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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC 

 Mô hình hóa và kỹ thuật mô phỏng 

1. Tổng số tín chỉ:    2TC 

2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị  

công tác 

1  Ngô Thành Long  GVC TS Khoa CNTT 

2     

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước:   Lý thuyết tối ưu, Trí tuệ nhân tạo, Logic mờ và suy diễn xấp xỉ 

- Môn học song hành:   

4. Mục tiêu môn học:  

Mô hình hóa và kỹ thuật mô phỏng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và nâng cao 
về mô hình hóa hệ thống, một số phương pháp mô phỏng sự kiện rời rạc, hệ thống động, phương 
pháp tạo số giả ngẫu nhiên, mô phỏng hệ thống hàng đợi, tìm hiểu về một số công nghệ sử dụng 
để xây dựng các ứng dụng mô phỏng. Môn học cũng đề cập các nghiên cứu và ứng dụng mô 
phỏng trong lĩnh vực quân sự; đặc biệt là các hệ thống mô phỏng huấn luyện, chiến thuật. 

5. Bộ môn phụ trách: C¸c hÖ thèng th«ng tin (CHTTT) 

6. Phương tiện đảm bảo: M¸y tÝnh, máy chiếu 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 16 tiết 

 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Giới thiệu về mô hình hóa, mô phỏng 

- Định nghĩa hệ thống 

- Phân loại mô phỏng. 

- Ứng dụng của mô phỏng. 

- Khái niệm về mô hình vật lý, toán học, mô hình máy 

tính. 

2 1,5 

2 Một số kiến thức về xác suất sử dụng trong mô phỏng 

- Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục. 

- Một số hàm phân bố. 

- Tạo số giả ngẫu nhiên. 

- Kiểm định số ngẫu nhiên. 

2 1,5 

3 

Mô phỏng hệ thống hàng đợi 

- Nguyên lý lý thuyết hàng đợi. 

- Mô hình hệ thống. 

- Mô phỏng hàng đợi đơn 

2 1,3, 5 
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4 

Động học hệ thống 

- Các mô hình tăng mũ. 

- Các mô hình phân rã mũ. 

- Các mô hình logistics 

- Các mô hình nhiều đoạn 

2 1 

5 

Tập hợp và phân tích dữ liệu trong mô phỏng 

- Nguồn dữ liệu đầu vào. 

- Tập hợp dữ liệu đầu vào. 

- Phân bố dữ liệu và phân tích. 

2 1,2,4,5 

6 

Một số kỹ thuật thể hiện kết quả mô phỏng 

- Đồ thị và dữ liệu. 

- Đồ họa máy tính và thực tại ảo. 

- Một số hướng phát triển của đồ họa ba chiều, ứng dụng 

trong mô phỏng. 

- Giới thiệu một số thư viện mã nguồn mở 

4 6 

7 

Mô hình hệ thống huấn luyện sử dụng công nghệ mô 

phỏng 

- Mô hình hệ thống. 

- Động học hệ thống. 

- Hệ thống trình chiếu và hiển thị 

2 6 

 Tổng 16  

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     

2     

3     

....     

 Tổng    

 

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:30 tiết 

 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Thảo luận về bài toán mô phỏng hệ thống ngã tư 

giao thông sử dụng mô hình hàng đợi 

4  3 

2 Thảo luận về ứng dụng mô hình hàng đợi trong 

mô hình hóa các hệ thống phục vụ 

4  3 

3 Thảo luận về mô phỏng chiến trường sử dụng 4  6 
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Einstein 

4 Thảo luận về mô hình toán học trong Einstein 4  6 

5 Thảo luận về các hệ thống mô phỏng tác chiến 

hải quân. 

4  Một số tài 

liệu và  

website 

liên quan 

6 Thảo luận về các hệ thống mô phỏng lái. 4  Một số tài 

liệu và  

website 

liên quan 

7 Thảo luận về công nghệ hiển thị và thực tại ảo 6  Một số tài 

liệu và  

website 

liên quan 

 Tổng 30   

8. Tài liệu tham khảo: 

           
TT 

Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 
Có 
trên 
thư 
viện 

Giáo viên  
hoặc Khoa có,  
cho mượn để 

TV pho tô 
hoặc có File 

Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 
mới 

Đề 
nghị 
biên 
soạn 
mới 

1 V.P. Singh , System Modeling and Simulation, 
New Age International Publisher, 2009 

 X   

2 Christopher A. Chung, SIMULATION 
MODELING, A Practical Approach, CRC 
PRESS, 2004 

 X   

3 Asim A.Shekh, Simulation and Modeling: 
Current Technologies and Applications, IGI 
PublIShInG, 2008. 

 X   

4 Evon M. O. Abu-Taieh, Handbook of Research 
on Discrete Event Simulation Environments: 
Technologies and Applications, InformatIon 
scIence reference, 2010. 

 X   

5 Averill M. Law, W. David Kelton, Simulation 
Modeling and Analysis, Mc GrawHill, 2000. 

X    

6 Andrew Ilachinski, Artificial War, MultiAgent-
based Simulation of Combat, World Scientific, 
2004 

x x   

 

9. Lịch trình cụ thể cho từng tuần (buổi học)  

Tuần 1: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên  
chuẩn bị 

Ghi chú 
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Lý thuyết Theo lịch Giới thiệu về mô hình 

hóa, mô phỏng 

- Định nghĩa hệ thống 

- Phân loại mô phỏng. 

- Ứng dụng của mô 

phỏng. 

- Khái niệm về mô 

hình vật lý, toán 

học, mô hình máy 

tính. 

Học viên đọc trước  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC  Tìm tài liệu tham khảo   

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

Tuần 2: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch Một số kiến thức về xác 

suất sử dụng trong mô 

phỏng 

- Biến ngẫu nhiên rời 

rạc và liên tục. 

- Một số hàm phân 

bố. 

- Tạo số giả ngẫu 

nhiên. 

- Kiểm định số ngẫu 

nhiên 

Học viên đọc trước  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC  Tìm hiểu các ứng 

dụng của hệ mờ trong 

thực tế 

  

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

. 

Tuần 3: 

Hình thức tổ Thời gian, Nội dung chính Yêu cầu học viên Ghi chú 
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chức dạy học địa điểm chuẩn bị 
Lý thuyết Theo lịch Mô phỏng hệ thống 

hàng đợi 

- Nguyên lý lý thuyết 

hàng đợi. 

- Mô hình hệ thống. 

- Mô phỏng hàng đợi 

đơn 

Học viên đọc trước  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina  Thảo luận   

Tự NC     

 

Tuần 4: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch Động học hệ thống 

- Các mô hình tăng 

mũ. 

- Các mô hình phân rã 

mũ. 

- Các mô hình 

logistics 

- Các mô hình nhiều 

đoạn 

Học viên đọc trước  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 5: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch Tập hợp và phân tích dữ 

liệu trong mô phỏng 

- Nguồn dữ liệu đầu 

vào. 

- Tập hợp dữ liệu đầu 

Học viên đọc trước  
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vào. 

- Phân bố dữ liệu và 

phân tích. 

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 6: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch Một số kỹ thuật thể hiện 

kết quả mô phỏng 

- Đồ thị và dữ liệu. 

- Đồ họa máy tính và 

thực tại ảo. 

- Một số hướng phát 

triển của đồ họa ba 

chiều, ứng dụng 

trong mô phỏng. 

Học viên đọc trước  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina  Thảo luận   

Tự NC     

 

Tuần 7: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch Một số kỹ thuật thể hiện 

kết quả mô phỏng 

Giới thiệu một số thư 

viện mã nguồn mở 

Học viên đọc trước  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     
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Tuần 8: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch Mô hình hệ thống huấn 

luyện sử dụng công 

nghệ mô phỏng 

- Mô hình hệ thống. 

- Động học hệ thống. 

- Hệ thống trình chiếu 

và hiển thị 

Học viên đọc trước  

TN-TH     

Bài tập     

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

 

Tuần 9: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch    

TN-TH     

Bài tập  Thảo luận về bài toán 

mô phỏng hệ thống 

ngã tư giao thông sử 

dụng mô hình hàng 

đợi 

Học viên chuẩn bị 

báo cáo 

 

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 10: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch -    

TN-TH     

Bài tập  Thảo luận về ứng dụng 
mô hình hàng đợi trong 
mô hình hóa các hệ 

Học viên chuẩn bị báo 
cáo 
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thống phục vụ 
Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 11: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch -    

TN-TH     

Bài tập  Thảo luận về mô phỏng 
chiến trường sử dụng 
Einstein 

Học viên chuẩn bị báo 
cáo 

 

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 12: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch -    

TN-TH     

Bài tập  Thảo luận về mô hình 
toán học trong Einstein 

Học viên chuẩn bị báo 
cáo 

 

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 13: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch    

TN-TH     

Bài tập  Thảo luận về các hệ 

thống mô phỏng tác 

chiến hải quân. 

Học viên chuẩn bị báo 
cáo 

 

Xemina     
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Tự NC     

K.tra-ĐG     

 

 

Tuần 14: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết Theo lịch -    

TN-TH     

Bài tập  Thảo luận về các hệ 

thống mô phỏng lái. 

Học viên chuẩn bị báo 
cáo 

 

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

 

Tuần 15: 

Hình thức tổ 
chức dạy học 

Thời gian, 
địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu học viên 
chuẩn bị 

Ghi chú 

Lý thuyết     

TN-TH     

Bài tập  Thảo luận về công nghệ 

hiển thị và thực tại ảo 

Học viên chuẩn bị báo 
cáo 

 

Xemina     

Tự NC     

K.tra-ĐG     

Tư vấn     

....................................................  

     

10. Phương pháp đánh giá môn học (Nội dung và trọng số kiểm tra ): 

 

Hình thức Tính chất của nội dung kiểm tra Ngày nộp Trọng số 

Đánh giá thường 
xuyên 

 
 0.1 

Bài tập    
Thí nghiệm, thực 

hành 
 

  

Báo cáo tiểu 
luận, Xemina 

Báo cáo kết quả tìm hiểu kiến thức và một số 

nghiên cứu liên quan theo chủ đề 

 0.2 

Bài kiểm tra giữa Đánh giá một số kiến thức theo từng chủ đề   
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kỳ 

Thi kết thúc học 
phần 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu các chủ 

đề 

 0.7 

 
Các yêu cầu đặc biệt 
 
Ghi chú:  
    - Điểm bộ phận : Môn học 2TC phải có ít nhất 2 điểm bộ phận, môn 3 TC phải có ít nhất 3 
điểm bộ phận. Điểm bộ phận là các hình thức đánh giá trong mục 10 trừ Thi kết thúc học phần. 
    - Hình thức thi kết thúc học phần: Báo cáo tổng hợp  
  
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN          CHỦ NHIỆM BỘ MÔN     CHỦ NHIỆM KHOA 
       (Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

TS. Ngô Thành Long 
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Ghi chú: Quy cách trình bày đề cương (để thuận tiện cho đóng quyển) 
Khổ giấy: A4. lề trái: 3 cm; lề phải: 1,5 cm; lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm. 
Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12 với mã Unicode,  
Dãn dòng: Multiple: 1.2 và không đánh số trang (như Biểu mẫu Đề cương) 
Khi nộp đề cương, yêu cầu nộp cả bản điện tử. 


