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1. Tên đơn vị:  

TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐO LƯỜNG 

2. Quyết định thành lập: 
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3. Đăng ký hoạt động KHCN: 
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4. Danh sách CBCNV và cơ cấu tổ chức bộ máy 
4.1. Ban Lãnh đạo đơn vị 
 

STT Họ và tên Chức vụ Email 

1 Bùi Xuân Ngó Giám đốc bxngo@yahoo.com.vn 

2 Lê Nguyên Phong Phó Giám đốc lenguyenphong@ymail.com 

 
4.2. Sơ đồ tổ chức 

 

 

 
Sơ đồ tổ chức Trung tâm Tự động hóa và đo lường 

 
4.3.  Nhân lực 

 

TT Trình độ Số người Chuyên môn Số người 

1 Tiến sĩ 01 Tự động hóa 01 

2 Kỹ sư, cử nhân 05 
Điều khiển, thông tin tín hiệu, điện 

tử tin học, vô tuyến điện 
05 

3 Trình độ khác 01 Ngành khác 01 

4 Tổng số 07 Tổng số 07  

 
 

5. Năng lực: 
5.1. Tình hình tài chính (trong 3 năm gần đây): 

 

STT Năm Sản lượng Doanh thu 

1 2009 1.641.585.000đ 1.142.585.000đ 

2 2010 2.238.212.500đ 1.870.188.500đ 

3 2011 1.020.000.000đ 1.343.077.272đ 

 

Giám đốc 

Các Phó Giám đốc  

Phòng Tổng hợp Phòng Nghiên cứu và 
Thiết kế 

Xưởng chế tạo Phòng VILAS 
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5.2. Năng lực thiết bị 
 

STT Tên máy móc, thiết bị Nguyên giá 
(Đồng) 

Năm đưa vào 
sử dụng 

Ghi chú 

1 Máy hiện sóng 2 tia 50MHZ 20,000,000 2005  

2 Máy Vt Notebook Toshiba sate 29,500,000 2005  

3 Thiết bị đo lực căng của dây cáp trong 
cầu dây văng 

178,706,900 2007  

 
 
6. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: 

- Trung tâm Tự động hóa và Đo lường là trung tâm nghiên cứu công nghệ của Viện Khoa học và Công 
nghệ GTVT: có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và ứng dụng công nghệ chuyên 
ngành Điện tử - Tin học.  

- Xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch dài hạn và trung hạn về chuyên ngành Điện tử - Tin 
học. Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong lĩnh vực Điện tử - Tin học để đo lường và tự động 
hóa. 

- Tham gia thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật và tư vấn về thiết kế, thẩm định, lập dự án đầu tư, 
đào tạo, chuyển giao công nghệ và sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực Điện tử - Tin học. 

- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm 
- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa và đo lường; 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các sản phẩm mới trong lĩnh vực nêu trên. 

- Kiểm định các thiết bị đo lường và các hệ thống tự động trong giao thông vận tải và các ngành công 
nghiệp khác. 

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN: Khảo sát, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn trong lĩnh vực tự động hóa và đo lường.. 

 

7. Thành tựu và kinh nghiệm: 

7.1. Nghiên cứu Khoa học 

 
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ THAM GIA TRONG 10 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY 

 

STT Tên đề tài đã tham gia Năm thực hiện Cấp quản lý 

1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị 
chuyên dung phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu 
bê tông ở Việt Nam 

2003 - 2004 Cấp Nhà nước 

2 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống kiểm sát 
động tình trạng quả tải, quá khổ các phương 
tiện giao thông đường bộ 

2004 - 2005 Cấp Nhà nước 

3 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống tự động 
câ động tàu hỏa 

2009 - 2010 Cấp Nhà nước 



 

 

 

  

 

 

 

 

                                       Trung tâm Tự động hóa và Đo lường 

 

TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐO LƯỜNG 

CENTER OF AUTOMATION AND MEASUREMENT 
Địa chỉ: 1252 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội  

Tel:  (04) 3834 6422 - Fax: (04) 3834 6422 
E-mail: tdhdl@itst.gov.vn 

   

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ CHỦ TRÌ TRONG 10 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY 
 

STT Tên đề tài đã chủ trì Năm thực hiện Cấp quản lý 

1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cân trên móc cầu 
hiển thị số liệu từ xa bằng vô tuyến 

2001 Cấp Bộ 

2 Thiết kế máy đo dao động kết cấu công trình 2001 Cấp Viện 

3 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị tự động 
bảo vệ quá tải cho các loại cầu 

2002 Cấp Bộ 

4 Nghiên cứu thiết kế thiết bị điện tử tự động đo 
và theo dõi quá trình kéo mẫu thép thí nghiệm 

2003 Cấp Viện 

5 Nghiên cứu xây dựng thư viện các phép toán 
dấu phẩy động bằng ngôn ngữ Assembler và 
ghi vào bộ nhớ trong EEPROM của hệ vi xử lý 
89C51 

2003 Cấp Viện 

6 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ điều khiển giám 
sát SCADA nhiều kênh 

2004 Cấp Viện 

7 Nghiên cứu khả năng chế tạo hệ thống cân 
động – WIM ở Việt Nam 

2004 Cấp Viện 

8 Xây dựng phần mền tính toán đặc trưng dòng 
chảy lũ 

2004 Cấp Viện 

9 Thiết kế máy tạo xung đa năng 2005 Cấp Bộ 

10 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đo lực 
căng dây cáp trong cầu dây văng 

2005 - 2006 Cấp Bộ Trọng 
điểm 

11 Thiết kế hệ thống cân băng tải theo định mức 2006 Cấp Viện 

12 Thiết kế thiết bị tự động đếm xe ô tô 2007 Cấp Bộ 

13 Lựa chọn mô hình tổ chức giao thông thông 
minh – ITS phục vụ quản lý và điều độ giao 
thông trên quốc lộ ở Việt Nam 

2008 Cấp Viện 

14 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống quan 
trắc theo thời gian thực (liên tục) một số chỉ tiêu 
kỹ thuật cơ bản cho cầu dây dây văng trong giai 
đoạn khai thác 

2009 - 2010 Cấp Bộ trọng 
điểm 

15 Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu nhận và xử lý 
dữ liệu cho biển báo điện tử VMS (Variable 
Message Signs) đặt tại các nút giao cắt để 
thông báo tình trạng giao thông trước khi vào 
thành phố 

2011 - 2012 Cấp Bộ trọng 
điẻm 
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7.2.  Sản phẩm, Dịch vụ KH&CN đã thực hiện cung cấp chuyển giao: 

- Các trạm trộn bê tông xi măng, bê tông nhựa. 
- Các hệ thống cân cấp phối theo định mức trong các nhà máy xi măng, than. 
- Các hệ thống phun xi măng khô, lỏng phục vụ công nghệ gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng – đất. 
- Các hệ thống điều khiển nâng, đẩy phục vụ thi công và bảo dưỡng công trình đường bộ. 
- Các dây chuyền điều khiển tự động phục vụ trong công nghệ sản xuất ô tô. 
- Các hệ thống tự động điều khiển phục vụ hệ thống ITS. 
- Và các hệ thống tự động điều khiển phục vụ trong các ngành sản xuất khác. 
- Cân ô tô tĩnh và đang chuyển động WIM. 
- Cân băng tải. 
- Máy đo dao động các công trình GTVT. 
- Các máy đo phục vụ thí nghiệm vật liệu trong GTVT (kéo thép, nén mẫu đất …) 
- Các máy đo phục vụ kiểm tra chất lượng đường bộ trong quá trình thi công và kiểm tra định kỳ. 
- Các thiết bị đo và giám sát khác. 
- Các loại cân điện tử. 

 
8. Một số hình ảnh về các công trình, dự án tiêu biểu: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ DỊCH VỤ KHCN CỦA TRUNG TÂM TỰ 
ĐỘNG HÓA VÀ ĐO LƯỜNG 

 

 
 

Cân băng tải 
 

 
 

Thiết bị đếm xe sử dụng đầu đo hồng ngoại 

 
 

Thiết bị đếm xe sử dụng đầu đo siêu âm 

 
 

Bảo vệ quá tải cần cẩu – đo góc, lực nâng 



 

 

 

  

 

 

 

 

                                       Trung tâm Tự động hóa và Đo lường 

 

TRUNG TÂM TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐO LƯỜNG 

CENTER OF AUTOMATION AND MEASUREMENT 
Địa chỉ: 1252 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội  

Tel:  (04) 3834 6422 - Fax: (04) 3834 6422 
E-mail: tdhdl@itst.gov.vn 

   

 
 

Máy đo biến dạng kết cấu công trình 

 
 

Thiết bị đo lực căng dây cáp 

 
 

Máy theo dõi ép mẫu thủy lực 200T 

 
 

Cân đóng bao tự động 

 
 

Cân trên móc cẩu hiển thị từ xa 

 
Tủ điều khiển trạm trộn bê tông nhựa,  

bê tông xi măng 
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