
Họ và tên Bộ phận Tên đề tài Năm

Nguyễn Trung Hiếu BM ĐT Ô tô
Điều khiển ổn định ngang dành cho xe điện 4 bánh chủ động với phân bố 
mô men xoắn và bộ dự đoán momen xoắn cực đại.

2015

Nguyễn Trung Hiếu BM ĐT Ô tô
Hệ thống ổn định điều khiển bằng điện tử dành cho xe điện sử dụng bốn 
bánh chủ động

2015

Vũ Đình Huấn BM ĐT Ô tô
Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy điện tử cơ bản cho ngành công nghệ 
ô tô

2010

Vũ Đình Huấn BM ĐT Ô tô
Tính toán và mô phỏng các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô bằng
MATLAB

2015

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu chế tạo mạch điều khiển bơm xăng kiểu màng cho động cơ dùng chế 
hòa khí

2007

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu chế tạo hệ thống thí nghiệm động cơ 01 xi lanh điều khiển bằng máy 
tính

2008

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống thông tin trên ô tô dạng kĩ thuật 
số

2010

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Điều khiển tốc độ cầm chừng cho một số loại động cơ thông dụng tại Việt Nam

2010

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô Thiết kế chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống điện thân xe 2010

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu chế tạo mạch giao tiếp giảng dạy thực hành động cơ phun xăng từ xa

2011

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô Nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết hệ thống đánh lửa lai 2011

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp hệ thống nhiên liệu 
trên động cơ Commonrail diesel sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
              KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(1995-2015)



Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất phương án thu hồi nhiệt phát thải từ động cơ ô tô

2013

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu chế tạo mô hình máy phát nhiệt điện sử dụng nhiệt năng từ khí xả 
động cơ

2014

Lê Quang Vũ BM ĐT Ô tô Nghiên cứu chế tạo băng thử tải nhỏ, sử dụng cho động cơ xe gắn máy 2014
Nguyễn Trọng Thức BM ĐT Ô tô Ứng dụng la bàn điện tử trong điều khiển quĩ đạo robot đa hướng 2010

Nguyễn Trọng Thức BM ĐT Ô tô
Thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm khảo sát quá trình điều khiển của ECU 
Nissan

2011

Nguyễn Trọng Thức BM ĐT Ô tô Thiết kế mô hình hệ thống điều khiển động cơ và hộp số tự động trên ô tô 2012
Nguyễn Trọng Thức BM ĐT Ô tô Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống điều khiển điều hòa không khí trên ô tô 2013
Nguyễn Trọng Thức BM ĐT Ô tô Thiết kế chế tạo bộ chớp đèn báo rẽ trên ô tô hiện đại 2014

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu thực hiện mô hình giảng dạy hệ thống đèn chiếu sáng HID và 
Projector trên ô tô

2014

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô Nghiên cứu thực hiện mô hình hệ thống định vị ô tô 2015
Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô Nghiên cứu thực hiện các mô hình giảng dạy linh kiện điện tử 2013

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu thiết kế thiết bị kiểm tra bộ tiết chế thế hiệu của máy phát điện xoay 
chiều ô tô

2012

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu, thi công mô hình bộ phận điều khiển hệ thống điều hòa không khí 
tự động trên ô tô (T2011-39)

2011

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu lý thuyết, thiết kế mô hình giảng dạy hệ thống điều khiển ga tự động 
trên ôtô  

2011

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô
Mô hình giảng dạy điều khiển điện tử về phun nhiên liệu trên động cơ diesel

2010

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô Thiết kế thi công mô hình hệ thống túi khí an toàn 2009

Nguyễn Văn Thình BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu chế tạo và lắp ráp mô hình hệ thống điều khiển ga tự động trên ô tô

2008

Võ Xuân Thành BM ĐT Ô tô Phần mềm từ điển chuyên nghành ô tô 2012

Võ Xuân Thành BM ĐT Ô tô
Xây dựng cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế hệ thống phân phối công suất, hệ 
thống phanh tái sinh trên xe hybrid.

2012

Võ Xuân Thành BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu thiết kế phần mềm mô phỏng hoạt động của xe lai điện phục vụ 
giảng dạy.

2014



Võ Xuân Thành BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết về tối ưu hóa quá trình sử dụng năng 
lượng trên động cơ nhiên liệu kép xăng và hydro từ ứng dụng năng lượng Mặt 
Trời điện phân nước.

2015

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Thiết kế chế tạo mô hình kết hợp Collector với bơm nhiệt để nâng cao hiệu quả 
cấp nhiệt

2010

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Mô phỏng chu trình máy lạnh lí thuyết một cấp dùng phần mềm Macromedia 
Director

2010

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Mô phỏng chu trình máy lạnh lí thuyết hai cấp dùng phần mềm Macromedia 
Director

2010

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Ứng dụng phần mềm Marcromedia Director MX mô phỏng hệ thống cấp đông 
tại xưởng nhiệt điện lạnh

2011

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Nghiên cứu ảnh hưởng lực trọng trường đến các đặc tính truyền nhiệt và lưu chất 
trong bộ trao đổi nhiệt Microchel

2011

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán chu trình máy lạnh hấp thụ NH3-H2O

2012

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất vật lí của lưu chất trong bộ microchanel heat 
sink nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

2012

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng nhiệt thải từ động cơ của xe ô tô để 
điều hòa không khí

2013

Hoàng Minh Hùng BM N-ĐL
Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng kênh bộ trao đổi nhiệt micro đến quá trình 
ngưng tụ nhằm nâng cao hiệu quả truyền nhiệt

2013

Lại Hoài Nam BM N-ĐL Tính toán thiết kế chế tạo mô hình tủ cấp đông hai cấp 2012
Lại Hoài Nam BM N-ĐL Thiết kế chế tạo hệ thống điện điều khiển cho mô hình tủ cấp đông hai cấp 2014

Lê Minh Nhựt BM N-ĐL
Nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời để cải thiện hiệu suất nhiệt của bơm 
nhiệt để cấp nước nóng cho các khách sạn của TpHCM

2008

Lê Minh Nhựt BM N-ĐL Viết chương trình tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp 2007

Lê Minh Nhựt BM N-ĐL
Viết chương trình tính toán năng lượng tiêu thụ của máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr

2010

Lê Minh Nhựt BM N-ĐL
Thiết kế chế tạo và đánh giá bơm nhiệt cấp nước nóng cho các khách sạn khu 
vực phía Nam VN

2010



Lê Minh Nhựt BM N-ĐL
Nghiên cứu đánh giá áp dụng máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr để cấp nhiệt và lạnh 
cho các khách sạn khu vực TpHCM nhằm giảm năng lượng tiêu thụ của các 
khách sạn này.

2010

Lê Minh Nhựt BM N-ĐL The auxiliary apparatus integrated solar heating system with its own control and 2012
Lê Minh Nhựt BM N-ĐL Technology development for the demo-scale SNG synthesis 2013

Lê Minh Nhựt BM N-ĐL
Nghiên cứu tích trữ nhiệt dưới lòng đất cho hệ thống bơm nhiệt kết hợp năng 
lượng mặt trời

2013

Nguyễn Lê Hồng Sơn BM N-ĐL
Nghiên cứu chế tạo máy lạnh hấp phụ nước - silicagel sử dụng năng lượng mặt 
trời

2012

Nguyễn Lê Hồng Sơn BM N-ĐL
Nghiên cứu chế tạo hệ thống chưng cất nước ngọt dùng năng lượng mặt trời với 
chi phí thấp, phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam

2013

Nguyễn Lê Hồng Sơn BM N-ĐL Chế tạo mô hình khai thác than bằng phương pháp khí hóa ngầm 2014
Nguyễn Lê Hồng Sơn BM N-ĐL Chế tạo mô hình máy sấy thăng hoa 2014
Đặng Thành Trung BM N-ĐL Ứng dụng công nghệ truyền nhiệt micro để giải nhiệt các linh kiện điện tử 2014

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng bộ trao đổi nhiệt kênh micro đến quá trình 
ngưng tụ nhằm nâng cao hiệu quả truyền nhiệt

2013

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm quá trình ngưng tụ trong kênh 
micro

2013

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống dán các bộ tản nhiệt kênh micro 
(microchannel heat sink) sử dụng công nghệ UV

2013

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất vật lí của lưu chất trong bộ microchanel heat 
sink nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

2012

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Nghiên cứu ảnh hưởng lực trọng trường đến các đặc tính truyền nhiệt và lưu chất 
trong bộ trao đổi nhiệt Microchel

2011

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Phần mềm tính toán ống nhiệt trọng trường loại trơn cho AHU trong hệ thống 
điều hòa không khí

2007

Đặng Thành Trung BM N-ĐL Nghiên cứu chế tạo mô hình thí nghiệm ống nhiệt trọng trường loại trơn 2006

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Phần mềm tính toán thiết kế bộ hâm nước cấp cho lò hơi công nghiệp loại ống lò 
ống lửa

2005

Đặng Thành Trung BM N-ĐL
Nghiên cứu thiết kế bộ hâm nước kiểu dàn ống có cánh để tận dụng nhiệt khói 
thải từ nồi hơi công nghiệp ống lò - ống lửa nhằm nâng cao hiệu suất nồi hơi, tiết 
kiệm nhiên liệu

2005



Châu Quang Hải BM ĐC Mô hình cắt bơm VE loại EDC 2004
Châu Quang Hải BM ĐC Thực hiện mô hình động cơ VE điều khiển điện 2007
Châu Quang Hải BM ĐC Mô phỏng hệ thống PLD 2011
Châu Quang Hải BM ĐC Mô phỏng hệ thống UI-UP 2012
Châu Quang Hải BM ĐC Mô phỏng hệ thống EDC 2013
Châu Quang Hải BM ĐC Mô phỏng hệ thống phun dầu CR 2014
Châu Quang Hải BM ĐC Mô hình động cơ KOMATSU sử dụng bơm PE 2015

Đinh Tấn Ngọc BM ĐC
Ứng dụng Multimedia mô phỏng các hệ thống nhiên liệu trong động cơ Diesel

2013

Đinh Tấn Ngọc BM ĐC
Hệ thống nhiên liệu Commonrail trên động cơ Mercedes Benz Printer (311CDI)

2014

Đinh Tấn Ngọc BM ĐC Nghiên cứu đánh giá phương pháp đo tốc độ động cơ 2015

Đỗ Quốc Ấm BM ĐC
Nghiên cứu và đề ra một số biện pháp cải thiện hiệu quả làm việc của hệ thống 
đánh lửa sử dụng trên động cơ đốt trong

1995

Đỗ Quốc Ấm BM ĐC
Nghiên cứu và chế tạo mạch đánh lữa trên động cơ xăng theo chương trình

2004

Đỗ Quốc Ấm BM ĐC
Nghiên cứu và thực nghiệm các hệ thống đánh lửa đang sử dụng phổ biến tại 
Việt Nam và đánh giá khả năng ứng dụng của chúng

2001

Đỗ Quốc Ấm BM ĐC
Phân tích quá trình đánh lửa trên động cơ đốt trong chằng các thiết bị chẩn đoán

2010

Đỗ Quốc Ấm BM ĐC
Xác định các thông số của tụ điện nhằm tận dụng năng lượng từ cảm trên hệ 
thống đánh lửa trực tiếp

2014

Huỳnh Quốc Việt BM ĐC
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình giao tiếp giữ máy tính và hệ thống điều 
khiển động cơ

2014

Huỳnh Quốc Việt BM ĐC
Viết chương trình tạo pan và chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ bằng máy 
tính

2010

Huỳnh Quốc Việt BM ĐC Thiết kế thi công mô hình động cơ 4S-FE 2010
Huỳnh Quốc Việt BM ĐC nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phun căng đánh lửa Nissan 2008

Lê Khánh Tân BM ĐC
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm mô hình giao tiếp máy tính điều khiển vị 
trí bướm ga bằng motor servo thông qua phần mềm LabView

2013

Lê Khánh Tân BM ĐC Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm mô hình hệ thống đánh lửa kết hợp 2014
Lý Vĩnh Đạt BM ĐC Nghiên cứu thiết kế cơ cấu ngắt xi lanh trên động cơ xăng 2015



Lý Vĩnh Đạt BM ĐC
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Advisor tính toán suất tiêu hao nhiên liệu và 
khí xả trên động cơ

2013

Lý Vĩnh Đạt BM ĐC Nghiên cứu hệ thống phân phối khí điện từ 2010
Lý Vĩnh Đạt BM ĐC Nghiên cứu thiết kế mô hình VE - EDC trên động cơ Diesel 2006
Lý Vĩnh Đạt BM ĐC Nghiên cứu hệ thống ABS trên ô tô 2004
Lý Vĩnh Đạt BM ĐC Nghiên cứu tối ưu hoá thiết kế hệ thống xú páp điện tử trên động cơ xăng 2015
Nguyễn Kim BM ĐC Mô hình hệ thống điều khiển động cơ Mitsubishi 2011
Nguyễn Kim BM ĐC Thiết kế và lắp mạch đánh lửa transitor 2013
Nguyễn Kim BM ĐC Thiết kế và lắp mạch điều khiển cho hệ thống đánh lưa động cơ Mercedes 2014
Nguyễn Kim BM ĐC Thiết kế chế tạo mạch điều khiển các loại van ISC 2015
Nguyễn Tấn Lộc BM ĐC Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống đánh lửa trực tiếp 2003
Nguyễn Tấn Lộc BM ĐC Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực tập hệ thống phun xăng 2011
Nguyễn Tấn Lộc BM ĐC Chế tạo mô hình hệ thống đánh lửa không bộ chia điện 2012
Nguyễn Tấn Lộc BM ĐC Điều khiển bơm cao áp bằng điện tử 2013
Nguyễn Tấn Lộc BM ĐC Chế tạo mô hình các cảm biến 2014

Nguyễn Văn Trạng BM ĐC
Nghiên cứu hệ thống truyền động trên xe lai và mô phỏng các kiểu truyền động 
phổ biến trên xe lai hiện nay

2008

Nguyễn Văn Trạng BM ĐC
Tính toán động học - Động lực học và mô phỏng các chế độ làm việc của bộ 
phân phối công suất trên xe lai

2009

Nguyễn Văn Trạng BM ĐC
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu trên ô tô phục vụ công tác giảng 
dạy và học tập.

2010

Nguyễn Văn Trạng BM ĐC Dự án xe năng lượng sạch 2013

Nguyễn Văn Trạng BM ĐC
Nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học hệ thống ổ trục 
của động cơ điện máy nén hệ thống làm mát cho xe điện

2015

Lâm Mai Long BM KG
Nghiên cứu chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống phanh chống hãm cứng ABS

2006

Lâm Mai Long BM KG
Khảo sát thực trạng giáo viên dạy kĩ thuật và nghề theo quan điểm đáp ứng nhu 
cầu xã hội và nghiên cứu đề xuất các giải pháp

2008

Dương Tuấn Tùng BM KG Nghiên cứu thiết kế chế tạo các mô hình hệ thống sơn tự động 2006
Dương Tuấn Tùng BM KG Thiết kế phần mềm tra công thức màu sơn ô tô 2010
Dương Tuấn Tùng BM KG Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phân tích màu sơn ô tô 2012
Dương Tuấn Tùng BM KG Thiết kế mạch điều khiển mô hình hệ thống phanh ABS bằng máy tính 2013



Dương Tuấn Tùng BM KG Nghiên cứu đề xuất phương án tích trữ năng lượng khi phanh trên ô tô 2014

Thái Huy Phát BM KG
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp hệ thống nhiên liệu 
trên động cơ Commonrail Diesel sử dụng nhiên liệu kép CNG - Diesel

2014

Thái Huy Phát BM KG Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống truyền lực xe Hybrid 2009
Thái Huy Phát BM KG Thiết kế chế tạo hệ thống Start/Stop trên xe Yamaha Nouvo LX 2013
Thái Huy Phát BM KG Thiết kế chế tạo thiết bị đo khối lượng hàng hóa trên ô tô tải 2011
Thái Huy Phát BM KG Thiết kế thi công mô hình thân vỏ ô tô bằng vật liệu composite 2014
Trần Đình Quý BM KG Viết chương trình khảo sát sức kéo ô tô 2011
Trần Đình Quý BM KG Viết chương trình tính toán ly hợp ô tô 2012
Trần Đình Quý BM KG Viết chương trình tính toán trục các đăng ô tô 2013
Trần Đình Quý BM KG Viết chương trình xác định số răng bánh răng hộp số ô tô 2014

Nguyễn Văn Toàn BM KG
Nghiên cứu chế tạo lắp ráp mô hình hệ thống lái có trợ lực trên ô tô làm phương 
tiện dạy học

2008

Nguyễn Văn Toàn BM KG
Nghiên cứu chế tạo lắp ráp mô hình hệ thống phanh có trợ lực áp thấp trên ô tô 
làm phương tiện dạy học

2009

Nguyễn Văn Toàn BM KG
Nghiên cứu chế tạo lắp ráp mô hình hệ thống phanh khí nén trên ô tô làm 
phương tiện dạy học

2011

Nguyễn Văn Toàn BM KG
Nghiên cứu chế tạo lắp ráp mô hình hệ thống treo và hệ thống lái trên ô tô làm 
phương tiện dạy học

2010

Nguyễn Văn Toàn BM KG
Thiết kế thi công mô hình bộ bánh răng hành tinh kép Ravinggeaux của hộp số 
tự động trên ô tô làm phương tiện dạy học

2012

Nguyễn Văn Toàn BM KG
Nghiên cứu thi công mô hình hộp số ô tô tải M/T phục vụ cho công tác giảng 
dạy thực hành

2013

Đặng Quý BM KG Nghiên cứu và tính toán góc nghiêng ngang của thân xe 2006
Đặng Quý BM KG Nghiên cứu động lực học va chạm của ô tô 2008
Đặng Quý BM KG Nghiên cứu và chế tạo thiết bị báo phanh khẩn cấp 2009
Đặng Quý BM KG Nghiên cứu động học của xe bus khớp 2010
Đặng Quý BM KG Nghiên cứu sự ổn định của xe sơ mi rơ mooc 2012
Đặng Quý BM KG Nghiên cứu độ ổn định của xe bus tầng 2013
Đặng Quý BM KG Nghiên cứu độ ổn định của xe khách giường nằm 2014

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu, chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống phanh chống hãm cứng 
(Antilock Braking System)

2003



Huỳnh Phước Sơn BM KG
Xây dựng phim giáo khoa (VCD) hướng dẫn qui trình tháo lắp, kiểm tra và sửa 
chữa hộp số tự động A131L

2004

Huỳnh Phước Sơn BM KG Thiết kế, chế tạo mô hình cắt và mô phỏng hoạt động của hộp số tự động 2005
Huỳnh Phước Sơn BM KG Thiết kế, chế tạo các trợ huấn cụ giảng dạy hệ thống gầm ô tô 2005

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình hoạt động của hộp số tự động điều khiển 
bằng điện tử 

2007

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phần cứng và phần mềm giảng dạy lý thuyết và 
thực hành một số môn học công nghệ ô tô 

2007

Huỳnh Phước Sơn BM KG Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống phanh thủy lực 2007
Huỳnh Phước Sơn BM KG Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy hộp số tự động 2008
Huỳnh Phước Sơn BM KG Thiết kế, chế tạo các trợ huấn cụ giảng dạy hệ thống truyền lực ô tô 2008
Huỳnh Phước Sơn BM KG Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống treo khí điều khiển điện tử 2009
Huỳnh Phước Sơn BM KG Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy cấu tạo tổng quát ô tô 2010

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu, chế tạo hoàn thiện mô hình cấu tạo tổng quát các tổng thành chính 
trên ô tô

2011

Huỳnh Phước Sơn BM KG Nghiên cứu, chế tạo mô hình hệ thống phanh đậu xe kiểu cơ điện tử 2012

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu trên động 
cơ common rail diesel sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel 

2012

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu,thi công mô hình đệm khí trong hệ thống treo phục vụ cho công tác 
giảng dạy thực hành 

2013

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu, thi công mô hình hộp số tự động vô cấp (CVT) phục vụ cho công 
tác giảng dạy thực hành 

2014

Huỳnh Phước Sơn BM KG
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của điều kiện cung cấp đến đặc tính phát 
thải trên động cơ VIKINO RV125-2 sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel 2015

Lê Thanh Phúc BM ĐT Ô tô Nghiên cứu và lắp đặt hệ thống LPG cho động cơ Diesel 2005

Lê Thanh Phúc BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu và lắp đặt bộ điều khiển điện tử cung cấp Bio-gas cho máy phát điện 
ở Đồng bằng sông cửu Long

2007

Lê Thanh Phúc BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu nhận dạng đường đi cho ô tô chạy tự động bằng thị giác máy tính

2013

Lê Thanh Phúc BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu chế tạo máy phun xịt thuốc cho ruộng lúa được điều khiển từ xa

2014



Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô Nghiên cứu chế tạo một số mô hình dạy thực tập hệ thống điện ô tô 1998
Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô Chuyển đổi 2 nhiên liệu cho động cơ xăng 2000
Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô Chế tạo IC đánh lửa cho xe gắn máy 2001
Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô Chế tạo máy chẩn đóan động cơ 2002
Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy động cơ phun xăng đa chức năng 2002
Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô Xây dựng chương trình đào tạo cho hệ TCCN 2003
Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô Thiết kế chế tạo mô hình giảng dạy hộp số tự động điều khiển bằng điện tử 2006

Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo phương tiện phần cứng và phần mềm giảng dạy lý 
thuyết và thực hành một số môn học ngành công nghệ  ô tô

2007

Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển phụ nhằm tương thích hóa đặc 
tuyến làm việc các lọai cảm biến khí nạp trên động cơ phun xăng

2008

Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô
Thiết kế chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu kép cho động cơ diesel cỡ nhỏ

2010

Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô
Thiết kế chế tạo hệ thống cung cấp CNG cho động cơ VIKYNO RV - 125

2012

Đỗ Văn Dũng BM ĐT Ô tô
Xây dựng phần mềm Từ điển Anh Việt, Việt Anh chuyên ngành Công nghệ ô tô.

2013

Nguyễn Ngọc Bích Nghiên cứu tính ổn định chuyển động quay vòng ô tô 1999
Nguyễn Ngọc Bích Nghiên cứu thi công mô hình hộp số tự động 2002
Nguyễn Ngọc Bích Thiết kế, mô phỏng hoạt động hệ thống treo lái phanh ôtô 2006
Nguyễn Ngọc Bích Thiết kế, thi công mô hình giảng dạy hệ thống truyền lực xe gắn máy 2007
Nguyễn Ngọc Bích Thiết kế, thi công mô hình hệ thống 4WD trên ôtô 2008
Nguyễn Ngọc Bích Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy hệ thống phanh ôtô remorque 2010
Nguyễn Ngọc Bích Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robocon CLC2013 2013
Nguyễn Ngọc Bích Thiết kế, thi công mô hình hệ thống lái điều khiển điện tử EPS 2014

Nguyễn Ngọc Bích
Nghiên cứu, thiết kế thi công mô hình hộp số vô cấp CVT trên ô tô phục vụ 
giảng dạy

2015

Nguyễn Văn Long Giang
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển nhiên liệu cho động cơ sử 
dụng nhiên liệu kép (LPG-Diesel)

2014

Nguyễn Văn Long Giang
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu trên động 
cơ Commonrail diesel sử dụng nhiên liệu CNG-Diesel

2012



Nguyễn Văn Long Giang
Nghiên cứu và thử nghiệm cho hệ thống điều khiển động cơ sử dụng nhiên liệu 
kép (LPG – Diesel)

2013

Nguyễn Văn Long Giang
Nghiên cứu điều khiển hệ thống nhiên liệu cho động cơ sử dụng nhiên liệu kép 
(lpg - diesel)

2011

Nguyễn Bá Hải Điều khiển mobile robot
Nguyễn Bá Hải Mô phỏng lái ảo 3D cho xe quân sự

Nguyễn Bá Hải
Phát triển hệ thống lái không trục lái dựa trên phương pháp đo dòng trực tiếp (tại 
Hàn Quốc)

Nguyễn Bá Hải Điều khiển xe ô tô từ xa (Tại Hàn Quốc)
Nguyễn Bá Hải Thiết kế, chế tạo mô hình giảng dạy trực quan các loại cảm biến trên ôtô
Nguyễn Bá Hải Cảm giác lái cho hệ thống lái không trục lái
Nguyễn Bá Hải Hệ thống nhìn qua dây điện cho xe nâng
Nguyễn Bá Hải Ước lượng vận tốc nhằm ổn định các hệ thống giao diện haptics
Nguyễn Bá Hải Điều khiển bền vững (Roboust control) động cơ điện một chiều
Nguyễn Bá Hải Đo lường và điều khiển tự động trong ô tô
Nguyễn Bá Hải Đo lường và điều khiển tự động trong robot di động (mobile robot)

Phan Nguyễn Quí Tâm
Nghiên cứu, chế tạo hệ thống nhiên liệu kép (Diesel – LPG) cho động cơ Diesel 
dùng cho xe tải và xe bus cỡ nhỏ.

2008

Phan Nguyễn Quí Tâm
Hệ thống đánh Pan-qui trình chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ Nissan 
dùng cảm biến  quang

2009

Phan Nguyễn Quí Tâm Thiết kế, thi công mô hình động cơ hệ thống đánh lửa kiểu Vast 2010
Phan Nguyễn Quí Tâm Thiết kế, thi công mô hình hệ thống điều khiển động cơ hãng Daihatsu 2011
Phan Nguyễn Quí Tâm Thiết kế, thi công mô hình các loại hệ thống đánh lửa Transitor 2011
Phan Nguyễn Quí Tâm Thi công mô hình hiển thị thông tin trên đồng hồ trung tâm 2013

Phan Nguyễn Quí Tâm
Nghiên cứu, thi công hệ thống tích lũy năng lượng điện dạng cảm kháng trên ô tô

2014

Nguyễn Quốc Đạt
Nghiên cứu thực trạng đào tạo công nhân kỹ thuật, công nhân lành nghề cho 
vùng đồng bằng sông Cửu Long

1995

Nguyễn Quốc Đạt
Nghiên cứu, chế tạo mô hình một số cảm biến đo gió dùng trên động cơ phun 
xăng phục vụ giảng dạy thực hành điện ô tô (T06-2006)

2006

Nguyễn Quốc Đạt
Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống đánh lửa trực tiếp cho động cơ xe Jeep (T49-
2008)

2008



Nguyễn Quốc Đạt
Nghiên cứu, xây dựng các bài giảng thực hành hệ thống điều hòa không khí tự 
động trên ô tô (T2010-15)

2010

Nguyễn Quốc Đạt
Nghiên cứu, thi công mô hình bộ phận điều khiển hệ thống điều hòa không khí 
tự động trên ô tô (T2011-39)

2011

Nguyễn Quốc Đạt
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị kiểm tra bộ tiết chế thế hiệu của máy phát điện xoay 
chiều ô tô ( T2012-09)

2012

Nguyễn Quốc Đạt
Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm thiết bị kiểm tra tiết chế thế hiệu của máy phát 
điện xoay chiều ô tô ( T2013-72)

2013

Hoàng An Quốc
Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ống nhiệt mặt trời để cấp nhiệt cho máy lạnh 
hấp thụ H2O- LiBr trong điều kiện Việt Nam

2009

Hoàng An Quốc
Nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng mặt trời để đáp ứng các nhu cầu về 
điều hoà không khí ở miền nam Việt Nam.

2007

Hoàng An Quốc
Tính toán thiết kế tối ưu bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống nhiệt chân không

2009

Hoàng An Quốc
Xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời

2007

Hoàng An Quốc
Chương trình mô phỏng và phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr

2005

Bùi Tuyên Ép thanh nhiên liệu sinh khối/ Năng lượng 2001
Bùi Tuyên Phát triển ứng dụng thu nhiệt mặt trời để đun nước/ Năng lượng 2003
Bùi Tuyên Phát triển các bộ đun nước bằng năng lượng mặt trời / Năng lượng 2006
Bùi Tuyên Đun sôi nước bằng NLMT / Năng lượng 2011

Lê Xuân Hỏa
Lập trình tính toán hệ số nạp cho thiết bị ejector dùng hơi nước và một số môi 
chất  lạnh

2001

Lê Xuân Hỏa
Lập trình tính toán chu trình máy lạnh 1 cấp cho môi chất R12, R22, R134a, 
NH3.

2001

Lê Xuân Hỏa
Lập trình thi trắc nghiệm môn học “Kỹ thuật nhiệt”trên máy tính với ngôn ngữ 
Visual Basic.

2002

Lê Xuân Hỏa
Sử dụng các chương trình máy tính Power Point, AutoCAD, Visual Basic, Photo 
Corel Paint … trong giảng dạy môn học “Máy và thiết bị lạnh” cho sinh viên 
chuyên ngành nhiệt - lạnh.

2003

Lê Xuân Hỏa Lập trình tính toán chu trình máy lạnh 2 cấp. 2003



Lê Xuân Hỏa
Thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm hệ thống máy lạnh công nghiệp có  một dàn 
bay hơi dùng máy nén loại kín, có khả năng tạo các sự cố.

2002

Lê Xuân Hỏa Xây dựng bàn thí nghiệm xác định tiêu chuẩn Reynolds. 2005
Lê Xuân Hỏa Xây dựng bàn thí nghiệm giữ mức nước tự động bằng điện cực. 2005

Lê Xuân Hỏa
Chương trình máy tính tổ hợp đề thi viết cho các môn học có ngân hàng đề thi 
trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh dùng ngôn ngữ Visual 
Basic.

2005

Lê Xuân Hỏa
Viết chương trình tra thông số trạng thái đồ thị I-d cho tính toán điều hòa không 
khí và sấy.

2006

Lê Xuân Hỏa
Nghiên cứu cải tiến hệ thống điện điều khiển cho hệ thống cấp đông tại xưởng 
nhiệt – điện lạnh

2007

Lê Xuân Hỏa Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn thực hành sản xuất nước đá viên. 2009
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x Đài Loan

x x Đài Loan

x T2010-24

x T2015-65

x GV61 - 2007

x T52 - 2008

x T2010 - 28

x T2010 - 25

x T2010 - 65

x T2011 - 13TĐ

x T2011 - 46

x B2012 - 22 - 01

Sô lượng đề tài

ỨU KHOA HỌC



x T2013 - 73

x T2014 - 69

x T2014 - 69
x T2010 - 12

x T2011 - 38

x T2012 - 04DT
x T2013 - 66
x T2014 - 64

x

x
x

x T2012 - 09

x T2011 - 39

x

x

x

x

x

x

x



x

x T2009 - 72

x T2010 - 21

x T2010 - 61

x T2011 - 35

x T2011 - 07TĐ

x T2012 - 02

x T2012 - 16TĐ

x T2013 - 23TĐ

x T2013 - 22TĐ

x T2012 - 12
x T2014 - 62

x T63 - 2007

x T36 - 2007

x T2009 - 13

x T2009 - 14



x T2010 - 62

x Hàn Quốc
x Hàn Quốc

x Hàn Quốc

x

x

x
x

x 280/2012/HĐ-SKHCN

x T2013 - 22TĐ/KHCN-GV

x 65-13/CTHT-NEPTECH

x 38-12-CT/HĐ/CTTB

x T2012 - 16TĐ/KHCN-GV

x T2011 - 07TĐ/KHCN_GV

x T41 - 2007

x T07 - 2006

x T11 - 2006

x B2005.20.03.TD



x T07 - 2004
x T59 - 2007
x T2011 - 33
x T2012 - 16
x T2013 - 57
x T2014 - 55
x T2015 - 54

x T2013 - 70

x T2014 - 67

x T2015

Luận văn thạc sĩ

x B2002-19-14

x B2001-19-03

x T2010 - 57

x T2014-26-TĐ

x B2006-22-10

x

x T2010 - 66
x

x T2013 - 69

x T2014 - 66
x



x

x
x
x
x
x T2011 - TĐ
x T2013 - 59
x T2014 - 57
x T2015

x B2006-22-11
x T2011 - 48
x T2012 - 17
x T2013 - 68
x T2014 - 65

x

x

x

x

x

x B2003-19-21
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