
PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CƠ ĐIỆN 

1. PTN Kĩ thuật Cơ khí thủy lực 

Địa chỉ: Phòng 107, nhà C12, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 90m2 

Vốn đầu tư: 1,038,291,000 đ 

Cán bộ quản lý:  

- Trưởng phòng: ThS Nguyễn Phúc Trường 

- Phó phòng: KS Phạm Thị Thanh Hải 

Chức năng: 

+ Phục vụ cho các môn học: 

-  Máy và tự động thủy khí. 

- Máy và thiết bị Mỏ. 

- Điện, điện tử. 

- Khoan khai thác. 

- Khoan thăm dò. 

- Lọc hóa dầu. 

+ Thực hiện các nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu: 

- Thí nghiệm Kỹ thuật Cơ khí (Kim loại học, Kỹ thuật gia công và Kỹ thuật đo). 

- Thí nghiệm Thủy lực (Thủy lực đại cương, Truyền động thủy lực và khí nén). 

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của PTN: 

a. Thiết bị dùng trong Thí nghiệm Thủy lực 

Tên máy móc thiết bị Mô tả 

 

 
Bộ nguồn cấp nước 

- Bể chứa nước (tổng thể tích 165 lít), trong 

đó bể đo lưu lượng có thể tích 40 lít. 

- Bơm ly tâm (công suất 0,37 kW, lưu lượng  

3080 lít/phút, cột áp 20,112,8 m). 

- Van điều chỉnh lưu lượng VBN (van màu 

đỏ). 

- Van xả nước của bể đo lưu lượng. 

- Các van xả đáy (xả nước ra ngoài khi kết 

thúc thí nghiệm). 

- Ống báo mức (ở mặt bên của Bộ nguồn 

cấp nước): Báo mức nước trong bể đo lưu 



lượng. 

- Công tắc ON/OFF (ở mặt bên của Bộ 

nguồn cấp nước) : Để cấp điện hoặc cắt 

điện cho bơm. 

 
Ống venturi – dùng trong thí nghiệm xác định 

vận tốc dòng chảy, vẽ đường năng đường đo 

áp 

- Ống Venturi đặt nằm ngang, trên ống có 

các vị trí (từ 0  6) được nối với các ống 

đo áp tĩnh (Ht). Ống đo áp trên vị trí 7 là 

ống chữ L đo cột áp toàn phần (E). 

- Van điều chỉnh lưu lượng VBTN (van có 

mầu đỏ). 

- Bơm tay và các ống dẫn.  

 



 
Sơ đồ mạch thủy lực đo tổn thất cục bộ 

- Thiết bị của thí nghiệm tổn thất năng 

lượng cục bộ là một mạch thuỷ lực gồm 

các phần tử. 

- Có 12 ống đo áp và 2 đồng hồ đo áp suất.  

 
Thiết bị thí nghiệm đo tổn thất dọc đường 

 

- Bộ thiết bị thí nghiệm bao gồm các phần 

tử khác nhau sử dụng kết hợp với Bộ 

nguồn cấp nước (FME 00), bao gồm: 

- Ống dẫn có đầu nối nhanh được nối một 

đầu ống trên Bộ nguồn cấp nước. 

- Ống dẫn kim loại có đường kính trong 

4mm, đường kính ngoài 6mm, chiều dài 

500mm. 

- Hai ống đo áp (có thước chia từ 

0500mm) và 2 đồng hồ đo áp (dải đo từ 

02,5bar). 

- Dụng cụ đo áp và các van được bố trí như 

trong Hình 



 
Dụng cụ thí nghiệm Râynôn – xác định trạng 

thái chảy 

- Các thông số của thiết bị trong bài thí 

nghiệm: 

- + Bình nước màu: thể tích 0,3 lít 

- + Ống quan sát trạng thái chảy của nước 

có các thông số sau: 

- + Đường kính trong: 10 mm 

- + Đường kính ngoài: 13 mm 

- + Độ dài: 700 mm 

 

  

 

b. Thiết bị thí nghiệm thủy lực (truyền động thủy lực) do bộ môn tự thiết kế và xây 

dựng 

Tên máy móc thiết bị Mô tả  

 

Bộ nguồn thuỷ lực 30L 

- Công suất: 2.2 kW 

- Áp xuất max: 250 bar 

- Lưu lượng: 10 l/ph 

Cụm van phân phối 3 tay điều khiển 

- Áp suất max: 210 bar 

- Lưu lượng: 30 l/ph 

Van điều chỉnh áp suất 

- Áp suất max: 300 bar 

- Lưu lượng: 40 l/ph 



Bộ thí nghiệm thủy lực – truyền động thủy 

lực – phục vụ môn học truyền động và tự 

động thủy lực thể tích 

 

 

Van điều chỉnh lưu lượng 

- Áp suất max: 210 bar 

- Lưu lượng: 30 l/ph 

Xy lanh thuỷ lực 

- Kích thước D:Storke: 40:200 mm 

- Áp suất max: 210 bar 

Mô tơ thuỷ lực 

- Áp suất max: 210 bar 

- Lưu lượng: 30 l/ph 

Đồng hồ đo áp suất 

- Áp suất max: 210 bar 

Bình đo lưu lượng 

- Thể tích: 5 lít 

Bộ đường ống, khớp nối nhanh 

Bàn treo thiết bị thí nghiệm 

- Kích thước: 1,600 x 1,000 x 1,500 mm 

 

c. Thiết bị thí nghiệm khí nén và truyền động tự động khí nén do bộ môn tự thiết 

kế và xây dựng 

Tên máy móc thiết bị Mô tả  

 

Giá thí nghiệm khí nén và truyền động khí nén 

– Phục vụ môn học truyền động và tự động 

khí nén 

 

Các phần tử khí nén và dây đấu nối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bộ điều khiển PLC – S7200 

Bộ điều khiển PLC – S7200 

Và các thiết bị điện, rơ le, đường dây đấu nối 

đi kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy nén khí TA-65(1F) 

Máy nén khí TA-65(1F), đầu nén kiểu 03 pít 

tông, công suất động cơ 3HP, 220 

AC/1450v/p, có bánh xe di dộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thiết bị dùng trong thí nghiệm vật liệu và kim loại học 

Tên máy móc thiết bị Mô tả 

 
Máy đo độ cứng vi tế bào HV1000 – dùng cho 

thí nghiệm vật liệu 

 

- Model: HV100 

- Hãng sản xuất: Siom – Trung Quốc 

- Đơn vị đo tối thiểu: 0.5µm 

- Chiều cao lớn nhất của mẫu vật đo 

- Kích thước (LxDxH): 405x290x480mm 

- Khối lượng: 25kg 

- Nguồn điện: AC 220V +5%, 5060Hz 

 
Kim tướng DM2500Leica – dùng cho thí 

nghiệm vật liệu 

 

- Model: DM 2500 Leica 

- Xuất xứ: Trung Quốc/ Đức 

- Hãng sản xuất: Leica – Microsystems – 

CHLB Đức 

- Hệ thống quang học vô tiêu có hiệu chỉnh 

ánh sáng 

- Hệ thống hỗ trợ màng chắn đánh dấu mầu 

(CDA) 

 
Máy mài và đánh bóng kim loại A3HA – dùng 

cho thí nghiệm vật liệu 

- Model: A3HA 

- Hãng sản xuất: Top Tech/ Đài Loan 

- Xuất xứ: Đài Loan 

- Dạng để bàn, phương pháp mài tự động, 

với 02 đĩa 

- Đường kính đĩa mài: 200 

- Tốc độ quay: 0  600 vòng/phút 

- Công suất máy: 250W 

- Bộ phận làm mát: 02 

- Số lượng mẫu: 03 mẫu 

- Kích thước phôi: 32mm 

- Lực nén mỗi mẫu: 0  5kgf 



- Tốc độ nhiệt tự động: 60 vòng/phút 

- Kích thước (WxDxH): 740x700x540mm 

- Nguồn điện: AC 220V 1 

- Khối lượng: 70kg 

 

2. PTN Kỹ thuật điện – Điện tử 

Địa chỉ: Tầng 1 nhà D, trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 200 m2 

Vốn đầu tư: 1,312,269,711đ 

Cán bộ quản lý: - Trưởng phòng: Ths Nguyễn Trường Giang  

Chức năng: 

Phòng thí nghiệm này có thể đảm bảo cho cán bộ, học viên cao học và sinh viên thí 

nghiệm, nghiên cứu khoa học về các chuyên đề như: Lý thuyết mạch điện và điện tử; Kỹ 

thuật điện tử tương tự; Kỹ thuật điện tử số; Kỹ thuật điện tử công suất; Máy điện và điều 

khiển máy điện; Bảo vệ rơle điện tử số; Điều khiển số và logic; PLC-lập trình và ứng 

dụng; Vi xử lý và giao diện máy tính; Kỹ thuật vi điều khiển; Truyền và xử lý tín hiệu 

tương tự; Truyền và xử lý tín hiệu số; Kỹ thuật đo lường và cảm biến; Hệ thống phát, thu 

và xử lý tín hiệu truyền hình công nghiệp; Các mô hình điện-điện tử điều khiển một số 

thiết bị thông dụng như: thang máy, trục tải, băng tải, máy xúc, đèn giao thông; Mô hình 

dàn trải các thiết bị điện tử như máy tính, tivi màu v.v… 

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của PTN: 



TT Module 
Số 

lượng 
Nội dungthí nghiệm 

1 MCM1/EV 02 

• Các định luật, nguyên lý cơ bản về mạch điện: Định luật 

Ohm; Định luật Kirchhoff 1&2; Định lý Thevenin; Định lý 

Norton; 

• Nguyên lý xếp chồng; Điều kiện đưa công suất cực đại từ 

nguồn đến tải. 

 

2 MCM2/EV 02 

• Mạch điện xoay chiều một pha: Khảo sát quan hệ giữa dòng 

điện và điện áp trong các mạch R-L, R-C, R-L-C nối tiếp và 

song song; 

• Khảo sát các hiện tượng cộng hưởng điện áp và cộng hưởng 

dòng điện;  

• Các dạng công suất trong mạch xoay chiều; 

• Nguyên lý của máy biến áp, và động cơ điện một chiều. 

 

3 MCM4/EV 02 

• Các phần tử bán dẫn cơ bản: Khảo sát các đường đặc tính, 

các phương pháp định điểm làm việc tĩnh, các sơ đồ đấu nối 

của transistor lưỡng cực, transistor trường; 

• Khảo sát đặc tính của một số linh kiện quang-điện tử cơ 

bản: transistor quang, diot quang, điện trở quang; 

• Khảo sát sự phụ thuộc của điện trở theo nhiệt độ. 



 

4 MCM5/EV 02 

• Khảo sát mạch khuếch đại: Đo và tính toán các thông số 

chủ yếu của các mạch khuếch đại điện áp xoay chiều, 

khuếch đại vi sai, khuếch đại đảo pha, khuếch đại công 

suất; 

• Khảo sát các phương pháp nối tầng trong khuếch đại: ghép 

tầng dùng điện dung, dùng biến áp và ghép trực tiếp. 

 

5 MCM7/EV 02 

Khuếch đại thuật toán: Khảo sát các mạch ứng dụng của vi 

mạch thuật toán như khuếch đại đảo, khuếch đại không đảo, 

mạch cộng, mạch trừ, mạch tích phân, mạch vi phân, mạch tạo 

hàm, các mạch tạo sóng , mạch biến đổi điện áp-tần số và các 

mạch lọc. 



 

6 MCM8/EV 02 

Mạch điện tử số 1: Khảo sát các mạch logic tương tự, logic số, 

flip – flops, thanh ghi, mã hóa và giải mã, chỉ thị 7 thanh, bộ 

cộng, bộ so sánh, bộ chuyển đổi A/D, D/A. 

 

7 MCM9/EV 01 

Mạch điện tử số 2: Khảo sát các bộ dồn kênh, phân kênh, các 

bộ đếm đồng bộ và không đồng bộ, mạch mô phỏng tín hiệu 

đốn giao thông, bộ đếm và đo tần số, các hệ thống biến đổi và 

xử lý số. 



 

8 MCM10/EV 01 

Khảo sát mạch ổn áp, ổn áp có điều khiển, IC ổn áp, IC định 

thời, đặc tính hiển thị LCD, cách ly quang (Opto), mạch thu 

phát hồng ngoại, IC định thời 555. 

 

9 MCM11/EV 02 

Nguồn một chiều: Khảo sát các mạch chỉnh lưu có điều khiển 

và không điều khiển, các mạch ổn áp 1 chiều, mạch điều chế 

độ rộng xung, mạch biến đổi một chiều. 



 

10 MCM12/EV 02 

Đo lường và cảm biến, Điều khiển ON-OFF, P, I, D, PID: 

Khảo sát các loại cảm biến ánh sáng: photoresistor, photođioe, 

phototransistor; Cảm biến nhiệt độ: NTC thermistor, PTC 

thermistor và thermal resistance. Khảo sát các quá trình điều 

khiển tự động. 

 

11 MCM13/EV 02 

Điều khiển Động cơ một chiều, Động cơ đồng bộ, Động cơ 

bước: Khảo sát các mạch và phương pháp điều khiển tự động 

tốc độ động cơ DC và AC; Điều khiển số và tương tự động cơ 

bước. 



 

12 MCM14/EV 02 

Cảm biến nhiệt, lực, ánh sáng, thu phát siêu âm...:Khảo sát các 

loại cảm biến: cảm biến nhiệt độ, cảm biến gần, cảm biến hiệu 

ứng Hall, cảm biến lực, cảm biến hồng ngoại, mạch thu phát 

siêu âm. 

 

13 MCM2T/EV 02 

Mạch điện ba pha: Khảo sát các phương pháp nối nguồn và tải 

mạch 3 pha, nghiệm lại các quan hệ giữa dòng và điện áp dây 

với dòng và điện áp pha, khảo sát tác dụng của dây trung tính 

trong mạch ba pha 4 dây. 



 

14 

Bộthí nghiệm 

về UPS 

(MCM15/EV) 

01 

Bộthí nghiệm về bộ cấp nguồn liên tục(UPS) – nghịch lưu một 

pha: Khảo sát hoạt động của UPS; sử dụng mạch L-C lọc điện 

áp ra; hoạt động với tải R, L, C; tạo các sự cố khi hoạt động. 

 

15 MCM30/EV 01 

Bộ thực hành điều chế xung: Lấy mẫu tín hiệu tương tự, lý 

thuyết lấy mẫu, phổ tín hiệu lấy mẫu và tần số lấy mẫu. Khôi 

phục lại tín hiệu analog từ các mẫu. Điều chế xung 

PAM/PPM/PWM. Mã hoá số tín hiệu PCM/DELTA. Bộ hợp 

kênh theo thời gian (TDM) của tín hiệu PAM/PCM. Hệ thống 

truyền thông sử dụng PAM, PPM, PWM tuyến tính và 

adaptive, delta, PCM, PAM và PCM nhiều kênh. Điểm lấy mẫu 

tối ưu có thể chấp nhận. Tác dụng của truyền và nhiễu. Truyền 

âm thanh. Một số hư hỏng thường gặp. 



 

16 MCM32/EV 01 

Bộ thí nghiệm về hệ thống thông tin số tiên tiến: 

• Hệ thống truyền tin 4 kênh PCM/TDM; 

• Thiết lập một khung dữ liệu PCM; 

• Truyền tốc độ 64 kb/s thông qua kênh thoại; 

• Hoạt động của bộ mã hóa AMI/HDB3/CMI 

• Mạch truyền và nhận; 

• Đặc điểm của các kênh truyền dẫn và nhiễu; 

• Cân bằng kênh và mạch ALBO; 

• Xung phục hồi; 

• Bộ giải mã AMI/HDB3/CMI 

• Khôi phục khung đồng bộ; 

• Thời gian chuyển mạch của các kênh PCM; 

• Hiệu ứng nhiễu và đo tỷ lệ lỗi; 

• Kết nối đa kênh PCM, đồng thời truyền tín hiệu thoại và 

truyền dữ liệu 

• Kết nối máy tính thông qua giao diện RS232/USB 

 

17 Z1/EV 01 

• Bộ thí nghiệm vi xử lý 8 bit: Phân tích cấu trúc phần cứng 

của vi xử lý 8-bit;Lập trình hệ thống vi xử lý 8-bit; 

Chuyển đổi A/D, D/A. 

• Bộ thí nghiệm vi xử lý 8 bit: 

• Lập trình cho hệ vi xử lý 8 bit; 

• Hướng dẫn và điều khiển từ chương trình giám sát; 

• Phân tích cấu trúc phần cứng; 

• Bộ nhớ RAM/ROM; 

• Mở rộng BUS tín hiệu: giao diện và lập trình; 



• Theo dõi tín hiệu BUS; 

• Giao diện nối tiếp với ngoại vi; 

 

 



18 Z3/EV 01 

Bộ thí nghiệm vi xử lý 32 bit:Phân tích cấu trúc phần cứng của 

vi xử lý 80386EX. Lập trình hệ thống vi xử lý 32-bit cấu trúc 

chương trình mó mỏy và sử dụng ngôn ngữ assembler. Chuyển 

đổi A/D, D/A. Kết nối với máy tính. Bàn phím điều khiển kết 

hợp hiển thị LCD. Giao tiếp song song. Giao tiếp nối tiếp. 

 

19 
Z10/EV- 

ST62E25 
01 

Bộ thí nghiệm vi điều khiển: Lập trình hệ vi điều khiển. Tìm 

hiểu sơ đồ khối của vi điều khiển ST62E25. Phát triển code 

chương trình. Chuyển đổi A/D. Sử dụng bộ timers. Truyền 

thông nối tiếp RS-232. 

 

20 

Vali Thiết bị 

thí nghiệm kỹ 

thuật cao tần 

ECS-1 

01 

Mạch giảm dải thông tần số. Mạch chuyển đổi dạng sóng. 

Mạch giao động LC. Mạch biến đổi dạng sóng phi tuyến. Mạch 

điều chế biên độ.Mạch điều chế tần số. 



 



21 

Vali Thí 

nghiệm 

nguyên lý 

hoạt động 

máy tính 

KDS-1 

01 

Nguyên lý tổ hợp mạch đơn vị số học ALU. Bộ nhớ truy xuất 

ngẫu nhiên RAM. Truy xuất đọc/ghi BUS số liệu BUS điều 

khiển và BUS địa chỉ của bộ điều khiển. Bộ điều khiển chương 

trình. Chạy một chương trình đơn giản. 

 

22 

Vali thí 

nghiệm kỹ 

thuật điều 

khiển tự động 

ứng dụng 

PLC: EL-

PLC1 

01 

I/O 38 cổng nối ghép PLC ứng dụng để điều khiển đèn LED, 

động cơ cùng tín hiệu đầu vào của các bộ cảm biến từ, phát 

xung, nút ấn logic kết hợp với nhau để thực hiện 14 bài thí 

nghiệm. Thí nghiệm các hàm logic AND, OR, NOR. Thí 

nghiệm bộ Time, Counter. Thí nghiệm lệnh rẽ nhánh. Thí 

nghiệm chức năng điều khiển số liệu. Thí nghiệm sử dụng rơle 

điôt. Thí nghiệm điều khiển động cơ. Thí nghiệm điều khiển 

thùng trộn nhiên liệu. Thí nghiệm điều khiển đèn giao thông. 

Thí nghiệm điều khiển đếm linh kiện. Thí nghiệm điều khiển 

băng tải. Thí nghiệm điều khiển thay dao máy công cụ. Thí 

nghiệm điều khiển tay máy. Thí nghiệm điều khiển mô hình 

thang máy. Thí nghiệm điều khiển máy đột dập. 

 

23 
Mô hình 

thang máy 3D 

thực hành " 

01 
Cổng kết nối I/O với PLC. Động cơ một chiều. Cơ cấu đảo 

chiều quay động cơ bằng rơle. Bộ cảm biến định vị trí cabin. 

Đèn LED hiển thị các trạng thái hoạt động của thang máy chiều 



Điều khiển tự 

động " ứng 

dụng PLC: 

ELDD - 1 

lên, chiều xuống điểm dừng. Bảng phím bấm mềm để thực hiện 

lệnh gọi cabin, mở cửa đóng cửa. Loa báo trạng thái đóng mở 

cửa. 

 

24 

Mô hình máy 

xúc 3D thực 

hành kỹ thuật 

"Điều khiển 

tự động" ứng 

dụng PLC: 

ELDC-1 

01 

Mô hình hoạt động được nhờ các động cơ quay các bánh xe, 

nâng hạ tay gàu, hoạt động của gàu xúc. Mô hình được nối với 

hộp điều khiển qua hệ thống dây cáp tín hiệu. Cổng kết nối I/O 

với PLC. Nút ấn điều khiển bằng tay. 

 

25    

26    



27 

Thiết bị thí 

nghiệm bảo 

vệ rơ le điện 

tử số 

10 

Rơle bảo vệ kỹ thuật số bảo vệ đa chức năng: Quá tải 

(Overload, Overcurrent - OL); Non tải (Underload, 

Undercurrent - UL);Mất pha (phaseloss -PL); Chạm đất 

(Ground Fault- GF);Mất cân bằng pha (Phase Unbalance - PU). 

Ngược pha (Phase Reversal - PR); Kẹt rôto (Locked rotor - 

LR); Ngắn mạch (Short circuit - SC); Mất cân bằng điện áp 

(Voltage Unbalance VU); Quá áp (Over-voltage - OV); Dưới 

áp (Under-voltage - UV). 

 

28 

Bộ thí nghiệm 

Văn Lang 

VL318  

01 

TV màu dàn trải 14": Linh kiện Nhật, trải theo sơ đồ khối 

tuner, CPU, IF, công suất âm tần, matrix colour + Y vert, + X 

horiz khuếch đại tín hiệu + Y + điều khiển.Khuếch đại sắc trên 

một tâm panel đứng. 

 

29 
Mô hình bổ 

cắt máy điện 
01 

Mô hình bổ cắt máy điện một chiều 70W (Hoạt động được); 



 



30 
Mô hình bổ 

cắt máy điện 
01 

Mô hình bổ cắt máy phát điện 3 pha 150W (Hoạt động được); 

 

31 
Mô hình bổ 

cắt máy điện 
01 

Mô hình bổ cắt động cơ ba pha 1/4 HP (Hoạt động được); 

 

32 
Mô hình bổ 

cắt máy điện 
01 

Mô hình bổ cắt động cơ một pha 1/4 HP (Hoạt động được). 

 

33 

Mô hình 

Palăng 3D 

thực hành 

"Điều khiển 

tự động" ứng 

01 

Cổng kết nối I/O với PLC. Hai động cơ một chiều. Cơ cấu đảo 

chiều quay bằng rơle. Nam châm điện hút nhả hàng. Bộ cảm 

biến định vị trí xe lăn. Nút ấn điều khiển bằng tay. 



dụng PLC: 

EL - WK 

 

34 

Mô hình điều 

khiển nhiệt độ 

3D 

01 

Mô hình thí nghiệm mở rộng trong bộ thí nghiệm nguyên lý 

điều khiển tự động ghép nối máy tính EC-CAT. Mô hình thu 

nhỏ của hệ thống điều khiển nhiệt trong công nghiệp. ứng dụng 

phương pháp điều khiển PID số theo thời gian thực. Cho phép 

đặt nhiệt độ gia nhiệt và thực hiện điều khiển bám. Mạch lực 

chấp hành điều áp xoay chiều. Phản hồi nhiệt độ bằng phương 

pháp điện trở nhiệt tuyến tính. 

35 

Bộ thí nghiệm 

Văn Lang 

VL322 

01 

Đầu phát hình mini: Là một máy phát nhỏ phát tín hiệu video 

và audio cho các máy thu hình trong khu vực nhỏ 

36 

Bộ thí nghiệm 

Văn Lang 

VL324 

01 

Mạch điện tử điều khiển thang máy 3 tầng + mô hình cơ khí 

thang máy. 

37 

Bộ thí nghiệm 

Văn Lang 

VL325 

01 

Mô hình dàn trải máy phát hình TV VHF 

38 
Truyền hình 

công nghiệp 
01 

Camera, TV màu, Cáp đồng trục, Cáp quang 

 

39 
Bộ thí nghiệm 

điện gia dụng 
02 

Kỹ thuật lắp phụ kiện  

Lắp bảng điện vào tường. Lắp công tơ một pha. Đấu mạch điện 

chiếu sáng bằng công tắc 3 cọc. Kiểm tra mạch chiếu sáng. 

Quấn và lắp ráp máy biến áp. Bảng điện có chân 1000 x 

8000mm 

 

3. PTN Tự động hóa Xí nghiệp Mỏ - Dầu khí 

Địa chỉ: -  PTN Tự động hóa - 01, phòng 107 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

    - PTN Tự động hóa - 02, phòng 210 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

    - PTN Tự động hóa cơ sở đào tạo Vũng Tàu 

Diện tích: - PTN Tự động hóa - 01: 150 m2  

       - PTN Tự động hóa - 02: 100 m2 

Vốn đầu tư: 699,061,890 đ 

Cán bộ quản lý:  

-  TS Đặng Văn Chí - Trưởng phòng 



- Phan Thị Mai Phương - Phó phòng 

Chức năng: 

Các chức năng chính của PTN Tự động hóa-01: 

▪ Đo lường các đại lượng điện và phi điện, đo lường và điều khiển bằng máy tính 

trên mô hình trong PTN.  

▪ Khảo sát, phân tích, đánh giá các thiết bị tự động: các loại cảm biến, bộ truyền 

động, cơ cấu chấp hành… 

▪ Thực nghiệm xây dựng mô hình toán cho đối tượng, sử dụng thành thạo phần 

mềm chuyên dụng thiết kế và mô phỏng hệ thống.  

▪ Thiết kế hiệu chỉnh và ổn định cho các hệ thống tự động, thực nghiệm bộ điều 

khiển thiết kế trên các hệ thống thực, phân tích đánh giá các kết quả thực nghiệm.  

▪ Thiết lập các cấu hình giao tiếp, giao diện người dùng, thu thập số liệu và điều 

khiển thông qua cổng ngoại vi máy tính, card chuyên dùng.  

▪ Phân tích và thiết kế, cài đặt luật điều khiển số cho hệ thống sử dụng các ngôn ngữ 

lập trình thông dụng như VB, C++, Matlab hoặc Labview,... 

▪ Tích hợp, lập trình, vận hành điều khiển và giám sát thông qua mạng truyền thông 

công nghiệp. Thiết kế xây dựng dự án sử dụng mạng truyền thông công nghiệp. 

▪ Đào tạo vận hành hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén trong tự động hóa quá 

trình sản xuất. 

▪ Đào tạo kĩ năng tích hợp hệ thống, lắp đặt và bảo trì các hệ thống tự động trong 

thực tế. 

▪ Cài đặt biến tần và ứng dụng trong công nghiệp, thực hiện các chương trình điều 

khiển sử dụng PLC – Biến tần, giao tiếp người máy (HMI),... 

▪ Nghiên cứu phát triển, thiết kế chế tạo Robot, ứng dụng trong lĩnh vực khai thác 

mỏ, địa chất và dầu khí. 

▪ Thiết kế, chế tạo các mô hình học tập và đào tạo phục vụ cho các đề tài NCKH 

sinh viên, đồ án tốt nghiệp, thi Robocon, đề tài NCKH các cấp, cao học và NCS, 

thực hiện chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, các cơ quan xí nghiệp… 

   Phòng thí nghiệm Tự động hóa-02: 

 Đây là phòng thí nghiệm hiện đại về Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa vừa mới 

được thành lập với các trang thiết bị cập nhật khá hoàn chỉnh và tiên tiến, được tài trợ bởi 

Công ty ứng dụng giải pháp công nghệ (Astec). Với 10 bàn thí nghiệm và thực hành đồng 

bộ thiết bị điều khiển lập trình PLC, Logo, Biến tần, cơ cấu chấp hành…cùng với hàng 

chục các module ghép nối chuyên dụng của các hãng nổi tiếng khác nhau:  như Siemens, 

Danfoss, ABB, Omron, Mitsubishi, Toshiba…Sự ra đời của PTN TĐH-02 đã đáp ứng 

được các nhu cầu ngày càng tăng về quy mô đào tạo, thực hành nâng cao, nghiên cứu 

khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực Tự động hóa trong các xí  nghiệp 

công nghiệp Mỏ và Dầu khí.      

 Phòng thí nghiệm Tự động hóa cơ sở Vũng Tàu: 



  Phòng thí nghiệm được thành lập từ năm 2014 với một số các thiết bị ban đầu được 

tài trợ bởi Công ty Astec bao gồm các loại cảm biến và cơ cấu chấp hành, các mô hình 

điều khiển PLC-Biến tần của Siemens, Tủ đào tạo thực hành đồng bộ cài đặt điều khiển 

trên biến tần ABB, Kit thực hành Vi điều khiển…Sự ra đời của Phòng thí nghiệm tại cơ 

sở Vũng Tàu đã phần nào đáp ứng kịp thời các yêu cầu cơ bản về thí nghiệm, thực hành 

các môn học chuyên ngành. Trong thời gian tới PTN sẽ được Nhà Trường tiếp tục đầu tư 

nâng cấp, mở rộng để có thể thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, thực hành thí nghiệm 

nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về đào tạo kỹ sư chuyên ngành Tự động hóa Dầu khí 

tại cơ sở Vũng Tàu.     

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của PTN: 

 

 

Thí nghiệm đo lường và điều khiển bằng máy tính PTN TĐH-01  

 

Các mô hình thí nghiệm điều khiển truyền động điện tự động PTN TĐH -01 



 

Sinh viên thực hành tại PTN TĐH-02 

  

 

 
 

Mô hình thực hành TĐH hệ thống bơm PTN TĐH-01 

 



 

Các mô hình TĐH QTSX – PTN TĐH-01 

 

 

 

PTN – TĐH - 01 

4. PTN Máy và thiết bị Mỏ 

Địa chỉ: Phòng F1.10, trường ĐH Mỏ - Địa Chất. 



    Phòng 103, Nhà C5, ĐH Bách khoa  

Diện tích: Tổng diện tích 200 m2 

Vốn đầu tư: 462,669,213 đ 

Cán bộ quản lý:  

- Trưởng phòng: ThS Trần Ngọc Minh 

- Phó phòng: KS Lê Thị Hồng Thắng 

Chức năng:  

Với các trang thiết bị hiện có, Phòng thí nghiệm của Bộ môn đang phục vụ đào tạo cho 

sinh viên chuyên ngành: Máy và Thiết bị mỏ, Máy và Tự động thủy khí, Công nghệ chế 

tạo máy, Tuyển khoáng, Tự động hóa.  

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của PTN: 

 

Hình 1. Hệ thống trạm bơm với hệ thống đường ống hút, xả và bể chứa tại phòng thí 

nghiệm máy thủy khí (Bộ môn Máy và TB Mỏ), phòng 103 nhà C5. 



 

Hình 3. Cụm quạt gió ly tâm  và hướng trục Phòng thí nghiệm máy thủy khí Nhà C5-Bộ 

môn Máy và TB Mỏ 

 

Hình 4. Cụm máy bơm các loại Phòng thí nghiệm máy thủy khí Nhà C5-Bộ môn Máy 

và TB Mỏ 



 

Hình 5a. Hình ảnh modyn thủy lực H128D/O. 

5. PTN Điện khí hóa 

Địa chỉ:  

- Phòng 102 Tầng 1 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

- Phòng 108 Tầng 1, nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: - Phòng 102 Tầng 1 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất với diện tích khoảng 40 

m2 phục vụ cho việc thực tập, thực hành máy điện và bảo vệ rơ le. 

- Phòng 108 Tầng 1, nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chất với diện tích khoảng 100 m2  phục 

vụ cho thực hành máy điện và thực tập Trang bị điện 

Vốn đầu tư: 629,719,000đ 

Cán bộ quản lý:  

- Trưởng phòng: Ngô Thanh Tuấn  

Chức năng: Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho công tác đào tạo các kỹ 

sư cho các chuyên ngành: 

- Cơ điện mỏ  

- Điện khí hóa xí nghiệp;  

- Hệ thống điện. 

Hình ảnh các bài thí nghiệm của Bộ môn 

 



 

Hình 1. Bài thí nghiệm bảo vệ rò điện 

 

 

 

Hình 2. Bài thí nghiệm bảo vệ rơ le 

 

Hình 3. Bài thí nghiệm bảo vệ rơ le số 

 



 

Hình 4. Bài thí nghiệm bảo vệ máy biến áp 

 

 

Hình 5a. 

 

 

Hình 5b. Tổ hợp thí nghiệm trang bị điện mỏ 

 



 

Hình 6. Các bài thí nghiệm khởi động từ đơn và kép 

 

 

Hình 7. Bài thí nghiệm sửa chữa Aptomat phòng nổ 

 

 

Hình 8. Bài thí nghiệm khởi động động cơ một chiều 

 


