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Ả ðỒ ÁN MÔN HỌC NHẬP MÔN  KỸ THUẬT 



Thời gian thực hiện ñồ án: 3 

I. Mục tiêu và Quy ñịnh 

1. Mục tiêu 

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai v
án môn học nhập môn  kỹ thuật dựa tr
ñược nạp duy nhất bằng năng l
ñạt ñược hai tiêu chí: xe di chuy
trong khoảng thời gian ngắn nhất.
 
2. Mốc thời gian quan trọng:
 

• 15-03-2012: Chọn  ñịnh nhóm v
• 30-03-2012: Lập kế hoạch quản lý ñồ án của nhóm
• 18-06-2012: Ngày hội kỹ thuật năm 2012

 
3. Các ñịnh nghĩa và các quy ñ
 

Như ñịnh nghĩa, chiếc xe l
ñể mang vật như xe ca, xe bus, xe ñ
bẫy chuột tiêu chuẩn sẽ tạo ra quy luật chuyển ñộng cho xe.
 

1. Thiết bị phải ñược nạp năng l

2. Chiếc bẫy chuột không ñược thay ñổi ñặc tính vật lý: 4 lỗ chỉ có thể ñ
ñính bẫy chuột vào khung xe và lò xo b
chiều dài cánh tay cần. 

3. Thiết bị không thể có bất kỳ năng l
chuyển ñộng. Năng lượng ñược l
không thể ñẩy ñể bắt ñầu chuyển ñộng thiết bị.

4. Lò xo từ bẫy chuột không thể bị thay thế hay xử lý nhiệt.

5. Lò xo không thể bị quay lớn h

6. Chiếc xe phải tự bắt ñầu khởi ñộng v
chuyển. 

7. Chiếc xe phải tự lái. ðo khoảng cách sẽ không ño theo khoảng cách to
khoảng cách dịch chuyển của xe.

8. Khoảng cách sẽ ñược ño từ mặt tr
xe, là khoảng cách gần nhất từ vạch xuất phát tại thời ñiểm ñến ñích.

 

ời gian thực hiện ñồ án: 3 Tháng. 

ởng, thiết kế, triển khai và vận hành chiếc xe, một sản phẩm của ñồ 
ọc nhập môn  kỹ thuật dựa trên môi trường làm việc nhóm hiện ñại. Chiếc xe sẽ 

ợc nạp duy nhất bằng năng lượng của một bẫy chuột tiêu chuẩn (1 3/4" X 3 7/8"), v
êu chí: xe di chuyển ñược với ñoạn ñường dài nhất, ñược khoảng cách 5m 

ảng thời gian ngắn nhất. 

: 

ọn  ñịnh nhóm và ký hợp ñồng nhóm 
ập kế hoạch quản lý ñồ án của nhóm 

ội kỹ thuật năm 2012 

à các quy ñịnh: 

ịnh nghĩa, chiếc xe là thiết bị có những bánh xe chuyển ñộng ñ
ư xe ca, xe bus, xe ñạp…. Do ñó, khi tạo chuyển ñộng cho quả cầu từ một 

ẩn sẽ tạo ra quy luật chuyển ñộng cho xe. 

ợc nạp năng lượng bằng một bẫy chuột tiêu chuẩn (1 3/4" X 3 7/8").

ợc thay ñổi ñặc tính vật lý: 4 lỗ chỉ có thể ñ
ào khung xe và lò xo bẫy chuột chỉ có thể ñược loại bỏ ñể ñiều chỉnh 

ết bị không thể có bất kỳ năng lượng ñộng năng hay thế năng n
ợc lưu trữ trong lò xo của bẫy chuột, ñiều này có ngh

ể ñẩy ñể bắt ñầu chuyển ñộng thiết bị. 

ừ bẫy chuột không thể bị thay thế hay xử lý nhiệt. 

ể bị quay lớn hơn 1 góc 180 ñộ hay chiều dài dịch chuyển.

ếc xe phải tự bắt ñầu khởi ñộng và không thể nhận một lực ñẩy theo h

ếc xe phải tự lái. ðo khoảng cách sẽ không ño theo khoảng cách toàn b
ảng cách dịch chuyển của xe. 

ừ mặt trước của thước dây tại vạch xuất phát ñến ñiểm tr
ảng cách gần nhất từ vạch xuất phát tại thời ñiểm ñến ñích. 

ếc xe, một sản phẩm của ñồ 
ện ñại. Chiếc xe sẽ 

ẩn (1 3/4" X 3 7/8"), và 
ợc khoảng cách 5m 

ết bị có những bánh xe chuyển ñộng ñược sử dụng 
ạp…. Do ñó, khi tạo chuyển ñộng cho quả cầu từ một 

ẩn (1 3/4" X 3 7/8"). 

ợc thay ñổi ñặc tính vật lý: 4 lỗ chỉ có thể ñược khoan ñể 
ợc loại bỏ ñể ñiều chỉnh 

ợng ñộng năng hay thế năng nào khi bắt ñầu 
ày có nghĩa là ta 

ịch chuyển. 

ể nhận một lực ñẩy theo hướng dịch 

àn bộ mà chỉ lấy 

ất phát ñến ñiểm trên 



9. Thầy giáo/người hướng dẫn có quyết ñịnh cuối c
sung ñược sử dụng trong xây dựng ñ

4. Thi ñua xe: 

1. ðua trên mặt sân bê tông xi măng.
2. Xe của mỗi ñội sẽ có lần chạy

5. Hướng dẫn cho phần thuyết tr

5.1 Bài thuyết trình bao gồm các phần sau:

a. Tờ bìa phải bao gồm:
i. Tựa ñề 

ii. Tác giả 
iii. Thông tin tác gi

Trường ðại học)
iv. Ngày in/xuất bản.

b. Mục lục 
c. Phần chính của báo cáo phải bao gồm:

i. Giới thiệu: Phát biểu mục ti
nguồn nhân lực, thiết bị có sẵn, ñặc tr
của ñồ án/dự án thi

ii. Thảo luận về quá tr
1. Tờ FRDPARRC.
2. Kế hoạch quản lý ñồ án
3. ðưa ra 3 
4. Phương pháp 
5. Phân tích các tiêu chu

cuối c
6. Tính toán v

iii. Kết luận và các ñ
d. Tài liệu tham khảo. 

5.2 Giới hạn trang và thời gian thuyết tr

e. Ít nhất 20 slide 
f. Mỗi nhóm có 10 phút thuyết tr

6. Thuyết minh 

Số trang (tối thiểu 15 trang), font chữ (Times new roman), size 13
Lời mở ñầu 
 
Mục lục 

1. Xác ñịnh nhu cầu và thành l

 

ớng dẫn có quyết ñịnh cuối cùng về tính tích hợp của các nhóm bổ 
ợc sử dụng trong xây dựng ñường ñua. 

ê tông xi măng. 
ần chạy.  

ớng dẫn cho phần thuyết trình:  

ồm các phần sau: 

ải bao gồm: 

Thông tin tác giả (e.g., tên lớp, người hướng dẫn, Bộ môn, Khoa, 
ờng ðại học) 

ất bản. 

ần chính của báo cáo phải bao gồm: 
ới thiệu: Phát biểu mục tiêu và yêu cầu (về thời gian, ngân quỹ, 

ồn nhân lực, thiết bị có sẵn, ñặc trưng kỹ thuật của thiết kế, etc…) 
ủa ñồ án/dự án thiết kế. 

ảo luận về quá trình thiết kế. 
ờ FRDPARRC. 
ế hoạch quản lý ñồ án, bao gồm các biểu ñồ PERT

ðưa ra 3 ý tưởng  thiết kế (bao gồm bản vẽ nếu sẵn s
Phương pháp ñánh giá và lựa chọn  ý tưởng thiết kế.
Phân tích các tiêu chuẩn và chỉ tiêu thiết kế ñể ñạt ñ

ối cùng (bao gồm bản vẽ/tính toán tương ñương).
Tính toán vận tốc, quảng ñường ñi ñược của xe. 

à các ñề xuất cho thiết kế tương lai. 
 

ời gian thuyết trình. 

ỗi nhóm có 10 phút thuyết trình, 10 phút thảo luận. 

ố trang (tối thiểu 15 trang), font chữ (Times new roman), size 13 

à thành lập nhóm 

ề tính tích hợp của các nhóm bổ 

ẫn, Bộ môn, Khoa, 

ầu (về thời gian, ngân quỹ, 
ỹ thuật của thiết kế, etc…) 

ồm các biểu ñồ PERT, GANTT   
ết kế (bao gồm bản vẽ nếu sẵn sàng) 

ởng thiết kế. 
ết kế ñể ñạt ñược ý tưởng 

ương ñương). 



2.  Xác ñịnh các nhiệm vụ của ñồ án

3. Phân công nhiệm vụ cho các th

4. Lập kế hoạch quản lý ñồ án

5. Tổng quan về các sản phẩm ñ

6. Hình thành các ý tưởng

7. ðánh giá các ý tưởng v

8. Phân tích kỹ thuật 

9. Thiết kế 

10. Chế tạo 

11. Vận hành thử 

12. Kết luận. 

Tài liệu tham khảo 
 
7. Sổ tay (nhật ký) kỹ thuật 

Sổ tay kỹ thuật là quy

Trang ñầu tiên là bảng mục lục các nội dung. Mỗi ng

trang và ngày tháng trên một trang trắng v

trong ngày. Cuối mỗi ngày, sinh viên và các thành viên trong nhóm h

các công việc ñã hoàn thành trong ngày (n

hướng dẫn biết). Trước khi bắt ñầu ñồ án, v

viên ñược yêu cầu thực hiện nghi

trên internet và ñưa ra một số ý t

Trích dẫn ít nhất ba nguồn

then chốt. 

 Một khi hoàn thành chi

tay kỹ thuật. Kết luận này bao g

thay ñổi thiết kế, quan sát & kết luận, phác thảo cuối c

Các câu hỏi trong quan sát v

là gì? Những gì cần làm ñể có thể cải thiện hiệu suất của xe bẫy chuột? có chắc chắn rằng 

 

ịnh các nhiệm vụ của ñồ án 

ệm vụ cho các thành viên trong nhóm 

ập kế hoạch quản lý ñồ án 

ổng quan về các sản phẩm ñã có 

ởng 

ởng và ra quyết ñịnh lựa chọn ý tưởng 

 

à quyển sổ nhằm ghi lại tất cả công việc mình làm cho 

ảng mục lục các nội dung. Mỗi ngày ở trong lớp, sinh vi

ột trang trắng và ghi nhận tất cả những công việc m

ày, sinh viên và các thành viên trong nhóm họp lại ñể xác ñịnh 

ã hoàn thành trong ngày (nếu làm một mình có thể báo cáo cho ng

ớc khi bắt ñầu ñồ án, và những danh mục công việc h

ầu thực hiện nghiên cứu trên xe bẫy chuột. Nghiên cứu n

ột số ý tưởng tốt về cách xây dựng xe.  

ẫn ít nhất ba nguồn tài liệu tham khảo và bao gồm bản tóm tắt các ñiểm 

nh chiếc xe, sinh viên ñược yêu cầu viết phần kết luận trong sổ 

ày bao gồm các phần cần thiết như sau: một danh sách t

ổi thiết kế, quan sát & kết luận, phác thảo cuối cùng.  

ỏi trong quan sát và kết luận bao gồm: những vấn ñề kinh nghiệm của xe 

ể có thể cải thiện hiệu suất của xe bẫy chuột? có chắc chắn rằng 

ình làm cho ñồ án.  

ở trong lớp, sinh viên cập nhật số 

ận tất cả những công việc mình làm 

ọp lại ñể xác ñịnh 

ể báo cáo cho người 

ững danh mục công việc hàng ngày, sinh 

ứu này có thể dựa 

ồm bản tóm tắt các ñiểm 

ầu viết phần kết luận trong sổ 

ột danh sách tài liệu, 

ồm: những vấn ñề kinh nghiệm của xe 

ể có thể cải thiện hiệu suất của xe bẫy chuột? có chắc chắn rằng 



những kết luận và quan sát quan tr

ñược thực hiện trên giấy biểu ñồ hay ch

II. ðánh giá 

1. ðánh giá kỹ năng mềm 50%
 

Phần Yêu c

S
ổ 

ta
y 

kỹ
 th

uậ
t –

 7
0%

 

Mục lục 

Công việc hàng ngày

Phác thảo sơ bộ

Làm nghiên cứu

Thay ñổi thiết kế

Phác thảo cuối c

Quan sát & kết luận

B
áo

 c
áo

 

tr
ướ

c 
lớ

p 

– 
30

%
 Nhóm thuyết tr

và trả lời phản biện của lớp về 

mô hình ñã hoàn thành.

 
2. ðánh giá phần thực hành 
 

X
a 

bẫ
y 

ch
uộ

t 

Dùng ñúng bẫy chuột

Khả năng xe ñạt ít nhất 10m

ðạt giải về khoảng cách

ðạt giải về tốc ñộ

Mô hình ñược y

B
ản

g 

tí
nh

 Tính toán tốc ñ

chuyển (bảng tính)

 
3. Thang ñiểm  
 

 

à quan sát quan trọng khác mà sinh viên ñạt ñược?...Phác thảo cuối c

ấy biểu ñồ hay chương trình CAD. 

0% 

Yêu cầu Kỹ năng mềm

Kỹ năng viết, kỹ năng trình bày s

kỹ thuật, kỹ năng làm vi

năng giải quyết vấn ñề 

àng ngày 

ộ 

ứu 

ổi thiết kế 

ảo cuối cùng 

ết luận 

ết trình trước lớp, 

ả lời phản biện của lớp về 

ã hoàn thành. 

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói 

chuyện trước ñám ñông, kỹ 

quyết vấn ñề, kỹ năng ứng xử…

ành 50% 

ẫy chuột  

ả năng xe ñạt ít nhất 10m  

ạt giải về khoảng cách  

ạt giải về tốc ñộ  

ợc yêu thích nhất trong lớp  

ñộ, gia tốc, khoảng cách di 

ển (bảng tính) 

 

ợc?...Phác thảo cuối cùng 

ỹ năng mềm 

ình bày sổ tay 

àm việc nhóm, kỹ 

ệc nhóm, kỹ năng nói 

ớc ñám ñông, kỹ năng giải 

ết vấn ñề, kỹ năng ứng xử… 



Phần Yêu cầu
S

ổ 
ta

y 
kỹ

 th
uậ

t 

Mục lục 

Công việc hàng ngày

Phác thảo sơ bộ 

Làm nghiên cứu 

Thay ñổi thiết kế 

Phác thảo cuối cùng

Quan sát & kết luận

Bảng 

tính 

Tính toán tốc ñộ, gia tốc, 

khoảng cách di chuyển (bảng 

tính) 

Thuyết 

trình 

Thi thuyết trình 

X
e 

bẫ
y 

ch
uộ

t Dùng ñúng bẫy chuột

Khả năng xe ñạt ít nhất 1,5m

ðạt giải về khoảng cách

ðạt giải về tốc ñộ

 
  

 

ầu ðiểm ñánh giá 
ðiểm 

kiểm tra 

5 ñiểm  

àng ngày 10 ñiểm  

 5 ñiểm  

 15 ñiểm  

 10 ñiểm  

ùng 5 ñiểm  

ết luận 10 ñiểm  

ốc ñộ, gia tốc, 

ảng cách di chuyển (bảng 

10 ñiểm  

30 ñiểm  

ẫy chuột 20 ñiểm  

ạt ít nhất 1,5m 20 ñiểm  

ạt giải về khoảng cách Thưởng 30 ñiểm  

ạt giải về tốc ñộ Thưởng 30 ñiểm  

 

Người hướng 

dấn ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Cơ cấu giải thưởng 

3.1 Giải chung cuộc 

- Giải nhất (1 giải) 

- Giải nhì (3 giải ) 

- Giải ba (3 giải ) 

- Giải khuyến khích (5 giải) 

3.2 Giải cho xe chạy xa nhất 

- Giải nhất (1 giải) 

- Giải nhì (1 giải) 

- Giải ba (1 giải) 

3.3 Giải cho xe chạy nhanh nhất

- Giải nhất (1 giải) 

- Giải nhì (1 giải) 

- Giải ba (1 giải) 

3.4 Giải cho xe ñược yêu thích nh

Ghi chú: Phần ñánh giá cho gi

sinh viên.  

 

 

 

ải cho xe chạy nhanh nhất 

êu thích nhất (1 giải)  

ần ñánh giá cho giải xe ñược yêu thích nhất dựa vào kết quả bết quả bình chọn của 


