
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 

-----***----- 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

TIẾN SĨ 

 

 

CHUYÊN NGÀNH 

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

MÃ SỐ: 9520216 

 

 

Đã được Hội đồng Xây dựng chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ thông qua  

ngày  tháng   năm 2018 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI – 2018 



1 
 

MỤC LỤC 

PHẦN I .................................................................................................................................. 2 

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ................................................................. 2 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ................................................................................. 3 

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA .................................. 3 

1. Mục tiêu đào tạo ............................................................................................................ 3 

1.1. Mục tiêu chung ....................................................................................................... 3 

1.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................... 3 

3. Thời gian đào tạo ........................................................................................................... 6 

4. Khối lượng kiến thức ..................................................................................................... 6 

5. Đối tượng tuyển sinh ...................................................................................................... 6 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt ..................................................................... 8 

7. Thang điểm .................................................................................................................... 8 

7. Nội dung chương trình ................................................................................................... 8 

7.1 Cấu trúc ................................................................................................................... 8 

7.2. Học phần bổ sung ................................................................................................. 11 

7.3. Các học phần Tiến sĩ ............................................................................................. 11 

7.4. Tiểu luận Tổng quan và các chuyên đề Tiến sĩ ...................................................... 17 

8. Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học ........................................................................ 19 

PHẦN II .............................................................................................................................. 22 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN .......................................................................... 22 

9. Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo ................................................... 23 

9.1 Danh mục học phần bổ sung .................................................................................. 23 

9.2 Danh mục học phần Tiến sĩ .................................................................................... 23 

9.2.1. Học phần bắt buộc ............................................................................................. 23 

9.2.2. Học phần tự chọn ............................................................................................... 23 

10. Đề cương chi tiết các học phần Tiến sĩ ....................................................................... 25 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I 

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 



3 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

Tên chương trình : Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa 

Trình độ đào tạo :  Tiến sĩ 

Chuyên ngành đào tạo : Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Control Engineering 

and Automation) 

Mã chuyên ngành  : 9520216 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

    Mục tiêu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là đào tạo 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa có trình độ chuyên môn cao; 

có khả năng nghiên cứu độc lập; khả năng xây dựng và dẫn dắt nhóm nghiên cứu, phát 

triển ứng dụng các lĩnh vực của chuyên ngành; có tư duy khoa học và sáng tạo; có khả 

năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và công 

nghệ thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa; có khả năng trình bày và giới thiệu các 

công trình khoa học; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; có khả năng đào 

tạo các bậc đại học, cao học và đào tạo trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể  

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa, các NCS đạt Bậc 8 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được 

phê duyệt tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức 

- Có trình độ lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa, có khả 

năng độc lập nghiên cứu, phát triển lý thuyết, độc lập tổ chức xây dựng, thực hiện 
những chương trình, dự án và đề tài KHCN phục vụ Công nghiệp. 

- Tiếp cận và nghiên cứu những vấn đề khoa học có tính thời sự đang được các nhà 

khoa học trong và ngoài nước quan tâm. 

- Tiếp thu vấn đề khoa học một cách hệ thống nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề lý 

thuyết và thực tế; 
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- Có trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu, có khả năng nghiên cứu các lĩnh vực của 

chuyên ngành, có phương pháp tư duy khoa học.  

1.2.2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng về tư duy logic, khả năng sáng tạo.  

- Có kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc các tài liệu khoa học có giá trị phục vụ mục đích 

nghiên cứu. 

- Có kỹ năng phân tích bài toán và đề xuất các phương pháp mới giải quyết bài toán. 

- Có kỹ năng trình bày các vấn đề, công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa dưới dạng bài báo khoa học, giáo trình giảng dạy, báo 

cáo kỹ thuật,...   

- Có kỹ năng tốt về tiếng Anh, có thể giao tiếp, thảo luận với các nhà khoa học, các 

chuyên gia bằng tiếng Anh trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.  

- Có kỹ năng viết các bài báo khoa học, báo cáo kỹ thuật, giáo trình bằng tiếng Anh. 

- Có kỹ năng xây dựng nhóm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực điều khiển và tự động 

hóa, tổng hợp trí tuệ tập thể để dẫn dắt nhóm một cách hiệu quả.   

- Có khả năng thực hiện hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. 

- Có khả năng đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu, tham gia và tiến hành các nghiên cứu 

có giá trị khoa học và thời sự trong lĩnh vực tự động hóa hiện đại tầm quốc gia và quốc 

tế.   

1.2.3. Năng lực 

- Có năng lực độc lập tổ chức nghiên cứu và ứng dụng theo hướng chuyên ngành đào 

tạo. 

- Có năng lực, nắm bắt các công nghệ mới về điều khiển và tự động hóa. 

- Có năng lực sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có năng lực tự định hướng, 

thích nghi với môi trường công nghiệp phát triển hiện đại. 

- Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ. 

- Có khả năng phân tích, đánh giá đưa ra các kết luận về hệ thống điều khiển, tự động 

hóa trong công nghiệp. 

- Có năng lực lập kế hoạch về hệ thống tự động hóa, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể. 

- Có năng lực cải tiến, đánh giá các hoạt động về điều khiển và tự động hóa. 
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- Có năng lực lãnh đạo nhóm nghiên cứu và vận dụng được các kiến thức công nghệ 

mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm và ứng dụng tự động hóa trong công 

nghiệp và dân dụng. 

- Có năng lực phân tích thực tế để đưa ra các thiết kế phù hợp cho một hệ thống tự 

động hóa tích hợp. 

- Có thể giảng dạy hệ đại học, sau đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

tại các trường Đại học. 

1.2.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

   Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa có thể đảm nhận các công việc: 

- Giảng viên đào tạo đến bậc sau đại học về lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. 

- Chuyên gia nghiên cứu hoặc một số các vị trí quản lý trong các cơ sở nghiên cứu, 

phát triển về lĩnh vực điện tử và các lĩnh vực liên quan.  

- Tham gia lãnh đạo, định hướng về khoa học, kĩ thuật tại các cơ quan quản lý nhà 

nước, viện nghiên cứu, nhà trường, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động trong 

lĩnh vực điều khiển, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan. 

2. Chuẩn đầu ra  

   Chuẩn đầu ra được xây dựng phù hợp với Khung năng lực quốc gia QĐ 1982/2016 

bậc đào tạo Tiến sĩ. 

Nhóm CĐR 
- SO 

Mã CĐR 
– SO 

Chi tiết 

CĐR – Kiến 
thức 

1 
Có kiến thức tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của lĩnh 
vực kĩ thuật điều khiển và tự động hóa. 

2 
Có kiến thức cốt lõi, nền tảng thuộc lĩnh vực của ngành kĩ 
thuật điều khiển và tự động hóa. 

3 
Có kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ mới. 

4 Có kiến thức về quản trị tổ chức. 

CĐR – Kỹ 
năng 

5 
Có kỹ năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, 
công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển. 

6 
Có kỹ năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên 
môn. 

7 
Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra 
những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo. 
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Nhóm CĐR 
- SO 

Mã CĐR 
– SO 

Chi tiết 

8 
Có kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu 
và phát triển. 

9 
Có kỹ năng tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc 
ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả 
nghiên cứu. 

CĐR – Mức 
tự chủ và tự 
chịu trách 

nhiệm 

10 
Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới, nghiên cứu 
đưa ra những sáng kiến quan trọng. 

11 
Có khả năng đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những 
hoàn cảnh phức tạp và khác nhau. 

12 
Có khả năng thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt những 
người khác. 

13 Có khả năng phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia. 

14 
Có khả năng quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong 
việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh 
nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới và quá trình mới 

3. Thời gian đào tạo 

- Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS 

có bằng ĐH. 

- Hệ không tập trung liên tục: 4 năm đối với NCS có bằng ThS, trong đó có 12 tháng 

đầu tiên tập trung liên tục tại trường và 3 năm học tập, nghiên cứu tại trường. 

4. Khối lượng kiến thức 

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng các học phần Tiến sĩ và khối lượng 

của các học phần bổ sung được xác định cụ thể trong mục 4. 

- NCS đã có bằng thạc sĩ: tối thiểu 12 tín chỉ + khối lượng bổ sung (nếu có). 

- NCS mới có bằng đại học: tối thiểu 12 tín chỉ + các tín chỉ thuộc Chương trình đào 

tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (không yêu cầu học môn 

ngoại ngữ và không phải làm luận văn). 

5. Đối tượng tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh tốt nghiệp cao học với ngành tốt nghiệp đúng 

với chuyên ngành Điều khiển và tự động hóa, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành 

Điều khiển và tự động hóa. Các thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều khiển 

và tự động hóa. Trong đó: 
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- Ngành đúng với chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa: Ngành đào tạo 

về Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (mã 9520216). 

- Ngành phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa: Là chuyên 

ngành tốt nghiệp cao học được xác định là đúng, phù hợp với chuyên ngành xét tuyển 

NCS khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc 

chương trình đào tạo của hai chuyên ngành này ở trình độ cao học khác nhau dưới 

20% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa (do Hội đồng khoa học khoa xem xét quyết định); 

- Ngành gần với chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: các ngành tốt 

nghiệp cao học được xác định là ngành gần với ngành dự tuyển NCS khi cùng nhóm 

ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào 

tạo của hai ngành này ở trình độ cao học khác nhau từ 20% đến 40% (do Hội đồng 

khoa học của khoa xem xét và quyết định).  

Ngành gần phù hợp: là những hướng đào tạo thuộc các ngành sau: 

+ Ngành Kỹ thuật điện 

+ Ngành Cơ khí – Hướng chuyên sâu “Cơ học ứng dụng” 

+ Ngành Kỹ thuật cơ điện tử - Hướng chuyên sâu “Động lực và điều khiển hệ cơ điện 

tử” 

+ Ngành Điện tử viễn thông 

+ Ngành Toán ứng dụng – Hướng chuyên sâu “Điều khiển các hệ động lực”, “Lý 

thuyết tối ưu” 

+ Ngành Sư phạm kỹ thuật: Hướng chuyên sâu “Tự động hóa” 

Lưu ý: đối tượng tuyển sinh bao gồm cả các đối tượng được đào tạo ở nước ngoài với 

ngành phù hợp và liên quan tới nhóm ngành Điều khiển học (cybernetics); tự động hóa 

(automation), kỹ thuật điện (electrical engineering) và điện tử (Electronic technology). 

Cụ thể như sau: 

- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đúng với chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ (Kỹ 

thuật Điều khiển và tự động hóa) và có thời gian tốt nghiệp thạc sĩ tính đến thời điểm 

dự thi dưới 5 năm. Đây là đối tượng không phải tham gia học bổ sung, gọi là đối tượng 

A1. 
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- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên với ngành tốt nghiệp đúng 

với chuyên ngành Tiến sĩ, đây là đối tượng phải tham gia học bổ sung, gọi là đối tượng 

A2. 

- Các thí sinh tốt nghiệp Thạc sĩ với chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo Tiến 

sĩ hoặc thí sinh có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đúng với chuyên ngành đào đào tạo Tiến sĩ 

nhưng có thời gian tốt nghiệp thạc sĩ tính đến thời điểm dự thi trên 5 năm. Đây là đối 

tượng phải tham gia học bổ sung, gọi là đối tượng A3. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện công nhận đạt 

Quy trình đào tạo được thực hiện theo học chế tín chỉ, tuân thủ quy định về tổ 

chức và quản lý đào tạo sau đại học của đại học Điện lực và các quy định của Bộ giáo 

dục và Đào tạo. 

- Các học phần bổ sung phải đạt mức điểm C trở lên (xem mục 7). 

- Các học phần Tiến sĩ phải đạt mức điểm B trở lên (xem mục 7). 

7. Thang điểm 

- Việc chấm điểm kiểm tra – đánh giá học phần (bao gồm các điểm kiểm tra và điểm 

thi kết thúc học phần hoặc bài tập lớn) được thực hiện theo thang điểm từ 0 đến 10, 

làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy. Điểm học phần là điểm trung bình có 

trọng số của các điểm kiểm tra và điểm thi kết thúc (tổng của tất cả các điểm kiểm tra, 

điểm thi kết thúc đã nhân với trọng số tương ứng của từng điểm được quy định trong 

đề cương chi tiết học phần).  

- Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy, sau đó được 

chuyển thành điểm chữ với mức như sau: 

Điểm số từ 8,5 – 10 chuyển thành điểm A (Giỏi) 

Điểm số từ 7,0 – 8,4 chuyển thành điểm B (Khá) 

Điểm số từ 5,5 – 6,9 chuyển thành điểm C (Trung bình) 

Điểm số từ 4,0 – 5,4 chuyển thành điểm D (Trung bình yếu) 

Điểm số dưới 4,0 chuyển thành điểm F (Kém) 

7. Nội dung chương trình 

7.1 Cấu trúc 

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ gồm có 3 phần như sau: 
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Phần Nội dung đào tạo A1 A2 A3 

1 

 
Học phần bổ sung 0 

36 TC 

(Chương trình 

thạc sĩ )   

4 TC (Nhóm 1 và 

nhóm 3) 

8 TC (Nhóm 2) 

2 

Học phần Tiến sĩ 12 TC 

Tiểu luận tổng quan 

(TLTQ) 
2 TC (Thực hiện và báo cáo trong năm học đầu tiên) 

Chuyên đề Tiến sĩ 

(CĐTS) 
4 TC (2 CĐTS) 

3 Luận án Tiến sĩ 75 TC 

Tổng số tín chỉ toàn khóa 

93 TC (đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ) 

129 TC (đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc 

sĩ) 

Lưu ý: 

- Số tín chỉ qui định cho các đối tượng là số TC tối thiểu NCS phải hoàn thành. 

- Đối tượng A2: 

+ Phải thực hiện toàn bộ các học phần qui định trong chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật 

điều khiển và Tự động hóa, nhưng không cần thực hiện Luận văn ThS. 

- Đối tượng A3 thực hiện các học phần bổ sung quy định cụ thể như sau: 

+ Nhóm 1: Các ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự 

động hóa phải học bổ sung các học phần: Điện tử công suất nâng cao (2 TC), Cảm 

biến và xử lý tín hiệu đo (2TC). 

+ Nhóm 2: Các ngành đào tạo gần với chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động 

hóa: Điện tử công suất nâng cao (2 TC), Cảm biến và xử lý tín hiệu đo (2TC), Tự động 

truyền động điện nâng cao (2TC), Phân tích hệ phi tuyến (2TC). 
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+ Nhóm 3: Nhóm các thí sinh có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 

nhưng có thời gian tốt nghiệp thạc sĩ tính đến thời điểm dự thi trên 5 năm thì phải học 

bổ sung các học phần: Phân tích hệ phi tuyến (2TC), Tự động truyền động điện nâng 

cao (2TC). 

Các học phần Tiến sĩ được người hướng dẫn đề xuất từ chương trình đào tạo 

Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường nhằm trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho đề tài 

nghiên cứu cụ thể của Luận án Tiến sĩ. 

Các chuyên đề tiến sĩ yêu cầu nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu và 

tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của 

luận án tiến sĩ. 

Báo cáo khoa học: Có tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án 

trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI, Scopus 

hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 

02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện. 

Luận án tiến sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, trong đó 

chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá 

trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra 

của đề tài luận án.  Nội dung luận án phải được trình bày tại hội thảo khoa học chuyên 

ngành quốc gia và quốc tế, đăng trong các tạp chí và kỷ yếu theo qui định hiện hành. 

Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung luận án ở seminar khoa học của Hội đồng 

khoa học và đào tạo cấp Khoa và được Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Khoa đồng ý 

để được phép bảo vệ luận án TS cấp cơ sở. Luận án có khối lượng tối thiểu 100 trang 

và tối đa 150 trang khổ A4 (không kể phụ lục), trong đó có tối thiểu 50% số trang trình 

bày kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh theo cấu trúc: Phần mở đầu; Tổng quan về 

vấn đề nghiên cứu; Nội dung và kết quả nghiên cứu; Kết luận và khuyến nghị; Danh 

mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của luận án; Danh mục tài liệu tham 

khảo; Phụ lục (nếu có). Bản tóm  tắt luận án có khối lượng không quá 24 trang khổ A5 

phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn 

kết luận của luận án. Bản thông tin luận án có khối lượng từ 3 đến 5 trang A4 (300 đến 

500 từ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày những nội dung cơ bản, những nội dung 

mới và những đóng góp quan trọng nhất của luận án. 



11 
 

7.2. Học phần bổ sung 

 Danh mục các học phần bổ sung thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên 

ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa được mô tả trong quyển “Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa” hiện hành của Trường 

Đại học Điện lực. 

 NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 1 năm kể từ ngày có 

quyết định là NCS. 

7.3. Các học phần Tiến sĩ 

Các học phần tiến sĩ nhằm giúp NCS cập nhật các kiến thức mới nhất của lĩnh 

vực chuyên môn, nâng cao trình độ lý thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và khả 

năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh 

vực nghiên cứu. Mỗi học phần tiến sĩ được thiết kế với khối lượng 2 TC. Mỗi NCS 

phải hoàn thành tối thiểu 12 TC tương ứng với 6 học phần trở lên. 

7.3.1. Danh mục học phần Tiến sĩ 

 Các học phần Tiến sĩ được chia làm hai phần: học phần bắt buộc và học phần tự 

chọn. NCS phải hoàn thành 3 học phần bắt buộc và tối thiểu 3 học phần tự chọn dưới 

đây. 

1. Học phần tiến sĩ bắt buộc:  

TT Mã số Tên học phần Giảng viên 
Tín 

chỉ 

Ghi 

chú 

1 CA 901 
Tổng hợp hệ phi 

tuyến hiện đại 

1. GS.TS. Phan Xuân Minh 

2. PGS.TS. Lê Bá Dũng 

3. TS. Vũ Duy Thuận 

2  

2 CA 902 

Cảm biến thông 

minh và mạng cảm 

biến 

1. GS. TS. Phan Xuân Minh 

2. TS Vũ Duy Thuận 

3. TS. Trịnh Thị Khánh Ly 

2  

3 CA 903 
Điều khiển Điện tử 

công suất  

1. PGS.TS. Nguyễn Văn 

Liễn 

2. TS. Nguyễn Ngọc Khoát 

3. TS. Phạm Thị Thùy Linh 

2  

 

2. Học phần tiến sĩ tự chọn:  
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TT Mã số Tên học phần Giảng viên 
Tín 

chỉ 

Ghi 

chú 

1 CA 911 
Điều khiển tối ưu bền 

vững 

1. GS. TS. Phan Xuân 

Minh 

2. TS. Vũ Duy Thuận 

3. TS. Nguyễn Ngọc Khoát 

4. TS. Trịnh Thị Khánh Ly 

2  

2 CA 912 
Điều khiển truyền 

động điện nâng cao 

1. PGS. TS. Nguyễn Văn 

Liễn 

2. TS. Võ Quang Vinh 

3. TS. Nguyễn Ngọc Khoát 

2  

3 CA 913 

Điều khiển các quá 

trình công nghệ và 

điều khiển dự báo 

1. PGS.TS. Lê Bá Dũng 

2. TS. Mai Hoàng Công 

Minh 

3. TS. Trịnh Thị Khánh Ly 

2  

4 CA 914 
Điều khiển robot và 

ứng dụng 

1. PGS.TS. Nguyễn Quang 

Hoan 

2. TS.  Vũ Duy Thuận 

3. TS. Trịnh Thị Khánh Ly 

2  

5 CA 915 
Điều khiển thông 

minh 

1. PGS.TS. Nguyễn Quang 

Hoan 

2. TS. Võ Quang Vinh 

3. TS. Nguyễn Ngọc Khoát 

2  

6 CA 916 
Điều khiển đa mô 

hình  

1. PGS. TS. Lê Bá Dũng 

2. GS. TS. Phan Xuân 

Minh 

3. TS. Vũ Duy Thuận 

 

2  

7 CA 917 
Hệ thống sản xuất 

tích hợp máy tính  

1. PGS. TS. Nguyễn 

Quang Hoan 

2. TS. Chu Đức Toàn 

3. TS. Phạm Thị Thùy 

Linh 

2  

8 CA 918 
Nhiễu và trễ trong 

truyền thông công 

1. PGS. TS. Lê Bá Dũng 

2. TS. Vũ Duy Thuận 
2  
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TT Mã số Tên học phần Giảng viên 
Tín 

chỉ 

Ghi 

chú 

nghiệp 3. TS. Võ Quang Vinh 

9 CA 919 
Tính toán khoa học 

và mô phỏng 

1. PGS. TS. Lê Bá Dũng 

2. TS. Chu Đức Toàn 

3. TS. Võ Quang Vinh 

2  

7.3.2. Mô tả tóm tắt học phần Tiến sĩ 

CA 901 Tổng hợp hệ phi tuyến hiện đại 

Học phần này nhằm cung cấp cho NCS các kiến thức nâng cao về phân tích và điều 

khiển hệ phi tuyến. Phương pháp luận phân tích và điều khiển hệ phi tuyến cần xây 

dựng các mô hình hệ phi tuyến. Diễn đạt hệ phi tuyến trên cơ sở mô hình trạng thái 

autonom và nonautonom, mô hình truyền ngược và truyền thẳng, mô hình Euler-

Lagrange. Phân tích các tính chất động học hệ phi tuyến bao gồm tính ổn định, ổn định 

đều, ổn định theo hàm mũ, ổn định với khoảng thời gian hữu hạn, động học không, thụ 

động, dao động, chaos. Các phương pháp tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến phản hồi 

trạng thái, phản hồi đầu ra... 

CA 902 Cảm biến thông minh và mạng cảm biến 

Học phần này cung cấp cho NCS những vấn đề cơ bản về đo thông minh của các đại 

lượng vạt lý, các phương pháp cơ bản để giải những bài toán cụ thể: thiết kế thiết bị 

đo, xử lý các tín hiệu đo thông minh, các thiết bị đo khi kết nối mạng internet nói 

chung và mạng đo nói riêng. Mô phỏng các quá trình thu thập xử lý số liệu và truyền 

tin trong mạng. 

CA 903 Điều khiển Điện tử công suất  

Các bộ biến đổi điện tử công suất DC/DC, AC/DC, AC/AC…đóng vai trò rất quan 

trọng trong nhiều ngành công nghiệp, đặc điểm của các bộ biến đổi này là các van bán 

dẫn làm việc ở chế độ đóng/cắt (switching mode) và có mô hình là phi tuyến. Học 

phần này nhằm cung cấp cho NCS các kiến thức cơ bản về phương pháp điều khiển 

tuyến tính hóa và điều khiển chế độ trượt cho các bộ biến đổi DC/DC và điều khiển 

véctơ cho các hệ AC/AC hoặc AC/AC ba pha. Các lý luận chủ yếu về giải bài toán 

điều khiển đa biến từ đó có thể phát triển được các thuật toán hoàn thiện từng bước cả 

hệ thống. Ngoài ra, NCS sẽ được rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá cũng như có kỹ 

năng thực hành thiết kế điều khiển các bộ biến đổi sử dụng trong lĩnh vực năng lượng 
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mới và tái tạo, truyền tải điện xoay chiều và một chiều. Trên cơ sở đó NCS sẽ được 

gợi mở các vấn đề phục vụ các hướng nghiên cứu chuyên sâu. 

CA 911 Điều khiển tối ưu và bền vững 

Giới thiệu về các bài toán tối ưu hóa, điều khiển tối ưu và các phương pháp tìm 

nghiệm cũng như bài toán điều khiển thích nghi và các phương pháp thiết kế bộ điều 

khiển thích nghi giả định rõ cho trường hợp tham số hằng bất định hoặc thích nghi 

kháng nhiễu, ISS cho trường hợp tham số phụ thuộc thời gian. Nhiều ví dụ được đưa 

ra để minh họa lý thuyết. 

CA 912 Điều khiển truyền động điện nâng cao 

Truyền động điện đóng vai trò là nguồn sinh mô men gây ra chuyển động cho hầu hết 

các máy móc trong công nghiệp và dân dụng. Học phần này nhằm cung cấp cho NCS 

các kiến thức cơ bản về phương pháp điều khiển véc tơ và các lý luận chủ yếu về giải 

bài toán điều khiển phi tuyến trong mạch vòng mô men (dòng điện), từ đó có thể phát 

triển được các thuật toán hoàn thiện từng bước cả hệ thống. Chương 1 trình bày tổng 

quan về điều khiển vector động cơ điện xoay chiều. Chương 2 giới thiệu về điều khiển 

tựa theo vector từ thông rotor. Chương 3 trình bày về điều khiển phi tuyến truyền động 

điện xoay chiều và chương 4 giới thiệu một số vấn đề truyền động điện nhóm động cơ, 

khớp mềm và vấn đề ước lượng tham số trong truyền động điện.  

CA 913 Điều khiển các quá trình công nghệ và điều khiển dự báo 

Học phần giới thiệu cho NCS về phương pháp luận điều khiển dự báo. Trình bày về 

mô hình quá trình công nghệ. Diễn đạt MPC trên cơ sở mô hình vào-ra: phương pháp 

DMC, phương pháp GPC, phương pháp FPC. Diễn đạt MPC trên cơ sở mô hình không 

gian trạng thái: phương pháp GPC, phương pháp kết hợp phản hồi đầu ra, phương 

pháp sử dụng hàm trực giao, MPC phi tuyến. Thuật toán tối ưu hóa. Ứng dụng trong 

một số bài toán điều khiển quá trình tiêu biểu: Thiết bị trao đổi nhiệt, tháp chưng,... 

CA 914 Điều khiển robot và ứng dụng 

Điều khiển robot gồm điều khiển cơ cấu chấp hành điều khiển các khớp độc lập, điều 

khiển lực; Trong không gian làm việc có điều khiển vị trí, lập kế hoạch hành 

trình…Muốn thế cần phải được trang bị cấu trúc phần cứng như cơ khí, điện-điện tử, 

thủy khí, hệ thống điều khiển; phần mềm và các thuật toán điều khiển robot. Một phần 

để cảm nhận môi trường của robot là các cảm biến và thị giác máy tính…Điều khiển 
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robot khá đa dạng và tập trung hầu hết các kỹ thuật điều khiển từ kinh điển đến hiện 

đại và giao của nhiều lĩnh vực liên quan nên các công cụ thông minh, thậm chi truyền 

thông, Internet vạn vật cũng được áp dụng. Học phần này được chia làm 3 chương 

chính. Chương 1 trình bày tổng quan về điều khiển robot, chương 2 khái quát về động 

lực học cho robot. Chương 3 sẽ trình bày về các phương pháp điều khiển cho robot. 

Chương 4 nêu tóm tắt một số cảm biến ứng dụng cho robot và chương 5 là các ứng 

dụng cơ bản của robot trong công nghiệp và dân sinh. 

CA 915 Điều khiển thông minh 

Hệ thống điều khiển thông minh gồm các công cụ tính toán, xử lý mềm dẻo, phỏng 

theo tư duy con người như mạng nơ ron nhân tạo, logic mờ, giải thuật di truyền, mạng 

Bayes…thay thế các hệ điều khiển kinh điển. Hệ thống thông minh có độ chịu lỗi cao, 

thích nghi, khả năng giải quyết những vấn đề phi tuyến, tối ưu nhằm cải tiến chất 

lượng của hệ thống tự động hóa bất kỳ. Học phần cung cấp cho NCS các kiến thức cơ 

bản về các công cụ điều khiển thông minh, dẫn ra các bài toán chính, các định hướng 

giải quyết; từ đó, NCS sẽ được gợi mở các hướng nghiên cứu mở rộng, chuyên sâu, 

giúp giải quyết các bài toán theo hướng khác với truyền thống. Học phần sẽ bao gồm 4 

chương trính. Chương 1 trình bày tổng quan về điều khiển thông minh, chương 2 trình 

bày vấn đề điều khiển, nhận dạng dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo. Chương 3 giới thiệu 

những vấn đề chung nhất về điều khiển mờ. Chương 4 trình bày về các hệ lai và giải 

thuật di truyền ứng dụng trong điều khiển thông minh. 

CA 916 Điều khiển đa mô hình 

Một khi các đối tượng điều khiển lớn thay đổi các trạng thái hoạt động, hoặc như các 

thông số của hệ thay đổi theo thời gian, khi đó các bộ điều khiển không đáp ứng được 

cũng như tính ổn định của hệ thống không còn được đảm bảo như lúc ban đầu. Để giải 

quyết vấn đề này, cách tiếp cận thực hiện bao gồm việc cần có một thư viện các mô 

hình tuyến tính đại diện cho các vùng làm việc khác nhau, trong phạm vi tham số khác 

nhau. Với mỗi mô hình được gọi là các mô hình địa phương, một bộ điều khiển tuyến 

tính được thiết kế sao cho khi kết nối với đối tượng điều khiển sẽ mang lại hiệu năng 

mong muốn trong khu vực hoạt động hay thông số mà mô hình địa phương liên kết. 

Để ngăn ngừa mất ổn định của hệ, cần thiết phải có chiến lược điều khiển mềm dẻo 

như thích nghi, thông minh. ..Môn học cung cấp cho NCS kiến thức về hệ thống phức 

tạp: mô hình động học của hệ thống phụ thuộc thời gian, phụ thuộc tham số, phụ thuộc 
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vào điểm làm việc. Áp dụng các công cụ để giải quyết bài toán điều khiển đa mô hình 

như: logic mờ, mạng nơron, hệ chuyên gia, điều khiển thích nghi có cấu trúc thay đổi 

VSS. Học phần cũng trình bày một số bài toán điều khiển quá trình tiêu biểu như thiết 

bị trao đổi nhiệt, trạm trộn liên tục, … 

CA 917 Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính 

Trang bị cho người học khái niệm về hệ thống sản xuất tự động hóa như là một hệ 

thống tích hợp giữa các nguồn lực, bao gồm máy móc, trang thiết bị, con người với các 

quá trình công nghệ, nhằm đạt hiệu quả cao nhất là làm ra các sản phẩm đáp ứng như 

cầu của thị trường. Hệ thống tự động hóa là sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực kỹ thuật 

như kỹ thuật điều khiển, PLC, CNC, Robot công nghiệp, các hệ thống máy tính trợ 

giúp thiết kế và trợ giúp điều hành sản xuất CAD, CAM, với mức phát triển cao đến hệ 

thống sản xuất linh hoạt FMS. Cùng với các trang thiết bị hệ thống sản xuất còn được 

tích hợp với hệ thống máy tính trợ giúp các chức năng thông tin như lập kế hoạch, theo 

dõi giám sát, quản lý chất lượng và cả những chức năng kinh doanh để tạo nên hệ 

thống CIM. Sau khi học xong người học có khả năng phân tích một hệ thống sản xuất, 

phối hợp các chức năng của hệ thống để đạt tới mục tiêu đảm bảo hiệu quả chung của 

một doanh nghiệp sản xuất. 

CA 918 Nhiễu và trễ trong truyền thông công nghiệp 

Học phần cung cấp cho NCS các kiến thức nâng cao về nhiễu và trễ trong hệ thống nói 

chcung và trong truyền thông công nghiệp nói riêng. Trong vận hành hệ thống tự động 

hóa nói chung và trong truyền thông công nghiệp nói riêng có hai trong số các yếu tố 

có ảnh hưởng lớn đến chất lượng vận hành là nhiễu và trễ. Nếu như các thành phần 

nhiễu làm sai lệch, mất mát thông tin, làm các phần tử tác động nhầm lẫn,… thì các độ 

trễ của các phần tử sẽ làm cho quá trình xử lý thông tin chậm hơn gây ảnh hưởng tới 

kết quả của cả hệ thống. Học phần truyền đạt cho nghiên cứu sinh các kiến thức cơ bản 

về các nguồn nhiễu, nguyên nhân gây trễ trong các phần tử cơ bản của hệ thống truyền 

thông công nghiệp, phân tích một số vấn đề chính và các định hướng giải quyết hiện 

nay. Từ đó đưa ra các bài toán mở phục vụ cho hướng tiếp tục nghiên cứu sâu. 

CA 919 Tính toán khoa học và mô phỏng 

Nội dung chính của học phần tập trung vào những vấn đề cơ bản của phép tính gần 

đúng như sai số, nội suy đa thức…, các phương pháp cơ bản để giải số những bài toán 

cụ thể: tính gần đúng tích phân xác định, tìm nghiệm gần đúng của các phương trình 

đại số, phương trình siêu việt và phương trình vi phân thường, giải gần đúng hệ 
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phương trình đại số tuyến tính. Ngoài ra, NCS còn được giới thiệu các kỹ thuật mô 

phỏng giải các bài toán thực tế trong thống kê, tối ưu, giải tích số,… sử dụng máy tính 

và các phần mềm chuyên dụng như MATLAB. 

7.3.3. Kế hoạch học tập các học phần Tiến sĩ 

Các học phần Tiến sĩ được thực hiện linh hoạt, tùy theo điều kiện về thời gian 

của giảng viên. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần Tiến sĩ trong 

vòng 24 tháng kể từ ngày chính thức nhập học. 

7.4. Tiểu luận Tổng quan và các chuyên đề Tiến sĩ   

Tiểu luận Tổng quan trình bày tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan tới 

nghiên cứu. Tiểu luận tổng quan phải thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công 

trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó 

rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ. 

Bên cạnh tiểu luận tổng quan, mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành tối thiểu 2 

chuyên đề tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ tập trung vào các nội dung chính của luận án. 

Tùy thuộc vào các nội dung chính của luận án có thể phân thành 3 chuyên đề tiến sĩ 

chuyên sâu hoặc nhiều hơn.  

Yêu cầu và quy định của chuyên đề tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ được 

quy định trong các phần “Quy định nội dung và cách trình bày Tiểu luận tổng quan” 

và “Quy định nội dung và cách trình bày Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ”. 

Khi nghiên cứu sinh tham gia vào quá trình đào tạo, người hướng dẫn khoa học 

luận án của nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh sẽ thảo luận để đề xuất đề tài cụ thể. 

Sau khi đã có đề tài cụ thể, NCS thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn khoa học của 

người hướng dẫn khoa học.  

Dưới đây là danh mục một số hướng nghiên cứu khoa học chuyên sâu và các 

giảng viên có thể hướng dẫn theo các hướng nghiên cứu cụ thể.  

TT Mã số Hướng chuyên sâu Người hướng dẫn Ghi 

chú 

1 RA 901 Điều khiển thích nghi phi 

tuyến 

GS.TS. Phan Xuân Minh 2 

2 RA 902 Điều khiển trên cơ sở máy PGS.TS Lê Bá Dũng 2 
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TT Mã số Hướng chuyên sâu Người hướng dẫn Ghi 

chú 

tính  

3 RA 903 - Motion control 

- Distributed generation 

control systems: 

renewable energy sources 

PGS. TS Nguyễn Văn Liễn 

 

3 

4 RA 904 Điều khiển thông minh PGS.TS.Nguyễn Quang 

Hoan 

2 

5 RA 905 Tự động hóa xí nghiệp 

công nghiệp 

PGS. TS. Võ Quang Lạp 2 

6 RA 906 Điều khiển tối ưu các hệ 

thống lớn với nhiều thành 

phần phi tuyến, bất định 

(Optimal control for large-

scale systems with 

nonlinearities and 

uncertainties) 

1.TS. Vũ Duy Thuận 

2. TS. Nguyễn Ngọc Khoát 

 

2 

7 RA 907 Điều khiển thông minh 

ứng dụng logic mờ và trí 

tuệ nhân tạo 

(Fuzzy logic and neural 

network – based 

intelligent control 

strategies) 

1.TS. Vũ Duy Thuận 

2.TS. Nguyễn Ngọc Khoát 

 

2 

8 RA 908 Điều khiển thông minh 

ứng dụng các giải thuật tối 

ưu hóa sinh học 

(Biologically inspired 

TS. Nguyễn Ngọc Khoát 1 
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TT Mã số Hướng chuyên sâu Người hướng dẫn Ghi 

chú 

optimization - based 

intelligent control 

strategies) 

9 RA 909 Series multicell converters 

for high power and high 

performancse application 

TS. Phạm Thị Thùy Linh 2 

10 RA 910 Digital control signal TS. Phạm Thị Thùy Linh 2 

11 RA 911 Diagnostic of converters TS. Phạm Thị Thùy Linh 1 

8. Danh sách Tạp chí / Hội nghị khoa học 

Nghiên cứu sinh có thể công bố các kết quả nghiên cứu phục vụ cho luận án 

tiến sĩ trên các tạp chí khoa học hoặc hội nghị khoa học về Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa. Các báo cáo của nghiên cứu sinh phải có tên và nội dung gắn với tên đề tài 

của Luận án tiến sĩ. 

Danh sách các tạp chí và hội nghị khoa học được chấp nhận là danh sách các 

tạp chí và hội nghị khoa học về Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa được Hội đồng 

Giáo sư Nhà nước phê duyệt và áp dụng cho thời điểm mà NCS đăng công trình.  

Danh mục được công nhận của Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành điện – điện tử 

và tự động hóa (2017): 

Số 

TT 
Tên tạp chí 

Mã số 

ISSN 
Loại 

Cơ quan xuất 

bản 

Điểm công 

trình 

1 

Tạp chí khoa học nước ngoài, 

Tuyển tập các Hội nghị Khoa 

học quốc tế chuyên ngành 

SCI 
SCIE 
ISI 

Tạp 
chí 

 
0 – 2 

0 – 1,5 
0 – 1 

2 
Các tạp chí thuộc danh mục 

Scopus 
 

Tạp 

chí 
 0 - 1,0 
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Số 

TT 
Tên tạp chí 

Mã số 

ISSN 
Loại 

Cơ quan xuất 

bản 

Điểm công 

trình 

3 Tin học và điều khiển học 
1813-

9663 

Tạp 

chí 

Viện Hàn Lâm 

khoa học và công 

nghệ Việt Nam 

0 - 1,0 

4 

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

các trường đại học kỹ thuật 

(Journal of Science & 

Technology - Technical 

Universities) 

0868-

3980 

Tạp 

chí 

Trường ĐHBK Hà 

Nội 
0 - 1,0 

5 
Khoa học kỹ thuật (Science & 

Technology) 

1859-

0209 

Tạp 

chí 

Học viện Kỹ 

thuật quân sự 
0 - 1,0 

6 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa (chuyên san) 

1859-

0551 

Tạp 

chí 

Hội tự động hóa 

Việt Nam 
0 - 1,0 

7 

Khoa học và công nghệ 

(Journal of Science & 

Technology) 

1859-

1531 

Tạp 

chí 

Đại học  Đà 

Nẵng 
0 - 1,0 

8 

Tạp chí Khoa học công nghệ, 

chuyên san KHTN và CN 

(Journal of Science & 

Technology) 

1859-

2171 

Tạp 

chí 

Đại học Thái 

Nguyên 
0 - 0,5 
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Số 

TT 
Tên tạp chí 

Mã số 

ISSN 
Loại 

Cơ quan xuất 

bản 

Điểm công 

trình 

9 
Nghiên cứu Khoa học và Công 

nghệ quân sự 

1859-

1043 

Tạp 

chí 

Viện Khoa học 

và Công nghệ 

quân sự 

0 – 0,5 

10 

Các tạp chí quốc tế (không 

thuộc danh mục SCI, SCIE và 

Scopus) 

 
Tạp 

chí 
 0 - 1,0 

11 Khoa học 
0866-

8612 

Tạp 

chí 

Đại học Quốc 

Gia Hà Nội 
0-0,5 

12 
Phát triển khoa học và công 

nghệ 

1859-

0128 

Tạp 

chí 

Đại học Quốc 

Gia TPHCM 
0-0,5 

13 VICA (Proceedings) 1994-2005  
Kỷ 
yếu 

Hội nghị Tự động 
hóa toàn quốc các 

kỳ 
0 – 1 

14 Khoa học Công nghệ năng lượng 
1859-
4557 

T/C 
Đại học 

Điện lực 

0-0,5 (bắt đầu 
tính từ số quý 

III/2015) 

15 Khoa học công nghệ 
1859-
3585 

T/C 
Đại học 

CN Hà Nội 

0-0,5 (bắt đầu 
tính từ số quý 

III/2015) 

16 
Tạp chí khoa học Đại học Sài 

Gòn 
1859-
3208 

T/C 
Đại học 

CN Sài Gòn 

0-0,25 (bắt đầu 
tính từ số quý 

III/2015) 
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9. Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo 

9.1 Danh mục học phần bổ sung 

Mô tả các học phần bổ sung có thể xem chi tiết trong quyển “Chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa”. 

9.2 Danh mục học phần Tiến sĩ 

9.2.1. Học phần bắt buộc 

TT Mã số Tên học phần Tên tiếng Anh 
Tín 

chỉ 
Khoa 

 

Đánh 

giá 

1 CA 901 
Tổng hợp hệ phi 

tuyến hiện đại 

Synthesis of modern 

nonlinear systems 
2 ĐK & TĐH 

KT:0,3- 

THI:0,7 

2 CA 902 

Cảm biến thông 

minh và mạng cảm 

biến 

Intelligent sensors 

and sensor networks 
2 ĐK & TĐH 

KT:0,3- 

THI:0,7 

3 CA 903 
Điều khiển Điện 

tử công suất  

Control of Power 

electronics 
2 ĐK & TĐH 

KT:0,3- 

THI:0,7 

9.2.2. Học phần tự chọn 

TT Mã số Tên học phần Tên tiếng anh 
Tín 

chỉ 
Khoa Đánh giá 

1 CA 911 
Điều khiển tối ưu 

bền vững 

Optimal robust 

control 
2 ĐK&TĐH 

KT:0,3- 

T:0,7 

2 CA 912 
Điều khiển truyền 

động điện nâng cao 

Advanced control 

of Electrical drives 
2 ĐK & TĐH 

KT:0,3- 

T:0,7 

3 CA 913 

Điều khiển dự báo 

và điều khiển quá 

trình 

Control of 

technology 

processes and MPC 

2 ĐK & TĐH 
KT:0,3- 

T:0,7 

4 CA 914 
Điều khiển robot và 

ứng dụng 

Robot control and 

applications 
2 ĐK & TĐH 

KT:0,3- 

T:0,7 
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TT Mã số Tên học phần Tên tiếng anh 
Tín 

chỉ 
Khoa Đánh giá 

5 CA 915 
Điều khiển thông 

minh 
Intelligent control 2 ĐK & TĐH 

KT:0,3- 

T:0,7 

6 CA 916 
Điều khiển đa mô 

hình  

Control of multiple 

models 
2 ĐK & TĐH 

KT:0,3- 

T:0,7 

7 CA 917 
Hệ thống sản xuất 

tích hợp máy tính  

Computer 

Intergrated 

Manufacturing 

Systems: CIMS 

2 ĐK & TĐH 
KT:0,3- 

T:0,7 

8 CA 918 

Nhiễu và trễ trong 

truyền thông công 

nghiệp 

Noises and time-

delays in industrial 

communication 

system 

2 ĐK & TĐH 
KT:0,3- 

T:0,7 

9 CA 919 
Tính toán khoa học 

và mô phỏng 

Scientific 

computing and 

Simulations 

2 ĐK & TĐH 
KT: 0,3 – 

T: 0,7 
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10. Đề cương chi tiết các học phần Tiến sĩ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: TỔNG HỢP HỆ PHI TUYẾN HIỆN ĐẠI 

2. Mã học phần: CA 901 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  27 
 

Bài tập 0 
 

Tiểu luận 3 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Học phần cập nhật các phương pháp điều khiển phi tuyến hiện 

đại nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh (NCS) trong việc lựa chọn 

công cụ tổng hợp hệ thống điều khiển phi tuyến phù hợp với 

hướng nghiên cứu của mình. Ngoài ra, trang bị cho NCS khả 

năng làm chủ các kỹ thuật thiết kế hệ thống điều khiển phi 

tuyến hiện đại. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Chuyên sâu về phương pháp luận SO1 

8.2. Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học 
và phát triển kĩ thuật điều khiển mới 

SO3 

8.3. Nâng cao kỹ năng tổng hợp, làm giàu và 
bổ sung tri thức chuyên môn. 

SO6 

   

9. Giáo trình chính  

[1] N.D.Phước, P.X.Minh, H.T.Trung: Lý thuyết điều khiển 
phi tuyến. NXB KH & KT. 2003 

[2] Bongsol Song, J. Karl Hedrick: Dynamic Surface Control 
of Uncertain Nonlinear Systems. Springer. 2011  

10. Tài liệu tham 
khảo  

[3] A. Isidori: Nonlinear Control Systems 1,2. Springer. 1999 

[4] E. D. Sontag: Mathematical Control theory.  Springer. 
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1990 

[5] N.D.Phước: Lý thuyết điều khiển nâng cao. NXB KH & 

KT. 2009 

11. Các tài liệu khác 
 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Mô hình 
hệ phi tuyến và các 
phương pháp tổng 
hợp truyền thống 

4 0 0  0  12 

Đọc quyển [1]  chương 
1 

CO8.1 
1.1. Mô hình hệ phi 
tuyến và phân loại 

       

1.2. Các đặc trưng      

1.3. Một vài phương 
pháp tổng hợp truyền 
thống 

       

Chương 2: Kỹ thuật 
backstepping 

6 0 1 0 21 

Đọc quyển [1] chương 3 
CO8.2, 
CO8.3 

2.1. Lớp mô hình 
thích hợp 

      

2.2. Các bước thiết kế 
bộ điều khiển 
backstepping 

      

2.3. Tổng hợp bộ 
điều khiển 
backstepping thích 
nghi 

      

Chương 3: Điều 
khiển trượt 

8 0 1 0 27 

Đọc quyển [1]  chương 
5 

CO8.2, 
CO8.3 

3.1. Điều khiển trượt 
bậc cao 

      

3.2. Điều khiển trượt 
thời gian hữu hạn 

      

3.3. Điều khiển trượt 
tầng 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 4: Kỹ thuật 
điều khiển mặt động 

9 0 1 0 30 

Đọc quyển [2] 
CO8.2, 
CO8.3 

4.1. Kỹ thuật đa mặt 
trượt 

      

4.2. Các bước tổng 
hợp bộ điều khiển 
mặt động 

      

4.3. Ví dụ ứng dụng       

Tổng cộng 27 0 3 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

 

 

Vũ Duy Thuận 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

 

GS.TS. Phan Xuân Minh 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: CẢM BIẾN THÔNG MINH VÀ MẠNG CẢM BIẾN 

2. Mã học phần: CA 902 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  27 
 

Bài tập 3 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Mục tiêu của học phần nhằm giúp NCS có được các kiến thức 

về đo lường và đo lường thông minh trong công nghiệp, NCS 

có khả năng áp dụng các phương pháp thiết kế đã học (nếu có) 

vào các bài toán ví dụ đơn giản và bài toán ứng dụng; 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Nắm được bản chất đo lường và đo 
lường thông minh trong công nghiệp 

SO1, SO2 

8.2. Thiết kế được thiết bị đo  
SO1, SO2, 
SO5, SO7 

8.3. Biết lập trình một số thuật toán thiết kế 
xử lý trong mạng đo lường và tự động hóa 
phù hợp với xu thế của công nghệ hiện đại 
hiện nay 

SO5, SO6, 
SO7, SO10 

9. Giáo trình chính  

[1]. Pavel Ripka, Alois Tipek, Modern sensors handbook, 
ISTE Ltd, 2007. 

[2]. N. Waldemar, Measurement systems and sensors, British 

Library Cataloguing in Publication Data, 2005. 

 

10. Tài liệu tham 
khảo   
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11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Tổng 
quan về đo lường và 
mạng đo lường 

3 0 0  0  9 

Đọc quyển [2]  chương 1 
chương 2;  

CO8.1, 
CO8.2 

1.1. Tổng quan về đo 
lường các tín hiệu 
điện và không điện 

       

1.2. Các thành phần 
trong  hệ thống đo 
lường 

       

1.3. Hệ thống đo 
lường trong các hệ tự 
động hóa và điều 
khiển 

     

Chương 2. Các hệ 
thống đo lường 
thông minh 

4 0 0 0 12 

Đọc quyển [1] chương 
4; đọc quyển [2] chương 
6 và chương 5 

CO8.1 

CO8.2 

2.1. Đo lường với các 
tín hiệu cảm ứng 

      

2.2. Đo lường với tín 
hiệu âm thanh 

      

2.3. Đo lường với các 

tín hiệu hình ảnh 

      

Chương 3: Mạng 
cảm biến không dây 

6 1 0 0 21 

Đọc quyển [2]  chương 7 
CO8.1, 
CO8.3 

3.1. Tổng quan về 
mạng cảm biến 
không dây  

      

3.2. Các mô hình 
mạng không dây, các 
thiết bị mạng không 
dây 

     

3.3. Kỹ thuật cảm 
biến không dây  

     

Chương 4: Các giao 
thức trong mạng 

8 1 0 0 27 
Đọc quyển [2], chương 8 
và chương 9, quyển 1 

CO8.1, 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

cảm biến chương 4 CO8.3 

4.1. Sự phân phối và 
tập hợp dữ liệu 

      

4.2. Thiết kế trong kỹ 
thuật định tuyến 
trong mạng cảm biến 

      

4.3. Giao thức điều 
khiển truy nhập trong 
mạng cảm biến 

     

Chương 5  Các 
thuật toán định 
tuyến trong mạng 
cảm biến 

3 1 0 0 12 

Đọc quyển [2], chương 1 
và chương 2, quyển 1 
chương 6 

CO8.1, 
CO8.3 

5.1. Tổng quan về 
các phương pháp 
định tuyến 

     

5.2. Định tuyến theo 
phận cụm các nút 
sensor 

     

5.3. Định tuyến theo 
đường đi ngắn nhất 

     

5.4. Định tuyến theo 

sự cân bằng năng 

lượng nút mạng 

     

Chương 6 Kết nối 
mạng đo lường với 
mạng Internet và 
ứng dụng 

3 0 0 0 9 

Đọc quyển [2], chương 
10 và quyển 1 chương 6 

CO8.1, 
CO8.3 

6.1 Sơ đồ kết nối 
mạng 

     

6.2 Các hệ thống tự 
động không người lài 

     

6.3 Các thiết bị dịch 
thuật cho nhiều thứ 
tiếng 

     

Tổng cộng 27 3 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 
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Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 4 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

 

Vũ Duy Thuận 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

PGS.TS.Lê Bá Dũng 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 

2. Mã học phần: CA 903 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  27 
 

Bài tập 0 
 

Tiểu luận 3 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Mục tiêu của học phần trang bị các kiến thức và kỹ năng giúp 

NCS có khả năng tiếp nhận các kiến thức cơ bản và nâng cao 

về điều khiển các bộ biến đổi điện tử công suất. Ngoài ra, 

NCS sẽ được rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá cũng như có 

kỹ năng thực hành thiết kế điều khiển các bộ biến đổi sử dụng 

trong lĩnh vực năng lượng mới và tái tạo, truyền tải điện xoay 

chiều và một chiều. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Nắm được kiến thức cơ bản về vấn đề 
điều khiển các bộ biến đổi DC/DC 

SO1, SO2, 
SO5 

8.2. Nắm được các phương pháp điều chế 
PWM, điều chế vector không gian 

SO1, SO2 

8.3. Nắm được cấu trúc, phân loại và các vấn 
đề điều khiển của nghịch lưu nguồn áp hai 
mức 

SO1, SO5 

8.4. Nắm được cấu trúc, phân loại và các vấn 
đề điều khiển của các bộ biến đổi đa mức 

SO2, SO5 

 
8.5. Hiểu sâu về các bộ biến đổi đa mức 
trung áp và vấn đề điều khiển của chúng 

SO1, SO2 

9. Giáo trình chính  [1] Seddik Bacha, Iulian Munteanu, Antoneta Iuliana Bratcu:  
Power Electronic Converter Modeling and Control, Springer, 
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2014.  

10. Tài liệu tham 
khảo  

[2] Siew-Chong Tan, Yuk-Ming Lai, Chi Kong Tse, Sliding 

Mode Control of Switching Power Converters, CRC Press, 

2012. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Điều 
khiển các bộ biến 
đổi DC/DC 

10 0 1  0  33 

Đọc tài liệu [1], chương 
1 

CO8.1 

1.1. Cấu trúc và mô 

hình toán 

       

1.2. Điều khiển tuyến 

tính hóa trung bình 

     

1.3. Điều khiển chế 

độ trượt 

       

Chương 2: Điều 

khiển nghịch lưu 

nguồn áp hai mức 

kiểu back-to-back 

12 0 1 0 39 

Đọc tài liệu [1], chương 
2 

CO8.2, 
CO8.3 

2.1. Điều chế PWM       

2.2. Điều chế véc tơ 

không gian 

2.2.1. Véc tơ không 

gian trong các hệ tọa 

độ khác nhau 

2.2.2. Nguyên lý điều 

chế 

     

2.3. Thiết kế điều      
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

khiển dòng điện, điện 

áp và công suất 

2.3.1. Điều khiển PI 

2.3.2. Điều khiển 

cộng hưởng 

Chương 3: Điều 
khiển các bộ biến 
đổi đa mức 

5 0 1 0 18 

Đọc tài liệu [1], chương 
3 

CO8.4, 
CO8.5 

3.1. Các bộ biến đổi 

đa mức cho mạch 

trung áp 

      

3.2. Vấn đề điều chế       

3.3.Vấn đề điều khiển      

Tổng cộng 27 0 3 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  
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Trưởng khoa 

 

 

 

Vũ Duy Thuận 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Liễn 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ BỀN VỮNG 

2. Mã học phần: CA 911 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  20 
 

Bài tập 10 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp cho NCS công cụ tổng 

hợp hệ thống điều khiển đảm bảo chất lượng bền vững. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Hiểu biết về các phương pháp điều khiển 
tối ưu. 

SO1, SO2, 
SO12 

8.2. Thiết kế bộ điều khiển toàn phương 
tuyến tính. 

SO5, SO6, 
SO7 

 

8.3. Hiểu biết khái niệm điều khiển bền 
vững. 

SO1, SO2, 
SO12 

8.4. Thiết kế bộ điều khiển bền vững  SO11, SO12 

9. Giáo trình chính  

[1]. N.D.Phước, Lý thuyết điều khiển nâng cao. NXB KH & 
KT. 2009.  

[2] Alok Sinha, Linear Systems: Optimal and Robust Control, 
Taylor & Francis Group, LLC, 2007. 

10. Tài liệu tham 
khảo  

[3]. Kemin Zhou, John C. Doyle, Keith Glover, Robust and 
optimal Control, Prentice Hall, 1995. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung Hình thức tổ chức dạy-học Yêu cầu học viên chuẩn Ghi 
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Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC 

bị trước giờ đến lớp chú 

LT BT TL 

Phần 1: Điều khiển 

tối ưu toàn phương 

10 5 0  0  45 

 

 

Đọc quyển [1]  chương 1 
chương 2;  

Đọc quyển [3] chương 
13, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO8.1, 
CO8.2 

 

1.1. Thiết lập bài toán 

tối ưu toàn phương 

       

1.2. Nguyên lý tối ưu        

1.3. Phương trình 

HJB 

     

1.4. Phương trình ma 

trân Riccati 
     

1.5. Lời giải cho 

phương trình Riccati 

      

1.6. Bài toán tổng 

hợp bộ điều khiển tối 

ưu thời gian vô hạn 

      

1.7. Các tính chất của 

bộ điều khiển tối ư.u 

      

1.8 Phương trình 

Euler-Lagrange 

     

1.9. Ước lượng trạng 

thái 

     

1.10. Ưu nhược điểm 

của Bộ điều khiển tối 

ưu toàn phương 

     

Phần 2: Điều khiển 

tối ưu và bền vững 
10 5 0 0 45 

Đọc quyển [1], chương 4  

Đọc quyển [2], chương 
2, chương 3 và chương 4 

Đọc quyển [3] chương 6, 
chương 7 

CO8.3, 
CO8.4 

2.1. Đối tượng điều 

khiển và  điều khiển 

LQG 

      

2.2. Chuẩn véc tơ và      
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

các chuẩn khác 

2.3. Phân tách giá trị 

suy biển 

     

2.4. Chuẩn hệ thống      

2.5. Xác định chuẩn 

hệ thống 

      

2.6. Thiết kế hàm 

nhạy và hàm mục 

tiêu 

      

2.7. Độ nhạy hỗn hợp 

và ví dụ thiết kế 

     

2.8. Thiết kế các ràng 

buộc LMI 

     

2.9. Cách tiếp cận 

LMI cho bài toán đa 

mục tiêu 

     

2.10.Tổng hợp bộ 

điều khiển bền vững 

cho hệ thống ổn định 

năng lượng 

     

2.11 Giảm bậc mô 

hình 

     

Tổng cộng 20 10 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 
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13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 2 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

 

Vũ Duy Thuận 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

GS.TS. Phan Xuân Minh 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NÂNG CAO 

2. Mã học phần: CA 912 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  30 
 

Bài tập 0 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Mục tiêu của học phần trang bị các kiến thức và kỹ năng giúp 

NCS có khả năng tiếp nhận các kiến thức nâng cao về điều 

khiển các hệ thống truyền động điện xoay chiều hiện đại. 

Ngoài ra, NCS sẽ được rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá 

các hệ thống truyền động điện đang được ứng dụng trong công 

nghiệp. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Nắm được các đại lượng vector không 
gian trong các hệ trục tọa độ cho vấn đề điều 
khiển vector động cơ điện xoay chiều 

SO1, SO2, 
SO5, SO7 

8.2. Nắm được nguyên lý của phương pháp 
điều khiển tựa theo từ thông rotor động cơ 
điện xoay chiều 

SO2, SO5, 
SO7 

8.3. Nắm được mô hình của động cơ điện 
xoay chiều trong phương pháp điều khiển 4T 

SO1, SO2, 
SO5, SO7 

8.4. Nắm được các phương pháp điều khiển 
phi tuyến động cơ điện xoay chiều: động cơ 
đồng bộ và đồng cơ không đồng bộ 

SO1, SO5 

 
8.5. Nắm được các hệ truyền động đa động 
cơ và hệ có khớp mềm 

SO2, SO5 

9. Giáo trình chính  [1] Nguyễn Phùng Quang, Điều khiển véctơ truyền đông điện 
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xoay chiều ba pha, Đại học Bách khoa Hà Nội , 2016.  

10. Tài liệu tham 
khảo  

[2] Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động 

điện, Khoa học và Kỹ thuật HN, 2010. 

[3] Bimal K. Bose, Power Electronics and AC Variable 
Frequency Drives: Prentice Hall, 2002. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Tổng 
quan về điều khiển 
véc tơ động cơ điện 
xoay chiều 

8 0 0  0  24 

Đọc quyển 1, chương 1 CO8.1 

1.1. Các đại lượng 

véc tơ không gian 

trong các hệ tọa độ 3 

pha và 2 pha đứng 

yên 

     

1.2. Các đại lượng 

véc tơ không gian 

trong hệ tọa độ quay 

đồng bộ 

     

Chương 2: Điều 

khiển tựa theo véc 

tơ từ thông rotor 

8 0 0 0 24 

Đọc quyển 1, chương 2 
CO8.2, 
CO8.3 

2.1. Nguyên lý điều 

khiển tựa theo từ 

thong rotor 

2.2. Mô hình của 

động cơ xoay chiều 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

phục vụ thiết kế điều 

khiển 

2.3. Vai trò của điều 

khiển dòng điện 

stator  

     

Chương 3: Điều 
khiển phi tuyến 
truyền động điện 
xoay chiều 

8 0 0 0 24 

Đọc quyển 1, chương 3 CO 8.4 

3.1. Điều khiển động 

cơ không đồng bộ 

3.1.1. Phương pháp 

tuyến tính hóa chính 

xác 

3.1.2.Điều khiển theo 

nguyên lý phẳng 

     

3.2. Điều khiển động 

cơ đồng bộ  

3.2.1. Phương pháp 

tuyến tính hóa chính 

xác 

3.2.2. Điều khiển 

theo nguyên lý phẳng 

     

3.3. Ảnh hưởng của 

trễ tới chất lượng hệ  

     

Chương 4: Một số 
vấn đề khác 

6 0 0 0 18 

 CO 8.5 4.1. Một số vấn đề 

liên quan đến truyền 

động nhiều động cơ 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

4.2. Điều khiển 

truyền động điện có 

khớp mềm 

     Đọc quyển 1, chương 4  

4.3. Đo và ước lượng 

một số đại lượng và 

biến 

     

Tổng cộng 30 0 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

Vũ Duy  Thuận 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐIỀU 
KHIỂN DỰ BÁO 

2. Mã học phần: CA 913 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  30 
 

Bài tập 0 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

     Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết để 

có thể tích hợp hệ thống điều khiển các quá trình công nghệ. 

Ngoài ra, nghiên cứu sinh sẽ được rèn luyện tư duy phân tích, 

đánh giá các hệ thống điều khiển hiện đại đang được ứng dụng 

trong công nghiệp. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực 
điều khiển quá trình trong điều khiển và tự 
động hóa 

SO1 

8.2. Nắm được các kiến thức về đo và điều 
khiển  

SO5 

8.3. Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kiến 
thức mới các quá trình công nghệ khác nhau. 

SO11 

9. Giáo trình chính  
[1] Bela G. Liptac, Kristzta Venczel (1995), Process Control, 

Chilton book company. 

10. Tài liệu tham 
khảo  

[2] Carlo A. Smith, Armando B.Corriplo (1985), Principles 

and practice automatic process control, John Wiley and 

Sons 

[3] Ian McFarlane. (1993), Automatic control of food 

manufacturing process, John Wiley and Sons 
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[4] Antolin Technology process Control - Praha 1990 

[5] Liuping Wang (2009), Model Predictive Control System 

Design and Implementation Using MATLAB, Springer, 

London. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Các quá 
trình công nghệ và 
cấu hình cơ bản của 
điều khiển dự báo 
và điều khiển quá 
trình công nghệ 

8 0 0  0  24 

Đọc quyển [1]   
CO8.1, 

CO8.3 

1.1. Những khái niệm 

cơ bản về quá trình 

công nghệ 

       

1.2. Một số đặc trưng 

cơ bản các quá trình 

công nghệ 

     

1.3. Phân tích các quá 
trình công nghệ với 
tư cách là đối tượng 
điều khiển tự động. 

       

1.4. Cấu hình hệ đo 

và điều khiển các quá 

trình công nghệ. 

     

1.5. Tổng quan về 

điều khiển dự báo 

     

1.6. Các mô hình 

MPC: Tuyến tính, 

Phi tuyến, Bền vững 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

và Phân cấp 

Chương 2: Đo và 

điều khiển quá trình 

công nghệ hiện 

trường (mức cục bộ) 

và điều khiển dự 

báo 

8 0 0 0 24 

Đọc quyển [1]  
CO8.1, 

CO8.2 

2.1. Những khái niệm 

cơ bản về đo các 

thông số và điều 

khiển công nghệ mức 

cục bộ 

      

2.2. Đo và điều khiển 

sử dụng các phương 

pháp truyền thống. 

      

2.3. Đo và Điều 

khiển Feedforward và 

điều khiển Ratio 

Control trong ĐK các 

quá trình công nghệ  

      

2.4. Đo và Điều 

khiển Feedback trong 

điều khiển các quá 

trình công nghệ 

       

2.5. Điều khiển theo 

mô hình dự báo MPC 

     

2.6. Mô hình trong 

điều khiển dự báo 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

2.7. Đo và điều khiển 

quá trình công nghệ  

     

Chương 3: Mức 

truyền tin trong đo 

và điều khiển các 

quá trình công nghệ 

và điều khiển dự 

báo trong mô hình 

phân cấp 

8 0 0 0 24 

Đọc quyển [1]   
CO8.1, 

CO8.2 

3.1. Sơ đồ chức năng 

đo và điều khiển quá 

trình công nghệ 

      

3.2. Truyên tin trong 

điều khiển các quá 

trình công nghệ 

      

3.3. Mã hóa, các giao 

thức truyền tin 

Modbus, Fieldbus 

     

CHƯƠNG 4  Điều 
khiển quá trình 
công nghệ ở mức 
cao 

6 0 0 0 18 

Đọc quyển [1] 
CO8.1, 

CO8.3 

4.1. Khái niệm về đo 

và điều khiển quá 

trình công nghệ và dự 

báo ở mức cao 

      

4.2. Hệ chuyên gia 
trong đo và điều 
khiển các quá trình 
công nghệ ở mức cao 

      

4.3. Các công cụ,       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

phần mềm cho đo và 
điều khiển ở mức 
cao. 

Tổng cộng 30 0 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

 

 

Vũ Duy Thuận 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

 

PGS. TS. Lê Bá Dũng 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: ĐIỀU KHIỂN ROBOT VÀ ỨNG DỤNG 

2. Mã học phần: CA 914 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  24 
 

Bài tập 6 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Trang bị các kiến thức cho NCS về điều khiển Robot trong các 

hệ thống điện, tự động hóa. NCS có thể phân tích, thiết kế, 

đánh giá các phương pháp, công cụ điều khiển, thuật toán học 

trong các hệ điều khiển Robot. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Xây dựng được mô hình động học thuận 
theo luật D-H và mô hình động lực học theo 
phương pháp Euler-Lagrange. 

SO2, 
SO6,SO12 

8.2. Thiết kế được quỹ đạo robot. 
SO2, 
SO6,SO12 

8.3. Hiểu được các thuật toán điều khiển 
chuyển động, lực tương tác của Robot với 
môi trường và các thuật toán điều khiển 
thông minh. 

SO1, SO7, 
SO12 

9. Giáo trình chính  

[1] [Nguyễn Thiện Phúc, Robot công nghiệp, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 2006. 

[2] Reza N. Jazar;  Theory of Applied Robotics, Springer, 

2010. 

10. Tài liệu tham 
khảo  

[3] J.J. Craig, Introduction to Robotics, Mechanics and 

Control, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice-
Hall, 2005.  

[4] Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, and S.S. Sastry, An Invitation 
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to 3-D Vision: from Images to Geometric Models. New York: 

Springer, 2004. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Tổng 

quan về điều khiển 

robot 

4 0 0  0  10 

Đọc quyển [1]  chương 1 
chương 2 và quyển [2] 
chương 1 

CO8.1  

1.1. Một số khái niệm 

niệm về robot 

       

1.2. Phân loại robot 
(theo kết cấu; theo 
điều khiển; theo ứng 
dụng…) 

       

1.3 Các lĩnh vực liên 

quan đến robot 

     

Chương 2: Động lực 

học robot 
2 3 0 0 20 

Đọc quyển [1] chương 
4; chương 5; chương 7 
và quyển [2] phần 1 và 
phần 2 

CO8.1 

2.1. Động học thuận, 

đảo robot 

2.2. Robot Jacobian  

      

2.3. Mô hình động 
lực học. Phương pháp 
Lagrance; Newton-
Euler 

      

Chương 3: Điều 

khiển Robot 
5 3 0 0 20 

Đọc quyển [1]  chương 
6; chương 8 và quyển 
[2] phần 3 

CO8.1, 
CO8.3 

3.1. Điều khiển 

chuyển động robot 

 (điều khiển độc lập 

các khớp; điều khiển 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

tập trung; điều khiển 

thích nghi; điều khiển 

trong không gian làm 

việc) 

3.2. Điều khiển lực 

(Điều khiển trở 

kháng; Điều khiển 

hỗn hợp) 

     

3.3. Cơ cấu chấp 

hành, cấu trúc hệ  

điều khiển robot  

(Các hệ cơ cấu chấp 

hành; Cơ-điện; thủy 

lực; khí nén) 

     

3.4 Điều khiển robot 

di động 

( qui hoạch đường đi; 

điều; khiển bám; điều 

khiển tối ưu thời 

gian) 

     

3.5. Học, điều khiển 

thông minh cho robot   

     

Chương 4. Cảm 

biến thị giác robot  

4 0 0 0  10 

Đọc quyển [1]  chương 
10 và quyển [2] chương 

15 
CO8.3 

4.1 Cảm biến cho 

Robot  

4.1.1. Các đặc tính 

cảm biến 

4.1.1. Các đặc tính 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

cảm biến 

4.1.2. Cảm biến vị trí, 

khoảng cách 

4.1.3. Cảm biến đo 

lực, mô men 

4.2. Thị giác Robot       

4.3. Nhận dạng đối 

tượng bằng thị giác-

Học-dẫn đường bằng 

robot 

     

Chương 5: Ứng 

dụng Robot 

9 0 0 0 30 

Đọc quyển [2], chương 
15 và quyển [3], phần 
[1] 

CO8.1, 
CO8.3 

5.1. Robot công 

nghiệp và ứng dụng 

     

5.2. Ứng dụng Robot 

Robot trong nhà 

thông minh 

     

5.3. Tích hợp các hệ 

học, xử lý ảnh, tính 

toán mềm trong nhận 

dạng và điều khiển 

robot 

     

5.4 Nhu cầu sử dụng 

Robot, hiệu quả kinh 

tế khi sử dụng Robot 

     

Tổng cộng 24 6 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 
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Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 4 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

 

Vũ Duy Thuận 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH 

2. Mã học phần: CA 915 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  24 
 

Bài tập 6 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 

hành 
0 

 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 

quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Trang bị và nâng cao các kiến thức cho NCS về điều khiển 

thông minh trong các hệ thống tự động hóa. NCS có thể định 
hướng, tư duy phát triển chủ đề, phân tích, thiết kế, đánh giá 

các phương pháp, công cụ, thuật toán thông minh trong các hệ 
điều khiển.    

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Nắm được tổng quan về điều khiển 

thông minh trong tương quan với điều khiển 
truyền thống. 

SO1, SO2, 
SO5 

8.2. Nắm được về mạng nơ-ron nhân tạo và 
ứng dụng trong điều khiển và nhận dạng. 

SO1, SO2, 
SO10 

8.3. Nắm được những kiến thức cơ bản về 
điều khiển mờ và ứng dụng. 

SO1, SO2 

8.4. Nắm được về giải thuật di truyền và ứng 
dụng để xây dựng các hệ điều khiển thông 

minh. 

SO1, SO2, 
SO10 

9. Giáo trình chính  

[1] Vassilyev S.N, Zherlov A.K, Fedosov E.A, Fedunov B.E. 
Intelligent Control of Dynamical Systems, M.: Fizmatlit; 2000. 

[2] Juan Manuel Corchado Rodriguez, Intelligent Systems 
Technologies and Applications, Springer, Switzerland, 2016. 

[3] Huỳnh Thái Hoàng, Hệ thống điều khiển thông minh, NXB 
Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. 

10. Tài liệu tham 
khảo  

[4] S.N. Vassilyeva, A.Yu. Kelinab, Y.I. Kudinovb*, F.F. 
Pashchenkoa. Intelligent Control Systems. Institute of Control 
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Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia. XIIth 

International Symposium «Intelligent Systems», INTELS’16, 

5-7 October 2016, Moscow, Russia. 
[5] Li-Xing Wang. A Course in Fuzzy System and Control, 

Prentice-Hall Int. Inc. 
[6] Kelvin M. Passino. Biomimicry for Optimization, Control 

and Automation, Springer, 2006 
[7] Adrian A. Hopgood. Intelligent Systems for Engineers and 

Scientists, CRC Press, 2001 
[8] Panos J. Antsaklis, An Introduction to Intelligent and 

Autonomous Control, Kluwer Acadamic Publisher, 1993. 
 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 

TN 

TH,  

TNC LT BT TL 

Chương 1: Tổng 
quan về điều khiển 

thông minh 

4 0 0  0  10 

Đọc quyển [1]  chương 
1; đọc quyển [2] chương 

1 và chương 2; đọc 
quyển [3] chương 1 
 

CO8.1 

1.1. Một số khái niệm 

niệm về các hệ tri 
thức và tính toán 

mềm 

       

1.2. Một số khái niệm 

về điều khiển thông 
minh 

       

1.3.Giới thiệu các 
phương pháp và công 

cụ và đặc trưng điều 
khiển thông minh 

     

Chương 2: Điều 

khiển, nhận dạng 
dựa mạng nơ ron 

nhân tạo 

6 2 0 0 30 
Đọc quyển [1] chương 
2; đọc quyển [2] chương 

3; đọc quyển [3] chương 
3 

CO8.2 

2.1. Các cấu trúc, 

thuật học mạng nơ 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp TH, 

TN 

TH,  

TNC LT BT TL 

ron 

2.2. Nhận dạng tham 
số và cấu trúc hệ điều 

khiển sử dụng mạng 
nơ ron 

      

2.3. Điều khiển và 

điều khiển thích nghi 

dùng mạng nơ ron 

      

2.4. Tối ưu và điều 
khiển tối ưu dùng 

mạng nơ ron 

     

2.5. Neural ToolBox 

trong MATLAB 

     

Chương 3: Điều 

khiển mờ 
8 2 0 0 30 

Đọc quyển [2]  chương 
4; đọc quyển [3] chương 

2 

CO8.3 

3.1. Cơ sở của hệ mờ       

3.2. Điều khiển mờ 

không thích nghi và 
thích nghi 

      

3.3. Các chủ đề phối 
hợp của hệ mờ 

     

3.4. Fuzzy ToolBox 

trong MATLAB 

     

Chương 4: Các hệ 

lai và giải thuật di 
truyền 

6 2 0 0 20 

Đọc quyển [1] chương 4, 
đọc quyển [2] chương 5; 

đọc quyển 3 chương [4] 
và chương [10] 

CO8.4 

4.1. Giải thuật di 
truyền 

      

4.2. Hệ điều khiển 
mờ-nơron 

      

4.3. Hệ điều khiển lai 

nơ ron-giải thuật di 

truyền  

      

4.4. Các hệ điều 
khiển lai khác 

     

  

4.5. Một số thuật học      
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp TH, 

TN 

TH,  

TNC LT BT TL 

phỏng sinh học 

4.6. Các ví dụ ứng 
dụng 

     

Tổng cộng 24 6 0 0 90   

 
13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 
Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 
Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 
13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 
 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 
 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 
 

 

 

 
Trưởng khoa  

 
 

 
Vũ Duy Thuận 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 
 

 
PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: ĐIỀU KHIỂN ĐA MÔ HÌNH 

2. Mã học phần: CA 916 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  30 
 

Bài tập 0 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về hệ 

điều khiển đa mô hình. Từ đó, NCS có khả năng thiết kế các 

chiến lược điều khiển phù hợp cho các hệ đa mô hình. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Có kiến thức tổng quan về các dạng mô 
hình 

SO2, SO5 

8.2 Nắm được các phương pháp mô hình hóa 
hệ đa mô hình 

SO2, SO5, 
SO11 

8.3. Biết thiết kế bộ điều khiển cho các hệ đa 
mô hình 

SO1, SO5, 
SO10 

9. Giáo trình chính  

[1] Xing – Gang Yan, Sarah K. Spurgeon and Christopher 
Edwards, Variable Struture Control of Complex systems: 
Analysis and Design, Springer, Switzerland, 2017. 

[2] K.D. Young, U. Ozguner, Variable Structure Systems, 
Sliding Mode and Nonlinear Conrol, Springer, London, 2014. 

10. Tài liệu tham 
khảo  

[3] Christopher Edwards, Sliding mode Control, TJ 

International Ltd UK. 

[4] Li Xin Wang (1997), A course in fuzzy systems and 

control, Prentice-Hall International, page 295, 255 (UK), 

London 

[5] Rong-Jong Wai et all, Supervisory Genetic Evolution 
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Control for Induction Machine Using Fuzzy Design Technique 

, Yuan Ze University, Chung Li 320, Taiwan ROC. 

[6] Teo Lian Seng et all, Self tuning neuro-fuzzy controller by 

genetic algorithm with application to a coupled tank level 

control system. CAIRO University Technology Malaysia. 

[7] Goldberg, D.E, (1989) Genetic algorithm in search, 

optimation and machine learning, US Addition-Wesley  

Chapter 2,3. 

[8] Jyh Shing Roger Jang, C.T.Sun, E.Mizutan, (1997) Neuro 

fuzzy and soft computing, Prentice- Hall International, London. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Mở đầu 4 0 0  0  12 

Đọc quyển [1] CO8.1 

1.1. Đặc điểm của bài 

toán điều khiển đa 

mô hình 

       

1.2. Các phương 

pháp điều khiển tiên 

tiến 

     

1.3. Phương pháp 
điều khiển đa mô 
hình 

       

Chương 2: Mô hình 

quá trình đa mô 

hình 

5 0 0 0 15 

Đọc quyển [1] CO8.1 
2.1. Các dạng mô 

hình toán học thông 

dụng 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

2.2. Mô hình phụ 

thuộc thời gian 

      

2.3. Mô hình phụ 

thuộc tham số 

      

Chương 3: Các 

phương pháp mô 

hình hóa hệ đa mô 

hình 

8 0 0 0 24 

Đọc quyển [1], [4]  CO8.2 3.1. Mô hình hóa 

theo tham số 

      

3.2. Mô hình mờ       

3.3. Mô hình mạng 

nơ ron 

     

Chương 4: Các 

phương pháp điều 

khiển đa mô hình 

4 0 0 0 12 

Đọc quyển [1] CO8.3 

4.1. Điều khiển VSC       

4.2. Điều khiển 

switching 

      

4.3. Điều khiển thích 
nghi 

      

4.4. Điều khiển thông 

minh 

     

Chương 5: Một số 

ứng dụng  
9 0 0 0 27 

Đọc quyển [1], [2] 
CO8.1, 
CO8.2, 

CO8.3 

  5.1. Ứng dụng điều 

khiển chế độ trượt 

trong điều khiển bám 

quỹ đạo bay 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

5.2.  Ứng dụng điều 

khiển chế độ trượt 

vận tải thủy 

     

Tổng cộng 30 0 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

 

 

Vũ Duy Thuận 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

 

PGS. TS. Lê Bá Dũng 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính 

2. Mã học phần: CA 917 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  30 
 

Bài tập 0 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Trang bị và nâng cao các kiến thức cho NCS về hệ thống tự 

động hóa sản xuất tích hợp máy tính. NCS có thể phân tích, 

thiết kế, tìm thấy các ứng dụng của đề tài nghiên cứu  trong 

các hệ thống tự động hóa tích hợp máy tính hiện nay và tương 

lai. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Nắm được tổng quan về hệ thống sản 
xuất tích hợp máy tính bao gồm các dây 
chuyển sản xuất và các loại SIMS 

SO1, SO2, 
SO7 

8.2. Nắm được các hệ thống sản xuất tự động 
hóa chủ yếu như hệ thống sử dụng robot, hệ 
thống sử dụng điều khiển số, hệ linh hoạt. 

SO2, SO5, 
SO7 

8.3. Nắm được các phân hệ sản xuất tích hợp 
máy tính như CAD, CAM, CAE, CAPP, 
CAQ. 

SO1, SO2, 
SO5, SO7 

8.4. Nắm được xu thế của tự động hóa sản 
xuất tương lai và cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 

SO2, SO7, 
SO9 

9. Giáo trình chính  

[1] Anatoly Sachenko, Computer Integrated Manufacturing 

Systems, Informatics in Logistics Management Lecturer: Prof. 

Anatoly Sachenko. 2016. 
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[2] Trần Trọng Minh, Nguyễn Phạm Thục Anh. Hệ thống sản 

xuất tự động hóa tích hợp máy tính. Nhà xuất bản Khoa học 

Kỹ thuật 2006. 

10. Tài liệu tham 
khảo  

[3]. Kalpakjian, Serope; Schmid, Steven (2006), 

Manufacturing Engineering and Technology (5th ed.), Prentice 

Hall. 

[4] Gideon Cohen. Neural Networks Implementations to 

Control Real-Time Manufacturing Systems. Computer 

Integrated Manufacturing Systems. Volume 11, Issue 4, 

October 1998, Pages 243-251. 

[5] Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp và chế tạo “Hệ thống Tự 
động hóa quản trị doanh nghiệp toàn diện DME” cho các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các ngành công nghiệp ở 
Việt Nam. Đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Bộ Khoa 

học Công nghệ 5/2017. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Tổng 
quan về hệ thống 
sản xuất tích hợp 
máy tính 

4 0 0  0  12 

Đọc quyển 1, quyển 2, 
chương 1 

CO8.1 

1.1. Mô tả toán học 

các hoạt động sản 

xuất 

     

1.2. Dây chuyền sản 

xuất tự động hóa 

     

1.3. Phân loại SIMS      

Chương 2: Hệ thống 

tự động hóa sản 
5 0 0 0 15 Đọc quyển 2 chương 2 CO8.2 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

xuất 

2.1. Các hệ thống sản 

xuất sử dụng điều 

khiển số  

      

2.2. Hệ thống sản 

xuất dùng robot 

2.3 Hệ vận chuyển và 

lưu trữ 

2.4. Phân tích dòng 

sản xuất 

2.5. Hệ sản xuất linh 

hoạt (FMS) 

     

Chương 3: Các 

phân hệ sản xuất 

tích hợp máy tính 

16 0 0 0 48 

Đọc quyển 1, quyển 2 
chương 3 

CO8.3 

3.1. Thiết kế dùng 

máy tính (CAD: 

Computer-Aided 

Design) 

     

3.2. Sản xuất dùng 

máy tích (CAM: 

Computer-Aided 

Manufacturing) 

3.3 Phân hệ kỹ nghệ 

dùng máy tính.  

CAE (Computer-

Aided Engineering)  

3.4. Lập quy trình sản 

xuất dùng máy tính 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

CAPP (Computer-

Aided Process 

Planning)  

3.5.Đảm bảo chất 

lượng (CAQ: 

Computer-Aided 

Quality Assurance) 

3.6. Lập kế hoạch 

nhu cầu sản xuất 

dùng máy tính PPC 

(Production Planning 

and Control) 

3.7. Kế hoạch tài 

nguyên doanh nghiệp 

ERP (Enterprise 

Resource Planning) 

Chương 4: Tự động 
hóa sản xuất tương 
lai 

5 0 0 0 15 

Đọc quyển 2 chương 4 CO8.4 

4.1. Xu hướng tự 

động hóa tích hợp 

     

4.2. Nhà máy sản 

xuất tự động hiện đại 

4.3. Nhà máy sản 

xuất tự động tập 

trung 

     

4.4. Công nghiệp 4.0 

cho sản xuất tự động 

hóa 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 
Ghi 
chú 

Giờ lên lớp TH, 
TN 

TH,  
TNC LT BT TL 

Tổng cộng 30 0 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 

 

Trưởng khoa 

 

 

Vũ Duy Thuận 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Hoan 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: NHIỄU VÀ TRỄ TRONG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP 

2. Mã học phần: CA 918 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  30 
 

Bài tập 0 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 
hành 

0 
 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 
quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 
phần  

Mục tiêu của học phần trang bị các kiến thức và kỹ năng giúp 
NCS có khả năng tiếp nhận các kiến thức cơ bản và nâng cao 

về nhiễu và trễ trong các hệ thống tự động hóa nói chung và 
trong truyền thông công nghiệp nói riêng. Ngoài ra, NCS sẽ 

được rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá các nguồn nhiễu và 
trễ cũng như có kỹ năng thực hành thiết kế các hệ thống chống 

nhiễu và trễ trong hệ thống truyền thông thực. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

8.1. Nắm được những khái niệm cơ bản về 
nhiễu, trễ và các nguồn tạo ra chúng trong 

công nghiệp 

SO1, SO2, 

SO5 

8.2. Hiểu được phân loại một số nguồn nhiễu 

cũng như ảnh hưởng của chúng đến chất 
lượng hệ thống 

SO1, SO2, 

SO10 

8.3. Hiểu được ảnh hưởng của trễ trong hệ 
thống truyền thông công nghiệp 

SO1, SO2 

8.4. Nắm được một số phương pháp chống 
nhiễu và trễ trong truyền thông công nghiệp 

SO1, SO2, 
SO6 

9. Giáo trình chính  
[1]. Albert C. J. Luo, Dynamical Systems: Discontinuity, 
Stochasticity and Time-Delay, Springer, 2010.  

10. Tài liệu tham 
khảo  

[2]Min Wu, Yong He, Jin-Hua She, Stability Analysis and 
Robust Control of Time-Delay Systems, Springer, 2010. 

[3] Shuang-Hua Yang, Internet-based Control Systems: Design 
and Applications, Springer, 2011. 
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[4]Huanshui Zhang, Lihua Xie, Control and Estimation of 
Systems with Input/Output 
Delays, Springer, 2007. 

 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp TH, 

TN 

TH,  

TNC LT BT TL 

Chương 1: Tổng 

quan về nhiễu và trễ 

6 0 0  0  10 

Đọc quyển [1] chương 1 

 
CO8.1 

1.1. Một số khái niệm 
cơ bản về nhiễu 

       

1.2. Một số khái niệm 
cơ bản về trễ 

       

1.3. Giới thiệu các 
nguồn nhiễu và trễ 

điển hình trong 
truyền thông công 

nghiệp 

     

Chương 2: Ảnh 

hưởng của nhiễu 

trong hệ thống 

truyền thông công 
nghiệp 

8 0 0 0 30 

Đọc quyển [1] chương 2 CO8.2 

2.1. Một số nguồn 

nhiễu cơ bản 

      

2.2. Một số phương 
pháp ước lượng 

thông số nguồn nhiễu 

      

2.3. Ảnh hưởng của 
nhiễu đến chất lượng 

hệ thống 

      

Chương 3: Ảnh 

hưởng của trễ trong 
hệ thống truyền 

thông công nghiệp 

8 0 0 0 30 Đọc quyển [1] chương 3 CO8.3 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp TH, 

TN 

TH,  

TNC LT BT TL 

3.1. Một số nguồn trễ 

cơ bản 

      

3.2. Một số phương 

pháp ước lượng độ 
trễ trong khâu truyền 

thông 

      

3.3. Ảnh hưởng của 

trễ tới chất lượng hệ 

thống 

     

Chương 4: Một số 

phương pháp chống 
nhiễu và trễ trong 

truyền thông công 
nghiệp 

8 0 0 0 20 

Đọc quyển [1] chương 4 CO8.4 
4.1. Một số phương 
pháp chống nhiễu cơ 

bản 

      

4.2. Một số phương 

pháp khắc phục độ 
trễ 

      

4.3. Ví dụ ứng dụng       

Tổng cộng 30 0 0 0 90   

13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 

Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 
Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 

Khác: 
13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  

 Bài 1: Sau chương 3 
 Hình thức kiểm tra: tự luận 

 Thời gian làm bài: 45 phút 
 Thang điểm: 10 

13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 
 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 
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 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  

 
 

 
Trưởng khoa  

 
 

 

Vũ Duy Thuận 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 
 

 

TS. Vũ Duy Thuận 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: TÍNH TOÁN KHOA HỌC VÀ MÔ PHỎNG 

2. Mã học phần: CA 919 3. Khối lượng: 2 4. Trình độ: Tiến sĩ 

5. Phân bố thời gian  

Lý thuyết  27 
 

Bài tập 3 
 

Tiểu luận 0 
 

Thí nghiệm, thực 

hành 
0 

 

Tổng   30 
 

6. Học phần tiên 

quyết  

 

 

7. Mục tiêu học 

phần  

 NCS sau khi học xong học phần cần nắm được cách thức áp 

dụng các phương pháp tính gần đúng đã học (xây dựng công 
thức tính toán cụ thể, công thức đánh giá sai số (nếu có)) vào 

các bài toán ví dụ đơn giản và bài  toán ứng dụng; có khả năng 

thực hiện bài tập lớn (theo nhóm). Xây dựng các chương trình 

mô phỏng. Có kĩ năng nâng cao: biết lập trình một số thuật 
toán và sử dụng một số chương trình phần mềm toán học như 

Matlab …vào các bài toán tính toán khoa học. 

8. Chuẩn đầu ra  

Sau khi kết thúc học phần NCS: 
Chuẩn đầu ra 
CTĐT 

8.1. Nắm được các khái niệm cơ bản về sai 
số trong tính toán và mô phỏng 

SO1, SO2, 
SO4 

8.2. Nắm được các phương pháp giải phương 
trình, hệ phương trình đại số tuyến tính 

SO1, SO2, 
SO10 

8.3. Hiểu được về đa thức nội suy và phương 
pháp bình phương bé nhất cũng như ứng 

dụng trong tính toán mô phỏng 

SO1, SO2 

8.4. Nắm được các phương pháp sử dụng đạo 
hàm và tích phân trong tính toán mô phỏng 

SO1, SO2, 
SO10 

 
8.5. Nắm được các phương pháp giải phương 

trình vi phân 

SO1, SO2 

 
8.6. Hiểu được các phần mềm mô phỏng 
dùng để tính toán đại số 

SO1, SO2 

9. Giáo trình chính  

[1] Dương Thủy Vỹ, Giáo trình Phương pháp tính, NXB khoa 
học và kỹ thuật, 2002 

[2] Nguyễn Phùng Quang, MATLAB và Simulink dành cho 
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kỹ sư điều khiển, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005. 

[3] Nguyễn Hoài Sơn, Đỗ Thanh Việt, Ứng dụng Matlab trong 

tính toán kỹ thuật; NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 

2000. 

10. Tài liệu tham 
khảo  

[4] Hoàng Xuân Huấn, Các phương pháp số, NXB ĐHQGHN, 
2004. 

[5] J. Stoer and R. Bulirsch, Introduction to Numerical 
Analysis, Springer, 1992 

[6] Phan Văn Hạp và Lê Đình Thịnh, Phương pháp tính và các 

thuật toán, NXB Giáo dục, 2000  

[7] Trần Văn Trản, Phương pháp số thực hành, NXB 
ĐHQGHN 2007. 

[8]Anne Greenbaum and Timothy P. Chartier Numerical 
Methods: Design, Analysis, and Computer Implementation of 

Algorithms, University of Washington, Seattle, 2010. 

11. Các tài liệu khác 
 

 

12. Nội dung chi tiết học phần:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp TH, 

TN 
TH,  
TNC LT BT TL 

Chương 1: Sai số 3 0 0  0  10 

Đọc quyển [1]  chương 1 
 

CO8.1 

1.1. Số xấp xỉ, sai số 
tuyệt đối và sai số 

tương đối. 

       

1.2. Cách viết số        

1.3. Sự quy tròn và 
sai số quy tròn 

     

Chương 2: Tính gần 
đúng nghiệm thực 

của một phương 
trình 

6 1 0 0 15 

Đọc quyển [1] chương 
2; quyển 2 chương [2] 

CO8.2 
2.1. Nghiệm và 

khoảng cách ly 
nghiệm 

      

2.2. Phương pháp       
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp TH, 

TN 

TH,  

TNC LT BT TL 

chia đôi 

2.3. Phương pháp lặp       

2.4. Phương pháp dây 

cung 

     

2.5. Phương pháp 
tiếp tuyến 

     

Chương 3: Giải hệ 
thống phương trình 

đại số tuyến tính 

5 1 0 0 15 

Đọc quyển [1]  chương 
3; đọc quyển [2] chương 

3 

CO8.2 3.1. Đặt vấn đề       

3.2. Phương pháp 
Gauss 

      

3.3. Phương pháp lặp      

Chương 4: Đa thức 
nội suy và phương 

pháp bình phương 
bé nhất 

5 1 0 0 15 

Đọc quyển [1] chương 3, 
đọc quyển [2] chương 3  

CO8.3 

4.1. Đa thức nội suy       

4.2. Phương pháp 

bình phương bé nhất 
      

Chương 5: Tính gần 
đúng đạo hàm và 

tích phân xác định 

3 0 0 0 15 

Đọc quyển [1] chương 3 CO8.4 
5.1. Tính gần đúng 

đạo hàm 

     

5.2. Các phương 

pháp tính gần đúng 
tích phân 

     

Chương 6: Giải gần 

đúng phương trình 
vi phân thường – 
mô phỏng hệ thống 

3 0 0 0 15 

Đọc quyển [1] chương 4 CO8.5 
6.1. Phương pháp 

Euler 
     

6.2. Phương pháp 

Euler cải tiến 
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy-học 
Yêu cầu học viên chuẩn 

bị trước giờ đến lớp 

Ghi 

chú 
Giờ lên lớp TH, 

TN 

TH,  

TNC LT BT TL 

Chương 7: Các 

phần mềm và ngôn 
ngữ mô phỏng 

2 0 0 0 10 

Đọc quyển 2 chương 3; 
đọc quyển [3] chương 3 

CO8.6 
7.1. Giới thiệu 
Matlab 

     

7.2. Các phần mềm 

và ngôn ngữ mô 

phỏng khác 

     

Tổng cộng 24 6 0 0 90   

 
13. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 
13.1. Nhiệm vụ của học viên 

Dự lớp (chuyên cần): theo đúng quy định của Nhà trường 
Bài tập: Hoàn thành các bài tập được giao 

Dụng cụ học tập: Giáo trình, máy tính... 
Khác: 

13.2. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ: chiếm tỷ trọng 30%  
 Bài 1: Sau chương 3 

 Hình thức kiểm tra: tự luận 
 Thời gian làm bài: 45 phút 

 Thang điểm: 10 
13.3. Thi cuối kỳ: chiếm tỷ trọng 70% 

 Hình thức thi: viết tiểu luận  

 Thời gian làm bài: 

 Nội dung: tất cả các nội dung trong môn học  
 

 

 
Trưởng khoa  

 
 

 
Vũ Duy Thuận 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

Người biên soạn 

 
 

 
PGS. TS. Lê Bá Dũng 
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11. Danh mục một số hướng nghiên cứu tiến sĩ chuyên sâu 

 

TT Mã số Hướng chuyên sâu Tên Tiếng Anh 

1 RA 901 Điều khiển trên cơ sở máy tính Computing - based control 

2 RA 902 Điều khiển chuyển động Motion control 

3 RA 903 Điều khiển thông minh Intelligent control 

4 RA 904 Tự động hóa công nghiệp Industrial automation 

5 RA 905 Điều khiển thích nghi phi 

tuyến 

Nonlinear adaptive control 

6 RA 906 Điều khiển tối ưu các hệ thống 

lớn với nhiều thành phần phi 

tuyến, bất định 

Optimal control for large-scale 

systems with nonlinearities and 

uncertainties 

7 RA 907 Điều khiển thông minh ứng 

dụng logic mờ và trí tuệ nhân 

tạo 

Fuzzy logic and ANN – based 

control 

8 RA 908 Điều khiển thông minh ứng 

dụng các giải thuật tối ưu hóa 

sinh học 

Biologically inspired 

optimization - based intelligent 

control strategies 

9 RA 909 Các bộ biến đổi nối tiếp cho 

ứng dụng công suất và tính 

năng cao 

Series multicell converters for 

high power and high 

performance application 

10 RA 910 Tín hiệu điều khiển số Digital control signal 

11 RA 911 Chẩn đoán các bộ biến đổi Diagnostic of converters 
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Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá chương 
trình đào tạo chuyên ngành Tiến sĩ  

KTĐK & TĐH 

Tổ biên soạn chương trình đào 
tạo chuyên ngành Tiến sĩ 

KTĐK & TĐH  

 

 

 

Vũ Duy Thuận 


