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 PHẦN 1: Dung sai và lắp ghép (câu hỏi trắc nghiệm)

Chương 1: Các khái niệm cơ bản    

1.1  Các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép

1.2  Khái niệm về tính đổi lẫn chức năng

Chương 2: Dung sai và lắp ghép bề mặt trơn

2.1  Khái niệm về miền dung sai

2.2  Hệ thống dung sai

2.3  Ghi ký hiệu dung sai và lắp ghép trên bản vẽ

2.4  Chọn lắp ghép cho mối ghép bề mặt trơn

Chương 3: Sai lệch hình dạng và vị trí – Nhám bề mặt     

3.1  Sai lệch hình dạng và sai lệch vị trí

3.2  Nhám bề mặt

PHẦN 2: Công nghệ chế tạo máy (câu hỏi tự luận)

Chöông 1: Chuẩn và chuỗi kích thước công nghệ

1.1  Khái niệm về quá trình gá đặt chi tiết

1.2  Nguyên tắc 6 điểm khi định vị

1.3  Chuẩn và phân loại chuẩn

1.4  Sai số chuẩn và cách tính sai số chuẩn

1.5  Kích thước công nghệ

Chöông 2: Kẹp chặt và những tính toán về kẹp chặt

2.1  Khái niệm và các yêu cầu về kẹp chặt

2.2  Phương pháp tính lực kẹp cần thiết

PHẦN 3: Máy điều khiển chương trình số (câu hỏi tự luận)

Chöông 1: Hệ thống điều khiển máy NC và CNC

1.1  Các thành phần của hệ thống NC

1.2  Phân loại hệ thống điều khiển máy NC

1.3  Các thành phần trong hệ thống điều khiển NC/CNC

1.4  Phần mềm trong hê ê thống điều khiển máy CNC

Chöông 2: Nội suy trong máy điều khiển theo chương trình số

2.1  Khái niệm

2.2  Nội suy phần cứng DDA

2.3  Bộ tích phân DDA
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2.4  Các cơ cấu nội suy phần cứng máy NC
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