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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                             
 

 

 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN CƠ SƠ THIẾT KẾ MÁY 

THI TUYỂN CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 

  

   Chương 1 :  Những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy 
1. Tải trọng tác dụng lên máy và chi tiết máy, ứng suất trong chi tiết máy.  

2. Sức bền mỏi của chi tiết máy: Hiện tượng phá hủy do mỏi, đường cong mỏi, những 

nhân tố ảnh hưởng đến sức bền mỏi của chi tiết máy, biện pháp nâng cao sức bền 

mỏi của chi tiết máy. 

3. Các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy: độ bền, độ bền mòn, độ 

cứng, độ chịu nhiệt, độ ổn định dao động. 

4. Chọn vật liệu, các loại vật liệu thường dùng chế tạo chi tiết máy.  

Chương 2:  Truyền động bánh răng 
1. Thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, bộ truyền bánh 

răng trụ răng nghiêng. 

2. Tải trọng trong truyền động bánh răng trụ răng thẳng, truyền động bánh răng trụ 

răng nghiêng. 

3. Các dạng hỏng chủ yếu và chỉ tiêu tính toán bộ truyền bánh răng. 

4. Tính kiểm tra và tính thiết kế bộ truyền bánh răng theo sức bền tiếp xúc. 

5. Tính kiểm tra và tính thiết kế bộ truyền bánh răng theo sức bền uốn. 

Chương 3: Truyền động trục vít 
1. Thông số hình học chủ yếu của bộ truyền trục vít. 

2. Vận tốc, tỷ số truyền và lực tác dụng trong bộ truyền trục vít. 

3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán bộ truyền trục vít. 

4. Tính kiểm tra và tính thiết kế bộ truyền trục vít theo sức bền tiếp xúc. 

5. Tính kiểm tra bộ truyền trục vít theo sức bền uốn. 

Chương 4: Truyền động đai 
1. Các thông số chủ yếu của bộ truyền đai. 

2. Hiện tượng trượt trong bộ truyền đai, đường cong trượt và đường cong hiệu suất. 

3. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán truyền đai. 

4. Tính kiểm tra và tính thiết kế bộ truyền đai dẹt. 

5. Kiểm tra và tính thiết kế bộ truyền đai thang. 

Chương 5:  Trục 
1. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán trục. 

2. Tính kiểm tra và tính thiết kế gần đúng trục. 

3. Tính kiểm tra và tính thiết kế chính xác trục. 



2 

 

Chương 6:  Ổ lăn 
1. Các dạng hỏng của ổ lăn và chỉ tiêu tính toán.  

2. Tính toán ổ lăn theo khả năng tải tĩnh. 

3. Tính toán ổ lăn theo khả năng tải động. 
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