CON SỐ
& SỰ KIỆN

MỤC LỤC
Con số & Sự kiện

01

400

Đề tài / dự án khoa học công nghệ hàng năm

Công nghệ Vật liệu tiên tiến

02

200

Kinh phí NCKH (tỷ đồng/năm)

Cơ khí - Cơ điện tử

08

800

Công trình công bố trên các tạp chí

200

Đối tác là các trường đại học

150

Đối tác là các tập đoàn, doanh nghiệp

855

Cán bộ giảng viên có trình độ tiến sỹ

200

Phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu
khoa học và đào tạo

Kỹ thuật Động lực

12

Công nghệ Thông tin & Truyền thông

16

Ứng dụng Toán học & Tính toán khoa học

20

Công nghệ Sinh học

22

Công nghệ Thực phẩm

24

Điện, Điện tử & Tự động hóa

28

12

Hóa học, Năng lượng & Môi trường

32

Mạng lưới hợp tác của ĐHBK Hà Nội

36

200

Các đơn vị đào tạo & nghiên cứu

37

09

trong nước và quốc tế hàng năm

và viện nghiên cứu hàng đầu quốc tế

danh tiếng trong nước và quốc tế

Phòng thí nghiệm trọng điểm
và đầu tư tập trung
Đăng ký sáng chế / Giải pháp hữu ích hàng năm
Lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm
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CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ với sự
xuất hiện của những vật liệu tiên tiến và vật liệu
chức năng có tính năng kỹ thuật cao đã trở thành
cơ sở phát triển của nhiều ngành mới, sản phẩm
mới, là thước đo tiến bộ khoa học kỹ thuật và góp
phần quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế
mỗi quốc gia.
Bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, Trường
Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trường ĐHBK Hà
Nội) là một trong các đơn vị tiên phong tại Việt
Nam về nghiên cứu và phát triển công nghệ vật
liệu mới. Với nguồn lực đồng bộ cả về nhân lực,
trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, Trường ĐHBK Hà
Nội tập trung nghiên cứu những vật liệu có vai
trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển
các ngành khoa học kỹ thuật khác như: vật liệu
nano, vật liệu năng lượng, vật liệu sinh học, vật
liệu điện tử, vật liệu quang điện, vật liệu polyme
và compozit, vật liệu siêu dẫn…
Trường ĐHBK Hà Nội ưu tiên những nghiên cứu
mang tính ứng dụng cao và thân thiện với môi
trường. Nhiều sản phẩm/công nghệ về vật liệu
mới đã được ứng dụng hiệu quả trong các ngành
công nghiệp, dân dụng, an ninh quốc phòng.

Định hướng nghiên cứu
Vật liệu polyme
-- Vật liệu polyme compozit thân thiện môi trường
-- Vật liệu polyme nanocompozit từ nhựa nhiệt
cứng và nhựa nhiệt dẻo
-- Vật liệu cao su kỹ thuật
Vật liệu xúc tác, hấp phụ
-- Chất mang và vật liệu xúc tác cho quá trình
công nghệ lọc hóa dầu
-- Vật liệu hấp phụ, xúc tác, khuếch tán chọn lọc
cho các quá trình xử lý và quan trắc môi trường
Vật liệu kim loại mới
-- Các hợp kim có các tính chất hoặc chức năng
đặc biệt (siêu cứng, siêu bền, siêu nhẹ, siêu
dẻo, siêu dẫn, nhớ hình, từ cứng/từ mềm,
tương thích sinh học...)
-- Các vật liệu compozit nền kim loại (MMC)

Vật liệu điện tử, vật liệu và linh kiện micro, nano
-- Vật liệu thông minh có cấu trúc nano
-- Vật liệu quang và quang điện tử ứng dụng
trong các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao
-- Vật liệu tích trữ và biến đổi năng lượng (pin
nhiên liệu, pin mặt trời)
-- Vật liệu ghi từ, vật liệu siêu dẫn và nam châm
vĩnh cửu
-- Nghiên cứu chế tạo cảm biến (sinh học, hóa
học, khí, điện hóa) trên cơ sở vật liệu có cấu
trúc micro - nano sử dụng trong đánh giá chất
lượng môi trường không khí và nước
-- Nghiên cứu chế tạo các hệ vi cơ điện tử (các
linh kiện vi cảm biến và vi chấp hành - MEMS)
Mô hình hóa và mô phỏng vật liệu
-- Tính toán và mô phỏng động lực học phân tử
-- Tính toán, phân tích, mô phỏng đặc tính và cấu
trúc vật liệu nano

(a)

(b)

-- Tính toán, mô phỏng các quá trình động học
trong các linh kiện, thiết bị ở qui mô micro, nano
-- Mô hình hóa thuộc tính cơ học của vật liệu
-- Mô hình hóa và mô phỏng số các quá trình
biến dạng lớn
-- Mô hình hóa và mô phỏng ứng xử cơ - nhiệt
của vật liệu cấu trúc nano
-- Mô phỏng đặc trưng truyền dẫn điện của các
cấu trúc và linh kiện điện tử có kích thước nano
-- Mô phỏng hiện tượng chuyển pha trong hệ
nhiễu loạn và hệ mất trật tự
Vật liệu dệt và trang phục chức năng
-- Chế tạo vải đa chức năng phục vụ công nghiệp
và dân dụng
-- Chế tạo vật liệu dệt y-sinh ứng dụng trong
lĩnh vực y tế
-- Mô phỏng và thiết kế trang phục 3D

(c)

Urchin-‐ﬂower	
   Nanourchin-‐ﬂower	
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Hình. 3. Phân bố của các vùng pha TOx at 5 GPa (a); 15 GPa (b) and 25 GPa (c) (được xây dựng từ mô hình
động lực học phân tử của SiO2 lỏng). Vùng màu đen là cụm các đơn vịcấu trúc TO4, vùng màu đỏ là cụm các
đơn vịcấu trúc TO5, Vùng màu xanh là cụm các đơn vịcấu trúc TO6
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Phòng thí nghiệm và Trung tâm nghiên cứu
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
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PTN trọng điểm Vật liệu polyme và compozit
PTN Công nghệ vật liệu cao su
PTN Công nghệ vi chế tạo (Clean-Room)
PTN Nano - Quang Điện tử
PTN Hiển vi điện tử và vi phân tích
PTN Nghiên cứu phát triển và ứng dụng
cảm biến nano
PTN Công nghệ vi cơ điện tử và cảm biến
PTN Nano từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
PTN Kỹ thuật màng mỏng
PTN Kiểm tra không phá hủy

Đại học Bách Khoa Hà Nội

yy PTN Phân tích và đo lường vật lý
yy PTN Lọc hóa dầu và vật liệu xúc tác
yy Phòng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ
Nano

Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu
Các thiết bị gia công mẫu
yy Các thiết bị gia công vật liệu polyme compozit
(máy đùn, máy ép, tạo màng, trộn...)
yy Các hệ phún xạ tạo màng mỏng
yy Hệ bốc bay bằng chùm điện tử 		
(E-beam Evaporator)
yy Các hệ bốc bay trong chân không
yy Hệ ăn mòn khô sâu ion hoạt hóa 		
(Deep ICP-RIE Systems)
yy Hệ lắng đọng hóa học áp suất thấp tạo
màng mỏng (LPCVD system)
yy Các hệ thống quang khắc (Lithography)

Các thiết bị phân tích
yy Hệ đo điện trễ màng mỏng sắt điện
yy Thiết bị đo từ kế mẫu rung (VSM)
yy Thiết bị hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao
(HRTEM)
yy Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) đa chế độ
yy Máy nhiễu xạ tia X (XRD)
yy Kính hiển vi điện tử quét môi trường (E-SEM)
kết hợp phân tích hàm lượng nguyên tố (EDX)
yy Máy quang phổ micro Raman (Raman)
yy Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)
yy Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-Vis)
yy Thiết bị đo phổ huỳnh quang (PLSpectroscopy)

yy Thiết bị đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
yy Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại 		
(IR-CCD Camera)
yy Các thiết bị phân tích nhiệt 			
(DTA, DSC, TG, TMA)
yy Các thiết bị đo lường và phân tích cơ lý tính
(DMA, máy thử nghiệm cơ tính đa năng...)
yy Hệ sắc ký khí Trace GC Ultra
yy Hệ thống Kawabata kiểm tra đa biến dạng của
vải dệt ở áp lực nhỏ
yy Các thiết bị đo độ thoáng khí, truyền nhiệt,
truyền ẩm của vật liệu dệt
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“... môi trường nghiên cứu thuận lợi, năng động...”

Hệ thống siêu máy tính
10 Teraflots/24 Terabytes
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CƠ KHÍ CƠ ĐIỆN TỬ
Cơ khí và Cơ điện tử được coi là lĩnh vực nền tảng
của một xã hội sản xuất. Trình độ phát triển của
công nghiệp cơ khí và cơ điện tử là thước đo quan
trọng đánh giá mức độ công nghiệp hóa và hiện
đại hóa của mỗi quốc gia.
Là trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu
Việt Nam, Trường ĐHBK Hà Nội luôn xác định Cơ
khí - Cơ điện tử là lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên,
nhằm tạo động lực cho sự phát triển của các
ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của
đất nước. Trường ĐHBK Hà Nội tập trung vào các
hướng nghiên cứu mang tính đột phá của công
nghệ Cơ khí - Cơ điện tử như: chế tạo rô bốt thông
minh, chế tạo máy công cụ điều khiển số đa năng
có độ chính xác cao, các chi tiết cơ khí có chức
năng đặc biệt...
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Định hướng nghiên cứu
Kỹ thuật Cơ điện tử
-- Mô hình hóa cho các hệ cơ tin điện tử
-- Động lực học, điều khiển và mô phỏng các hệ cơ điện tử, vi cơ điện tử sử dụng
trong y học, hàng không, vũ trụ
-- Động lực học phi tuyến và lý thuyết hỗn loạn (Chaos) trong điều khiển robot
công nghiệp
-- Hệ chuyên gia tính toán, lập trình cho robot thông minh, robot phỏng sinh
dạng người
-- Hệ thống vi lắp ráp và vận chuyển
-- Hệ thống cơ điện tử linh hoạt
-- Robot hàn tự hành, giám sát hệ thống trong các môi trường và điều kiện hàn
tiên tiến
Kỹ thuật Cơ khí
-- Chi tiết máy và phụ tùng cơ khí có độ chính xác cao sử dụng các vật liệu có
cơ tính đặc biệt
-- Thiết bị và dụng cụ đo Cơ khí - Quang học - Điện tử phục vụ đo lường và gia
công chính xác
-- Gia công tinh, gia công phi truyền thống các chi tiết máy có yêu cầu đặc biệt
-- Khuôn mẫu có hình dạng đặc biệt và kích thước lớn
-- Mô hình tính toán và thực nghiệm các kết cấu có hình dạng phức tạp bằng
vật liệu compozit và vật liệu dẻo
-- Dụng cụ gia công cao tốc & CNC
-- Mô hình, thực nghiệm và tính toán kết cấu bôi trơn công nghiệp
-- Công nghệ gia công áp lực đặc biệt
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Phòng thí nghiệm
và Trung tâm nghiên cứu
yy PTN Robot công nghiệp
yy PTN Hệ thống sản xuất tích hợp có sự trợ giúp
của máy tính - CIM
yy PTN Đo lường và dụng cụ quang học
yy PTN Cơ sở thiết kế máy và robot
yy PTN Ma sát và bôi trơn
yy PTN Gia công áp lực
yy Trung tâm CNC và Thực hành cơ khí
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Trang thiết bị
phục vụ nghiên cứu
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Smart CMM - Máy đo toạ độ 3 chiều thông minh
Máy tạo mẫu nhanh
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS, CIM
Osiloscope Agilent
Đầu đo gia tốc theo 3 phương
Các loại robot hàn công nghiệp
Các máy CNC công nghiệp và CNC nhiều trục
Hệ thống thiết bị đo dao động
Hệ thống thiết bị đo ma sát bôi trơn
Hệ thống thiết bị đo CMM
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KỸ THUẬT ĐỘNG LỰC

Phòng thí nghiệm
và Trung tâm nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu
Với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao,
Trường ĐHBK Hà Nội luôn khẳng định được uy
tín và vị thế trong lĩnh vực cơ khí động lực thông
qua những nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát
triển các ngành công nghiệp và đảm bảo an ninh
quốc phòng. Định hướng nghiên cứu của Trường
trong lĩnh vực này là tập trung phát triển các thiết
bị và cơ cấu động lực thế hệ mới phục vụ mục
tiêu phát triển bền vững và tiếp cận trình độ khu
vực và thế giới.
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Công nghệ không gian
-- Thiết bị bay thông minh phục vụ mục đích dân
dụng và an ninh quốc phòng
-- Thiết kế, chế tạo động cơ đẩy không gian
Công nghệ dưới nước
-- Thiết kế, chế tạo thiết bị tự hành dưới nước và
trên mặt nước
-- Thiết kế, chế tạo vỏ tàu cỡ nhỏ, đa năng
Công nghệ ô tô
-- Thiết kế, chế tạo các hệ thống điều khiển
thông minh
-- Thiết kế, chế tạo và tối ưu các động cơ tiết
kiệm nhiên liệu

Thiết bị năng lượng
-- Các máy thủy khí: bơm thuỷ lợi, hệ thống thuỷ
lực trong công nghiệp
-- Thiết kế, chế tạo các thiết bị sử dụng năng
lượng tái tạo: tua bin nước, động cơ gió, động
cơ stirling
Tính toán và mô phỏng động lực học
-- Mô phỏng đặc trưng động lực học, khí động lực
học dòng chảy và dòng chảy siêu âm
-- Tính toán các vấn đề thủy động lực học và điều
khiển thiết bị trên không và dưới nước
-- Tính toán mô phỏng dòng chảy trong các máy
thủy lực

yy PTN Hệ thống điện và điện tử ô tô
yy PTN Tin học và ứng dụng trong thiết kế
tính toán ô tô
yy PTN Khí động học
yy PTN Thủy khí
yy PTN Máy và tự động thuỷ khí
yy PTN Động cơ đốt trong

Trang thiết bị
phục vụ nghiên cứu
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Hệ thống thí nghiệm thủy lực Rexroth
Ống khí động
LDA
Hệ thống đo vận tốc hotwire 1D và 2D
Máy cắt laser
Thiết bị thử nghiệm quá trình cháy C22
Hệ thống thử động lực học cao
Băng thử nghiên cứu (SCRE)
Thiết bị chỉ thị Indiset 620
Thiết bị nội soi buồng cháy VisioScope 513D
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“... hợp tác và hội nhập...”
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
Thế kỷ 21, Công nghệ thông tin và truyền thông
(CNTT&TT) được đánh giá là lĩnh vực mũi nhọn,
mở đường và tạo động lực phát triển kinh tế và xã
hội. Đặc biệt ở Việt Nam, lĩnh vực này đã và đang
được phát triển mạnh mẽ, cùng với các ngành
công nghệ cao khác tạo nên nền tảng giúp đất
nước chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới, trở
thành quốc gia mạnh bằng CNTT&TT.
Trường ĐHBK Hà Nội luôn coi CNTT&TT là một
lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm và đã xây dựng
được uy tín trong cộng đồng khoa học quốc tế,
tạo lập được các trung tâm và các nhóm nghiên
cứu mạnh, với các sản phẩm nghiên cứu có giá
trị khoa học và thực tiễn cao.
Các định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực
CNTT&TT tập trung vào các công nghệ lõi, nền
tảng, các công nghệ tiên tiến bắt kịp xu hướng
thế giới và các nghiên cứu liên ngành hướng tới
giải quyết các bài toán thực tiễn trong đời sống,
đáp ứng việc phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo
an ninh quốc phòng.
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Định hướng nghiên cứu
An toàn thông tin và an ninh mạng
-- Hệ thống phát hiện lỗ hổng bảo mật và
xâm nhập trái phép
-- Hệ thống nhúng giám sát thiết bị di động
-- Mã hóa, bảo mật thông tin và tìm kiếm an toàn
-- Hệ thống an ninh sinh trắc học
-- Giải pháp an toàn, an ninh cho mạng internet
và hệ thống mạng công nghiệp (SCADA)
Công nghệ viễn thông
-- Antena - Truyền sóng - Siêu cao tần
-- Các hệ thống mạng thế hệ mới: cố định, di
động, không dây thế hệ thứ 4 và thứ 5, công
nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm
-- Hệ thống thông tin dưới nước
-- Mô hình mạng quang đô thị bền vững,
mạng cảm biến không dây giám sát môi trường
-- Thông tin vệ tinh
Công nghệ tri thức và tính toán khoa học
-- Công nghệ dịch vụ điện toán đám mây
-- Mô hình và phương pháp phân tích dữ liệu lớn
-- Tìm kiếm chuyên sâu và trích rút thông tin
-- Các kỹ thuật tiến hóa, thích nghi và dựa trên
tri thức

Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh
-- Các hệ thống định vị toàn cầu (GNSS)
-- Phát triển bộ thu đa hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu
-- Phát triển hệ thống định vị sử dụng vệ tinh độ chính
xác cao (cm, mm)
-- Phát triển các giải pháp đảm bảo an toàn và tin cậy
trong dịch vụ định vị sử dụng vệ tinh
-- Giám sát chất lượng tín hiệu đa hệ thống vệ tinh
định vị toàn cầu
Công nghệ đa phương tiện và đa phương thức
-- Xử lý ảnh và thị giác máy tính
-- Xử lý ảnh y tế
-- Xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên
-- Phát triển hệ thống thông tin y tế (HIS, LIS, RIS,
PACS), bệnh án và bệnh viện điện tử
-- Tương tác người - máy đa phương thức
-- Xây dựng môi trường cảm thụ lấy người dùng làm
trung tâm
-- Định vị trong môi trường indoor
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Phòng thí nghiệm
và Trung tâm nghiên cứu
yy PTN Xử lý âm thanh và tiếng nói
yy PTN Thị giác máy tính
yy PTN Ứng dụng công nghệ tần số vô tuyến trong
tương tác người - Hệ thống đa phương thức
yy PTN Tích hợp công nghệ đa phương tiện
yy PTN Xử lý tín hiệu định vị và thiết kế bộ thu 		
đa hệ thống GNSS
yy PTN Các công nghệ định vị mới và ứng dụng
yy PTN Công nghệ phần mềm và xử lý phân tán
yy PTN Hệ thống máy tính
yy PTN Công nghệ tri thức và dữ liệu
yy PTN Công nghệ mạng và truyền thông
yy PTN Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa
yy PTN Mạng thế hệ mới
yy PTN Quang học và siêu cao tần
yy PTN Xử lý thông tin
yy PTN Hệ thống thông tin y tế
yy PTN Thông tin vô tuyến
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Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu
yy Hệ thống trạm thu nhận và giám sát các
hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu
yy Hệ thống sensors và thiết bị truyền thông
đa phương tiện
yy Hệ thống thu âm đồng bộ ngoài trời 16 kênh
yy Hệ thống phân tích mạng vi sóng
yy Các hệ thống tương tác người-máy
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ỨNG DỤNG TOÁN HỌC & TÍNH TOÁN KHOA HỌC
Toán học là khoa học cơ bản có mối quan hệ gần
gũi và vai trò hết sức quan trọng với những khoa
học khác. Sự phát triển nội tại của toán học và
những ứng dụng của toán học luôn đóng một vai
trò then chốt trong nghiên cứu khoa học, sáng
tạo và phát triển công nghệ. Ở Việt Nam, toán
học luôn có được sự quan tâm đặc biệt. Gần đây
chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình
trọng điểm quốc gia về phát triển toán học giai
đoạn 2010-2020 nhằm phát triển toán học và
đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trên các
lĩnh vực khác nhau như: khoa học, công nghệ,
giáo dục và đào tạo, kinh tế, an ninh quốc phòng.
Trường ĐHBK Hà Nội luôn coi Ứng dụng toán học
và Tính toán khoa học là một lĩnh vực nghiên cứu
trọng điểm. Lĩnh vực này tập trung vào nghiên
cứu liên ngành giữa toán học và các khoa học
khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo
an ninh quốc phòng.
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Định hướng nghiên cứu
Tối ưu hoá và điều khiển
-- Điều khiển tối ưu
-- Tối ưu đa mục tiêu và các vấn đề liên quan
-- Tối ưu không lồi, tối ưu rời rạc và tối ưu d.c
-- Ứng dụng của tối ưu và điều khiển trong lĩnh
vực như kinh tế, tài chính, y sinh, điện tử,
viễn thông, giao thông và quản lý tài nguyên...

	
  

Xác suất, thống kê và ứng dụng
-- Phân tích và xử lý số liệu, khai phá dữ liệu
-- Mô hình phân tích toán tài chính, phân tích
đánh giá rủi ro, kiểm toán
-- Quy hoạch thực nghiệm
-- Thống kê toán học áp dụng trong sinh học,
y học, dân số học, kinh tế, xã hội,…
-- Các quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng

Mô hình hoá và mô phỏng
-- Xây dựng mô hình và mô phỏng cho các hệ
phức tạp trong vật lý, hoá học, sinh học, điện tử,
viễn thông, giao thông và quản lí tài nguyên,…
-- Xây dựng hệ hỗ trợ quyết định cho các chuyên
gia, các nhà hoạch định chính sách, các nhà
quản lí trong các lĩnh vực như môi trường, đô
thị, giao thông, cảnh báo thiên tai (lũ lụt, động
đất, sóng thần,…) và bệnh dịch,…
-- Tính toán hiệu năng cao trên các bộ dữ liệu lớn
và phức tạp
-- Tính toán song song và phân tán
-- Nghiên cứu và xây dựng khung cộng tác trong
môi trường tính toán lưới
Phương trình vi phân, hệ động lực và
ứng dụng
-- Phương trình khuếch tán
-- Phương trình cơ học chất lỏng
-- Bài toán ngược
-- Điều khiển biên tối ưu cho các luồng
khuếch tán
-- Giải số các bài toán thực tế
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CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Phòng thí nghiệm
và Trung tâm nghiên cứu

Công nghệ sinh học là ngành khoa học sự sống,
đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các
thách thức toàn cầu ở thế kỉ 21 nhằm cải thiện
chất lượng và tiêu chuẩn của cuộc sống, cung
cấp các sản phẩm và công nghệ mang tính đột
phá ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm,
nông nghiệp, y tế, công nghiệp dược phẩm và
môi trường.

yy Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ
sinh học
- PTN Kỹ thuật gen
- PTN Kỹ thuật proteomics
- PTN Kỹ thuật lên men
- PTN Kỹ thuật thu hồi và hoàn thiện sản phẩm
yy PTN Sắc ký

Chính vì vậy, Trường ĐHBK Hà Nội xác định công
nghệ sinh học là lĩnh vực trọng tâm nghiên cứu
đồng thời đã tiến hành đầu tư mang tính chuyên
sâu và có hệ thống. Các nghiên cứu trong lĩnh
vực này tại Trường đã từng bước bắt kịp với xu
thế chung và trình độ của các nước có nền khoa
học công nghệ phát triển trên thế giới. Các hướng
nghiên cứu chủ yếu tập trung vào công nghệ
gen, công nghệ protein và enzym, công nghệ
khai thác và ứng dụng hiệu quả các hợp chất
thiên nhiên, phát triển công cụ phân tích nhanh
để chuẩn đoán về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Hệ thống nuôi tảo spirulina kín

Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu
-- Thu nhận, tách, tinh chế, tạo chế phẩm và
khai thác khả năng ứng dụng các enzym có
nguồn gốc tự nhiên, enzym tái tổ hợp, enzym
cố định trong chế biến, bảo quản thực phẩm,
công nghiệp dược, bảo vệ môi trường...
-- Phát triển các thiết bị và công nghệ nuôi vi tảo
thu sinh khối dùng để sản xuất các sản phẩm
chức năng, nguyên liệu sản xuất bioethanol
22
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-- Nghiên cứu tạo chế phẩm probiotics ứng dụng
trong thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi và xử
lý môi trường nuôi trồng thủy sản
-- Phát triển các công cụ phân tích nhanh dựa
trên các kỹ thuật sinh học phân tử và sắc ký
miễn dịch

yy Hệ thống thiết bị nghiên cứu DNA tái tổ hợp (giải
trình tự gen; thiết bị nhân gen: PCR, real time
PCR; điện di DNA/RNA...)
yy Hệ thống thiết bị nghiên cứu protein, enzym và
chức năng (thiết bị tương tác protein; điện di protein
hai chiều; phân tích và tinh sạch protein FPLC...)
yy Hệ thống lên men đồng bộ từ quy mô thí nghiệm
(2 lít, 10 lít) đến quy mô pilot (100 lít)

yy Hệ thống thiết bị thu hồi sản phẩm (thiết bị lọc
màng thẩm thấu ngược; thiết bị ly tâm lạnh công
suất cao; thiết bị ly tâm liên tục; thiết bị đông khô;
thiết bị đóng gói...)
yy Hệ thống phân tích thành phần và hoạt tính các
hợp chất thiên nhiên (GC, HPLC ...)
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CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Công nghệ thực phẩm là lĩnh vực đào tạo và
nghiên cứu truyền thống tại Trường ĐHBK Hà
Nội. Cùng với xu hướng phát triển của xã hội
hiện đại, nhu cầu dinh dưỡng, nâng cao sức
khỏe cho con người ngày càng tăng, thực phẩm
và công nghệ sản xuất sản phẩm thực phẩm
là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Chính vì
thế, các hướng nghiên cứu tập trung trong lĩnh
vực này của Trường bao gồm: kiểm soát an toàn
thực phẩm; nâng cao chất lượng thực phẩm và
phát triển công nghệ nhằm đảm bảo tính bền
vững và giá trị gia tăng cho nông sản thực phẩm
Việt Nam.

Định hướng nghiên cứu
-- Nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo quản
và chế biến nông sản, thủy sản và phụ phẩm
-- Nghiên cứu chức năng và ứng dụng của các
hợp chất thiên nhiên (hương liệu, chất có hoạt
tính sinh học) nhằm phát triển sản phẩm thực
phẩm mới
-- Nghiên cứu và phát triển các giải pháp đảm
bảo an toàn thực phẩm
-- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo
chất lượng thực phẩm

-- Phát triển các phương pháp phân tích hóa lý,
vi sinh, cảm quan, các phương pháp phân
tích nhanh ứng dụng trong kiểm tra vệ sinh an
toàn thực phẩm
-- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị chế
biến nông sản, thực phẩm
-- Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống điều
khiển tự động cho các quá trình công nghệ
thực phẩm

Phòng thí nghiệm
và Trung tâm nghiên cứu
yy Trung tâm Đào tạo và Phát triển sản phẩm
thực phẩm
yy PTN Đánh giá cảm quan thực phẩm
yy PTN Công nghệ thực phẩm

Trang thiết bị
phục vụ nghiên cứu
yy Dây chuyền thực nghiệm chế biến sữa và các
sản phẩm từ sữa (thiết bị đồng hóa, thanh
trùng, hệ thống sản xuất bơ, pho mát...)
yy Dây chuyền thực nghiệm chế biến các sản
phẩm rau quả (thiết bị cô đặc màng, cô đặc
chân không, chà, đóng chai, tiệt trùng liên tục
và gián đoạn...)
yy Hệ thống trang thiết bị phân tích và đánh giá
chất lượng thực phẩm
yy Hệ thống thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ
các sản phẩm lên men và các sản phẩm sau
thu hoạch
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“... đẩy mạnh nghiên cứu...
Thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số

... thông qua chuyển giao công nghệ...”

Hệ thống rửa quả lọc và dây dẫn máu
để tái sử dụng trong điều trị thận nhân tạo

Sản phẩm nghiên cứu được ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang và huỳnh quang compact
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Máy ép nóng lạnh

Robot hàn tự hành
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ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
trong đó Điện, Điện tử và Tự động hóa luôn đóng
vai trò quan trọng. Trường ĐHBK Hà Nội luôn
khẳng định vị thế tiên phong và là chiếc nôi đào
tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực Điện, Điện tử và Tự
động hóa tại Việt Nam.
Hướng nghiên cứu của Trường trong lĩnh vực này
tập trung vào các nội dung như: thiết kế hệ thống
truyền tải điện quốc gia; hệ thống điện trong các
nhà máy, xí nghiệp; thiết kế chế tạo các bộ biến
đổi công suất ứng dụng trong công nghiệp, trong
cải thiện chất lượng điện năng và khai thác các
nguồn năng lượng tái tạo; nghiên cứu các công
nghệ ôtô điện; thiết kế chế tạo các thiết bị điện tử
tự động trong dân dụng cũng như các dây chuyền
sản xuất hiện đại trong công nghiệp, thiết bị điện
tử y tế, các thiết bị thông minh cho văn phòng
cũng như các rô bốt thông minh công nghiệp...
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Định hướng nghiên cứu
Kỹ thuật Điện
-- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và giải
pháp tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo
trong hệ thống điện thông minh (Smart Grid)
-- Nghiên cứu, phân tích tính ổn định, độ tin cậy
của hệ thống điện, các giải pháp đảm bảo,
nâng cao chất lượng điện năng
-- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu điện ứng dụng
trong các hệ thống năng lượng
-- Nghiên cứu thiết kế các thiết bị đóng cắt, các
máy điện chuyên dụng và máy điện đặc biệt
Điều khiển và Tự động hóa
-- Nghiên cứu xây dựng các hệ thống điều khiển
và tự động hóa cho các ngành công nghiệp,
dân dụng, giao thông vận tải, viễn thông...
-- Nghiên cứu các phương pháp đo lường hiện
đại, thiết kế và chế tạo các thiết bị đo thông
minh ứng dụng trong công nghiệp, y tế,
môi trường...
-- Nghiên cứu, chế tạo các bộ biến đổi công suất
ứng dụng trong công nghiệp năng lượng và
dân dụng
-- Nghiên cứu các chế độ hoạt động của hệ thống
chuyển động, truyền động tiết kiệm năng lượng
-- Nghiên cứu phát triển các hệ thống điều khiển
giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), các hệ
thống điều khiển phân tán, truyền tin
công nghiệp

Công nghệ vi mạch
-- Thiết kế các IC số và tương tự
-- Các công cụ kiểm tra vi mạch
-- Các hệ thống vi mạch khả trình
Hệ thống nhúng
-- Lập trình nhúng cho thiết bị di động
-- Hệ thống nhúng cấu hình lai
Xử lý tín hiệu
-- Xử lý tín hiệu đa phương tiện
-- Xử lý tín hiệu trong thông tin vô tuyến
-- Nghiên cứu và triển khai bộ mã hóa kênh trong
thông tin
-- Nghiên cứu, thiết kế các bộ ADC băng rộng
Kỹ thuật điện tử y sinh
-- Nghiên cứu phát triển các loại cảm biến y sinh
-- Các giải pháp xử lý tín hiệu y sinh
-- Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị điện tử y tế
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Các trang thiết bị
tiêu biểu
yy Các hệ thống mô phỏng hệ thống
điện, truyền dẫn điện
yy Hệ thống thu nhận tín hiệu điện não
vi tính, điện cơ đồ, điện tâm đồ trở
kháng, cung lượng tim không
can thiệp
yy Hệ thống thiết bị theo dõi bệnh nhân
trung tâm không dây
yy Thiết bị lưu giữ và xử lý dữ liệu
32 kênh
yy Hệ thống và thiết bị điều khiển
công nghiệp
yy Hệ thống máy đo và công cụ thiết
kế vi mạch
yy Hệ thống mô phỏng các thông số
điện sinh học
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Phòng thí nghiệm và Trung tâm nghiên cứu
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

PTN Mô phỏng hệ thống điện
PTN Kỹ thuật điện
PTN Tự động hóa nhà máy công nghiệp
PTN Mạng thông tin công nghiệp
PTN Cơ sở điện sinh học
PTN Cảm biến y sinh
PTN Mạch và xử lý tín hiệu y sinh
PTN Thiết bị điện tử y tế
PTN Thiết kế vi mạch

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

PTN Hệ thống nhúng
PTN Truyền động điện và Điện tử công suất
PTN Ô tô điện
Phòng Robot và Điều khiển chuyển động
Phòng Điều khiển quá trình
Phòng Kỹ thuật đo
Phòng Động học hệ thống và các phương
pháp điều khiển
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Định hướng nghiên cứu

HÓA HỌC,
NĂNG LƯỢNG,
& MÔI TRƯỜNG
Đóng góp vào sự phát triển các công nghệ mũi
nhọn trong công nghiệp dầu khí, hóa dược, hóa
chất công nghiệp và dân sinh, thúc đẩy chiến
lược tăng trưởng xanh và chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu; Trường ĐHBK Hà Nội tập trung
nghiên cứu, phát triển các mô hình, dự án về
năng lượng tái tạo, tăng hiệu quả sử dụng năng
lượng, nghiên cứu và xây dựng công nghệ nhằm
tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường và xử lý chất thải …

32

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Công nghệ hóa học
-- Công nghệ tách chiết, bán tổng hợp và tổng
hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học từ
thiên nhiên
-- Công nghệ chế tạo nhiên liệu phục vụ công
nghiệp và đời sống từ các nguồn nhiên liệu
trong nước
-- Công nghệ chế tạo chất xúc tác và hấp phụ
cho các quá trình chuyển hóa hóa học trong
lĩnh vực dầu khí, hóa chất và xử lý môi trường
-- Công nghệ điện hóa, chế tạo giấy, mực in và
hóa chất bảo vệ thực vật
-- Tính toán, thiết kế, mô phỏng cơ chế và các
quá trình công nghệ hóa học
Năng lượng truyền thống
-- Công nghệ cháy sạch (than, dầu, khí)
-- An toàn cháy nổ trong công nghiệp
Năng lượng mới
-- Công nghệ than sạch (cháy, khí hóa)
-- Công nghệ năng lượng tái tạo (sinh khối, nhiên
liệu sinh học, năng lượng mặt trời, năng lượng
gió, năng lượng đại dương)
-- Công nghệ tích trữ năng lượng hiệu năng cao
Năng lượng hạt nhân
-- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong
công nghiệp, y học...
-- Nghiên cứu và tính toán thiết kế che chắn bảo
vệ bức xạ
-- Phát triển hệ thí nghiệm thủy nhiệt hạt nhân,
đo đạc và tính toán thông số thủy nhiệt trong
hệ lò phản ứng hạt nhân
-- Tính toán và phát triển an toàn hạt nhân
-- Tính toán phân tích lò phản ứng hạt nhân

Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng
-- Phát triển công nghệ chiếu sáng rắn hiệu suất
cao tiết kiệm năng lượng
-- Phát triển và ứng dụng phụ gia tiết kiệm nhiên
liệu cho động cơ
-- Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ
nổ thế hệ cũ với nhiên liệu sinh học
-- Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng
LPG, khí thiên nhiên nén (CNG) cho động cơ
diesel
-- Sử dụng khí hydro và pin nhiên liệu
-- Nghiên cứu phát triển các giải pháp tiết kiệm
năng lượng trong bảo quản nông, lâm, thủy
sản sau thu hoạch
-- Nghiên cứu ứng dụng bơm nhiệt trong dân
dụng và công nghiệp
Công nghệ môi trường
-- Công nghệ xử lý các loại chất thải kết hợp với
thu hồi vật liệu và năng lượng
-- Các giải pháp giảm phát thải các chất độc hại
cho động cơ: bộ xúc tác, lọc bụi khói, luân hồi
khí thải, bộ xử lý NOx...
-- Công nghệ thu hồi và tái chế chất thải
-- Xử lý nhiệt chất thải rắn
Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững
-- Sản xuất sạch hơn tích hợp tiết kiệm
năng lượng
-- Nghiên cứu độc học và đánh giá rủi ro
-- Tiêu thụ tài nguyên bền vững
-- Công nghệ sạch
-- Nghiên cứu chính sách quản lý môi trường
Quan trắc chất lượng môi trường
-- Quan trắc hiện trạng môi trường và phát thải
góp phần dự báo ô nhiễm
-- Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến
trong quan trắc môi trường
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Phòng thí nghiệm và Trung tâm nghiên cứu
yy PTN Công nghệ Lọc hóa dầu và Vật liệu
xúc tác hấp phụ
yy PTN Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh
yy PTN Kĩ thuật chiếu sáng
yy PTN Động cơ đốt trong
yy PTN Nghiên cứu và phát triển công nghệ
môi trường
yy PTN Kỹ thuật hạt nhân
yy Phòng Nghiên cứu hệ thống năng lượng bền vững
yy Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công
nghệ chiếu sáng bằng LED
yy Trung tâm Quan trắc môi trường và kiểm soát
ô nhiễm công nghiệp
yy Trung tâm Sản xuất sạch
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Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu
yy Các thiết bị quang phổ xác định cấu trúc và tính
chất của sản phẩm
yy Hệ thiết bị xác định hoạt tính xúc tác 		
(ZETON MAT 5000)
yy Hệ thống Hydrotreating (VINCIMICROCAT)
yy Hệ thống thiết bị thử nghiệm khí thải đồng bộ
cho động cơ xe con và xe tải đạt chuẩn châu Âu
yy Thiết bị chẩn đoán DiSmoke 4000, DiGas 4000
yy Thiết bị phân tích hạt ba chiều bằng tia lazer
LDA/PDA
yy Thiết bị phân tích thành phần vật chất C, O, H, N
yy Thiết bị đo nhiệt lượng Parr 6200
yy Thiết bị đo điểm nóng chảy của tro
yy Buồng vi khí hậu
yy Tổ hợp nhà máy nhiệt điện mini
yy Thiết bị lấy mẫu bụi khí thải
yy Các thiết bị đo nhanh khí
yy Thiết bị lấy mẫu bụi PM2.5, PM10
yy Thiết bị lấy mẫu bụi lưu lượng lớn
yy Máy xác định cacbon trong nước (TOC)
yy Sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS); Sắc ký
lỏng hiệu năng cao (HPLC); Sắc ký Ion (IC)
yy Máy quang phổ phát xạ Plasma (ICP-MS)
yy Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, model
analyst 800

yy Hệ thống lọc nước siêu sạch (Labocon-USA)
yy Các thiết bị phục vụ quan trắc môi trường tại
hiện trường, trạm khí tượng mini, thiết bị đo điện
từ trường tần số cao, thiết bị đo ánh sáng, máy
đo nồng độ ozon, máy đo phóng xạ, tiếng ồn
yy Thiết bị hồng ngoại chuyển hoá Fuorier (FT-IR)
yy Thiết bị lọc màng nano và thẩm thấu ngược
yy Pilot nghiên cứu xử lý nước bằng nhựa trao đổi
Ion bằng phương pháp sinh học; bằng phương
pháp hóa học
yy Hệ đo đặc trưng IV của panel pin mặt trời
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MẠNG LƯỚI HỢP TÁC
CỦA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU
Viện Nghiên cứu Quốc tế về Thông tin
Đa phương tiện Truyền thông và Ứng dụng
mica.hust.edu.vn

Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và Phát triển
công nghệ định vị sử dụng vệ tinh
navis.hust.edu.vn

Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu
itims.hust.edu.vn

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo
Công nghệ
cti.hust.edu.vn

Viện Nghiên cứu tiên tiến về Khoa học và
Công nghệ
aist.hust.edu.vn
Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điều khiển và Tự
động hóa
icea.hust.edu.vn
Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng Các
hợp chất thiên nhiên
inapro.hust.edu.vn
Viện Nghiên cứu quốc tế về Khoa học và
Kỹ thuật tính toán
iccms.hust.edu.vn
Viện Nghiên cứu quốc tế Việt - Nhật về Khoa
học và Công nghệ
vjiist.hust.edu.vn
Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và
Dưới nước
Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Y sinh
bme.hust.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu vật liệu Polyme
pc.hust.edu.vn
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Viện Cơ khí
sme.hust.edu.vn
Viện Cơ khí Động lực
ste.hust.edu.vn
Viện Khoa học & Công nghệ Nhiệt lạnh
sheer.hust.edu.vn
Viện Điện
see.hust.edu.vn
Viện Điện tử - Viễn thông
set.hust.edu.vn
Viện Công nghệ Thông tin & Truyền thông
soict.hust.edu.vn
Viện Toán ứng dụng và Tin học
sami.hust.edu.vn
Viện Kỹ thuật Hóa học
chemeng.hust.edu.vn
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường
inest.hust.edu.vn

Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm
sbft.hust.edu.vn
Viện Vật lý Kỹ thuật
sep.hust.edu.vn
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu
cnvl.hust.edu.vn
Viện Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường
sneep.hust.edu.vn
Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang
bktextile.hust.edu.vn
Viện Sư phạm Kỹ thuật
feed.hust.edu.vn
Viện Kinh tế và Quản lý
sem.hust.edu.vn
Viện Ngoại ngữ
sofl.hust.edu.vn
Viện Đào tạo sau đại học
sdh.hust.edu.vn
Viện Đào tạo Liên tục
dtlt.hust.edu.vn
Viện Đào tạo Quốc tế
sie.hust.edu.vn
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