
Do you have ideas that do with renewable energy in general and solar 

energy specifically Bạn có ý tưởng nào làm với năng lượng tái tạo nói 

chung và năng lượng mặt trời nói riêng 

Certainly, here are some ideas that relate to renewable energy in general 

and solar energy specifically for a mechatronics Bachelor graduation 

project: Chắc chắn, đây là một số ý tưởng liên quan đến năng lượng tái 

tạo nói chung và năng lượng mặt trời dành riêng cho dự án tốt nghiệp Cử 

nhân Cơ điện tử: 

1. Solar Tracking System: Design and build a solar tracking system that 

can optimize the energy output of a solar panel by adjusting its angle and 

orientation according to the position of the sun. 1. Hệ thống theo dõi 

năng lượng mặt trời: Thiết kế và xây dựng một hệ thống theo dõi năng 

lượng mặt trời có thể tối ưu hóa sản lượng năng lượng của bảng điều 

khiển năng lượng mặt trời bằng cách điều chỉnh góc và hướng của nó theo 

vị trí của mặt trời. 

Use sensors, actuators, and microcontrollers to control the tracking system 

and maximize the solar energy harvest. Sử dụng cảm biến, bộ truyền động 

và bộ vi điều khiển để điều khiển hệ thống theo dõi và tối đa hóa việc thu 

hoạch năng lượng mặt trời. 

2. Solar-Powered Water Pump: Design and build a solar-powered water 

pump that can extract water from a well or a reservoir using solar energy.

 2. Máy bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời: Thiết kế và chế 

tạo máy bơm nước chạy bằng năng lượng mặt trời có thể lấy nước từ 

giếng hoặc hồ chứa bằng năng lượng mặt trời. 

Use a solar panel, a pump, and a control system to create an autonomous 

and sustainable water supply system. 3. Sử dụng bảng điều khiển năng 

lượng mặt trời, máy bơm và hệ thống điều khiển để tạo ra một hệ thống 

cấp nước tự trị và bền vững. 

Wind-Solar Hybrid System: Design and build a wind-solar hybrid system 

that can generate electricity from both wind and solar sources, using a 

combination of wind turbines and solar panels.3. Hệ thống lai giữa gió và 

năng lượng mặt trời: Thiết kế và xây dựng một hệ thống lai giữa gió và 



năng lượng mặt trời có thể tạo ra điện từ cả nguồn gió và năng lượng mặt 

trời, sử dụng kết hợp các tuabin gió và các tấm pin mặt trời. 

Use a control system and energy storage devices to balance the power 

output and ensure a stable and reliable energy supply. 4. Sử dụng hệ 

thống điều khiển và thiết bị lưu trữ năng lượng để cân bằng sản lượng điện 

và đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định và đáng tin cậy. 

Smart Grid System: Design and build a smart grid system that can manage 

and distribute renewable energy from multiple sources, such as solar, wind, 

or hydroelectric power. 4. Hệ thống lưới điện thông minh: Thiết kế và xây 

dựng hệ thống lưới điện thông minh có thể quản lý và phân phối năng 

lượng tái tạo từ nhiều nguồn, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió 

hoặc thủy điện. 

Use sensors, communication networks, and software algorithms to optimize 

the energy flow and reduce the energy loss. Sử dụng cảm biến, mạng 

truyền thông và thuật toán phần mềm để tối ưu hóa dòng năng lượng và 

giảm tổn thất năng lượng. 

5. Solar-Powered Electric Vehicle: Design and build a solar-powered 

electric vehicle that can run solely on solar energy, using a combination of 

solar panels and batteries. 5. Xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời: 

Thiết kế và chế tạo một chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời chỉ 

có thể chạy bằng năng lượng mặt trời, sử dụng kết hợp các tấm pin mặt 

trời và pin. 

Use lightweight materials and aerodynamic design to optimize the energy 

efficiency and the range of the vehicle. Sử dụng vật liệu nhẹ và thiết kế 

khí động học để tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và phạm vi hoạt động của 

xe. 

6. Concentrated Solar Power System: Design and build a concentrated 

solar power (CSP) system that can generate electricity by concentrating the 

solar energy using mirrors or lenses. 6. Hệ thống điện mặt trời tập 

trung: Thiết kế và xây dựng hệ thống điện mặt trời tập trung (CSP) có thể 

tạo ra điện bằng cách tập trung năng lượng mặt trời bằng gương hoặc 

thấu kính. 



Use a heat engine or a turbine to convert the heat into mechanical or 

electrical energy. Sử dụng động cơ nhiệt hoặc tuabin để chuyển đổi nhiệt 

thành năng lượng cơ học hoặc điện. 

7. Solar-Powered Air Conditioning System: Design and build a solar-

powered air conditioning system that can cool a building or a room using 

solar energy. 7. Hệ thống điều hòa không khí chạy bằng năng lượng 

mặt trời: Thiết kế và xây dựng hệ thống điều hòa không khí chạy bằng 

năng lượng mặt trời có thể làm mát tòa nhà hoặc phòng bằng năng lượng 

mặt trời. 

Use a solar panel, a heat exchanger, and a refrigeration system to create a 

sustainable and cost-effective cooling system. Sử dụng bảng điều khiển 

năng lượng mặt trời, bộ trao đổi nhiệt và hệ thống làm lạnh để tạo ra một 

hệ thống làm mát bền vững và tiết kiệm chi phí. 

8. Solar-Powered Desalination System: Design and build a solar-powered 

desalination system that can purify seawater or brackish water using solar 

energy. 8. Hệ thống khử muối chạy bằng năng lượng mặt trời: Thiết kế 

và xây dựng hệ thống khử muối chạy bằng năng lượng mặt trời có thể làm 

sạch nước biển hoặc nước lợ bằng năng lượng mặt trời. 

Use a combination of solar stills, reverse osmosis, or other desalination 

technologies to create a sustainable and reliable source of freshwater.

 Sử dụng kết hợp các máy cất năng lượng mặt trời, thẩm thấu ngược 

hoặc các công nghệ khử muối khác để tạo ra một nguồn nước ngọt bền 

vững và đáng tin cậy. 

9. Solar-Powered Lighting System: Design and build a solar-powered 

lighting system that can provide illumination for outdoor spaces, such as 

parks, streets, or buildings. 9. Hệ thống chiếu sáng chạy bằng năng 

lượng mặt trời: Thiết kế và xây dựng hệ thống chiếu sáng chạy bằng năng 

lượng mặt trời có thể cung cấp ánh sáng cho các không gian ngoài trời, 

chẳng hạn như công viên, đường phố hoặc tòa nhà. 

Use a combination of solar panels, batteries, and LED lights to create an 

energy-efficient and sustainable lighting system. Sử dụng kết hợp các 



tấm pin mặt trời, pin và đèn LED để tạo ra một hệ thống chiếu sáng bền 

vững và tiết kiệm năng lượng. 

10. Solar-Powered Hydroponic System: Design and build a solar-powered 

hydroponic system that can grow plants using solar energy and nutrient-

rich water, without soil. 10. Hệ thống thủy canh chạy bằng năng lượng mặt 

trời: Thiết kế và xây dựng một hệ thống thủy canh chạy bằng năng lượng 

mặt trời có thể trồng cây bằng năng lượng mặt trời và nước giàu chất dinh 

dưỡng, không cần đất. 

Use a combination of solar panels, pumps, and sensors to create an 

automated and sustainable indoor farming system. Sử dụng kết hợp các 

tấm pin mặt trời, máy bơm và cảm biến để tạo ra một hệ thống canh tác 

trong nhà tự động và bền vững. 

What do you think are problems in egypt that need mechatronics solutions

 Bạn nghĩ vấn đề gì ở Ai Cập cần giải pháp cơ điện tử 

There are several problems in Egypt that can benefit from mechatronics 

solutions. Có một số vấn đề ở Ai Cập có thể được hưởng lợi từ các giải 

pháp cơ điện tử. 

Here are a few examples: Dưới đây là một vài ví dụ: 

1. Water Scarcity: Egypt is facing a severe water shortage due to 

population growth, climate change, and agricultural demands. 1. Khan 

hiếm nước: Ai Cập đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng 

do sự gia tăng dân số, biến đổi khí hậu và nhu cầu nông nghiệp. 

Mechatronics solutions can help optimize water usage through precision 

irrigation systems that use sensors, actuators, and software algorithms to 

ensure efficient water distribution. Các giải pháp cơ điện tử có thể giúp tối 

ưu hóa việc sử dụng nước thông qua các hệ thống tưới chính xác sử dụng 

cảm biến, bộ truyền động và thuật toán phần mềm để đảm bảo phân phối 

nước hiệu quả. 

2. Traffic Congestion: Egypt's cities are notorious for traffic congestion, 

which leads to wasted time, fuel, and air pollution. 2. Tắc nghẽn giao 



thông: Các thành phố của Ai Cập nổi tiếng với tắc nghẽn giao thông, dẫn 

đến lãng phí thời gian, nhiên liệu và ô nhiễm không khí. 

Mechatronics solutions can help manage traffic flow through smart traffic 

lights, intelligent transportation systems, and automated parking systems. 

3. Các giải pháp cơ điện tử có thể giúp quản lý luồng giao thông thông 

qua đèn giao thông thông minh, hệ thống giao thông thông minh và hệ 

thống đỗ xe tự động. 

Renewable Energy: Egypt has abundant solar and wind resources, but the 

transition to renewable energy is hindered by the lack of infrastructure and 

the high cost of traditional energy sources. 3.Năng lượng tái tạo: Ai Cập 

có nguồn năng lượng mặt trời và gió dồi dào, nhưng việc chuyển đổi sang 

năng lượng tái tạo bị cản trở do thiếu cơ sở hạ tầng và chi phí cao của các 

nguồn năng lượng truyền thống. 

Mechatronics solutions can help increase the adoption of renewable energy 

through solar tracking systems, wind turbine controls, and energy storage 

systems. Các giải pháp cơ điện tử có thể giúp tăng cường áp dụng năng 

lượng tái tạo thông qua hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời, điều khiển 

tuabin gió và hệ thống lưu trữ năng lượng. 

4. Healthcare: Egypt's healthcare system faces many challenges, including 

a shortage of medical equipment, lack of accessibility in rural areas, and 

high costs. 4. Chăm sóc sức khỏe: Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ai 

Cập phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm thiếu thiết bị y tế, thiếu 

khả năng tiếp cận ở khu vực nông thôn và chi phí cao. 

Mechatronics solutions can help improve healthcare outcomes through 

medical robots, telemedicine systems, and portable diagnostic devices.

 Các giải pháp cơ điện tử có thể giúp cải thiện kết quả chăm sóc sức 

khỏe thông qua robot y tế, hệ thống y tế từ xa và thiết bị chẩn đoán di 

động. 

5. Agriculture: Agriculture is a significant sector of Egypt's economy, but it 

faces challenges such as water scarcity, soil degradation, and low 

productivity. 5. Nông nghiệp: Nông nghiệp là một lĩnh vực quan trọng 



của nền kinh tế Ai Cập, nhưng nó phải đối mặt với những thách thức như 

khan hiếm nước, suy thoái đất và năng suất thấp. 

Mechatronics solutions can help increase agricultural efficiency through 

precision farming technologies, such as autonomous tractors, drones, and 

sensors. Các giải pháp cơ điện tử có thể giúp tăng hiệu quả nông nghiệp 

thông qua các công nghệ canh tác chính xác, chẳng hạn như máy kéo tự 

trị, máy bay không người lái và cảm biến. 

6. Education: Egypt has a large youth population, but the education system 

faces challenges such as low quality, lack of access, and inadequate 

infrastructure. 6. Giáo dục: Ai Cập có dân số thanh niên lớn, nhưng hệ 

thống giáo dục phải đối mặt với những thách thức như chất lượng thấp, 

thiếu khả năng tiếp cận và cơ sở hạ tầng không đầy đủ. 

Mechatronics solutions can help improve education outcomes through e-

learning systems, smart classrooms, and interactive educational devices.

 Các giải pháp cơ điện tử có thể giúp cải thiện kết quả giáo dục thông 

qua hệ thống học tập điện tử, lớp học thông minh và các thiết bị giáo dục 

tương tác. 

Overall, mechatronics solutions can help address many of the challenges 

facing Egypt by providing innovative and sustainable solutions to improve 

the quality of life for its citizens. Nhìn chung, các giải pháp cơ điện tử có 

thể giúp giải quyết nhiều thách thức mà Ai Cập phải đối mặt bằng cách 

cung cấp các giải pháp sáng tạo và bền vững để cải thiện chất lượng cuộc 

sống cho người dân. 

A futuristic idea Một ý tưởng tương lai 

One futuristic idea for a mechatronics Bachelor graduation project could be 

to design and build a self-sustaining colony on Mars using mechatronics 

technologies. Một ý tưởng tương lai cho dự án tốt nghiệp Cử nhân Cơ 

điện tử có thể là thiết kế và xây dựng một thuộc địa tự duy trì trên sao Hỏa 

bằng cách sử dụng các công nghệ cơ điện tử. 

This project would involve creating a system of robots and machines that 

could perform a variety of tasks, such as mining and extracting resources, 

building structures, and growing food in a hostile environment. Dự án này 



sẽ liên quan đến việc tạo ra một hệ thống robot và máy móc có thể thực 

hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như khai thác và khai thác tài 

nguyên, xây dựng cấu trúc và trồng thực phẩm trong một môi trường thù 

địch. 

The system would be designed to be fully autonomous, with the robots and 

machines communicating with each other and coordinating their actions 

through a network of sensors and actuators. Hệ thống sẽ được thiết kế 

để hoàn toàn tự động, với các robot và máy móc giao tiếp với nhau và phối 

hợp hành động của chúng thông qua một mạng lưới các cảm biến và bộ 

truyền động. 

The system would also be powered by renewable energy sources, such as 

solar panels and wind turbines, and would use advanced energy storage 

systems to ensure a continuous power supply. Hệ thống cũng sẽ được 

cung cấp năng lượng bởi các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như 

các tấm pin mặt trời và tuabin gió, đồng thời sẽ sử dụng các hệ thống lưu 

trữ năng lượng tiên tiến để đảm bảo cung cấp điện liên tục. 

To make the colony self-sustaining, the robots and machines would also be 

designed to recycle waste and convert it into usable resources, such as 

water and fertilizer. Để làm cho thuộc địa tự duy trì, robot và máy móc 

cũng sẽ được thiết kế để tái chế chất thải và chuyển đổi nó thành các 

nguồn tài nguyên có thể sử dụng được, chẳng hạn như nước và phân bón. 

This would allow the colony to operate indefinitely without the need for 

resupply missions from Earth. Điều này sẽ cho phép thuộc địa hoạt 

động vô thời hạn mà không cần các nhiệm vụ tiếp tế từ Trái đất. 

In addition to the technical challenges of designing and building such a 

system, the project would also involve considering the social and 

psychological factors of living in a remote and isolated environment for 

extended periods of time. Ngoài những thách thức kỹ thuật khi thiết kế 

và xây dựng một hệ thống như vậy, dự án cũng sẽ liên quan đến việc xem 

xét các yếu tố xã hội và tâm lý của việc sống trong một môi trường xa xôi 

và biệt lập trong thời gian dài. 



It would be an ambitious and exciting project that would push the 

boundaries of mechatronics technology and explore new frontiers in space 

exploration. Đây sẽ là một dự án đầy tham vọng và thú vị sẽ vượt qua 

ranh giới của công nghệ cơ điện tử và khám phá những biên giới mới trong 

khám phá không gian. 

Another futuristic idea for a mechatronics Bachelor graduation project could 

be to design and build an underwater colony using mechatronics 

technologies. Một ý tưởng tương lai khác cho dự án tốt nghiệp Cử 

nhân Cơ điện tử có thể là thiết kế và xây dựng một thuộc địa dưới nước 

bằng cách sử dụng các công nghệ cơ điện tử. 

This project would involve creating a system of robots and machines that 

could perform a variety of tasks, such as building structures, maintaining 

systems, and exploring the ocean floor. Dự án này sẽ liên quan đến việc 

tạo ra một hệ thống robot và máy móc có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ 

khác nhau, chẳng hạn như xây dựng cấu trúc, bảo trì hệ thống và khám 

phá đáy đại dương. 

The system would be designed to be fully autonomous, with the robots and 

machines communicating with each other and coordinating their actions 

through a network of sensors and actuators. Hệ thống sẽ được thiết kế 

để hoàn toàn tự động, với các robot và máy móc giao tiếp với nhau và phối 

hợp hành động của chúng thông qua một mạng lưới các cảm biến và bộ 

truyền động. 

The system would also be powered by renewable energy sources, such as 

tidal energy and underwater solar panels, and would use advanced energy 

storage systems to ensure a continuous power supply. Hệ thống cũng 

sẽ được cung cấp năng lượng bởi các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng 

hạn như năng lượng thủy triều và các tấm pin mặt trời dưới nước, và sẽ 

sử dụng các hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến để đảm bảo cung cấp 

điện liên tục. 

To make the colony self-sustaining, the robots and machines would also be 

designed to recycle waste and convert it into usable resources, such as 

oxygen and water. Để làm cho thuộc địa tự duy trì, robot và máy móc 



cũng sẽ được thiết kế để tái chế chất thải và chuyển đổi nó thành các 

nguồn tài nguyên có thể sử dụng được, chẳng hạn như oxy và nước. 

This would allow the colony to operate indefinitely without the need for 

resupply missions from the surface. Điều này sẽ cho phép thuộc địa 

hoạt động vô thời hạn mà không cần các nhiệm vụ tiếp tế từ bề mặt. 

In addition to the technical challenges of designing and building such a 

system, the project would also involve considering the social and 

psychological factors of living in an underwater environment for extended 

periods of time. Ngoài những thách thức kỹ thuật khi thiết kế và xây dựng 

một hệ thống như vậy, dự án cũng sẽ liên quan đến việc xem xét các yếu 

tố xã hội và tâm lý của việc sống trong môi trường dưới nước trong thời 

gian dài. 

It would be an exciting project that would push the boundaries of 

mechatronics technology and explore new frontiers in underwater 

exploration and habitation. Đây sẽ là một dự án thú vị sẽ vượt qua ranh 

giới của công nghệ cơ điện tử và khám phá những biên giới mới trong việc 

khám phá và cư trú dưới nước. 

Another futuristic idea could be to design and build a fully autonomous and 

self-driving flying taxi system using mechatronics technologies. Một ý 

tưởng tương lai khác có thể là thiết kế và xây dựng một hệ thống taxi bay 

hoàn toàn tự động và tự lái bằng cách sử dụng các công nghệ cơ điện tử. 

The system would consist of a fleet of electrically powered flying vehicles 

that could transport passengers between destinations in a safe and efficient 

manner. Hệ thống này sẽ bao gồm một đội xe bay chạy bằng điện có 

thể vận chuyển hành khách giữa các điểm đến một cách an toàn và hiệu 

quả. 

The vehicles would be equipped with advanced sensors and navigation 

systems that would allow them to avoid obstacles and navigate through 

crowded airspace. Các phương tiện sẽ được trang bị các cảm biến và 

hệ thống định vị tiên tiến cho phép chúng tránh chướng ngại vật và điều 

hướng qua không phận đông đúc. 



The system would also include a network of charging stations and 

maintenance facilities to ensure that the vehicles could operate 

continuously without interruption. Hệ thống cũng sẽ bao gồm một mạng 

lưới các trạm sạc và cơ sở bảo trì để đảm bảo rằng các phương tiện có thể 

hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn. 

Designing and building a quantum computer or a quantum communication 

system could be a challenging and exciting mechatronics Bachelor 

graduation project that involves the principles of quantum mechanics. Thiết 

kế và xây dựng một máy tính lượng tử hoặc một hệ thống truyền thông 

lượng tử có thể là một dự án tốt nghiệp Cử nhân cơ điện tử đầy thử thách 

và thú vị liên quan đến các nguyên tắc của cơ học lượng tử. 

Quantum computers have the potential to solve problems that are currently 

unsolvable with classical computers by taking advantage of the unique 

properties of quantum mechanics, such as superposition and 

entanglement. Máy tính lượng tử có tiềm năng giải quyết các vấn đề 

hiện không thể giải quyết được với các máy tính cổ điển bằng cách tận 

dụng các tính chất độc đáo của cơ học lượng tử, chẳng hạn như chồng 

chất và vướng víu. 

The design and construction of a quantum computer involve the 

development of quantum gates, quantum processors, and control systems 

that are highly precise and require careful engineering. Việc thiết kế và 

xây dựng một máy tính lượng tử liên quan đến việc phát triển các cổng 

lượng tử, bộ xử lý lượng tử và hệ thống điều khiển có độ chính xác cao và 

đòi hỏi kỹ thuật cẩn thận. 

Another project idea in the quantum mechanics field is to design and build 

a quantum communication system that uses the principles of quantum 

entanglement to securely transmit information. Một ý tưởng dự án khác 

trong lĩnh vực cơ học lượng tử là thiết kế và xây dựng một hệ thống truyền 

thông lượng tử sử dụng các nguyên tắc vướng víu lượng tử để truyền 

thông tin một cách an toàn. 

Quantum communication systems have the potential to provide 

unbreakable encryption and enable secure communication over long 



distances. Hệ thống truyền thông lượng tử có tiềm năng cung cấp mã hóa 

không thể phá vỡ và cho phép giao tiếp an toàn trên một khoảng cách dài. 

Designing and building a quantum communication system involves the 

development of quantum key distribution protocols, quantum cryptography 

algorithms, and quantum transmitters and receivers. Thiết kế và xây dựng 

một hệ thống truyền thông lượng tử liên quan đến việc phát triển các giao 

thức phân phối khóa lượng tử, thuật toán mật mã lượng tử, máy phát và 

máy thu lượng tử. 

The project would also require the design and construction of highly 

sensitive detectors and the development of advanced error correction 

techniques to ensure reliable communication. Dự án cũng sẽ yêu cầu thiết 

kế và chế tạo các máy dò có độ nhạy cao và phát triển các kỹ thuật sửa lỗi 

tiên tiến để đảm bảo thông tin liên lạc đáng tin cậy. 

Both of these projects would require a deep understanding of the principles 

of quantum mechanics and the ability to integrate advanced hardware and 

software components. Cả hai dự án này sẽ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về 

các nguyên tắc của cơ học lượng tử và khả năng tích hợp các thành phần 

phần cứng và phần mềm tiên tiến. 

They would also involve interdisciplinary collaboration with experts in 

physics, computer science, and electrical engineering, making them 

challenging and exciting mechatronics Bachelor graduation projects. Họ 

cũng sẽ liên quan đến sự hợp tác liên ngành với các chuyên gia về vật lý, 

khoa học máy tính và kỹ thuật điện, khiến họ trở thành những dự án tốt 

nghiệp Cử nhân cơ điện tử đầy thử thách và thú vị. 

Aerospace field Lĩnh vực hàng không vũ trụ 

Designing and building an unmanned aerial vehicle (UAV) for a specific 

aerospace application could be a challenging and exciting mechatronics 

Bachelor graduation project. Thiết kế và chế tạo một máy bay không người 

lái (UAV) cho một ứng dụng hàng không vũ trụ cụ thể có thể là một dự án 

tốt nghiệp Cử nhân Cơ điện tử đầy thách thức và thú vị. 

UAVs have become increasingly important in a wide range of applications, 

including aerial photography, crop monitoring, environmental monitoring, 



search and rescue operations, and military surveillance. UAV ngày càng 

trở nên quan trọng trong một loạt các ứng dụng, bao gồm chụp ảnh trên 

không, giám sát cây trồng, giám sát môi trường, hoạt động tìm kiếm cứu 

nạn và giám sát quân sự. 

The design and construction of a UAV involves the development of a 

lightweight airframe, propulsion system, navigation system, and payload 

system that are highly efficient and precise. Việc thiết kế và chế tạo một 

chiếc UAV liên quan đến việc phát triển khung máy bay nhẹ, hệ thống đẩy, 

hệ thống định vị và hệ thống tải trọng có hiệu quả và độ chính xác cao. 

The UAV would also require an autonomous flight control system and a 

communication system for remote control and telemetry data transmission.

 UAV cũng sẽ yêu cầu một hệ thống điều khiển bay tự động và một hệ 

thống liên lạc để điều khiển từ xa và truyền dữ liệu đo từ xa. 

Another project idea in the aerospace field is to design and build a space 

mission payload that can perform a specific task in space, such as scientific 

research or remote sensing. Một ý tưởng dự án khác trong lĩnh vực hàng 

không vũ trụ là thiết kế và xây dựng một trọng tải nhiệm vụ không gian có 

thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong không gian, chẳng hạn như nghiên 

cứu khoa học hoặc viễn thám. 

The payload could be integrated into a CubeSat or a larger spacecraft, and 

would require the development of advanced sensors, control systems, and 

communication systems that can withstand the harsh conditions of space.

 Trọng tải có thể được tích hợp vào CubeSat hoặc tàu vũ trụ lớn hơn, 

và sẽ yêu cầu phát triển các cảm biến, hệ thống điều khiển và hệ thống liên 

lạc tiên tiến có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt của không gian. 

Designing and building a space mission payload involves interdisciplinary 

collaboration with experts in materials science, physics, computer science, 

and electrical engineering. Thiết kế và xây dựng tải trọng nhiệm vụ không 

gian liên quan đến sự hợp tác liên ngành với các chuyên gia về khoa học 

vật liệu, vật lý, khoa học máy tính và kỹ thuật điện. 

The project would also require a deep understanding of the principles of 

space mission design and operations, as well as the ability to integrate 



advanced hardware and software components. Dự án cũng sẽ đòi hỏi 

sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc của thiết kế và vận hành sứ mệnh 

không gian, cũng như khả năng tích hợp các thành phần phần cứng và 

phần mềm tiên tiến. 

Both of these projects would require innovative thinking, careful 

engineering, and a deep understanding of the aerospace field. Cả hai dự 

án này sẽ đòi hỏi tư duy đổi mới, kỹ thuật cẩn thận và hiểu biết sâu sắc về 

lĩnh vực hàng không vũ trụ. 

They would also provide valuable hands-on experience in the design, 

construction, and operation of aerospace systems, making them exciting 

and challenging mechatronics Bachelor graduation projects. Họ cũng sẽ 

cung cấp kinh nghiệm thực hành quý giá trong việc thiết kế, xây dựng và 

vận hành các hệ thống hàng không vũ trụ, khiến chúng trở thành những dự 

án tốt nghiệp Cử nhân Cơ điện tử thú vị và đầy thử thách. 

Designing and building a micro-robot or a micro-electromechanical system 

(MEMS) could be an exciting and challenging mechatronics Bachelor 

graduation project in the microelectronics field. Thiết kế và chế tạo 

một robot siêu nhỏ hoặc một hệ thống cơ điện tử vi mô (MEMS) có thể là 

một dự án tốt nghiệp Cử nhân Cơ điện tử thú vị và đầy thách thức trong 

lĩnh vực vi điện tử. 

Micro-robots and MEMS have a wide range of applications, including 

biomedical research, micro-manufacturing, and micro-sensing. Micro-

robots và MEMS có một loạt các ứng dụng, bao gồm nghiên cứu y sinh, 

sản xuất vi mô và cảm biến vi mô. 

The design and construction of a micro-robot or MEMS involves the 

development of micro-actuators, micro-sensors, and micro-electronics that 

are highly precise and efficient. Việc thiết kế và chế tạo một robot siêu 

nhỏ hoặc MEMS liên quan đến việc phát triển các bộ truyền động vi mô, 

cảm biến vi mô và vi điện tử có độ chính xác và hiệu quả cao. 

The micro-robot or MEMS would also require a control system that can 

operate at the micro-scale and a communication system for remote control 

and data transmission. Micro-robot hoặc MEMS cũng sẽ yêu cầu một hệ 



thống điều khiển có thể hoạt động ở quy mô vi mô và một hệ thống liên lạc 

để điều khiển từ xa và truyền dữ liệu. 

Another project idea in the microelectronics field is to design and build a 

microfluidic system for lab-on-a-chip applications. Một ý tưởng dự án 

khác trong lĩnh vực vi điện tử là thiết kế và xây dựng một hệ thống vi lỏng 

cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm trên chip. 

A lab-on-a-chip system integrates various laboratory functions, such as 

sample preparation, analysis, and detection, onto a single microchip. Một 

hệ thống phòng thí nghiệm trên chip tích hợp các chức năng phòng thí 

nghiệm khác nhau, chẳng hạn như chuẩn bị, phân tích và phát hiện mẫu, 

vào một vi mạch duy nhất. 

Designing and building a microfluidic system involves the development of 

micro-pumps, micro-valves, and micro-channels that can handle fluids at 

the micro-scale. Thiết kế và xây dựng một hệ thống vi lỏng liên quan đến 

việc phát triển các máy bơm siêu nhỏ, van siêu nhỏ và các kênh vi mô có 

thể xử lý chất lỏng ở quy mô vi mô. 

The system would also require the integration of micro-sensors and micro-

actuators for precise control and measurement, as well as a micro-

electronics control system for automation and remote operation. Hệ thống 

cũng sẽ yêu cầu tích hợp các cảm biến vi mô và bộ truyền động vi mô để 

điều khiển và đo lường chính xác, cũng như hệ thống điều khiển vi điện tử 

để tự động hóa và vận hành từ xa. 

Both of these projects would require interdisciplinary collaboration with 

experts in materials science, physics, biology, and electrical engineering.

 Cả hai dự án này sẽ yêu cầu sự hợp tác liên ngành với các chuyên 

gia về khoa học vật liệu, vật lý, sinh học và kỹ thuật điện. 

They would also require a deep understanding of microelectronics and 

microfabrication techniques, as well as the ability to design and integrate 

complex systems at the micro-scale. Chúng cũng sẽ đòi hỏi sự hiểu 

biết sâu sắc về các kỹ thuật vi điện tử và vi mô hóa, cũng như khả năng 

thiết kế và tích hợp các hệ thống phức tạp ở quy mô vi mô. 



These projects would provide valuable hands-on experience in cutting-

edge technologies and contribute to the development of new micro-devices 

and applications. Các dự án này sẽ cung cấp kinh nghiệm thực hành quý 

giá về các công nghệ tiên tiến và góp phần phát triển các thiết bị và ứng 

dụng vi mô mới. 

Designing and building a holographic display system could be an exciting 

and challenging mechatronics Bachelor graduation project in the field of 

holography. Thiết kế và xây dựng một hệ thống hiển thị ba chiều có 

thể là một dự án tốt nghiệp Cử nhân Cơ điện tử thú vị và đầy thử thách 

trong lĩnh vực holography. 

Holographic display systems have a wide range of applications, including 

3D imaging, virtual reality, and telepresence. Hệ thống hiển thị ba chiều 

có một loạt các ứng dụng, bao gồm hình ảnh 3D, thực tế ảo và 

telepresence. 

The design and construction of a holographic display system involves the 

development of a holographic optical element (HOE) or a holographic 

projection screen, a projection system, and a control system that can 

generate and manipulate holographic images. Việc thiết kế và xây dựng 

một hệ thống hiển thị ba chiều liên quan đến việc phát triển một yếu tố 

quang học ba chiều (HOE) hoặc màn hình chiếu ba chiều, hệ thống chiếu 

và hệ thống điều khiển có thể tạo và thao tác hình ảnh ba chiều. 

The holographic display system would also require a high-speed 

computation system to generate complex holographic patterns and a 

communication system for remote control and data transmission. Hệ 

thống hiển thị ba chiều cũng sẽ yêu cầu một hệ thống tính toán tốc độ cao 

để tạo ra các mẫu ba chiều phức tạp và một hệ thống truyền thông để điều 

khiển từ xa và truyền dữ liệu. 

Another project idea in the field of holography is to design and build a 

holographic data storage system. Một ý tưởng dự án khác trong lĩnh vực 

holography là thiết kế và xây dựng một hệ thống lưu trữ dữ liệu ba chiều. 

Holographic data storage is a high-density storage technique that uses 

holographic recording media to store and retrieve large amounts of data.



 Lưu trữ dữ liệu ba chiều là một kỹ thuật lưu trữ mật độ cao sử dụng 

phương tiện ghi ba chiều để lưu trữ và truy xuất một lượng lớn dữ liệu. 

Designing and building a holographic data storage system involves the 

development of a holographic recording media, a recording system, and a 

retrieval system that can access and read the stored data. Thiết kế và xây 

dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu ba chiều liên quan đến việc phát triển 

phương tiện ghi ba chiều, hệ thống ghi âm và hệ thống truy xuất có thể truy 

cập và đọc dữ liệu được lưu trữ. 

The system would also require the development of advanced error 

correction and data compression techniques to ensure reliable data storage 

and retrieval. Hệ thống cũng sẽ yêu cầu phát triển các kỹ thuật sửa lỗi 

và nén dữ liệu nâng cao để đảm bảo lưu trữ và truy xuất dữ liệu đáng tin 

cậy. 

Both of these projects would require interdisciplinary collaboration with 

experts in optics, computer science, and electrical engineering. Cả hai dự 

án này sẽ yêu cầu sự hợp tác liên ngành với các chuyên gia về quang học, 

khoa học máy tính và kỹ thuật điện. 

They would also require a deep understanding of holography and 

holographic imaging techniques, as well as the ability to design and 

integrate complex systems. Chúng cũng sẽ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về 

kỹ thuật hình ảnh ba chiều và hình ảnh ba chiều, cũng như khả năng thiết 

kế và tích hợp các hệ thống phức tạp. 

These projects would provide valuable hands-on experience in cutting-

edge technologies and contribute to the development of new holographic 

applications. Các dự án này sẽ cung cấp kinh nghiệm thực hành có giá 

trị trong các công nghệ tiên tiến và góp phần phát triển các ứng dụng ba 

chiều mới. 


