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THÔNG ĐIỆP

HIỆU TRƯỞNG
Chào mừng các bạn đến với Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM, trường đại học kỹ thuật có
truyền thống lâu đời nhất ở các tỉnh phía Nam, đồng thời là trường đại học trẻ trung năng động trong tư duy và
hành động. Hơn 60 năm hình thành và phát triển kể từ cột mốc thành lập Trung tâm Quốc Gia Kỹ thuật Phú Thọ
vào năm 1957, trải qua nhiều bước chuyển mình của lịch sử cùng TP. Hồ Chí Minh và đất nước, các thế hệ giảng
viên, cán bộ viên chức và sinh viên trường đại học Bách Khoa vẫn đồng lòng chung sức giữ vững thương hiệu
của trường đại học kỹ thuật hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học của khu vực phía Nam cũng như của
cả nước, thành viên nòng cốt của Đại học Quốc gia TP.HCM, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ tổ quốc.
Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đáng tin cậy về
lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đa ngành tại các tính phía Nam và cả nước.
Học sinh, sinh viên có đam mê và năng khiếu về kỹ thuật đều có thể lựa chọn con đường phù hợp cho mình từ
các ngành đào tạo đại học, sau đại học đa lĩnh vực và phong phú của trường, bao gồm cả các chương trình
chính quy, kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao và chương trình tiên tiến. Nhà trường tự hào là một trong bốn
trường đại học tại Việt Nam được công nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES,
Châu Âu và là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo
tiêu chuẩn AUN-QA. Đồng thời, trường là đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất (26 chương trình) được công
nhận đạt chuẩn bởi các tổ chức kiểm định chất lượng có uy tín trên thế giới (ABET, CTI, AUN-QA).
Các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu tìm đối tác tin cậy trong hoạt động hợp tác, đào
tạo, huấn luyện và khoa học công nghệ xin mời đến trường Đại học Bách Khoa chúng tôi. Với đội ngũ 11 GS,
130 PGS và gần 400 tiến sĩ cùng tập thể các nghiên cứu viên, kỹ sư lành nghề, trrường Đại học Bách Khoa đã
thực hiện hiệu quả nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước, cấp tỉnh và nhiều dự án phối hợp
với các doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Cán bộ nhà trường không chỉ đạt thành tích học thuật với hơn 200
công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín mỗi năm mà còn hoàn thành nhiều dự án chuyển giao công nghệ với các
địa phương và các doanh nghiệp. Nhà trường cũng là đối tác có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á mà cả
châu Âu, châu Mỹ, là một thành viên tích cực của các dự án quốc tế nổi bật như AUN/SEED-Net, ERAMUS, JICA,
BUILD-IT,…
Không chỉ có đội ngũ các nhà khoa học hùng hậu, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu của nhà trường
ngày một hoàn thiện với 2 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, 6 PTN trọng điểm ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh,
9 trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Nhà trường cũng lần đầu tiên có Công ty Cổ phần Khoa học
Công nghệ Bách khoa TP.HCM, là công ty được chuyển đổi từ tổ chức khoa học công nghệ của nhà trường,
nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và các hoạt động
sản xuất kinh doanh khác.
Trường Đại học Bách Khoa cũng là đơn vị đi đầu trong hệ thống các trường đại học Việt Nam trong việc hình
thành hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm tạo môi trường sáng tạo, hỗ trợ các hoạt động Khởi nghiệp – Đổi mới sáng
tạo không những trong cộng đồng sinh viên và cán bộ của nhà trường mà cho cả sinh viên và thanh niên của
TP. Hồ Chí Minh.
Qúy vị có thể tìm thấy thông tin hữu ích về đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ, hợp tác trong nước và
quốc tế của nhà trường từ trang thông tin của chúng tôi, hay tham khảo thông tin từ mạng lưới các cựu sinh viên
của nhà trường.
Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng quý vị trong việc kiến tạo tương lai cho mỗi cá nhân và cho
cộng đồng.
Trân trọng,
PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
1957 1973 1976 1990 1992 1996 2000 2003 2007

Trung tâm Kỹ
thuật Quốc gia
Phú Thọ được
thành lập, gồm
4 trường thành
viên: Cao Đẳng
Công Chánh,
Cao Đẳng Điện
Lực, Quốc Gia
Kỹ Sư Công
Nghệ và Việt
Nam Hàng Hải.

Học viện được
đổi tên thành
Trường Đại học
Kỹ Thuật.

Trường được
mang tên Đại
học Bách Khoa
với 5 khoa
chuyên ngành:
Kỹ thuật Xây
dựng, Kỹ thuật
Điện, Kỹ thuật
Thủy lợi, Kỹ
thuật Cơ khí và
Kỹ thuật Hóa
học.

Chương trình
đào tạo sau Đại
học được hình
thành.

Khoa Quản lý
Công nghiệp
được thành lập.

Trường Đại học Khoa Kỹ thuật
Bách Khoa trở
Giao thông
thành thành viên được thành lập.
của Đại học
Quốc gia Tp. Hồ
Chí Minh.

Khoa Khoa học
Ứng dụng được
thành lập.

Trường Đại học
Bách Khoa
được chính phủ
trao tặng “Huân
chương Độc lập’

1972 1975 1978 1991 1993 1999 2001 2005

Trung tâm được
đổi tên thành
Học Viện Kỹ
Thuật Quốc Gia.
Khoa Kỹ thuật
và Khoa Khoa
học Cơ bản
được thành lập.

Kết thúc chiến
tranh, thống
nhất đất nước.

Khoa Địa chất
được thành lập.

Khoa Kỹ thuật
Thủy lợi và Xây
dựng được sát
nhập thành
khoa Kỹ thuật
Xây dựng.

Hệ thống đào
tạo theo tín chỉ
được áp dụng.
Khoa Khoa học
và Kỹ thuật Máy
tính được thành
lập

Khoa Kỹ thuật
Môi trường được
thành lập.

Khoa Công
nghệ Vật liệu
được thành lập.

TẦM NHÌN
Trở thành trường đại học sáng tạo,
tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế

SỨ MỆNH

• Đào tạo đội ngũ tri thức có năng lực lãnh đạo;
• Sáng tạo tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ;
• Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

• Quản trị hiệu quả các nguồn lực đảm bảo thực hiện quyền tự chủ đại học;
• Thu hút và đãi ngộ đội ngũ cán bộ viên chức chất lượng cao để phát huy
năng lực cống hiến;
• Xuất sắc trong đào tạo;
• Xuất sắc trong khoa học – công nghệ;
• Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên;
• Tinh thần đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học;
• Môi trường học tập năng động, hội nhập quốc tế;
• Tinh thần trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng;
• Kết nối giữa nhà trường, cộng đồng và doanh nghiệp.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục khai phóng, tiên phong
trong chất lượng, sáng tạo và hội nhập
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Trường Đại học
Bách Khoa
được chính phủ
trao tặng danh
hiệu “ Anh hùng
Lao động trong
thời kỳ đổi mới”.

THÔNG TIN CHÍNH
2 cơ sở đào tạo
• 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
• Khu phố Tân Hoà, Phường Đông Hoà, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tổng số lượng sinh viên: ~24.040
• Số lượng sinh viên bậc đại học: ~22.000
• Số lượng học viên cao học: 1786
• Số lượng nghiên cứu sinh: 254
Tổng số cán bộ viên chức: 1.134
Giáo sư: 11; Phó giáo sư: 125; Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học: 262

2017
2016
2005

AUN-QA:
- Điện tử - Viễn thông

ACBSP: Chương trình MSM/MBA
FIBAA: Chương trình EMBA-MCI
ISO 9001:2008: VP.ĐTQT

CTI & ENAEE (EUR-ACE)
Chương trình PFIEV

2009

2010

AUN-QA:
- Kỹ thuật chế tạo

ABET:
- Khoa học máy tính
- Kỹ thuật máy tính
CTI (EUR-ACE): Xây dựng dân dụng & Hiệu quả năng lượng
AUN-QA: - KT điều khiển & TDH
- Quản lý công nghiệp

2011

2012

AUN-QA:
- Kỹ thuật hóa học
- XD dân dụng và công nghiệp

2015

ISO 9001:2008: Lĩnh vực ĐT&QL (09 đơn vị trực thuộc)
AUN-QA:
- KT Điện - Điện tử (CNTT)
- Cơ kỹ thuật
- KT hệ thống CN
ISO 9001:2008: VP.DTQT (tái đánh giá)

2014

HCERES: KĐ cấp trường
AUN-QA: KD cấp trường
AUN-QA: Kỹ thuật xây dựng

AU-QA:
- Điện - Điện tử
- Kỹ thuật Môi trường
CTI & ENAEE (EUR-ACE): Cấp chương trình PFIEV
(tái kiểm định).
ACBSP: Chương trình MSM MBA (tái kiểm định).
FIBAA: Chương trình EMBA MCI (tái kiểm định).
ISO 9001:2008: Mở rộng thêm 3 đơn vị

2013

AU-QA: KT nhiệt
ISO 9001:2015: Lĩnh vực ĐT&QL (12 Khoa, Phòng, Ban,
TT trực thuộc & VP.ĐTQT)

2018

Kết quả kiểm định

BỘ GD - ĐT (KĐ cấp trường)
Ban ĐBCL
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN GIÁM HIỆU

CÁC HỘI ĐỒNG
TƯ VẤN

KHOA, TRUNG TÂM
CÓ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM,
CÔNG TY

BỘ MÔN

PTN CỦA TRUNG
TÂM 9NẾU CÓ)

PTN
BỘ MÔN

MÔ ĐUN
THÍ NGHIỆM 1

MÔ ĐUN
THÍ NGHIỆM 2

CÁC BAN
TRỢ CẤP

PHÒNG, BAN, KTX

PTN CẤP KHOA

CÁC TỔ
CHUYÊN MÔN

MÔ ĐUN
THÍ NGHIỆM

CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH
CƠ KHÍ
KỸ THUẬT
XÂY DỰNG

KỸ THUẬT
HÓA HỌC

ĐIỆN ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ
CÔNG NGHIỆP

KHOA HỌC
& KỸ THUẬT
MÁY TÍNH

SÁNG TẠO
TIÊN PHONG
VÀ HỘI NHẬP

MÔI
TRƯỜNG &
TÀI NGUYÊN

KHOA HỌC
ỨNG DỤNG

CÔNG NGHIỆP
VẬT LIỆU
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KỸ THUẬT
ĐỊA CHẤT
& DẦU KHÍ

KỸ THUẬT
GIAO THÔNG

PTN
CHUYÊN ĐỀ

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01

Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng
Bách Khoa (BKC)

07

TT Nghiên cứu và Hỗ trợ
đào tạo Quản trị DN (BR&T)

02

TT Kỹ thuật Điện toán

08

TT Nghiên cứu Vật liệu Polyme

03

TT Lọc hoá dầu

09

TT Ươm tạo Doanh nghiệp
Công nghệ (HCMUT-TBI)

04

Công ty cổ phần Khoa học
Công nghệ Bách Khoa TP.HCM

10

TT Nghiên Cứu
về Nước khu vực châu Á

05

TT Nghiên cứu Thiết bị
và Công nghệ Cơ khí Bách khoa

11

TT Công nghệ Thông tin Địa lý
(DITAGIS)

06

TT Nghiên cứu Ứng dụng
Công nghệ Xây dựng (REACTEC)

12

Viện nghiên cứu
Năng lượng bền vững

05

PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM
Công nghệ Hóa học & Dầu khí.

06

PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM
Xử lý chất thải bậc cao

07

PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM
Động cơ Đốt trong

PHÒNG THÍ NGHIỆM
TRỌNG ĐIỂM

01

PTN Trọng điểm Quốc gia
Vật liệu Polyme và Compozit

02

PTN Trọng điểm Quốc gia
Điều khiển số & Kỹ thuật Hệ thống

03

PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM
Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu

04

PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM
Công Nghệ Vật Liệu
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NHÓM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ
CÔNG SUẤT TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
POWER ELECTRONICS FOR INDUSTRIAL AND CIVIL APPLICATION

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm là Ứng dụng Điện tử công suất trong công nghiệp và dân dụng. Trong đó tập trung vào nghiên
cứu phát triển các công nghệ cho Thành phố thông minh (Smart City): Chiếu sáng thông minh (Smart Lighting), Đo lường
điện-nước thông minh (Smart metering) và Lưới điện thông minh (Smart grid). đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp cũng như
góp phần nâng cao vị thế của Đại học Bách khoa, VNU-HCM.
Hiện tại nhóm đã và đang thực hiện nhiều đề tài, dự án các cấp như: Cấp Bộ/Đại Học Quốc Giá, Cấp tỉnh/thành phố, Nafosted.
Ngoài ra, nhóm cũng đã có nhiều công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín như IEEE, IET, … tham gia báo cáo tại nhiều hội
nghị chuyên ngành. Nhóm nghiên cứu hiện đang có các hợp tác với các doanh nghiệp, công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh
vực Điện-Điện tử, chiếu sáng, đo lường. Các thành viên có những mối liên kết khoa học với một số trường Đại học trên thế giới
như Nga, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS. TS. Lê Minh Phương
Điện thoại liên hệ: 0988572177 – Email: lmphuong@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Nghiên cứu phát triển thiết bị công nghệ IoT cho Thành phố thông minh (Smart City): Chiếu sáng thông minh (Smart Lighting),
Đo lường điện-nước thông minh (Smart metering).
2. Nghiên cứu, phát triển, chế tạo các thiết bị và ứng dụng trong lưới điện thông minh –Smart Grid, lưới điện nhỏ -Microgrid .
3. Nghiên cứu các vấn đề về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng cho biển đảo.
4. Nghiên cứu phát triển các bộ biến đổi công suất AC/DC, DC/DC, DC/AC hiệu suất cao ứng dụng trong các hệ thống năng
lượng tái tạo (gió và mặt trời)
5. Nghiên cứu phát triển các hệ thống thiết bị công nghệ trong lĩnh vực xe điện.
Keywords: Thành phố thông minh, Hệ thống chiếu sáng thông minh, thiết bị đo điện thông minh, nghịch lưu nối lưới, tiết kiệm năng
lượng, lưới điện thông minh, Công nghệ IoT.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Phát triển công nghệ chế tạo hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng LED
2. Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo hệ thống đo lường thông minh lưới điện hạ thế
3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo Driver thông minh cho Led chiếu sáng tích hợp công nghệ không dây.
4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn điều khiển đèn LED công suất lớn từ 150W-250W cho chiếu sáng công cộng
5. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển thông minh đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện năng sử dụng nguồn
năng lượng mặt trời và lưới điện kết hợp trong điều kiện biển đảo
6. Nghiên cứu phát triển bộ nghịch lưu đa chức năng với ngõ vào đa nguồn ứng dụng cho hệ thống phát điện kết hợp
năng lượng gió và năng lượng mặt trời
7. Nghiên cứu điều khiển tối ưu động cơ không đồng bộ 3 pha tiết kiệm điện năng
8. Nghiên cứu thiết kế bộ nguồn dự phòng linh hoạt cho dân dụng
9. Nghiên cứu thiết kế bộ tiết kiệm điện năng cho máy may 3 pha
10. Thiết kế board mạch điều khiển tích hợp DSP và CPLD ứng dụng trong điều khiển các bộ biến đổi điện tử công suất.
11. Phân tích và điều khiển nghịch lưu 3 bậc đảm bảo làm việc liên tục trong điều kiện sự cố 1 pha và mất cân bằng nguồn áp DC
12. Phát triển kỹ thuật điều chế độ rộng xung nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng điện áp/dòng điện của biến tần ma
trận đa bậc gián tiếp.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Phuong Minh Le, Xuan Hoa Thi Pham, Huy Minh Nguyen, Duc Duy Vo Hoang, Tuyen Dinh Nguyen, and Dieu Ngoc Vo “Line
Impedance Estimation Based Adaptive Droop Control Method for Parallel Inverters”. Journal of Power Electronics, Vol. 18, No. 1,
January 2018.
2. Nguyen Dinh Tuyen, Le Minh Phuong, and Hong-Hee Lee “SVPWM Strategies for Three-level T-type Neutral-point-clamped
Indirect Matrix Converter” , Journal of Power Electronics, vol.19, no.4, pp.944-955 , 2019.
3. Ngo Thanh Tung, Le Minh Phuong, Nguyen Minh Huy, Nguyen Hoai Phong, Tuyen Dinh Nguyen “An Novel Approach to
Improve the PF and Reduce THD for Two-stage LED Driver” Science and Technology Development Journal - Engineering and
Technology Vol 2, No 1, 2019
4. T. D. Nguyen and H. Lee, "Dual Three-Phase Indirect Matrix Converter With Carrier-Based PWM Method," in IEEE Transactions
on Power Electronics, vol. 29, no. 2, pp. 569-581, Feb. 2014.
5. Nguyen Dinh Tuyen, Le Minh Phuong “SVPWM Method for Multilevel Indirect Matrix Converter with Eliminate Common Mode
Voltage”, Applied Sciences, March, 2019.

8

SỞ HỮU TRÍ TUỆ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
1. Bộ biến đổi công suất dạng DC/AC ba pha với mạch cách ly phía xoay chiều và phương pháp điều chế véc-tơ không gian cải biên.
2. Bộ lái đèn Led công suất lớn có tích hợp mạch đo công suất
3. Bộ điều khiển và đo năng lượng sử dụng Lora
4. Bộ lái đèn Led công suất lớn có tích hợp chức năng bảo vệ tải.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM, HOẠT ĐỘNG
1. Led Driver thông minh công suất 120W – 200W

2. Bộ điều khiển ON/OFF/DIM tích hợp module truyền dữ liệu RF Lorawan

3. Thiết bị đo công suất thông minh

4. Các bộ biến tần song song trong Microgrid

5. Bộ nguồn dự phòng ứng dụng trong năng lượng tái tạo

6. Biến tần ma trận AC/AC không tụ điện

ĐỐI TÁC

* Trong nước: Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Điện lực.
* Quốc tế: Trường Đại học Ulsan (Hàn Quốc), Trường Đại học quốc gia Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Công nghệ ETS
(Canada), Viện Công nghệ quốc gia Toulouse (Pháp), Infineon
* Doanh nghiệp: Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, Công ty truyền tải điện 4, Điện lực miền nam, Tư vấn điện 4, Điện lực Thành
phố HCM.

CÁC THÀNH VIÊN
PGS. TS Lê Minh Phương
PGS. TS Nguyễn Đình Tuyên
PGS. TS Phan Thị Thanh Bình
TS Trương Phước Hòa

Ths Nguyễn Minh Huy
Ths Nguyễn Hoài Phong
Ths Nguyễn Đức Hưng
Ths Lê An Nhuận

KS. Tạ Lê Đình Huy
KS. Bùi Đức An
KS.Nguyễn Văn Phúc
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NHÓM NGHIÊN CỨU
VI MẠCH VÀ HỆ THỐNG CAO TẦN
RADIO FREQUENCY INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS

GIỚI THIỆU

Phòng thí nghiệm hệ thống vi điện tử cao tần được trang bị nhiều thiết bị siêu cao
tần hiện đại hoạt động đến tần số 67 GHz, thực hiện các nghiên cứu cơ bản và
chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo các vi mạch, thiết bị và hệ thống siêu
cao tần cho các ứng dụng thu phát thông tin và Radar. Các thiết bị tiêu biểu như:
• Hệ thống đo vi mạch siêu cao tần trên wafer 67 GHz
• Máy phân tích mạng siêu cao tần 67 GHz
• Máy phát tín hiệu vector cao tần 44 GHz
• Máy phân tích tín hiệu 50 GHz
• Máy phát tín hiệu răng cưa 67 GHz
• Máy hiện sóng băng thông rộng 20Gsps
• Kít phụ kiện đo lường 67 GHz
• Bộ mở rộng tần số 67 GHz
• Nguồn DC lưỡng cực ba ngõ ra
• Nguồn DC hai ngõ ra
• Thiết bị đo công suất
• Đồng hồ vạn năng để bàn
• Phần mềm thiết kế mạch siêu cao tần ADS

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trưởng nhóm NC: TS. Huỳnh Phú Minh Cường
Số điện thoại: 091 559 2622 – Email: hpmcuong@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Thiết kế và chế tạo các vi mạch và IP thu phát cao tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến, thông tin quang tốc độ cao và Radar
sử dụng công nghệ CMOS và III/V semiconductor (GaAs, GaN). Các vi mạch tiêu biểu như:
- Vi mạch thu phát vô tuyến cho hệ thống IoT
- Vi mạch thu phát thông tin vệ tinh, truyền hình
- Vi mạch thu phát cho các hệ thống thông tin 5G
- Vi mạch cảm biến
- Vi mạch thu phát vô tuyến theo chuẩn riêng với độ bảo mật cao phục vụ cho quân sự và an ninh quốc phòng
- Vi mạch Radar dùng trong các hệ thống Radar dân sự và an ninh quốc phòng.
• Tích hợp hệ thống, phát triển và chế tạo các thiết bị truyền thông vô tuyến siêu cao tần, hệ thống IoT.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

[1] Azamat Bakytbekova, Thang Q. Nguyen , Cuong Huynh , Khaled N. Salama, Atif Shamim, Fully printed 3D cube-shaped multiband fractal rectenna
for ambient RF energy harvesting, Journal of Nano Energy, 53, 587-595, 2018.
[2] Cuong Huynh and Cam Nguyen, Ultra-Wideband Active Balun Topology and Its Implementation on SiGe BiCMOS across DC-50 GHz, IEEE
Microwave and Wireless Components Letters, 9, 720-722, 2016.
[3] Cuong Huynh and Cam Nguyen, A BiCMOS Ka-Band RF-Pulse Former for Short- Range High-Resolution Radar and High-Data-Rate Communication
Systems, Microwave and Optical Technology Letters, 55, 2773–2777, 2013.
[4] Cuong Huynh and Cam Nguyen, New Technique for Synthesizing Concurrent Dual-band Impedance-Matching Filtering Networks and 0.18-um SiGe
BiCMOS 25.5/37-GHz Concurrent Dual-band Power Amplifier , IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques, 11, 3927 – 3939, 2013.
[5] Cuong Huynh and Cam Nguyen, New Ultra-High-Isolation RF Switch Architecture and Its Use for a 10–38-GHz 0.18-um BiCMOS Ultra-Wideband
Switch, IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques, 59, 345–353, 2011.
[6] Huỳnh Phú Minh Cường, Vũ Đình Thành, Tách sóng đa truy cập trong hệ thống thông tin di động DS-CDMA đồng bộ, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ,
Vol. 42, No. 1, 32-41, 2004.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
STT
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Tên đề tài / Dự án

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Chip cao tần thu tín hiệu truyền hình số mặt đất

2014 - 2018

2

Các kỹ thuật phương trình tích phân ứng dụng trong tính toán sóng điện từ từ các bề mặt ngẫu nhiên

2017 - 2019

3

Ứng dụng kỹ thuật phương trình tích phân giải bài toán tán xạ từ các bề mặt ngẫu nhiên

2016 - 2017

4

Thiết kế và chế tạo hệ thống Radar phân giải cao xác định vị trí và vận tốc vật thể di động ứng dụng
trong kiểm soát giao thông và đo lường

2013 - 2015

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
1. Hệ thống Radar FMCW
Hệ thống Radar FMCW tầm ngắn, hoạt
động ở tần số 10 GHz, được thiết kế để
phát hiện và xác định khoảng cách và
vận tốc của các vật thể trong phạm vi
200m. Hệ thống Radar có thể được
dùng như là các bộ đo mực chất lỏng có
độ phân giải cao, bộ đo vận tốc, súng
bắn tốc độ của cảnh sát, thiết bị phát
hiện vật thể trong các ứng dụng giám
sát anh ninh.
Hình 1: Thực nghiệm đo vận tốc và
khoảng cách của vật thể dùng Radar
FMCW
2. Chip thu tín hiệu truyền hình số mặt
đất (CMOS RF DVB-T2 Tuner)
Chip thu tín hiệu truyền hình số mặt đất
được thiết kế để thu tín hiệu truyền hình
số mặt đất chuẩn DVB-T2 trong các
băng tần UHF và VHF. Chip được thiết
kế sử dụng công nghệ TSMC CMOS
130nm. Chip thu tín hiệu truyền hình số
mặt đất có thể được sử dụng để thiết kế
TV Set-top-box và bộ thu TV.
Nhiều silicon-proven IP đã được phát
triển, có thể được sử dụng để phát triển
các vi mạch khác:
- Fractional PLL, VCO, LNA, Mixer, TIA,
RF Tracking Filter, Poly-phase filter
- IF VGA, Band Gap, LDOs, AGC, I2C

Hình 3: Bộ DVB-T2 USB Set-top-box sử dụng Chip thu
tín hiệu truyền hình số mặt đất được thiết kế tại ĐHBK
Hình 2: Các Chip thu tín hiệu
truyền hình số mặt đất

3. DVB-T2 Set-Top-Box
Chip thu tín hiệu truyền hình số mặt đất được sử dụng để thiết kế bộ Set-top DVB-T2 như trong hình 3. Set-top-box hoạt động tốt với khả năng
thu được tất cả các kênh TV DVB-T2.
4. 2-6 GHz APS, DPS, Attenuator Chips
Thiết kế, chế tạo và đo đạc thành công các vi mạch MMIC GaAs hoạt động trong bang tần 2-6 GHz dùng công nghệ GaAs.

Hình 4: Các chip GaAs
MMIC

Analog Phase Shifter

ĐỐI TÁC

• SICS Lab, TAMU, USA
• JALALI-LAB, UCLA, USA
• Microwave Microsystems Lab, UC David, USA
• NICT, Japan

6 bits Digital Phase Shifter

• ETS, Canada
• KAIST, Korea
• HKUST, Hong Kong
• KAUST, Saudi Arabia

6 bits Digital Attenuator

• Wavepia Inc., Korea
• Công ty Viettel, Vietnam
• Các trường đại học ViệtNam

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên sau:
• GS.TS. Vũ Đình Thành
• TS. Huỳnh Phú Minh Cường
• TS. Trịnh Xuân Dũng
• ThS. Nguyễn Tấn Phát
• ThS. Nguyễn Thành Vinh
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NHÓM NGHIÊN CỨU
TÍNH TOÁN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
ELECTRIC POWER SYSTEM

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm là phát triển các công cụ tính toán, thuật toán và ứng dụng vào điều khiển trong hệ thống điện.
Các nội dung nghiên cứu cụ thể như sau:
• Phát triển các thuật toán tối ưu giảm thiểu tổn thất và sụt áp trong hệ thống điện
• Tính toán các phương thức vận hành đảm bảo tính ổn định trong lưới điện
• Nghiên cứu các phương thức, chiến lược vận hành thị trường điện, các thuật toán dự báo phụ tải
• Khai thác dữ liệu từ hệ thống đo đếm từ xa AMI và SCADA
• Tính toán độ tin cậy trên lưới điện, đo đạc và phân tích chất lượng điện năng
• Tính toán kinh tế cho hệ thống năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trưởng nhóm: PGS. TS. Võ Ngọc Điều
Số điện thoại: 097.859.0231 – Email: vndieu@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Tính toán trạng thái vận hành, ổn định cho hệ thống điện
• Tính toán dự báo phụ tải, phân tích sóng hài cho các hệ thống năng lượng tái tạo

• Tính toán kinh tế cho hệ thống năng lượng, tiết kiệm năng lượng
Keywords: Tính toán vận hành tối ưu, dự báo phụ tải, SCADA và hệ thống điều khiển, năng lượng tái tạo, tính toán ổn định, thị
trường điện.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

[1] Thang Trung Nguyen, Dieu Ngoc Vo, Improved social spider optimization algorithm for optimal reactive power dispatch problem with
different objectives, Neural Computing and Applications, Online, 1-32, 2019 (IF: 4.664)
[2] Khoa H. Truong, Perumal Nallagownden, Zuhairi Baharudin, and Dieu N. Vo, “A Quasi-Oppositional-Chaotic Symbiotic Organisms
Search Algorithm for Global Optimization Problems,” Applied Soft Computing, vol. 77, Apr. 2019, pp. 567-583 (IF: 4.858).
[3] Thang Trung Nguyen, Dieu Ngoc Vo, Hai Van Tran, and Le Van Dai, Optimal dispatch of reactive power using modified stochastic
fractal search algorithm, Complexity, vol. 2019, Article ID 4670820, pp. 1-28, 2019 (IF: 2.591)
[4] Thanh Long Duong, Thang Trung Nguyen, Phuong Duy Nguyen, and Dieu Ngoc Vo, “Optimal Load Dispatch in Competitive
Electricity Market by Using Different Models of Hopfield Lagrange Network,” Energies, vol. 12, no. 5, 2932, pp. 1-24, Aug. 2019,
[5] Tri Phuoc Nguyen and Dieu Ngoc Vo, A novel stochastic fractal search algorithm for optimal allocation of distributed generators in
radial distribution systems, Applied Soft Computing, vol. 70, pp. 773–796, 2018 (IF: 4.858)
[6] Thang T Nguyen, Dieu N. Vo, An Effectively Adaptive Selective Cuckoo Search Algorithm for Solving Three Complicated Short-Term
Hydrothermal Scheduling Problems, Energy, vol. 155, pp. 930-956, 2018 (IF: 5.537)
[7] Khai Phuc Nguyen & Goro Fujita, Self-Learning Cuckoo Search Algorithm for Optimal Power Flow Considering Tie-Line Constraints
in Large-Scale Systems, GMSARN International Journal, 12, 118-126, 2018 (Scopus).

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

Các đề tài NCKH các cấp đã nghiệm thu:
• Đề tài cấp ĐHQG loại C (2011): “Tính toán điều độ tối ưu trong thị trường điện sử dụng các phương pháp dựa trên mạng nơ-ron Lagrange
Hopfield”, chủ nhiệm: PGS. TS. Võ Ngọc Điều
• Đề tài cấp ĐHQG loại C (2014): “Áp dụng các phương pháp dựa trên PSO để giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện”,
chủ nhiệm: PGS. TS. Võ Ngọc Điều
• Đề tài cấp trường (2017): “Áp dụng phương pháp dựa trên PSO cải tiến để tính toán phân bố công suất tối ưu có ràng buộc ổn định quá
độ trong hệ thống điện”, chủ nhiệm: PGS. TS. Võ Ngọc Điều.
Các hợp đồng đào tạo ngắn hạn đã thực hiện:
• Chuyên đề “Năng lượng mặt trời”, “Hệ thống điều khiển và SCADA”, “Vận hành nhà máy điện mặt trời”, “Ổn định Hệ thống điện” cho Công
ty CP Thủy điện Thác Mơ
• Chuyên đề “Lưới điện thông minh” cho Công ty Điện lực Sài Gòn
• Chuyên đề “Thị trường điện” cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam
• Chuyên đề “Phân tích lưới điện”, “Bảo vệ chống sét” cho Công ty Truyền tải điện 4.
Sản phẩm đã chuyển giao:
• Phần mềm Dự báo phụ tải cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
1. Phần mềm dự báo phụ tải

Hình 1: Giao diện phần chương trình dự báo sản lượng
điện năm

Hình 2: Giao diện phần chương trình dự báo sản lượng
điện tháng

Hình 3: Giao diện phần chương trình dự báo sản lượng
điện ngày và giờ

Bảng 1: Đánh giá kết quả dự báo của chương trình phần mềm và số liệu thực tế theo
từng tháng

Bảng 2: Đánh giá kết quả dự báo
theo từng ngày và từng chu kỳ
2. Các hoạt động và sản phẩm khác:

Hình 4: Tủ phối hợp bảo vệ rơ-le do Mikro tài trợ

ĐỐI TÁC

Hình 5: Phòng thực hành tính toán Hệ thống điện do ETAP tài trợ

Hình 6: Tủ vận hành hệ thống
miniSCADA do Công ty ABB Việt
Nam tài trợ

* Trong nước:

• Trường, Viện: Bộ môn Hệ thống điện – trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ môn Hệ thống điện – trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,
trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh, Bộ môn Kỹ thuật điện – Đại học Cần Thơ, Khoa Công nghệ Điện trường Đại học Công
nghiệp Tp. HCM, Bộ môn Điện Công nghiệp trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Bộ môn Kỹ thuật điện trường Đại học Tôn Đức
Thắng …
• Doanh nghiệp: Tổng Công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Phát điện 2, Tổng Công ty Phát
điện 3, Công ty Truyền tải điện 4, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Nam, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ, Công ty CP Tư vấn Xây
dựng Điện 2, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện Năm, Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Biển
Đông, Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nhất Tâm, …
Ngoài nước: the Greater Mekong Subregion Academic and Research Network (GMSARN), Asian Institute of Technology (Thái Lan),
Meiji University (Nhật), Shibaura Institute of Technology (Nhật), Petronas University Technology (Malaysia),
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Thái Lan), Naresuan University, …

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên sau:
• PGS. TS. Võ Ngọc Điều (Trưởng nhóm)
• TS. Nguyễn Phúc Khải
• TS. Nguyễn Ngọc Phúc Diễm
• TS. Lê Thị Tịnh Minh
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NHÓM NGHIÊN CỨU
QUÁ ĐIỆN ÁP VÀ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ
TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
OVERVOLTAGES AND PARTIAL DISCHARGE IN POWER SYSTEMS

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm là nghiên cứu các quá trình vật lí tác dụng lên trên các phần tử của hệ thống điện dưới
điện từ trường hạ, trung, cao và siêu thế nhằm mục tiêu vận hành an toàn, kinh tế và kéo dài thời gian làm việc của các trang
thiết bị điện trong lưới điện đặc biệt là lưới điện VIỆT NAM. Hiện nhóm đang làm việc chặc chẻ với các Công Ty và Các Xí Nghiệp
Công Nghiệp, đặc biệt là các Công Ty Điện Lực trên toàn quốc để chuyển giao công nghệ các kết quả nhận được và được
đánh giá rất cao.
Nhóm đã và đang chủ trì thực hiện các đề tài cấp tỉnh/thành phố, đề tài cấp Đại học Quốc gia và nhiều đề tài cấp cơ sở. Hàng
năm nhóm thực hiện công bố trung bình vài bài báo tại các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Nhóm hiện đang có hợp tác với
nhiều viện và trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS. TS. Hồ Văn Nhật Chương
Điện thoại liên hệ: 0903.644499 – Email: hvnchuong@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Nghiên cứu về đo lường chính xác cao trong cao áp và siêu áp; chế tạo các thiết bị và hệ thống đo lường chính xác cao trong
các cấp điện áp nầy.
* Giải quyết về hệ thống nối đất cho các xí nghiệp công nghiệp và trạm biến áp cao thế do diện tích quá bé và điện trở suất của
đất quá lớn.v.v...
* Nghiên cứu về quá điện áp nội bộ và khí quyển trên các phần tử của hệ thống điện
* Nghiên cứu các thông số mô hình và kỹ thuật chẩn đoán sự số máy biến áp trong hệ thống điện
* Nâng cao hiệu quả chống sét cho hệ thống điện và hệ thống định vị sét
* Nghiên cứu hiện tượng phóng điện cục bộ trong các phần tử của hệ thống điện
* Phân tích điện từ trường trong hệ thống điện dùng phương pháp giải tích và số.
Từ khoá/Keywords: Transformer, Substation Transformer, Measurements and Mesuring Systems, Partial Discharge, Electro
Magnetic Field

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Chuong Ho Van Nhat; Tung Nguyen Thanh; Lan Ngo Kim., Formulas for calculating a grounding resistance of simple forms with
enhancement material, International Journal of Automation and Power Engineering, No2, Vol.02, pp 25-31, 2013
2. Van Nhat Chuong Ho; Sy Huy Cuong Nguyen. Simulation of Partial Discharge Caused by Cavity in Solid Dielectric Material , 2018
IEEMA Engineer Infinite Conference (eTechNxT); 13-14 March, 2018, Uttar Pradesh 201306 - India.
3. D.A.K. Pham, E. Gockenbach, “Analysis of Physical Transformer Circuits for Frequency Response Interpretation and Mechanical
Failure Diagnosis,” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 23, no. 3, pp. 14911499, June 2016 (ISI-SCI, Scopus, IF 2.115 năm 2016).
4. Tatchawin Sangsri; Boonchai Techaumnat; Viet Quoc Huynh; Kunihiko Hidaka,
Experimental Study on the Motions of Prolate Spheroidal Particles under Electric Field, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical
Insulation, Vol. 23, No. 5, 2626-2632, 2016.
5. Tatchawin Sangsri, Viet Quoc Huynh, Boonchai Techaumnat, Experimental Study onthe Movement of Conducting Spheroidal
Particles under Electric Field in Air, Applied Mechanics and Materials , Vol. 781, 351-354, 2015.
6. Nguyen Nhat Nam, “A Simple Simulation Model for Analyzing Very Fast Transient Overvoltage in Gas Insulated Switchgear,” GMSRN
International Journal, 12, 41-46, 2018

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Nghiên cứu tính toán điện trở nối đất có xét đến ảnh hưởng của hóa chất giảm điện trở suất của đất
2. Phổ tần số hiệu dụng của thiết bị đo xung sét không chu kỳ với độ chính xác cao
3. Mở rộng giải tích vùng tần số trong phân tích đáp ứng tần số đo lường trên một máy biến áp phân phối
4. Cải tiến phân tích đáp ứng tần số cho một MBA lực dưới dạng hộp đen
5. Phân tích quá điện áp nhanh trong trạm biến áp dạng GIS
6. v.v....
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
* Hình ảnh về việc thí nghiệm sử dụng chất GEM cho vùng đất có điện trở suất cao

Hình 2. Hình ảnh nối đất 3 tia có GEM

Hình 3. Hình ảnh 2 tia song song có GEM

* Hình ảnh về máy biến áp cao thế và đặc tính tần số để chẩn đoán hư hỏng

* Hình ảnh về cột anten Đài truyền hình TP. Hồ Chi
Minh. Xử Lý hệ thống nhận tín hiệu sét để triệt tiêu hư
hỏng các linh kiện tại phòng phát sóng khi có tín hiệu
sét đánh vào ăn ten.
Hình 1. Hình ảnh ăn ten Đài truyền hình TP. HCM.

Hình 4: Máy biến áp cao thế

Hình 5: Đáp ứng Biên độ - tần số đề chẩn đoán sự cố
máy biến áp

* Hình ảnh về máy biến dòng cao thế và phương pháp phát hiện phóng điện cục bộ

Hình 8: Kết quả phát hiện phóng điện cục bộ

Hình 6: Máy biến dòng cao thế

Hình 7: Sơ đồ thí nghiệm

* Hình ảnh về điện môi và phương pháp phát hiện phóng điện cục bộ

Hình 9: Mô hình điện môi

Hình 10: Sơ đồ thí nghiệm

Hình 11: Kết quả phát hiện phóng điện cục bộ

ĐỐI TÁC

* Viện Schering, Trường Đại học Hannover
* Học viện Kỹ thuật Shibaura, Nhật Bản
* Công Ty Điện Lực TP. Hồ Chí Minh
* Công Ty Truyền Tải Điện Miền Nam
* Công Ty Điện Lực Miền Nam
* Trung Tâm Thí Nghiệm Điện thuộc Công Ty Điện Lực Miền Nam
* Viện Điện - Điện Tử - Tự Động TP. Hố Chí Minh
* Hội Tư Vấn Khoa Học Công Nghệ và Quản Lí Thành Phố Hồ Chí Minh

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên sau:
1. PGS. TS. Hồ Văn Nhật Chương – trưởng nhóm
2. PGS.TS. Vũ Phan Tú
3. PGS.TS. Phạm Đình Anh Khôi

4. TS. Lê Kỷ
5. TS. Nguyễn Nhật Nam
6. TS. Huỳnh Quốc Việt
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NHÓM NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN
TÁI CẤU HÌNH VÀ THIẾT KẾT VI MẠCH
RECONFIGURABLE COMPUTING AND VLSI DESIGN

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm là tạo ra các sản phẩm dựa trên nền tảng IoTs và các hệ thống tính toán hiện đại dựa
trên các nền tảng phần cứng chuyên dụng như FPGA, GPU hay ASIC. Hiện tại nhóm đang chủ trì thực hiện 2 đề tài cấp
tỉnh/thành phố, 2 đề tài cấp Đại học Quốc gia và nhiều đề tài cấp cơ sở. Trong 5 năm vừa qua, nhóm đã hoàn thành 2 đề tài cấp
tỉnh/thành phố, 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM và nhiều đề tài cấp cơ sở với kết quả tốt. Nhóm cũng đã được cấp một giải pháp hữu
ích. Hàng năm nhóm thực hiện công bố trung bình trên 10 bài báo tại các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Nhóm hiện đang có
hợp tác với nhiều trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS. TS. Trần Ngọc Thịnh
Điện thoại liên hệ: 0938.172.800 – Email: tnthinh@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Nghiên cứu vấn đề gì (NCCB): tăng tốc các hệ thống tính toán sử dụng các nền tảng phần cứng chuyên biệt; phát triển các hệ
thống tính toán thông minh thời gian
• Giải quyết vấn đề gì (NCCB & NCUD): giám sát tự động các thông số môi trường nước & không khí; các hệ thống thu thập dữ
liệu từ cảm biến; các vấn đề liên quan đến hệ thống cảm biến cho thành phố thông minh; các vấn đề liên quan đến tính toán hiệu
năng cao sử dụng các nền tảng phần cứng chuyên biệt.
Từ khoá/Keywords: IoTs, FPGA, high-performance computing, embedded system, Network security, Smart cities

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Cuong Pham-Quoc, Binh Kieu-Do, Tran Ngoc Thinh, A high-performance FPGA-based BWA-MEM DNA sequence alignment,
Concurrency and Computation: Practice and Experience, e5328, 12 pages, 2019.
2. Duc-Minh Ngo, Cuong Pham-Quoc, Tran Ngoc Thinh, “An Efficient High-Throughput and Low-Latency SYN Flood Defender for
High-Speed Networks,” Security and Communication Networks, vol. 2018, Article ID 9562801, 14 pages, 2018.
(doi=10.1155/2018/9562801)
3. Tran Trung Hieu, Tran Ngoc Thinh, mDFA: A Memory Efficient DFA-Based Pattern Matching Engine on FPGA, Wireless Personal Communications, Volume 78, Issues 4, 1833-1847, 2014
4. Nguyen T.H. Nguyen, et al., Reconfiguration Control Networks for FPGA-based TMR systems with modular error recovery,
MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS, 60, 9, 2018
5. Tran Huu Nguyen Nguyen; Oliver Diessel; Ediz Cetin, Scheduling Configuration Error Checks to Improve the Reliability of
FPGA-based Systems, IET Computers & Digital Techniques, 12, 11, 2018
6. Z. Zhao, N.T.H. Nguyen, D. Agiakatsikas, G. Lee, E. Cetin and O. Diessel, Fine-grained Module-based Error Recovery in
FPGA-based TMR Systems, ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS), 11, 22, 2017
7. Alain Pegatoquet, Trong Nhan Le, Michele Magno, A Wake-Up Radio based MAC Protocol for Autonomous Wireless Sensor
Networks, IEEE/ACM Transactions on Networking, TBD, 1-15, 2018
8. Trong Nhan Le, Alain Pegatoquet, Trinh Le Huy, Leonardo Lizzi, Fabien Ferrero, Improving Energy Efficiency of Mobile WSN
Using Reconfigurable Directional Antennas, IEEE Communications Letters, Volume: 20, Issue: 6, June 2016, 1243 - 1246, 2016
9. Trong Nhan Le, Alain Pegatoquet, Olivier Berder, Olivier Sentieys, Energy-efficient power manager and MAC protocol for
multi-hop wireless sensor networks powered by periodic energy harvesting sources, IEEE Sensors Journal, Volume: 15, Issue:
12, Dec. 2015, 7208 - 7220, 2015
10. Andrea Castagnetti, Alain Pegatoquet, Trong Nhan Le, Michel Auguin, A joint duty-cycle and transmission power management for energy harvesting WSN, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume: 10, Issue: 2, May 2014, 928 - 936, 2014

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Hệ thống chuyển mạch có tính năng bảo mật dựa trên Openflow cho môi trường điện toán đám mây
2. Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro (hazard map system) dùng cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám
3. Mô hình giám sát độ mặn tự động tại các điểm lấy nước khu vực ngọt hoá Gò Công dựa trên nền tảng vạn vật kết nối và điện
toán đám mây
4. Tăng tốc giải thuật so trùng DNA BWA-MEM dùng phần cứng tái cấu hình
5. Thiết kế và hiện thực Gussian Filter IP Core hiệu năng cao cho phần cứng tái cấu hình
6. Giải pháp chống tấn công DoS/DDoS trên nền phần cứng tái cấu hình
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
• Hình ảnh về mô hình (NCCB

Hình 1. Mô hình hệ thống thu thập dữ liệu dựa trên nền tảng IoTs

Hình 2. Mô hình chuyển mạch tốc độ cao với khả năng chống
tấn công mạng trên nền tảng phần cứng tái cấu hình

Hình 3. Mô hình hệ thống cảnh báo rủi ro dựa trên dữ liệu cảm
biến và ảnh viễn thám

Hình 4. Mô hình tăng tốc bằng phần cứng tái cấu hình cho ứng
dụng so trùng chuỗi DNA

• Hình ảnh về sản phẩm (NCUD)

Sản phẩm board thu thập dữ liệu môi trường
nước

Khối thu thập năng lượng mặt trời
cho các ứng dụng giám sát môi
trường

Khối thu thập giám sát thông tin chất lượng
không khí

ĐỐI TÁC

• Trường/Viện: The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan; National Chen Kung University, Tawain; Tokai University,
Tokyo, Japan; KMITL, Thailand.
• Doanh nghiệp: Marvell, Việt Nam; UBC, Việt Nam; Hella, Việt Nam; Microchip, Việt Nam

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu “IoTs and Advanced Computing Systems - IASC” gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. PGS. TS. Trần Ngọc Thịnh – trưởng nhóm
9. KS. Lê Tấn Long
5. ThS. Trần Thanh Bình
2. TS. Phạm Quốc Cường
10. KS. Nguyễn Thanh Hải
6. ThS. Võ Tấn Phương
3. TS. Lê Trọng Nhân
11. KS. Phạm Văn Vinh
7. KS. Ngô Đức Minh
4. TS. Nguyễn Trần Hữu Nguyên
8. KS. Kiều Đỗ Nguyên Bình
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NHÓM NGHIÊN CỨU
VỀ GIAO THÔNG THÔNG MINH

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS RESEARCH GROUP

GIỚI THIỆU

Nhóm nghiên cứu về Giao thông thông minh tập trung nghiên cứu phát triển các giải pháp thông minh cho hệ thống giao thông
đô thị cùng với việc hạ tầng tính toán cần thiết để phục vụ cho các bài toán giao thông.
Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng công nghệ từ lĩnh vực công nghệ thông tin như trí tuệ nhân tạo, tính toán phân
bố, dữ liệu lớn, v.v. vào giải quyết các vấn đề cụ thể, cấp bách, có nhiều tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS.TS. Phạm Trần Vũ
Điện thoại: 0907808989 - Email: ptvu@hcmut.edu.vn
Trang web: https://traffic.hcmut.edu.vn/project/index.html

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Các chủ đề nghiên cứu của nhóm gồm:
• Phân tích, xử lý dữ liệu nhằm đánh giá hiện trạng giao thông đô thị theo thời gian thực.
• Các giải pháp cho việc tìm lộ trình giao nhận hàng tối ưu.
• Tìm lộ trình di chuyển tối ưu trong đô thị sử dụng phương tiện cá nhân và các phương tiện công cộng theo thời gian thực.
• Giải pháp qui hoạch các tuyến xe buýt phục vụ đưa đón học sinh phổ thông.
• Các ứng dụng tiện ích phục vụ cho người tham gia giao thông.
• Hệ thống cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực.
• Các bài toán mô phỏng trong giao thông, hỗ trợ quản lý và qui hoạch.
• Hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn trong giao thông.
• Các giải pháp tính toán hiệu năng cao cho việc xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

• Key-Value-Links: A New Data Model for Developing Efficient RDMA-Based In-Memory Stores, Informatica 41 (2), 2017.
• IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions, IEEE Internet Computing 20 (5), 2016,
pp.76-81.
• MARSA: A Marketplace for Realtime Human Sensing Data, ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 16 (3), 2016, p.16.
• Least Expected Time Paths in Stochastic Schedule-Based Transit Networks, Mathematical Problems in Engineering, 2016.
• The \alpha-Reliable Earliest Arrival Paths in Stochastic Public Transit Networks, in Proc. of the 95th Transportation Research Board
(TRB) Annual Meeting, Washington, DC, Jan 2016.
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ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
Các đề tài quan trọng:

• Hệ thống cung cấp thông tin về tình hình giao thông theo thời gian thực trên Web và ứng dụng trên các thiết bị di động.
• Hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn, có tốc độ truy xuất nhanh trên bộ nhớ chính phục vụ cho các bài toán giao thông.
Nhóm có phát triển các ứng dụng trên Web và thiết bị di động cung cấp thông tin giao thông đồng thời hỗ trợ việc tìm lộ trình di chuyển
tối ưu trong đô thị.

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

Hình ảnh giới thiệu các ứng dụng nhóm phát triển.

ĐỐI TÁC

Nhóm có quan hệ hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu từ các trường đại học khác trên thế giới như: University of Technology
Sydney, Úc; University of Wollongong, Úc; Aalto University, Phần Lan.

CÁC THÀNH VIÊN
Các thành viên chính:
• PGS.TS. Trần Văn Hoài
• TS. Lê Thanh Vân
• TS. Trần Minh Quang

• Huỳnh Nam
• Trần Ngọc Bảo Duy
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NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ TRUYỀN THÔNG
VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TIÊN TIẾN
ADVANCED COMMUNICATIONS AND DATA ANALYSIS

GIỚI THIỆU

Thế giới đang chứng kiến và vận động mạnh mẽ theo trào lưu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 (industry 4.0) với sự trỗi dậy của
mạng kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), phân tích dữ liệu lớn (big data),... nhằm giải quyết các vấn đề trong thực
tiễn như tự động hóa sản xuất, xây dựng hệ sinh thái của thành phố thông minh (smart city), cộng đồng thông minh (smart community). Những vấn đề
trên đang được chính phủ và Tp. HCM nói riêng quan tâm trong công cuộc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, phục vụ cho sự phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, xây dựng thành phố thông minh,...
Nhóm nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiên tiến về mạng và truyền thông (networks and communications), và phân tích dữ
liệu (data analysis). Các giải pháp về mạng và truyền thông tiên tiến như điện toán đám mây (cloud computing), điện toán ở cạnh (edge computing)
hay điện toán sương mù (fog computing),... giúp cho quá trình thu thập dữ liệu được thông suốt, đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao về thu thập
và truyền tải dữ liệu, nhất là trong các hệ thống IoT. Các giải pháp về phân tích dữ liệu tiên tiến nhằm phân tích lượng lớn dữ liệu thu thập được, hỗ trợ
ra quyết định, phục vụ công tác quản lý cũng như tự động hóa sản xuất.
Hiện tại nhóm đang chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực nêu trên như: Một (01) đề tài cấp tỉnh/thành phố, một (01) đề tài cấp
quốc gia (Nafosted), và một (01) đề tài cấp Đại học Quốc gia. Nhóm đã công bố hơn 50 công bố khoa học trên các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Trần Minh Quang
Điện thoại liên hệ: 0969852729 - Email: quangtran@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Nghiên cứu cơ bản: Các vấn đề liên quan đến mạng và truyền thông, phân tích dữ liệu lớn được nhóm tập trung nghiên cứu:
- Các giải pháp về tính toán không dây và di động (wireless and mobile computing)
- Các kiến trúc đa tầng (multi-tier), cảm ngữ cảnh (context-aware) trong fog computing giúp tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên và dịch vụ IoT
- Các giải pháp về học máy và khai phá dữ liệu lớn, áp dụng vào phân tích dữ liệu tài chính, doanh nghiệp
- Các hệ thống kho dữ liệu (data warehouse) và hệ hỗ trợ ra quyết định (decision support systems) cho các cơ quan, tổ chức
* Nghiên cứu ứng dụng: Phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin tiên tiến giải quyết các bài toán thực tiễn ở Tp. HCM như:
- Xây dựng các hệ thống IoT cho nông nghiệp thông minh, y tế thông minh,...
- Hệ thống cảnh báo tình trạng giao thông ở Tp. HCM dựa vào dữ liệu từ cộng đồng
- Hệ thống theo dõi và cảnh báo tình trạng ngập lụt ở Tp. HCM dựa vào dữ liệu cộng đồng
- Thiết kế hệ thống kho dữ liệu hỗ trợ ra quyết định cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức
- Phân tích dữ liệu chứng khóa, tài chính hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định
Từ khoá/Keywords: Data mining, Machine learning, ITS, IoT, Fog computing, Data crowd sourcing
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NHÓM NGHIÊN CỨU
BẢO MẬT THÔNG TIN

INFORMATION SECURITY GROUP (iSEC)

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm là tạo ra các giải pháp phát hiện và bảo vệ tính an toàn của các hệ hống thông tin, đặc
biệt tập trung vào bảo mật dựa trên quản lý truy xuất (access control) và bảo vệ tính riêng tư (privacy protection) trong các ừng
dụng của mạng vạn vật và industry 4.0. Hiện tại nhóm đang chủ trì 1 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia
và nhiều đề tài cấp cơ sở khác. Trong 5 năm vừa qua, nhóm đã hoàn thành 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM và nhiều đề tài cấp cơ sở
với kết quả tốt và xuất sắc. Hàng năm, nhóm thực hiện công bố nhiều bài báo khoa học tại các tạp chí quốc tế uy tín trong hệ
thống ISI, Scopus và các hội nghị quốc tế uy tín khác. Nhóm hiện đang có hợp tác với nhiều nhóm nghiên cứu từ các trường đại
học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Trương Tuấn Anh
Điện thoại liên hệ: 0914.149.276 – Email: anhtt@hcmut.edu.vn
Website: www4.hcmut.edu.vn/~anhtt

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Nghiên cứu lỗ hỗng bảo mật trong các chính sách quản lý truy xuất: Nhóm hiện tại đang tập trung vào vấn đề thiết kế các kỹ thuật tự động
kiểm tra các policy để hỗ trợ các nhà thiết kế trong việc phân tích các policy để kiểm tra liệu các policy đó có vi phạm các yêu cầu bảo mật
hay không. Giải pháp được đưa ra sẽ ứng dụng các kỹ thuật kiểm tra tự động như automated reasoning và model checking vào việc phân tích
tự động các policy quản lý truy xuất.
* Vấn đề tính riêng tư: xem xét ngữ cảnh mạng các phương tiện giao thông, một ứng dụng phổ biến của mạng vạn vật.
- Bảo vệ tính riêng tư khi các phương tiện giao tiếp với nhau: rõ ràng, các phương tiện giao thông có thể trao đổi/chia sẻ thông điệp với các
phương tiện giao thông khác trên cùng mạng. Việc trao đổi thông điệp này có thể phải cần các thông tin như vị trí và định danh của phương
tiện gửi cho các phương tiện nhận để phục vụ mục đích xác thực các phương tiện gửi thông điệp. Từ đó, nảy sinh các vấn đề liên quan đến
tính riêng tư của phương tiện gửi do các thông tin được gửi đi như định danh và vị trí là cực kỳ nhạy cảm. Nếu các thông tin nhạy cảm này không
được bảo vệ thì các phương tiện giao thông sẽ không muốn trao đổi thông điệp giao thông trên mạng.
- Bảo vệ tính riêng tư khi sử dụng dịch vụ: các phương tiện giao thông có thể giao tiếp với các dịch vụ tham gia vào mạng để có thể nhận được
các tiện ích từ các dịch vụ đó như tìm chổ đỗ xe gần nhất, tìm cây xăng gần nhất, ... Tuy nhiên, để sử dụng dịch vụ, các phương tiện phải cung
cấp thông tin về vị trí của mình và các thông tin vị trí này (có thể kết hợp với các thông tin khác) để có thể truy vết hay theo dõi các phương tiện,
ví dụ, tìm địa chỉ nhà của một người chủ phương tiện nào đó. Vì vậy, các thông tin vị trí cũng cần được bảo vệ khi sử dụng các dịch vụ vị trí.
- Bảo vệ tính riêng tư trong chia sẻ dữ liệu: các thông tin của các phương tiện có thể bị phát tán sau khi được thu thập. Trong ngữ cảnh các
phương tiện giao thông muốn sử dụng dịch vụ vị trí, các dịch vụ vị trí sẽ thu thập các thông tin vị trí của phương tiện (giả sử các dịch vụ này là
tin cậy). Tuy nhiên, sau đó các dịch vụ vị trí này muốn chia sẻ thông tin về vị trí của người sử dụng sau khi thu thập được (để phục vụ cho mục
đích khai phá dữ liệu, ...) cho các dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân khác, các thông tin nhạy cảm của phương tiện có thể bị tiết lộ. Do đó, cần phải
có giải pháp để bảo vệ tính riêng tư của các thông tin nhạy cảm này mà vẫn đảm bảo các dịch vụ, tổ chức hay cá nhân khác có thể khai thác
được các thông tin ý nghĩa từ dữ liệu thu thập được.
Từ khoá/Keywords: IoTs, access control, security analysis, privacy preserving, intelligent transportation systems (ITS), Smart cities
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
* Hệ thống bảo vệ tính riêng tư trong mạng các phương tiện giao
thông: trong quá trình nghiên cứu, nhóm dã đề xuất tập các giải pháp
dựa theo kiến trúc được đề xuất trong Hình 1.
Trong mô hình này, các phương tiện giao thông có thể giao tiếp với
nhau để truyền các thông điệp. Trước khi có thể giao tiếp với nhau,
các phương tiện giao thông phải tiến hành “đăng kí” bằng cách liên
lạc với TA để nhận các thông tin như các khoá bí mật. Sau khi nhận
các thông tin từ TA, các phương tiện giao thông có thể trao đổi các
thông điệp với các thành phần trong mạng giao thông và tự xác thực
các thành phần khác mà không cần phải liên lạc với các TA để nhờ
xác thực. Lưu ý là trong mô hình này, TA có thể được đặt trên các
middleware vì thực tế, các middleware là một bên tin cậy.
Khi các phương tiện giao thông muốn giao tiếp với các dịch vụ để sử
dụng các tiện ích của dịch vụ, nó sẽ gửi các thông tin nhạy cảm cần
thiết cho việc sử dụng dịch vụ về các middleware. Lúc này, các
middleware sẽ thực thi các giải pháp bảo vệ tính riêng tư như giải pháp
làm mờ vị trí để mờ hoá các thông tin nhạy cảm của các phương tiện
trước khi gửi cho các dịch vụ. Sau đó, middleware sẽ nhận các thông
tin trả về từ các dịch vụ, lọc, và trả về kết quả cho người sử dụng.
Rõ ràng, dữ liệu nhạy cảm của các phương tiện sẽ được lưu trên
middleware và để phục vụ cho việc chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc
open data, các dữ liệu này có thể được chia sẻ cho nhiều cá nhân/tổ
chức khác nhau (collector). Nếu các dữ liệu nhạy cảm của các
phương tiện không được bảo vệ trước khi chia sẻ, các thông tin nhạy
cảm của phương tiện/người sử dụng có khả năng bị lộ và bị khai thác.
Vì vậy, trước khi chia sẻ các dữ liệu này, các middleware sẽ thực thi
giải phắp được đề nghị trong qúa trình nghiên cứu. Điều này đồng
nghĩa là các giải pháp được đề nghị trong phần này có thể hiện thực
dưới dạng các module và tích hợp vào ngay trong chính các
middleware.

Hình 1 Mô hình hệ thống

Hình 2. Kiến trúc giải pháp

* Phân tích bảo mật trong các chính sách điều khiển truy xuất
Trong hướng nghiên cứu này, nhóm đã đề xuất được các giải pháp phục vụ cho việc phân tích tự động cho các chính sách quản lý truy xuất
dựa trên vai trò. Nhóm nghiên cứu của ứng viên đã đưa ra một kỹ thuật tự động giải quyết vấn đề an toàn cho RBAC policy bằng cách sử
dụng các kỹ thuật kiểm tra mô hình (symbolic model checking technique). Trước tiên, nhóm đã chuẩn hóa mô hình quản lý truy xuất dựa trên
vai trò RBAC, cũng như các luật quản trị của chính sách RBAC. Sau đó, nhóm cũng đã đề xuất một kỹ thuật tự động giải quyết vấn đề
reachability trong RBAC. Ý tưởng chính là sử dụng một lớp các công thức Bernays-Schonfinkel-Ramsey (BSR) định nghĩa bởi F. P. Ramsey
(1930) trong first-order logic để biểu diễn các thành phần của hệ chuyển trạng thái RBAC cũng như các thành phần khác của vấn đề
reachability. Sau đó, nhóm đã đề nghị một thủ tục truy ngược (backward reachability) để tiến hành phân tích hệ chuyển trạng thái đã được
biểu diễn bởi các công thức BSR đó. Việc phân tích này cũng sử dụng các kỹ thuật như Satisfiability Modulo Theories (SMT) để hỗ trợ việc
kiểm tra sự thỏa mãn của các công thức logic như các công thức safety check và fix-point sinh ra quá trình phân tích.
Việc chuyển đổi vấn đề kiểm tra sự an toàn của RBAC policy thành vấn đề reachability của hệ thống chuyển trạng thái BSR bằng cách sử
dụng lại các kết quả đã được chứng minh trong công trình liên quan và chỉ rõ tính đúng đắn, chính xác của quá trình chuyển đổi này. Kết
quả mở đường cho một kỹ thuật phân tích tự động chính xác và hiệu quả vì nó không cần phải giả định các giả thiết không thực tế như trong
các giải pháp hiện tại để làm đơn giản hóa vấn đề cần giải quyết ban đầu. Hơn nữa, kỹ thuật phân tích được đề nghị còn hỗ trợ việc giải
quyết các vấn đề an toàn trong trường hợp không cần biết trước số lượng người sử dụng của hệ thống, một bước tiến mới trong việc phân
tích tự động các ARBAC policy so với các kỹ thuật phân tích cũ.
Kiến trúc chung của giải pháp đề xuất sẽ bao gồm 2 module chính như trong Hình 2: Module Translator sẽ biến đổi các thành phần của
RBAC thành các công thức BSR trong khi Module MCMT là một hiện thực của thủ tục Backward reachability ở trên. giải pháp nhận đầu vào
là một vấn đề reachability và sau đó, sử dụng bộ Translator để chuyển đổi vấn đề này thành vấn đế reachability của BSR. Sau đó, giải pháp
sẽ gọi một thủ tục backward reachability để phân tích hệ thống BSR và trả về kết quả liệu lỗ hổng có được đạt tới (reachable) từ trang thái
ban đầu sử dụng các hành động quản trị hay không.
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Chúng tôi áp dụng cách nhìn rộng về kỹ thuật phần mềm. Theo cách nhìn của chúng tôi, kỹ thuật phần mềm vĩ mô liên quan đến:
(i) mô hình hóa ý niệm phục vụ phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc tổng thể; (ii) quy trình nghiệp vụ mà phần mềm phục vụ để
tạo ra giá trị xã hội; (iii) điện toán doanh nghiệp trong đó phần mầm đóng vai trò trọng tâm của hệ thống kỹ thuật xã hội và thời
đại số hóa.
Kỹ thuật phần mềm vi mô nhắm đến: (iv) các kiến trúc phần mềm kiểu mới (ví dụ, làm dẫn dắt bởi Internet vạn vật, dựa trên
blockchain, hướng dịch vụ); (v) tự động hóa trong kiểm thử hay sinh mã nguồn.
Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ khảo cứu và phát triển thêm vai trò của khai phá dữ liệu và máy học trong việc phân tích dữ kiện
lớn của phần mềm (lược đồ, mã nguồn, yêu cầu, đoạn kiểm thử, etc.).
Về mặt kỹ nghệ, chúng tôi cung cấp công cụ, dưới tên là Micrapis, hỗ trợ việc lập trình cho thiết bị đeo tay hoạt động theo
nguyên lý của Internet vạn vật. Công cụ này tập trung vào việc sinh mã nguồn chạy trên nèn cụ thể như Arduino dựa vào đặc
tả hành vi (chẳng hạn một lược đồ trạng thái) và giúp sắp xếp các chân pin kết nối vào bo mạch chính của IoT để hướng dẫn
kỹ sư phần cứng.
Ở một nhánh nghiên cứu khác, chúng tôi phát triển hệ thống giám sát việc trao đổi dữ liệu IoT theo kiểu dịch vụ ngõ hầu đánh
giá được chuẩn mực và cấp độ dịch vụ với sự trợ giúp của blockchain. Hình 1 thể hiện một số nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu nông
nghiệp được tìm kiếm bởi những người dùng đầu cuối. Đi kèm với mỗi dịch vụ dữ liệu như thế là cấp độ thỏa thuận dịch vụ. Nó
đóng vai trò chỉ dấu của chất lượng cung cấp dịch vụ. Khi người dùng cuối thực hiện tìm kiếm, các dịch vụ cung cấp gói dữ liệu
na ná nhau sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và được sắp xếp sao cho dịch vụ có cấp độ thỏa thuận cao sẽ đứng phía đầu.
Nghiên cứu của chúng tôi đăng trên các kỷ yếu hội nghị xếp hạng cao và các tạp chí uy tín. Trưởng nhóm nghiên cứu tích cực
tham gia tổ chức và phụng sự các hội nghị khoa học trong ngành.
Từ khoá/Keywords: data mining; software analytics; service-oriented computing; software architecture; enterprise architecture;
business processes.
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- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Saigon Innovation HUB), Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên sau:
PGS. TS. Trương Tích Thiện
PGS. TS. Bùi Quốc Tính
PGS. TS. Nguyễn Đình Kiên
TS. Nguyễn Thanh Nhã

ThS. Nguyễn Ngọc Minh
ThS. Trần Kim Bằng
ThS. Nguyễn Thái Hiền
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NHÓM NGHIÊN CỨU
CƠ HỌC ỨNG DỤNG

THE APPLIED MECHANICS RESEARCH GROUP

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực hoạt động của LAM là Động lực học và Độ bền Cơ học, theo định hướng
giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Phương pháp vận hành các hoạt động của LAM là
kết hợp nền tảng lý luận cơ học với kỹ thuật đo lường và lý thuyết xử lý số liệu. Các
phương pháp toán học và công nghệ thông tin là các công cụ gắn chặt chẽ trong
tất cả các nghiên cứu và sản phẩm được chế tạo ra.
Phương châm hoạt động NCKH
- Giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên nền tảng khoa học sâu sắc hướng tới ứng
dụng thiết thực với thời gian nghiên cứu ngắn, chi phí thấp.
- Các sản phẩm từ nghiên cứu trở thương phẩm, không ngừng được cải tiến để
cạnh tranh trên thương trường về số lượng cũng như địa bàn.
- Hiệu quả NCKH được đánh giá bởi trước tiên lợi nhuận từ chuyển giao công nghệ so với chi phí đầu tư nghiên cứu phải lớn hơn
nhiều lần. Hiệu quả NCKH cũng đồng thời được tính bởi số lượng công bố khoa học, số lượng Thạc sĩ và Tiến sĩ được đào tạo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trưởng nhóm: GS. Ngô Kiều Nhi - ngokieunhi@hcmut.edu.vn
Điện thoại: 0913907776

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Đánh giá và giám sát tình trạng công trình qua đo lường và xử lý số liệu đo dao động
a. Thiết lập và giám sát chương trình quản lý số liệu, đánh giá, theo dõi, phân loại tình trạng xuống cấp hệ thống các công trình cầu (đang thực
hiện với Sở Giao Thông Vận Tải Tp.HCM)
b. Đo kiểm dao động các công trình để đánh giá theo chuẩn chất lượng xây dựng, khai thác của chúng. Đối tượng là nhà xưởng, công trình mới…
c. Các biện pháp giảm rung: cân bằng chi tiết quay, cung cấp máy cân bằng, chẩn đoán nguyên nhân gây rung và biện pháp khắc phục
• Tính toán Động lực học hệ nhiều vật, nhiều bậc tự do.
a. Các tính toán mô phỏng dựa trên lý thuyết Động lực học hệ nhiều vật, nhiều bậc tự do, tương tác với môi trường vật lý ( cơ, điện, lưu chất,
nhiệt). Kết quả của việc xử dụng các công cụ cơ học trên cho phép tính toán thiết kế các hệ đòi hỏi khắc phục về độ bền, độ chính xác điều
khiển tự động.
b. Thực hiện chế tạo các loại máy tự động bao gồm: máy gia công cơ khí CNC, robot, thiết bị khả năng hoạt động tự động kèm hệ thống cảm
biến và phần mềm phân tích điều khiển.
c. Đào tạo các khóa chuyên sâu về động lực học:
• Nghiên cứu chế tạo và công nghệ in 3D
Nghiên cứu chế tạo thiết bị, nghiên cứu chế độ và công nghệ in đối với các loại vật liệu khác nhau.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
Định hướng
STT
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Tên định hướng

Đề tài – Dự án

1

Kỹ thuật đo

A. Đề tài:
1. Nghiên cứu đặc điểm số liệu đo dao động, tìm kiếm các đại lượng phản ảnh sự xuống cấp
của Cầu
2. Nghiên cứu đưa ra đề xuất biện pháp đo giám sát định kỳ
3. Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo giám sát tình trạng lỡ đất.
4. Nghiên cứu dao động hầm giao thông.
B. Dự án
1. Giám sát diễn biến suy yếu của các cầu
2. Giám sát sự diễn biến suy yếu các hầm cầu đường bộ.
3. Giám sát tình trạng sạt lỡ bờ sông.

2

Động lực học hệ
nhiều vật và điều
khiển

A. Đề tài:
1. Nghiên cứu dao động các máy gia công CNC
2. Nghiên cứu biện pháp giảm rung của máy có thân dạng khung thép.
3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo (các) loại máy in (các) vật liệu (khác nhau) như: kim loại, sứ...
B. Dự án
1. Sản xuất máy CNC 4 trục, 5 trục gia công vật liệu mềm
2. Sản xuất thử máy in 3D phục vụ lĩnh vực xây dựng.

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
Các sản phẩm máy cân bằng động và máy gia công vạn năng
được điều khiển bởi bộ CNC được chuyển giao nhiều nơi trên cả
nước trải dài từ các tỉnh gần biên giới phía Bắc đến các tỉnh cực
Nam tổ quốc. Chất lượng các máy cân bằng được đánh giá cao
bởi nơi xử dụng. Một số đơn vị điển hình xử dụng máy cân bằng
của LAM: xưởng sữa chữa máy bay Tân Sơn Nhất, xưởng sữa
chữa tàu lửa Sài Gòn hoặc LAM đã thực hiện các dịch vụ cân
bằng roto máy phát cho dàn khoan dầu khí….Nhiều xí nghiệp
gia công cơ khí được trang bị 5-6 máy CNC từ LAM. Chất lượng
và giá cả các bộ điều khiển CNC của LAM đã giúp cho các
Máy gia công CNC
Máy cân bằng động
xưởng gia công cơ khí có cơ hội trang bị máy CNC mà không
phải nhập thiết bị đặt đỏ từ nước ngoài.
Trong vòng chưa đầy 1 năm, bằng kinh phí tự có LAM đã nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị in 3D. Các thành tựu bước đầu đang làm
cơ sở để nghiên cứu công nghệ in 3D sâu sắc hơn.

Máy in 3D

Sản phẩm in 3D

Thành tựu nghiên cứu về chẩn đoán tình trạng cầu đang được Sở GTVT Tp.HCM bước đầu triển khai ứng dụng cho mạng lưới cầu của thành
phố. Với việc áp dụng kỹ thuật chẩn đoán do LAM đưa ra, thành phố sẽ đưa công tác duy tu sửa chữa thành 1 hoạt động chứa sâu sắc nội
hàm khoa học, và do đó hiệu quả và tiết kiệm. Phương hướng quản lý, giám sát công trình theo phương hướng này sẽ từng bước ứng dụng
rộng ra không những cho cầu mà còn cho các đối tượng khác.

Dự án đo kiểm 38 cầu – Sở
Dự án đo kiểm cầu Phú Mỹ
GTVT TpHCM
HIện nay LAM đang định hướng trở thành 1 đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về dao động cơ học thực nghiệm. Hai yếu tố dao động và thực
nghiệm là 2 yếu tố khiến LAM đặc biệt, góp phần làm đa dạng hóa bản đồ các chủ đề nghiên cứu trên toàn quốc.

ĐỐI TÁC

Đo kiểm Độ rung và biến dạng của
Tháp không lưu Tân Sơn Nhất

Đo kiểm quá trình thi công tòa nhà
điều hành Tổng công ty Cảng hàng
không miền Nam Việt Nam

Đo kiểm áp lực đất và nước ngầm
lên nền móng công trình

- Khu Công Nghệ Cao Tp.HCM, Sở GTVT Tp.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ, Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Việt.
- Là thành viên các hội Khoa học kỹ thuật như hội Cơ học, hội Động lực học & Điều khiển

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên sau:
• GS Ngô Kiều Nhi - ngokieunhi@hcmut.edu.vn - Đại học Bách Khoa- ĐHQG-HCM
• TS. Phạm Bảo Toàn - baotoanbk@hcmut.edu.vn - Đại học Bách Khoa- ĐHQG-HCM
• ThS Nguyễn Quang Thành - nqthanh@hcmut.edu.vn - Đại học Bách Khoa- ĐHQG-HCM
• ThS Vương Công Luận - vuongluan@hcmut.edu.vn - Đại học Bách Khoa- ĐHQG-HCM
• ThS Nguyễn Quốc Hưng - nqhung@ hcmut.edu.vn - Đại học Bách Khoa- ĐHQG-HCM
• TS Trương Quang Tri -tri.truongquang@hcmute.edu.vn - Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật
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NHÓM NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC
DÒNG CHẢY VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG
TRONG CÁC THIẾT BỊ VI LƯU
RESEARCH GROUP ON COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)
AND TRANSPORT PHENOMENA IN MICROFLUIDIC DEVICES

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm là mô phỏng, tính toán động lực học dòng chảy trong các thiết bị vi lưu ứng dụng trong
Lab-on-a-chip, MEMS, tổng hợp protein và trong lĩnh vực y học. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn nghiên cứu thiết kế, chế tạo và
mô phỏng các thiết bị tàu lặn tự hành, ngư lôi ứng dụng trong quan trắc môi trường, lĩnh vực quân sự bảo vệ biển đảo… Hiện tại
nhóm đang chủ trì thực hiện 1 đề tài Nafosted, 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia và nhiều đề tài cấp cơ sở. Trong 5 năm vừa qua,
nhóm đã công bố nhiều bài báo tại các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Nhóm hiện đang có hợp tác với nhiều trường đại học
và phòng thí nghiệm trọng điểm hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Lê Thanh Long
Điện thoại liên hệ: 0972204110 – Email: ltlong@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Nghiên cứu hiện tượng chuyển động của lưu chất trong các thiết bị vi lưu và mô phỏng, tính toán động lực học dòng chảy.
* Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị tàu lặn tự hành dưới nước phục vụ quan trắc môi trường và bảo vệ biển đảo.
Từ khoá/Keywords: Numerical simulation, CFD, Microfluidic device, Thermocapillary convection, Heat transfer, Microchannel,
AUV, Torpedo.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH
1. T.-L. Le, J.-C. Chen, B.-C. Shen, F.-S. Hwu and H.-B. Nguyen, Numerical investigation of the thermocapillary actuation behavior
of a droplet in a microchannel, Int. J. Heat Mass Transfer 83 (2015) 721-730.
2. T.-L. Le, J.-C. Chen, F.-S. Hwu and H.-B. Nguyen, Numerical study of the migration of a silicone plug inside a capillary tube
subjected to an unsteady wall temperature gradient, Int. J. Heat Mass Transfer 97 (2016) 439-449.
3. T.-L. Le, J.-C. Chen, and H.-B. Nguyen, Numerical study of the thermocapillary droplet migration in a microchannel under a
blocking effect from the heated wall, Appl. Thermal Eng. 122 (2017) 820-830.
4. Tran Phu Nguyen, Jyh-Chen Chen, Effect of crucible and crystal rotations on the solute distribution in large size sapphire
crystals during Czochralski growth, Int. J. Heat Mass Tranfer 130 (2019) 1307-1321.
5. Minh Tuan Pham, Song Huat Yeo, Tat Joo Teo, Pan Wang, Mui Ling Sharon Nai, Design and Optimization of A 3-DOF Co-Planar
Motion Compliant Parallel Mechanism with Fully-Decoupled Motion Characteristics, J. Mechanisms Robotics 2019.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Nghiên cứu sự chuyển động mao dẫn nhiệt của chất lỏng trong kênh dẫn micro dưới tác dụng của nguồn nhiệt laser
2. Nghiên cứu sự chuyển động của chất lỏng trong kênh dẫn micro
3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cắt board mạch đèn tuýp LED
4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tạo mẫu nhanh LOM
5. Nghiên cứu thiết kế tạo mẫu nhanh SLS
6. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất ván ép bột tre
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
* Một số ứng dụng công nghệ

* Một số ứng dụng trong lĩnh vực vi chất lỏng

(a) Thiết bị Lab–on-a Chip

(b) Thiết bị vi lưu (hệ thống MEMS)

Ứng dụng trong công nghiệp hàng không vũ trụ và chế tạo ô tô
(c) Quá trình tổng hợp protein trong kênh dẫn micro

* Mô hình nghiên cứu

Mô hình vật lý của kênh dẫn micro có chứa giọt nước. Giá trị của hàm định mức
tại mặt phân cách giữa hai pha nước – dầu bằng 0,5. Giá trị của hàm định mức
trong dầu (miền Ω1) và nước (miền Ω2) lần lượt là 0,5 < Φ ≤ 1 và 0 ≤ Φ < 0,5.

Mô hình 3D của AUV trong môi trường nước

* Một số kết quả nghiên cứu

Chuyển động của thiết bị tự hành dưới nước (AUV)

(a) Đường dòng và (b) đường đẳng nhiệt bên trong kênh dẫn micro trong trường hợp bs = 1 nm, θ = 900, W
= 10 mm và H = 1 mm.
Trường vận tốc của nước và ứng suất Von-Mises

ĐỐI TÁC

* Trường/Viện: National Central University, Taiwan.
* Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống (DCSELab), Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG-HCM.

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu “Computational Fluid Dynamics (CFD) and Transport Phenomena in Microfluidic Devices” gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. TS. Lê Thanh Long – trưởng nhóm
4. PGS.TS. Nguyễn Huy Bích
2. GS. Jyh-Chen Chen
5. TS. Phạm Minh Tuấn
3. GS. Nguyễn Thanh Nam
6. TS. Nguyễn Trần Phú

31

NHÓM NGHIÊN CỨU
MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG
& PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TRUYỀN NHIỆT
CFD AND NUMERICAL HEAT TRANSFER

GIỚI THIỆU

Nhóm nghiên cứu tập trung vào lãnh vực mô phỏng số và thiết kế tối ưu các các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt cũng như các
quá trình năng lượng khác. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã và đang thực hiện các nghiên cứu ứng dụng các nguồn năng
lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt đại dương... Hiện tại nhóm đang thực hiện đề tài nghiên
cứu khoa học cấp trường Đại học Bách Khoa, cấp Đại học Quốc gia Tp.HCM và các đề tài hợp tác với các doanh nghiệp bên
trong và ngoài nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Văn Hạp
Điện thoại liên hệ: 0977 909021 – Email: nguyenvanhap@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU
* Mô phỏng số (CFD): Ứng dụng mô phỏng số vào các hệ thống lạnh, hệ thống năng lượng, các quá trình trao đổi nhiệt trong
công nghiệp.
* Tối ưu hoá: Tối ưu hoá thiết bị trao đổi nhiệt và các quá trình công nghệ năng lượng trong công nghiệp
* Nghiên cứu ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo
* Nghiên cứu sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy cũng như các toà nhà văn phòng
Từ khoá/Keywords: Mô phỏng số, Truyền nhiệt, CAD trong ngành Nhiệt-Lạnh

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH
1. Minh Phu Nguyen, Tu Thien Ngo, Thanh Danh Le, Experimental and numerical investigation of transport phenomena and kinetics for
convective shrimp drying, Case Studies in Thermal Engineering, 14, 1~8, 2019
2. Nguyen Minh Phu, Vo Tuyen and Tu Thien Ngo, Augmented heat transfer and friction investigations in solar air heater artificially
roughened with metal shavings, Journal of Mechanical Science and Technology, 33 (7), 1~9, 2019
3. Tu Thien Ngo, Tianjun Zhou, Junho Go, Hap Van Nguyen and Geun Sik Lee, Improvement of the Steel-Plate Temperature During
Preheating by Using Guide Vanes to Focus the Flame at the Outlet of a Gas Torch, Energies, 12, 23, 2019
4. Thien Tu Ngo, Junho Go, Tianjun Zhou, Hap Van Nguyen and Geun Sik Lee, Enhancement of Exit Flow Uniformity by Modifying the
Shape of a Gas Torch to Obtain a Uniform Temperature Distribution on a Steel Plate during Preheating, Applied Sciences, 8(11), 24,
2018
5. Nguyen Van Hap, Geun Sik Lee, Design and analysis of a radial turbine for ocean thermal energy conversion, Transactions of the
Korean Society of Mechanical Engineers - B, Vol. 39, 207~214, 2015

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Đánh giá hiệu quả nhiệt-thủy lực của bộ gia nhiệt không khí bằng năng lượng mặt trời có độ nhám nhân tạo bằng phoi kim loại (2018-2019)
2. CFD analysis for air condotioners (2018-2020)
3. Mô phỏng thông gió tầng hầm đậu xe khi xảy ra cháy (2018-2019)
4. Nghiên cứu làm nóng nước biển bằng Collector dạng máng để cung cấp cho hệ thống khử muối bằng phương pháp phun – tách ẩm
5. Nghiên cứu chế tạo hệ thống sản xuất nước ngọt từ nước biển phục vụ vùng sau vùng xa và hải đảo
6. Nghiên cứu bộ chưng cất nước ngọt năng lượng mặt trời loại chủ động không dùng bơm
7. Đánh giá hiệu quả năng lượng chu trình sản xuất nước đá khô CO2 kết hợp máy lạnh hấp thụ
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
* Hệ thống sản xuất nước nóng mặt trời bằng ống nhiệt trọng trường loại tách dòng độc lập
* Đầu đốt đa vòi phun phục vụ cho ngành công nghiệp gia nhiệt thép tấm

Mô phỏng dòng chảy của đầu đốt đa vòi phun

Đầu đốt đa vòi phụ
* Tối ưu hoá thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng võ bọc chùm ống (tối ưu hoá)

* Ứng dụng nhiệt từ các đại dương để sản xuất điện

ĐỐI TÁC

Radial turbine phục vụ sản xuất điện từ nguồn nhiệt ở các đại dương

* Trường/Viện: Pusan National University, Korea
* Doanh nghiệp: LG Electronics Inc, Korea

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu “Mô phỏng động lực học chất lỏng và phương pháp số trong truyền nhiệt” gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. TS. Nguyễn Văn Hạp
2. TS. Nguyễn Minh Phú
3. TS. Ngô Thiên Tứ
4. TS. Võ Kiến Quốc
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NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ
ROBOTICS VÀ LOGISTICS

RESEARCH GROUP ON ROBOTICS AND LOGISTICS

GIỚI THIỆU
Nhóm nghiên cứu tập trung vào các giải pháp ứng dụng robot công nghiệp trong các hoạt động sản xuất nhằm mục đích tự
động hóa các dây chuyền sản xuất. Việc tự động hóa này sẽ giúp nâng cao năng suất lao động cũng như đảm bảo chất lượng
sản phẩm. Đồng thời, nhóm cũng nghiên cứu về các giải pháp sắp xếp và truy hồi hàng hóa tự động trong các nhà xưởng. Việc
ứng dụng robot công nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa sẽ giúp tăng hiệu suất đáng kể cho các xí nghiệp.
Trong 6 năm vừa qua, nhóm đã hoàn thành 02 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM và nhiều đề tài cấp cơ sở
với kết quả tốt. Hàng năm nhóm thực hiện công bố trung bình trên 05 bài báo tại các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Nhóm
hiện đang có hợp tác với nhiều trường đại học và doanh nghiệp trong nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Phùng Trí Công
Điện thoại liên hệ: 0906.533.208 – Email: ptcong@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU
* Nghiên cứu vấn đề gì (NCCB): Xây dựng các bộ điều khiển thời gian thực cho các robot ứng dụng trong các dây chuyền
sản xuất.
* Giải quyết vấn đề gì (NCCB & NCUD): Ứng dụng robot hàn trong các công đoạn hàn MIG giúp tăng chất lượng mối hàn. Xây
dựng các giải thuật sắp xếp và truy hồi hàng hóa tự động nhằm quản lý tối ưu hoạt động lưu trữ hàng hóa.
Từ khoá/Keywords: Industrial Robots, Welding robot, Real-time control, Storage algorithm, Retrieval algorithm, Warehouse.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH
1. Phùng Trí Công, Nguyễn Duy Anh, Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng dây chuyền hàn bấm tự động thùng mui bạt của xe tải
nhỏ KIA K3000S, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Số 34, trang 58-65, 2015.
2. Tri Cong Phung, Duy Anh Nguyen, Research on Design and Simulation of an Automatic Car Painting System in Thaco-Kia
Company, Lecture Notes in Electrical Engineering, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related
Sciences, Vol. 371, pp. 709- 719, 2016.
3. Tri Cong Phung, Min Jeong Kim, Hyungpil Moon, Ja Choon Koo, Hyouk Ryeol Choi, Exploration of Local Surface Geometry with
Minimum Number of Contact Points and Surface Normal Information, International Journal of Control, Automation, and Systems,
Vol. 10, No. 2, pp. 383-395, 2012.
4. Ngo Luong Thanh Tra, Tri Cong Phung and Nguyen Duy Anh, Design A Chess Movement Algorithm and Detect the Movement
by Images Classification Using Support Vector Machine Classifier, The 4th IEEE International Conference on Green Technology
and Sustainable Development (GTSD 2018), 2018, Ho Chi Minh - Việt Nam.
5. Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Xuân Hạ, Phùng Trí Công, Development of Storage and Retrieval Algorithm for Automated
Rectangular Parking Systems (RPS), National Conference on Machines and Mechanisms 2015, 2015, Hồ Chí Minh - Việt Nam.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm thời gian thực Xenomai trong điều khiển robot công nghiệp.
2. Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển khử rơ cho các hệ truyền động cơ khí.
3. Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng dây chuyền hàn bấm tự động thùng mui bạt của xe tải nhỏ KIA K3000S.
4. Nghiên cứu và xây dựng giải thuật sơn tự động cho mô hình robot 5 bậc tự do.
5. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm mô hình robot 6 bậc tự do phục vụ trong đào tạo.
6. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm máy phát điện trục đứng công suất nhỏ.
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
* Hình ảnh về mô hình (NCCB)

Hình 1. Chương trình mô phỏng hoạt
động lưu trữ trong kho lạnh

Hình 2. Không gian mô phỏng của kho
lạnh

* Hình ảnh về sản phẩm (NCUD)

Hình 3. Mô hình robot 6DOF do nhóm
chế tạo

Hình 4. Hình ảnh hoạt động thử nghiệm
robot hàn MIG

ĐỐI TÁC

* Trường/Viện: "Korea Maritime and Ocean University, Sungkyunkwan University, Ton Duc Thang University, Nguyen Tat Thanh University.
* Doanh nghiệp: Microchip, Việt Nam; Công ty TNHH Điện tử R&P; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AUTOSS.

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu về “Robotics và Logistics” gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. TS. Phùng Trí Công – trưởng nhóm
5. TS. Lê Thanh Long
2. PGS.TS. Nguyễn Duy Anh
6. ThS. Châu Hoàng Liên Sơn
3. TS. Đoàn Thế Thảo
7. KS. Đỗ Huỳnh Nhật
4. TS. Lê Thanh Hải
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NHÓM NGHIÊN CỨU
THỦY KHÍ CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG

AERO-HYDRAULIC LABORATORY FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm hướng đến các ứng dụng trong lĩnh vực thủy khí công nghiệp với mục tiêu hợp tác nghiên cứu,
chuyển giao kết quả nghiên cứu với các doanh nghiệp trong nước nhằm: (1) tạo ra các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất
lượng trong nước/ngoài nước có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nhập cùng loại; (2) Cải tiến/phát triển thiết kế nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng năng lượng; (3) Nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp để tăng tỉ lệ nội địa hóa của sản phẩm,
cũng như làm chủ kỹ thuật thiết kế, chế tạo sản phẩm, từ đó cho phép tạo ra các sản phẩm “đặc thù” cho thị trường Việt Nam.
Cụ thể: thiết bị cánh dẫn như máy phát điện gió trục ngang, bơm/quạt hướng trục/ly tâm; thiết bị đẩy sử dụng chong chóng
khí/chân vịt tàu thủy…

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS.TS Ngô Khánh Hiếu
Điện thoại liên hệ: 0908474960 - Email: ngokhanhhieu@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Máy phát điện gió trục ngang cho Việt Nam.
- Bơm/quạt hướng trục/ly tâm trong công nghiệp, nông nghiệp, thủy hải sản.
- Thiết bị đẩy sử dụng chong chóng khí/chân vịt tàu thủy.
- Đặc tính thủy động lực học của các thiết bị thủy.
Từ khoá/Keywords: horizontal axis wind turbine, axial/centrifugal blower/pump, propeller, hydrodynamic characteristics of ship.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Ngo Khanh Hieu, Phan Quoc Thien, Nguyen Ho Nghia, “Numerical analysis of LBV150 ROV thruster performance under open water test
condition”, Lecture notes in Electrical Engineering 465, Springer, 2018 (978-3-319-69813-7).
2. Ngo Khanh Hieu et al., “Preliminary design of 100 kW horizontal axis wind turbine for Vietnam”, The 11th Regional Conference in Energy
Engineering (RCEneE 2018), Manila, Philippines.
3. Lê Văn Long, Ngô Khánh Hiếu et al., “Phát triển công cụ chia lưới tự động cho bài toán mô phỏng số đặc tính hoạt động của chân vịt tàu thủy
dựa trên SnappyHexMesh/OpenFOAM”, Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21, số 21/2018, 2019.
4. Nguyen Ngoc Hoang Quan, Ngo Khanh Hieu, “Numerical simulation of the 3-seater hovercraft’s ducted propeller performance”, The 11th
SEATUC Symposium, HCMUT, 2017.
5. Nguyen Ngoc Hoang Quang, Ngo Khanh Hieu, “Effects of mesh on the simulation of the 5.5 kW centrifugal fan of the Dong Tam Ltd.”,
International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems, Ha Noi, 2018.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Đồng chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 về “Thiết kế, thi công cụm tạo lực cho thử nghiệm bền tĩnh lá cánh Wind Turbine dài 4
mét”.
2. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C, năm 2017 về “Tối ưu hóa mô hình phân tích cho bài toán mô phỏng đặc tính hoạt động của
chân vịt tàu thủy với chương trình mã nguồn mở OpenFOAM”, đã nghiệm thu tháng 12/2018.
3. Chủ nhiệm phía Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG-HCM) trong dự án hợp tác nghiên cứu về năng lượng điện gió giữa Viện Fraunhofer IWES,
Trường ĐH Bách Khoa và Trường ĐH Việt – Đức, với đề tài “DeVie Wind Turbine” do GIZ tài trợ từ tháng 4/2017 đến tháng 11/2018.
4. Tham gia đề tài NCKH cấp Sở năm 2015 về “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tàu khách đường sông dưới 20 chỗ ngồi sử dụng công nghệ
hybrid với năng lượng mặt trời’, đã nghiệm thu tháng 7/2017.
5. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C, năm 2013 về “Mô hình khảo sát thực nghiệm đặc tính lực đẩy của chong chóng máy bay
mô hình”, đã nghiệm thu tháng 11/2014.
6. Đồng chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường đặt hàng năm 2013 về “Thiết kế, thi công thuyền lướt khí ba chỗ ngồi phục vụ tuần tra, khảo sát”,
đã nghiệm thu tháng 3/2015.
7. Chủ nghiệm đề tài NCKH cấp Nhà nước thuộc chương trình tiềm năng 2011 về “Thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh thuyền lướt khí (Air-boat) hai chỗ
ngồi”, đã nghiệm thu tháng 3/2013.
8. Chủ trì dự án “Đo thực nghiệm đặc tính quạt ly tâm công suất 5.5 kW” trong khuôn khổ hợp đồng triển khai kết quả khoa học công nghệ năm
2017 giữa Trung tâm nghiên cứu công nghiệp và thiết bị công nghiệp với công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Đồng Tâm.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2016 về “Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy động cho mô hình tàu lướt khí” do
Bộ Khoa học và công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo quyết định số 24007/QĐ-SHTT, ngày 02/04/2019.
2. Giấy chứng nhận quyền tác giả cho “Phần mềm mô phỏng số chân vịt tàu thủy trong điều kiện tự do (BKASM)” do Cục bản
quyền tác giả cấp theo quyết định số 1235/GD-ĐT 30/03/1996, ngày 05/01/2019.
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
* Nghiên cứu đặc tính cản thủy động của thuyền lướt khí (Air-boat)

Hình 1: Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực cản thủy
động của mô hình thuyền lướt khí

Hình 2: Thử nghiệm thuyền lướt khí ba chỗ ngồi tại
Nhà Bè

* Nghiên cứu đặc tính hoạt động của chong chóng khí/chân vịt tàu thủy

Hình 7: Hệ thống thực nghiệm đặc tính hoạt động
của chong chóng khí dùng cho máy bay không
người lái loại nhỏ

Hình 8: Hệ thống thử nghiệm đặc tính lực đẩy
tĩnh của chong chóng khí dùng cho diều lượn
có động cơ

Hình 9: Cụm chân vịt Suzuki DF 9.9HP của thuyền
năng lượng mặt trời.

* Nghiên cứu về bơm/quạt trong công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản

Hình 15: Thử nghiệm đặc tính hoạt động của quạt ly tâm công suất 5.5 kW của
Công ty Đồng Tâm

Hình 16: Phân bố áp suất và trường dòng qua bánh công tác
của quạt ly tâm công suất 5.5 kW của Công ty Đồng Tâm

* Dự án hợp tác nghiên cứu về năng lượng điện gió “DeVie Wind Turbine” do GIZ tài trợ
Hình 20: Chế tạo
cánh thu nhỏ của
cánh DeVie Wind
Turbine tại
HCMUT-VNU với
sự chuyển giao
của chuyên gia từ
Viện Fraunhofer
IWES

Hình 21: Hệ
thống thử nghiệm
bền kết cấu cánh
của máy phát
điện gió trục
ngang loại nhỏ

ĐỐI TÁC

1. Cty DFM-Engineering VN
2. Cty Indefol-TBI, HCMUT
3. Cty TNHH kỹ thuật công nghiệp Đồng Tâm
4. Viện Fraunhofer IWES, Đức
5. Nhóm nghiên cứu về điện tử công suất của PGS.TS Phan Quốc Dũng

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu về Địa Cơ - Nền Móng Bách khoa (BK GEOTECH) gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. PGS.TS Ngô Khánh Hiếu - Trưởng nhóm
11. ThS. Trần Quốc Hiệu
6. TS. Nguyễn Song Thanh Thảo
12. TS. Nguyễn Thanh Nhã
2. PGS.TS Nguyễn Thiện Tống
7. TS. Phạm Minh Vương
13. ThS. Đoàn Minh Thiện
3. PGS.TS Phan Quốc Dũng
8. TS. Lê Thị Tuyết Nhung
14. KS. Phạm Quốc Hưng
4. Prof. Joerg Franke
9. TS. Trương Quang Tri
15. KS. Đoàn Lê Trung Thắng
5. TS. Lê Thị Hồng Hiếu
10. TS. Nguyễn Văn Triều
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NHÓM THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TIÊN TIẾN
DESIGN AND PROTOTYPING THE ADVANCED VEHICLES

GIỚI THIỆU

Các phương tiện di chuyển có tính năng đặc biệt so với phương tiện truyền thống sử dụng nhiều
kỹ thuật và công nghệ tích hợp chưa được thương mại hóa hàng loạt hay có giá thành cao
thường được quan tâm do có những ứng dụng chuyên biệt khó tìm thấy ở các phương tiện
truyền thống. Đơn cử cho các loại phương tiện như vậy là tàu đệm khí chạy nhiều địa hình, máy
bay phun thuốc trừ sâu tự hành, phương tiện bay cá nhân (PAV), tàu thủy bay (WIG), tàu đệm
khí lai WIG (HoverWing), tàu ngầm điều khiển, robot lặn…gần đây được quan tâm bởi giới dân
sự lẫn quân sự.
Tàu đệm khí
Từ 2006, một số giảng viên từ hai bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy và Hàng không-Trường Đại học
Bách khoa - ĐHQG Tp.HCM đã bắt đầu nghiên cứu về tàu đệm khí chủ yếu về thủy khí động
lực học, sức bền kết cấu, ổn định, điều khiển, thiết kế tàu...Cụ thể:
- 12/2007, đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG “Thiết kế thi công tàu đệm khí” (mã số
B2007-20-28, do TS. Lê Đình Tuân chủ trì) được đăng ký và thực hiện, đã báo cáo nghiệm thu
trong 2009.
- Nhóm nghiên cứu cũng đã chế tạo một mô hình tàu đệm khí tỉ lệ 1/5 với chiều dài 829 mm
nhằm kiểm nghiệm nguyên lý họat động của tàu đệm khí và lập các phương án kết cấu thân
tàu, kết cấu váy, bố trí hệ thống động lực...
- Từ 2009, nhóm nghiên cứu trên khởi động nghiên cứu chế tạo tàu đệm khí 3 chỗ và đến
8/2011 thì xuất xưởng tàu đệm khí 3 chỗ đầu tiên (đề tài cấp ĐHQG trọng điểm
B2010-20-10TĐ). Nó chạy được trên các địa hình dự tính, trên mặt nước.

Tàu đệm khí Bách Khoa chạy trên nhiều địa hình

- Từ 2012-2015, nhóm này đã thực hiện các nghiên cứu thiết kế tàu đệm khí 6 chỗ, 9 chỗ, 12 chỗ và thực hiện các mô hình tỉ lệ nhằm kiểm
nghiệm thiết kế.
- Từ 2016-nay, nhóm nghiên cứu tàu đệm khí đã hoàn thiện thiết kế kỹ thuật loại tàu 12-14 chỗ cũng như đã có các thiết kế thi công, thiết kế chi
tiết và sẵn sàng cho việc đóng mới loại tàu này trong tương lai gần.
- Từ vài năm nay, các nghiên cứu về HoverWing cũng được chú trọng do đặc thù về sự hiện diện của hai chế độ chuyển động chính trên đệm
khí tĩnh và trên đệm khí động. Cả hai chế độ đều là bay bằng và khai thác kinh tế với tốc độ 50-90 km/h trên đệm khí tĩnh và 160-200 km/h trên
đệm khí động và phạm vi hoạt động rộng như sông ngòi, ven biển…với hành trình đến 1000 km. HoverWing có tiềm năng do hiệu quả kinh tế
cao nhờ chi phí nhiên liệu/mỗi hành khách 1,5-2 lần ít hơn so với tàu chở khách tốc độ cao hoặc máy bay và không yêu cầu các thiết bị đắt tiền
& vận hành khai thác quanh năm.
Máy bay phun thuốc trừ sâu tự hành
Đầu năm 2013, TS. Vũ Ngọc Ánh thuộc nhóm với chuyên môn về thiết kế máy bay trực
thăng đã bắt đầu những nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này ở Việt Nam với đề tài cấp cơ sở
về “Phát triển chương trình thiết kế kích thước máy bay trực thăng” gắn liền hợp tác về việc
thiết kế các loại máy bay trực thăng lai gắn cánh cứng với GS. J.W. Lee, Đại học Konkuk Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu về thiết kế tối ưu khí động lực học của cánh rotor đã được
đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI. Thiết kế tối ưu này cũng được nhóm tác
giả thực hiện trong đề tài cấp nhà nước thuộc NAFOSTED và được đăng trên các tạp chí
ISI uy tín. Nhóm cũng đã bắt đầu thiết kế chế tạo thử nghiệm một mẫu máy bay trực thăng
nhỏ 4 rotor có tổng khối lượng cất cánh max 2kg, được chế tạo bằng vật liệu composite.
Ngoài ra, khi triển khai trên cánh đồng lớn, hoặc cây ăn trái cao ngoài tầm mắt, máy bay có
khả năng bay theo quỹ đạo lập trình sẵn theo tọa độ địa điểm được định vị bằng hệ thống
GPS. Kết quả bay thử nghiệm cho thấy máy bay bay ổn định và đáp ứng tốt với điều khiển
Máy bay phun thuốc trừ sâu tải trọng 10kg
của người lái. Nhóm tác giả đã làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế cho đến chế tạo, lắp
ráp, vận hành máy bay loại này và sẵn sàng cho việc sản xuất các mẫu máy bay loại này phục vụ cho công nông nghiệp.
Tàu năng lượng mặt trời
Từ 2015, nhóm nghiên cứu đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống động lực sử dụng năng lượng sạch trong phương tiện cỡ nhỏ như tàu năng
lượng mặt trời 12 chỗ. Kết quả được triển khai dưới dạng một đề tài cấp Sở KHCN Tp.HCM cho các kết quả ứng dụng tiềm năng. Đây cũng là
loại hình tàu năng lượng mặt trời đầu tiên được nghiên cứu bài bản tại Việt Nam.
Các thành viên chính có chuyên ngành về cơ học tính toán, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy, cơ điện tử và đi sâu về tính toán mô phỏng,
thiết kế, kết cấu và vật liệu, về tự động hóa trong điều khiển phương tiện, đo lường…cũng như có khả năng tích hợp các kỹ thuật cao trong các
thiết kế phức tạp. Nhóm nghiên cứu có mối liên kết tốt với doanh nghiệp công nghệ từ doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân. Hai
thành viên nhóm cũng là người sáng lập Doanh nghiệp KH&CN honeyB và NOBA Robotics từ 2013 và từ 2017, qua đó có một mạng lưới về
nghiên cứu, về CGCN trong lãnh vực khoa học công nghệ nói chung.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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- Thiết kế và chế tạo nguyên mẫu các phương tiện di chuyển có tính năng đặc biệt, tích hợp các hệ thống tiên tiến như kết cấu
nhẹ, hệ thống điều khiển thông minh, hệ thống động lực hiệu suất cao…tự phát triển trong nước và được triển khai ứng dụng thực
tế trong khảo sát, cứu hộ, vận chuyển, giải trí, giám sát, tuần tra…Sản phẩm cũng nhằm đến thay thế các phương tiện ngoại nhập
tương tự.
Từ khoá/Keywords: phương tiện có tính năng cao, tàu đệm khí, máy bay nông nghiệp, ROV, AUV, hệ thống đo lường và điều
khiển tự động, điều khiển thích nghi, kết cấu nhẹ, vật liệu composite.
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ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

1. Thiết kế và chế tạo tàu đệm khí 3, 12… chỗ
2. Thiết kế và chế tạo máy bay phun thuốc trừ sâu tải trọng 10 kg.
3. Thiết kế và chế tạo tàu khách đường sông dưới 20 chỗ ngồi sử dụng công nghệ hybrid với năng lượng mặt trời
4. Thiết kế thi công tàu lướt khí (airboat) 3 chỗ ngồi phục vụ tuần tra, khảo sát
5. Thiết kế và chế tạo máy cân bằng động chân vịt tàu thủy
6. Các dự án dưới dạng hợp tác kỹ thuật với doanh nghiệp về đo lường, chẩn đoán các đại lượng cơ học như dao động, tiếng ồn, biến dạng
kết cấu, tính toán vật liệu kết cấu nhẹ, mô phỏng số…và CGCN thông qua các lớp huấn luyện công nghiệp trong lãnh vực thiết kế kỹ thuật,
thiết kế thi công phương tiện, phân tích dao động máy quay và cân bằng động, xử lý dao động kết cấu lớn.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

- Sáng chế “Thiết bị cân bằng động dùng cho chi tiết quay”, đơn đăng ký số: 1-2014-03890, đã sửa chữa lần cuối theo kết quả thẩm định 7/2019.
- Sáng chế “Phương tiện bay cá nhân sử dụng chong chóng nâng đồng trục và đa chong chóng lái”, đơn đăng ký số: 1-2019-01161.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tàu đệm khí 3 chỗ

Tàu đệm khí 12-14 chỗ

Máy bay phun thuốc trừ sâu

Tàu năng lượng mặt trời

ĐỐI TÁC

* Trường/Viện: Đại học Konkuk, Đại học Pukyong (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Chen Kung, Đài Loan, Đại học Kỹ thuật Petronas
(Malaysia), Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải...
* Doanh nghiệp: Công ty Vikyno-Vinapro, Công ty Cơ khí Thành Lợi - Cà Mau, Trung tâm ươm tạo Việt-Hàn (KVIP-Cần Thơ), PVGas
(VietsoPetro), Xí nghiệp Cơ điện VietsoPetro, Công ty Cơ khí Văn Thể - Daklak, Công ty Vikyno-Vinapro, Công ty Quạt công nghiệp Nghệ
Năng - Bình Dương, Công ty Lò hơi Thiên Hưng – Bình Dương, Công ty An Việt Long, Công ty Cơ Điện Lạnh Lâm Sơn, Ủy ban Ứng phó
biến đổi khí hậu, phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn – Bộ Công An, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn – Bộ Quốc Phòng, Công ty An Việt
Long, Công ty Noba Robotics,…
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GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm là:
• Vai trò địa chất của nước dưới đất, nguồn gốc, lịch sử thành tạo nước dưới đất, quy luật phân bố, vận động, các tính chất hóa
lý, thanh phần khí và các quy luật biến đổi nước dưới đất trong các điều kiện tự nhiên và nhân tạo;
• Các điều kiện thành tạo các mỏ nước khoáng, nước nóng, nước công nghiệp;
• Vai trò của nước trong thành tạo, phá hủy mỏ dầu khí;
• Phương pháp tìm kiếm, quy hoạch tài nguyên nước dưới đất, tính toán trữ lượng, bổ sung nhân tạo, bảo vệ khỏi nhiễm mặn,
nhiễm bẩn...
Nhóm đã và đang chủ trì thực hiện 4 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 7 đề tài cấp bộ, Đại học Quốc gia và nhiều đề tài cấp cơ sở.
Trong 5 năm vừa qua, nhóm đã hoàn thành 01 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM và nhiều đề tài cấp cơ sở với
kết quả tốt. Hàng năm nhóm thực hiện công bố trung bình trên dưới 10 bài báo tại các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Nhóm
hiện đang có hợp tác với nhiều trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.
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* Nghiên cứu vấn đề gì (NCCB): Tác động của hoạt động kinh tế - kỹ thuật, BĐKH và nước biển dâng tới tài nguyên nước dưới đất và ngược lại
tại đồng bằng Nam Bộ; Bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước dưới đất.
* Giải quyết vấn đề gì (NCCB & NCUD): Sử dụng các phần mềm và các kỹ thuật chuyên ngành đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn tới trữ
lượng nước ngọt thông qua cân bằng nước, giải quyết các vấn đề ô nhiễm arsen, mangan, nhôm và một số kim loại trong nước dưới đất, thu
gom nước mưa và bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất. Tham gia giải quyết các vấn đề về nước dưới đất trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác
dầu khí.
Từ khoá/Keywords: Tài nguyên nước dưới đất, cân bằng nước dưới đất, trữ lượng nước dưới đất, tầng chứa nước, ô nhiễm, phát triển nguồn nước
dưới đất.
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13. Nguyen Viet Ky, Bui Trong Vinh, Tran Anh Tu, Dang Thuong Huyen, Sourse of aluminum in Pleistocene aquifer in Ben Cat and Thuan An,
Binh Duong province, Phát triển Khoa học & Công nghệ, K5/2014 tập 17, 13-20, 2014
14. Dao Hong Hai, Nguyen Viet Ky, Bui Tran Vuong, Nguyen Dinh Tu, Some opinions about the groundwater origin formation of middle - upper
Pleistocene aquifer in Ca Mau penisula, Phát triển Khoa học & Công nghệ, K5/2014, tập 17, 5-12, 2014
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5. Nghiên cứu nguyên nhân hàm lượng nhôm trong nước ngầm cao ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất biện pháp xử lý. Đề
tài cấp tỉnh.
6. Xác định giá trị nền và khoanh vùng dị thường của ion Cl- tầng Pleistocen quận 12, Gò vấp, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
T-ĐCDK-2012-32/Trường
7. Nghiên cứu bảo vệ và phát triển nguồn nước dưới đất (NDĐ) bằng nguồn nước mưa tại khu vực nội thành Tp. Hồ Chí Minh. Cấp thành phố
8. Đánh giá độ rủi ro động đất và ướclượng thiệt hại về nhà cửa và người cho các quận 4, 7 và Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công
nghệ GI. Cấp thành phố
9. Đánh giá cân bằng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước. B2010-20-07TĐ/Bộ-ĐHQG
10. Khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đấtbằng nguồn nước mưa tại thành phố Hồ Chí Minh (Xây dựng mô hình pilot tại ĐHQG Tp. Hồ Chí
Minh). Đề tài cấp ĐHQG.

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

Chúng tôi đang chuyển hóa các công cụ và hệ thống miêu tả ở trên thành các giải pháp Internet vạn vật.
Hình 1.
Lấy mẫu
nước tại
trạm quan
trắc cùng
giáo sư
Hàn Quốc

Hình 4. Giếng cấp nước tại trường
Đại học Bách Khoa.

Hình 6. Quan trắc mực nước và đo độ mặn
tại trạm quan trắc Duyên Hải Trà Vinh

Hinh 2.
Quan trắc
khí tượng –
đo lượng
bay hơi,
mưa

Hình 3.
Quan trắc
mực nước
tại mô hình
bổ sung
nhân tạo

Hình 5. Khảo sát nước dưới đất tại
mỏ than Hà Lầm

Hình 7. Lắp đặt thất bị đo mực nước
và độ mặn tự động

ĐỐI TÁC

* Trường/Viện: National Kunsan University, Korea; Kyoto University, Japan; Chulalongkorn university Thailand, IHE Netherland, Trường
đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
* Doanh nghiệp: Liên đoàn quy hoạch và điều tra TNN miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra TNN miền Nam, Việt Nam;
Vietsovpetro...

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu “Tài nguyên nước dưới đất” gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. PGS. TS. Mguyễn Việt Kỳ – trưởng nhóm
5. TS. Tạ Quốc Dũng
6. PGS.TS. Trần Văn Xuân
2. TS. Đào Hồng Hải
7. TS. Hồ Chí Thông
3. ThS. Đổng Uyên Thanh
8. NCS. Trần Thị Phi Oanh
4. PGS.TS. Đậu Văn Ngọ

9. GS.TS. Kanjoo Kim
10. NCS. Hà Quang Khải
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NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ XÚC TÁC TIÊN TIẾN
CHO XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG & CHUYỂN HOÁ
NGUYÊN LIỆU TÁI TẠO
CHEMICAL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY

GIỚI THIỆU

Trên nền tảng các vật liệu nano (nanoparticles và nanoporous materials), nhóm BK-CATtech phát triển các chất xúc tác tiên tiến
cho các công nghệ xử lý chất ô nhiễm môi trường và chuyển hoá các nguồn nguyên liệu tái tạo như:
- Công nghệ xử lý khí thải
- Công nghệ xử lý nước và nước thải
- Công nghệ tách và tinh chế bằng vật liệu cấu trúc mao quản nano.
- Công nghệ chuyển hoá phụ, phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm giá trị cao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS.TS. Nguyễn Quang Long
Điện thoại liên hệ: 0849665417 - Email: nqlong@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Công nghệ xử lý khí thải bằng xúc tác nano
- Công nghệ xử lý nước và nước thải bằng xúc tác nano và các hệ nano khác
- Công nghệ tách và tinh chế bằng vật liệu cấu trúc mao quản nano.
- Công nghệ chuyển hoá phụ, phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm giá trị cao
Từ khoá/Keywords: Nano-catalyst, bio-catalyst, nano- material, environment, renewable

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH
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1. Tu, L.N.Q.,Nhan, N. V. H., Van Dung, N., An, N. T., & Long, N. Q. (2019). Enhanced photocatalytic performance and moisture tolerance of nano-sized
Me/TiO 2–zeolite Y (Me= Au, Pd) for gaseous toluene removal: activity and mechanistic investigation. Journal of Nanoparticle Research, 21(9), 194.
2. Dinh, V. T., Thu, P. A., An, N. T., & Long, N. Q. (2018). Toluene removal under humid conditions by synergistic adsorption–photocatalysis using nano
TiO 2 supported on ZSM-5 synthesized from rice-husk without structure-directing agent. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 125(2),
1039-1054.
3. Minh, N. T., Trung, B. C., An, N. T., & Long, N. Q. (2018). Dual functional adsorbent/catalyst of nano-gold/metal oxides supported on carbon grain for
low-temperature removal of toluene in water vapor. Clean Technologies and Environmental Policy, 20(8), 1861-1873.
4. Dang-Bao, T., Pla, D., Favier, I., & Gómez, M. (2017). Bimetallic nanoparticles in alternative solvents for catalytic purposes. Catalysts, 7(7).
5. Tran-Thuy, T. M., Chen, C. C., & Lin, S. D. (2017). Spectroscopic Studies of How Moisture Enhances CO Oxidation over Au/BN at Ambient
Temperature. ACS Catalysis, 7(7), 4304-4312.
6. Dang-Bao, T., Pradel, C., Favier, I., & Gómez, M. (2017). Making Copper (0) Nanoparticles in Glycerol: A Straightforward Synthesis for a Multipurpose
Catalyst. Advanced Synthesis & Catalysis, 359(16), 2832-2846.
7. Rabemanolontsoa, H., Van Nguyen, D., Jusakulvjit, P., & Saka, S. (2017). Effects of gas condition on acetic acid fermentation by Clostridium
thermocellum and Moorella thermoacetica (C. thermoaceticum). Applied microbiology and biotechnology, 101(17), 6841-6847.
8. Long, N. Q., & Loc, T. X. (2016). Experimental and modeling study on room-temperature removal of hydrogen sulfide using a low-cost extruded Fe 2
O3-based adsorbent. Adsorption, 22(3), 397-408.
9. Van Nguyen, D., Sethapokin, P., Rabemanolontsoa, H., Minami, E., Kawamoto, H., & Saka, S. (2016). Efficient Production of Acetic Acid from Nipa
(Nypa fruticans) Sap by Moorella thermoacetica (f. Clostridium thermoaceticum).
10. Nguyen, V. D., Harifara, R., & Shiro, S. (2016). SAP from various palms as a renewable energy source for bioethanol production. Chemical Industry
and Chemical Engineering Quarterly, (00), 24-24.
11. Miyaji, A., Iwase, Y., Nishitoba, T., Long, N. Q., Motokura, K., & Baba, T. (2015). Influence of zeolite pore structure on product selectivities for
protolysis and hydride transfer reactions in the cracking of n-pentane. Physical Chemistry Chemical Physics, 17(7), 5014-5032.F13
12. Long, N. Q., & Quan, N. A. (2015). Highly selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde catalyzed by nano Au/γ-Al 2 O 3 under
environment-friendly conditions. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 114(1), 147-155.
13. Ngo, T. A., Kim, J., & Kim, S. S. (2015). Fast pyrolysis of spent coffee waste and oak wood chips in a micro-tubular reactor. Energy Sources, Part A:
Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 37(11), 1186-1194.
14. Ngo, T. A., Kim, J., & Kim, S. S. (2014). Characteristics of palm bark pyrolysis experiment oriented by central composite rotatable design. Energy, 66, 7-12.
15. Ngo, T. A., & Kim, J. (2014). Fast pyrolysis of pine wood chip in a free fall reactor: the effect of pyrolysis temperature and sweep gas flow rate. Energy
Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(11), 1158-1165.
16. Ngo, T. A., Kim, J., & Kim, S. S. (2013). Fast pyrolysis of palm kernel cake using a fluidized bed reactor: Design of experiment and characteristics
of bio-oil. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19(1), 137-143.
17. Ngo, T. A., Kim, J., & Kim, S. S. (2011). Fast pyrolysis of palm kernel cake in a closed-tubular reactor: Product compositions and kinetic model.
Bioresource technology, 102(5), 4273-4276.
18. Ngo, T. A., Kim, J., & Kim, S. S. (2011). Fast pyrolysis of palm kernel cake in a closed-tubular reactor: Product compositions and kinetic model.
Bioresource technology, 102(5), 4273-4276.
19. Nguyen, L. Q., Salim, C., & Hinode, H. (2010). Roles of nano-sized Au in the reduction of NOx by propene over Au/TiO2: An in situ DRIFTS study.
Applied Catalysis B: Environmental, 96(3-4), 299-306.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
1. Phát triển vật liệu xúc tác mới xử lý khí ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi (VOC) ở điều kiện nhiệt độ thấp và độ ẩm cao bằng công nghệ quang oxy
hoá xúc tác (PCO) và xúc tác oxy hoá kết hợp ozone (OCO) (ĐHQG 2017-2019)
2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí H2S trong biogas làm nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện (Sở KHCN TP.HCM - (2015-2017)
3. Tổng hợp chất xúc tác nano Au trên chất mang bằng phương pháp lắng-kết tủa (Deposition - Precipitation) và khảo sát hoạt tính trong phản
ứng oxy hóa chọn lọc rượu benzylic trong điều kiện thân thiện môi trường (ĐHQG- 2015)
4. Chế tạo và thử nghiệm hệ thống đo bề mặt riêng phục vụ môn học thí nghiệm xúc tác (ĐH Bách Khoa – 2016)
5. Tổng hợp xúc tác trên cơ sở Ni ứng dụng cho phản ứng chuyển hóa ethanol thành butanol (ĐH Bách Khoa – 2015)
6. Nghiên cứu sử dụng đất bồi lắng sản xuất vật liệu xây không nung tại tỉnh Cà Mau (Sở KHCN Cà Mau - 2014-2016)
7. Nghiên cứu điều chế và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 mang Fe3O4 (Sở KHCN TP.HCM - 2014)
8. Khử hợp chất chứa lưu huỳnh trong sản phẩm khí của nhà máy chế biến Khí thuộc Petro - Việt Nam (AUN/SEED-Net 2013-2015)
9. Tổng hợp các vật liệu Nano Core-Shell cho ứng dụng xúc tác quang (AUN/SEED-Net 2012-2014)
10. Tổng hợp zeolite có hệ thống mao quản hai chiều ZSM-11 và khảo sát khả năng ứng dụng vào quá trình chuyỂn hóa n-hexan thành
propylene (ĐH Bách Khoa – 2013)
11. Tổng hợp nanocellulose từ phế liệu nông nghiệp (ĐH Bách Khoa – 2013)
12. Chế tạo viên xúc tác OMS-2 (ĐH Bách Khoa – 2012)
13. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng nano oxit đồng (ĐH Bách Khoa – 2012)
14. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình ứng dụng trong kỹ thuật hấp phụ (ĐH Bách Khoa – 2011)
15. Nghiên cứu tạo viên cầu γ-alumina (ĐH Bách Khoa – 2011)
16. Nghiên cứu xúc tác perovskite LaCuO3, LaFeO3 trên các chất mang khác nhau để xử lý khí thải (ĐH Bách Khoa – 2005).
17. Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình isomer hóa phân đoạn condensate nhẹ từ condensate dầu mỏ Việt Nam (ĐH Bách Khoa – 2005).
18. Nghiên cứu công sản xuất Zeolite từ khoáng tự nhiên Việt Nam để xử lý nước nuôi tôm (Sở KHCN TP.HCM - (2003-2004)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu xúc tác

Thử nghiêm tại thực địa

Xúc tác zeolite dạng bột

Hệ thống thiết bị nghiên cứu xúc tác

Xúc tác zeolite dạng viên

Sản phẩm xử lý H2S

Thử nghiêm tại thực địa

Xúc tác zeolite dạng viên

Xúc tác mao quản trung bình

ĐỐI TÁC

- Trong nước: Viện công nghệ Hoá học, Viện khoa học Vật liệu ứng dụng, Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học Tự nhiên, Viện Dầu Khí,
Sở khoa hoc và công nghệ TP.HCM, Công ty Đạm Cà Mau, Công ty Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Chế biến khí Dinh Cố, Công ty TPC-Vina,
Công ty Wasol, …
- Ngoài nước: Viện kỹ thuật Tokyo – Tokyotech, Đại học Tokyo, Đại học Kyoto- Nhật Bản, Đại học Adelaide – Úc, Trung tâm NANOCAT
– Malaysia, Đại học De La Salle – Philippines, Đại học Gadjah Mada- Indonesia, …

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu BK-CATTech gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. PGS.TS. Nguyễn Quang Long - Trưởng nhóm
5. TS. Đặng Bảo Trung
2. PGS.TS. Ngô Thanh An
6. KS. Nguyễn Phúc Thanh Duy
3. TS. Trần Thuỵ Tuyết Mai
7. KS. Đỗ Thị An Sa
4. TS. Nguyễn Văn Dũng
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NHÓM NGHIÊN CỨU LIỆU PHÁP SINH HỌC
THAY THẾ KHÁNG SINH NHẰM PHÒNG
VÀ TRỊ BỆNH TRONG NÔNG NGHIỆP
BIOLOGICAL SOLUTIONS TO REPLACE ANTIBIOTICS IN AGRICULTURE

GIỚI THIỆU

Nông nghiệp đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh thiếu kiểm soát trong
phòng và trị bệnh trong nông nghiệp những năm qua dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh và dư lượng kháng sinh trong sản phẩm
và môi trường. Những vấn đề này gây những hậu quả về Kinh tế, Sức khỏe cộng đồng và Môi trường. Vì vậy, nhu cầu cấp bách
là cần có phương thức dần thay thế kháng sinh phòng và trị bệnh trong nông nghiệp, vừa hiệu quả, vừa thân thiện với môi trường,
an toàn cho người tiêu dùng.
Nhóm tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao các liệu pháp sinh học nhằm từng bước thay thế kháng sinh trong phòng và trị
bệnh trong nông nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Hoàng Anh Hoàng
Điện thoại liên hệ: 0906318412 – Email: hoang.a.hoang@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

• Phát triển liệu pháp thực khuẩn thể thay thế kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và cây trồng
• Phát triển chế phẩm vi sinh kháng khuẩn trong nông nghiệp
• Phát triển vật liệu nano kim loại kháng khuẩn trong nông nghiệp

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Hoang HA, Tran TTX, Le PN, D THO., Selection of phages to control Aeromonas hydrophila – an infectious agent in striped
catfish, Biocontrol Science, 24, 23-28, 2019
2. Hoang AH, Vo TN, Mai HY, Le PN, Dang THO, A virulent bacteriophage of Edwardsiella ictaluri, isolated from the kidney and
liver of striped catfish Pangasianodon hypophthalmus, in Vietnam, Diseases of Aquatic Organisms, 132, 49-56, 2018
3. H.A. Hoang N.T.C. Quy N.V.T. Chi, Detection of Escherichia coli in ready-to-eat fresh vegetables using broad-host-range
recombinant phages, Journal of Applied Microbiology, 124(6), 1610-1616, 2018
4. Hoang AH, Le TD, Rapid and Simple Colorimetric Detection of Escherichia coli O157:H7 in Apple Juice Using a Novel
Recombinant Bacteriophage-Based Method Biocontrol Science, 20 (2), 99-103, Biocontrol Science, 20 (2), 99-103, 2015
5. Hoang AH, Abe M, Nakasaki K., Hoang, A.H., Abe, M., Nakasaki, K. (2014) A novel colorimetric method for the detection of
Escherichia coli using cytochrome c peroxidase-encoding bacteriophage. FEMS Microbiol Lett, 352, 97-103, FEMS Microbiol
Lett, 352, 97-103, 2014

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
Trong 5 năm gần đây, nhóm đã và đang chủ trì thực hiện 2 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài hợp tác quốc tế, và một số đề tài cấp
cơ sở. Điển hình như sau:
1. Phát triển và thử nghiệm chế phẩm thực khuẩn thể để thay thế kháng sinh trong phòng bệnh xuất huyết ở cá tra (2019-2021)
(cấp Nhà nước)
2. Liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) trong phòng và trị bệnh cá tra tại Đồng bằng Sông Cửu Long (2016-2019) (cấp Nhà
nước)
3. In-vivo efficacy of phage therapy against the white spots in the internal organs disease in striped catfish Pangasianodon
hypophthalmus (tài trợ bởi IFS, Thụy Điển)
4. Development of phage-based product for treatment of bacterial pathogens (Aeromonas hydrophila) in striped catfish in the
Mekong Delta – Vietnam (2018-2019) (tài trợ bởi IFS, Thụy Điển)
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chế phẩm thực khuẩn thể sản xuất từ nguyên liệu rẻ tiền (với chất bảo quản phù hợp), quy mô phòng thí nghiệm

Nhóm thăm và làm việc với doanh nghiệp

Nhóm tham dự Hội thảo khoa học

Nhóm sinh hoạt học thuật với
chuyên gia nước ngoài

ĐỐI TÁC

Trong nước: Trung tâm ứng dụng tiến bộ An Giang, Tiền Giang, Trung tâm Công nghệ sinh học Tây Ninh; Viện Công nghệ Sinh học và
Thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội; Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.
Ngoài nước: JICA (Nhật Bản); Học viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản; AUN SEED/Net; Quỹ Khoa học Quốc tế (IFS, Thụy Điển); Nhóm
nghiên cứu Thực khuẩn thể, Trường Đại học Leicester, UK
Doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghệ hóa sinh Việt Nam; Công ty TNHH Sinh Học Phương Nam; Công ty CP CNMT Tây Ninh.

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứugồm các thành viên sau:
TS. Hoàng Anh Hoàng (Trưởng nhóm)
PGS.TS. Lê Phi Nga
TS. Hoàng Mỹ Dung
TS. Phan Thị Huyền

TS. Nguyễn Tấn Trung
ThS. Trần Thị Thanh Xuân
PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh
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NHÓM NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm là sử dụng các công nghệ tiên tiến để sản xuất ra thực phẩm sạch ở quy mô công nghiệp. Bên
cạnh nguồn nguyên liệu nông sản truyền thống, nhóm tập trung khai thác và sử dụng những phụ phẩm của ngành nông nghiệp
và công nghiệp thực phẩm để sản xuất ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhưng vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho
người tiêu dùng. Nhóm thực hiện các nghiên cứu cơ bản lẫn các nghiên cứu ứng dụng về khoa học và công nghệ thực phẩm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

GS. TS. Lê Văn Việt Mẫn
Điện thoại liên hệ: 0918657786 – Email: lvvman@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất thực phẩm để hạn chế tổn thất sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng
sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Công nghiệp hóa quy trình sản xuất các thực phẩm truyền thống của Việt nam và phát triển sản phẩm thực phẩm mới.
3. Xây dựng quy trình sản xuất thực phẩm công nghiệp không sử dụng phụ gia hóa chất tổng hợp
4. Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng như thực phẩm chức năng và chế
phẩm có hoạt tính sinh học
5. Đánh giá chất lượng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Keywords: công nghệ tiên tiến (advanced technology), sản phẩm có giá trị gia tăng (value added product), thực phẩm chức năng (functional
food), thực phẩm tốt cho sức khỏe (healthy food).

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Thi Thu Tra Tran, Khanh Tien Nguyen, Van Viet Man Le (2018). Effects of ultrasonication variables on the activity and properties of alpha
amylase preparation, Biotechnology progress, 34(3), 702-710
2. Yang Jin Han, Thi Thu Tra Tran, Van Viet Man Le (2018). Corn snack with high fiber content: Effects of different fiber types on the product
quality, LWT-Food Science and Technology, 96, 1-6
3. Huynh Thanh Hai Vuong, Ngoc Minh Chau Tran, Thi Thu Tra Tran, Nu Minh Nguyen Ton, Van Viet Man Le (2016). Effects of pH and salt
concentration on functional properties of rambutan (Nephelium lappaceum L.) seed albumin concentrate, International Journal of Food
Science and Technology, 51(6), 1212-1219
4. Hoang Du Le, Van Viet Man Le (2015). Application of ultrasound to microencapsulation of coconut milk fat by spray drying method, Journal
of Food Science and Technology - Myrose, 52(4), 2474-2478
5. Le Phuc Ho, Anh Huy Pham, Van Viet Man Le (2015). Effects of core/wall ratio and inlet temperature on the retention of antioxidant
compounds during the spray drying of sim (Rhodomyrtus tomentosa) juice, Journal of food processing and preservation, 39(6), 2088-2095

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
1. Sử dụng sóng siêu âm để làm tăng hiệu suất thủy phân tinh bột và cellulose
2. Sử dụng sóng siêu âm để làm tăng hiệu suất thu hồi dịch ép trái cây
3. Vi bao các chất có hoạt tính sinh học bằng phương pháp sấy phun và sấy thăng hoa
4. Cố định nấm men và ứng dụng trong sản xuất ethanol, bia, rượu vang và nước trái cây lên men
5. Cơ giới hóa quá trình lên men ca cao
6. Đánh giá chất lượng và truy xuất nguồn gốc gạo được trồng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
7. Thu nhận peptide có hoạt tính sinh học từ phụ phẩm ngành thủy sản và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
8. Thu nhận chất béo từ hạt trái cây và ứng dụng trong sản xuất bánh kẹo
9. Thu nhận chế phẩm protein đậm đặc từ hạt trái cây và ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm giàu protein
10. Thu nhận các chất có hoạt tính sinh học từ vỏ, hạt, bã trái cây và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng
11. Sử dụng cám ngũ cốc và bã malt bia để sản xuất bánh giàu chất xơ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
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1. Lê Văn Việt Mẫn, Huỳnh Trung Việt, Đặng Bùi Khuê, Phương pháp xử lý sơ ri (Malphighia emarginata) nghiền bằng sóng siêu
âm; Bằng độc quyền sáng chế số 16239 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 14/11/2016.
2. Lê Văn Việt Mẫn, Huỳnh Trung Việt, Phương pháp xử lý dứa (Ananas comosus) xay bằng sóng siêu âm và chế phẩm enzyme
thủy phân trong quy trình thu nhận dịch dứa ép; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1982 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày
15/01/2019.
3. Lê Văn Việt Mẫn, Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Huỳnh Trung Việt, Quy trình sản xuất bột sữa dừa hòa tan; Bằng độc quyền giải
pháp hữu ích số 1484 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 17/01/2017.
4. Lê Văn Việt Mẫn, Huỳnh Trung Việt, Lại Quốc Đạt, Thiết bị và phương pháp lên men hạt ca cao; Bằng độc quyền giải pháp hữu
ích số 1289 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 20/08/2015.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ thiết bị lên men hạt ca cao

Chocolate từ dầu hạt chôm chôm

Bột dinh dưỡng có bổ sung chất chống
oxy hóa từ bã trái sim

Sơ đồ thiết bị lên men hạt ca cao
1- Tủ điều khiển; 2- Thùng ủ; 3- Máy nén khí; 4- Bộ lọc khí;
5,6- Điện trở gia nhiệt khí và nước; 7- Bơm nước;
11,12,13,14- Màn hình hiển thị nhiệt độ hạt, nhiệt độ khí, độ
ẩm khí, lưu lượng khí; 15,16,17- Nút chỉnh tốc độ khuấy, lưu
lượng nước, lưu lượng khí; 18- Công tắc tủ; 21- Vỏ áo; 22Cửa tháo hạt; 23- Đáy nón; 24- Đáy lưới; 25- Cửa nạp khí ;
26- Cửa tháo dịch rỉ; 27- Cửa tháo nước nóng; 28- Cửa nạp
nước nóng; 29- Động cơ; 210- Trục đứng; 211- Cánh khuấy;
212- Thanh chặn

Nấm men cố định

Chuyển giao công nghệ lên men sản xuất ethanol với nấm men cố định

ĐỐI TÁC

Trường/viện: Mississippi State University (Hoa kỳ), University Queen Belfast (Bắc Ai len), Khon Kaen University (Thái Lan), University
Putra Malaysia (Mã lai); Trung tâm dinh dưỡng Tp. Hồ Chí Minh (Việt nam)
Doanh nghiệp: Bibica, Vissan, Orgalife, Colusa, Masan, Saigon Coop, Wilmar Agro Vietnam, Lộc trời…

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên sau:
1. GS. TS. Lê Văn Việt Mẫn - Trưởng nhóm
2. PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy
3. PGS.TS. Tôn Nữ Minh Nguyệt
4. TS. Trần Thị Thu Trà

5. TS. Võ Đình Lệ Tâm
6. TS. Nguyễn Quốc Cường
7. TS. Hoàng Nam Hải
8. ThS. Trần Thị Hồng Hạnh

9. KS. Nguyễn Thị Nguyên
10. KS. Huỳnh Trung Việt
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NHÓM NGHIÊN CỨU
KỸ THUẬT ĐIỆN HÓA VÀ VẬT LIỆU XANH
GREEN ELECTROCHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING GROUP
(GEME GROUP)

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm là các vấn đề về kỹ thuật điện hóa, xử lý môi trường, năng lượng và vật liệu aerogel. Nhóm đang
thực hiện một đề tài Nafosted về xúc tác cho pin nhiên liệu và hai đề tài cấp cơ sở về chuyển hóa chất thải nông nghiệp thành
vật liệu aerogel cho ứng dụng cách nhiệt và xử lý dầu tràn. Nhóm có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển hóa chất thải nông
nghiệp như rơm rạ, bã mía, tro trấu thành vật liệu cellulose aerogel, silica aerogel có độ dẫn nhiệt thấp, có tính ưa dầu cao phù
hợp cho việc xử lý dầu tràn. Nhóm đã có một sáng chế về vật liệu aerogel và hơn 20 bài báo quốc tế uy tín.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
TS. Nguyễn Trường Sơn
Điện thoại liên hệ: 0834 232257
Email: ntson@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Nghiên cứu vấn đề gì (NCCB & NCUD): chất xúc tác để chuyển hóa ethanol, methanol thành điện trong pin nhiên liệu, nhằm
thay thế nhiên liệu hóa thạch; tái chế chất thải nông nghiệp thành vật liệu aerogel cho ứng dụng cách nhiệt, cách âm, xử lý môi
trường; các vấn đề về xi mạ.
* Giải quyết vấn đề gì (NCCB & NCUD): thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nguồn năng lượng tái tạo; chuyển hóa chất thải thành
vật liệu aerogel có giá trị cao cho ứng dụng cách nhiệt, cách âm, xử lý môi trường; xử lý các vấn đề về xi mạ.
Từ khoá/Keywords: Điện hóa xanh; Vật liệu xanh; Pin nhiên liệu; Vật liệu aerogel

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Bằng sáng chế số WO 2014/178797 A1, "A Polysaccharide Aerogel", 2014
2. Chương 14: Green Recycled Cellulose Fibers from Paper Waste: Advanced Properties and Applications, sách Green Polymer
Composites Technology, NXB Taylor & Francis (CRC Press), 2016
3. Novel nanorod Ti0·7Ir0·3O2 prepared by facile hydrothermal process: A promising non-carbon support for Pt in PEMFCs,
International Journal of Hydrogen Energy, 44, 2361-2371, 2018
4. High conductivity and surface area of Ti0.7W0.3O2 mesoporous nanostructures support for Pt toward enhanced methanol
oxidation in DMFCs, International Journal of Hydrogen Energy, In Press, , 2018
5. Silica–cellulose hybrid aerogels for thermal and acoustic insulation applications, Colloids and Surfaces A: Physicochemical
and Engineering Aspects, 506, 298-305, 2016
6. Advanced multifunctional graphene aerogel – Poly (methyl methacrylate) composites: Experiments and modeling, Carbon, 81,
396-404, 2015
7. Advanced thermal insulation and absorption properties of recycled cellulose aerogels, Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects, 445, 128-134, 2014
8. Cellulose Aerogel from Paper Waste for Crude Oil Spill Cleaning, Industrial & Engineering Chemistry Research, 52,
18386–18391, 2013
9. Facile synthesis and advanced performance of Ni(OH)2/CNTs nanoflake composites on supercapacitor applications,
Chemical Physics Letters, 601, 168–173, 2014
10. Effects of synthesis conditions on the formation and morphology of silver nanowires, Vietnam Journal of Science and
Technology, 56(2A), 111-117, 2018

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
1. Tổng hợp vật liệu nano lõi-vỏ dạng sợi Ag/Pd, Ni/Pd cho pin nhiên liệu ethanol trực tiếp.
2. Tổng hợp vật liệu cellulose aerogel từ rơm rạ cho ứng dụng cách nhiệt và hút dầu.
3. Tổng hợp vật liệu silica aerogel từ tro trấu, MTMS và PTMS cho ứng dụng cách nhiệt.

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

Tấm aerogel kích thước 40cm x 40 cm x 1cm với độ dẫn nhiệt 0,03-0,04 W/mK và khả năng hút dầu 30g dầu/ 1g aerogel cho ứng
dụng cách nhiệt và xử lý dầu tràn.
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sử dụng máy sấy thăng hoa quy mô pilot
trong tổng hợp aerogel

Thực hiện các nghiên cứu trong phòng
thí nghiệm

Một số thành viên nhóm nghiên cứu

Trình bày kết quả nghiên cứu ở hội nghị
quốc tế

Một số thành viên nhóm nghiên cứu

Mẫu vật liệu aerogel có đặc tính hút dầu,
kỵ nước

ĐỐI TÁC

1. Nhóm nghiên cứu về aerogel của GS Dương Minh Hải, ĐH Quốc Gia Singapore
2. Nhóm nghiên cứu về pin nhiên liệu của GS Wang Xin, ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu về Kỹ thuật Điện hóa và Vật liệu Xanh gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. TS. Nguyễn Trường Sơn - Trưởng nhóm
5. Th.S. Lâm Hoa Hùng
2. PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ
6. Th.S. Lưu Hoàng Tâm
3. TS. Nguyễn Văn Dũng
7. PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân
4. Th.S. Nguyễn Trương Xuân Minh
8. Th.S. Huỳnh Thiên Tài

9. Th.S. Phạm Quốc Hậu
10. TS. Nguyễn Kim Trúc
11. TS. Trần Quyết Thắng
12. KS. Nguyễn Phúc Thanh Duy
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NHÓM NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH
CHO NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

PROCESS SYSTEM ENGINEERING FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE (PROESA)

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm là Phát triển kỹ thuật
và công nghệ cao ứng dụng trong các quá trình sản xuất và
chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực nhằm nâng cao
chất lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đáp
ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu theo
định hướng nông nghiệp bền vững.
Cụ thể :
Phát triển kỹ thuật phục vụ cho chuỗi chế biến nông nghiệp từ
nuôi trồng đến sản phẩm:
- Phát triển công nghệ chế biến các sản phẩm phục vụ nuôi trồng
bền vững như phân bón thế hệ mới, chế phẩm sinh học nhằm
nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp.
- Phát triển và ứng dụng các công nghệ cao trong chế biến
như phát triển kỹ thuật sấy kỹ thuật màng, kỹ thuật lạnh, công
nghệ nano sinh học.
- Phát triển quy trình chuyển hóa các phế phụ phẩm nông
nghiệp thành các sản phẩm có giá trị như nhiên liệu, nguyên

liệu cho các ngành công nghiệp như dược, phân bón, mỹ
phẩm, thực phẩm.
Đồng thời, nhóm nghiên cứu định hướng nâng cao năng lực
đào tạo và mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu
kỹ thuật công nghệ cao trong nông nghiệp, góp phần nâng
cao uy tín và vị thế của trường Đại học Bách Khoa và Đại học
Quốc gia TP.HCM trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực
phẩm trong khu vực và trên thế giới.
Hiện tại nhóm đã và đang chủ trì thực hiện hơn 5 đề tài cấp
nhà nước, 10 đề tài cấp tỉnh/thành phố, cấp Đại học Quốc gia,
nhiều đề tài cấp cơ sở cũng như nhiều giải pháp hữu ích. Hàng
năm nhóm thực hiện công bố trung bình trên 10 bài báo tại các
tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Nhóm hiện đang có hợp tác
với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu trong khu
vực và trên thế giới, cũng như phối hợp với nhiều công ty ứng
dụng công nghệ mới trong sản xuất thực tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS. TS. Lê Thị Kim Phụng
Điện thoại liên hệ: 0938009307 – Email: phungle@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Nghiên cứu cơ bản về phát triển quá trình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, vật liệu tái tạo từ phế phụ phẩm, các sản phẩm
thực phẩm và dược liệu, quá trình chuyển hóa năng lượng sinh học từ biomass.
2. Giải quyết vấn đề về các giải pháp xử lý ô nhiễm nước và khí dựa trên vật liệu xúc tác, kỹ thuật tiên tiến trong chế biến, phân
phối và quản lý chất lượng thực phẩm, kỹ thuật chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản, khai thác phụ phẩm nông nghiệp
và thực phẩm tạo các sản phẩm có giá trị cao, năng lượng tái tạo trong nông nghiệp và thực phẩm, truy xuất và kiểm định nguồn
gốc thực phẩm, vật liệu nano cho sản xuất nông nghiệp và thực phẩm...
3. Khả năng hợp tác: Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, thiết bị, đào tạo trong lĩnh vực: chế biến nông sản (theo chuỗi giá
trị), xử lý môi trường, sản xuất sạch hơn, an toàn vệ sinh thực phẩm, cộng đồng/ làng thông minh, phát triển bền vững.
Từ khoá/Keywords: nông nghiệp bền vững, quy trình kỹ thuật, năng lượng bền vững, aerogel, biofuel, biorecovery.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Yee Van Fan,Chew Tin Lee, Jeng Shiun Lim, Jirí Jaromír Klemes,Phung Thi Kim Le, Cross disciplinary approaches towards smart,
resilient and sustainable circular economy, Journal of Cleaner Production, 232, 1482, 2019
2. Hoang A. Hoang, Quan H. Luu, Phung T.K. Le Viet T. Tran, Enhancement of pineapple residue composting by food waste addition,
Chemical Engineering Transactions,VOL. 73, 2019, 1-6, 2019
3. Warathida Chaiyapa, Khuong Nhat Nguyen, Abubakari Ahmed, Quan Thi Hong Vu, Marlet Bueno, Zhe Wang,Phung K Le, Public
perception of biofuel usage in Vietnam, Biofuels, 1,2018, 1-13, 2018
4. Phung T. K. Le, Quan T. H. Vu, Quan T. V. Nguyen, Khoa A. Tran, Kien A. Le, Extraction and Evaluation the Biological Activities of Oil
from Spent Coffee Grounds, Chemical Engineering Transactions, VOL. 56, 1729-1734, 2017
5. Alireza Baghban, Saman Namvarrechi, Le Thi Kim Phung, Moonyong Lee,Alireza Bahadori,Tomoaki Kashiwao, Phase equilibrium
modelling of natural gas hydrate formation conditions using LSSVM approach, Petroleum Science and Technology, Volume 34, Issue
16, 1431-1438, 2016

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống phát điện và nhiệt từ biofuel
2. Lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng tái tạo từ các nguồn phân tán
3. Nghiên cứu tích hợp hệ thống khí hóa sinh khối dùng cho phát điện quy mô pilot
4. Nghiên cứu hiệu quả quá trình tạo Biogas và ứng dụng trong sinh hoạt gia đình và sản xuất nông nghiệp theo mô hình thị trấn sinh khối
5. Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất thủy sản và hoàn thiện sổ tay hướng dẫn SXSH cho ngành thủy sản phù
hợp với điều kiện thực tiễn
6. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác phụ phẩm của ngành sản xuất lúa gạo khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
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7. Nghiên cứu chế tạo thiết bị sấy lạnh bằng bơm nhiệt có hỗ trợ của năng lượng mặt trời để sấy nông sản
8. Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng, chế biến và tạo sản phẩm đặc sản từ cây Huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze,
Taccaceae) tại tỉnh An Giang
9. Ứng dụng kỹ thuật chất lỏng siêu tới hạn trong quá trình sản xuất hạt nano một số carotenoids từ quả Gấc
10. Ứng dụng phổ quang học trong kiểm định nguồn gốc và chất lượng nước mắm.
11. Làm giàu các hoạt chất sinh học trong nước trái cây bằng kỹ thuật lọc màng
12. Ứng dụng Công nghệ sinh học trong việc xử lý rác thải tại thị trấn Thạnh Mỹ
13. Khảo sát, đánh giá, xây dựng các giải pháp công nghệ hiện đại, tối ưu để sử dụng hiệu quả nguồn phế phụ phẩm sinh khối (trấu) theo
hướng sản xuất năng lượng bền vững, phục vụ phát triển kinh tế của khu vực Tây Nam Bộ
14. Nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác phụ phẩm của cây dứa Cayenne (Ananas comosus) tại các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long
15. Tăng cường hiệu quả quá trình ủ phân vi sinh và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra tại Công ty cổ phần môi trường Tây Ninh

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
1. Công nghệ chuyển hóa biomass và chất thải rắn thành năng lượng

3. Quy trình công nghệ
sản xuất nước uống sử
dụng năng lượng mặt
trời

2. Quy trình
công nghệ sản
xuất và sản
phẩm nano
silica và sản
phẩm gia tăng
từ tro trấu

4.Tư vấn chế tạo, lắp đặt hệ thống sấy sử dụng năng lượng mặt trời

1. Bộ điều khiển
2. Bộ điện phân.
3. Đầu dò kiểm tra nước.
4. Nguồn cấp nước
5. Lưu lượng kế
6. Bộ phận vi lọc
7. Hệ thống cấp điện
bằng pin mặt trời.

5. Quy trình
sản xuất
bromelain và
các sản phẩm
khác từ dứa
và phụ phẩm
dứa

6. Quy trình chế tạo và vật liệu aerogel dạng tấm và các dạng khác nhau từ các nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp

ĐỐI TÁC

* Trường/Viện:
* Trong nước: Đại học An Giang, Đại học Cửu Long, Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Chương trình Khoa học Công nghệ Phát triển
bền vững Tây Nam Bộ, Trung tâm ứng dụng tiến bộ An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Trung tâm Công nghệ sinh học Tây
Ninh, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang; Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Viện
Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp TpHCM
* Ngoài nước: JICA (Nhật Bản), Tokyo Tech, Kumamoto, University, Okayama University, UT Toyohashi (Nhật Bản); AUN SEED net,
Khoa Công nông - ĐH Chiang Mai - Thái Lan; Khoa Nông nghiệp, ĐH Hokkaido, Nhật Bản; Khoa Khoa học sự sống và môi trường, ĐH
Tsukuba, Nhật Bản; Khoa Engineering - ĐH Anger (Pháp); Viện nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Norman Borlaug Texas (Mỹ); Viện
nghiên cứu Nông sản Quốc gia Nhật Bản (NARO – Japan); Tổ chức phát triển Quốc tế Canada (CIDA); Tổ chức phát triển quốc tế Đức
(GIZ); Quỹ Khoa học Quốc tế (IFS, Thụy Điển)...
* Doanh nghiệp: Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), Công ty Viết Hiền (Đắklak), Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Tổng Công ty
thương mại Sài Gòn (SATRA), Tập đoàn Lộc Trời, Tập Đoàn An Thái, Dow Chemical, v.v…

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu ProESA gồm các thành viên chủ chốt sau:
1. PGS. TS. Lê Thị Kim Phụng – Trưởng nhóm
5. TS. Lại Quốc Đạt
2. PGS. TS. Mai Thanh Phong
6. TS. Hoàng Anh Hoàng
3. PGS.TS. Nguyễn Quang Long
7. TS. Nguyễn Đình Quân
4. TS. Trần Tấn Việt

8. TS. Châu Ngọc Đỗ Quyên
9. ThS. Nguyễn Kim Minh Tâm
10. ThS. Châu Trần Diễm Ái
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NHÓM NGHIÊN CỨU
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ DẦU KHÍ
THE RESEARCH GROUP OF CHEMICAL ENGINEERING
AND PETROLEUM PROCESSING

GIỚI THIỆU

Nhóm nghiên cứu Công nghệ Hóa học và Dầu khí được hình thành và phát triển với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, xây
dựng được đội ngũ cán bộ nòng cốt. Nhóm nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm thực hiện các đề tài các cấp như: Sở Khoa học và
Công nghệ TP. HCM, cấp ĐHQG, và cấp Trường. Các kết quả nghiên cứu của nhóm cũng đã đươc công bố trên các tạp chí tạp
chí uy tín trong nước và quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus.
Trang web: http://cepp.hcmut.edu.vn/

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Hữu Hiếu
Điện thoại liên hệ: 0918498177 - Email: nhhieubk@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Tổng hợp graphene và các vật liệu trên cơ sở graphene
Với nhiều đặc tính ưu việt, Gr được xem vật liệu tiềm năng có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: y tế, vật liệu, điện tử, năng lượng, v.v. Các hướng
nghiên cứu các vật liệu trên cơ sở Gr của nhóm đang tiến hành:
- Sản xuất graphene: Nghiên cứu quy trình tổng hợp, thiết kế, chế tạo, và lắp đặt hệ thống sản xuất Gr theo quy mô pilot ứng dụng trong dung dịch
khoan, sơn, và dầu nhớt.
- Công nghệ phân tách: Gr được sử sụng trong chế tạo màng ứng dụng phân tách các hỗn hợp đẳng phí như etanol – nước, nước – axit axetic, furfural
– nước, và các hỗn hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
- Môi trường: Tổng hợp các vật liệu nanocomposite oxit kim loại/graphene oxit và 3D-graphene aerogel ứng dụng làm vật liệu hấp phụ và xúc tác quang
để xử lý các chất ô nhiễm trong nước: ion kim loại nặng, chất màu hữu cơ, phenolic, dược phẩm, v.v.
- Vật liệu kháng khuẩn: Nghiên cứu tổng hợp của các vật liệu nanocomposite đển khả năng kháng khuẩn của vật liệu. Định hướng ứng dụng vật liệu
vào sản phẩm băng dán vết thương và thử nghiệm khả năng làm lành vết thương.
- Năng lượng: Tổng hợp các vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene (Pt/Gr, TiO2/Gr, v.v) ứng dụng chế tạo điện cực trong pin mặt trời.
- Tổng hợp hóa chất cơ bản từ sinh khối: nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xúc tác axit rắn trên cơ sở graphene (sulfonat graphnene, sulfonat graphene
oxit) nhằm ứng dụng trong quá trình tổng hợp furfural từ một số loại sinh khối như: bã mía, lõi ngô, rơm, v.v.
* Nghiên cứu trích ly các hoạt chất từ thảo dược Việt Nam và thử nghiệm hoạt tính sinh học
Nhóm nghiên cứu kết hợp các phương pháp trích ly hiện đại như vi sóng, siêu âm, enzyme, và kỹ thuật lưu chất siêu tới hạn để tìm ra điều kiện trích ly
phù hợp đối với các hoạt chất sinh học: azadirachtin, coumarin, polyphenol, triterpenoid, polysaccharide, v.v. trong thảo dược Việt Nam và thử nghiệm
hoạt tính sinh học của cao trích, khai thác tiềm năng sử dụng các loại thảo dược.
Từ khoá/Keywords: Membrane Technology; Graphene and Graphene-based Nanocomposite Materials and Technology; Modeling and Simulation;
Extraction, Supercritical fluid.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Đề tài Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, “Nghiên cứu tổng hợp nanocomposite bạc trên cơ sở graphene oxit ứng dụng làm vật liệu kháng khuẩn”
(2018-2020);
2. Đề tài Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, “Tổng hợp vật liệu Fe3O4/Graphene aerogel ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất phenolic” (2017-2019);
3. Đề tài B-ĐHQG, “Trích ly polysaccharide và triterpenoid từ nấm linh chi bằng kỹ thuật lưu chất siêu tới hạn và thử nghiệm hoạt tính sinh học”
(2019-2021);
4. Đề tài C-ĐHQG, “Chế tạo vật liệu nanocomposite ferit mangan trên cơ sở graphene oxit ứng dụng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước”
(2019-2021);
5. Đề tài Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, “Tổng hợp vật liệu Fe3O4/Graphene aerogel ứng dụng làm chất hấp phụ hợp chất phenolic” (2017-2019);
6. Nhiệm vụ KHCN PTN TĐ ĐHQG-HCM Công nghệ Hóa học và Dầu khí trong năm 2019, “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite trên
cơ sở graphene ứng dụng trong kháng khuẩn”
7. Nhiệm vụ KHCN PTN TĐ ĐHQG-HCM Công nghệ Hóa học và Dầu khí trong năm 2018, “Tổng hợp vật liệu graphene aerogel để hấp phụ
Pb2+ ”;
8. Nhiệm vụ KHCN PTN TĐ ĐHQG-HCM Công nghệ Hóa học và Dầu khí trong năm 2017, “Chế tạo, khảo sát hình thái – cấu trúc – đặc tính và
khả năng hấp phụ ion Cd2+ của vật liệu nanocomposite Fe3O4/Graphene oxit ”;
9. Nhiệm vụ thường xuyên PTN TĐ ĐHQG-HCM Công nghệ Hóa học và Dầu khí trong năm 2016, “Tổng hợp GRAPHENE bằng phương pháp vi
sóng thay cho tác chất HYDRAZINE độc hại”
10. Đề tài cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite Graphene oxit-Kẽm oxit để ứng dụng kháng khuẩn”, 2016;
11. Đề tài cấp Trường đặt hàng “Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống sản xuất cồn nhiên liệu bằng công nghệ thẩm thấu bốc hơi”, 2015;
12. Đề tài Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh, “Nghiên cứu tổng hợp graphen/graphen oxide định hướng ứng dụng chế tạo màng nano composite dùng
trong công nghệ lọc tách sản xuất nhiên liệu sạch” (2013-2015).
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CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. T.M. Ngoc, T.M. Man, M.T. Phong, H.M. Nam, and N.H. Hieu “Fabrication of tubular ceramic-supported malic acid cross-linked poly(vinyl
alcohol)/ rice husk ash-silica nanocomposite membranes for ethanol dehydration by pervaporation”, Korean Journal of Chemical Engineering,
2019, 36(4), 584-590. (ISI, IF 2018: 2,476; Q2).
2. T.T.P.N.X. Trinh, D.T. Quang, T.H. Tu, N.M. Dat, H.M. Nam and N.H. Hieu “Fabrication, characterization, and adsorption capacity for cadmium
ions of graphene aerogels”, Synthetic Metals, 2019, 247, 116-123. (ISI, IF 2018: 2,870; Q2).
3. L D Quan, N H Dang, T H Tu, V N P Linh, L T M Thy, H M Nam, M T Phong, N H Hieu, “Preparation of magnetic iron oxide/graphene aerogel
nanocomposites for removal of bisphenol A from water”, Synthetic Metals, 2019, 247, 116-123. (ISI, IF 2018: 2,870; Q2).
4. T.H. Tu, P.T.N. Cam, L.V.T. Huy, M.T. Phong, H.M. Nam, N.H. Hieu. “Synthesis and application of graphene oxide aerogel as an adsorbent for
removal of dyes from water”, Materials Letters, 2019, 238, 134-137. (ISI, IF 2018: 3,019; Q1).
5. T. B. Huy, N.T.L. Phuong, B.K. Nga, H.N. Oanh, N.H. Hieu, “Enzyme Assisted Extraction of Triterpenoid Saponins from Pseuderanthemum
palatiferum (Nees) Radlk. Dry Leaf Powder and Bioactivities Examination of Extracts”, Chemistry Select, 2019, 4 (27), 8129-8134 (ISI, IF 2018:
1,716; Q2).
6. N M Dat, V N P Linh, L A Huy, N T Huong, T H Tu, N T L Phuong, H M Nam, M T Phong, N H Hieu. Fabrication and antibacterial activity against
Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus of silver nanoparticle decorated reduced graphene oxide nanocomposites. Materials
Technology - 34(7), 369-375 (2019) (IF 2018 1,820 Q2).
7. N M Dat, V N P Linh, N T L Phuong, L N Quan, N T Huong, L A Huy, H M Nam, M T Phong, N H Hieu. The effects of concentration, contact time,
and pH value on antibacterial activity of silver nanoparticles decorated reduced graphene oxide. Materials Technology - 34(13), 792-799 (2019)
(IF 2018 1,820 Q2).
8. L T M Thy, N H Thuong, T H Tu, H M Nam, N H Hieu, M T Phong. Synthesis of magnetic iron oxide/graphene oxide nanocomposites for removal
of cadmium ions from water. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - 10(2), 025006(7pp) (2019) (Scopus Q2).

SỞ HỮU TRÍ TUỆ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1. Giải pháp hữu ích “Hệ thống khử nước dung dịch cồn cao độ bằng công nghệ thẩm thấu bốc hơi”, 2019.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM, HOẠT ĐỘNG

Hệ thống khử nước dung dịch cồn cao độ
bằng công nghệ thẩm thấu bốc hơi

Sản phẩm graphene aerogel của
CEPP Lab

Trưởng PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM Seminar “Ứng dụng graphene
Công nghệ Hóa học và Dầu khí
trong cảm biến khí và sinh học”
TS. Nguyễn Hữu Hiếu

Vật liệu Fe3O4/graphene oxit

Sản phẩm (a) điện cực catot Pt/graphene;
(b) điện cực anot TiO2/graphene;
và (c) pin DSSC

Xúc tác Fe3O4 - sulfonat graphene oxit

ĐỐI TÁC

Hợp tác trong nước
– Trường đại học/Viện: Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, ĐH Y dược TP. HCM, Đại học Quốc Tế, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công
nghiệp Thực phẩm, Viện Pasteur TP. HCM Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
– Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh, Tập đoàn Kangaroo, công ty Vietsovpetro, công ty sơn Joton, v.v.
Hợp tác quốc tế: ĐHQG Chonbuk – Hàn Quốc Đại học Dongguk – Hàn Quốc, Đại học Gachon – Hàn Quốc, ĐH Adelaide – Australia,
ĐH Teknologi – Malaysia

CÁC THÀNH VIÊN

Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên sau:
- TS. Nguyễn Hữu Hiếu (Trưởng nhóm)
- TS. Hoàng Minh Nam
- TS. Phạm Trọng Liêm Châu

- ThS. Lê Thị Bích Liễu
- KS. Nguyễn Minh Đạt
- CN. Trần Hoàng Tú
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NHÓM NGHIÊN CỨU
VẬT LIỆU SILICATE - COMPOSITES
ỨNG DỤNG Y SINH, MÔI TRƯỜNG

SILICATE MATERIALS AND COMPOSITED RESEARCH GROUP FOR
BIOMATERIALS AND MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATION (BMEA)

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm là tạo ra các vật liệu ứng dụng trong y sinh học, và xử lý môi trường trên cơ sở vật liệu
ceramic. Trưởng nhóm đã chủ trì 5 đề tài (2 cấp trường, 2 đề tài VNU-C, tham gia 1 VNU-B, 1 đề tài JICA), thực hiện công bố 18
bài báo, 14 bài báo trong nước và hơn 70 bài báo hội nghị khoa học. Nhóm đã đạt 3 giải thưởng về Vật liệu sinh học và vật liệu
môi trường. Nhóm hiện đang có hợp tác với nhiều trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Phạm Trung Kiên (trưởng nhóm)
Điện thoại liên hệ: 0908661076 – Email: phamtrungkien@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Nghiên cứu vấn đề gì (NCCB):
- Chế tạo vật liệu mới làm vật liệu sinh học y tế trên cơ sở vật liệu vô cơ, composite như: chỉ y tế phủ nano bạc, gạc y tế phủ nano
bạc, kính y tế phủ nano Ag, vật liệu calcium phosphate thay thế cho xươg. Phát triển hệ thống in 3D cho vật liệu ceramic.
- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hình thành sỏi thận, sỏi bàng quang.
- Tái sử dụng vật liệu thải trong ngành silicate như tro bay, tro trấu mảnh thủy tinh bằng công nghệ geopolymer ở nhiệt độ thấp.
* Giải quyết vấn đề gì (NCCB & NCUD):
- Phát triển công nghệ phủ nano Ag trên chỉ, gạc y tế, thủy tinh ứng dụng làm chỉ kháng khuẩn, gạc y tế kháng khuẩn, thủy tinh
kháng khuẩn.
- Phát triển công nghệ sản xuất Calcium Phosphate như Hydroxyapatite, ứng dụng thay thế xương.
- Phát triển công nghệ tận dụng silica từ tro trấu ứng dụng làm vật liệu y sinh, vật liệu thuốc, cách nhiệt, vật liệu phủ trên kính,
vật liệu zeolite, vật liệu lọc nước.
Nhóm nghiên cứu vật liệu vô cơ do TS. Phạm Trung Kiên làm trưởng nhóm đã nghiên cứu các vật liệu tái chế trong công nghiệp
Silicate như mảnh thủy tinh, tro bay, tro trấu, bùn thải làm nguồn nguyên liệu cho vật liệu san lấp, vật liệu zeolite, làm gel silica
xốp, vật liệu cách nhiệt… ứng dụng trong công nghiệp. Ngoài ra, còn triển khai các hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu y sinh như
calcium hydroxyapatite, dung dịch nano Ag phủ trên chỉ y tế, gạc y tế, thủy tinh ứng dụng làm vật liệu kháng khuẩn.
Từ khoá/Keywords: ecomaterials, biomaterials, ceramic materials, inorganic materials, materials for environmental application

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

Công bố 18 bài báo quốc tế (7 bài ISI), 14 bài báo trong nước, hơn 70 bài báo hội nghị khoa học. Chi tiết trên lí lịch khoa học (mẫu ĐHQG
TPHCM)
Research gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Pham_TRUNG_KIEN
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Ro0l2W8AAAAJ&hl=en
H-index: 6, 94 citations

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
Tên đề tài
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Mã số

Thời gian

Vai trò

Nghiệm thu

Tổng hợp silica từ nguồn nguyên liệu trấu khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long và khả năng
ứng dụng trong kỹ thuật.

ĐHQG C (C2019-20-29)

2019-2021

Chủ nhiệm

Đang tiến
hành

Tổng hợp vật liệu môi trường Calcium Silicate từ
tro trấu và mảnh thuỷ tinh.

T-CNVL-2016- 12/Trường

2016-2017

Chủ nhiệm

Đạt

Tổng hợp khoáng wollastonite từ tro trấu và
mảnh thuỷ tinh.

C2016-20-28/ ĐHQG
loại C

2016-2017

Chủ nhiệm

Đạt

Sử dụng mảnh thuỷ tinh bao bì như vật liệu sinh thái

T-CNVL-2014- 12/Trường

2014-2015

Chủ nhiệm

Đạt

Synthesis Hydroxyapatite powder for biomedical
application.

HCMUT-RA1201/Trường
- JICA AUN/SEED-Net

2012-2013

Chủ nhiệm

Đạt

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hydroxyapatite (HA) kết khối
bằng phương pháp ép nóng dùng làm vật liệu y sinh

B2012-20- 09TĐ/ĐHQG
loại B

2012-2014

Tham gia

Đạt

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
Hình ảnh về mô hình (NCCB)

Hình 1. Tổng hợp các khoáng Tobermorite, Xonotlite, Wollastonite từ tro trấu
ứng dụng làm vật liệu cách nhiệt và vật liệu chống cháy.

Hình 2: Tổng hợp khoáng Calcium phosphate ứng dụng thay thê cho xương và
xi măng nha khoa

Hình ảnh về sản phẩm (NCUD)

Hình 4: Tấm calcium silica làm vật liệu cách nhiệt. Trái: mẫu nhóm nghiên
cứu tổng hợp; Phải: mẫu đối chứng thương mại

Hình 3: Sản phẩm silica từ tro trấu

Hình 5: Lớp phủ silica trên đế đồng giúp tăng khả năng chống ăn mòn hóa học

Hình 6: Bột và viên Calcium phosphate (doping silica) ứng dụng làm vật liệu sinh học thay
thế cho xương, xi măng nha khoa. Có thể tạo viên với các kích thước khác nhau:
0.45mm~0.9mm; 0.9mm~2.0mm và >2mm, phù hợp nhu cầu sử dụng của nha sĩ, bác sĩ

Hình 7: Giá thể PCL tạo hình
bằng phương pháp in 3D có
cấu trúc lỗ xốp liên thông,
ứng dụng làm vật liệu y sinh

ĐỐI TÁC

Hình 8: Trang thiết bị phản ứng thủy nhiệt. Nhóm có 16 bộ hấp thủy nhiệt,
giúp chủ động quá trình nghiên cứu

* Nhóm nghiên cứu có phối hợp chặt chẽ với các GS nước ngoài thông qua dự án AUN/SEED_Net, trong đó TS. Phạm Trung Kiên là phó
ban cựu du sinh viên tại trường Đại học Bách Khoa, điển hình là các nhóm nghiên cứu:
- Phối hợp nhóm nghiên cứu của PGS Lê Thị Kim Phụng (khoa Hóa, ĐHBK) về vật liệu silica từ tro trấu.
- Phối hợp nhóm nghiên cứu của GS Hirofumi Hinode (khoa Hóa, Tokyo Institute of Technology) về vật liệu ứng dụng môi trường
- Phối hợp nhóm nghiên cứu của PGS Nguyễn Quang Long (khoa Hóa, ĐHBK) về vật liệu zeoltie.
- Phối hợp nhóm nghiên cứu của PGS Trần Lê Bảo Hà (ĐH Tự Nhiên), PGS Trần Ngọc Quyển (viện Khoa học vật liệu), TS. Nguyễn Thị
Hiệp (ĐH Quốc Tế) về vật liệu y sinh.
- Phối hợp nhóm nghiên cứu của GS Yasuhiko Tabata (ĐH Kyoto, Japan), GS Kunio Ishikawa (ĐH Kyushu, Japan), GS Guison Khang
(ĐH Chonbuk, Korea) về vật liệu y sinh.

CÁC THÀNH VIÊN

1. TS. Phạm Trung Kiên– trưởng nhóm
2. PGS. TS. Đỗ Quang Minh
3. TS. Trần Văn Khải
4. TS. Châu Ngọc Đỗ Quyên (Bộ môn Máy
Thiết Bị, khoa Công nghệ Hóa học, Đại học
Bách Khoa TPHCM)

5. TS. Lâm Đại Phong (nha sĩ Đại học Y
Dược TPHCM, chuyên ngành vật liệu y sinh)

9. NCS Huỳnh Ngọc Minh
10. ThS Nguyễn Vũ Uyên Nhi

6. NCS Lê Ngọc Long
7. NCS Nguyễn Thái Hóa
8. NCS Kiều Đỗ Trung Kiên
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NHÓM NGHIÊN CỨU
VẬT LIỆU NANOCARBON

NANOCARBON MATERIALS RESEARCH GROUP

GIỚI THIỆU

Nhóm Vật liệu Nano Carbon tập trung vào thiết kế, tổng hợp và mô tả đặc tính của một số các vật liệu nano trên cơ sở carbon
như: graphene, CNTs, Carbon dots dành cho các ứng dụng trong công nghệ nano thông minh trong các thiết bị điện-điện tử,
vật liệu cảm biến, vật liệu lưu trữ và chuyển hóa năng lượng, và sử lý môi trường, vv. Ngoài ra để nâng cao hiệu quả sử dụng vật
liệu, chúng tôi kết hợp tổng hợp nano carbon với một số vật liệu bán dẫn như: ZnO, BN, MoS2 để tạo ra vật liệu nanocomposites
có những tính chất hoàn toàn mới lạ mà vật thành phần không có được.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin liên lạc: TS. Trần Văn Khải
Email: tvkhai1509@hcmut.edu.vn - Phone: 070 332 7675

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. Ứng dụng vật liệu ống nanocarbon, graphene vào sơn epoxy-kẽm chống ăn mòn thép sử dụng cho công trình biển

Hình 1: Ứng
dụng graphene
trong công nghệ
chế tạo sơn
chống ăn mòn
công trình biển

2. Ứng dụng vật liệu graphene làm vật liệu
cảm biến

Hình 2: Ứng dụng graphene trong chế tạo cảm biến

4. Nanocomposite MoS2/graphene ứng
dụng làm vật liệu điện cực trong siêu tụ
điện
Hình 4: (a)
Graphene, (b) MoS2,
(c) Vật liệu kết hợp
MoS2/graphene, (d)
Ứng dụng của vật
liệu làm siêu tụ
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3. Nghiên cứu tổng hợp graphene chất
lượng cao

Hình 3: Tổng hợp tấm nano graphene bằng
phương pháp chiếu xạ vi sóng lên bột graphite.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH

1. Controllable synthesis of MoS2/graphene low-dimensional nanocomposites and their electrical properties, Applied Surface
Science, 2019, IF = 5.2, Q1.
2. Structural, optical and gas sensing properties of vertically well-aligned ZnO nanowires grown on graphene/Si substrate by
thermal evaporation method, Materials Characterization, 2018, IF = 3.2, Q1.
3. Direct production of highly conductive graphene with a low oxygen content by a microwave-assisted solvothermal method,
Chemical Engineering Journal, 2013, IF = 8.35, Q1.
4. Significant enhancement of blue emission and electrical conductivity of N-doped graphene, Journal of Materials Chemistry,
2012, IF = 6.3, Q1.
5. Comparison study of structural and optical properties of boron-doped and undoped graphene oxide films, Chemical Engineering Journal, 2012, IF = 8.35, Q1.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Tổng hợp và đặc trưng tính chất của vật liệu nanocomposite MoS2/graphene cho ứng dụng trong siêu tụ điện (Cấp C-ĐHQG
2018-2020)
2. Tổng hợp có điều khiển những dây và tấm nano kẽm oxít (ZnO) ở trên nền graphene và ứng dụng của nó ở trong cảm ứng khí
(Nafosted 2014-2018)
3. Sự tổng hợp đơn giản những tấm nano graphene sử dụng phương pháp lò vi sóng (2016, ĐHBK)
4. Tổng hợp, nghiên cứu tính chất quang và cảm biến khí của vật liệu nanocomposite ZnO-graphene bằng phương pháp đơn
giản nhiệt phân (2017, ĐHBK)
5. Tổng hợp vật liệu composite MoS2 cấu trúc nano trên nền graphene ứng dụng làm điện cực Siêu tụ điện (2017, ĐHBK)
6. Tổng hợp và khảo sát đặc tính của graphene bằng phương pháp khử hoá học từ graphene oxít để ứng dụng trong cảm biến
khí (2014, ĐHBK)

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

Hình 4: Graphene ở dạng bột và phân tán trong dung môi

ĐỐI TÁC

Hình 5: Ứng dụng graphene chế tạo cảm biến khí

1. Trương đại học Hanyang, Seoul, Korea
2. Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (VAST)

CÁC THÀNH VIÊN

1. TS. Trần Văn Khải - ĐHBK TP.HCM

5. TS. Vũ Anh Quang - ĐHBK TP.HCM

2. PGS.TS. Lê Văn Thăng- ĐHBK TP.HCM

6. NCS Lê Ngọc Long - ĐHBK TP.HCM

3. GS.TS. Trần Đại Lâm Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam

7. NCS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - ĐHBK TP.HCM

4. GS.TS. Hyoun Woo Kim ĐH Hanyang (HQ)

8. NCS. Vương Vĩnh Đạt - ĐHBK TP.HCM
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NHÓM NGHIÊN CỨU
ĐIỆN HOÁ - ĂN MÒN KIM LOẠI
ELECTROCHEMISTRY AND CORROSION

GIỚI THIỆU

Trên nền tảng điện hoá, nhóm phát triển vật liệu và công nghệ trong lĩnh vực chuyển hoá và tồn trữ năng lượng, cụ thể là vật
liệu cho các nguồn điện truyền thống và hiện đại như: acquy gel điện ly, pin Li-ion, pin Li-S… Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm
còn bao gồm độ bền vật liệu, đặc biệt là độ bền chống ăn mòn kim loại trong điều kiện tự nhiên và các môi trường xâm thực.
Nhóm cũng nghiên cứu các giải pháp chống ăn mòn như sơn phủ, xi mạ, ức chế… nhằm nâng cao tuổi thọ của công trình và
trang thiết bị trong sản xuất và đời sống.
Thời gian gần đây, nhóm tham gia thực hiện 1 Dự án Nhà nước, chủ trì 1 đề tài cấp thành phố, nhiều đề tài cấp trường, 2 hợp
tác khoa học với các đối tác quốc tế. Hàng năm, nhóm công bố khoảng 10 bài báo trong tạp chí KHCN quốc tế và trong nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PGS. TS. Nguyễn Nhị Trự
Điện thoại liên hệ: 0903 716 786 - Email: nntru@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU
* Phát triển vật liệu và công nghệ tồn trữ và chuyển hoá năng lượng: acquy gel điện ly, pin Li-ion, Li-S…
* Thử nghiệm đánh giá độ bền vật liệu trong điều kiện gia tốc và tự nhiên.
* Các giải pháp chống ăn mòn bằng sơn phủ độ bền cao, lớp mạ kim loại và hợp kim, ức chế ăn mòn kim loại…
Từ khoá/Keywords: thử nghiệm vật liệu, độ bền vật liệu, ăn mòn và bảo vệ kim loại, lớp phủ hữu cơ, mạ điện, vật liệu nguồn điện
(material testing, material durability, corrosion & protection, organic coating, electroplating, materials for power sources).

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH
1. Huynh Le Thanh Nguyen, Nguyen Thi My Anh, Tran Van Man, La Thi Hang, Tran Thu Trang, Tran Thi Thuy Dung, Electrode
composite LiFePO4@carbon: structure and electrochemical performances, Journal of Nanomaterials, 2019, Volume 2019, 10
pages; https://doi.org/10.1155/2019/2464920.
2. La Thi Hang, Nguyen Thi My Anh, Nguyen Nhi Tru, Huynh Le Thanh Nguyen, Le My Loan Phung, Modification of nanosized
LiFePO4 via nickel doping and graphene coating, International Journal of Nanotechnology (IJNT), 15(11-12), 914-924, 2018.

3. Nguyen Nhi Tru, Tran Mai Han, Vu Anh Quang, Luu Hoang Tam, Bui Thi Thao Nguyen, Corrosion of stainless steel water
storage tanks exposed in coastal atmospheric conditions, Vietnam Journal of Science & Technology, 56(3B), 1-10, 2018.
4. La Thi Hang, Nguyen Nhi Tru, Le My Loan Phung, Olivine structured LiFexYyPO4/C composite synthesized via solvothermal
route as cathode material for lithium batteries, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6E2), 267-271, 2018.

5. Nguyen Nhi Tru, Le Khac Duyen, Tran Mai Han, Corrosion of hot dipped Zinc coatings in humid tropical atmospheres, Corrosion Science and Technology, 16(5), 241-246, 2017

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu LiFePO4/Graphene làm cathode cho pin Lithium-ion, Đề tài ĐHQG, 2016-2017, CNĐT:
Nguyễn Thị Mỹ Anh.
2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite LiFePO4/carbon Ketjen black EC-600 JD làm điện cực cathode cho pin sạc lithium,
Đề tài Sở KHCN TPHCM, 2016-2018, CNĐT: Nguyễn Thị Mỹ Anh.
3. Nghiên cứu chế tạo nanocomposite cacbon-lưu huỳnh, hướng đến ứng dụng làm cathode trong pin Lithium-sulfur, Đề tài
ĐHBK, 2018-2019, CNĐT: Bùi Thị Thảo Nguyên.
4. Độ bền lớp sơn phủ bột trong môi trường nhiệt đới, Đề tài hợp tác với AGC, 2018-2027, Chủ trì: Nguyễn Nhị Trự.
5. Hiện trạng ăn mòn bồn chứa nước cấp bằng thép không gỉ trong môi trường nhiệt đới Việt Nam, 2017-2018, Đề tài hợp
tác Posco VST, Chủ trì: Nguyễn Nhị Trự.
6. Tổng hợp gel điện ly từ nanosilica sử dụng cho acquy chì axit, Đề tài ĐHBK, 2020, CNĐT: Lưu Hoàng Tâm.
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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

1. Chế tạo vật liệu cho các hệ thống chuyển hoá và tồn trữ năng lượng.
Chế tạo vật liệu cathode LiFePO4/EC 600JD cho pin Li-ion, gel điện ly cho acquy chì axit thế hệ mới vv…

2. Thử nghiệm, đánh giá tuổi thọ vật liệu trong điều kiện gia tốc và tự nhiên, tư vấn lựa chọn vật liệu phù hợp với môi trường sử dụng.
Thử nghiệm, đánh giá vật liệu phù hợp với TCVN, ISO, ASTM trong điều kiện phòng thí nghiệm và trong môi trường thực tế.

3. Xây dựng, triển khai công nghệ chế tạo vật liệu sơn phủ và các hệ sơn phủ có độ bền môi trường cao.
Chế tạo các màng sơn polyurea, polyuretan, fluoropolyme vv… và thiết kết hệ sơn phủ tuổi thọ cao (>15 năm), phù hợp với ISO 12944-5:2018.

4. Công nghệ xử lý bề mặt kim loại và hợp kim.
Công nghệ mạ Zn, hợp kim Zn-Fe, Zn-Ni với chất thụ động hoá thân thiện môi trường; các lớp mạ kim loại và hợp kim khác theo yêu cầu

ĐỐI TÁC

1. Đối tác nước ngoài: Công ty AGC (Nhật Bản), Dai Nippon Toryo (Nhật Bản), Posco (Hàn Quốc)…
2. Đối tác trong nước: PTN Hoá Lý ứng dụng (ĐH KHTN TPHCM), Trường ĐH Công nghệ GTVT, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (VAST), Trung
tâm nhiệt đới Việt Nga, Đại học Đà Nẵng, Công ty Lê Long, Công ty Thanh Luân, Nhà máy hoá chất Biên Hoà…

CÁC THÀNH VIÊN

Hiện tại, nhóm nghiên cứu Điện hoá - Ăn mòn kim loại gồm các thành viên sau:
1. PGS. TS. Nguyễn Nhị Trự - Trưởng nhóm
6. ThS. Bùi Thị Thảo Nguyên
2. PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thuỷ (Cộng tác viên) 7. ThS. La Thị Hằng (NCS)
3. TS. Nguyễn Bá Tài
8. ThS. Trần Thị Phương Thảo (NCS)
4. TS. Nguyễn Thị Mỹ Anh
9. KS. Trần Mai Hân (Cộng tác viên)
5. ThS. Lưu Hoàng Tâm
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NHÓM NGHIÊN CỨU
VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG MINH, BỀN VỮNG
SMART & SUSTAINABLE SYNERGY MATERIALS FOR CONSTRUCTION - S3MC

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm S3MC dựa trên bối cảnh nhận định hai vấn đề tác động có tính chi phối đối với những
nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực xây dựng nói chung và vật liệu xây dựng nói riêng đó là tính phát thải thấp khí CO2 và tính
bền công trình. Tập trung vào các giải pháp công nghệ, vật liệu xây dựng đáp ứng yêu cầu tính thân thiện môi trường, sản xuất
zero xả thải, không nung. Đồng thời đáp ứng yêu cầu tính bền vững, an toàn vận hành công trình khi chịu hỏa hoạn, xâm thực,
hóa chất, vi sinh vật

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Khánh Sơn
Điện thoại liên hệ: 0933.623.629 – Email: ksnguyen@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

* Nghiên cứu vấn đề gì (NCCB): công nghệ đúc bê-tông hai giai đoạn
cốt liệu sắp trước; vật liệu xi-măng siêu sunphát, vật liệu xi-măng calcium
sulfo aluminat; động học phân hủy vì nhiệt các vật liệu khoáng; vật liệu
bê-tông cốt liệu thực vật; động học tạo tủa calcite do vi khuẩn; kỹ thuật
phản ứng carbonát hóa cưỡng bức; vật liệu compozit sợi micro-nano
xi-măng bê-tông.
* Giải quyết vấn đề gì (NCCB & NCUD): hiệu quả sản xuất xanh, tiết kiệm
năng lượng trong công nghệ xi-măng, bê-tông; giải pháp vật liệu, cấu
kiện bê-tông xi-măng bền môi trường nước biển, môi trường ngầm
sunphát cao; giải pháp vật liệu xây không nung, tái sử dụng rác thải xây
dựng, xỉ thải công-nông nghiệp; kỹ thuật phủ vật liệu chống thấm, tự
lành, tự liền vết nứt, tăng cứng bề mặt; áp dụng chiến lược phòng chống
cháy, bảo vệ công trình xây dựng, giao thông.
* Hợp tác vấn đề gì: Đào tạo công nghệ xi-măng, bê-tông; Tư vấn và hợp
tác chuyên giao công nghệ sản xuất, đánh giá sản phẩm; Thiết kế và thi
công các phương án kỹ thuật, thiết bị.

Hình 1. Mô hình phát triển các giải pháp vật liệu xây dựng
thông minh và bền vững

Từ khoá/Keywords: smart cement-based material, multifunctional material, 3D printing concrete, fire protection, sustainable
construction
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1. Y. Melinge, C. Lanos, K. S. Nguyen, C. Daiguebonne, O. Guillou, S. Freslon, “One-Dimensional-Time Study of the Dehydration of
Plasterboards Under Standard Fire Condition (ISO 834): Thermo-Chemical Analysis”, Journal of Fire Sciences (SCI), Vol 29, Issue 4, pp.
299-316, 2011 (DOI: 10.1177/0734904110391889)
2. Nguyen Khanh Son, Nguyen Vinh Phuoc, Le Thi Duy Hanh, Huynh Ngoc Minh, Le Minh Son, Nguyen Thai Hoa, “EAF steel slag as
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3. Nguyen Ngoc Tri Huynh, Nghi Mai Phuong, Nguyen Phung Anh Toan, Nguyen Khanh Son,“Bacillus Subtilis HU58 Immobilized in
Micropores of Diatomite for Using in Self-healing Concrete”, Procedia Engineering (Scopus), Volume 171, pp. 598–605, 2017 (DOI:
10.1016/j.proeng.2017.01.385)
4. Nguyen Khanh Son, Nguyen Phung Anh Toan , Le Hong Thai, Ho Thanh Tri, Nguyen Ngoc Tri Huynh, Yap Soon Poh, Nobuhiro
Chijiwa, Nobuaki Otsuki “Chloride binding ability and anti-corrosion properties of supersulfated cement in seawater/sand mixing
concrete”, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 8 (Scopus) pp.367-376, (DOI:10.1007/978-981-10-6713-6_36)
5. Nguyen Khanh Son, Nguyen Trung Tin, Nguyen Ngoc Tri Huynh, Utilization of two-stage concreting method in the case of steel slag
aggregate
concrete,
IOP
Conference
Series:
Materials
Science
and
Engineering,
Vol
431
(Scopus)
<doi.org/10.1088/1757-899X/431/8/082008>

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Áp dụng lớp phủ nano Ag diệt khuẩn dùng trên các sản phẩm gốm sứ vệ sinh
2. Chất kết dính manhêzi phốtphát ứng dụng làm vật liệu chống cháy bị động ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt
3. Tái chế xỉ lò luyên thép như một thành phần phụ gia khoáng hoạt tính thay thế xi-măng
4. Vữa xi-măng đóng rắn nhanh manhêzi phốtphát
5. Sử dụng cát bờ-cát hút biển trong sản xuất vật liệu bê-tông phục vụ cho phát triển bền vững công trình ven biển, hải đảo
6. Ứng dụng hiệu quả chống thấm của vật liệu bê-tông xi-măng có tính tự liền
7. Vật liệu cách nhiệt theo cơ chế chuyển pha (phase change material)
8. Hiệu quả cải tiến tính chất bê-tông xi-măng sử dụng phụ gia hóa học nhả chậm
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* Hình ảnh về mô hình (NCCB)

Hình 2. Kỹ thuật dùng dung dịch vi khuẩn giúp tự liền, tự lành nứt vỡ bê-tông.
* Hình ảnh về trang thiết bị, sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng:

Hinh 3. Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm vật liệu silicat

Hinh 4. Thí nghiệm nhiệt thủy hóa xi-măng

Hinh 5. Phương pháp thí nghiệm bê-tông xi-măng chất lượng cao

Hinh 6. Sản phẩm phụ gia hóa học nhả chậm dạng viên vê

ĐỐI TÁC

Hinh 7. Thử nghiệm sản phẩm xi-măng
kháng ăn mòn nước biển SSC

* Trường/Viện: Viện vật liệu xây dựng-VIBM; Hội bê-tông Việt Nam; Khoa Sinh học- ĐH Công nghệ thực phẩm Tp.HCM; Khoa Xây dựng
– ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM; Dept. of Civil Engineering – Univ. of Malaya; Dept. of International Engineering – Tokyo Institute of
Technology; Dept. of Architecture – Tokyo Univ. of Science; Self-healing and Green Concrete research center – Sungkyunkwan Univ.;
Laboratory of Civil engineering and Mechanical engineering – INSA Rennes, Dept. of Geotechnical Engineering – Institute of Polytechnic
Montreal.
* Doanh nghiệp: Công ty Vicem-Hà Tiên 1; Fico-YTL; Phan Vũ Group; Vật liệu cách âm cách nhiệt Cát Tường; Sanomat; Daiwa
International; Extha SA
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10. ThS. NCS. Lê Văn Quang
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NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ
ĐỊA CƠ - NỀN MÓNG BÁCH KHOA
BK GEOTECH RESEARCH GROUP

GIỚI THIỆU

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của nhóm là xử lý, gia cố nền đất yếu, phân tích, tính toán các ứng xử của móng cọc, móng bè –
cọc, nền móng công trình ngầm, hố đào sâu, .... Hiện tại nhóm đang chủ trì thực hiện các đề tài cấp tỉnh/thành phố, đề tài cấp
Đại học Quốc gia và nhiều đề tài cấp cơ sở. Trong 5 năm vừa qua, nhóm đã hoàn thành 1 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 2 đề tài cấp
ĐHQG-HCM và nhiều đề tài cấp cơ sở với kết quả tốt. Nhóm cũng đã tiến hành phân tích, xử lý các sự cố nền móng cho nhiều
công trình thực tế. Hàng năm nhóm thực hiện công bố trung bình trên 10 bài báo tại các tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín. Nhóm
hiện đang có hợp tác với nhiều trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
PGS.TS. Lê Bá Vinh
Điện thoại liên hệ: 0913.713.704
Email: lebavinh@hcmut.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Xử lý, gia cố nền đất yếu
- Phân tích, tính toán ứng xử của móng cọc, móng bè – cọc, nền móng công trình ngầm, hố đào sâu, ...
Từ khoá/Keywords: xử lý, gia cố nền đất yếu, móng bè – cọc, hố đào sâu.

CÔNG BỐ ĐIỂN HÌNH
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SCIENCE AND EDUCATION” (IPICSE-2018), Moscow, 2018.
2. Le Ba Vinh, Phu Nhat Truyen, “Experimental studies on the effects of size of sample on consolidation characteristic of soils”,
Proceedings of International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), 2018, Hanoi, Vietnam, page 104, ISBN:
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ĐỊA CHẤT CẦN THƠ, Tạp chí Xây Dựng, Bộ Xây Dựng, 3/2015, 34-37, 2015
6. A node-based smoothed finite element method (NS-FEM) for stability analysis of dual square tunnels in cohesive-frictional soil
subjected to surcharge loading , Tạp chí Xây Dựng, Bộ Xây Dựng, 9/2015, 172-177, 2014, Vo Minh Thien, Nguyen Minh Tam,
Chau Ngoc An, Nguyen Chanh Hoang.

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN

1. Nghiên cứu ứng dụng giải pháp trụ xi măng đất gia cố đường đầu cầu, tỉnh Cà Mau.
2. Nghiên cứu ứng xử của móng bè – cọc & đề xuất thiết kế tối ưu.
3. Nghiên cứu phương pháp tính toán độ lún ổn định và độ lún theo thời gian của nền đất yếu được gia cố bằng cột đất ximăng.
4. Phân tích ảnh hưởng của khối đất đắp cạnh hố đào sâu đến cọc bên trong hố đào khi thi công móng tầng hầm trên đất yếu có
chiều dày lớn khu vực Tp. HCM. – 2014.
5. Phương pháp dự báo sự thay đổi sức chống cắt không thoát nước của sét mềm theo mức độ nén chặt và theo độ sâu.
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NHÓM NGHIÊN CỨU
VỀ SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU

MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES

GIỚI THIỆU

Trong quá trình sử dụng, công trình sẽ bị xuống cấp theo thời gian. Đây
là quy luật chắc chắn và là điều không tránh khỏi. Ngoài ra, do nhu cầu
sử dụng thực tế thay đổi, khả năng chịu tải của công trình cần được
nâng cấp để đáp ứng yêu cầu về tải trọng mà trong thiết kế có thể
chưa tính tới. Ví dụ, các công trình BTCT thiết kế theo tiêu chuẩn cũ,
không đáp ứng được tải trọng hiện tại hoặc tương lai thì cần được gia
cường. Công trình hiện hữu cần nâng cấp tải trọng để đáp ứng yêu cầu
sử dụng hiện tại và tương lai. Đặc biệt, những sự cố có thể xảy ra đối
với công trình trong quá trình sử dụng. Ví dụ như hỏa hoạn, nổ, động
đất, va chạm làm hư hỏng kết cấu ở những mức độ khác nhau. Do đó,
việc gia cường sửa chữa và gia cường nâng cấp kết cấu càng trở nên
cấp thiết.
Hỏa hoạn có thể xảy ra như đã chứng kiến trong quá khứ trên thế giới
và trong nước. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, công trình chung cư
Carina bị cháy hay vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại quốc tế ITC ở
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vào năm 2002 như Hình 1. Tuy nhiên,
những nghiên cứu trên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đặc
biệt là kết cấu BTCT.
Ở Việt Nam, động đất xảy ra ngày càng tăng cả về tần suất và cường
độ. Chỉ từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2014, cả nước có 27 trận động đất
có cường độ từ 2,5 đến 4,7 độ Richter (nguồn http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/27-tran-dong-dat-o-viet-nam-trong-nua-nam-qua-3035027.html). Trong lịch sử, Việt Nam
cũng đã có những trận động đất mạnh đến 6,75 độ Richter vào năm
1936 ở Điện Biên nằm trên phay đứt gãy Sông Mã và 6,8 độ Richter vào
năm 1983 ở Tuần Giáo nằm trên phay đứt gãy Sơn La. Hai trận động
đất lớn này không gây thiệt hại nhiều vì khi đó dân cư thưa thớt, nhà của
chủ yếu bằng gỗ, vách đất cốt tre. Ngoài ra, vào năm 1923 cũng có
một trận động đất với cường độ 6,1 độ Richter ở vùng biển Vũng Tàu
và Phan Thiết (nguồn http://dantri.com.vn/xa-hoi/dong-dat-o-vi-

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hình 1. Chung cư Carina Plaza (trái) và trung tâm thương mại quốc tế ITC (phải) bị cháy.
(nguồn:http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/896641/chay-chung-cu-ai-boi-thuon
g-cho-cu-dan ).

et-nam-co-the-len-toi-7-do-richter-1430787512.htm)¬ và cũng không
gây thiệt hại gì. Mặc dù chưa gây thiệt hại lớn về người và tài sản, các
trận động đất ngày càng nhiều và mạnh hơn, kết hợp với công trình
ngày càng xuống cấp theo thời gian sẽ là mối nguy hiểm được cảnh
báo trước.
Những công trình này đang đứng trước hai lựa chọn: 1) phá dỡ và xây
mới, 2) gia cường sửa chữa hoặc gia cường nâng cấp. So với giải pháp
đập bỏ và xây công trình mới, giải pháp gia cường nâng cấp kết cấu
đã thể hiện những ưu điểm nổi bật của nó như:
• Làm gián đoạn không đáng kể cho việc sử dụng công trình.
• Gia cường sẽ là giải pháp kinh tế hơn rất nhiều so với giải pháp đập
bỏ, xây mới.
• Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhiều vật liệu mới ra đời giúp
cho công tác gia cường và nâng cấp kết cấu càng trở nên dễ dàng hơn.
Hướng nghiên cứu chính của nhóm là đánh giá kết cấu hiện hữu và gia
cường nâng cấp kết cấu. Đây là hai lĩnh vực không thể tách rời nhau,
giống như việc khám bệnh và chữa bệnh của bác sĩ đối với bệnh nhân.
Đánh giá để cung cấp thông tin cho việc thiết kế gia cường. Gia cường
là bước tiếp theo quan trọng trong công tác gia cường hoặc nâng cấp
kết cấu.

TS. Cao Văn Vui
Điện thoại liên hệ: 0968563014 - Email: cvvui@hcmut.edu.vn
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Đánh giá kết cấu
Gia cường sửa chữa/Gia cường nâng cấp
Kết cấu Composite
Kết cấu chịu động đất
Đánh giá và gia cường kết cấu bị cháy
Từ khoá/Keywords: Reinforced concrete structures; Concrete filled steel tube; FRP; Modelling; FEM; Damage assessment;
Strengthening; Upgrading; Earthquake; Fire

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN
STT

64

Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

Thời gian

Cấp quản lý

Trách nhiệm

1

Đánh giá hư hại của kết cấu BTCT gia cường bằng FRP chịu động đất có
xét đến tương tác giữa đất nền và kết cấu.

2018-2020

Nghiên cứu cơ
bản-Bộ KHCN

Chủ nhiệm

2

Phát triển và ứng dụng phương pháp phần tử chuyển động cho các bài
toán động lực học kết cấu tấm Mindlin trên nền đàn nhớt.

2018-2020

Nghiên cứu cơ
bản-Bộ KHCN

Tham gia

3

Đánh giá hư hại của khung bê tông cốt thép gia cường bằng FRP chịu
động đất có xét đến dư chấn

2018-2020

ĐHQG loại C

Chủ nhiệm

4

Phân tích hư hại của trụ cầu BTCT chịu động đất gần và xa phay đứt gãy

2018-2019

Trường

Chủ nhiệm

5

Ứng xử của ống thép nhồi bê tông (CFST) chịu tải lặp dọc trục

2018-2019

Trường

Tham gia

6

Phân tích khả năng chịu động đất của trụ cầu BTCT bị ăn mòn

2016-2017

Trường

Chủ nhiệm
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GEOTECHNICAL ENGINEERING FOR TRANSPORTATION AND SLIDING (GEOBHE)

GIỚI THIỆU

Nhóm nghiên cứu GeoBHE tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ gia cố xử lý nền đất yếu phục vụ các công trình giao
thông như Bấc thấm (Prefabricated Vertical Drain – PVD), Công nghệ Đất trộn xi măng (SCM) gồm – Trộn khô trộn nông (SCSM)
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báo sạt lở sớm. Triết lý nghiên cứu của GeoBHE là vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cải tiến hay tạo ra các giải pháp mới,
hiệu quả, bền vững, và thân thiện môi trường cho cộng đồng.
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