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  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO THẠC SỸ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1431 ngày 16 tháng 9 năm 2015      

 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

Ngành đào tạo:   

 Tiếng Việt: Kỹ thuật cơ khí  

            Mã số: 60 52 01 03 

          Tiếng Anh: Mechanical Engineering 

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu đào tạo: 

  Đào tạo thạc sỹ thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên 

môn cao, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kỹ năng thực hành giỏi, có khả 

năng làm việc độc lập, sáng tạo và  phát hiện giải quyết các vấn đề thuộc chuyên sâu cơ khí chế tạo, 

cơ khí động lực và cơ khí chuyên dùng  phục vụ  quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2.Yêu cầu đào tạo: 

 Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật cơ khí đạt các yêu cầu sau: 

2.1.Về phẩm chất đạo đức:  

 Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, trung thực trong công việc, chủ động sáng tạo 

trong giải quyết các vấn đề phát sinh. 

2.2.Về kiến thức chuyên môn:  

 - Cập nhật và vận dụng được các kiến thức, công nghệ mới vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, 

cơ khí động lực và cơ khí chuyên dùng nông lâm nghiệp. 

 - Lập và giải được các bài toán kỹ thuật thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo, cơ khí động lực 

và cơ khí chuyên dùng nông lâm nghiệp. 

-  Đề xuất được các giải pháp sử dụng hiệu quả thiết bị cơ khí.  

2.3.Về kỹ năng:  

- Vận dụng được các kiến thức về cơ khí chế tạo, cơ khí động lực và cơ khí chuyên 

ngành vào thực tiễn sản xuất, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp – 

nông thôn Việt Nam. 

- Có khả năng đo lường, khảo nghiệm các thông số của máy và thiết bị cơ khí. 

- Sử dụng được các phần mềm để nghiên cứu máy và thiết bị cơ khí. 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu:  60 tín chỉ 

2. Thời gian đào tạo: 2 năm  

3. Đối tượng tuyển sinh 

 Kỹ sư, cử nhân kỹ thuật cơ khí thuộc các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, 

giao thông, xây dựng ... 

a/ Về văn bằng 
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 - Có bằng kỹ sư đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp theo quy định của 

trường Đại học lâm nghiệp. 

 - Có bằng cử nhân thuộc chuyên ngành kỹ thuật đúng hoặc phù hợp, bằng kỹ sư thuộc 

chuyên ngành gần của các trường đại học kỹ thuật sẽ phải học chuyển đổi bổ sung kiến thức 

theo quy định. 

b/  Chuyển đổi và bổ sung kiến thức 

 - Đối với thí sinh từ các trường Đại học kỹ thuật có bằng kỹ sư các chuyên ngành kỹ 

thuật gần với chuyên ngành đào tạo phải chuyển đổi: Tối đa  12 TC. 

 - Đối với các thí sinh có bằng Cử nhân của các trường Đại học kỹ thuật, chuyên ngành 

kỹ thuật gần với chuyên ngành được đào tạo sẽ phải học chuyển đổi và bổ sung kiến thức: Tối 

đa 15 TC. 

 - Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng khoa học đào tạo Khoa Cơ điện – Công trình đề xuất. 

 - Việc xét chuyển đổi và bổ sung kiến thức căn cứ vào chương trình đào tạo, bảng điểm 

của thí sinh dự tuyển. 

4. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 

4.1. Các môn thi tuyển sinh: Toán cao cấp, Cơ sở thiết kế máy, Tiếng Anh 

4.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

Theo quy chế Đào tạo thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ 

thạc sĩ của Trường Đại học Lâm nghiệp hiện hành. 

5. Cấu trúc chung kiến thức của chương trình 

Nội dung Số TC Ghi chú 

Phần 1: Kiến thức chung 

Triết học + Tiếng Anh 
6 

 

Phần thứ 2: Kiến thức cơ sở 17  

- Bắt buộc 13  

- Tự chọn  4/8  

Phần thứ 3: Kiến thức chuyên ngành 22  

- Bắt buộc 0  

- Tự chọn  22/66  

Phần thứ 4: Luận văn 15  

Tổng số 60  

6. Danh mục các học phần chương trình đào tạo 

STT Tên môn học Mã Số 

Điều 

kiện 

kiên 

quyết 

Số tín chỉ 

Tổng 

Lý 

thuyết 

(tiết ) 

Bài tập 

thảo luận 

( tiết ) 

TN, 

TH 

I Kiến thức chung 6 TC 

1 Triết học   3 35 10  

2 Tiếng Anh   3 35 10  
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II Kiến thức cơ sở ngành 17 TC 

II.1 Kiến thức bắt buộc: 13 TC 

3 
Phương pháp phần tử hữu 

hạn 
  2 20 10  

4 Cơ học hệ nhiều vật   3 40 5  

5 
Đo lường và thực nghiệm 

máy 
  3 25  20 

6 
Truyền động và điều khiển 

thủy lực – khí nén 
  3 40 5  

7 
Phương pháp NCKH chuyên 

ngành 
  2 20 10  

II.2 Kiến thức tự chọn: Chọn  4/8 TC 

8 Dao động kỹ thuật   2 20 10  

9 
Các phần mềm ứng dụng 

trong kỹ thuật CK 
  2 15  15 

10 Kỹ thuật mô phỏng máy   2 15 5 10 

11 Động lực học máy   2 25 5  

III Kiến thức chuyên ngành  

III.1 Kiến thức bắt buộc 0TC 

III.2 Kiến thức tự chọn Chọn 22 tín chỉ theo nhóm chuyên môn trong 66 TC 

1 Cơ khí chế tạo máy 22 TC 

12 
Cơ sở lý thuyết gia công cắt 

kim loại 
  3 35 10  

13 
Máy và thiết bị công nghệ 

cao trong sản xuất cơ khí 
  3 35 10  

14 
Các phương pháp gia công 

đặc biệt (phi truyền thống) 
  3 30   

15 
Các phương pháp xác định độ 

chính xác gia công 
  3 35 5 5 

16 
Tự động hóa quá trình sản 

xuất cơ khí 
  3 25 5  

17 

Ngôn ngữ lập trình tự động 

APT (Automatical 

programming tools) trong gia 

công cơ khí 

  2 20 10  

18 
Lý thuyết biến dạng dẻo kim 

loại 
  3 35 10  

19 Công nghệ xử lý bề mặt   2 20 10  
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2 Cơ khí động lực 22 TC 

20 Dao động ô tô máy kéo   3 35 10  

21 Lý thuyết động cơ đốt trong   3 40 5  

22 
Động lực học kéo và phanh ô 

tô máy kéo 
  3 35 10  

23 

Động lực học hướng chuyển 

động và điều khiển ô tô máy 

kéo 

  3 35 10  

24 Thí nghiệm ô tô – máy kéo   3 25 15  

25 
Đánh giá trạng thái kỹ thuật ô 

tô máy kéo 
  2 20 10  

26 
Các hệ cơ điện tử trên ô tô 

máy kéo 
  3 35 10  

27 Cơ sở thiết kế ô tô máy kéo   2 25 5  

3 Cơ khí lâm nghiệp 22 TC 

28 
Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị canh tác nông lâm nghiệp 
  3 35 10  

29 
Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị khai thác lâm sản 
  3 25 10   10 

30 

Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị bốc dỡ, vận chuyển lâm 

sản 

  2 20 10  

31 
Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị gia công gỗ 
  3 25 5  

32 
Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị bảo vệ thực vật 
  3 35 10  

33 
Lý thuyết mô hình đồng dạng 

và thứ nguyên 
  2 25 5  

34 
Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị chế biến lâm sản ngoài gỗ 
  3 35 10  

35 
Tuyển chọn máy và thiết bị 

cơ giới hóa nông lâm nghiệp 
  3 35 10  

4 Kỹ thuật cơ khí  22 TC 

36 
Cơ sở lý thuyết gia công cắt 

kim loại 
  3 35 10  

37 
Các phương pháp xác định độ 

chính xác gia công 
  3 35 5 5 

38 
Động lực học kéo và phanh ô 

tô máy kéo 
  3 35 10  
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39 Cơ sở thiết kế ô tô máy kéo   2 25 5  

40 
Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị khai thác lâm sản 
  3 25 10   10 

41 Dao động ô tô máy kéo   3 35 10  

42 
Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị bảo vệ thực vật 
  3 35 10  

43 

Cơ sở tính toán máy và thiết 

bị bốc dỡ, vận chuyển lâm 

sản 

  2 20 10  

V Luận văn tốt nghiệp   15     

 Tổng số   60    

 

III. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC 

III.1. Kiến thức chung 

1. Triết học  (Mã số:             ; Số tín chỉ: 3): 

           Theo quy định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2. Tiếng Anh (Mã số:                ; Số tín chỉ: 3):    

Chương trình tiếng Anh được thiết kế hướng tới kỳ thi TOEFL trong nước với tổng số 

điểm thi TOEFL ITP 450, iBT 45 hoặc tương đương.  

III.2. Kiến thức cơ sở 

3. Phương pháp phần tử hữu hạn  (Mã số: CK PTH 03; Số tín chỉ 2) 

 Môn học Phương pháp phần tử hữu hạn gồm các nội dung chủ yếu sau: Phương pháp 

các phần tử hữu hạn; Các thuật toán tính kết cấu bài toán 1 chiều, 2 chiều, tính dàn, tính 

khung; Ứng dụng các phần mềm phần tử hữu hạn trong tính toán phân tích kết cấu. 

4. Cơ học hệ nhiều vật (Mã số:  CK HNV 04; Số tín chỉ 3) 

 Cung cấp kiến thức chuyên sâu về cơ học như: tính toán động học và động lực học vật 

rắn, hệ vật rắn theo phương pháp giải tích và phương pháp ma trận. 

5. Đo lường và thử nghiệm máy (Mã số:  CK ĐLM 05; Số tín chỉ 3) 

 Môn học "Đo lường và thử nghiệm máy" gồm các nội dung chủ yếu sau: Nguyên lý đo 

các đại lượng không điện bằng điện; các loại cảm biến đo các đại lượng không điện; các thiết 

bị thu thập, khuếch đại thông tin đo lường và chuyển đổi A/D, các phần mềm điều khiển đo 

lường và xử lý số liệu, phương pháp xử lý số liệu khảo nghiệm máy.  

6. Truyền động và điều khiển thủy lực - khí nén (Mã số: CK TTK 06; Số tín chỉ 3) 

 Giới thiệu đặc điểm hoạt động của các phần tử trong hệ thống điều khiển thủy lực, khí 

nén; Tính chất hoạt động của các van điều khiển, kỹ thuật cảm biến trong điều khiển thủy lực, 

khí nén; Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng thủy lực, khí nén; Thiết kế hệ thống điều khiển thủy 

lực, khí nén và một số ví dụ điều khiển thủy lực, khí nén điển hình ứng dụng trong thực tế. 

7. Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành (Mã số: CK NCN 07; Số tín chỉ 2) 

 Môn học phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành bao gồm các nội dung 

chính: Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 
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cách thức xây dựng và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học; Phương pháp qui hoạch thực 

nghiệm; Phương pháp tối ưu hóa các hàm mục tiêu; Ứng dụng một số phần mềm chuyên dụng 

cho nghiên cứu thực nghiệm. 

8. Dao động kỹ thuật (Mã số: CK DKT 08; Số tín chỉ 2) 

 Môn học Dao động kỹ thuật nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về 

dao động kỹ thuật. Môn học gồm các nội dung chính sau: Mô tả động học của các quá trình 

dao động; Dao động tuyến tính của hệ một bậc tư do; Dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự 

do; Dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do; Một số bài toán dao động trong kỹ thuật. 

9. Các phần mềm ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí (Mã số: CK PMC 09; Số tín chỉ 2) 

 Môn học "Các phần mềm ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí" gồm các nội dung chủ yếu 

sau: Các phần mềm ứng dụng trong thiết kế máy; các phần mềm ứng dụng trong mô phỏng 

máy; ứng dụng phần mềm Matlab trong kỹ thuật cơ khí;  

10. Kỹ thuật mô phỏng máy  (Mã số: CK MPM 10; Số tín chỉ 2) 

   Giới thiệu sơ lược về cơ sở xây dựng các mô hình không gian 3 chiều trên máy tính. Cơ 

sở xây dựng mô hình tính toán động lực học hệ cơ nhiều vật. Ứng dụng phần mềm Autodesk 

Inventor để thiết kế máy và mô phỏng động học máy, Phần mềm Dynamic Designer để mô 

phỏng và tính toán động lực học hệ cơ nhiều vật, các cơ cấu máy   

11. Động lực học máy (Mã số: CK ĐLH 11; Số tín chỉ 2) 

Môn học/học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về động lực học 

máy. Các mô hình động lực học máy. Động lực học máy với các khâu cứng (máy cứng). Động 

lực học máy với các khâu đàn hồi (máy mềm): các phương trình chuyển động, nghiên cứu 

chuyển động bình ổn, hàm truyền và các đặc tính tần số, các quá trình quá độ. Động lực học 

máy với các hệ thống điều khiển chuyển động: điều khiển chương trình chuyển động của máy 

và các liên hệ ngược, ổn định vận tốc máy cứng, ổn định của hệ kín điều khiển tự động, ổn 

định vận tốc máy với các khâu liên kết đàn hồi. Động lực học máy với các hàm vị trí phi 

tuyến: các mô hình động lực học, các đặc tính tần số và dạng dao động, ổn định và dao động 

của các cơ cấu với hàm vị trí phi tuyến. Động lực học các hệ dẫn động. Động lực học các máy 

cộng hưởng. Động lực học thực nghiệm các máy hoạt động gián đoạn. Hướng nghiên cứu nâng 

cao chất lượng động lực học máy. 

III.3. Kiến thức chuyên ngành 

12. Cơ sở lý thuyết gia công cắt kim loại ( Mã số CK CKL 12; số tín chỉ 3) 

 Nội dung chính của môn học là xây dựng mô hình tính toán lực cắt trên các máy công 

cụ gia công kim loại,  thiết lập công thức tính toán lực cắt và công xuất động cơ, phân tích các 

thông số ảnh hưởng đến lực cắt và chất lượng gia công các chi tiết điển hình trên các máy 

công cụ, phương pháp xác định các thông số tối ưu trong gia công cắt kim loại trên các máy 

công cụ   

13. Máy và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí (Mã số: CK MCN 12; Số tín chỉ 3) 

 Phần thứ nhất đề cập đến những khái niệm cơ bản về công nghệ cao và phương pháp 

tiếp cận môn học. Nội dung bao gồm: các tiêu chí đánh giá trình độ khoa học công nghệ của 

một ngành kỹ thuật trong sản xuất hiện đại, ba đặc thù của công nghệ cao: Tổ chức xí nghiệp - 
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Trang thiết bị sản xuất và nguồn nhân lực có trình độ cao; Phương pháp tiếp cận theo truyền 

thống: phân tích từ trình độ cơ khí hoá đến trình độ tự động hoá, từ TĐH cứng đến TĐH linh 

hoạt; Phương pháp tiếp cận theo quan điểm cơ điện tử: Phân tích cấu trúc của hệ thông cơ điện 

tử và tính tích hợp kỹ thuật trong các trang thiết bị, máy móc hiện đại, những phương pháp 

luận và tiêu chí thiết kế sản phẩm mới, thiết kế trang thiết bị trong sản xuất cơ khí cũng như 

phương pháp tổ  chức quản lý xí nghiệp công nghiệp và hệ thống sản xuất của nền kinh tế trí 

thức; nguyên lý cấu trúc mô đun hoá và xây dựng ý tưởng thiết kế máy móc trang thiết bị theo 

quan điểm cơ điện tử… 

 Phần thứ hai đề cập đến nguyên lý cấu trúc và tác dụng của một số hệ thống chọn lọc 

trong thiết bị công nghệ cao. Trước hết là nguyên lý điều khiển số trong kỹ thuật tạo hình ứng 

dụng trong máy công cụ CNC (Các dòng lưu thông vật chất, lưu thông năng lượng và lưu 

thông thông tin. Phân tích cấu trúc của một số thiết bị phần cứng điện tử, nguyên tắc tác dụng 

của chúng trong  kỹ thuật nội suy, hê thống đo lường và cảm biến quang- điện tử cũng như hệ 

thống so sánh, biến đổi tín hiệu… Phân tích phương pháp thiết lập ngôn ngữ lập trình và xây 

dựng thuật toán. Về robot công nghiệp, phần thứ hai đề cập đến những nội dung cơ bản về cơ 

hệ đa vật thể liên kết mềm nhiều bậc tự do, các công cụ toán lý để giải quyết các nội dung 

nghiên cứu động học và điều khiển…cuối cùng là nội dung khai thác sử dụng, điều khiển và 

điều chỉnh máy, hệ thống máy và các chiến lược bảo dưỡng bảo trì hệ thống về kỹ thuật và 

công nghệ. 

14. Các phương pháp gia công phi truyền thống (Mã số: CK GCP 13; Số tín chỉ 3) 

Giới thiệu các phương pháp gia công tiên tiến, chủ yếu dựa trên cơ sở nguyên lý điện 

lý và điện hóa. Trình bày sơ đồ nguyên lý, bản chất của các phương pháp gia công tiên tiến. 

Giới thiệu đặc trưng cơ bản của các quá trình gia công, khả năng công nghệ và phạm vi ứng 

dụng của chúng.  

15. Các phương pháp xác định độ chính xác gia công (Mã số: CK CXG 15; Số tín chỉ 3) 

 Các qui luật phân bố của độ chính xác, phương pháp chọn, mối quan hệ giữa các thông 

số của độ chính xác gia công, mô hình hóa quá trình công nghệ, phương pháp qui hoạch thực 

nghiệm và phương pháp tối ưu hóa. 

16. Tự động hóa quá trình sản xuất cơ khí (Mã số: CK TĐH 16; Số tín chỉ 3) 

  Những khái niệm chung về các hệ thống điều khiển, các cơ cấu cấp phôi, dây chuyền 

tự động, công nghệ gia công trên máy CNC, hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích 

hợp CIM, những nguyên tắt hình thành hệ thống sản xuất linh hoạt FMS, những khái niệm cơ 

bản về hệ thống sản xuất tích hợp có trợ giúp của máy tính CIM, các ví dụ khai thác hệ thống 

CIM mô hình hiện có ở Việt Nam. 

17. Ngôn ngữ lập trình tự động trong gia công cơ khí (Mã số: CK NLT 17; Số tín chỉ 2) 

  Giới thiệu tổng quan về lập trình bằng ngôn ngữ APT với sự trợ giúp của máy tính. 

Các định nghĩa hình học cơ bản trong APT. Thiết lập đường chạy dao trong APT. Các câu lệnh 

thuộc bộ hậu xử lý và hệ thống xử lý chương trình nguồn APT. Các ví dụ về lập trình gia công 

một số bề mặt định hình phức tạp. 

18. Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại (Mã số: CK LBD 18; Số tín chỉ 2) 
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  Môn học Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại được chia làm 3 phần và trang bị cho người 

học các kiến thức cơ bản về các nội dung: 

  Phần I: Cơ sở vật lý của quá trình biến dạng - trình bày những vấn đề về cơ chế của 

biến dạng dẻo trong kim loại, những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình biến dạng và 

ảnh hưởng của biến dạng dẻo đến tính chất của kim loại, trong đó xoay quanh ứng suất chảy và 

tính dẻo là những thông số cơ bản của vật liệu.  

  Phần II: Cơ sở cơ học của quá trình biến dạng - trình bày những vấn đề về trạng thái 

ứng suất và trạng thái biến dạng, những định luật chảy dẻo và điều kiện dẻo, những vấn đề 

mang tính quy luật của quá trình biến dạng như nguyên tắc trở lực nhỏ nhất, biến dạng không 

đồng đều và ứng suất phụ .v.v... 

  Phần III: Tính toán thiết kế quá trình tạo hình dựa trên biến dạng dẻo: Trình bày các 

phương pháp tính toán xác định lực, công biến dạng, phân bố ứng suất biến dạng, đánh giá quá 

trình biến dạng kim loại đối với bài toán chồn, dập khối và dập vuốt.  

19. Công nghệ xử lý bề mặt (Mã số: CK CNB 20; Số tín chỉ 2) 

 Các tính năng làm việc của các bề mặt kết cấu, các bề mặt chi tiết máy trong sản xuất 

công nghiệp và đời sống. Các công nghệ bề mặt bằng phun phủ nhiệt và hàn đắp tiên tiến đạt 

chất lượng bề mặt cao và đem lại hiệu quả kinh tế. 

20. Dao động ô tô máy kéo (Mã số: CK DDO 21; Số tín chỉ 3) 

  Học phần cập nhật các kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu hệ dao động ô tô 

máy kéo trong hệ thống “Đường - xe - Con người”. 

 Phân tích ảnh hưởng của dao động đến động lực học chuyển động của ô tô máy kéo.  

 Các cơ sở khoa học để hoàn thiện kết cấu ô tô máy kéo theo hướng tiện nghi và thân 

thiện với mặt đường. 

21. Lý thuyết động cơ đốt trong (Mã số: CK LĐC 22; Số tín chỉ 3) 

  Cung cấp các kiến thức mở rộng về quá trình cháy trong động cơ đốt trong chưa được 

đề cập đến trong chương trình đại học, cụ thể là các cơ chế cháy đặc trưng trong động cơ đốt 

trong, quá trình hình thành các chất độc hại trong khí thải động cơ và mô phỏng quá trình 

cháy. 

 Cung cấp những kiến thức nâng cao về chu trình công tác của động cơ;  quy luật cháy 

và cách xác định; quy luật trao đổi nhiệt và cách xác định; các phương trình xác định quá trình 

trao đổi khí trong xy lanh của động cơ. 

            Cung cấp lý thuyết về tăng áp cho động cơ để tăng công suất động cơ 

22. Động lực học kéo và phanh ô tô máy kéo (Mã số: CK ĐKP 23; Số tín chỉ 3) 

 Cung cấp các kiến thức để nghiên cứu động lực học chuyển động thẳng của ô tô theo 

phương dọc (trục X) gồm: các lực cản chuyển động; các đặc tính của động cơ và hệ thống 

truyền lực; các đặc tính động lực học chuyển động thẳng của ô tô; giới hạn chuyển động thẳng 

của ô tô; hiện tượng tuần hoàn công suất của ô tô; phương pháp đánh giá động lực học chuyển 

động thẳng của ô tô bằng lý thuyết và thí nghiệm. 
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 Cung cấp các kiến thức về cơ sở khoa học về sự phanh ô tô; cơ sở đánh giá chất lượng 

phanh ô tô theo các Tiêu chuẩn Việt Nam và theo các Tiêu chuẩn quốc tế, phương pháp đánh 

giá chất lượng phanh ô tô; cơ sở khoa học và kết cấu của điều hòa lực phanh và bộ chống khóa 

cứng bánh xe khi phanh; cơ sở tính toán động lực học cơ cấu phanh và dẫn động phanh ô tô. 

23. Động lực học hướng chuyển động và điều khiển ô tô máy kéo (Mã số: CK ĐLC 24; Số 

tín chỉ 3) 

 Học phần cập nhật các kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu về động lực học và 

điều khiển hướng chuyển động của ô tô.   

 Cung cấp các kiến thức cơ bản về các quy luật chuyển động của ô tô khi quay vòng, 

ảnh hưởng của hệ thống treo khi quay vòng và khả năng ổn định chuyển động của ô tô.  

24. Thí nghiệm ô tô – máy kéo (Mã số: CK TNO 25; Số tín chỉ 3) 

 Môn học "Thí nghiệm ô tô - máy kéo" gồm các nội dung chủ yếu sau: Xác định các hệ 

số tác động giữa ô tô máy kéo và môi trường; xác định các thông số hình học và thông số 

trọng lượng của ô tô máy kéo; thí nghiệm xác định tính chất động lực học của ô tô máy kéo; 

xác định chất lượng phanh; thí nghiệm về tính kinh tế nhiên liệu; thí nghiệm về tính điều 

khiển; thí nghiệm về dao động ô tô máy kéo.  

25. Đánh giá trạng thái kỹ thuật ô tô máy kéo (Mã số: CK ĐKT 26; Số tín chỉ 2) 

Cung cấp các cơ sở khoa học thiết lập các mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô 

máy kéo. Phương pháp, quy trình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô máy kéo. 

26. Các hệ cơ điện tử trên ô tô máy kéo (Mã số: CK ĐKT 26; Số tín chỉ 2) 

Học phần cung cấp các kiến thức về Matlab/simulink, các lý thuyết điều khiển cơ bản, 

các hệ điều khiển cơ bản trên ô tô, các hệ thống cơ điện tử chính được sử dụng trên ô tô. 

27. Cơ sở thiết kế ô tô máy kéo (Mã số: CK TKO 28; Số tín chỉ 2) 

Trang bị cho học viên các kiến thức tổng quát về cơ sở thiết kế ô tô máy kéo theo 

những yêu cầu toàn diện và hiện hành của Việt Nam, Quốc tế;  

Các giải pháp kỹ thuật chính của ô tô hiện nay nhằm thỏa mãn các yêu cầu và thể hiện 

sự phát triển không ngừng của công nghệ ô tô máy kéo;  

Các kiến thức cơ bản về quy trình và các phương pháp tính toán thiết kế ô tô, các văn 

bản pháp quy hiện hành liên quan đến quá trình thiết kế ô tô. 

28. Cơ sở tính toán máy và thiết bị canh tác nông lâm nghiệp (Mã số: CK MCT 29; Số tín 

chỉ 3) 

Môn học này bao gồm các nội dung chính như sau: Đất và cơ tính của đất, ảnh hưởng của 

nó đến tính chất làm việc của máy nông nghiệp nói chung và máy làm đất nói riêng; Lực tác 

dụng tương hỗ giữa đất và bộ phận công tác; Cơ sở lý thuyết tính toán một số bộ phận làm 

việc của máy làm đất, gieo trồng, chăm sóc; Khảo sát cân bằng máy làm đất, chi phí năng 

lượng cho máy làm đất, máy gieo trồng, chăm sóc; Ứng dụng lý thuyết đồng dạng mô hình và 

thứ nguyên trong nghiên cứu máy canh tác.  

29. Cơ sở tính toán máy và thiết bị khai thác lâm sản (Mã số: CK MKT 30; Số tín chỉ 3) 

 Nội dung học phần gồm các vấn đề: Những tiến bộ kỹ thuật về công nghệ, máy và thiết 

bị khai thác lâm sản; Phương pháp lựa chọn thiết bị khai thác lâm sản; Cơ sở lý thuyết tính 

toán máy và thiết bị chặt hạ gỗ;  Cơ sở lý thuyết tính toán máy và thiết bị vận xuất; Đánh giá 
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tác động của các hoạt động khai thác đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu tác động của 

hoạt động khai thác đến môi trường.  

30. Cơ sở tính toán máy và thiết bị bốc dỡ, vận chuyển lâm sản (Mã số: CK MVC 31; Số 

tín chỉ 2) 

 Môn học Máy và thiết bị bốc dỡ vận chuyển lâm sản nhằm cung cấp cho học viên 

những thông tin, kiến thức mới về công nghệ, máy và thiết bị bốc dỡ vận chuyển lâm sản; mở 

rộng và nâng cao lý thuyết tính toán các máy và thiết bị bốc dỡ vận chuyển lâm sản. Môn học 

gồm các nội dung chính sau: Những tiến bộ kỹ thuật trong bốc dỡ vận chuyển lâm sản; Lựa 

chọn máy và thiết bị bốc dỡ vận chuyển lâm sản; Động lực học máy và thiết bị bốc dỡ lâm 

sản; Động lực học máy và thiết bị vận chuyển lâm sản. 

31. Cơ sở tính toán máy và thiết bị gia công gỗ (Mã số: CK MGC 32; Số tín chỉ 3) 

 Môn học gồm ba phần chính: 

Phần một – những cơ sở lý thuyết thiết kế máy: lựa chọn quá trình công nghệ tiên tiến 

làm cơ sở cho thiết kế các máy; tạo lập sơ đồ động học máy; thiết kế bố cục, tạo dáng cho các 

máy; tính toán lực, công suất cắt và đẩy; lựa chọn chế độ làm việc của các máy.  

Phần hai – cấu tạo và tính toán chuyên dụng các bộ phận máy: cấu tạo và tính toán 

chuyên dụng các cơ cấu cắt; cấu tạo và tính toán chuyên dụng các cơ cấu đẩy; cấu tạo và tính 

toán chuyên dụng các ụ dao; các hệ thống dẫn động các cơ cấu máy; cấu tạo và tính toán 

chuyên dụng các cơ cấu phụ trợ của máy; cấu tạo và tính toán chuyên dụng các bộ phận đế, 

khung và bàn máy. 

 Phần ba – tổ hợp các máy và thiết bị tự động gia công gỗ: những bộ phận cơ bản của 

các máy tổ hợp; những nguyên lý tổ hợp liên hợp máy và thiết bị tự động nhiều nguyên công, 

nhiều vị trí. 

32. Cơ sở tính toán máy và thiết bị bảo vệ thực vật (Mã số: CK MBT 33; Số tín chỉ 3) 

Môn học Máy và thiết bị bảo vệ thực vật nhằm cung cấp cho học viên những thông tin, 

kiến thức mới về công nghệ, máy và thiết bị bảo vệ thực vật; mở rộng và nâng cao lý thuyết 

tính toán các máy và thiết bị bảo vệ thực vật. Môn học gồm các nội dung chính sau: Những 

tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; Lựa chọn máy và thiết bị bảo vệ 

thực vật; Lý thuyết tính toán máy và thiết bị phun thuốc vảo vệ thực vật; Lý thuyết tính toán 

máy và thiết bị chữa cháy rừng. 

33. Lý thuyết mô hình đồng dạng và thứ nguyên (Mã số: CK MĐD 34; Số tín chỉ 2) 

Nội dung chính của môn học bao gồm: Cơ sở lý thuyết mô hình đồng dạng; Nguyên lý 

của lý thuyết đồng dạng, mô hình và thứ nguyên; Ứng dụng lý thuyết mô hình, đồng dạng 

trong nghiên cứu về chi phí kim loại riêng, năng lượng riêng, tính chất cơ lý của đất, lực cản 

chuyển động của công cụ máy móc tác động vào đất; các máy làm đất, máy thu hoạch, máy 

nghiền, máy trộn....xác định lực cản trong môi trường nhớt và dễ rơi; xác định  tốc độ hao mòn của 

chi tiết máy. 

34. Cơ sở tính toán máy và thiết bị chế biến lâm sản ngoài gỗ (Mã số: CK MCB 36; Số tín 

chỉ 3) 

 Môn học Cơ sở tính toán máy và thiết bị chế biến lâm sản ngoài gỗ nhằm cung cấp cho 

học viên những kiến thức mới về công nghệ chế biến các lâm sản ngoài gỗ, mở rộng và nâng 
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cao cở sở lý thuyết tính toán các máy và thiết bị chế biến lâm sản ngoài gỗ. Nội dung chính 

của môn học bao gồm: Những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực chế biến lâm sản 

ngoài gỗ; Lựa chọn máy và thiết bị chế biến lâm sản ngoài gỗ; Cơ sở lý thuyết tính toán máy 

và thiết bị chế biến tre luồng; Cơ sở lý thuyết tính toán máy và thiết bị chế biến song mây; Cơ 

sở tính toán máy và thiết bị chế biến nhựa thông, cánh kiến, hoa hồi. 

35. Tuyển chọn máy và thiết bị nông lâm nghiệp (Mã số: CK CMC 38; Số tín chỉ 3) 

 Giới thiệu về nguyên lý tuyển chọn máy móc, thiết bị hoặc phương án cải tiến thiết bị 

trong cơ khí; Phương pháp tuyển chọn máy tối ưu thường áp dụng trong kỹ thuật.  

 

                                                                                                 


