
Ý tưởng cho Dự án Tốt nghiệp Cử nhân Cơ điện tử 

Dưới đây là một số ý tưởng cho dự án tốt nghiệp Cử nhân Cơ điện tử: 

1. Máy cắt cỏ tự trị: Xây dựng một máy cắt cỏ tự trị có thể phát hiện 

chướng ngại vật, lập bản đồ bãi cỏ và cắt cỏ hiệu quả. Sử dụng các cảm 

biến như siêu âm và hồng ngoại để phát hiện chướng ngại vật và GPS 

để lập bản đồ bãi cỏ. 

2. Cánh tay robot: Xây dựng một cánh tay robot có thể được điều khiển 

bằng cần điều khiển hoặc chương trình máy tính. Cánh tay có thể được 

sử dụng cho các nhiệm vụ chọn và đặt, nhiệm vụ lắp ráp, v.v. 

3. Hệ thống phân loại tự động: Xây dựng một hệ thống phân loại tự 

động có thể sắp xếp các đối tượng dựa trên màu sắc, kích thước hoặc 

hình dạng. Sử dụng cảm biến và thuật toán thị giác máy tính để phát 

hiện các đối tượng và sắp xếp chúng. 

4. Hệ thống nhà thông minh: Xây dựng hệ thống nhà thông minh có thể 

kiểm soát ánh sáng, nhiệt độ và an ninh của một ngôi nhà. Sử dụng cảm 

biến và kết nối internet để tự động hóa hệ thống. 

5. Robot telepresence: Xây dựng một robot telepresence có thể được 

điều khiển từ xa và cung cấp sự hiện diện ảo cho người dùng. Sử dụng 

máy ảnh và micrô để truyền video và âm thanh, động cơ và bánh xe để 

di chuyển robot xung quanh. 

6. Quadcopter tự trị: Xây dựng một quadcopter tự trị có thể điều hướng 

một khóa học bằng cách sử dụng các cảm biến và GPS. Sử dụng các 

thuật toán học máy để cải thiện hiệu suất của quadcopter. 

7. Xe có hướng dẫn tự động: Chế tạo một phương tiện có hướng dẫn tự 

động (AGV) có thể vận chuyển các vật thể xung quanh nhà máy hoặc 

nhà kho. Sử dụng cảm biến và thuật toán thị giác máy tính để điều 

hướng AGV. 

8. Cá robot: Xây dựng một con cá robot có thể bơi và cơ động như một 

con cá thực sự. Sử dụng động cơ và cảm biến để điều khiển chuyển 

động của cá. 



9. Xe tự lái: Xây dựng một chiếc xe tự lái có thể điều hướng qua giao 

thông bằng cách sử dụng các cảm biến và thuật toán học máy. Sử dụng 

camera, lidar và radar để phát hiện chướng ngại vật và điều hướng 

đường. 

10. Robot trợ lý cá nhân: Xây dựng một robot trợ lý cá nhân có thể trợ 

giúp các công việc hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp và lên lịch. Sử dụng 

cảm biến và thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu các lệnh của 

người dùng và thực hiện các tác vụ. 

Nhiều ý tưởng sáng tạo và mới hơn 

Đây là một số ý tưởng sáng tạo và mới hơn cho dự án tốt nghiệp Cử nhân cơ 

điện tử: 

1. Robot mềm: Thiết kế và chế tạo các thiết bị robot mềm có thể thao tác 

và tương tác với các vật thể mỏng manh hoặc dễ vỡ, chẳng hạn như 

thức ăn hoặc mô sinh học. Sử dụng các vật liệu như silicone, chất đàn 

hồi hoặc hydrogel để tạo ra các robot mềm có thể biến dạng, kéo dài và 

di chuyển như các mô sinh học. 

2. Bộ xương ngoài: Thiết kế và chế tạo một bộ xương ngoài có thể đeo 

được có thể hỗ trợ hoặc tăng cường các chuyển động của con người, 

chẳng hạn như đi bộ, chạy hoặc nâng. Sử dụng các cảm biến và động cơ 

để phát hiện và khuếch đại chuyển động của người dùng, đồng thời 

cung cấp sự hỗ trợ và ổn định cho cơ thể. 

3. Kính thông minh thực tế tăng cường: Thiết kế và xây dựng một cặp 

kính thông minh thực tế tăng cường có thể hiển thị thông tin hoặc đồ 

họa ảo trong thời gian thực, phủ lên trường nhìn của người dùng. Sử 

dụng máy ảnh, màn hình hiển vi và cảm biến để theo dõi chuyển động 

đầu của người dùng và điều chỉnh màn hình cho phù hợp. 

4. Phục hình cơ sinh học: Thiết kế và chế tạo các thiết bị phục hình cơ 

sinh học có thể tái tạo hoặc nâng cao chức năng của các chi hoặc cơ 

quan của con người. Sử dụng các vật liệu như sợi carbon, titan hoặc 

polyme để tạo ra các chi giả có thể bắt chước chuyển động và lực tự 

nhiên của cơ thể con người. 



5. Robot hình người: Thiết kế và chế tạo một robot hình người có thể tái 

tạo các chuyển động và tương tác giống như con người, chẳng hạn như 

đi bộ, nắm và nói. Sử dụng cảm biến, bộ truyền động và thuật toán trí 

tuệ nhân tạo để điều khiển chuyển động và hành vi của robot. 

6. Nội thất thông minh: Thiết kế và chế tạo nội thất thông minh có thể 

thích ứng và biến đổi theo nhu cầu và sở thích của người dùng. Sử dụng 

cảm biến, động cơ và bộ vi điều khiển để kiểm soát hình dạng, vị trí và 

chức năng của đồ nội thất, chẳng hạn như ghế sofa mô-đun có thể thay 

đổi cấu hình hoặc bàn làm việc có thể điều chỉnh chiều cao và góc độ. 

7. Sắp đặt nghệ thuật tương tác: Thiết kế và xây dựng một tác phẩm 

nghệ thuật sắp đặt tương tác có thể cảm nhận và phản ứng với các 

chuyển động, cử chỉ hoặc cảm xúc của người dùng. Sử dụng cảm biến, 

ánh sáng, âm thanh và hình chiếu để tạo ra trải nghiệm năng động và 

đắm chìm, thu hút các giác quan và cảm xúc của người xem. 

8. Cấy ghép Bionic: Thiết kế và xây dựng cấy ghép bionic có thể tăng 

cường hoặc khôi phục chức năng của các cơ quan hoặc hệ thống cụ thể 

trong cơ thể con người, chẳng hạn như cấy ốc tai điện tử có thể khôi 

phục thính giác hoặc cấy ghép võng mạc có thể phục hồi thị lực. Sử 

dụng vi điện tử, cảm biến và vật liệu tương thích sinh học để tạo ra cấy 

ghép có thể tích hợp với cơ thể và giao tiếp với hệ thần kinh. 

9. Phương tiện tự hành dưới nước: Thiết kế và chế tạo một phương tiện 

tự hành dưới nước (AUV) có thể khám phá và lập bản đồ đáy đại dương 

hoặc kiểm tra các cấu trúc dưới nước. Sử dụng cảm biến, sonar và GPS 

để điều hướng AUV và thu thập dữ liệu về môi trường dưới nước. 

10. Giao diện não-máy tính: Thiết kế và xây dựng giao diện não-máy tính 

(BCI) có thể giải mã và diễn giải các tín hiệu não của người dùng và 

chuyển chúng thành các lệnh hoặc hành động, chẳng hạn như điều 

khiển cánh tay robot hoặc gõ trên máy tính. Sử dụng điện não đồ (EEG), 

máy học và thuật toán xử lý tín hiệu để tạo BCI không xâm lấn có thể 

nhận ra và phản hồi suy nghĩ và ý định của người dùng. 

 


