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Tóm tắt: 

Hiện nay, nhu cầu về trang thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành ở các trường trung cấp, cao 
đẳng và đại học trong cả nước là rất cần thiết giúp sinh viên ra trường được trang bị các kiến 
thức thực tế để tiếp cận nhanh hơn về vấn đề điều khiển trong ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các 
thiết bị giảng dạy thực hành được các hãng sản xuất cung cấp với giá thành rất cao và chưa sát 
với nội dung đào tạo của từng trường cũng như thực tế sản xuất. Trong bài báo này, chúng tôi đề 
xuất nghiên cứu và chế tạo mô hình phục vụ cho giảng dạy thực hành phù hợp với nhu cầu thực 
tế của ngành công nghiệp với chi phí thấp. Đây là mô hình của một hệ thống sản xuất tự động 
hiện đại với sự kết hợp các cơ cấu cơ khí, truyền động khí nén, điều khiển và giám sát bằng PLC. 
Với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo về tính công nghệ, độ bền và tính thẩm mỹ cao. 
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Abstract: 

In recent years, there has been an integral demand for equipment used in  teaching practice 
lessons  at many  colleges  and universities over our country. The equipment can help students to 
be equipped with a lot of practical knowledge after graduation to easily and quickly approach the 
problems of control in our industry. However, a large amount of equipment used in practical 
lessons is provided by many manufactures at high prices. They are also unsuitable for the 
curiculum of each college or university and the practical process. In this paper,  we  propose  the  
study  of  making  models  used  for  practical education that are suitable for the practical 
demand of the industry at low cost. This is considered as a modern automatic productive system  
with the combination of mechanical mechanisms, pneumatic power drive and supervisory control 
by PLC. With the low expense, the model has its own technological characteristics, durability 
and high aesthetics. 
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