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TT Nội dung Phần mềm sử dụng 

1   

Mô phỏng động hình học (2D, 3D) cơ cấu thanh phẳng (4 ~ 6 

khâu): 

Bài toán phân tích : xác định vị trí, quĩ đạo, vận tốc, gia tốc 

bằng phương pháp họa đồ hoặc giải tích thông dụng.   

Bài toán tổng hợp (thiết kế) : xác định lược đồ động của cơ 

cấu theo dữ kiện động hình học đơn giản.  

Ứng dụng của tâm vận tốc tức thời (TVT) và tâm tích (quĩ tích 

TVT) trong các bài toán trên. 

 

Geogebra 5.0, 

Inventor 

2   

Mô phỏng động hình học (2D, 3D) cơ cấu 4 khâu không gian 

(cơ cấu cầu, cơ cấu Cardan,…) 

  Bài toán phân tích: xác định vị trí, quĩ đạo, vận tốc, gia tốc 

bằng phương pháp họa đồ hoặc giải tích thông dụng.  

 

Geogebra 5.0, 

Inventor 

3   

Mô phỏng động hình học (2D, 3D) cơ cấu đối tiếp (cơ cấu cam, 

cơ cấu Malte, cơ cấu ma sát, hệ bánh răng) phẳng và không 

gian:    

Bài toán phân tích : xác định vị trí, quĩ đạo, vận tốc, gia tốc 

bằng phương pháp họa đồ hoặc giải tích thông dụng.  

Bài toán tổng hợp (thiết kế) : xác định lược đồ động cơ cấu 

(tâm cam, hệ vi sai,…) theo dữ kiện động hình học đơn giản. 

  

Geogebra 5.0, 

Inventor 

4  

Phân tích động tĩnh học (theo nguyên lý d’Alembert) cơ cấu 

đơn giản, có (hoặc không có) ma sát, bằng phương pháp họa đồ 

hoặc giải tích thông dụng. 

  

Geogebra 5.0 

 

Chú thích 

 

    Với GeoGebra 5.0, cần biết sử dụng các tính năng:  

1. Slider (tùy biến tham số) và Condition to Show Object (tab Advanced trong Object 

Properties), 

2.  Create New Tool (menu Tools) để dựng hình nhanh lò xo, con trượt,…  
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