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TT GV hướng dẫn Đơn vị 

(BM, 

khoa,..) 

Tên đề tài 

(định hướng) 

Mục tiêu chính  

của đề tài 

Nội dung đề tài 

cần giải quyết 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 HDC: TS. Ngô Văn Hệ  

Email:  

he.ngovan@hust.edu.vn 

DĐ:01679482746  

CQ : 02438692501 

Bộ môn Kỹ 

thuật Thủy 

khí và Tàu 

thủy, 

 Viện Cơ 

khí Động 

lực 

Khảo sát ảnh 

hưởng của biên 

dạng cánh đặc 

biệt đến đặc 

tính khí động 

lực học cánh 

và ứng ứng 

dụng. 

-Khảo sát đặc tính khí 

động học cánh thông 

dụng thông qua sử dụng 

CFD (Ansys Fluent). 

-Nghiên cứu ảnh hưởng 

của một số biên dạng 

cánh đặc biệt đến đặc 

tính khí động học cánh 

và ứng dụng. 

- Mô hình hóa biên dạng cánh thông 

dụng thông qua sử dụng CFD 

(Ansys Fluent). 

- Khảo sát đặc tính khí động học 

một biên dạng cánh thông dụng. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hình 

dáng biên dang cánh đặc biệt đến 

đặc tính khí động học và ứng dụng. 

 

2 HDC: PGS.TS. Nguyễn Phú Khánh 

Email: 
khanh.nguyenphu@hust.edu.vn  

DĐ: 0936285200 

CQ 0438693796 

 

BM Kỹ 

thuật Hàng 

không & Vũ 

trụ, Viện Cơ 

khí động 

lực 

Nghiên cứu 

hiện tượng khí 

động đàn hồi 

chong chóng 

mang của máy 

bay trực thăng 

không người 

lái 

- Tìm hiểu về hiện 

tượng khí động đàn hồi  

- Tìm hiểu về cánh quạt 

máy bay trực thăng 

- Giải quyết bài toán 

khí động đàn hồi bằng 

mô phỏng 

- Tổng quan về hiện tượng đàn hồi 

khí động. 

- Tổng quan về máy bay trực thăng 

không người lái chú trọng phần 

chong chóng mang 

- Mô phỏng hiện tượng đàn hồi khí 

động sử dụng phương pháp FSI hai 

chiều trên nền ANSYS. 

 

3 HDC: TS. Lê Thị Tuyết Nhung 

Email: nhungda@yahoo.com 

DĐ: 0909067299; 

BM Kỹ 

thuật Hàng 

không & Vũ 

Nghiên cứu, 

khảo sát ổn 

định máy bay 

- Nghiên cứu quy trình 

phân tích, khảo sát ổn 

định máy bay không 

- Tìm hiểu về máy bay không người 

lái nhiều chong chóng mang;  

- Tìm hiểu lý thuyết ổn định máy 
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CQ: (04) 3868 2525 

 

 

trụ, Viện Cơ 

khí động 

lực 

không người 

lái nhiều chong 

chóng mang 

người lái nhiều chong 

chóng mang và ứng 

dụng khảo sát ổn định 

cho 01 mẫu máy bay. 

bay không người lái nhiều chong 

chóng mang 

- Phân tích, khảo sát ổn định cho 01 

mẫu máy bay không người lái nhiều 

chong chóng mang 

4 HDC: TS. Lưu Hồng Quân 

Email: 

quan.luuhong@hust.edu.vn 

DĐ:0914002468 

CQ.... 

BM Kỹ 

thuật Hàng 

không & Vũ 

trụ, Viện Cơ 

khí động 

lực 

Nghiên cứu 

thiết kế cửa hút 

động cơ trên 

âm Scramjet 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của cửa hút đến đặc tính 

làm việc của động cơ 

trên âm Scramjet, từ đó 

đưa ra phương án thiết 

kế cửa hút nâng cao 

hiệu năng làm việc của 

động cơ scramjet. 

- Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý 

hoạt động chung của động cơ 

trên âm scramjet 

- Nghiên cứu tính toán lý thuyết 

ảnh hưởng và vai trò của cửa hút 

đến đặc tính làm việc của động 

cơ scramjet 

- Đề xuất phương án thiết kế cửa 

hút cải tiến hiệu suất làm việc 

của động cơ scramjet 

- Tính toán mô phỏng dòng và sự 

cháy bên trong động cơ, kiểm 

chứng lý thuyết. 

 

5 HDC: TS. Vũ Đình Quý 

Email: quy.vudinh@hust.edu.vn 

DĐ: 

CQ: 043 868 2525 

 

 

BM Kỹ 

thuật Hàng 

không & Vũ 

trụ, Viện Cơ 

khí động 

lực 

Nghiên cứu 

ảnh hưởng 

phối trí cánh 

quạt tới lực 

đẩy trên máy 

bay nhiều 

chong chóng 

mang. 

- Nghiên cứu ảnh 

hưởng phối trí cánh 

quạt như cánh kép đồng 

trục, cánh đơn tới lực 

đẩy trên máy bay nhiều 

chong chóng mang. 

 

- Tìm hiểu về máy bay không 

người lái nhiều chong chóng 

mang;  

- Tìm hiểu lý thuyết lực đẩy cánh 

quạt (chong chóng); 

- Mô phỏng, khảo sát lực đẩy 

cánh quạt bằng phần mềm 

ANSYS-Fluent 

- Khảo sát ảnh hưởng của phối trí 

cánh quạt tới lực đẩy trên máy 

bay nhiều chong chóng mang. 

 

6 HDC : TS. Lê Xuân Trường 

Email: lxtruonghk@yahoo.com 

DĐ: 01234566799 

BM Kỹ 

thuật Hàng 

không & Vũ 

trụ, Viện Cơ 

khí động 

Nghiên cứu, 

tính toán dao 

động cho cánh 

tua bin gió 

compozit trục 

- Tìm ra các cơ chế 

dao động và các tần 

số nguy hiểm để 

đưa ra những kết 

luận cho việc thiết 

- Khảo sát các cơ chế dao động cơ 

học 

- Xây dựng mô hình cánh tua bin 

gió Compozit trên phần mềm 

thương mại 
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lực ngang kế kết cấu và đánh 

giá kết cấu 

- Mô phỏng kết cấu trên phương 

diện dao động và đưa ra kết luận 

dựa trên kết quả thu được 

7 HDC: TS. Vũ Văn Trường  
Email: 

truong.vuvan1@hust.edu.vn 

DĐ: 0915058146  

CQ:(024)38692984 

 

Bộ môn 

Máy và Tự 

động thủy 

khí, 

 Viện Cơ 

khí Động 

lực 

Nghiên cứu sự 

chuyển pha 

của giọt nước 

đọng trên cánh 

máy bay 

Nghiên cứu quá trình 

chuyển pha của giọt 

nước đọng trên cánh 

máy bay khi cánh máy 

bay ở nhiệt độ dưới 

nhiệt độ chuyển pha của 

nước bằng phương pháp 

tính toán số 

- Vai trò của bài toán đối với công 

nghiệp và nghiên cứu khoa học 

- Xây dựng bài toán và nghiên cứu 

tính toán số cho mô phỏng sự 

chuyển pha của giọt nước 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt 

độ cánh, hình dạng giọt nước cũng 

như một số yếu tố khác đến quá 

trình chuyển pha của giọt nước trên 

cánh 

 

8 HDC:  

PGS. TS. Phan Anh Tuấn  

Email: 

tuan.phananh@hust.edu.vn 

DĐ:01679482746  

CQ : 02438692501 

Bộ môn Kỹ 

thuật Thủy 

khí và Tàu 

thủy, 

 Viện Cơ 

khí Động 

lực 

Nghiên cứu 

ảnh hưởng của 

cánh tới lực 

đẩy và hiệu 

suất làm việc 

của chân vịt 

- Nghiên cứu đặc tính 

thủy động của cánh đến 

lực đẩy và hiệu suất 

làm việc của chân vịt. 

- Nghiên cứu ảnh 

hưởng của số lượng và 

góc đặt cánh đến lực 

đẩy và hiệu suất làm 

việc của chân vịt. 

- Khảo sát đặc tính thủy động của 

một số biên dạng cánh chân vịt bằng 

phần mềm CFD. 

- Khảo sát ảnh hưởng của số lượng 

cánh, góc đặt cánh đến lực đẩy và 

hiệu suất làm việc của một chân vịt 

cụ thể. 

 

                  

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm  2017 

                          VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lưu ý: - Thứ tự đề tài xếp theo vần a, b, c tên của người hướng dẫn chính. 
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