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Môn : Cơ học kỹ thuật 

1.Các nội dung không ra trong đề thi nhưng cần chuẩn bị 

1.1 Động học của vật rắn chuyển động phẳng 

1.2.Tổng hợp chuyển động điểm và vật rắn (bài toán chuyển động phẳng) 

1.3 .Phương trình vi phân chuyển động chất điểm thẳng: mô hình lực : lực 

phụ thuộc thời gian (hàm điều hòa),lực phụ thuộc vị trí,lực phụ thuộc vận 

tốc và dạng tổ hợp(nắm vững phương pháp giải) và khảo sát các chế độ bình 

ổn ,tắt dần,..Các phương pháp giải. 

2. Nội dung các đề thi 

2.1Các định lý tổng quát của động lực học: định lý động lương,Định lý 

chuyển động khối tâm,Định lý mô men động lượng. Hai bài toán thuận và 

ngược 

2.2 Các định lý bảo toàn. 

2.3 Khảo sát động lực học vật rắn: chuyển động tịnh tiến,chuyển quay quanh 

một trục cố đinh,chuyển động song phẳng vật rắn động.Hai bài toán thuận và 

ngược 

2.4 Định lý động năng (cơ hệ một bậc tự do): Động năng vật rắn tịnh 

tiến,Động năng vật rắn quay quanh một trục cố định, Động năng vật rắn 

chuyển động song phẳng. 

2.5.Thế năng: thế năng trọng lực (một vật rắn,hệ vật rắn),thế năng đàn hồi 

(lò xo dài,lò xo xoắn).Công thức tính công và công suát trong các trường 

hợp cụ thể: lực hằng,lực phụ thuộc vị trí,lực phụ thuộc vận tốc,.. 

Áp dụng định lý động năng cho vật rắn, hệ vật rắn (một bậc tự do) 

2.6 Phương pháp Tĩnh hình học-Động lực : bài toán thuận và ngược khảo sát 

vật rắn,hệ vật rắn,bài toán tổng hợp 



2.7. Phương trình Lagrange loại hai để khảo sát động lực học hệ vật rắn (giới 

hạn hệ hai bậc tự do): Động năng vật rắn: vật rắn chuyển động tịnh 

tín,chuyển động quay quanh trục cố định,vật rắn song phẳng. Tọa độ suy 

rộng,lực suy rộng,bậc tự do.Các phương pháp tính lực suy rộng. Bài toán 

thuận ,bài toán ngược, các tích phân đầu: 

2.8. Động lực học các chuyển động tương đối (giới hạn chuyển động 

phẳng,hệ ba bậc động với hai bậc tự do) 

Khảo sát chi tiết hai bài toán: 

a) Biết chuyển động tương đối ,xác định chuyển động theo 

b) Biết chuyển động theo,xác định chuyển động tương đối 

Tài liệu tham khảo 

1. 25 năm Olympic Cơ học Toàn Quốc 1989-2013 

Cơ học lý thuyêt 

Đề thi,Lời giải,Bài tập chọn lọc_NXB Bách khoa- HN 

2. Các giáo trình Cơ học kỹ thuật, 

Lý thuyết và Bài tập 

 


