
- Tìm hiểu phương thức giao tiếp máy tính
Đo và hiển thị nhiệt dộ trên máy
Gặp thứ 3, 22/01, C117, 13h00-16h00
- Thiết kế và thi công mạch
tính
- Viết chương trình đo và hiển thị nhiệt độ trên máy tính
dùng vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu ứng dụng tia hồng ngoại để đóng mở cửa tự động
Đóng mở cửa tự động dùng hồng ngoại
- Thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển đóng mở cửa tự động dùng hồng ngoại và vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC
Điều khiển tốc độ động cơ DC dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển tốc độ động cơ DC dùng vi điều khiển PIC và hiển thị trên LCD
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu hệ thống khóa số
Khóa số điện tử ứng dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình khóa số ứng dụng vi điều khiển PIC và hiển thị trên LCD
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu giao tiếp máy tính qua RS232
Điều khiển và giám sát tốc độ động - Tìm hiểu phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC
Gặp thứ 3, 22/01, C117, 13h00-16h00
- Thiết kế và thi công mạch
cơ trên máy tính
- Viết chương trình điều khiển và giám sát tốc độ động cơ
trên máy tính
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ nhà
kính
Điều khiển và giám sát nhiệt độ
Gặp thứ 3, 22/01, C117, 13h00-16h00
- Thiết kế và thi công mạch
nhà kính dùng vi điều khiển PIC
- Viết chương điều khiển và giám sát nhiệt độ nhà kính
dùng vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển nhiệt độ lò
Điều khiển nhiệt độ lò dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển nhiệt độ lò dùng vi điều khiển PIC và hiển thị trên LCD
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu ứng dụng RFID để đóng mở cửa tự động
Đóng mở cửa tự động ứng dụng RFID
- Thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển đóng mở cửa tự động ứng dụng RFID và vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC
- Tìm hiểu hoạt động của hệ thống đèn giao thông
Điều khiển hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển PIC
- Thi công mạch
- Viết chương trình điều khiển hệ thống đèn giao thông ứng dụng vi điều khiển PIC
Đo và hiển thị khoảng cách trên
LCD và máy tính dùng cảm biến
laser và vi điều khiển

- Thiết kế và thi công mạch đo khoảng cách dùng cảm
biến laser
Gặp thứ 2, 3
- Tạo giao diện trên máy tính
- Viết chương trình cho hệ thống (trên vi điều khiển và C117, 09h30
máy tính)
- Thí nghiệm, Slide và báo cáo

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG - 403042
STT

Lớp

MSSV

Họ

Tên

60 16040310

41606039

Hồ Văn Minh

61 16040301

41603162

Đinh Nguyễn Minh Trung

62 16040301

41603163

Lê Huỳnh

Khôi

Trung

GVHD

TS. Nguyễn Hoàng Nam

TS. Nguyễn Hoàng Nam

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Đề tài

- Thiết kế và thi công board mạch thiết bị chống trộm
xe máy dùng vi điều khiển và thẻ RFID
- Tìm hiểu về cơ chế nhận diện thông qua thẻ RFID.
Tìm hiểu về cơ chế cấp nguồn của xe máy.
- Viết chương trình điều khiển
- Thử nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động
- Viết báo cáo

Gặp thứ 2, 3
C117, 09h30

Tuấn

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Thiết kế và chế tạo thiết bị chống
trộm xe máy dùng RFID

64 16040301

41603175

Phạm Hoàng

Tuyển

TS. Nguyễn Hoàng Nam

Đo nhiệt độ, độ ẩm vườn rau
dùng vi điều khiển

65 16040301

41603177

Lê Hoàng

Việt

TS. Nguyễn Hoàng Nam

- Tìm hiểu dải nhiệt độ, độ ẩm vườn rau, cảm biến nhiệt
độ, độ ẩm
- Thiết kế và thi công mạch
- Viết chương trình đo nhiệt độ, độ ẩm
- Thí nghiệm, Slide và báo cáo
- Lựa chọn và tìm hiểu thiết bị giao tiếp Bluetooth.
- Lựa chọn vi điều khiển phù hợp, lựa chọn cảm biến phù
hợp
Điều khiển thiết bị trong nhà qua Bluetooth
- Thiết kế và thi công mô hình.
- Viết chương trình điều khiển ít nhất 3 thiết bị.
- Thí nghiệm, Slide và báo cáo

66 16040311

41606092

Đặng Hoàng

Vương

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển xe cân bằng

67 16040310

41606030

Nguyễn Thế

Hùng

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển vòng kín tốc độ động
cơ DC hiển thị LCD

Điều khiển mực nước trong bồn
dùng cảm biến siêu âm

68 16040301

41104291

Trần Thanh

Tuấn

TS. Lê Anh Tuấn

69 16040301

41303084

Nguyễn Quang

Anh

TS. Lê Anh Tuấn

70 16040301

41303102

Nguyễn Thái

Bình

TS. Lê Anh Tuấn

71 16040301

41303198

Đặng Minh

Hoàng

TS. Lê Anh Tuấn

Hệ thống làm mát, cảnh báo, hiển
thị nhiệt độ bằng LCD.

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển cấp thức ăn tự động
cho bể cá

TS. Lê Anh Tuấn

Ứng dụng cảm biến siêu âm ổn
định khoảng cách vật thể

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển xe tránh vật cản qua
WebServer

TS. Lê Anh Tuấn

Đo và hiển thị nhiệt độ qua
WebServer

73 16040301

74 16040301

75 16040301

76 16040301

77 16040301

78 16040301

79 16040301

41303364

41303375

41303378

41403055

41503074

41503106

41603034

Đoàn Văn

Nguyễn Trần

Nguyễn Thanh

Bùi Hoàng Kim

Lưu Trường

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Tiến

Võ Quang

Nam

Quang

Sang

Sơn

Phú

Khôi

Kim

Hải

Gặp thứ 2,3
C117, 09h30

Gặp thứ 2, 3
C117, 09h30

Trần Hoàng Anh

50%

Gặp thứ 2, 3
C117, 09h30

- Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ DC dùng thuật
toán PID và encoder.
- Thiết kế và thi công mạch điều khiển và hiển thị qua
encoder
- Viết chương trình điều khiển và báo cáo
- Thí nghiệm, Slide và báo cáo

41603169

41303279

Ghi chú

Điều khiển tốc độ động cơ DC
bằng thuật toán PID dùng vi điều
khiển PIC

63 16040301

72 16040301

Nhiệm vụ

- Thiết kế và thi công mạch đo khoảng cách dùng cảm
Đo và hiển thị khoảng cách trên biến siêu âm
LCD và máy tính dùng cảm
- Tạo giao diện trên máy tính
biến siêu âm và vi điều khiển
- Viết chương trình cho hệ thống (trên vi điều khiển và
máy tính)
- Thiết
kế và thi
công
đồng hồ dùng vi điều
Thí nghiệm,
Slide
vàmạch
báo cáo
khiển, và LCD
Thiết kế và chế tạo đồng hồ số với - Bàn phím giao tiếp có thể nhập ngày giờ và ký tự
bàn phím giao tiếp
- Tạo giao diện trên máy tính
- Viết chương trình cho hệ thống
- Thí nghiệm, Slide và báo cáo

Gặp thứ 2, 3
C117, 09h30

Gặp thứ 2, 3
C117, 09h30

- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng và nạp chương trình.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.

- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng, nạp chương trình và tạo giao diện giao tiếp máy tính.
Cân khối lượng của vật hiển thị led - Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
ma trận và giao tiếp máy tính
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển và giám sát hệ thống
trộn và phân loại thùng bê tông

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển đèn giao thông giao
tiếp máy tính

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển và giám sát quá trình
chế biến bia

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển vòng kín nhiệt độ lò
nhiệt hiển thị LCD

- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng và nạp chương trình.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu về WebServer và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng và tạo giao diện trang web.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu về WebServer và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng và tạo giao diện trang web.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu đặt ra của đề tài.
- Giới thiệu các tập lệnh và phần mềm Scada dành cho PLC.
- Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng, giản đồ thời gian và nêu nguyên tắc hoạt động của hệ thống.
- Viết lưu đồ giải thuật và chương trình PLC.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế giao diện giám sát.
- Viết báo cáo, soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế, mô phỏng mạch và giao tiếp máy tính.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu đặt ra của đề tài.
- Giới thiệu các tập lệnh và phần mềm Scada dành cho PLC.
- Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng, giản đồ thời gian và nêu nguyên tắc hoạt động của hệ thống.
- Viết lưu đồ giải thuật và chương trình PLC.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế giao diện giám sát.
- Viết báo cáo, soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế và mô phỏng mạch nguyên lý, giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và tạo giao diện bằng phần mềm giao tiếp máy tính.
- Viết chương trình và báo cáo, soạn slide để thuyết trình báo cáo.

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG - 403042
STT

Lớp

MSSV

Họ

Tên

GVHD

80 16040301

41603036

Trần Quốc

Hảo

TS. Lê Anh Tuấn

81 16040301

41603037

Nguyễn Công

Hậu

TS. Lê Anh Tuấn

82 16040311

41606010

Võ Quốc

Cường

TS. Lê Anh Tuấn

Đề tài

Đo độ PH của nước hiển thị LCD
và giao tiếp máy tính.

- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng và nạp chương trình.
Điều khiển bật tắt đèn sợi đốt theo - Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
đồng hồ thời gian thực
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.

Điều khiển mô hình cửa tự động
hiển thị LCD

83 16040310

41606022

Đặng Minh

Hiếu

TS. Lê Anh Tuấn

Lập trình mô phỏng chuyển động
của robot rắn.

84 16040301

41603079

Lê Hoàng Nguyên

Lâm

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển thiết bị điện dân dụng
qua điện thoại dùng Bluetooth

85 16040301

41603089

Nguyễn Trần Phương Nam

TS. Lê Anh Tuấn

Điều khiển độ sáng của bóng đèn
AC qua điện thoại.

86
87
88
89
90

16040301
16040301
16040301
16040301
16040301

41403058
41403059
41403087
41403112
41503076

Nguyễn Ngọc
Trương Thành
Phạm Đức
Nguyễn Thành
Vũ Minh

Hiển
Hiệp
Huy
Đạt
Nhật

TS. Hán Thành Trung
TS. Hán Thành Trung
TS. Hán Thành Trung
TS. Hán Thành Trung
TS. Hán Thành Trung

91 16040301

41403117

Phan Tuấn

Sang

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm cho
vườn rau dùng PIC

92 16040301

41403149

Lương Cao Hữu

Tài

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

41403149@student.tdtu.edu.vn

93 16040301

41403195

Huỳnh Thanh

Tùng

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Thiết kế và thi công robot hút bụi

94 16040301
95 16040301

41403271
41483164

Nguyễn Phúc
Nguyễn Hoài

Cơ
TS. Đồng Sĩ Thiên Châu
Thương TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

41403271@student.tdtu.edu.vn
41483164@student.tdtu.edu.vn

96 16040301

41503006

Nguyễn Tấn

Phát

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

Hệ thống báo cháy dùng PIC

97 16040301

41503010

Phùng Cao

Trí

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

98 16040301

41503084

Nguyễn Huỳnh Phi

Vũ

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

99 16040301

41503097

Nguyễn Chí

Thanh

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

100 16040301

41503117

Cao Lại Hiếu

Lương

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

101 16040301

41503124

Trịnh Chí

Hùng

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

102 16040301

41503140

Châu Ngọc

Minh

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

103 16040301

41503179

Nguyễn Nhật

Quang

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

104 16040310

41503617

Võ Hoàng

Hưng

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

105 16040301

41603178

Nguyễn Hữu

Vinh

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

106 16040311

41606028

Nhữ Mai

Hoàng

ThS. Thiều Quang Trí

107 16040310

41606111

Phạm Sơn

Tùng

ThS. Thiều Quang Trí

108 16040301

41303057

Nguyễn Văn

Thanh

ThS. Thiều Quang Trí

109 16040301

41403063

Lê Quang

Trí

ThS. Thiều Quang Trí

110 16040301

41503028

Nguyễn Trần Quân

Hào

ThS. Thiều Quang Trí

111 16040301

41503050

Nguyễn Duy

Quang

ThS. Thiều Quang Trí

112 16040301

41503170

Nguyễn Đức Tấn

Phong

ThS. Thiều Quang Trí

113 16040301

41503183

Nguyễn Anh

Tuấn

ThS. Thiều Quang Trí

114 16040310

41503633

Nguyễn Hoàng

Tú

ThS. Thiều Quang Trí

Nhiệm vụ
Ghi chú
50%
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế, mô phỏng mạch và giao tiếp máy tính.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.

- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng, nạp chương trình và tạo giao diện điều khiển trên điện thoại.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng, nạp chương trình và tạo giao diện điều khiển độ sáng đèn.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.

- Tìm hiểu thông tin về tiêu chuẩn nhiệt độ và độ ẩm cho
một vài loại rau
- Thiết kế và thi công mô hình
- Viết chương trình điều khiển
- Viết báo cáo
- Tìm hiểu robot hút bụi
- Thiết kế và thi công robot hút bụi
- Lập trình
- Viết báo cáo

- Tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ, báo khói
- Tìm hiểu về hệ thống báo cháy
- Thiết kế và thi công mạch
- Viết chương trình
- Viết báo cáo

- Tìm hiểu thuật toán PID
- Thiết kế và thi công mạch công suất và mạch điều khiển
- Viết chương trình
- Viết báo cáo
- Tìm hiểu thu phát bằng bluetooth
Điều khiển thiết bị trong nhà bằng - Thiết kế và thi công mạch thu phát
- Viết chương trình điều khiển
bluetooth
- Viết báo cáo
- Tìm hiểu PLC S7-1500
Điều khiển hệ thống trộn bê tông - Viết chương trình điều khiển mô phỏng hệ thống trộn bê
tông
tự động dùng PLC S7-1500
- Viết báo cáo
- Tìm hiểu về hệ thống trộn bột bánh bao
- Mô tả hệ thống, quy ước ngõ vào/ra
Mô phỏng hệ thống trộn bột bánh
- Viết lưu đồ giải thuật
bao tự động
- Viết chương trình
- Viết báo cáo
- Tìm hiểu về xe tự hành
- Thiết kế và thi công xe tự hành
Thiết kế và thi công xe tự hành
- Viết chương trình điều khiển
- Viết báo cáo
- Tìm hiểu thuật toán điều khiển xe cân bằng
- Thiết kế và điều khiển mô hình xe cân bằng
Thiết kế và thi công xe cân bằng
- Viết chương trình điều khiển xe cân bằng
dùng 18F4550
- Viết báo cáo
Điều khiển tốc độ động cơ DC
dùng PIC theo thuật toán PID

- Tìm hiểu nhà thông minh
- Thiết kế và thi công mô hình mô phỏng nhà thông minh
- Viết chương trình điều khiển
- Viết báo cáo
- Tìm hiểu cảm biến siêu âm
Mạch đo khoảng cách dùng siêu
- Thiết kế mạch đo khoảng cách, hiển thị và báo động
âm
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến chuyển động
- Thiết kế mạch điều khiển đèn và hiển thị thời gian
Mạch đèn cửa tự động
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến xác định vật thể
- Thiết kế mạch điều khiển đèn và hiển thị số lượng người
Mạch đếm người ra vào phòng
trong phòng
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu bộ thu tín hiệu RFID
- Thiết kế mạch điều khiển khóa cửa
Khóa cửa dùng RFID
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ
Mạch đo nhiệt độ và điều khiển
- Thiết kế mạch đo nhiệt độ và điều khiển quạt
quạt tản nhiệt
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ
Mạch điều khiển và giám sát nhiệt - Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ dùng đèn và điều khiển
máy bơm trong hồ cá
độ hồ cá
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
Thi công mô hình nhà thông minh

có led báo
thời gian

41606028@student.
tdtu.edu.vn

50%

41606111@student.
tdtu.edu.vn

50%

Hiền thị số
41303057@student.
lượng và kiểm
tdtu.edu.vn
soát đèn

Xin BC trễ

41403063@student.
tdtu.edu.vn

50%

41503028@student.
tdtu.edu.vn

50%

41503050@student.
tdtu.edu.vn

50%

41503170@student.
tdtu.edu.vn
- Tìm hiểu pương pháp đo tốc độ động cơ
Điều khiển và hiển thị tốc độ động - Thiết kế mạch điều khiển và hiển thị tốc độ động cơ lên
LCD
cơ DC lên LCD
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến siêu âm
- Thiết kế mạch đo khoảng cách, hiển thị và báo động
Mạch đo khoảng cách 4 mức
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu

41503183@student.
tdtu.edu.vn

50%

Nhập khoảng
41503633@student.
cách và xử lý
tdtu.edu.vn
ngõ ra

50%

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG - 403042
STT

Lớp

MSSV

Họ

Tên

GVHD

Đề tài

115 16040310

41503636

Nguyễn Quốc Đăng Khoa

ThS. Thiều Quang Trí

Mạch xác định khoảng cách

116 16040301

41603002

Phan Như

Quỳnh

ThS. Thiều Quang Trí

Máy cho tôm ăn tự động

117 16040301

41603004

Bùi Tuấn

Anh

ThS. Thiều Quang Trí

Mạch cảnh báo dựa trên khoảng
cách

118 16040301

41603128

Phạm Ngọc

Sơn

ThS. Thiều Quang Trí

Cửa tự động

119 16040301

41603161

Lê Thủy

Trúc

ThS. Thiều Quang Trí

Hệ thống cho cá ăn tự động

120 16040301

121 16040301

41603181

41603184

Trịnh Trí

Bùi Nguyên

Vinh

Vũ

ThS. Thiều Quang Trí

ThS. Thiều Quang Trí

Timer tưới cây tự động

Hệ thống tưới cây tự động

122 16040310

41606053

Đinh Trọng

Nhân

ThS. Thiều Quang Trí

Mạch đèn cửa tự động

123 16040310

41606055

Bạch Tấn

Phát

ThS. Thiều Quang Trí

Mạch đèn cửa tự động

124 13040302

41303119

Nguyễn Nhật

Cường

ThS. Thiều Quang Trí

Xe bám tường

125 14040301

41403230

Vũ Tiến

Đạt

ThS. Thiều Quang Trí

Mạch timer

126 16040311

41606005

Bùi Trà Gia

Bảo

Thiết kế, chế tạo mạch giám sát
ThS. Nguyễn Quang Dũng môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ
ẩm) và hiển thị trên điện thoại

127 16040311

41606009

Nguyễn Minh

Cường

ThS. Nguyễn Quang Dũng

128 16040310

41503634

Lê Tiến

Thông

Điều khiển quạt làm mát theo nhiệt
ThS. Nguyễn Quang Dũng độ môi trường và có thể điều khiển
qua điện thoại thông minh

129 16040301

41603006

Nguyễn Đức

Anh

ThS. Nguyễn Quang Dũng

130 16040301

41603011

Nguyễn Thái

Bảo

Điều khiển đèn tự động (sử dụng
ThS. Nguyễn Quang Dũng cảm biến chuyển động và cảm biến
ánh sáng)

131 16040301

41603012

Phan Văn Hoàng

Bảo

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Ghi chú

50%

Xác định
khoảng cách

41503636@student.
tdtu.edu.vn

50%

x

41603002@student.
tdtu.edu.vn

50%

Báo âm thanh

41603004@student.
tdtu.edu.vn

50%

41603128@student.
tdtu.edu.vn

50%

x

41603161@student.
tdtu.edu.vn

50%

Timer

41603181@student.
tdtu.edu.vn

50% OK

Quét phím

41603184@student.
tdtu.edu.vn

50%

Có điều chỉnh
41606053@student.
thời gian bằng
tdtu.edu.vn
phím ma trận

50%

Có điều chỉnh
thời gian bằng 41606055@student.
2 nút nhấn
tdtu.edu.vn
tăng giảm

50%

41303119@student.
tdtu.edu.vn
41403230@student.
tdtu.edu.vn

50%

http:
//appinventor.
mit.
edu/explore/a
bout-us.html

Hệ thống hiển thị nhiệt độ độ ẩm
dùng điện thoại thông minh

Điều khiển và giám sát tốc độ động
DC hiển thị LCD và điện thoại

Hệ thống hiển thị nhiệt độ độ ẩm
dùng điện thoại thông minh

Thiết bị giám sát nhiệt độ và độ ẩm
ThS. Nguyễn Quang Dũng hiện thị LCD và điện thoại thông
minh

132 16040301

41603014

Trần Minh

Bình

133 16040301

41603017

Nguyễn Văn

Thiết bị giám sát nhiệt độ và độ ẩm
Chương ThS. Nguyễn Quang Dũng hiện thị LCD và điện thoại thông
minh

134 16040301

41603019

Nguyễn Quốc

Đạt

ThS. Nguyễn Quang Dũng

135 16040301

41603021

Võ Thành

Đạt

ThS. Nguyễn Quang Dũng

136 16040301

41603022

Võ Thành

Đạt

137 16040301

41603029

Nguyễn Khánh

Duy

Đo mực nước bằng cảm biến siêu
âm, hiện điện thoại thông minh
Điều khiển thiết bị điện gia đình
(đèn, quạt) qua di dộng
Mô hình đếm xe vào ra bãi giữ xe
ThS. Nguyễn Quang Dũng
hiển thị lên điện thoại
Điều khiển thiết bị điện bằng giọng
ThS. Nguyễn Quang Dũng
nói

138 16040301

41603031

Trần Nguyễn Trường Giang

Mạch chống trộm bằng cảm biến
ThS. Nguyễn Quang Dũng hồng ngoại, thông báo qua điện
thoại.

139 16040301

41603040

Hồ Lê Trung

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Hiếu

Nhiệm vụ
- Tìm hiểu cảm biến siêu âm
- Thiết kế mạch đo khoảng cách, hiển thị và báo động
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến trong mô hình máy cho tôm ăn tự
động trên thực tế
- Thiết kế mô hình mô phỏng hệ thống và mạch điều khiển
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến siêu âm
- Thiết kế mạch đo khoảng cách, hiển thị và báo động
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến chuyển động PIR
- Thiết kế mô hình mô phỏng cửa tự động và mạch điều
khiển
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu và thiết kế mô hình hệ thống cho cá ăn tự động
- Thiết kế mạch điều khiển
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Thiết kế và thi công hệ thống hẹn giờ theo chế độ thời
gian thực trong mạch tưới cây tự động
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu phương pháp quét phím 4x4
- Thiết kế và thi công hệ thống tưới cây tự động
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến chuyển động
- Thiết kế mạch điều khiển đèn và điều chỉnh thời gian qua
phím ma trận
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu cảm biến chuyển động
- Thiết kế mạch điều khiển đèn và điều chỉnh thời gian qua
nút nhấn
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu
- Tìm hiểu các chế độ hoạt động của mobile robot
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm
- Viết chương trình điều khiển sử dụng vi điều khiển PIC
- Thiết kế và thi công hệ thống timer bật tắt thiết bị, cho
phép cài Ton, Toff
- Lập trình cho mạch hoạt động theo yêu cầu

Mô hình cửa tự động sử dụng
RFID
Điều khiển thiết bị điện gia dụng
qua điện thoại

140 16040301

41603050

Vũ Huy

Hoàng

ThS. Nguyễn Quang Dũng

141 16040310

41606024

Nguyễn Thị

Hoa

ThS. Nguyễn Quang Dũng Quản lý ra vào sử dụng RFID

142 16040311

41606031

Kiều Đức

Huy

Điều khiển quạt làm mát theo nhiệt
ThS. Nguyễn Quang Dũng độ môi trường và có thể điều khiển
qua điện thoại thông minh

143 15040303

41503144

Nguyễn Hoàng

Hải

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Thùng rác tự động (xac nguoi toi
do rac, tình trạng: đầy, chưa đầy

144 16040301

41603033

Hồ Đông

Hải

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Thiết bị đo mực nước hiển thị LCD
và điện thoại.

145 16040311

41606088

Nguyễn Trường

Tuấn

KS. Nguyễn Thành Quang

146 16040310

41606020

Nguyễn Hoài

Hân

147 16040301

41603009

Hà Quốc

Bảo

148 16040301

41603093

Nguyễn Hoàng

Ngân

- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển tốc độ động cơ AC.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình điều khiển qua RF.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu chương trình NodeRed.
KS. Nguyễn Thành Quang Thu thập dữ liệu qua wifi.
- Thi công mạch thu thập ít nhất 02 thông số môi trường.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu cảm biến nhịp tim.
KS. Nguyễn Thành Quang Máy đo nhịp tim.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình đo nhịp tim.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển góc quay động cơ bước.
KS. Nguyễn Thành Quang Điều khiển góc quay động cơ bước
- Thi công mạch.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy tính.
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Điều chỉnh tốc độ quạt điện AC
220V bằng remote RF

Có testboard đã chạy

Chưa chạy

Tuần sau

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG - 403042
STT

Lớp

MSSV

Họ

Tên

GVHD

Đề tài

149 16040301

41603099

Chung Đình

Nguyên KS. Nguyễn Thành Quang Xe chạy theo line

150 16040301

41603100

Huỳnh Trung

Nguyên KS. Nguyễn Thành Quang Điều khiển tốc độ động cơ DC

151 16040301

41603104

Bùi Trọng

Nhân

KS. Nguyễn Thành Quang

152 16040301

41603115

Chế Gia

Phúc

KS. Nguyễn Thành Quang Điều khiển mực nước dùng PID.

153 16040301

41603137

Trần Quốc

Thái

KS. Nguyễn Thành Quang Xe tự hành tránh vật cản.

154 16040301

41603140

Đào Duy

Thanh

KS. Nguyễn Thành Quang

Điều khiển thiết bị điện trong nhà
qua Bluetooth.

155 16040301

41603141

Nguyễn Hữu

Thành

KS. Nguyễn Thành Quang

Hệ thống thu thập dữ liệu cho nhà
kính.

156 16040301

41603145

Võ Truyền

Thinh

KS. Nguyễn Thành Quang Hệ thống đèn giao thông dùng PIC

157 16040301

41603148

Trần Quang

Thọ

KS. Nguyễn Thành Quang

Điều khiển thiết bị điện trong nhà
qua RF.

158 16040301

41603149

Nguyễn Văn

Thông

KS. Nguyễn Thành Quang

Hệ thống báo cháy qua tin nhắn
SMS

159 16040310

41606011

Nguyễn Ngọc

Danh

KS. Nguyễn Thành Quang

Hệ thống phân loại sản phẩm theo
chiều cao

160 16040310

41606069

Nguyễn Quang

Thái

KS. Nguyễn Thành Quang

Hệ thống đo dòng, cảnh báo và cắt
tự động cho thiết bị điện AC

161 16040310

41606062

Trần Đăng

Quang

KS. Nguyễn Thành Quang Hệ thống cửa an ninh dùng khóa số

162 16040311

41606017

Đặng Quốc Hà

Duy

KS. Nguyễn Thành Quang Điều khiển lò nhiệt

Hệ thống cảnh báo nước dâng dùng
LoRa

Nhiệm vụ
Ghi chú
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC, lựa chọn cảm biến.
- Thiết kế và thi công mô hình xe.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình điều khiển.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu công nghệ LoRa.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình điều khiển cảnh báo nước dâng.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu bộ điều khiển PID.
- Thi công mạch và mô hình bồn nước.
- Viết chương trình và giao diện trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu cảm biến khoảng cách.
- Thi công mạch và mô hình xe.
- Viết chương trình điều khiển.
Gặp thứ 3-6,
D906/D901
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu giao tiếp Bluetooth.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình điều khiển ít nhất 4 thiết bị.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu hệ thống thu thập dữ liệu không dây từ ít nhất 2 trạm.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình và giao diện trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu hệ thống đèn giao thông.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu giao tiếp RF.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình điều khiển ít nhất 4 thiết bị.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu mạch gửi tin nhắn SMS, cảm biến nhiệt độ.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình báo cháy qua tin nhắn SMS.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu cảm biến đo chiều cao.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu mạch đo dòng điện AC.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình cảnh báo và cắt tự động khi quá dòng.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu hệ thống khóa điện tử.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình cho cửa dùng khóa điện tử.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu bộ điều khiển PID.
- Thi công mạch và mô hình lò nhiệt.
- Viết chương trình và giao diện trên máy tính.

50%
Tuần sau

Tuần sau

Mạch chạy

Có mạch chưa chạy

Mạch chạy chưa đúng

Tuần sau

16/03/2019

Tuần sau

Tuần sau

Tuần sau

Tuần sau

ĐỒ ÁNCHUYÊN NGÀNH - 403043
STT
Lớp
MSSV
Họ
1 15040102 41403058 Nguyễn Ngọc

Tên
Hiển

GVHD
TS. Vũ Trí Viễn

Đề tài

15040102 41403058 Nguyễn Ngọc

Hiển

TS. Vũ Trí Viễn

Định và điều khiển vị trí của
mobile robot

2 15040102 41403059 Trương Thành

Hiệp

TS. Vũ Trí Viễn

Điều khiển PID tốc độ động cơ
bằng biến tần và PLC của
Mitsubishi, truyền thông modbus

Điều khiển PID tốc độ động cơ
bằng biến tần và PLC, truyền
thông modbus

3 15040102 41403068 Lê Minh

Nhật

TS. Vũ Trí Viễn

4 15040102 41403266 Huỳnh Tấn

Đạt

TS. Vũ Trí Viễn

5 15040102 41403033 Trần Hữu

Nhân

TS. Võ Hữu Hậu

Điều khiển xe tránh vật cản

6 15040102 41503078 Trần Quốc

Toàn

TS. Võ Hữu Hậu

Mô phỏng dây chuyền sản xuất
nước ngọt

7 15040102 41503134 Võ Mạnh

Tiến

TS. Võ Hữu Hậu

Cánh tay robot 3 bậc tự do

8 15040102 41503188 Nguyễn Đình

Thắng TS. Võ Hữu Hậu

9 15040102 41303024 Vũ Quốc
10 15040102 41303102 Nguyễn Thái
11 15040102 41503184 Châu Minh

Huy
Bình
Sơn

TS. Võ Hoàng Duy
TS. Võ Hoàng Duy
TS. Võ Hoàng Duy

12 15040102 41503030 Huỳnh Trung

Tín

TS. Trần Đức Anh Minh

13 15040301 41503075 Hoàng Văn

Quang TS. Trần Đức Anh Minh

14 15040102 41503098 Trần Hoàng

Ân

15 15040301 41503053 Tô Đại

Thành TS. Trần Đức Anh Minh

16 15040102 41403023 Trần Đức

Anh

17 15040301 41503159 Đồng Tân Phú

Phước TS. Nguyễn Hoàng Nam

18 15040102 41403207 Nguyễn Văn

19 15040102 41104291 Trần Thanh

20 15040102 41303181 Hà Thanh

21 15040102 41503183 Nguyễn Anh

TS. Trần Đức Anh Minh

TS. Nguyễn Hoàng Nam

- Tìm hiểu trạm trộn bê tông
- Tìm hiểu PLC
- Thiết kế mô hình mô phỏng trạm trộn bê tông
- Viết chương trình điều khiển và giám sát trạm
trộn bê tông sử dụng PLC
- Viết báo cáo, slide, poster
- Tìm hiểu hệ thống phân loại sản phẩm theo
chiều cao
- Tìm hiểu phần mềm Factory I/O
Điều khiển và giám sát hệ thống
phân loại sản phẩm theo chiều cao - Viết chương trình điều khiển và giám sát hệ
thống phân loại sản phẩm theo chiều cao ứng
ứng dụng Factory I/O
dụng Factory I/O
- Viết báo cáo, slide, poster
- Tìm hiểu mô hình pha trộn chất lỏng
- Tìm hiểu PLC
Điều khiển và giám sát mô hình
- Thiết kế và thi công mô hình
pha trộn chất lỏng sử dụng PLC
- Viết chương trình điều khiển và giám sát
- Viết báo cáo, slide, poster
- Tìm hiểu mô hình hệ thống cuộn giấy
- Tìm hiểu PLC
Điều khiển và giám sát quá trình
- Thiết kế và thi công mô hình
cuộn giấy sử dụng PLC
- Viết chương trình điều khiển và giám sát
- Viết báo cáo, slide, poster
- Tìm hiểu mô hình hệ thống băng chuyền phân
loại sản phẩm
Băng chuyền phân loại sản phẩm
- Tìm hiểu PLC
theo chiều cao điều khiển thông
- Thiết kế và thi công mô hình
qua PLC
- Viết chương trình điều khiển và giám sát
- Viết báo cáo, slide, poster
Giám sát điện năng tiêu thụ của hộ
gia đình thông qua kết nối WIFI
dùng vi điều khiển và điện thoại
thông minh

Tuấn

Điều khiển tốc độ động cơ giao
tiếp máy tinh

Tuấn

TS. Lê Anh Tuấn

TS. Lê Anh Tuấn

email

Gặp vào thứ 6
(18/01/2019), 9h11h, tại thư viện
hoặc thứ 2
(21/01/2019), 13h15h tại C117

Gặp thứ 3 9h4511h15, 13h15-14h45
và thứ 4 9h4511h15, 15h15-16h45
tại D9

- Tìm hiểu các công đoạn sản xuất nước ngọt
- Viết chương trình điều khiển và giám sát dây
chuyền
- Tìm hiểu mô hình cánh tay robot
- Mô phỏng robot

Điều khiển và giám sát trạm trộn
bê tông sử dụng PLC

Điều khiển xe hai bánh giữ thăng
bằng

Hiệp

- Tìm hiểu các thuật toán tránh vật cản
- Thi công mô hình
- Viết chương trình điều khiển

Ghi chú

50%

50%

- Tìm hiểu các công đoạn của hệ thống phân loại
Mô phỏng hệ thống phân loại màu màu sắc
- Viết chương trình điều khiển và giám sát dây
sắc
chuyền

Thuận TS. Lê Anh Tuấn

TS. Lê Anh Tuấn

Nhiệm vụ
- Tìm hiểu cảm biến la bàn
- Tìm hiểu encoder
- Lập trình đo tốc độ và xác định vị trí của mobile
robot trong phạm vi xác định
- Tìm hiểu biến tần của mitsubishi
- Tìm hiểu PLC của PLC
- Kết nối PLC và Biến tần thông qua Modbus
- Lập trình đo và điều khiển tốc độ động cơ không
đồng bộ ba pha
- Lập trình giao diện điều khiển, giám sát thông
qua WinCC
- Tìm hiểu biến tần ABB
- Tìm hiểu PLC S7-1200
- Kết nối PLC và Biến tần thông qua Modbus
- Lập trình đo và điều khiển tốc độ động cơ không
đồng bộ ba pha
- Lập trình giao diện điều khiển, giám sát thông
qua WinCC

Thiết kế vườn rau khí canh

Điều khiển và giám sát dây
chuyển sản xuất mì

Gặp thứ 3, 22/01,
C117, 13h00-16h00

Gặp thứ 3, 22/01,
C117, 13h00-16h00

Gặp thứ 3, 22/01,
C117, 13h00-16h00

Gặp thứ 2, 3 C117,
09h30

- Tìm hiểu cảm biến đo dòng, đo áp, đo công suất
Gặp thứ 2, 3 C117,
- Thiết kế và chế tạo hệ thống đo điện năng
09h30
- Lập trình app giám sát điện năng tiêu thụ
- Thí nghiệm, Slide và báo cáo

- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm nạp chương trình, thiết kế và mô phỏng mạch.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình.
- Viết chương trình, cuốn báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Trình bày poster theo mẫu.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng, nạp chương trình và tạo giao diện giao tiếp máy tính.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu thiết kế đặt ra.
- Giới thiệu về các linh kiện sử dụng, các phần mềm thiết kế, mô phỏng và nạp chương trình.
- Trình bày các nguyên tắc thiết kế mạch, mô phỏng mạch nguyên lý và giải thích hoạt động của mạch.
- Thi công mạch phần cứng và mô hình vườn rau.
- Viết báo cáo và soạn Slide để thuyết trình báo cáo.
- Tìm hiểu và trình bày về yêu cầu đặt ra của đề tài.
- Giới thiệu các tập lệnh và phần mềm Scada dành cho PLC.
- Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng, giản đồ thời gian và nêu nguyên tắc hoạt động của hệ thống.
- Viết lưu đồ giải thuật và chương trình PLC.
- Giải thích chương trình và các tập lệnh được dùng trong chương trình.
- Thiết kế giao diện giám sát.
- Viết báo cáo và soạn slide để thuyết trình báo cáo.
- Trình bày poster theo mẫu.

22 15040102 41503170 Nguyễn Đức Tấn Phong TS. Hán Thành Trung
23 15040102 41503195 Nguyễn Tấn
Huy
TS. Hán Thành Trung
Mô phỏng hệ thống HVAC dùng
PLC S7-1500

25 15040102 41403157 Trần Thanh

Tâm

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu

26
27
28
29
30

Hải
Hùng
Nam
Sang

TS. Đồng Sĩ Thiên Châu
TS. Đinh Hoàng Bách
TS. Đinh Hoàng Bách
TS. Đinh Hoàng Bách

41303166@student.tdtu.edu.vn

31 15040102 41303321 Nguyễn Tấn

Pháp

ThS. Thiều Quang Trí

Xe bám tường điều khiển từ xa

32 15040102 41403117 Phan Tuấn

Sang

ThS. Thiều Quang Trí

Xe điều khiển từ máy tính

13040302
15040102
15040102
15040102

41303166
41303207
41303279
41303375

Lê Đăng Trần
Phạm
Đoàn Văn
Nguyễn Thanh

- Tìm hiểu PLC S7-1500 và WinCC
- Viết chương trình điều khiển
- Viết giao diện và kết nối HMI, ET
- Viết báo cáo

- Tìm hiểu

- Thiết kế và thi công mô hình xe điều khiển từ xa Cho phép chọn bám
- Tạo giao diệu điều khiển
trái, phải và khoảng
- Lập trình cho xe hoạt động theo yêu cầu
cách
- Thiết kế và thi công mô hình xe điều khiển từ xa
qua wifi
x
- Tạo giao diệu điều khiển trên Matlab
- Lập trình cho xe hoạt động theo yêu cầu

41303321@student.tdtu.edu.vn

41403117@student.tdtu.edu.vn
Thứ 3 (22/01/2019) lúc 13g16g tại Văn phòng Khoa
Điện để nhận đề tài

33 15040102 41503026 Trần Đại

Lộc

ThS. Thiều Quang Trí

Hộp công tắc đèn điều khiển qua
wifi

34 15040102 41503113 Huỳnh Thành

Công

ThS. Thiều Quang Trí

Bộ ổ ghim điện điều khiển qua
wifi

35 15040102 41403279 Nguyễn Văn

Dũng

ThS. Nguyễn Quang Dũng

36 15040102 41503106 Nguyễn Tiến

Kim

- Tìm hiểu phương pháp lập trình cho ESP 8266
- Thiết kế và thi công hộp công tắc sử dụng ESP
esp8266
8266
- Lập trình cho thiết bị và tạo giao diện điều khiển
- Thiết kế và thi công hộp công tắc sử dụng
esp8266
- Lập trình cho thiết bị và tạo giao diện điều khiển

Điều khiển quarter và theo đấu vật
thể
Truyền thông giữa PLC
ThS. Nguyễn Quang Dũng
MITSUBISHI

37 15040102 41503125 Lê Lam Anh

Huân

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Giám sát nhiệt độ và độ ẩm sử
dụng NodeRed

38 15040102 41503132 Lê Vũ Hoài

Nhân

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Thiết kế, chế tạo mô hình cánh tay
rô bốt

39 15040102 41503162 Hoàng Anh

Hoài

KS. Nguyễn Thành Quang

40 15040102 41503167 Nguyễn Thành

Đạt

KS. Nguyễn Thành Quang

41 15040102 41503177 Lê Anh

Tài

KS. Nguyễn Thành Quang

42 13040302 41303119 Nguyễn Nhật

Cường KS. Nguyễn Thành Quang

15040102 41403130 Thái Minh

Hoàng KS. Nguyễn Thành Quang

15040102 41403195 Huỳnh Thanh

Tùng

KS. Nguyễn Thành Quang

Thứ 3 (22/01/2019) lúc 13g16g tại Văn phòng Khoa
Điện để nhận đề tài

x

41503026@student.tdtu.edu.vn

50%

41503113@student.tdtu.edu.vn

50%

41403279@student.tdtu.edu.vn oke
41503106@student.tdtu.edu.vn
-Tìm hiểu giám sát và điều khiển thiết bị điện
-Thiết kế mạch điện tử
-Thiết kế giao diện điều khiển sử dụng Node red
-Thử nghiệm, đánh giá kết quả
-Viết báo và poster.

- Tìm hiểu PLC 1200/1500.
- Tìm hiểu và lựa chọn cảm biến đo chiều cao.
Hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc dùng PLC
- Thi công mô hình.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Thiết kế, thi công cánh tay robot 4 bậc.
Cánh tay robot 4 bậc tự do
- Thi công mạch.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy
tính.
Gặp
thứ 3-6,
- Tìm hiểu hệ thống đèn giao thông thời gian thực. D906/D901
- Thiết kế mạch điều khiển.
Hệ thống đèn giao thông thời gian thực
- Thi công mạch, mô hình.
- Viết chương trình và giao diện điều khiển trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC.
- Tìm hiểu và lựa chọn bộ điều khiển.
Điều khiển bơm nước tự động.
- Thi công mạch và mô hình.
- Viết chương trình và giao diện trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC, lựa chọn cảm biến.
- Thiết kế và thi công mô hình xe.
Xe chạy theo tọa độ.
- Thi công mạch.
- Viết chương trình điều khiển và giao diện trên máy tính.
- Tìm hiểu vi điều khiển PIC, lựa chọn cảm biến.
- Thiết kế và thi công mô hình phân loại ít nhất 3 màu sắc.
Hệ thống phân loại sản phẩm theo màu sắc dùng PIC
- Thi công mạch.
- Viết chương trình điều khiển và giao diện trên máy tính

41503125@student.tdtu.edu.vn

41503132@student.tdtu.edu.vn

41503162@student.tdtu.edu.vn

41503167@student.tdtu.edu.vn

mô hình
chạy.

