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NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC VÀ TÍNH CHẤT PHÔI TẤM HỢP KIM ĐỒNG Cu-3Si-1Mn1Zn LÀM TIẾP ĐIỂM CHO CỤM GIAO LIÊN CAO TẦN RA ĐA
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Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu về chế tạo phôi tấm hợp kim đồng Cu-3Si-1Mn-1Zn. Đi từ nấu
đúc, cán tấm kết hợp với xử lý nhiệt. Sử dụng các phương pháp để đánh giá tổ chức và tính chất
phôi tấm hợp kim chế tạo như phân tích thành phần hóa học, tổ chức tế vi, Xray, SEM, độ dẫn
điện, độ cứng, giới hạn bền kéo. Xác đinh tính chất vật liệu đáp ứng yêu cầu cho chế tạo thay thế
thường xuyên tiếp điểm điện cụm giao liên cao tần của ra đa cảnh giới và ra đa trên tàu biển.
Từ khóa: công nghệ vật liệu, hợp kim đồng ƂpMц 3-1; C65500;
Abstract: This paper studied to manufacture plate slab of copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn. Cast,
rolled combination with heat treatment. Use methods research to analysis the microstructures and
properties of alloy plate slab as chemical composition, microstructure, Xray, SEM, conductivity,
hardness, tensile strength. Define material properties meet the requirements for frequent
replacement electrical contact of slip ring of radar and using in boat and on coast.
Key word: Copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn; slip ring of radar; ƂpMц 3-1; Copper alloy C65500;
1. MỞ ĐẦU
Ngày nay ra đa được sử dụng rộng rãi trong quân sự và dân sự, trong bảo vệ vùng trời,
vùng biển và thông tin liên lac. Trong lĩnh vực hàng hải ra đa được sử dụng để liên lạc, định vị,
dẫn đường, khám phá đáy biển, tìm nguồn cá…
Cụm giao liên cao tần của ra đa là thiết bị kết nối tín hiệu điện giữa phần tĩnh và phân quay
của ra đa. Trong cụm giao liên cao tần của ra đa thì chi tiết tiếp điểm xoay giữ vai trò quyết định
nhất trong việc đảm bảo truyền dẫn tín hiệu thu phát sóng điện từ của ra đa.

Tiếp
điểm

Cụm
quay với
bộ giao
liên cao
tần
Hình 1. Một khối giao liên cao tần của ra đa

Qua khảo sát thành phần hóa học của một số tiếp điểm ra đa khác nhau đã xác định sơ bộ
được thành phần hợp kim chế tạo tiếp điểm cụm giao liên cao tần, vật liệu chế tạo tiếp điểm là hợp
kim đồng được hợp kim hoá với 3%Si và 1%Mn. Tham khảo các tài liệu theo tiêu chuẩn Liên bang
Nga cho thấy hợp kim chế tạo tiếp điểm cụm giao liên cao tần là hợp kim ƂpMц 3-1 (theo ГOCT
18175-78 – Nga) [3]. Đây là hợp kim có giới hạn bền và giới hạn đàn hồi cao phù hợp cho chế tạo
tiếp điểm điện. Hợp kim được hóa bền thông qua công nghệ gia công biến dạng và được cung cấp
theo các dạng tiêu chuẩn phôi ở các chế độ xử lý khác nhau. Hợp kim ƂpMц 3-1 tương đương với
mác vật liệu C65500 của Mỹ (theo UNS – Mỹ)[2].
Hợp kim C65500 có thành phần tương tự hợp kim hợp kim ƂpMц 3-1 của Nga nhưng được
hợp kim thêm Zn với hàm lượng < 1,5% để cải thiện tính đúc và độ dẻo. Về cơ tính và chế độ xử
lý hai hợp kim là tương đương nhau. Qua khảo sát, hợp kim C65500 được sử dụng làm tiếp điểm
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điện kết hợp được các chỉ tiêu cơ tính như có giới hạn đàn hồi cao, có độ dẻo nhất định, đảm bảo
các yêu cầu về độ dẫn điện, tính công nghệ trong gia công, không nhiễm từ, không phát tia lửa
điện khi bị va đập, chế độ xử lý vật liệu được chọn là H04 (mức độ biến dạng nguội khoảng 40%).
C65500 có tính công nghệ tốt chịu ăn mòn tốt và có tính hàn rất tốt. Đây là loại vật liệu chịu va
đập và chịu mòn ma sát rất tốt. Chính vì vậy hợp kim này được sử dụng trong chế tạo các tiếp
điểm xoay trong các loại ra đa và trên các thiết bị bay. Bảng 1 trình bày các giá trị đạt được ở chế
độ xử lý H04.
Bảng 1. Chế độ H04 với hợp kim C65500[2]
Chế độ
xử lý

Giới hạn bền
kéo, MPa

Giới hạn đàn
hồi, MPa

Độ giãn
dài, %

Độ cứng,
Hv

Độ dẫn
điện, %IACS

H04

650

450

8

200

7%

Bộ phận tiếp điểm hoạt động thường xuyên liên tục ở trong điều kiện ăn mòn mài mòn khác
nhau, tiếp điểm là chi tiết thường xuyên thay thế theo định kỳ để đảm bảo thu phát tín hiệu ổn định
của ra đa. Ở Việt Nam, hiện chưa sản suất ra loại phôi có tiêu chuẩn phù hợp cho gia công chế tạo
tiếp điểm ở dạng trên mà vẫn phải nhập ngoại với giá thành cao.
Bài báo này trình bày các nghiên cứu chế tạo phôi đồng tiếp điểm theo mác hợp kim C65500
xử lý biến dạng ở chế độ H04, khảo sát tổ chức và tính chất của vật liệu.
PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU
- Nấu mác hợp kim được thưc hiện tại viên Khoa học Mỏ và Luyện kim – Bộ công thương,
trên trong lò cảm ứng trung tần với nồi nấu graphit. Khuôn đúc kim loại, chiều dày thỏi đúc 50mm.
- Thực hiện xử lý nhiệt và cán tấm được thực hiện tại Viện Tên lửa - Viện Khoa học công
nghệ quân sự.
- Xác định thành phần hóa học vật liệu tiếp ra đa P-18, một số ra đa nhỏ khác (có nguồn gốc
từ Liên bang Nga) và mẫu hợp kim chế tạo bằng phương pháp phân tích quang phổ phát xạ trên
thiết bị FOUDRYMASTER - Viện Tên lửa - Viện Khoa học công nghệ quân sự.
- Khảo sát tổ chức tế vi trên kính hiển vi quang học AXIOVERT-100A và đo độ cứng của
mẫu nghiên cứu tại phòng thí nghiệm kim loại học – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Phân tích cấu trúc bằng rơn ghen thực hiện trên thiết bị xray X’PERT PRO, Viện Hóa học
&Vật liệu – Viện Khoa học công nghệ quân sự.
- Chụp ảnh tổ chức trên máy hiển vi điện tử quét HITACHI S4800, Viện vệ sinh dịch tễ-Bộ
Y tế.
- Thử bền kéo mẫu phôi tấm cán có chiều dày 2,4mm, kích thước theo TCVN 197-02, kéo
trên máy kéo nén Super L120/Tinus Olsen - Trung tâm đánh giá hư hỏng vật liệu (COMFA)- Viện
Khoa học vật liệu- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Đo độ dẫn điện trên máy đo cầu RLC LEADER, Phòng thí nghiệm Khí động Động lực,
Viên Tên lửa - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Mẫu dây kích thước 470x2x1,8mm chế tạo
từ phôi tấm cán.
Dựa trên kích thước của dây, chiều dài dây và điện trở đo được có thể tính độ dẫn điện
theo %IACS theo các công thức sau:
2.



R.S
l

Trong đó:  - là độ dẫn điện, S; R- điện trở mẫu đo được, ; l- chiều dài mẫu đo, m ; Sdiện tích cắt ngang mẫu đo, m2 ; Chuyển sang độ độ dẫn siemen, S : S=1/ ; Chuyển sang độ
dẫn %IACS : 100% IACS = 58x106S.
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3.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thành phần hóa học hợp kim chế tạo phôi tiếp điểm
Kết quả phân tích thành phần hóa học các mẫu của tiếp điểm ra đa P-18, mác ƂpMц 3-1, hợp
kim chế tạo và mác hợp kim C65500 được trình bày trên bảng 2.
Kết quả nấu cho thấy thành phần hợp kim nấu nghiên cứu nằm trong vùng thành phần của hợp
kim C65500. Với thành phần như vậy khi xử lý nhiệt đồng đều hợp kim có tổ chức một pha  với
kiểu mạng lập phương tâm mặt. Các nguyên tố silic, mangan, kẽm, sắt hoà tan ở dạng dung dịch
rắn xen kẽ có tác dụng hóa bền cho dung dịch rắn. Hợp kim hóa có tác dụng tăng cao giới hạn bền,
giới hạn đàn hồi, độ cứng khi gia công biến dạng nguội.
Bảng 2. Thành phần vật liệu
Thành phần, %
Vật liệu
Cu

Zn

Pb

Sn

P

Mn

Fe

Ni

Si

Al

Cr

Tổng
tạp
chất

Tiếp
điểm ra 95,2 0,264 0,005 0,005 0,003 1,26 0,121 0,005 3,06 0,002 0,005
đa
ƂpMц 3- Còn
0,5
lại
1

0,03

0,25

-

1,01,5

0,3

0,2

2,73,5

1

Mác nấu 93,2 1,45 0,0287 0,0538 0,24 0,963 0,557 0,247 3,06 0,034 0,0038
0,5
C65500 Còn 1,5
lại max. max

-

-

0.5- 0,8 0.6 2.81.5 max max. 3.8

-

-

-

Hợp kim C65500 có đặc điểm cho phép được hợp kim hóa thêm kẽm và một lượng nhỏ các
nguyên tố Ni, Fe. Với thành phần như vậy có thể giúp hợp kim vẫn đảm bảo được tính chất cơ
học, giảm giá thành, dễ chế tạo và có tính công nghệ tốt hơn.
3.2. Tổ chức tế vi
3.2a Hiển vi quang học
Tổ chức tế vi ở trạng thái đúc ở bề mặt thỏi đúc và bên trong thỏi đúc như hình 2. Tổ chức tế vi
cho thấy có sự thiên tích về thành phần, kết quả của quá trình kết tinh khi nguội của thỏi đúc. Kích
thước hạt thô to có đường kính lớn hơn 100µm.

Tổ chức lõi thỏi đúc

Tổ chức bề mặt thỏi đúc
Hình 2. Mẫu sau đúc
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Để khử bỏ thiên tích do đúc, đồng đều hóa thành phần, chuẩn bị tổ chức cho quá trình cán tiếp
theo. Hợp kim được ủ đồng đều. Kết quả tổ chức tế vi như hình 3, tổ chức sau ủ là một pha có kích
thước hạt lớn tới vài trăm µm.

Hình 3. Tổ chức sau ủ đồng đều
Phôi sau đồng đều hóa được tính toán cán qua nhiều bước để đạt tới gần kích thước phôi cuối
cùng, sau mỗi lần cán đều được ủ ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ kết tinh lại để hồi phục và tạo được
tổ chức đồng đều và có kích thước hạt nhỏ hơn. Bước cán cuối cùng là cán nguội với mức độ biến
dạng khoảng 40%. Tổ chức tế vi thu được như hình 4 theo hướng vuông góc hướng cán và hình 5
theo phương cán.

Hình 4. Tổ chức sau cán (hướng vuông góc phương cán)

Hình 5. Tổ chức sau cán (hướng vuông góc phương cán)
Tổ chức sau cán là tổ chức một pha, kích thước hạt theo hình 5 khoảng 100µm.
3.2b Hiển vi điện tử quét (SEM)
Hiển vi điện tử quét (SEM) cho phép quan sát tổ chức bề mặt vật liệu ở mức độ phóng đại lớn
hơn.
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Hình 6. Tổ chức sau ủ đồng đều

Hình 7. Tổ chức mẫu sau cán
Hình 6 là kết quả ảnh SEM với độ phóng đại lên tới 100000 và 10000 lần với mẫu hợp kim ở
trạng thái ủ đồng đều. Hình 6 là kết quả ảnh SEM với độ phóng đại lên tới 100000 và 5000 lần với
mẫu hợp kim ở trạng thái cán. Kết quả cho thấy bề mặt tổ chức ở dạng môt pha của hợp kim sau
xử lý nhiệt và sau biến dạng
3.3. Phân tích cấu trúc bằng tia rơnghen
Thông số đo trên máy: anốt điện cực Cu có bước sóng phát xạ Kα1= 1,54060A0, nhiệt độ đo
250C. Phân tích trên bề mặt theo hướng cán, kết quả phân tích theo hình 8:

b

a

Hình 8. Kết quả phân tích Xray; a- sau ủ đồng đều; b- sau cán
Với hợp kim Cu-3Si-1Mn-1Zn sau xử lý nhiệt ủ đồng đều, tổ chức nền một pha có kiểu mạng
lập phương tâm mặt, theo chiều tăng của góc quét 2 sẽ xuất hiện các vạch theo thứ tự ứng với các
mặt tinh thể (111), (200) , (220), (311), (222). Phân tích rơn ghen mẫu ủ đồng đều và mẫu cán với
góc quét 2 < 900 cho các vạch ứng với 5 mặt phản xạ trên tương ứng với các góc 2 và khoảng
cách mặt d như trong bảng 2. Từ đó tính toán thông số mạng a cho từng mẫu theo công thức 1.
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[1]
Bảng 3. Phân tích Xray mẫu sau đồng đều và sau cán
Mẫu đồng đều

Mẫu cán

TT

2θ (o)

Mặt
tinh
thể

d (Ao)

Thông số
mạng
a[A0]

2θ (o)

Mặt
tinh
thể

d (Ao)

Thông số
mạng a[A0]

1

43,275

111

2,09078

3,621

43,304

111

2,08960

3,618

2

50,249

200

1,81422

3,628

50,239

200

1,82037

3,64

3

73,775

220

1,28346

3,630

73,829

220

1,28287

3.628

4

89,468

311

1.09446

3,629

89,541

311

1.09554

3,633

Kết quả phân tích Xray cho thấy hợp kim sau ủ đồng đều và sau cán có tổ chức một pha α dung
dịch răn của đồng, không xuất hiện hệ vạch của các pha khác. Thông số mạng của Cu là 3,61A0.
Kết quả tính toán thông số mạng cho thấy dung dịch rắn ở trạng thái ủ đồng đều và trạng thái biến
dạng đều có thông số mạng lớn hơn so với Cu, đó là kết quả của hợp kim hóa. Mẫu sau biến dạng
có thông số mạng sai khác ít nhiều với mẫu sau ủ. Với biến dạng dẻo Cu ở trạng thái đa tinh thể,
mặt ưu tiên cho trượt khi biến dạng là các mặt có độ xếp chặt cao do vậy mặt (111) (220) là mặt
xếp chặt hơn có thể co lại so với trạng thái ủ trong khi đó các mặt có độ xếp chặt thấp hơn (200)
(311) lại bị giãn dài ra so với trạng thái ủ.
3.4. Đo độ cứng hợp kim trước và sau biến dạng hóa bền
Hợp kim được tăng bền bằng biến dạng mà không được tăng bền bằng nhiệt luyện. Kết quả đo
độ cứng hợp kim ở trạng thái sau đúc, sau ủ đồng đều và sau biến dạng nguội ở chế độ H04 cho
thấy độ cứng sau đúc và sau ủ đồng đều là tương đương nhau khoảng 100Hv, tuy độ cứng sau
đồng đều có thấp hơn một chút. Độ cứng sau biến dạng tăng tới 190Hv, gần gấp đôi so với trạng
thái đúc và ủ đông đều. Kết quả đo độ cứng như ở bảng 4.
Bảng 4. Kết quả đo độ cứng
Thang đo Hv
Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Trung bình

Mẫu đúc

92,5

103

121

115

107,8

Mẫu sau ủ đồng
đều

112

89,2

107

103

102,8

Mẫu cán (đo theo
phương cán)

191

176

175

192

183,5

Mẫu cán (đo vuông
góc phương cán)

191

185

191

188

188,7
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3.5. Đo giới hạn bền hợp kim
Mẫu kéo được chế tạo từ phôi tấm sau biến dạng dẻo chế độ H04. Mẫu trước và sau kéo như
hình 9.

Hình 9. Mẫu trước và sau kéo
Kết quả đo giới hạn chảy, giới hạn bền và độ giãn dài các mẫu theo bảng 5.
Bảng 5. Kết quả đo độ bền kéo
Stt

Kích thước

Kết quả

Diện
tích, S

Lực
chảy,
Fe

Ứng suất
chảy, Re

Lực
bền,
Fm

Ứng suất
chảy, Rm

Độ giãn
dài, A70

(mm)

mm2

kN

MPa

kN

MPa

%

1

2,41x12,46

30,03

18,0

599

18,7

623

5,0

2

2,41x12,48

30,08

18,2

604

18,9

630

8,5

3

2,40x12,39

29,74

18,6

626

18,7

630

5,7

Kích
thước
TxW

Kết quả đo cho thấy giới hạn bền hợp kim lên tới 630MPa, giới hạn đàn hồi lên tới 600Mpa,
giới hạn chảy lên tới 8%. Kết quả về giới hạn bền, độ cứng, độ giãn dài hợp kim chế tạo có giá trị
tương đương hợp kim C65500. Riêng về giới hạn đàn hồi thì cao hơn hẳn lên tới 600MPa.
3.6. Đo độ dẫn điện
Mẫu đo dạng dây được chế tạo từ phôi tấm sau biến dạng dẻo chế độ H04. Có 6 mẫu, mẫu số 1
và 2 sau cắt dây được ủ đồng đều lại để khử ứng suất gây ra bởi cán. Kết quả tính điện trở và độ
dẫn điện ở bảng 6.

Hình 10. Đo độ dẫn điện
Bảng 6. Kết quả đo điện trở
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Stt
Chiều dài
Chiều rộnga,
Chiều dày
Diện tích mặt
Giá trị điện
Giá trị độ dẫn
Giá trị simen,
%IACS
m
cắt
ngang,
trở
S,
đo
được
S/m
,
.m
l, m
b, m
m2
R, 
1 0.47

2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6

0,044 0,337x10-62,967 x106 5,11

2 0.47

2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6

0,044 0,337x10-62,967 x106 5,11

3 0.47

2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6

0,042 0,321x10-63,108 x106 5,35

4 0.47

2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6

0,041 0,314x10-63,118 x106 5,49

5 0.47

2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6

0,043 0,329x10-63,036 x106 5,23

6 0.47

2.0 x10-3 1,8x10-3 3.6 x10-6

0,043 0,329x10-63,036 x106 5,23

Kết quả đo độ dẫn điện cho thấy mẫu biến dạng và mẫu ủ, không có sự khác biệt về điện trở.
Điều này có thể giải thích là hai mẫu này ở cùng trạng thái tổ chức dung dịch rắn một pha do vậy
không có sự thay đổi về cấu trúc. Giá trị độ dẫn điện đo được khoảng 5%IACS thấp hơn giá trị tối
đa đạt được ở hợp kim này là 7%IACS. Các yếu tố như độ chính xác của phép đo, mức độ hợp
kim hóa và hạt nhỏ có thể ảnh hưởng tới giá trị độ dẫn điện đo được.
4.

KẾT LUẬN
- Hợp kim Cu-3Si-1Mn-1Zn với thành phần tương ứng mác C65500, ở chế độ xử lý hóa bền
H04 có giới hạn đàn hồi và giới hạn bền, độ cứng cao, các tính chất cơ học và tính chất dẫn điện
của hợp kim đáp ứng yêu cầu về vật liệu cho chế tạo tiếp điểm điện đàn hồi.
- Phôi tấm hợp kim xử lý ở chế độ H04 có thể sử dụng được để chế tạo tiếp điểm thay thế
cho hợp kim ƂpMц 3-1 là hợp kim tiếp điểm sử dụng trong cụm giao liên cao tần của nhiều loại
ra đa cảnh giới biển và ra đa trên tàu thuyền được sử dụng ở Việt Nam.
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TÍNH CHIỀU DÀY THÀNH ỐNG CÓ XÉT ĐẾN
ẢNH HƯỞNG NHIỆT ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHẤT LỎNG
PIPE THICKNESS CALCULATED BY THE LIQUID TEMPERATURE INFLUENCE
BÙI THỨC ĐỨC
Viện Cơ Khí - Trường ĐHHHVN
Tóm tắt: Bài báo đề cập việc tính toán chiều dày thành ống xét đến ảnh hưởng nhiệt độ của chất
lỏng trong đường ống.
Abstracts: This article refers to the calculation of pipe thickness influenced by the temperature of
the liquid.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Khi đường ống vận chuyển các chất lỏng có nhiệt độ cao như: dầu nóng, hơi nước, nhựa
đường (thường được hâm nóng 100- 150 0C để vận chuyển), khi chọn vật liệu ống cần phù hợp về
thành phần hoá học cũng như sự co dãn theo nhiệt độ phải nằm trong phạm vi cho phép. Khi tính
toán chiều dày thành ống cần phải xét đến sự giảm ứng suất cho phép của vật liệu chế tạo ống do
nhiệt độ. Trong thực tế rõ ràng là khi vận chuyển cùng chất lỏng với các yêu cầu giống nhau về áp
suất, vận tốc, lưu lượng… trong môi trường nhiệt độ tăng lên, nếu sử dụng cùng loại vật liệu chiều
dày thành ống phải lớn hơn.
Ngoài ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính toán chiều dày của ống, còn có yếu tố ảnh hưởng
lớn là áp lực công tác trong đường ống. Tuy nhiên phần lý thuyết tính toán này còn có những tồn
tại sau:
Trở lực trên toàn đường ống mới chỉ đề cập đến tổn thất ma sát trên đoạn ống thẳng, tổn thất
cục bộ ở các tiết diện đột thu và đột mở (van, khuỷu, T,…) mà chưa phân tích tổn thất cột áp tĩnh.
H  gh
Trong thực tế khi vận chuyển chất lỏng ở các tuyến ống thẳng đứng tổn thất áp suất t
là
lớn và đặc biệt rất lớn khi chọn đường kính d của ống lớn.
Cần bổ sung ảnh hưởng của nhiệt độ chất lỏng đến giảm ứng suất của vật liệu ống trong công
thức tính chiều dày thành ống.
1.

2. TÍNH TOÁN CHIỀU DÀY ỐNG CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG NHIỆT ĐỘ CỦA CHẤT
LỎNG CÔNG TÁC
2.1- Xác định đường kính cần thiết của ống
Tính diện tích tiết diện của ống [1]:
a

2,4w.v
V ,

(cm2)

(1)

Trong đó:
w - lưu lượng, kg/h;
v - thể tích riêng của chất lỏng m3/kg;
V - vận tốc của chất lỏng, m/phút.
d  2(a /  ) 0,5
Đường kính ống:
(2)
Sử dụng bảng 1[1] tìm vận tốc thích hợp cho các nhánh ống.
Kết hợp với chiều dài ống tính trở lực theo mong muốn (nếu trở lực lớn ta có thể tăng đường
kính ống để giảm trở lực và ngược lại).

2.2- Xác định chiều dài tương đương của ống
Chiều dài tương đương của toàn tuyến ống:
Ltd  LT  LPK
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Trong đó:
Ltd- chiều dài tương đương của toàn tuyến ống;
LT- chiều dài của đoạn ống thẳng (nằm ngang và thẳng đứng);
LPK- chiều dài tương đương của các phụ kiện (van, khuỷu, T,..).
Theo [1] chiều dài tương đương LPK của phụ kiện được xây dựng bằng thực nghiệm, kết
quả như bảng h3.1
2.3. Tính toán trở lực trong đường ống
Sử dụng [1] từ biểu đồ lưu lượng và nhiệt độ xác định áp suất chỉ thị trong ống (theo yêu cầu
công nghệ). Tại áp suất này kẻ tia chiếu qua cột B là lưu lượng của chất lỏng, tia này cắt trục tỷ lệ
C: tại điểm cắt D số hiệu ống và đường kính danh nghĩa ống (Scheduce Number- Nominal pipe
size) mà ta tính ở trên, kéo dài tia này cắt trục E biểu thị giá trị trở lực đường ống P trên chiều dài
100ft (30,5m).
Trở lực tổng trên toàn tuyến ống
Pt 

PLtd
100

(4)

2.4- Xác định chiều dày ống
Chiều dày thành ống khi không kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ được xác định
tm 

dPk
2 

(5)

Trong đó:
tm- Chiều dày ống;
d- Đường kính trong của ống;
Pk- Áp suất làm việc của van an toàn, Pk=1,5Pt;

  - ứng suất cho phép của vật liệu làm ống.

Các công trình khoa học đã công bố với kết qủa là khi nhiệt độ tăng ứng suất cho phép của
vật liệu giảm. Ở công thức (3.5) ta chưa kể đến ảnh hưởng này. Do đó khi tính toán cho các hệ
thống vận chuyển chất lỏng nóng như: hơi nước, nhựa đường nóng, dầu nóng…cần phải xét đến
ảnh hưởng của nhiệt độ.
Theo thực nghiệm của Croker and King Piping Handbook ứng suất cho phép theo nhiệt độ
và vật liệu của ống theo bảng 3.1
Bảng 1.1- Quan hệ giữa nhiệt độ và ứng suất của vật liệu ống
Vật liệu

ASTM

KH

  ; MPa

  ,
T0C
390
chuẩn
0C

420

454

482

510

0C

0C

0C

0C

Ống liền thép ferit
Carbonmolybdenum

A335

P2

379,2

98

94

90,7

86,2

68,9

0,65Cr; 0,55Mo

A335

P12

379,2

98

94

97,9

90

75,8

1.00Cr; 0,55Mo
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Từ kết quả thí nghiệm xây dựng hàm số nhiệt độ và ứng suất cho các loại vật liệu của ống.
Sử dụng phần mềm MATLAP để hàm hoá cho loại vật liệu A335, loại P2.
>> %Chuong trinh ham hoa nhiet do cong tac cua chat long va ung suat vat lieu ong
>> T=[24 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 454 482 510];% Nhiet do
>> y=[379 378 340 300 270 250 230 210 192 180 150 135 120 100 90.7 86.2 68.9];% Ung
suat cho phep tuong ung voi nhiet do
>> n=2;% bac cua duong cong ham hoa
>> p=polyfit(T,y,n)
p=
0.0007 -1.0303 417.9985 ;
2
(% Ta có hàm ứng suất cho phép theo nhiệt độ    0,0007T  1,0303T  417,9985
>> Ti=linspace(24,510,100)
Ti =
Columns 1 through 8
24.0000 28.9091 33.8182 38.7273 43.6364 48.5455 53.4545 58.3636
Columns 9 through 16
63.2727 68.1818 73.0909 78.0000 82.9091 87.8182 92.7273 97.6364
>> z=polyval(p,Ti)
z=
Columns 1 through 8
393.6664 388.7865 383.9395 379.1256 374.3446 369.5966 364.8815 360.1995
Columns 9 through 16
355.5504 350.9343 346.3512 341.8010 337.2838 332.7996 328.3484 323.9302
Columns 17 through 24
319.5449 315.1926 310.8733 306.5869 302.3336 298.1132 293.9258 289.7713
Columns 25 through 32
285.6499 281.5614 277.5059 273.4833 269.4938 265.5372 261.6136 257.7230
>> plot(T,y,'r:p',Ti,z,'c-')
>> xlabel('nhiet do- Do C')
>> ylabel('ung suat cho phep cua vat lieu ong A335-P2-ASTM')
>> title('Quan he nhiet do va ung suat cho phep vat lieu ong')
>> grid on
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Hình 1. Quan hệ giữa nhiệt độ và ứng suất cho phép ống A335-P2- ASTM
Như vậy công thức (3.5) tính chiều dày thành ống áp dụng cho loại vật liệu đề cập ở trên
được xây dựng lại là

tm 

dPk
2(0,0007T  1,0303T  417,9985)
2

(6)

Sai lệch của kết quả hàm hoá với kết quả thực nghiệm là 3%
3.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
“Nghiên cứu tính toán chiều dày thành ống trong vận chuyển hàng hoá bằng đường ống có
tương tác của nhiệt độ’’ có một ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Việc xác định chiều dày thành ống
phải đảm bảo yêu cầu, độ tin cậy kỹ thuật, cũng như hiệu quả kinh tế.
Nghiên cứu chỉ ra rằng việc chọn đường kính ống vận chuyển là yếu tố cơ bản quyết định
đến trở lực đường ống, áp suất ống, chiều dày thành ống, và áp suất làm việc của bơm, quạt, máy
nén. Cần cân nhắc tính toán để chọn áp suất làm việc trong hệ thống thích hợp để đạt hiệu quả kỹ
thuật kinh tế. Lưu ý rằng vì thiếu kinh nghiệm một số nhà thiết kế đã tăng đường kính ống để giảm
áp suất làm việc nhưng tiếc rằng điều này không phải là đúng trong tất cả các trường hợp.
Việc hàm hoá công thức tính chiều dày thành ống có kể đến tác động của nhiệt độ sẽ thuận
lợi cho việc lập trình tự động hoá quá trình thiết kế hệ thống thuỷ lực có kể đến ảnh hưởng của
nhiệt độ.
Trình tự và giải pháp tính toán là cơ sở tham khảo, áp dụng cho cán bộ kỹ thuật chuyên
ngành và công tác giảng dạy.

Tài liệu tham khảo
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TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU HIỆN TƯỢNG
XÂM THỰC TẠI MÉP THOÁT BÁNH LÁI TÀU THỦY
CALCULATION, SIMULATION AND PROPOSING THE SOLUTION TO
REDUCE THE CAVITATION AREA ON THE EDGE OF SHIP RUDDER
PGS. TS. Phạm Kỳ Quang1, TS. Nguyễn Mạnh Cường2,
TS. Vũ Văn Duy3, NCS. Cổ Tấn Anh Vũ4.
1. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, phamkyquang@vimaru.edu.vn
2. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nmcuong@vimaru.vn
3. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, duyvv.vck@vimaru.edu.vn
4. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, vucotananh@gmail.com
Tóm tắt: Xâm thực bánh lái tàu thủy xuất hiện khi vùng áp suất chất lỏng bao
quanh bánh lái nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa (đối với nước ở 280C là 3540 N/m2). Hiện tượng này
xuất hiện khi thay đổi thường xuyên chế độ điều động tàu, khi tốc độ tàu lớn,... và phụ thuộc chặt
chẽ vào góc bẻ lái, tốc độ dòng chảy sau chân vịt tàu thủy.
Trên cơ sở thuật toán để tính toán mô phỏng vùng xâm thực trong bài toán dòng
chảy bao quanh bánh lái tàu thủy, bài báo quan tâm hiện tượng xâm thực tại mép thoát của bánh
lái tàu thủy, từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu hiện tượng này.
Abstract: Ship rudder cavitation appeared in case of liquid pressure area surround
the rudder, that are smaller than saturation vapor pressure (for water at 28oC is 3540 N/m2). This
cavitation problem occurs when frequently changes maneuvering mode, high speed of vessels,...
and closely dependent on the steering angle, speed of the current after propeller of vessel.
Based on the algorithm for calculation and simulation the cavitation area is used
in case of current surround of ship rudder. The article interested in the cavitation area on the edge
of ship rudder, then gives the solution to reduce this problem.
Keywords: Cavitation, cavitation area, rudder of vessel, steering angle.
1. Đặt vấn đề
Khi tàu hành trình trong luồng, thuyền trưởng hay hoa tiêu thường xuyên thay đổi tốc độ
tàu, để điều động tàu trên tuyến luồng. Tùy từng giai đoạn điều động tàu có thể xuất hiện xâm thực,
ngoài ra xâm thực có nhiều loại với các đặc điểm khác nhau. Trong bài báo “Mô phỏng số xâm
thực cục bộ trên bánh lái tàu thủy” [1, 2], nhóm tác giả đã chỉ ra hai loại xâm thực, xuất hiện nhiều
trên bánh lái tàu thủy là xâm thực cục bộ và xâm thực tại mép thoát.
Với xâm thực cục bộ xuất phát từ mép ngoài vào bánh lái tàu thủy và đóng kín vùng túi
hơi trên lưng bánh lái. Đây là loại xâm thực có tính bất ổn định lớn và gây ảnh hưởng xấu tới lực
bẻ lái. Đối với xâm thực tại mép thoát, xuất hiện do dòng chảy ở mặt bụng giao nhau với mặt lưng
tạo lên vùng xoáy có tốc độ cao, dẫn tới áp suất giảm mạnh. Từ đó nhận thấy rằng, xâm thực tại
mép thoát là thường xuyên và xuất hiện rất nhiều. Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả đưa ra cơ
sở thuật toán để mô phỏng vùng xâm thực tại mép thoát cũng như đề xuất để giảm thiểu hiện tượng
này (hình 1).
2. Mô hình nghiên cứu và cơ sở toán học
2.1. Mô hình nghiên cứu
Xét dòng chảy bao quanh profil bánh lái như hình sau:
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Hình 1 Mô hình nghiên cứu
Từ hình 1 nhận xét rằng: Vùng giao nhau của hai dòng chảy, sẽ tạo thành vùng xoáy có tốc độ
tăng nhanh và áp suất giảm sâu. Đây chính là nguyên nhân tạo ra vùng xâm thực tại mép thoát của
bánh lái.
Trong phạm vi bài báo này, nhóm tác giả lấy số liệu bánh lái tàu thủy và các thông số điều động
tàu theo hồ sơ M/V TAN CANG FOUNDATION [3].
2.2. Cơ sở toán học
Thuật toán sử dụng ở đây theo mô hình “Mixture” mà nhiều tác giả và nhà khoa học đã
giới thiệu đặc biệt trong phân mềm Ansys-Fluent [4, 5].
Nội dung chính của phương pháp được thể hiện như sau:
- Rời rạc không gian tính toán bằng cách chia lưới;
- Giải các phương trình vi phân chủ đạo như phương trình Navier - Stokes, động lượng,
liên tục và phương trình năng lượng để xác định các đại lượng cơ bản;
- Đưa vào phương trình chuyển pha để xác định tỷ lệ khối lượng pha hơi fvap.








 . f vap  
 . f vap .uvap j 

t
x j
x j

 f vap
  .
x j



  Re  Rc


(1)
Trong đó: Re, Rc - phụ thuộc vào giá trị của áp suất tĩnh p và áp suất hơi bão hòa pvap:
- Nếu p < pvap:

Re  Ce

vch

Rc  Cc

vch



l vap

(2)
- Nếu p > pvap:



l l

2  pvap  p 
3 l

2  p  pvap 
3 l

1  f 
vap

f vap

(3)
Trong đó: vch - vận tốc đặc trưng; Ce, Cc - các hằng số thực nghiệm (lấy Ce = 0.02; Cc = 0,01).
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Hình 2: Lựa chọn “model” tính toán
Khi dòng chảy bao quanh bánh lái, để chuyển đổi năng lượng thành lực bẻ lái, có một số chế
độ điều động tàu (phụ thuộc vào góc bẻ lái hay tốc độ dòng chảy sau chân vịt), làm bánh lái tàu
thủy xuất hiện “xâm thực”.
Dựa theo thuật toán trên, hoàn toàn xác định được vận tốc, áp suất tại mọi điểm trong
không gian tính toán. Những vùng có áp suất chất lỏng nhỏ hơn bằng 3540 N/m2, thì tại đó pha
nước được chuyển thành pha hơi (vùng xâm thực). Trên hình 2 là một số cửa sổ chính để thể hiện
qui trình nghiên cứu.
Trên hình 2 chỉ rõ “model” sử dụng là “mixture” và k-ε, các hằng số khác được dựa theo
các nghiên cứu tương tự.
Hình 3 cho biết việc chuyển pha được đặt từ pha 1 (pha nước) sang pha 2 (pha hơi) với áp
suất hơi bão hòa cho trước, ở đây lựa chọn là 3540 N/m2 tại 280C.
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Hình 3: Cửa sổ thể hiện đặc tính chuyển pha
3. Phân tích kết quả
3.1. Một số kết quả chính
Mô hình bài toán được xây dựng bằng phần mềm Solidwork, chia lưới và đặt đặc tính bằng
phần mềm Workbench trước khi xuất sang file.msh để tính toán cùng phần mềm Fluent-Ansys.

Hình 4: Thể hiện kết quả chia lưới cho mô hình bài toán
Điều kiện đầu vào được lựa chọn là tốc độ dòng chảy bao quanh bánh lái V = 7,5 m/s; góc bẻ
lái α = 300. Khi đó, nhận được một số kết quả minh chứng việc xuất hiện vùng xâm thực bánh lái
tàu thủy tại mép thoát như sau:
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Hình 5: Kết quả tính toán mô phỏng phân bố % pha hơi trên profil bánh lái tàu thủy
Trên hình 5 cho thấy, vùng phần trăm pha hơi có giá trị lớn tại hai vị trí: Một là xuất hiện tại
mép vào của profil, đây là loại xâm thực cục bộ đã được nhóm tác giả nghiên cứu và công bố [1].
Hai là tại mép thoát của profil, do hiện tượng giao nhau của hai dòng chảy từ hai phía của profil
có cường độ và phương chiều khác nhau. Tại đây tốc độ tăng nhanh và áp suất giảm gây ra vùng
nhiễu loạn kèm theo túi hơi xâm thực. Để thể hiện rõ hơn ta xét phân bố áp suất và hệ số áp suất
tương ứng.

Hình 6. Kết quả tính toán mô phỏng phân bố áp suất tĩnh trên profil bánh lái tàu thủy
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Hình 7. Kết quả tính toán mô phỏng hệ số áp suất trên profil bánh lái tàu thủy
Phân tích kết quả tính toán mô phỏng từ hình 6 và hình 7, nhận xét rằng: Vùng nhiễu loạn tại
mép thoát profil có áp suất tĩnh giảm sâu và phân bố lệch về phía lưng (tương ứng phía trên profil)
do áp suất phía bụng lớn hơn (tương ứng phía dưới profil) cho nên dòng chảy ngang gây nhiễu
động sẽ lệch về phía lưng.
3.2. Đề xuất giải pháp giảm thiểu hiện tượng này
Hiện tượng xâm thực tại mép thoát có nguyên nhân do giao nhau của hai dòng chảy, từ hai
phía của bánh lái có cường độ, phương chiều khác nhau. Tại vùng giao nhau này, tốc độ tăng đột
ngột dẫn tới áp suất giảm sâu, tạo ra vùng túi hơi xâm thực “xâm thực mép thoát”. Từ những năm
2000, tác giả Pyo và Suh [6] đã đưa ra mô hình bánh lái có đoạn uốn cong “flap” vùng mép thoát
để hạn chế hiện tượng này.

Hình 5 Mô hình bánh lái có đoạn uốn cong ở mép thoát
Giải thích các dữ liệu trong hình 5: Với Vs là vận tốc theo phương dọc trục sau chân vịt và bao
quanh bánh lái tàu thủy, α là góc bẻ lái, Cbot là chiều dài dây cung, Xf là chiều dài dây cung tính
tới điểm uốn, αflap góc uốn phía mép thoát, L là lực nâng, D là lực cản.
Tuy nhiên, ứng với chế độ điều động của nhiều chủng loại tàu khác nhau thì Xf/Cbot và αflap phải
được tính toán thiết kế cho phù hợp. Trong phạm vi bài báo này nhóm tác giả chưa định lượng cho
loại tàu cụ thể nào, mà đưa ra phương pháp tính toán mô phỏng để thấy rõ ý nghĩa của giải pháp.
Tính toán mô phỏng cho trường hợp Xf/Cbot = 0,75 và αflap = 100 so với trường hợp chưa uốn
cong mép thoát tại cùng số liệu đầu vào nhận được.
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Hình 6 Hệ số áp suất khi không uốn cong và khi có uốn cong tại mép thoát
Từ kết quả nhận được theo hình 6, đã minh chứng tính hiệu quả khi uốn cong phần mép
thoát, không những dập được xâm thực tại đây và còn tăng độ chênh áp suất giữa hai bên bánh lái
tàu thủy. Tuy nhiên với chiều bẻ lái ngược lại, thì góc uốn αflap cũng được đảo chiểu cho phù hợp,
điều này dẫn đến cần cơ cấu điều khiển góc uốn này. Trong trường hợp tàu đi thẳng, góc uốn được
điều chỉnh về bằng không.
4. Kết luận
Bài báo đã đưa ra kết quả tính toán mô phỏng vùng xâm thực tại mép thoát của bánh lái,
phân tích được cơ sở khoa học hình thành vùng nhiễu loạn này. Từ đó đưa ra giải pháp tính toán
đoạn uốn cong và góc uốn sao cho giảm thiểu hiện tượng xâm thực tại mép thoát bánh lái tàu thủy.
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ỨNG DỤNG CFD NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC VẬT THỂ CHUYỂN ĐỘNG
TRONG MÔI TRƯỜNG CHẤT LỎNG
UTILISING THE CFD TO STUDY THE DYNAMICS OF AN ARBITRARY OBJECT
MOVING IN THE FLUID ENVIRONMENT
VŨ VĂN DUY, NGUYỄN CHÍ CÔNG
Viện Cơ khí-Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Bài báo đưa ra cơ sở toán học từ đó sử dụng mô hình lưới động trong phần mềm Ansys
- Fluent để tính toán mô phỏng động lực học của vật thể chuyển động trong môi trường chất
lỏng, cụ thể cho trường hợp vật thể là một hình hộp rơi tự do trong môi trường nước.
Abstract
This article presents the mathematic theory from which using the dynamic mesh model
in Ansys - Fluent to calculate and simulate the dynamics of a body moving in the fluid
environment. The specific case is the box falling in the water.
Key words: CFD, Dynamics mesh.
1. Giới thiệu
Việc sử dụng mô hình lưới động cho phép ta khảo sát được bài toán động lực học theo thời
gian thực của các vật thể chuyển động trong môi trường chất lỏng. Các kết quả tường minh và gần
với bài toán thực tế sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu như tối ưu hóa biên dạng vật thể; xác định
quĩ đạo chuyển động vật thể; tác động của sóng, gió tới tính ổn định của vật nổi và vật lơ lửng…Tuy
nhiên, đây là bài toán rất phức tạp, phải tự động chia lại lưới sau mỗi bước thời gian cũng như phải
mô tả được đặc tính của vật thể dưới dạng một chương trình được lập trình bằng ngôn ngữ C++.
Việc kết hợp giữa các phần mềm chuyên dụng và các dữ liệu do người sử dụng định nghĩa (udf)
đòi hỏi phần mềm có tính mở cao.
2. Mô hình nghiên cứu và cơ sở lý luận
2.1. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu có kích thước thể hiện như hình vẽ sau:

1

Hình 1. Mô hình bài toán nghiên cứu

Bài toán 2D đặt ra ở đây mô tả chuyển động của vật thể hình vuông rơi thẳng trong môi
trường nước, có vị trí ban đầu như hình vẽ (mép trên vật thể so với gốc là L1).
2.2. Cơ sở lý luận
Liên quan đến việc giải quyết bài toán lưới động, nhiều tác giả trên thế giới đã đưa ra các
phương pháp khác nhau. Nhóm tác giả Huazhong Tang, Tao Tang [2,4] đã tập trung phát triển
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thuật toán theo phương pháp Lagrange và Euler để chia lại lưới sau mỗi bước thời gian, nhóm tác
giả J. Donea, Antonio Huerta và các cộng sự [3] đã phân tích nhược điểm của thuật toán theo
phương pháp Lagrange và Euler để từ đó đề xuất thuật toán kết hợp cả hai phương pháp này.

Hình 2. Minh họa hình ảnh chia lại lưới theo bước thời gian

Ở đây RX là hình ảnh lưới tương ứng với vật thể ban đầu (bên trái) và khi bị biến đổi (bên
phải), theo qui luật biến đổi .
Ta có:
(X,t)  (X,t) = (x,t)
(1)

x = x(X,t) ; t = t
(2)
Trong nội dung bài báo, tác giả sử dụng thuật toán lưới động thuộc phần mềm Fluent-Ansys,
kết hợp với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ để thiết lập đặc tính của vật thể, sau đó biên dịch
và đưa vào thư viện của phần mềm để triển khai tính toán mô phỏng. Qui trình tính toán được thể
hiện qua sơ đồ khối sau:

Hình 3. Sơ đồ khối thể hiện qui trình tính toán

Với sơ đồ khối trên hình 3 đã chỉ rõ qui trình ứng dụng CFD vào khảo sát bài toán, việc ứng
dụng Fluent-Ansys chỉ giải quyết được một công đoạn trong quá trình nghiên cứu. Nhưng FluentAnsys là phần mềm mở, nó cho phép can thiệp vào thư viện để mô tả đặc tính của đối tượng nghiên
cứu. Công đoạn quan trọng nhất ở đây vẫn là việc phân tích kết quả, để đánh giá được sai số trong
tính toán mô phỏng, từ đó đưa ra được những hiệu chỉnh phù hợp cho mô hình nghiên cứu.
Cửa sổ chính được sử dụng như sau:[1]
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3. Phân tích kết quả
3.1. kết quả chia lại lưới theo bước thời gian
Dưới đây là hình ảnh lưới tại thời điểm đầu và tại bước thời gian (∆t=0,033445s); với số
lượng ô lưới là hơn 100.000, dạng tam giác.

(a)

Hình 5. Hình ảnh lưới tại thời điểm đầu (a) và lúc ∆t=0,033445s (b)

b)

Trên hình 5 cho thấy khi vật thể rơi xuống tại thời điểm ∆t=0,033445s, các ô lưới bị kéo
giãn cũng như bị nén lại theo thuật toán chia lại lưới được sử dụng.
3.2. Phân bố vận tốc và áp suất xung quanh vật thể trong quá suốt quá trình chuyển động:
Tại thời điểm ∆t=0,033445s ta có trường phân bố áp suất tĩnh và vận tốc xung quanh vật
thể như sau:

(a)

Hình 6. Phân bố áp suất tĩnh (a) và trường vận tốc (b) lúc ∆t=0,033445s

(b)

Ta thể hiện trường véc tơ vận tốc xung quanh vật thể để thấy rõ sự tương tác của vật thể
với chất lỏng trong quá trình chuyển động.
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Hình 7. Trường véc tơ vận tốc xung quanh vật thể lúc ∆t=0,033445s

Qua kết quả trên hình 6 và 7 cho thấy khi vật thể rơi xuống làm nén chất lỏng phía dưới nó
và kéo theo chất lỏng chuyển động ở hai bên và đặc biệt là mặt trên cùng.
Theo các bước thời gian khác nhau thì vật thể rơi xuống kéo theo các thông số động lực
học cũng thay đổi, để làm rõ điều này ta thể hiện kết quả trường phân bố vận tốc tại một số bước
thời gian khác nhau trong suốt quá trình khảo sát.

L1

(a)

L2

(b)
L3
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Các trị số vận tốc (m/s) được thể hiện qua thang đo tương ứng với các màu sắc khác nhau,
ngoài ra kết quả trên còn thể hiện rõ vị trí của vật thể tại các bước thời gian, tương ứng với sự tăng
dần L1, L2, L3, L4.
4. Kết luận
Bài báo đã đưa ra cơ sở thuật toán của mô hình lưới động nhằm khảo sát động lực học của
vật thể rơi trong môi trường nước, ứng dụng Fluent-Ansys để phân tích các thông số động lực học
của vật thể và sự tương tác của vật thể với chất lỏng trong quá trình chuyển động.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI HÌNH THANG BẰNG PHÀN MỀM DELPHI
THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO COMPUTE
THE V-BELT DRIVE SYSTEM USING THE SOFTWARE DELPHI
PGS. TS. Đào Ngọc Biên
Viện Cơ khí – Trường ĐHHH Việt Nam
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu việc xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình
thang bằng phần mềm Delphi. Chương trình cho phép thực hiện tính toán và tra nội suy các bảng
số liệu một cách tự động, cho kết quả nhanh chóng, chính xác, giảm được thời gian, công sức,
tránh những sai sót, nhầm lẫn, tạo cơ sở cho việc tự động hóa và nâng cao hiệu quả thiết kế bộ
truyền.
Abstract: This paper presents the development of a program to compute the V-belt drive
system using the software Delphi. The program allows us to compute and
interpolate necessary data automatically. It gives results quickly and accurately, and also enables
us to avoid errors and confusion. This work creates the basis for the automation and improves the
efficiency of the V-belt drive system design.
Keywords: V-belt drive system; program; software Delphi.
1. Đặt vấn đề
Bộ truyền động đai hình thang được dùng phổ biến do có những ưu điểm nổi bật so với đai
dẹt (khả năng tải cao hơn, làm việc êm hơn). Tính toán bộ truyền động đai hình thang là công việc
thường gặp trong thực tiễn sản xuất cũng như trong công tác giảng dạy và học tập. Khi tính toán,
cần thực hiện một khối lượng công việc lớn và đặc biệt cần nhiều lần tra, nội suy các bảng để lấy
số liệu tính toán;
Hiện nay, bộ truyền động đai được tính toán theo phương pháp thủ công và tính bằng các
phần mềm cơ khí thông dụng, trong đó ưu việt hơn cả là phần mềm Autodesk Inventor.
Tính theo phương pháp thủ công không những mất nhiều thời gian, công sức, mà còn có
thể sai sót, nhầm lẫn và đặc biệt bất tiện vì luôn phải phải mang theo tài liều tra cứu.
Ưu điểm của việc tính toán bằng phần mềm Inventor là trực quan, chính xác, cho kết quả
nhanh chóng dưới dạng số và mô hình. Tuy nhiên, phần mềm này chỉ cho phép tính toán theo các
tiêu chuẩn ANSI (tiêu chuẩn Mỹ) và tiêu chuẩn DIN (tiêu chuẩn Đức) mà không có TCVN (tiêu
chuẩn Việt Nam), vì vậy khi tính toán cần chọn loại tiết diện đai theo các tiêu chuẩn trên có các
thông số gần giống với TCVN. Như vậy các thông số của tiết diện đai bị sai lệch dẫn đến các thông
số cơ bản khác (như đường kính các bánh đai, khoảng cách trục, chiều dài đai…) cũng bị sai lệch
so với TCVN. Điều này làm hạn chế tính ứng dụng của phần mềm này ở nước ta.
Bài báo này trình bày việc tính toán bộ truyền động đai bằng cách xây dựng chương trình
tính toán bằng phần mềm Delphi dựa trên cơ sở phương pháp tính toán truyền thống theo TCVN.
2. Trình tự tính toán bộ truyền động đai hình thang
Lý thuyết tính toán bộ truyền động đai hình thang đã được trình bày rất chi tiết và cụ thể
trong các tài liệu [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Ở đây chỉ trình bày các bước tính toán cơ bản, làm cơ sở cho
việc lập trình xây dựng chương trình tính toán bằng phần mềm Delphi.
Trình tự tính toán bộ truyền động đai hình thang gồm:
1) Chọn loại đai và tiết diện đai
Loại đai được chọn theo vận tốc vòng v. Nếu v  25 m/s, chọn đai hình thang thường; nếu
v > 25 m/s, chọn đai hình thang hẹp;
Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 02 – 11/2016

30

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

Loại tiết diện đai được chọn theo công suất trên trục dẫn P1 và số vòng quay trên trục dẫn
n1;
2) Xác định đường kính các bánh đai
Đường kính tính toán d1 chọn theo loại tiết diện đai, đường kính d2 xác định theo (4.13)
[1]:
d2  u® d1 1    ,

(2.1)

uđ – tỷ số truyền;  - hệ số trượt.
3) Xác định sơ bộ khoảng cách trục
Khoảng cách trục sơ bộ xác định theo bảng 4.15 [1], dựa vào tỷ số truyền thực tế uđtt. Từ
tỷ số truyền uđtt, tra bảng 4.15 [1] để tìm tỷ số asb/d2, từ đó tính được asb.
4) Tính chiều dài đai
Tính theo (4.17) [1]:
l  2asb    d1  d2  / 2   d2  d1  / 4asb .
2

(2.2)

Chiều dài đai tính được cần lấy theo tiêu chuẩn, sau đó kiểm tra về tuổi thọ của đai theo số
vòng chạy trong 1 giây:
i = v/l  [imax],

(2.3)

v – vận tốc vòng; [imax] – số vòng chạy cho phép lớn nhất trong 1 giây.
5) Tính chính xác khoảng cách trục
Sau khi chọn chiều dài đai l theo tiêu chuẩn, khoảng cách trục a được tính chính xác lại
theo (4.18) [1]:
a  0,125{ 2l-  d1  d2   2l    d1  d2   8  d2  d1 
2

2

}.

(2.4)

6) Xác định góc ôm trên bánh dẫn
Theo (4.19) [1]:
1  1800  (d2  d1 )570 / a.

(2.5)

7) Xác định số dây đai cần thiết
Theo (4.20) [1]:
z=

P1 K®
,
 P0  Ca Cu Cl Cz

(2.6)

P1 – công suất trên trục bánh đai chủ động, kW;
[P0] – công suất cho phép, kW, của bộ truyền tiêu chuẩn (số dây đai z = 1, chiều dài l0, tỉ
số truyền u = 1, tải trọng tĩnh); Kđ - hệ số tải trọng động; Cα - hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm
α1; Cl - hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đai; Cu - hệ số xét đến ảnh hưởng của tỉ số truyền;
Cz - hệ số xét đến ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng cho các dây đai.
Số dây đai z lấy giá trị nguyên và không quá lớn (  6) vì z càng lớn phân bố tải trọng càng
không đều.
3. Xây xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang
3.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Delphi và phần mềm Delphi
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Ngôn ngữ lập trình Delphi là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được phát triển dựa trên
ngôn ngữ Pascal. Đây là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc logic, chặt chẽ, rất phù hợp với việc xây
dựng chương trình để giải các bài toán kỹ thuật. Phần mềm Delphi cho phép xây dựng các chương
trình bằng ngôn ngữ lập trình Delphi.
Để xây dựng các chương trình, chỉ cần chọn các đối tượng phù hợp của Delphi, đặt chúng
lên biểu mẫu tính toán (Form), sau đó viết mã lệnh cho chúng. Khi sử dụng, người dùng sẽ tương
tác với các đối tượng đã được viết các mã lệnh để có kết quả tính toán.
3.2. Xây dựng chương trình
Chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang được xây dựng dựa theo trình tự tính
toán ở mục 2 của bài báo này. Giao diện chương trình được trình bày trên hình 3.1.
Chương trình gồm 5 phần chính:
- Phần nhập dữ liệu ban đầu:
Các dữ liệu ban đầu để tính toán bộ truyền động đai là: Công suất trục dẫn P1, số vòng
quay trục dẫn n1, tỷ số truyền u và hệ số tải trọng động Kđ. Để nhập các số liệu ban đầu này ta
dùng đối tượng Ô văn bản (EditBox), kết hợp với đối tượng Nút nhấn (Button) của Delphi;
- Chọn loại đai và tiết diện đai:
Loại đai có thể là đai hình thang thường hoặc đai hình thang hẹp được chọn dựa theo vận
tốc vòng v của bộ truyền. Loại tiết diện đai gồm A, B, C, D và E [5] được chọn dựa theo công suất
P1, số vòng quay n1 của trục dẫn và hình vẽ 4.2 [1]. Để chọn loại đai dùng đối tượng Danh sách
xổ xuống (ComboBox), để chọn loại tiết diện đai theo hình vẽ, sử dụng đối tượng Hình ảnh (Imige),
còn để xác định các thông số hình học của tiết diện đai đã chọn, sử dụng đối tượng ComboBox
của Delphi;
- Tính toán các thông số cơ bản của bộ truyền:
Các thông số cơ bản cần tính toán là: Đường kính bánh dẫn d1; đường kính bánh bị dẫn d2;
khoảng cách trục sơ bộ asb; chiều dài đai l; khoảng cách trục chính xác a; góc ôm trên bánh dẫn
1; số dây đai z; chiều rộng bánh đai B; đường kính ngoài các bánh đai da1, da2 và lực tác dụng lên
trục bánh đai Fr. Việc tính toán các thông số này bao gồm cả việc tra nội suy các bảng số liệu tính
toán (Ví dụ: Tra bảng đường kính tiêu chuẩn các bánh đai d1, d2; tra bảng chiều dài đai tiêu chuẩn
I; tra bảng tìm công suất cho phép đối với 1 đai [P0] theo loại tiết diện đai, đường kính bánh đai d1
và vận tốc vòng của bộ truyền v...). Để tra bảng và nội suy tự động, trước hết cần dùng các mảng
(1 chiều hoặc 2 chiều) để biểu diễn các ô của bảng cần ghi, sau đó ghi các mảng này dưới dạng
file đuôi txt. Tiếp theo, đọc các file đuôi txt này, chuyển thành các mảng và thực hiện phép nội
suy trên các phần tử của mảng. Để thực hiện việc tính toán các thông số cơ bản của bộ truyền, ta
sử dụng đối tượng Button của Delphi;
- Phần các lựa chọn:
Gồm các lựa chọn Ghi kết quả và Thoát chương trình, đều được thực hiện nhờ sử dụng
đối tượng Button của Delphi;
- Phần kết quả tính toán:
Phần này dùng để hiển thị kết quả tính toán theo trình tự tính toán. Để hiển thị kết quả tính
toán ta sử dụng đối tượng Memo của Delphi.
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Hình 3.1. Giao diện chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang
3.3. Sử dụng Chương trình
Chương trình được thực hiện lần lượt từ trên xuống dưới, theo trình tự tính toán. Người
dùng chỉ việc nhập các số liệu yêu cầu vào Editbox, sau đó nhấn các Button tương ứng hoặc lựa
chọn các tùy chọn trong các ComboBox là kết quả tương ứng sẽ được hiển thị trong Memo kết
quả, ngay trên giao diện của Chương trình. Sau ki tính toán, có thể ghi lại kết quả dưới dạng file
văn bản bằng cách nhấn nút Ghi kết quả.
Để minh họa cho việc sử dụng Chương trình, ta dùng nó để tính toán cho một ví dụ cụ thể.
Ví dụ: Tính toán bộ truyền động đai hình thang với các số liệu cho trước sau: Công suất
trục dẫn P1 = 11,118 kW; tần số quay trục dẫn n1 = 1450 vg/ph; tỷ số truyền u = 3,296.
Sử dụng Chương trình đã xây dựng được để tính toán (hình 3.1). Kết quả thu được như
sau (Kết quả được ghi lại trực tiếp từ Chương trình):
Dữ liệu nhập ban đầu là:
Công suất trục dẫn P1 = Pct = 11,118 kW;
Tần số quay trục dẫn n1 = 1450 vg/ph;
Hệ số trượt  = 0,02;
Tỷ số truyền u = 3,296;
Hệ số tải trọng động Kđ = 1,35;
Loại đai được chọn: Đai hình thang thường.
Loại tiết diện đai: B.
Các kích thước của tiết diện đai là: bt = 14 mm; b = 17 mm; h = 10,5 mm; y0 = 4,0 mm.
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Diện tích tiết diện đai là: A1 = 138 mm2;
Đường kính bánh đai nhỏ trong khoảng: d1 = 140...280 mm;
Chiều dài giới hạn của đai: l = 800...6300 mm;
Đường kính bánh đai nhỏ tính được là d1_tính = 168 mm;
Đường kính bánh đai nhỏ chọn theo tiêu chuẩn d1 = 180 mm;
Vận tốc vòng của bô truyền động đai i = 13,668 m/s;
Thỏa mãn điều kiện về vận tốc vòng của đai. Loại đai đã chọn là phù hợp!
Đường kính bánh đai lớn tính được d2_tính = 581,41 mm;
Đường kính bánh đai lớn chọn theo tiêu chuẩn là d2 = 560 mm;
Tỷ số truyền thực tế của bộ truyền động đai udtt = 3,175;
Sai lệch tỷ số truyền uđ = 0,037;
Thỏa mãn điều kiện về sai lệch tỷ số truyền!
Tỷ số a/d2 = 0,991;
Khoảng cách trục sơ bộ: asb = 555,1 mm;
Trị số: 0,55(d1+d2)+h = 417,5 mm;
Trị số: 2(d1+d2) = 1480 mm;
Thỏa mãn điều kiện về khoảng cách trục sơ bộ!
Chiều dài đai tính được: l_tính = 2337,773 mm;
Chiều dài đai chọn theo tiêu chuẩn l = 2360 mm;
Số vòng chạy của đai trong một giây i = 5,792;
Thỏa mãn điều kiện về tuổi thọ của đai!
Khoảng cách trục tính chính xác lại là: a = 566,89 mm;
Thỏa mãn điều kiện về khoảng cách trục!
Góc ôm trên bánh dẫn: 1 = 141,7920;
Thỏa mãn điều kiện về góc ôm!
Hệ số ảnh hưởng của góc ôm C = 0,895;
Hệ số ảnh hưởng của chiều dài đai Cl = 1,0107;
Hệ số ảnh hưởng của tỷ số truyền Cu = 1,14;
Số dây đai z’ = 3;
Hệ số ảnh hưởng của số dây đai Cz = 0,95;
Công suất cho phép của 1 đai: [Po] = 4,2823, kW
Hệ số tải trọng động: Kđ = 1,35;
Số dây đai tính được z_tính = 3,576 cái;
Số dây đai được chọn là z = 4 cái;
Chiều rộng các bánh đai B = 82 mm;
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Đường kính ngoài bánh đai nhỏ da1 = 188,4 mm;
Đường kính ngoài bánh đai lớn da2 = 568,4 mm;
Lực tác dụng lên trục bánh đai Fr = 1251,908 N.
Kết quả thu được phù hợp với kết quả tính toán theo phương pháp thủ công, điều này minh
chứng cho tính chính xác của Chương trình. Việc tính toán bằng Chương trình cho kết quả chính
xác, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời tránh được những sai sót nhầm lẫn
trong quá trình tính toán.
4. Kết luận
Bài báo đã giải quyết được những vấn đề sau:
1. Xây dựng được Chương trình tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm
Delphi.
2. Chương trình cho phép thực hiện tính toán và tra bảng, nội suy các số liệu tính toán một
cách tự động. Kết quả thu được chính xác, nhanh chóng, giảm thời gian công sức tính toán, tránh
được những sai sót, nhầm lẫn, do đó hiệu quả tính toán cao hơn nhiều so với phương pháp thủ
công truyền thống.
3. Các số liệu tính toán được nhập vào Chương trình theo trình tự tính toán, do đó người
dùng có thể hiểu được nội dung tính toán. Vì vậy, Chương trình có thể được sử dụng không những
trên thực tiễn tính toán bộ truyền động đai hình thang, mà còn có thể sử dụng rất hiệu quả trong
công tác giảng dạy và học tập.
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TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG XOẮN TUẦN HOÀN CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG
TRONG MÁY CẮT VẬT LIỆU
CALCULATING PERIODIC TOSIONAL OSCILLATION OF TRANSMISSION SYSTEMS
IN MATERIAL CUTTING MACHINES
TS. Hoàng Mạnh Cường1
1. Viện Cơ khí, Đại học Hàng hải Việt Nam, Cuonghm@vimaru.edu.vn
Tóm tắt: Trong bài báo này, tính toán dao động xoắn tuần hoàn của hệ truyền động trong
máy cắt vật liệu. Từ sơ đồ nguyên lý hoạt động, một mô hình dao động của hệ đã được đưa ra,
việc thiết lập phương trình vi phân của hệ dao động được thực hiện bằng áp dụng phương trình
Lagrange loại II, sau khi tuyến tính hóa hệ phương trình này, ta thu được một hệ phương trình vi
phân tuyến tính hệ số biến đổi tuần hoàn. Việc giải hệ phương trình này được thực hiện bằng
phương pháp số dựa trên thuật toán Newmark. Các kết quả tính toán đưa ra là dạng dao động
xoắn của trục đàn hồi trong một số chế độ chuyển động bình ổn của máy.
Keywords: Dao động máy, Dao động phi tuyến, Dao động tuần hoàn, Phương pháp
Newmakk
Abstract: The paper calculates the periodic tosional oscillations occurring in the
transmission system of material cutting machines. Initially, a mathematical model of the
oscillation is proposed based on the principle diagram of the system and then, ordinary differential
equations (ODE) are established by using Lagrange equation II. Subsequently, a system of linear
ODEs with periodically varying parameters is obtained via linearization, which is efficiently
solved by the numerical method based on the Newmark algorithm. The achieved results illustrate
the tosional oscillation of the elastic shaft in some stable modes of the machine.
Keywords: Machine vibrations, Nonlinear vibration, Periodic solution, Newmakk method
1. Mở đầu
Dao động của máy ở chế độ chuyển động bình ổn là một trong những nguyên nhân làm giảm
chất lượng của sản phẩm cũng như làm giảm tuổi thọ của máy, do đó việc tính toán dao động tuần
hoàn của hệ, từ đó tìm ra được nguyên nhân gây dao động để đưa ra phương án làm giảm dao động
trong máy là hết sức cần thiết. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này, như các
công trình [2,3,4,5,6,7] đã phân tích dao động tuần hoàn của các hệ tuyến tính từng khúc bằng
phương pháp cân bằng điều hòa gia lượng và phương pháp bắn, các công trình [8,9,10,11] đã tính
toán dao động tuần hoàn của các hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn bằng phương
pháp Runge-Kutta. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu áp dụng phương pháp Newmark tính
toán dao động tuần hoàn của hệ truyền động trong máy cắt vật liệu ở chế độ chuyển động bình ổn.
2. Phương trình động lực học của hệ truyền động
Trên hình 1 là sơ đồ nguyên lý của máy cắt vật liệu được sử dụng phổ biến trong công nghiệp
giấy và công nghiệp chế biến. Từ sơ đồ nguyên lý, ta có được mô hình dao động của hệ được cho
như trên hình 2, trong đó, trục truyền động giữa hai hộp số được coi là một trục đàn hồi không
trọng lượng, với hệ số cứng k. Các hộp số được mô hình bởi hai đĩa quay với các mô men quán
tính là I0 và I1, cơ cấu vận hành có thể được xem là vật thể cứng được truyền chuyển động từ cơ
cấu cam qua hàm truyền U(1) như một hàm của góc quay 1 của trục cam, M(t) là mômen phát
động từ động cơ và F(t) là tải trọng ngoài.
Hệ có hai bậc tự do, ta chọn các toạ độ suy rộng đủ là 0, 1 khi đó biểu thức động năng, thế
năng và hàm hao tán của hệ có dạng
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T

Hình 1: Sơ đồ nguyên lý

Hình 2: Mô hình dao động của

của máy cắt vật liệu

hệ truyền động trong máy cắt

1
1
1
I 00 2  I112  mx 2
2
2
2

(1)

1
2
  k 1  0 
2

(2)

1
2
  c 1  0 
2

(3)

Áp dụng phương trình Lagrange loại II
d  T

dt  i

 T
 


 Qi , i  0,1







i
i
i


Ta thiết lập được phương trình vi phân mô tả dao động của hệ như sau
I 00  c(1  0 )  k (1  0 )  M (t )

I

1

(4)

 mU 2 1  mU U 12  c(1  0 )  k (1  0 )  F (t )U 

(5)

Trong đó:
U 

U (1 )
 2U (1 )
, U  
1
12

Ở trạng thái làm việc bình ổn ta xem vận tốc góc  của khâu dẫn là hằng số, ta có
0  t

(6)

ta đưa vào toạ độ suy rộng tương đối q, khi đó
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1  0  q  t  q

(7)

Thay (7) vào (4), (5), ta được
cq  kq  M (t )

(8)

I

(9)

1

 mU 2  q  mU U (q  )2  cq  kq   F (t )U 

Trong phạm vi dao động nhỏ, hàm truyền x = U(1) phụ thuộc chủ yếu vào 0  t và thay
đổi nhỏ khi q thay đổi. Do đó có thể khai triển Taylor hàm U(1) tại vị trí 1  t , ta nhận được
1
U (1 )  U (t  q)  U  U q  U q 2 
2

(10)

1
U (1 )  U (t  q)  U   U q  U q 2 
2

(11)

1
U (1 )  U (t  q)  U   U q  U (4) q 2 
2

(12)

Với U  U (t ) ; U   U (t ) ; U   U (t ) ; U   U (t )
Thay các đẳng thức (10), (11), (12) vào (9) và bỏ qua các phần tử phi tuyến đối với q, ta
được phương trình vi phân tuyến tính hoá có dạng:

I

1

 mU 2  q   c  2mU U   q  k  F (t )U   m2 U U   U 2   q
  F (t )U   m2U U 

(13)

Phương trình (13) là phương trình vi phân mô tả dao động xoắn của trục đàn hồi trong hệ
truyền động của mắy cắt, trong đó U là hàm truyền của cơ cấu cam.
3. Hàm truyền của cơ cấu cam
Giả sử mối quan hệ giữa biên dạng cam và quay luật chuyển động của cần được cho như
hình 3, với quy luật này, ta có thể thiết lập hàm truyền của cơ cấu cam. Do cơ cấu cam chỉ có một
khâu dẫn nên hàm truyền bậc không của cơ cấu cam được biểu diễn bởi hệ thức
x  U ( )

(14)

trong đó  là góc quay của cam, x là dịch chuyển của cần. Từ đó ta có U() = dx/d là hàm
truyền bậc nhất, U() = d2x/d2 là hàm truyền bậc hai, ...
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Mặt khác từ hình 3, ta thấy, ứng với 0    g (vùng đứng gần) và g + d    d + x
(vùng đứng xa), biên dạng cam có dạng cung tròn với bán kính tương ứng là rmin và rmax. Tuy nhiên,
với các góc nằm trong vùng đi xa g    g + d và về gần g + d + x    d + x + v, biên
dạng cam không phải là đường tròn, do đó, chúng thường được biểu diễn bởi các hàm phi tuyến
lượng giác hoặc đa thức bậc cao dưới khái niệm về hàm truyền chuẩn hoá f(z). Trong vùng đi xa,
ta đặt z = ( - g)/d, khi đó hàm truyền bậc không có dạng:
U ( )  U max f ( z)

(15)

Trong vùng về gần, ta đặt z = ( - g - d - x)/v, khi đó hàm truyền bậc không có dạng:
U ( )  U max 1  f ( z )

(16)

Trong kỹ thuật, hàm truyền chuẩn hoá đã được đưa vào các tiêu chuẩn, trong đó người ta
thường sử dụng hai dạng cơ bản để biểu thị hàm f(z) như sau:
Dạng đa thức:
n

f ( z )   ak z k ; k là số nguyên

(17)

k 1

Dạng chuỗi lượng giác:
n1

n2
ak
b
sin(k z )   k cos(k z )
k 1 k
k 1 k

f ( z )  a0 z  b0  

(18)

với các hệ số ak, bk cho trước. Dựa trên hàm truyền U(), ta cũng có thể xác định được biên
dạng lý thuyết của cam bằng tính toán số.
4. Phương pháp số tìm nghiệm tuần hoàn của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần
hoàn
Xét hệ động lực tuyến tính có dạng
M(t )q  C(t )q  K(t )q  f (t )

(19)

Trong đó M(t), C(t), K(t), f(t) tuần hoàn theo t với chu kì T
M(t  T )  M(t ), C(t  T )  C(t ), K(t  T )  K(t ), f (t  T )  f (t )

Bây giờ ta trình bày việc áp dụng phương pháp Newmark tìm nghiệm tuần hoàn chu kì T
của hệ phương trình vi phân (19). Nghiệm tuần toàn chu kì T của hệ (19) phải thỏa mãn điều kiện
biên sau đây
q(0)  q(T ), q(0)  q(T ), q(0)  q(T )

(20)

Ta chia đoạn [0, T] thành m phần bằng nhau, mỗi phần có độ dài là h = ti+1 – ti = T/m, với
các điểm chia 0 = t0 < t1 < … < tm-1 < tm = T. Tương ứng cách chia ta đưa vào các kí hiệu
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qi  q(ti ), qi  q(ti ), qi  q(ti )

Theo phương pháp Newmark [12], nghiệm gần đúng của (19) được tính theo công thức
2
2

q n1  q n  hq n  h (0,5   )q n  h  q n1


q n1  q n  (1   )hq n   hq n1

(21)

Từ công thức (21) ta suy ra các công thức dự báo
q i 
qi1 
 
    D. qi 
q
 i1 
qi 

(22)

Trong đó
E h.E (0.5   )h2E
D

(1   )hE 
0 E

(23)

Mặt khác tại thời điểm t = ti, từ (19) ta có :
M(ti )qi  C(ti )qi  K(ti )qi  f (ti )

(24)

Từ (24) ta suy ra
qi  M(ti )

1

f (ti )  C(ti )qi  K(ti )qi 

(25)

Tương tự, tại ti+1, ta có
M(ti1 )qi1  C(ti1 )qi1  K(ti1 )qi1  f (ti1 )

(26)

Thế (21) vào (26) ta được
Mi1qi1  Ci1[qi  (1-  )hqi   hqi1 ]  K i1[qi  hqi  h2 (1/ 2 -  )qi  h2  qi1 ]  fi1

(27)

Trong đó ta sử dụng các kí hiệu
Mi1  M(ti1 ); Ci1  C(ti1 ); Ki1  K(ti1 ); fi1  f (ti1 )

Từ (27) ta suy ra hệ phương trình đại số tuyến tính
[Mi1   hCi1   h2Ki1 ]qi1  fi1  Ci1[qi  (1   )hqi ]  Ki1[qi  hqi  h2 (1/ 2   )qi ] (28)

Từ (28) ta có
q


i 1

1
i 1 i 1

S f

q i 
qi1 
1
1
 S T     Si1fi1  Si1T.H. q i 
qi1 
qi 
1
i 1

(29)

Trong đó
Si1  Mi1   hCi1   h2K i1 ; H  K i1

E 0  h 2E 


Ci1  ; T   0 E  hE 
0 0
E 


(30)

Thế (22), (29) vào phương trình (19) ta được hệ phương trình sau
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qi1 
qi1 
q   T q  
 i1 
 i1 
qi1 
qi1 
 

(31)

Thế (22) và (29) vào phương trình (31) ta được
qi1 
 0 
q i 
D
 
q   T  0   T 
 S 1 H D qi 
 i1 


 i1 i1  q 
1
qi1 
Si1fi1 
 i

(32)

Nếu ta đưa vào các kí hiệu
q i 
qi1 
 0 
D








Xi  qi  ; Xi1  qi1  ; Ai1  T  1
 ; bi1  T  0 

S
H
D
 i1 i1 
qi 
qi1 
Si11fi1 

(33)

Khi đó hệ phương trình (32) có dạng
Xi1  Ai1Xi  bi1

(34)

Từ (34) ta suy ra hệ các phương trình sau
X1  A1X0  d1 ; d1  A1d0  b1 ; d 0  0
X2  A 2 A1X0  d 2 ; d 2  A 2d1  b 2
..............
 1

Xm    A j  X0  d m ; d m  A md m1  b m
 j m 

(35)

Chú ý đến điều kiện (20), từ (35) suy ra phương trình.

E 



1



A j x


j m


0

 dm

(36)

Giải hệ phương trình đại số tuyến tính (36) ta nhận được giá trị đầu nghiệm tuần hoàn của
hệ phương trình vi phân (19). Với các điều kiện đầu này, ta dễ dàng tính được nghiệm tuần hoàn
của hệ phương trình (19) bằng các phương pháp số.
5. Kết quả tính toán số
Từ trên ta đã có được phương trình vi phân mô tả dao động của hệ truyền động trong máy
cắt có dạng

I

1

 mU 2  q   c  2mU U  q  k  F (t )U   m2 U U   U 2  q   F (t )U   m2U U 

Đây là hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn, do đó ta có thể áp dụng phương
pháp đưa ra ở trên để tìm nghiệm tuần hoàn của hệ dao động này. Để tính toán số, ta cho các số
liệu như sau: Mômen quán tính thu gọn của bộ truyền bánh răng côn và cam I1 = 1,1(kg.m2); độ
cứng xoắn k = 1,5.103(N.m); độ cản c = 20(N.m.s); khối lượng dao cắt m = 136(kg). Hàm truyền
của cơ cấu cam được cho dưới dạng đa thức như sau:
U  U max (10 z 3  15z 4  6 z 5 )

(37)

với Umax = 0,4(m), quan hệ giữa góc quay 1 của cam và biến z có dạng
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Vùng đi xa: 0  1  7/9; z = 91/7; z = 9/7
Vùng đứng xa: 7/9  1  ; z = 1; z = 0
Vùng về gần:   1  16/9; z = - 91/7 + 16/7; z = - 9/7
Vùng đứng gần: 16/9  1  2; z = 0; z = 0
Với các số liệu như trên, sau khi tính toán ta được dạng dao động của trục truyền động trong
một số chế độ chuyển động bình ổn của máy được cho trong các hình 4-9.

Hình 4: Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 30 (vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ-tần số

Hình 5: Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 30(vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ-tần số

Hình 6: Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 60(vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ-tần số

Hình 7: Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 60(vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ-tần số
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Hình 8: Dao động của trục đàn hồi ứng với tốc độ quay n = 120(vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ-tần số

Hình 9: Vận tốc dao động ứng với tốc độ quay n = 120(vòng/phút)
a) Đồ thị theo thời gian, b) Phổ biên độ-tần số
Từ các phổ tần số được cho trong các hình 4b - 9b, ta thấy, dao động xoắn của trục có thể
phân tích thành tổng của các hàm điều hòa với các tần số tương ứng là 2, 4, 6, … điều này
chứng tỏ rằng, kết quả tính toán thu được là các dao động tuần hoàn, từ đó cho thấy phương pháp
đưa ra được áp dụng rất hiệu quả trong việc tính toán nghiệm tuần hoàn của các hệ phương trình
vi phân tuyến tính hệ số biến đổi tuần hoàn.
6. Kết luận
Trong bài báo này đã tập trung tính toán dao động xoắn tuần hoàn hệ truyền động trong máy
cắt vật liệu. Các kết quả thu được đã cho ta thấy dạng dao động xoắn của trục truyền động giữa
hai hộp số trong máy ở một số chế độ chuyển động bình ổn. Từ các kết quả này cho ta cái nhìn
khách quan để đánh giá và xác định nguyên nhân gây ra các dao động trong máy, từ đó tìm cách
khắc phục để tăng tuổi thọ của máy cũng như giảm sự ảnh hưởng đến các thiết bị liên quan đặc
biệt là tăng chất lượng sản phẩm đầu ra.
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NONLINEAR CONTROL TO SUPPRESS VIBRATION OF RODS CARRIED BY
OVERHEAD CRANES
Van Duong Phan1, Hoang Hai Nguyen1
1 School of Mechanical Engineering
Vietnam Maritime University
484 Lach Tray Street, Ngo Quyen District, Hai Phong
[phankdt, hoanghai.ck]@.vimaru.edu.vn
Abstract: In this paper, the control problem is presented to suppress the residual vibration of
the rod transport system of a nuclear power plant. The transport rods are needed to transport to
the target position in minimum possible time. However, the rods have been observed that
oscillating at the end of maneuver. This causes an undesired delay in the operation and affecting
the system’s performance in term both of productivity and safety. In the present study, a
mathematical model of the system was built to simulate the under-water sway response of the rod
while the effects of the hydrodynamic forces imposed by surrounding water are considered.
Moreover, nonlinear controller which is derived based on the feedback linearization technique is
applied for the system. The simulation result shows that the proposed controller ensures the rod
transport system stable.
Keywords: Feedback linearization, overhead crane, residual vibration control, fuel transport
system
1. INTRODUCTION
In the fuel transport system of a nuclear power plant, to move and place the fuel rods an
over-head crane is employed. In fact, the motions of bridge (typicially when commencing or
ceasing) during process the fuel rods loading/unloading without a controller cause the vibration
(i.e., sway) of the suspended rod. Moreover, it can be obviously seen that faster rod fuel transports,
larger the rod swings. Eventually, the time required to place the fuel rod to the desired position are
lengthened and other possibly serious damages can be caused due to the type of this type of
vibration. Therefore, it is essential to figure out a satisfactory control method to vanish the sway
of the rod during transportation.
In the literature, several control techniques are available, which can be referred to suppress
the residual of residual vibration [1-8], for example the adaptive control [1], the open-loop control
[2], the sliding-mode control [3] and the fuzzy logic control [4]. Let us concentrate on the nonlinear
control of crane system. Recently, a lot of researches have addressed the problem of modeling and
control cranes. Park developed a nonlinear anti-sway controller for container cranes with load
hoisting [9]. Le proposed a nonlinear controller which is designed based on the partial feedback
linearization of the overall cranes in which cable lengths vary [10]. For cargo anti sway of offshore
container crane, Ngo applied a sliding mode controller for this system [11]. Another paper of Ngo
focused on nonlinear controls of container crane by using an axially moving string model [12].
Liu combined Sliding mode control robustness and Fuzzy logic control independence of system
model and proposing adaptive sliding mode fuzzy controller for both X-direction transport and Ydirection transport [13]. Singhose developed an input shaping controller to control doublependulum bridge crane oscillation. By applying the input shaping controller, system had
robustness to changes in the two operating frequencies [14].
2. SYSTEM DYNAMICS
In this section, the dynamics of a rod transport system is constructed. In fact, we assume the
fuel rod is a cylinder with a circular cross-section, the cylinder is maneuvered, and the water is at
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rest. The bridge moves along the vertical direction causes the sway motion of the rod. Fig. 1
illustrates the physical modeling of 2D rod transport system moving under water. M and m r are
point masses concentrated at the center of the trolley and the rod respectively. The bridge
displacement and rod swing angle are x(t) and  (t ) chosen as generalized coordinates of the system .
Let l represents the length of half of the rod, g is the gravitational acceleration, FB is Buoyancy
force and FD is drag force, and  defines the sway angle of the rod. As we apply the driving force
to the system, the bridge transports the rod from initial point to their desired destinations as fast
as possible.

Fig. 1: Physical modeling of 2D rod handling system [15]
The system has two degrees of freedom (DOF) because we just only considers the sway
motion as the rod moves under water, there is no roll movement. q= [x(t) θ(t)]T are considered as
generalized coordinates. The position of center of gravity (CG) of the rod is shown by
xc  x  l sin  ,

(1)

yc  l cos .

(2)

The equation below shows the kinetic and energies of the system:
1
7
T  ( M  m) x 2  mlx cos  ml 2 2 .
2
6

(3)

Potential Energy (U) of the system:
U  (mr g  FB )l (1  cos ).

(4)

Rayleigh’s dissipation function (D) is given by:
1
D  ( Dx x 2  D  2 ).
2

(5)

The hydrodynamic forces are given as
FB  wVr g ,
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Generalized force:

1
FD  CD  w AP vr vr .
2

(7)

 F  FD 
Q t

 0 

(8)

where Dx and Dθ represent the viscous damping coefficient respected to x and θ,  w is the
density of the water, Vr is the volume of submerged rod, CD is the drag coefficient, Ap is the
projected frontal area, vr is the velocity between water and the rod. The dynamic equations of the
rod transport system are acquired by inserting T, U, D into Lagrange’s equations respected to
generalized coordinate x,  .
The dynamic equations of rod transport system as follows:
(M  m) x  ml cos  ml 2 sin   Dx x  FD  Ft .

(9)

7 2
ml   l (mr g  FB )sin   D   0.
3

(10)

 ml cos  x 

3. FEEDBACK LINEARIZATION CONTROLLER DESIGN
3.1. Controller design
The rod transport system is a under-actuated system with only one actuator (force of driving
motor F) and two controlled outputs (position of bridge x and  swing angle of rod). Let us derive
a control input F so as to the state of enable system q = [x  ]T reaches desired value qd = [xd 0]T.
Two types of auxiliary system dynamics are considered by dividing the overall mathematical
model. The first one is an actuated representation associating with active state q1 = x. The other
one is an un-actuated model corresponding to remaining state q2   .
Equation (10) with condition l > 0 for any t > 0 can be rewritten in another form:
 

3D
3(mr g  FB )sin 
3cos
x

.
2
7l
7ml
7ml

(11)

It can be obviously seen the relationship between rod swing angle  and bridge
displacement x in Equation (11) (i.e.,  is directly affected by x). By inserting equation (11) into
equation (9), we have actuated dynamics as follows.

3m cos 2 
 3D cos
 
(
M

m

) x  Dx x   
 ml sin   

7
7l

 



3(mr g  FB )sin  cos
 Ft .
  FD 

7



H  (M  m 

Let

(12)

3m cos 2 
), A  Dx ,
7

3(mr g  FB )sin  cos
 3D cos

B   
 ml sin   , C  FD 
.
7
 7ml


Equation (12) becomes
H .x  A.x  B.  C  Ft .

(13)

Actuated dynamics (13) can be rewritten as follows.
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x  A1.x  B1.  C1  D1Ft ,

(14)

where,
A1  

A
B
C
1
, B1   , C1   , D1  .
H
H
H
H

Similarly, un-actuated dynamics (9) can be shown as follows:
  A2 .x  B2 .  C2 ,

(15)

where,
A2  

3D
3(mr g  FB )sin 
3cos
, B2   2 , C2  
.
7l
7ml
7ml

By inserting equation (14) into (15) we have:
  A1 A2 .x   A2 B1  B2 .  A2C1  C2  A2 D1Ft .

(16)

The dynamics of closed-loop system is written in another form including actuated dynamics
(14) and un-actuated dynamics (15). It can be obviously seen that control input Ft directly affect
to both of un-actuated and actuated states.
By referring active state x as system output and employing the nonlinear feedback method,
active dynamics (14) can be “linearized” as
x  V1 ,

(17)

V1  A1.x  B1.  C1  D1Ft ,

(18)

with

being the equivalent control input.
An equivalent control input V1 should be chosen as below to stabilize the actuated system
dynamics
V1  xd  Kd1 ( x  xd )  K p1 ( x  xd ).

(19)

From Equations (17) and (19) we have
x  xd  Kd1 ( x  xd )  K p1 ( x  xd )  0.

(20)

Let consider e1  x  xd is tracking error of the actuated state
The equation of tracking error of the actuated state can be obtained as follows
e1  Kd1e1  K p1e1  0.

(21)

The tracking error in Equation (19) is stable for both control gains Kd1 > 0 and Kp1 > 0. It
means e1 approches zero (or x xd) as t goes to infinitive.
The equivalent control input (18) only ensures the actuated state stable. Therefore, to stable
the un-actuated state,  is considered then the un-actuated dynamics (16) can be “linearized” as
  V2 ,

(22)

V2  A2 A1.x   A2 B1  B2 .  A2C1  C2  A2 D1Ft ,

(23)

where,
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is the equivalent control input. Actually, based on the stability of the un-actuated state, the
equivalent control input V2 can be chosen as follows
V2  d  Kd 2 (  d )  K p 2 (  d ),

(24)

where, Kd2 and Kp2 are positive constants.
By substituting Equation (24) into (22), we obtain
  d  Kd 2 (  d )  K p 2 (  d )  0.

(25)

Let consider e2    d is tracking error of the un-actuated state
The equation of tracking error of the un-actuated state can be obtained as follows
e2  Kd 2 e2  K p 2e2  0.

(26)

The tracking error in Equation (24) is stable for both control gains Kd2 > 0 and Kp2 > 0. It
means e2 approaches zero (or    d ) as t goes to infinitive.
Now, we propose a new nonlinear coupling scheme to let both of the actuated and unactuated states stable by linear combination of Equation (19) and (24) as follows
V  V1  V2 ,

(27)

where,  is weighting coefficient.
Substituting (19) and (24) into (27), we obtain
V  xd  Kd1 ( x  xd )  K p1 ( x  xd )   d  Kd 2 (  d )  K p 2 (  d )  .

(28)

Because xd = const and  d =0, Equation (26) can be simplified as
V   Kd 1 x  K p1 ( x  xd )    Kd 2  K p 2  .

(29)

Replacing V1 in Equation (18) by equivalent input V determined from Equation (29) yields
a new nonlinear control input for the system, in which the primary output that needs to be
controlled is x, as follow
  A1  K d 1  x  ( B1   K d 2 )  K p1 ( x  xd )   K p 2  C1 
Ft   
.
D1



(30)

3.2. Analyze the stability of the system
The stability of the rod transport system can be analyzed by substituting control input (30)
into system dynamics Equations (14) and (16), we obtain below equations
x   Kd1 x   Kd 2  K p1 ( x  xd )   K p 2 .

(31)

   A2 Kd1 x   B2  A2 Kd 2   A2 K p1 ( x  xd )  A2 K p 2  C2 .

(32)

System dynamics can be shown in the form of tracking error as follows
e1   Kd1e1   Kd 2e2  K p1e1   K p 2e2 .

(33)

e2   A2 Kd1e1   B2  A2 Kd 2  e2  A2 K p1e1  A2 K p 2e2  C2 .

(34)
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Let x1  e1 , x2  e1 , x3  e2 , x4  e2 be the state variables, the above dynamics can be
converted into linear state-space. Closed-loop system dynamics (33) and (34) can be described as
x1  e1  x2 ,

(35)

x2  e1   K p1 x1  Kd1 x2   K p 2 x3   Kd 2 x4  f ( x),

(36)

x3  e2  x4 ,

(37)

x4  e2   A2 K p1 x1  A2 Kd1 x2  A2 K p 2 x3   B2  A2 K d 2  x4  C2  g ( x).

(38)

We obtain:
 x1 
 x1 
x 
 
 2   A  x2 
 x3 
 x3 
 
 
 x4 
 x4 

where,
 0

 f  x 
 x1
A
 0
 g  x 

 x1

1

0

f  x 

f  x 

x2

x3

0

0

g  x 

g  x 

x2

x3



f  x    0

x4    K p1

1   0

g  x     A2 K p1

x4 
0

1
 K d1
0
 A2 K d 1

0
 K p 2
0
 A2 K p 2

0

 K d 2 

1

B2  A2 K d 2 

For every Kp1 > 0, Kp2 > 0, Kd1 > 0, Kd2 > 0, A is Hurwitz matrix. Therefore, the closed-loop
system is stable around equilibrium point q = qd.
4. SIMULATION
Simulation is carried out in two cases with parameters shown below.
Case 1: The simulation is carried out without control.
Case 2: The simulation is carried out with feedback linearization. The trolley is moved from
the initial position to the reference 1.4 m. The initial condition is  = 00, v = 0 (m/s).
M = 5.1 (kg); mr = 0.165 (kg); l = 0.49 (m); d = 0.01 (m); CD = 1.28; Ca = 2.00; Dx = 10.2;
Dθ = 0.4; Kp1 = 1; Kp2 = 1; Kd1 = 1; Kd2 = 1; α = 1.
The response of the bridge motion, bridge velocity and sway angle of the rod are shown in
Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4 respectively.
5. CONCLUSIONS
In this study, a nonlinear control scheme for the rod transport system is proposed. The
nonlinear controller
is derived based on the feedback
b linearization technique, which is employed
a
)
)
to control an under-actuated nonlinear mechanical system such as an overhead crane most
effectively. The simulation results show that the proposed controller ensures the rod transport
system stable. In other words, with the controller input the rod sway response asymptotically
approaches the desired value after a short time as the bridge is moved to the desired position.
Furthermore, the rod sway remains very small during the transportation process and then
suppressed at the end of the maneuver.
Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 02 – 11/2016

50

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016
Trolley Displacement Without Control

Trolley displacement
2

Simulation case 1

1.5

Simulation case 1

1.5
Displacement (m)

Displacement (m)

2

1

0.5

1

0.5

0
0

5

10
Time (s)

15

0
0

20

5

10
Time (s)

15

20

Figure 2. Trolley displacement a) Simulation case 1; b) Simulation case 2
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Figure 3. Trolley velocity: a) Simulation case 1; b) Simulation case 2
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Figure 4. Trolley displacement: a) Simulation case 1; b) Simulation case 2
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THIẾT KẾ QUY LUẬT ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG PHI TUYẾN VỚI TÍN HIỆU
VÀO CÓ BIÊN ĐỘ VÀ ĐỘ DỐC BỊ CHẶN
CONTROLLER DESIGN OF FEEDBACK SYSTEMS CONTAINING NONLINEARITY FOR
INPUTS WITH BOUNDED MAGNITUDE AND SLOPE
ThS. Nguyễn Hoàng Hải1, ThS. Phan Văn Dương2, ThS. Vũ Tiến Mạnh3
1. Viện Cơ Khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Email: hoanghai.ck@vimaru.edu.vn
2. Viện Cơ Khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
3. Khoa Điện Cơ, Trường Đại học Hải Phòng
Tóm tắt: Bài báo phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp số
cho hệ thống SISO gồm một khâu phi tuyến (có thể là khe hở, khâu chết hay ma sát) mà thông số
chưa biết rõ ràng nối tiếp với một hệ tuyến tính dừng (có thể là hệ tuyến tính với tham số rải)
sao cho sai số và tín hiệu ra bộ điều khiển luôn nằm trong những giới hạn cho phép cho trước
với bất kỳ tín hiệu vào nào thỏa mãn điều kiện biên độ và độ dốc bị chặn. Phương pháp được xây
dựng dựa trên nền tảng là Nguyên tắc phù hợp (Principle of Matching) và Phương pháp bất
đẳng thức (Method of Inequalities). Cụ thể, khâu phi tuyến được thay thế bởi một khâu khuếch
đại và một khâu nhiễu có biên độ bị chặn, qua đó, thu được hệ tuyến tính phụ trợ. Bằng định lý
điểm cố định, có thể chứng minh rằng bộ điều khiển làm cho hệ phụ trợ thỏa mãn yêu cầu điều
khiển cũng chính là bộ điều khiển làm cho hệ phi tuyến ban đầu thỏa mãn yêu cầu điều khiển.
Sau đó, các yêu cầu điều khiển ban đầu được thay thế bằng hệ các bất đẳng thức tương ứng với
hệ tuyến tính phụ trợ có thể giải được bằng phương pháp số. Phương pháp đề xuất được minh
họa bằng một ví dụ cụ thể trong đó hàm truyền của hệ là hệ tuyến tính có trễ.
Từ khóa: Thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp số, hệ phi tuyến, khâu phi tuyến, phương
pháp bất đẳng thức, nguyên tắc phù hợp,
Abstract: This paper develops a design method for SISO nonlinear feedback systems that
consist of an uncertain nonlinearity (possibly a backlash, a deadband or a friction) in cascade
connection with a linear time-invariant system (possibly distributed-parameter). The main design
objective is to keep the error and the controller output stay within prescribed bounds for all time
and for all possible inputs whose magnitude and slope are bounded. The design method is based
on the principle of matching and the method of inequalities. First, the nonlinearity is replaced by
a gain and a bounded disturbance so that an auxiliary linear system is obtained. Since the auxiliary
system is linear, all the associated performance measures are computable by known methods. The
original design criteria are replaced with surrogate criteria that are in keeping with the method
of inequalities.
Keywords: Numerical controller design, Nonlinear systems, Nonlinearity, Method of
Inequalities, Principle of Matching.
1. Phần mở đầu
Với sự phát triển của máy tính như là một công cụ tính toán mạnh mẽ, xu hướng chung của
việc tìm lời giải cho các bài toán thiết kế bộ điều khiển đang dịch chuyển dần từ việc đi tìm những
đáp số đẹp về mặt giải tích như trước đây sang việc tìm cách đưa các bài toán điều khiển về dạng
có thể tìm lời giải bằng phương pháp số sau đó dùng máy tính với các giải thuật tìm kiếm để tìm
ra đáp số đó. Một trong những phương pháp đó là Phương pháp Bất đẳng thức được đề xuất và
xây dựng bởi Zakian [14-16]. Trong phương pháp này, các yêu cầu điều khiển được đưa về dạng
một hệ các bất đẳng thức
i (p)   i ,

i  1, 2,..., n
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Trong đó p là vector tham số cần tìm của bộ điều khiển, i là hàm thể hiện một đặc trưng
của hệ thống và  i là giá trị cho phép lớn nhất của i (p) . Để tìm p từ (1) người ta có thể dùng
một giải thuật tìm kiếm (xem [14-16]). Phương pháp Bất đẳng thức và Nguyên tắc Phù hợp đã
được áp dụng vào thiết kế bộ điều khiển cho các hệ thống điều khiển quá trình SISO và MIMO
tuyến tính trên lý thuyết cũng như thực tế và đã cho các kết quả tốt. Người đọc có thể tham khảo
[15] và các tài liệu tham khảo được liệt kê trong [15].
Trong các hệ thống điều khiển quá trình, các hiện tượng như khe hở (backlash), ma sát (mô
hình các khâu phi tuyến liên quan được thể hiện trong hình 1, 2 và 3) tăng dần theo thời gian vận
hành trong các van của các khâu chấp hành là hậu quả của quá trình ăn mòn (xem [10], [12]). Theo
[6], hiện tượng khe hở xảy ra trong các van khi tăng lên 10% có thể dẫn đến việc sai số điều khiển
tăng lên 50%. Khi các hiện tượng như khe hở, ma sát tăng lên đáng kể, người ta phải thay thế các
van. Tuy nhiên việc thay thế các van sẽ không thể thực hiện được nếu không dừng toàn bộ hệ
thống. Điều này ảnh hưởng đến công việc sản xuất cũng như là yếu tố kinh tế của nhà máy. Vì vậy,
để hạn chế số lần thay van cũng như là tăng thời gian sử dụng giữa các lần thay thế, các yếu tố phi
tuyến xuất hiện trong van phải được tính đến khi thiết kế bộ điều khiển cho toàn bộ hệ thống.
Có nhiều hướng thiết kế bộ điều khiển để hạn chế ảnh hưởng không tốt của các hiện tượng
phi tuyến nói trên đến hệ thống. Ví dụ, người ta có thể thiết kế bộ điều khiển thích nghi để nhận
dạng và bù sai lệch do hiện tượng khe hở, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là bộ điều
khiển sẽ có cầu trúc phức tạp. Một cách tiếp cận khác là thiết kế bộ điều khiển bền vững. Ưu điểm
của phương pháp là cấu trúc bộ điều khiển đơn giản và dễ thực hiện hơn.

Hình 1 Khâu khe hở

Hình 2 Khâu chết

Hình 3 Khâu ma sát

Hình 4 Hệ thống phản hồi với khâu phi tuyến
Bài báo này sẽ phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển dựa trên phương pháp số
cho hệ thống có mô hình như trên hình 4 và được mô tả bằng hệ phương trình
u  gc  e



e  f  us * g p  f  (u ) *g p 


(2)

Trong đó  là khâu phi tuyến, g p , gc lần lượt là đáp ứng xung của đối tượng điều khiển và
bộ điều khiển, với hàm truyền tương ứng là GP , Gc (s, p) . Ở đây, p ký hiệu vector tham số thiết kế
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của bộ điều khiển, cũng chính là biến mà chúng ta phải xác định. Như thường lệ, “ * “ ký hiệu tích
chập
t

( gc * e)(t )   gc (t   )e( )d ,

t 0

(3)

0

Lưu ý rằng lớp hệ tuyến tính được biểu diễn dưới dạng tích chập (3) rộng hơn hệ tuyến tính
mô tả bằng phân thức dạng

M (s )
trong đó M (s ), N (s ) là các đa thức. Vì vậy phương pháp trình bày
N (s )

ở đây áp dụng được cho một một lớp rộng hơn các hệ tuyến tính, bao gồm cả các hệ tuyến tính có
tham số rải.
Khâu phi tuyến được mô tả dưới dạng
 ( x)  Kx  n( x),

| n( x) | h x

(4)

Trong đó K , h là các hằng số đã biết. Mô hình (4) là mô hình tổng quát, dễ thấy rằng các
khâu phi tuyến khe hở, ma sát mà ta nghiên cứu trong bài báo này đều thỏa mãn (4).
Trong thực tế, đặc biệt là trong các hệ thống điều khiển quá trình, tín hiệu vào luôn là tín
hiệu liên tục (tức là có đạo hàm bậc nhất bị chặn) và có biên độ bị chặn. Vì vậy, tín hiệu vào f
được giả thiết là tín hiệu có biên độ và độ dốc bị chặn, hay nói cách khác giả thiết rằng tín hiệu f
thuộc tập P được định nghĩa như sau
P

f :R





 R | ||f |||  M , || f ||  D

(5)

Trong đó M , D là các hằng số cho trước. Dễ thấy rằng, tập P là tập con của tập L  , là tập
gồm các tín hiệu có biên độ bị chặn. Cũng cần nói thêm rằng, tuy trong bài báo này chúng ta chỉ
giới hạn tín hiệu vào là các tín hiệu thuộc tập P được định nghĩa trong (5), phương pháp thiết kế
nêu ra trong bài báo này có thể áp dụng với nhiều lớp tín hiệu bị chặn khác nhau. Thảo luận về ý
nghĩa của tập tín hiệu P và các định nghĩa về các tập bị chặn khác, độc giả có thể tìm thấy trong
các tài liệu tham khảo [14-15] và các tài liệu khác được liệt kê trong đó.
Bài toán điều khiển đặt ra trong bài báo này là xác định tham số điều khiển p (qua đó xác
định được bộ điều khiển G(s, p) để
eˆ  Emax , uˆ  U max

(6)

Trong đó giá trị Emax , U max là giá trị cho trước, dựa trên yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu về chất
lượng của hệ thống. Các giá trị eˆ, uˆ được định nghĩa như sau
eˆ

sup || e || , uˆ
f P

sup || u ||
f P

(7)

Hiển nhiên eˆ, uˆ phụ thuộc vào p . Chú ý rằng, yêu cầu điều khiển (6) tương đương với
| e(t , f ) | Emax , f  P , t  R  

| u (t , f ) | U max , f  P , t  R  

(8)

Hay nói cách khác, chúng ta sẽ đi tìm bộ điều khiển G(s, p) để sai số e và đầu ra bộ điều
khiển u luôn nằm trong giới hạn cho phép  Emax ,  U max với mọi đầu vào f  P tại mọi thời điểm
t.
Yêu cầu điều khiển (6) thực chất phản ánh các yêu cầu điều khiển trong thực tế, ví dụ như
yêu cầu điều khiểnsao cho sai số nhỏ hơn 10% giá trị đặt và tín hiệu điều khiển luôn phải nhỏ hơn
giá trị cho phép nào đó. Yêu cầu điều khiển (6) (hoặc (8)) liên hệ trực tiếp đến phương pháp thiết
kế bộ điều khiển dựa trên Phương pháp bất đẳng thức (Method of Inequalities) và Nguyên tắc phù
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hợp (Principle of Matching) được Zakian xây dựng và phát triển. Để hiểu rõ hơn, xin xem các tài
liệu [14-15].
Các nghiên cứu [1 -3] và [7 - 8] đã nghiên cứu các bài toán liên quan đến vấn đề này, tuy
nhiên đó vẫn là các nghiên cứu với các khâu phi tuyến riêng biệt, không phải là một lời giải tổng
quát cho vấn đề cụ thể như trong bài báo này. Ngoài ra, các nghiên cứu [7-8] sử dụng tiêu chuẩn
hình học Popov để kiểm tra tính ổn định BIBO (bounded input – bounded output) của hệ thống,
tạo ra sự phức tạp trong thuật toán tìm kiếm lời giải, dẫn đến thời gian tính toán lâu hơn. Bài báo
này sử dụng một tiêu chuẩn khác, xây dựng dựa trên nghiên cứu [6] để giảm thiểu những phức tạp
đó.
Cấu trúc của bài báo như sau. Mục 2 nêu các giả thiết của bài toán, qua đó xây dựng định lý
chính cùng với chứng minh dựa vào định lý điểm cố định (Schauder’s fixed point theorem). Dựa
vào định lý này, mục 3 sẽ phát triển điều kiện đủ để yêu cầu điều khiển (6) được thỏa mãn dưới
dạng một hệ bất đẳng thức phù hợp với Phương pháp Bất đẳng thức và có thể giải được bằng các
thuật toán tìm kiếm trên máy tính. Mục 4 xem xét điều kiện ổn đinh BIBO của hệ thống (2) vì ổn
định BIBO của hệ liên quan trực tiếp đến việc tìm kiếm lời giải bài toán bằng phương pháp số.
Cuối cùng, mục 5 là phần thảo luận và kết luận.
2. Xây dựng và chứng minh định lý chính
Trong mục này, định lý chính của bài báo sẽ được phát biểu và chứng minh dựa trên định lý
của Schauder về điểm bất động.
Giả thiết 1: Với mọi tín hiệu vào f  P , tồn tại duy nhất một cặp tín hiệu (e, u) thỏa mãn (2),
trong đó e : R   R và u : R   R . Tất cả các điều kiện đầu đều bằng 0 khi t  0 .
Giả thiết 2: Khâu phi tuyến biểu diễn được dưới dạng (4).
Từ Giả thiết 2 (và phương trình (4)) kết hợp với kỹ thuật sử dụng trong [11] , [1-3] và [7-8],
nếu tín hiệu u bị chặn thì khâu phi tuyến có thể phân tích thành tổng của một khâu khuếch đại hệ
số hằng K và nhiễu bị chặn d .
 [u(t )]=Ku(t )  d , t  0

(9)

Nếu ta thay thế khâu phi tuyến bằng (9) thì từ hệ phi tuyến ban đầu (2), ta thu được hệ, gọi
là hệ tuyến tính phụ như trên hình 5, có dạng
u   g c  e



e  f  g p *[Ku   d ]


(10)

Trong đó f  P , d  D và tập hợp D được định nghĩa như sau
D=
 {d  L  | ||d ||  h}

(11)

Kí hiệu A là tập hợp các hàm có dạng


 g a (t )   gi (t  ti ),
g (t )  
i 0
 0,


t0

(12)

t0

Trong đó  () ký hiệu hàm Dirac delta, 0  t0  t1  t2 ... ,




i 0



| gi |   ,  | g a | dt   . Chú ý
0

rằng tập hợp A là tập hợp các hàm đáp ứng xung của các hệ thống ổn định BIBO.
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Hình 5 Hệ thống tuyến tính phụ của hệ phi tuyến (2)
Xét hệ thống tuyến tính phụ (10) (và hình 6), ký hiệu g là đáp ứng xung của hàm truyền
G( s) từ d đến u '
G(s) Gp (s)Gc (s)[1  KGp (s)Gc (s)]1

(13)

Giả thiết 3: Với G(s) định nghĩa như trong (13), đáp ứng xung g thỏa mãn g , g  A .
Định lý 1: Giả sử hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các Giả thiết 1, 2 và 3, và giả sử û hữu hạn.
Yêu cầu điều khiển (6) được thỏa mãn nếu như đối với hệ tuyến tính phụ (10), những điều kiện
sau được thỏa mãn
eˆ '  Emax , eˆ '
uˆ '  U max , uˆ '

sup || e ' || 


sup || u ' || 
f P , d D


f P , d D

(14)

Chứng minh: Chứng minh này tương tự như phương pháp được sử dụng trong [11], [7-8]
và [1-3].
Với hàm số x : R   R , với một giá trị T  0 cố định, định nghĩa hàm chặt
xT (t )

 x(t ), 0  t  T

t T
 0,

(15)

Định nghĩa các tập u và e cho phép như sau
U

x : R   R |

|| x ||  U max 

E

x : R   R |

|| x ||  Emax 

Với mỗi tập cho trước X  L  , định nghĩa X T xT | x  X  .
Bây giờ xét hệ (2) và giả thiết (14) đúng. Như vậy, e E và u  U với mọi f  P và mọi
u  U . Từ hệ thống (10), ta viết được
u ¢= - g * d(u ) + g1 * f @ Q(u )

(16)

Trong đó g, g1

là đáp ứng xung tương ứng của hệ thống có hàm truyền G (s ) và
G1(s ) @Gc (s )[1 + KG p (s )Gc (s )]- 1 . Từ (16), ta định nghĩa toán tử f T : UT ® UT với bất kỳ giá trị T cho
trước và với mọi f Î PT . Tập UT là tập con đóng, bị chặn và lồi của một không gian Banach (chi
tiết xem [9]). Với kết quả chứng mình trong [7], theo giả thiết g, g&Î A nên g là một toán tử
compact, theo đó Q cũng là một toán tử compact. Áp dụng định lý điểm bất động, tồn tại u%Î UT
sao cho u%= Q(u%) . Gọi e% là sai số tương ứng với u% thì
ü
ïï
u%= gc * e%
ý
e%= f - gp * [Ku%+ d (u%)]ïï
þ
)
Vì u hữu hạn nên (17) tương đương với
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ü
ïï
ý
e%= f - gp * y (u%)ïï
þ
u%= gc * e%

(18)

Theo (18) và theo Giả thiết 1, e% và u% chính là sai số và đầu ra bộ điều khiển của hệ thống
phi tuyến ban đầu (2). ∎
3. Thiết lập hệ bất đẳng thức giải được bằng phương pháp số
Theo Định lý 1, chúng ta cần tính được giá trị eˆ ', uˆ ' . Vì hệ (10) là tuyến tính nên áp dụng tính chất
xếp chồng, ta có
eˆ '  ef  ed 


uˆ '  uf  ud 


(19)

Trong đó
ef
ed
uf
ud

sup{|| e ' ||
sup{|| e ' ||
sup{|| u ' ||
sup{|| u ' ||

|
|
|
|

f  P , d  0} 

f  0, d  D}

f  P , d  0}
f  0, d  D}

(20)

Các giá trị ef , uf tính được nhờ phương pháp đề xuất trong [13] thông qua việc đưa bài
toán về một bài toán quy hoạch tuyến tính và hoàn toàn tính được bằng các công cụ tính toán
hiện tại. Chú ý rằng, để sử dụng phương pháp này, đáp ứng xung của hệ phải tính được. Các giá
trị ed , ud tính được bằng phương pháp số nhờ một kết quả thông dụng đối với hệ tuyến tính (ví
dụ xem [5]).




ed  h  | ed ( , t ) | dt 


(21)



ud  h  | ud ( , t ) | dt 
0

Trong đó ed ( , t), ud ( , t) lần lượt là giá trị của e, u tại thời điểm t khi tín hiệu vào f
0



bằng 0 và d là xung Dirac. Từ các điều trên, ta có thể phát biểu định lý 2.
Định lý 2: Giả sử hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các Giả thiết 1, 2 và 3, và giả sử û hữu hạn.
Yêu cầu điều khiển (6) được thỏa mãn nếu như đối với hệ tuyến tính (10), những điều kiện sau
được thỏa mãn
1 (p)  Emax , 1 (p) ef  ed 

2 (p)  U max , 2 (p) uf  ud 

(22)

Chứng minh: Từ Định lý 1 và (19-20), dễ dàng suy ra điều phải chứng minh.∎
Ý nghĩa của Định lý 2, đó là, trong khi ở Định lý 1, các giá trị eˆ, uˆ  rất khó để tính toán
được bằng máy tính, thì ở Định lý 2, các giá trị đó đã được thay bằng các giá trị 1 , 2 tính được
bằng các công cụ tính toán hiện hành. Định lý 2 đã đưa bài toán thiết kế về dạng phù hợp với
dạng của Phương pháp Bất đằng thức. Vì vậy, ta có thể tìm được lời giải bằng các giải thuật tìm
kiếm sẵn có, ví dụ như MBP (Moving Bounderies Process) (xem [15]).
4. Điều kiện ổn định BIBO
Để giải được hệ bất phương trình (22) bằng phương pháp số, thuật toán tìm kiếm phải được xuất
phát từ một điểm ổn định (điểm ổn định được định nghĩa là một điểm p mà tất cả các giá trị
ef , uf , ed , ud đều hữu hạn). Điểm ổn định này cũng chính là giá trị p để hệ ổn định BIBO. Bên
cạnh đó, Định lý 1 và 2 cũng yêu cầu giá trị của û phải hữu hạn. Định lý 3 sau đây sẽ đảm bảo
điều kiện đủ để hệ ổn định BIBO.
Định lý 3: Xét hệ phi tuyến (2) thỏa mãn các Giả thiết1, 2 và 3. Ký hiệu g c là hàm đáp ứng xung
của bộ điều khiển Gc . Giả thiết gc  A . Như vậy, hệ (2) ổn định BIBO.
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Chứng minh: Tham khảo trong tài liệu [1] và [3], trong đó phương pháp chứng minh dựa vào một
định lý chứng minh trong [4]. ∎
Như vậy, theo Định lý 3, nếu ta xác định được bộ điều khiển Gc (s, p) sao cho hàm truyền
G( s) Gp ( s)Gc ( s)[1 KGp (s)Gc (s)]1 ổn định BIBO thì hệ phi tuyến (2) cũng ổn định BIBO và qua đó
eˆ, uˆ sẽ hữu hạn. Đối với hệ được gọi là RDDS (retarded delay diferrential systmes - trong đó bao
gồm cả rational systems) thì hệ sẽ ổn định BIBO khi và chỉ khi các nghiệm của phương trình đăc
trưng có phần thực âm.
Ký hiệu f (s ) là phương trình đặc trưng của G (s ) và
f 0 @ sup{Re(s ) : f (s ) = 0}

(23)

Điều kiện để hệ () ổn định BIBO là
f 0 £ e,

0< e = 1

(24)

Hiển nhiên f 0 phụ thuộc vào p . Bất đằng thức (24) sẽ được dùng để kiểm tra tính ổn định
của hệ phi tuyến (2).
5. Ví dụ minh họa phương pháp
Mục 5 trình bày một ví dụ thiết kế bộ điều khiển cho một đối tượng tuyến tính có trễ để minh họa
cho sự hiệu quả của phương pháp thiết kế trình bày trong các phần trước. Hàm truyền của đối
tượng là
GP ( s) 

2e0.2 s
( s  1)( s  2)

(25)

Các khâu phi tuyến có độ dốc bằng 1 và giá trị  không hề biết rõ, chỉ biết rằng  nằm trong giới
hạn từ 0 đến 0.1.
Yêu cầu điều khiển là giữ cho sai số và tín hiêu ra từ bộ điều khiển nằm trong khoảng lần lượt là
0.1, 10 , với mọi tín hiệu vào f  P trong đó
M  1, D  0.1

(26)

Theo đó, ta viết được hệ bất đằng thức
0 (p)  104 

1 (p)  0.1 
2 (p)  10 

(27)

Trong đó bất đẳng thức thứ nhất tương ứng với điều kiện ổn định BIBO của hệ, hai bất đằng thức
phía dưới ứng với yêu cầu điều khiển là sai số và đầu ra bộ điều khiển nằm trong khoảng 0.1, 10 .
Để giải hệ (27), trong ví dụ này, chúng ta dùng giải thuật tìm kiếm MBP (moving bounderies
process) (xem [14-16]). Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các giải thuật khác được nêu trong [15].
Để tính được các giá trị 1 , 2 ứng với mỗi giá trị p , chúng ta cần tính được đáp ứng xung của hệ
(xem giải thích trong phần 3). Việc tính đáp ứng xung của hệ có trễ được thực hiện bằng các sử
dụng thuật toán trình bày trong [17].
Bộ điều khiển được chọn có dạng
Gc (s, p) =

p1 (s 2 + p2s + p3 )
(s + p6 )(s 2 + p4s + p5 )

(28)

Với p = [p1, p2, p3, p4 , p5, p6 ]T Î R 6 là tham số thiết kế cần tìm.
Sau khi tìm kiếm, chúng ta có thể tìm được một giá trị p thỏa mãn
p = [961.32, 2.91, 2.14, 5.88, 840.56, 0.01]T

(29)

Và giá trị tương ứng là
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f 0 = - 1.029, f 1 = 0.098, f 2 = 2.373

(30)

Để kiểm tra lại bộ điều khiển (28-29) thỏa mãn yêu cầu điều khiển hay không, tín hiệu thử
(test input) f được tạo ra ngẫu nhiên với biên độ và độ dốc thỏa mãn (26). Việc thử được tiến
hành với các khâu phi tuyến khe hở, khâu chết và khâu ma sát có độ dốc bằng 1 và s nằm trong
khoảng (0, 0.1] . Kết quả mô phỏng thể hiện trên hình 6 cho thấy yêu cầu điều khiển sai số nằm
trong giới hạn ± 0.1 và tín hiệu ra nằm trong giới hạn ± 10 hoàn toàn được thỏa mãn.

Hình 6 Kết quả mô phỏng của ví dụ trong mục 5, với các khâu phi tuyến khác nhau
6. Kết luận
Bài báo đã phát triển một phương pháp thiết kế bộ điều khiển Gc (s ) cho hệ thống (2) bằng
phương pháp số sao cho sai số e và tín hiệu ra của bộ điều khiển u luôn nằm trong giới hạn cho
phép lần lượt là ± E max , ±U max với mọi tín hiệu vào f Î P . Bằng cách sử dụng phương pháp thay
thế như trong phương trình (9), Định lý 1 đã cho phép thay thế bài toán tìm bộ điều khiển cho hệ
phi tuyến (2) bằng bài toán tìm bộ điều khiển chon hệ tuyến tính phụ (10) với hai đầu vào là f Î P
và d Î D . Định lý 2 đã thay thế yêu cầu điều khiển đối với hệ tuyến tính (10) bằng hệ 2 bất phương
trình có thể tìm được lời giải bằng phương pháp số với các giải thuật hiện hành. Vì hàm truyền
của hệ tuyến tính G p (s ) mô tả dưới dạng tích chập, là một dạng tổng quát hơn so với trường hợp
hàm truyền có dạng phân thức mà tử số và mẫu số là đa thức, nên phương pháp này có thể áp dụng
được với các hệ tuyến tính tham số rải (distributed parameters). Ngoài ra, phương pháp này cũng
áp dụng được với trường hợp khâu phi tuyến y nằm ở đầu ra của G p (s ) .
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ESTABLISH RANDOM WAVE SURFACE BY A SUITABLE SPECTRUM
IN THE VIETNAM’S SEAS
Nguyen Thi Thu Le1, Le Hong Bang2, Do Quang Khai3
1. VietNam Maritime University, nthle1971@gmail.com
2. VietNam Maritime University, hongbang54@gmail.com
3. VietNam Maritime University, khaidq@vimaru.edu.vn
Abstract: In fact, sea wave is considered as a stochastic process. The random characteristics
of the sea wave are described by a suitable spectrum. Offshore structures analysing using random
concept may be established by creating a random wave surface from a defined wave spectrum for
the sea area of consideration. This article presents the method to establish random wave surface
in Vietnam’s sea areas based on any suitable wave spectrum. Hereby, hydro–dynamical
characteristics of waves can be determined for further calculation of wave loads on offshore
structures.
Keywords: gravity wave, spectrum, wave period, wave amplitudes, wave frequency, wave
phases, wave scatter diagram, random wave surface.
1. Introduction
The previous researches indicate that wave load can cause very large dynamic forces on the
offshore structures. So far, Morison equation has been used to analyse wave load acting on offshore
structures [1]. To solve Morison equation, dynamic characteristics of wave must be determined
[2]. The wave is known as a random process because of the difference of wave amplitudes, wave
propagating directions, height of sea surfaces, the roughness of sea bottoms, topographical
characteristics, etc. Random characteristics of wave are described by a suitable spectrum. This
problem was mentioned in foreign scientific researches [3]. In Vietnam, researches widely
concentrate in applying spectral theory for calculation of offshore structure hydrodynamics.
However, in order to solve general problems, this paper propose a method for further calculation
of wave loads on offshore structure in real waves, which is simulated based on Pierson –
Moskowitz spectrum for Vietnam’ seas.
2. Wave characteristics in the Vietnam’s seas
The monsoon, tropical depressions and storms are main reasons affecting waves in Vietnam’s
seas. We can summarize as follows, [4].
2.1. The wave in the winter
The wave in the winter often appears from November of the previous year to March of the
following year. The main direction of waves is North- East, the following directions are the
Northward and the Eastward. In the North of Vietnam’s sea, frequency of wave towards NorthEast is about 70 -85% and in the South of Vietnam’s sea, it is about 60 - 75%. In general, the
directions of wind and wave towards the North - East are stable and strong.
2.2. The wave in the summer
The wave in the summer often appears from June to August every year. The wave direction
follows West - South monsoon. The strength of wave towards West- South is weaker than that
toward North - East. In the South of Vietnam’s sea the frequency of wave towards West – South
is about 60 - 70% and in the North about 50 - 60%.
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In general, the strength of wave and wind in summer is weaker than that in the winter, except
in case of storms.
In winter, the average height of wave is 2m-3m, period is 7s-10s. In the summer, the average
wave height is about 1,2m or more, period is 5s-9,3s.
3. Establish random wave surface in Vietnam’s seas
3.1. Wave spectrum
The energy of non-sinusoidal waves is defined by the expression [1]:
𝜋⁄

∞

𝐸 = 𝜌𝑔 ∫0 ∫−𝜋⁄2 𝑆𝜂𝜂 (𝜔, 𝛼)𝑑𝜔𝑑𝛼

(1)

2

Where 𝑆ηη : wave spectrum, Sηη can be expressed as: 𝑆𝜂𝜂 (𝜔, 𝛼) = 𝑆𝜂𝜂 (𝜔)𝑀(𝛼)
(2)
α: main wave direction;
𝑔: acceleration of gravity;
ρ: water density;
𝑆ηη (ω, α): directional wave spectrum;
𝑀(α) ∶ spreading function;
2

Follow Lloyd Germany: 𝑀(α) = π cos 2 α

(3)

3.2. The suitable wave spectrum is applied for Vietnam’s seas
Different forms of the spectrum at its various generation stages have been obtained. Two
such empirical spectra are the Pierson – Moskowitz and JONSWAP spectra. In addition there are
Gaussian spectrum and User defined wave spectrum. The wave spectral are introduced in
scientific researches, such as:
-The Pierson - Moskowitz spectrum 𝑆PM (ω) is given by [5,7]:
5

5

𝜔

−4

𝑆𝑃𝑀 (𝜔) = 16 𝐻𝑆2 𝜔𝑃4 . 𝜔−5 𝑒𝑥𝑝 {− 4 (𝜔 ) }
𝑃

(4)

Where 𝜔: wave frequency;
𝜔𝑃 : angular spectral peak frequency, 𝜔𝑃 = 2𝜋⁄𝑇 ;
𝑃

𝐻𝑠 : significant wave height;
𝑇𝑃 : peak wave period.
The Pierson - Moskowitz spectrum is a special case for a fully developed long crested sea.
The former represents fully developed sea states. The Pierson - Moskowitz spectrum is formulated
in terms of two parameters of the significant wave height and the average wave period.
-The JONSWAP spectrum formula 𝑆𝐽𝑆 (𝜔) is given by [5,7]:
𝑆𝐽𝑆 (𝜔) =

𝛼𝑔2 𝛾𝑎
𝜔5

4
5𝜔𝑝

𝑒𝑥𝑝 (4𝜔4 )

(5)

Where 𝜔: wave frequency;
𝜔𝑝 : spectral peak frequency;
𝛾: peak enhancement factor;
Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 02 – 11/2016

63

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

𝛼: relates to the wind speed and the peak frequency of wave spectrum;
g: acceleration of gravity.
The JONSWAP spectrum can take into account the imbalance of energy flow in the wave
system (for instance, when seas are not fully developed). Spectral energy imbalance is nearly
always the case when there is a high wind speed.
In analysing offshore structures, assuming that waves propagate on the main direction. In
Vietnam’s seas, North-East is main wave propagating direction. Vietnam’s sea area is a part of the
Pacific Ocean located at the easts of Viet Nam. It is limited by mainland, islands, and marine
archipelago, but it connects with Indian Ocean and Pacific Ocean. Thus, Vietnam’s sea represents
opened sea, and the waves represent fully-developed waves, wave characteristics are rather varied.
So Pierson – Moskowitz spectrum can be used to describe the spectral characteristics in Vietnam’s
seas.
3.3.Analyse wave parameters
Facts indicate that wave is caused mainly by wind. The wind blows on the water surface.
Friction between the air and water particle, gravitation of water from the wave. These waves are
called gravity waves.
We consider drift of water elements at (x,z) coordinates, the horizontal and vertical
components water particle velocity (u and w) as well as those of acceleration (ax and ay) are defined
[4,5]:
𝑎

𝑔𝑘

𝑎

𝑔𝑘

𝑢 = 𝜔 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑑 cosh 𝑘 (𝑧 + 𝑑). cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)
𝑤 = 𝜔 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑑 sinh 𝑘 (𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)
𝑔𝑘

𝑎𝑥 = 𝑎. cosh(𝑘𝑑) . cosh 𝑘(𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)
𝑔𝑘

𝑎𝑧 = −𝑎. cosh(𝑘𝑑) . sinh 𝑘(𝑧 + 𝑑). cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)

(6)
(7)
(8)
(9)

Where a: wave amplitude;
ω: save frequency;
k: save number;
d: depth of the water;
x, z: coordinates of water particle.
3.4.The random wave surface by using calculation program
Wind generating ocean wave is random in nature. Normally it is described mathematically
as the summation of a large number of sinusoids.
Consider a random wave surface η(x,t) , wave spectrum 𝑆(ω) of η(x,t) can be expressed as
equation (4)
The random water surface can be expressed in complex value form as [5,6]:
η(𝑥, 𝑡) = ∑𝑁
𝑖=1(𝑎𝑖 . cos(𝑘𝑖 . 𝑥 − 𝜔𝑖 . 𝑡 + 𝛼𝑖 ))

(10)

η(x,t) : combination of N wave components with difference of amplitudes ai, frequency ωi ,
wave number ki, αi phase angle of wave components.
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Values of wave spectrum is given in ωs to ωf with n period ∆ω.

𝜔𝑛 = 𝑛. 𝛥𝜔

Base on wave data from wave scatter diagrams, if significant wave height 𝐻s and average
wave period 𝑇o are known.
By default, starting frequency and finishing frequency are defined [6]:
2𝜋

Starting frequency (in rad/s): 𝜔𝑠 = 0,58. 𝑇

𝑜

2𝜋

Finishing frequency (in rad/s): 𝜔𝑓 = 5,1101. 𝑇

𝑜

Follow equation (4), 𝑆PM (ω) are defined.
When ∆ω is tiny, approximates ωi follow [6]:
0,5𝑎𝑖2 = 𝑆(𝜔𝑖 )𝛥𝜔

(11)
𝑎𝑖 = √2. 𝑆(𝜔𝑖 ). 𝛥𝜔

Thus:
(12)

With ωi of wave component, the vibration period is defined as 𝑇 =
The wave length is defined as 𝐿 =

𝑔.𝑇 2
2𝜋

The wave number is defined as 𝑘 =

𝜔

; [6]

tanh(𝑘𝑑); [6]

2𝜋
𝐿

2𝜋

; [6]

αi : the random phase angle of a wave component is distributed in range of [0;2π].
Therefore random wave surfaces are established.
Example:
Base on wave scatter diagrams in the South of Vietnam’s sea (area 40 according to Global
Wave Statistics [4]).
Significant wave height (for 50 years record) 𝐻s = 8,5m; average period 𝑇𝑜 = 7,5 𝑠 [1].
These figures show the results by using calculation program, which we established.
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Figure 1 . Pierson-Moskowitz spectrum
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Figure 2. Extension of random wave surface record
3.5. Establish dynamical parameters of random wave by using calculation program
Horizontal
water
particle
velocity

𝑁

𝑢(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ∑ [
𝑖=1

𝑎𝑖
𝑔. 𝑘𝑖
.
. cosh 𝑘𝑖 . (𝑧 + 𝑑). cos(𝑘𝑖 . 𝑥
𝜔𝑖 cosh(𝑘𝑖 . 𝑑)
(13)

− 𝜔𝑖 . 𝑡 + 𝛼𝑖 )]
Vertical
water
particle
velocity

𝑁

𝑤(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ∑ [
𝑖=1

𝑎𝑖
𝑔. 𝑘𝑖
.
. sinh 𝑘𝑖 . (𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑖 . 𝑥
𝜔𝑖 cosh(𝑘𝑖 . 𝑑)

(14)

− 𝜔𝑖 . 𝑡 + 𝛼𝑖 )]
𝑁
Horizontal
𝑔. 𝑘𝑖
water
particle 𝑎𝑥(𝑥, 𝑧, 𝑡) = ∑ [𝑎𝑖 .
. cosh 𝑘𝑖 . (𝑧 + 𝑑). sin(𝑘𝑖 . 𝑥
cosh(𝑘𝑖 . 𝑑)
acceleration
𝑖=1

(15)

− 𝜔𝑖 . 𝑡 + 𝛼𝑖 )]
Vertical
water
particle
acceleration

𝑁

𝑎𝑧(𝑥, 𝑧, 𝑡) = − ∑ [𝑎𝑖 .
𝑖=1

𝑔. 𝑘𝑖
. sinh 𝑘𝑖 . (𝑧
cosh(𝑘𝑖 . 𝑑)

(16)

+ 𝑑). cos(𝑘𝑖 . 𝑥 − 𝜔𝑖 . 𝑡 + 𝛼𝑖 )]
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Figure 3. Water particle velocity and acceleration
4. Conclusion
Base on wave data from wave scatter diagrams in Vietnam’s seas, this article shows
that Pierson – Moskowitz spectrum is a suitable spectrum to describe random wave surfaces in
Vietnam’s seas. Using calculation program, the random wave surface records are established by
Pierson – Moskowitz spectrum. The random wave surface based on the record of South Vietnam’s
sea is presented. Therefore the dynamic characteristics of random wave: water particle velocity
and acceleration are determined. The result of this study can be combined with Morison equation
in establishing the program which would calculate the wave loads on offshore structures.
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GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ULTRASONIC MACHINING AND ITS DEVELOPMENT
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Viện Cơ khí - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt: Bài viết này giới thiệu phương pháp gia công siêu âm - nguyên lý cơ bản của hệ thống
rung động siêu âm đồng thời tiến hành phân tích hiện trạng ứng dụng kỹ thuật và xu hướng phát
triển của gia công bằng siêu âm.
Từ khóa: Hệ thống chấn động siêu âm; gia công chấn động siêu âm; gia công tích hợp siêu
âm.
Abstract: This paper introduces the ultrasonic machining method - the fundamentals of
ultrasonic vibration system also elaborates detailed the application actuality and development
trends of machining technology based on ultrasonic.
Keywords: ultrasonic vibration system; ultrasonic vibration cutting; ultrasonic combined
machining.
1. MỞ ĐẦU
Phương pháp gia công bằng siêu âm là phương pháp gia công mới phát triển khoảng vài chuc
năm trở lại đây. Nó không những có thể gia công các loại vật liệu kim loại cứng giòn như vật liệu
hợp kim cứng, thép tôi cứng, mà còn thích hợp với các loại vật liệu cứng giòn phi kim loại bán
dẫn và không dẫn điện như gốm sứ, thủy tinh…Đối với vật liệu khó gia công, gia công tinh thì
phương pháp gia công bằng siêu âm cho hiệu quả cao hơn nhiều so với phương pháp gia công
thông thường. Phương pháp này cũng có phạm vi ứng dụng rất rộng rãi.
2. NGUYÊN LÝ GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM
Kỹ thuật gia công bằng siêu âm được ứng dụng rất rộng rãi, nhưng ứng dụng nhiều nhất là
phương pháp mài nghiền bằng chấn động siêu âm, vì vậy bài viết này sẽ dùng phương pháp mài
nghiền bằng chấn động siêu âm để mô tả phương pháp gia công bằng siêu âm.
Kết cấu cơ bản của phương pháp gia công bằng siêu âm được thể hiện ở hình 1.
Kết cấu bao gồm các bộ phận chủ yếu như máy phát sóng siêu âm, bộ biến từ, thanh truyền sóng,
hệ thống cung cấp dung dịch mài, hệ thống tăng áp, hệ thống bàn máy gia công…
Khi gia công, máy phát siêu âm 1 phát ra dao động điện từ tần số cao, thường từ 2040 kHz, tín
hiệu này đi qua bộ phận biến từ 2 sẽ chuyển thành dao động cơ khí, độ lớn biên độ dao động cơ
khí này thường từ 0,0050,01mm, nên không thể trực tiếp gia công siêu âm. Do đó, thông qua
thanh truyền sóng 3 biên độ dao động sẽ được khuyếch đại lên 0,010,1mm và được truyền cho
dụng cụ 4. Dụng cụ 4 này được gắn trực tiếp với mặt đầu của thanh truyền sóng 3. Ở khoảng không
gian giữa dụng cụ và chi tiết có chứa đầy hỗn hợp dung dịch mài 5 (bao gồm dung dịch và hạt
mài). Dưới tác dụng áp lực của dụng cụ cắt, các hạt mài lơ lửng trong dung dịch mài chịu sự tác
động dao động của dụng cụ, không ngừng bắn phá với tốc độ rất cao vào bề mặt gia công của chi
tiết gia công 6. Do vậy mà bề mặt gia công chịu áp lực cục bộ rất lớn, làm cho vật liệu cục bộ trên
bề mặt chi tiết gia công bị biến hình. Khi lực tác dụng cục bộ này đạt tới cường độ giới hạn của
vật liệu, bề mặt của chi tiết gia công sẽ bị phá hủy và vỡ nát thành các vi hạt rất nhỏ, đồng thời các
vi hạt này sẽ được dòng dung dịch mài mang ra khỏi khu vực gia công. Quá trình này được lặp lại
liên tục để tạo ra bề mặt gia công theo yêu cầu.
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Hình 1: Sơ đồ nguyên lý cơ bản gia công
bằng siêu âm

1-Máy phát siêu âm 2-Bộ biến từ 3-Thanh truyền sóng 4-Dụng cụ
5-Dung dịch và hạt mài 6-Chi tiết 7-Bàn máy gia công 8-Thùng chứa dầu
9-Máy bơm dầu 10-Ống phun dầu

Đồng thời với quá trình này, tác dụng của siêu âm đối với dung dịch mài làm xuất hiện hiện
tượng “không hóa”. Hiện tượng “không hóa” là hiện tượng lúc dụng cụ đi lên với tốc độ rất lớn, làm
cho áp suất trong vùng gia công giảm đột ngột, hình thành các bọt khí chân không, các bọt khí này
xâm nhập vào các khe hở tế vi trên bề mặt vật liệu chi tiết. Lúc dụng cụ đi xuống làm các bọt khí này
đột ngột mất đi tạo ra áp lực sóng xung kích, làm tăng tốc độ va đập của các hạt mài vào bề mặt chi
tiết gia công, vì vậy làm tăng hiệu suất cắt của các hạt mài.
3. ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM.
Đối với nguyên lý gia công đã được mô tả ở trên, ta có thể thấy phương pháp này có một số đặc
điểm và ứng dụng sau:
Thích hợp gia công với các loại vật liệu cứng giòn: gia công được vật liệu kim loại cứng, kim
loại chịu nhiệt như hợp kim cứng, hợp kim Titan, thép không gỉ, đặc biệt là vật liệu phi kim loại
bán dẫn và không dẫn điện như thủy tinh, gốm, kim cương nhân tạo… nhưng hiệu suất gia công
rất thấp.
Đặc biệt thích hợp gia công các bề mặt và hình dạng phức tạp: do quá trình gia công bằng siêu
âm, hình dạng của dụng cụ quyết định đến hình dạng của chi tiết gia công và vật liệu dụng cụ
không cần độ cứng cao (như thép 45, 65Mn, 40Cr), vì vậy khi gia công các chi tiết vật liệu cứng,
hình dạng phức tạp thì cũng dễ dàng tạo ra hình dáng của dụng cụ theo yêu cầu.
Lực cắt nhỏ, gia công đạt độ bóng và độ chính xác cao: do trong quá trình gia công cắt, chủ yếu
dựa vào các hạt mài tác dụng cục bộ tức thời vào bề mặt chi tiết nên lực cắt vĩ mô trên bề mặt chi
tiết rất nhỏ, nhiệt cắt cũng rất nhỏ, vì vậy không làm bề mặt gia công bị biến dạng và tổn thương
vì nhiệt nên đạt độ bóng cao Ra 0,630,08m, độ chính xác kích thước đạt 0,010,02mm.
So với gia công điện giải, gia công bằng tia lửa điện thì gia công bằng siêu âm có hiệu suất thấp
hơn. Gia công bằng siêu âm chỉ thích hợp với bề mặt nhỏ, trong quá trình gia công thì dụng cụ bị
hao mòn nhanh, do vậy thường chỉ áp dụng với gia công tinh.
4. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM
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Trong gia công bằng siêu âm thì phương pháp gia công theo kiểu chấn động là một trong những
phương pháp xuất hiện đầu tiên và cũng là phương pháp cơ bản nhất. Vì vậy mà nó còn rất nhiều
những mặt hạn chế như: công suất thấp, hình dáng sản phẩm gia công chưa thực sự đa dạng, khó
điều khiển sự di chuyển của trục chính…Để khắc phục những nhược điểm này, vài năm trở lại đây
một số nước đã từng bước nghiên cứu phát triển, kết hợp phương pháp gia công bằng siêu âm với
một số phương pháp khác tạo thành phương pháp gia công mới.
Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên tích hợp gia công bằng siêu âm với gia công tia
lửa điện để khắc phục những nhược điểm của cả hai phương pháp này. Gia công tia lửu điện thì
khó khăn trong việc thoát phoi, nhưng gia công bằng siêu âm nhờ có sự tạo thành hiện tượng
“không hóa” làm tăng khả năng thoát phoi, làm tăng hiệu suất gia công. Hiện tượng “không hóa”
cũng có tác dụng loại trừ các tạp chất trên bề mặt chi tiết và bề mặt dụng cụ, làm tăng khả năng
phóng điện giữa chi tiết và dụng cụ.
Nhật Bản đã tích hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật số cho các máy gia công bằng siêu âm, do đó
làm tăng độ chính xác và năng suất gia công. Hệ thống điều khiển kỹ thuật số của trục chính cũng
làm tăng tính mềm hóa khi gia công nên gia công được các chi tiết có hình dạng phức tạp hơn.
Máy UM-50VNR2 là một loại máy gia công bằng siêu âm dùng hệ thống điều khiển kỹ thuật số
và tự động hóa quá trình cao, do vậy mà có thể gia công được các lỗ có đường kính rất nhỏ là 0.1
mm, độ chính xác đạt 3m, thao tác đơn giản…
Từ những phân tích trên chúng ta thấy rằng, với khoa học công nghệ ngày càng phát triển, xu
hướng phát triển của phương pháp gia công bằng siêu âm rất rộng rãi, gia công bằng siêu âm có
thể kết hợp với rất nhiều phương pháp gia công khác như tích hợp gia công bằng siêu âm với gia
công tia lửu điện, tích hợp gia công bằng siêu âm với gia công bằng điện giải…, cũng có thể tích
hợp với các hệ thống điều khiển tiên tiến để làm tăng hiệu suất gia công cũng như độ bóng và độ
chính xác gia công.
Phương pháp gia công tia lửa điện kết hợp với siêu âm còn tạo ra lượng lớn các hạt phoi rỗng
rất nhỏ (từ vài nm đến vài trăm m), mà các hạt rỗng này được ứng dụng nhiều làm vật liệu quang
dẫn, vật liệu tàng hình hấp thụ sóng rada…
5. KẾT LUẬN
Bài viết đã đưa ra được nguyên lý, một số đặc điểm trong quá trình cắt gọt bằng phương pháp
gia công bằng siêu âm, trong đó có trình bày cụ thể về mô hình cắt bằng chấn động siêu âm. Ngoài
ra, bài báo đã tổng kết và đưa ra được một vài xu hướng phát triển của phương pháp gia công bằng
siêu âm của một số nước trên thế giới.
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ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ AUSTENIT HÓA ĐẾN TỔ CHỨC VÀ CƠ TÍNH
THÉP AUSTENITE MANGAN CAO Mn15Cr2V
INFLUENCE OF AUSTENITE TEMPERATURE ON THE MICROSTRUCTURE AND
MECHANICAL HIGH MANGANESE STEEL MN15CR2V
Nguyễn Dương Nam*, Lê Thị Chiều**, Đào Hồng Bách***, Đoàn Minh Đức***,
Phạm Mai Khánh***
4) Viện nghiên cứu phát triển, Đại học Hàng Hải Việt Nam
5) Viện nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới
6) Viện Khoa học và kỹ thuật Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
TÓM TẮT: Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ austenite hóa đến tổ
chức và cơ tính thép austenite mangan cao Mn15Cr2V. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi nhiệt độ
austenite hóa là 1050 oC thì cacbit ở biên giới hạt vẫn chưa hòa tan hết vào trong thép; khi nhiệt
độ austenite hóa là 1100oC thì quá trình austenite hóa là hoàn toàn; ngoài ra trong thép còn xuất
hiện cacbit rất nhỏ mịn có kích thước cỡ nano mét.
ABSTRACT: This paper studies the influence of austenite temperature on the microstructure
and mechanical high manganese steel Mn15Cr2V. The results showed that: when the austenite
temperature was 1050 oC, at the grain boundary the carbides didn’t still in the austenite. When
the austenite temperature was 1100 oC, the microstructure was uniform austenite. Furthermore,
the carbide particles were finely dispersed in the microstructure.
Từ khóa: nhiệt độ austenite hóa, cacbit phân tán, cacbit nhỏ mịn; austenite đồng đều; tổ chức,
thép austenite mangan cao.
Keywords: austenite temperature, carbide dispersed; fine carbide; uniform austenite;
microstructure; high manganese steel.
I.

Giới thiệu

Thép austenit mangan cao là loại thép có tính chống mài mòn đặc biệt cao khi làm việc trong
điều kiện va đập, dưới tác dụng của ứng suất pháp. Sau khi đúc và nhiệt luyện, thép austenit
mangan cao có tổ chức austenit, chứa cacbon và mangan cao. Dưới tải trọng va đập, austenit ở bề
mặt nơi chịu va đập sẽ bị biến cứng, có độ cứng cao, trong khi đó lõi vẫn giữ nguyên tổ chức
austenit dẻo dai. Do cơ chế tự biến cứng khi chịu va đập nên lớp bề mặt cứng luôn tồn tại cho đến
khi bị mài mòn hết [1].
Đối với thép austenite mangan cao sau khi nhiệt luyện cần đạt được hai mục đích:
Thứ nhất: Đạt được tổ chức hoàn toàn austenit. Trong quá trình đúc thép mangan nhiều trường
hợp vật đúc nguội rất chậm trong khuôn làm austenit phân hủy ra cacbit, nhất là trường hợp thép
được hợp kim hóa bởi các nguyên tố tạo cacbit mạnh. Thường cacbit trong quá trình đúc được tiết
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ra ở biên giới hạt làm cho các chi tiết bị giòn, dễ nứt vỡ, giảm tuổi thọ làm việc. Sự phân hủy của
austenit phụ thuộc vào thành phần thép và tốc độ làm nguội của khuôn đúc. Tổ chức của thép sau
khi đúc thường bao gồm hạt austenit và cacbit tập trung ở biên giới .Vì vậy mục đích đầu tiên của
quá trình nhiệt luyện là để hòa tan cacbit, nhất là cacbit thô phân bố trên biên giới hạt tạo nên
austenit đông nhất [2,3,4].
Thứ hai: chuẩn bị tổ chức để chi tiết có tính chống mài mòn cao. Tạo và phân bố cacbit phù
hợp và chuẩn bị tổ chức để thép tự hóa bền nhanh chóng và hiệu quả để tăng tuổi thọ cho chi tiết.
Phần lớn các loại thép mangan trong quá trình làm việc được hóa bền theo cơ chế song tinh hoặc
trượt vì vậy quá trình nhiệt luyện cần thực hiện để đạt được tổ chức hạt nhỏ nhất có thể [2,3,4].
Sau khi tạo thành, hạt austenit sẽ phát triển bằng cách mở rộng biên giới hạt. Trong quá trình
nung giữ nhiệt để austenit hóa, vẫn còn một số cacbit chưa hòa tan do tốc độ phát triển của austenit
là nhanh hơn. Để những cacbit này hòa tan hết vào austenit thì cần phải tăng nhiệt độ hoặc kéo dài
thời gian giữ nhiệt đã cho. Việc hòa tan cacbit vào austenit là rất quan trọng trong các loại thép
austenit mangan cao [2].
Sự phân bố các nguyên tố hợp kim giữa các pha ferite và cacbit là rất khác nhau. Các nguyên tố
tạo cacbit mạnh như W, Mo, V… chủ yếu nằm trong pha cacbit, hàm lượng của chúng trong pha
ferite là rất nhỏ. Ngược lại, những nguyên tố không tạo cacbit và những nguyên tố tạo cacbit yếu
hơn như Cr, Mn,… thì chủ yếu tập trung trong ferite, còn trong cacbit rất ít. Chính vì vậy, để tận
dụng được các nguyên tố hợp kim có trong thép austenit mangan cao sau khi austenit hình thành
phải tạo điều kiện để cacbit hợp kim hòa tan được vào austenit [5,6].
Do đặc điểm của chuyển biến là từ hỗn hợp 2 pha có nồng độ cacbon rất khác nhau chuyển thành
một pha có thành phần cacbon tương đối đồng nhất nên sau khi hình thành austenit có thành phần
chưa đồng nhất. Mặt khác, do sự phân bố của các nguyên tố hợp kim giữa austenit và cacbit là rất
khác nhau nên sau khi hòa tan cần có thời gian để san bằng thành phần hóa học của austenit.
Để cho austenit có thành phần đồng nhất phải có đủ thời gian cho cacbon và các nguyên tố hợp
kim khuếch tán từ vùng có nồng độ cao sang vùng có nồng độ thấp. Khi nhiệt độ tăng, do tốc độ
khuếch tán tăng nên quá trình đồng đều thành phần của austenit xảy ra nhanh hơn.
Nội dung của bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ austenite hóa đến tổ
chức và cơ tính của thép austenite manga cao.
II. Thực nghiệm
Bảng 2.1: Thành phần mẫu nghiên cứu
Mẫu

Fe

C

Si

Mn

Cr

V

No.1

80.30

1.36

0.81

14.70

1.82

1.02

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 02 – 11/2016

73

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

Quy trình 1: Mẫu nâng đến 650oC giữ nhiệt trong 2h rồi làm nguội ngoài không khí. Sau đó
hai mẫu được tiếp tục nung đến 1050oC giữ nhiệt trong 2h và làm nguội trong môi trường nước.
Quy trình 2: Mẫu được nâng đến 650oC giữ nhiệt trong 2h rồi làm nguội ngoài không khí. Sau
đó được tiếp tục nung đến 1100oC giữ nhiệt trong 2h và làm nguội trong môi trường nước.
Mẫu sau khi xử lý nhiệt được tiến hành phân tích tổ chức tế vi bằng kính hiển vi quang học
Axiovert 25A và phần mềm phân tích cacbit.
Phân tích nhiễu xạ rơn ghen bằng thiết bị phân tích D5000
Phân tích SEM và EDS trên kính hiển vi quét FESEM Jeol 7600.
Phân tích cấu trúc hạt cacbit trên kính hiển vi điện tử truyền qua JEM1400.
Cơ tính được xác định: Độ cứng của mẫu được xác định theo phương pháp HB trên máy ATKF
1000 của hãng Mitutoyo. Độ dai va đập được xác định bằng thiết bị thử Chappy.
III. Kết quả và bàn luận
3.1.

Kết quả tổ chức tế vi

Hình 3.1a là hình ảnh tổ chức tế vi của mẫu sau khi đúc được quan sát dưới kính hiển vi quang
học. Tổ chức của thép gồm hai thành phần chính: nền austenit và cacbit. Theo bảng tiêu chuẩn
ASTM, kích thước hạt của austenit sau đúc trên hình 1 được xác định cấp hạt ở cấp hạt 5 kích
thước trung bình của hạt là: 3,910µm2.
Trong tổ chức sau đúc của có mặt rất nhiều hạt cacbit, phân bố xung quanh biên giới hạt với
kích thước khá lớn. Một tổ chức như vậy sẽ có độ dai, khả năng chống va đập kém vì chính những
cacbit này sẽ làm giảm độ dai va đập và đây sẽ là nguyên nhân gây nên hiện tượng nứt vỡ và phá
hủy chi tiết khi làm việc.
Hình 3.1b mô tả sự phân bố cacbit của mẫu sau đúc. Trong mẫu đúc, tỷ phần cacbit là 6.12%.
Với một chi tiết chịu va đập, tỷ phần cacbit như vậy là rất cao, khó tránh khỏi sự phá hủy giòn
trong quá trình làm việc.
Các hình ảnh tổ chức và kết quả tỷ phần cacbit cho thấy rõ là sau khi đúc, trong tổ chức của
thép cacbit hạt thô, tỷ phần cao, tập trung rất nhiều ở biên giới, thậm chí vùng biên giới còn có tổ
chức peclit. Vì vậy sau khi đúc, cần có một quy trình xử lý thích hợp nhằm hòa tan được cacbit ở
biên giới hạt để tạo ra tổ chức austenit tương đối thuần nhất, tăng tính chống va đập cho thép và
các quy trình nhiệt luyện truyền thống đã làm nhiệm vụ đó.
Hình 3.2a là ảnh tổ chức tế vi trên kính hiển vi quang học của mẫu nhiệt luyện theo quy trình
1. Quan sát tổ chức mẫu sau khi nhiệt luyện ở quy trình 1 nhận thấy cacbit vẫn còn trong tổ chức.
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b)

a)

Hình 3.1: Tổ chức mẫu sau đúc (a) và phân tích cacbit mẫu sau đúc (b)

a)

b)

Hình 3.2: Tổ chức mẫu sau nhiệt luyện quy trình 1 (a) và phân tích
cacbit mẫu sau nhiệt luyện quy trình 1 (b)

b)

a)

Hình 3.3: Tổ chức mẫu sau nhiệt luyện quy trình 2 (a) và phân tích
cacbit mẫu sau nhiệt luyện quy trình 2 (b)

Nguyên nhân là do trong thép Mn15C2V các nguyên tố tạo cacbit mạnh như Cr, V là những
nguyên tố làm chậm quá trình chuyển biến austenit, nhiệt độ nung 1050oC và giữ nhiệt trong 2 giờ
là chưa đủ để hòa tan hết cacbit, chúng vẫn còn trên đường biên giới hạt và tổ chức không thay đổi
là nhiều so với mẫu đúc.
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Tuy nhiên kích thước hạt austenit sau nhiệt luyện theo quy trình 1 đạt trung bình là: 1,950µm2.
Xác định theo bảng ASTM ở cấp hạt 6.
So với trạng thái đúc (lượng cacbit là 6,12%), sau nhiệt luyện theo quy trình 1, lượng cacbit
giảm xuống còn khoảng 4% (hình 3.2b). Tuy nhiên cacbit chủ yếu lại phân bố ở trên biên giới hạt,
ảnh hưởng xấu đến cơ tính của mẫu đặc biệt là độ dai va đập.
Trong mẫu nung trong 02h và xử lý ở 1100oC không có cacbit tập trung ở biên giới hạt. Phân
tích ảnh tổ chức tế vi nhận thấy: Khi thực hiện nhiệt luyện theo quy trình 2 (hình 3.3) trong tổ chức
không còn cacbit tập trung ở biên giới hạt mà chỉ thấy những cacbit phân tán trên nền austenit,
chứng tỏ rằng với quy trình nhiệt luyện 2 các cacbit V đã phân tán hầu hết vào trong nền và chỉ
còn một số ít phân tán. Kết quả phân tích phần trăm cacbit đối với sau khi xử lý theo quy trình 2
cho thấy rằng: Tỷ lệ cacbit còn lại sau khi xử lý ở 6500C trong 02h và nung tiếp đến nhiệt độ
austenit hóa là 1100oC trong 02h tỷ lệ cacbit thu được còn 0.35% so với 4% của quy trình 1. Hơn
nữa, ở đây cacbit không còn tập trung theo cụm mà phân tán ở trong nền, với một tỷ lệ nhỏ nhưng
số hạt rất nhiều chứng tỏ kích thước các hạt cacbit rất nhỏ.

Hình 3.4: Phân tích nhiễu xạ Rơn ghen mẫu sau nhiệt luyện theo quy trình 2

Hình 3.5: Phân tích EDS điểm mẫu sau nhiệt luyện theo quy trình 2
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Phân tích kết quả Xray trên hình 3.4 cho thấy tổ chức dường như chỉ có pha austenit đồng nhất,
có thể là các hạt cacbit quá nhỏ mịn phân tán bên trong nền. Nhận định này đã được chứng minh
được bằng các phương pháp vi phân tích sau đây
Hình 3.5 là ảnh phân tích nguyên tố theo điểm với mẫu đã nhiệt luyện theo quy trình 2.
Tuy nhiên với phóng đại khoảng 150.000 lần, kết quả phân tích nguyên tố phát hiện trong tổ
chức có mặt các hạt kích thước rất nhỏ mịn màu đen. Phân tích thành phần các điểm đó thấy hàm
lượng V và Cr cao hơn hẳn so với nền. Xét sự tương quan giữa tổng các nguyên tố hợp kim và
cacbon có thể xác định những điểm màu đen đó chính là cacbit.
Như vậy bằng nhiều phương pháp phân tích thấy rằng tổ chức đạt được là austenit tương đối
đồng nhất và một lượng nhỏ cacbit dư với kích thước vô cùng nhỏ mịn, phân bố khá đồng đều nên
không gây nên sự ba động về thành phần, chỉ khi sử dụng phương pháp phân tích nguyên tố theo
điểm, với độ phóng đại 150.000 lần mới xác định chính xác được.
Để khẳng định bản chất thực sự, kích thước và hình dáng của pha cacbit và lý giải về các giá
trị cơ tính đạt được sau khi nhiệt luyện bằng quy trình 2, bài báo đã thực hiện nghiên cứu bằng
phương pháp TEM. Kết quả được trình bày trên hình 3.6.

a)

ảnh TEM các hạt cacbit

c)

b)

ảnh TEM một hạt cacbit

Ảnh vi nhiễu xạ hạt cacbit VC

Hình 3.6: Ảnh TEM mẫu sau nhiệt luyện theo quy trình 3b
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Hình 3.6 là ảnh TEM của mẫu sau nhiệt luyện
Kết quả phân tích ảnh TEM cho thấy có các hạt cacbit hình vuông rất rõ, gần với cabit
VC, kích thước khoảng 40nm phân tán trên nền austenit (hình 3.6a và 3.6b). Bằng phương
pháp phân tích vi nhiễu xạ có thể thấy các hạt đó chính là các hạt cacbit VC nằm trên nền
austenit (hình 3.6c).
Sự có mặt của những các hạt hạt kích cỡ nano phân tán trong nền đã giả thích các giá trị
cao về độ cứng và độ dai của các mẫu nhiệt luyện theo quy trình 2.
3.2. Kết quả về độ cứng tế vi
Bảng 3.1: Giá trị độ cứng của mẫu ở các quy trình khác nhau
Mẫu

1%V

Mẫu sau đúc

175HB

Mẫu sau NL quy trình 1 (650-1050)

294HB

Mẫu sau NL quy trình 2 (650-1100)

223HB

Bảng 3.1 phản ánh kết quả độ cứng các mẫu sau nhiệt luyện theo các quy trình khác nhau:
Mẫu nhiệt luyện theo quy trình 1 có kết quả độ cứng cao nhất do trong mẫu còn tồn tại nhiều
cacbit, kể cả cacbit ở biên giới hạt. Nhiệt luyện theo quy trình 2 cho độ cứng thấp hơn vì hầu
hết cacbit đã được hòa tan vào austenit, (chỉ còn 0,35%). Tuy nhiên, độ cứng chưa đủ để nói
lên cơ tính tổng hợp của vật liệu, thép mangan cao làm việc trong môi trường va đập nên độ
dai là yêu cầu đầu tiên.
Các mẫu đo độ dai va đập được chế tạo theo tiêu chuẩn ASTM với khía chữ V trên máy
CHAPPY. Mẫu thử có kích thước 10x10x55 mm, khoảng giữa có một rảnh rộng 2x2mm.
Kết quả thử độ dai va đập đối với mẫu nhiệt luyện ở các quy trình khác nhau:
Bảng 3.2: Giá trị độ dai va đập của mẫu ở các quy trình khác nhau
Quy trìnhnhiệt luyện

Kết quả độ dai đập (J/cm2)

NL1 (650-1050)

36

NL2 (650 - 1100)

115

Từ kết quả độ dai va đập cho thấy: giá trị độ dai va đập của mẫu nhiệt luyện theo quy
trình 2 cao hơn hẳn so với quy trình 1. Điều này có thể giải thích là với quy trình nhiệt luyện
2 cacbit đã được hòa tan hầu hết vào trong hạt austenit, lượng còn lại là cacbit vanadi (VC)
có độ cứng cao, kích thước khoảng 40nm (hình 6) dẫn đến độ dai va đập tăng lên một cách
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rõ rệt. Ngoài ra độ hạt austenit khi nhiệt luyện theo quy trình này nhỏ hơn so với các quy
trình khác, là nguyên nhân khiến cho giá trị độ dai va đập đạt được giá trị cao vượt trội.
IV. Kết luận và kiến nghị
Với thép Mn15Cr2V, quy trình nhiệt luyện bao gồm các giai đoạn: nung các mẫu sau đúc
đến nhiệt độ trung gian ở 650oC, sau đó nung tôi ở 1100oC sẽ nhận được tổ chức tế vi và cơ
tính tốt nhất.
Sau khi tôi ở 1100oC, thép Mn15Cr2V có tổ chức gần như austenit thuần nhất với độ dai
va đập cao, tuy nhiên các phương pháp phân tích hiện đại (TEM, SEM…) đã phát hiện trong
các hạt austenit có các phần tử cacbit dư cực kỳ nhỏ mịn (cỡ nano). Các hạt cacbit này vừa
làm tăng khả năng chống mài mòn, vừa là các chốt cản trượt, tăng xô lệch khi chi tiết chịu
va đập.
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TRIỂN KHAI SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM: MỘT CÁCH TIẾP CẬN LINH HOẠT
LEAN MANUFACTURING IMPLEMENTATION IN VIETNAM:
A FLEXIBLE APPROACH
KS. TRẦN TUẤN ANH
Viện Cơ khí – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
TS. NGUYỄN TIẾN ĐÔNG
Viện Cơ khí – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
MBB. PHẠM THANH DIỆU – KS. LƯU NHÂN KHẢI
Công ty Cổ phần Tư vấn Cải tiến liên tục CiCC
Tóm tắt: Sản xuất tinh gọn (Lean) được nhắc đến như một phương thức quản lý hệ
thống sản xuất (HTSX) nhằm giảm lãng phí, qua đó tăng lợi nhuận. Tại Việt Nam, phong
trào áp dụng Lean đang dấy lên trong các doanh nghiệp sản xuất (DNSX): Bên cạnh việc
gặt hái những thành quả đầu tiên,tồn tại khó khăn như thiếu nguồn lực, thiếu kiến thức, văn
hóa DNSX chưa tiếp nhận tinh thần tinh gọn. Bài báo này tóm tắt tình trạng triển khai Lean
ở một số DNSX, qua đó đề xuất hướng tiếp cận linh hoạt cho các DNSX đã hoặc chưa bắt
đầu triển khai. Việc kết hợp Lean với các phương thức quản lý HTSX khác là cần thiết và
mang lại hiệu quả như được ghi nhận tại nhiều DNSX.
Abstract: Lean manufaturing is a systematic management method, with the main
target is eliminating wastes within manufacturing system. Since derived from Toyota in
1990s, Lean has been found easily approachable to manufacturing companies in Vietnam:
many have harvested significant changes, though difficulties remained unsolved: lack of
experience, lack of instruction, tight cost invested,… Last but not least, cultural conflict with
Lean philosophy is an undeniable hurdle. To break down these boundaries, this paper aimed
to inform broadly the current status of Lean implementation in Vietnam, thus provided a
flexible approach to manufacturers. Through a case study deployed, this approach is a
promising path with noticeable effect recorded.
Từ khóa: Sản xuất tinh gọn, sản xuất tại Việt Nam, triển khai Lean, hệ thống sản xuất,
quản lý HTSX.
Keywords: Lean, manufacturing in Vietnam, Lean implementation, manufacturing
system, systematic management.
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cùng các hiệp định thương mại quốc tế được
triển khai, các DNSX tập trung cạnh tranh giá cả bằng việc tinh gọn HTSX [1, 2], với mục
tiêu cắt giảm chi phí sản phẩm, tăng lợi nhuận ròng trên vốn đầu tư ROI. Do độ biến động
thị trường, sản xuất loạt lớn, hàng khối không còn chiếm ưu thế. Việc tinh gọn HTSX tập
trung vào sản lượng vừa, sản loại lớn giúp DNSX linh hoạt hơn về khả năng đáp ứng thị
trường [3]. Jannes Slomp [4] giới thiệu mô hình Lean cho DNSX có sản lượng thấp, sản loại
cao, đưa ra ví dụ chứng minh mô hình có thể áp dụng cho DNSX khác đặc thù tương tự.
Trên thế giới, số lượng DNSX triển khai Lean tăng với tốc độ chóng mặt. Matthias [5]
nghiên cứu mô hình hình thành và phát triển của Lean, tổng kết việc “nhân rộng” tại các nhà
sản xuất tên tuổi trên thế giới: Volkswagen, Nissan, Honda,… Rose cùng đồng sự [6] khai
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thác đặc điểm triển khai Lean tại DNSX vừa và nhỏ - SMEs (Small and Medium Enterprises),
và đề xuất các “gói công cụ” dành cho SMEs bắt đầu tiếp cận. Tại Trung Quốc, với các
SMEs đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế, do số nhân công lớn, HTSX
cồng kềnh, việc triển khai Lean đã cắt giảm được nhiều lãng phí. Tác giả Yang [7] nhận xét
về đặc điểm áp dụng Lean tại các SMEs thành phố Ôn Châu, và rút ra phương pháp triển
khai trọng tâm bốn khía cạnh. Yang nhận định Lean sẽ là xu hướng sản xuất của thế kỉ 21,
thay cho sản xuất loạt lớn và hàng khối. Tác giả Chen [8] đưa ra quy trình năm bước triển
khai Lean cho các DNSX Trung Quốc, cho rằng rào cản văn hóa là một yếu tố quan trọng
quyết định sự thành công. Tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu Nguyễn Như Phong [9] ứng dụng
gói công cụ Lean Six Sigma cải tiến một dây chuyền hàn của THACO TRUCK, đạt kết quả:
Năng suất lao động tăng từ 73 đến 122 cabin/ngày, tỉ lệ lỗi giảm từ 22.7% xuống 10.5%.
Đối với DNSX tại Việt Nam, do thông tin chưa được quảng bá sâu rộng, thiếu sự dẫn
hướng của chuyên gia giàu kinh nghiệm, nên dẫn đến triển khai Lean không thành công,
triển khai công cụ không phù hợp với đặc thù sản xuất, không thu được kết quả, gây nản chí
và mất lòng tin của NLĐ vào ban lãnh đạo (BLĐ). Qua phân tích sơ bộ hiện trạng triển khai
Lean tại DNSX Việt Nam ở phần hai, bài báo này cho rằng, việc tiếp cận Lean nên đi theo
một con đường linh hoạt. Việc chọn lựa các triết lý và phương thức quản lý theo đặc thù sử
dụng lao động được đề xuất ở phần ba. Phần bốn nêu ví dụ tiếp cận linh hoạt của một DNSX.
Tuy nhiên để đảm bảo thành công trong quá trình triển khai và duy trì, phần cuối tác giả kết
luận những yếu tố then chốt trong việc xây dựng Lean của các DNSX tại Việt Nam.
2. Thực trạng tiếp cận của DNSX tại Việt Nam
Bài báo này tập trung vào nhóm đối tượng là DNSX tại Việt Nam, sử dụng nhân công
người Việt (bao gồm DNSX vốn Việt Nam hoặc nước ngoài), bởi có chung đặc điểm thể
trạng, văn hóa, trình độ nhân lực, cũng như máy móc, thiết bị HTSX (độ chính xác, cấu
hình,…). Trong đó yếu tố văn hóa NLĐ được các nhà nghiên cứu, chuyên gia đồng tình đánh
giá là một trong những yếu tố tác động lớn nhất.

Bảng 1: Các công cụ Lean được triển khai tại một số DNSX.
Bảng 1 đưa ra các công cụ được triển khai tại một số DNSX, với tư vấn của chuyên
gia hoặc tự phát, đều sử dụng những công cụ, phương pháp của Lean tích hợp với phương
thức quản lý HTSX khác như bảo trì năng suất tổng thể TPM, quản lý chất lượng toàn diện
TQM, công nhân đa kỹ năng. Việc DNSX may tập trung tinh gọn với module “then chốt”
như cân bằng chuyền, ngăn ngừa lỗi Jidoka, hay DNSX sản phẩm nội thất tập trung tinh gọn
với module vừa đúng lúc JIT, bảo trì tự quản AM, cho thấy sự linh hoạt khi kết hợp Lean
với các phương thức quản lý khác. Trong đó có các công cụ DNSX có thể tự triển khai với
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chi phí thấp (5S, quản lý trực quan, công nhân đa kỹ năng…), các công cụ chỉ được triển
khai dựa theo đặc thù sản xuất, cần có chuyên gia (JIT, TQM,…). Do vậy tác giả khuyến
nghị DNSX với lĩnh vực tương tự cần nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng.
Những thuận lợi chung của các DNSX tại Việt Nam:
- Người lao động Việt Nam chăm chỉ, thông minh, dễ tiếp cận với văn hóa tinh gọn.
- Các DNSX đang ở thời kỳ “hái quả ngọt”, áp dụng công cụ đơn giản cũng thu về lợi ích
đáng kể.
Khó khăn chung và riêng:
- Triển khai công cụ không phù hợp với đặc thù sản xuất dẫn đến không đạt kết quả, NLĐ
mất niềm tin vào quyết định của BLĐ. Triển khai công cụ phù hợp nhưng không đi vào
chiều sâu cũng gây lãng phí. VD: 5S, AM nếu không được giám sát liên tục sẽ không
hiệu quả. 5S cần kết hợp với Nhân trắc học để cải thiện công việc, thao tác tại từng trạm
một cách khoa học. Trường hợp DNSX áp dụng công cụ mà không hiểu triết lý nền tảng
cũng sẽ gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề gốc rễ.
- BLĐ thiếu cam kết, coi nhẹ việc duy trì, nôn nóng có kết quả sẽ khiến NLĐ hành động
“đối phó”.
3. Một cách tiếp cận linh hoạt
Tác giả nhận thấy việc quản lý DNSX nói chung, triển khai Lean nói riêng còn cứng
nhắc, thiếu sự linh hoạt. Do năng lực, đặc điểm của các DNSX không giống nhau, dẫn đến
áp dụng chung “gói công cụ” cố định, triển khai theo lộ trình có sẵn sẽ không hiệu quả. Có
thể lý giải hiện tượng này bởi việc thiếu kiến thức, nguồn nhân lực chất lượng cao về quản
lý HTSX. Dưới cái nhìn tổng thể nhất: Với ngành công nghiệp dự án, nên chú trọng thiết lập
công việc tiêu chuẩn, tinh gọn task time, qua đó đồng bộ takt time. Với công nghiệp chế tạo,
tinh gọn có nhiều mục tiêu tùy thuộc dạng sản xuất và chiến lược sản xuất. Tương tự, công
nghiệp chế biến với đặc thù sản xuất liên tục, độ tận dụng máy móc cao, cần đảm bảo năng
suất và tập trung vào các điểm kiểm soát chất lượng quan trọng CCP (Critical Control Point).
Qua đó, tác giả đề xuất phân loại các HTSX của DNSX Việt Nam dựa vào độ tương
tác giữa NLĐ và máy móc, trang thiết bị trong quá trình sản xuất - D. Với: D = P * Q (1)
Trong đó : P đánh giá thời gian thao tác của NLĐ trên tổng thời gian làm việc. Q đánh
giá ảnh hưởng chất lượng sản phẩm bởi sự tập trung của NLĐ. Hai thông số này được đánh
giá cảm tính trên thang điểm 10. P càng cao với công việc yêu cầu NLĐ trực tiếp tác động
lên sản phẩm trong suốt ca làm việc và ngược lại. Q càng cao khi chất lượng sản phẩm quyết
định bởi tay nghề, kỹ năng hoặc sự tập trung thao tác của NLĐ và ngược lại. Như vậy D sẽ
nằm trong thang điểm 100, và mang giá trị lớn nhất với DNSX yêu cầu tay nghề của NLĐ
như sản xuất hàng may mặc. Giá trị D trung bình với DNSX nội thất, chế tạo máy, thời gian
chạy máy đáng kể, kết hợp thao tác của NLĐ. Giá trị D thấp nhất với DNSX có thời gian
chạy máy dài, thời gian thao tác ít, NLĐ phải theo dõi quá trình chạy máy như sản xuất vải,
nhuộm, dệt, sản xuất xi măng,… Dựa vào việc phân cấp, tác giả đưa ra các “gói công cụ”
tinh gọn có thể triển khai tương ứng dựa vào giá trị của D (Hình 1). Khi 70<D≤100, các công
cụ tập trung vào vấn đề liên quan đến sức lao động, giải quyết sự mất cân bằng giữa các trạm
sản xuất. Khi 30<D≤70, các công cụ triển khai tập trung vào bảo trì, đảm bảo năng suất và
chất lượng. Khi D≤30, các công cụ tập trung đảm bảo điều kiện làm việc của HTSX và đảm
bảo chất lượng.
Tác giả cũng đề xuất mô hình phân cấp các công cụ trong từng “gói công cụ”, với mức
phân cấp gồm: công cụ tầm cao, tầm trung và tầm thấp (Hình 2). Các công cụ tầm cao gồm:
hoạch định thẻ điểm cân bằng BSC, ma trận triển khai chính sách Hoshin Kanri, ma trận
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triển khai chất lượng QFD,… Các công cụ tầm trung gồm: sơ đồ chuỗi giá trị VSM, sơ đồ
chức năng liên phòng ban CFC, cân bằng chuyền, công nhân đa kỹ năng, cây phân tích sai
lỗi FTA,… Các công cụ tầm thấp gồm: 5whys, biểu đồ xương cá, 6S (5S&Safety), …Tương
ứng với mức phân cấp là tần suất sử dụng: công cụ hoạch định chiến lược được sử dụng với
tần suất hàng năm, ít thay đổi trong quá trình sản xuất. Công cụ tầm trung có thể điều chỉnh
theo mục tiêu của công cụ tầm cao, với tần suất sử dụng hàng tháng, hàng quý. Công cụ tầm
thấp được sử dụng nhiều nhất, hàng tuần, hàng ngày. Đây cũng là nhóm công cụ được duy
trì thường xuyên, tạo văn hóa cải tiến liên tục cho công ty. Như vậy, tác giả đưa ra quy trình
triển khai Lean một cách linh hoạt (Hình 3), trong đó tính linh hoạt thể hiện trong việc lựa
chọn và sử dụng công cụ. Việc duy trì sẽ được áp dụng tùy thuộc tình hình sản xuất.

Hình 1: Phân chia “gói công cụ” theo HTSX.
trong từng “gói công cụ”.

Hình 2: Phân chia công cụ

Hình 3: Cách tiếp cận linh hoạt.
4. Triển khai Lean tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ishikawa Seiko Việt
Nam
Công ty TNHH Ishikawa Seiko Việt Nam (Ishisei) là DNSX chi tiết máy chính xác, là
đặc trưng của SMEs tại Việt Nam, sử dụng máy móc có tuổi đời, nhân công trình độ trung
bình. Ishisei có đặc thù riêng như đơn hàng đơn chiếc, thời gian giao hàng gấp. Ishisei nằm
trong nhóm DNSX độ tương tác người – máy trung bình, công ty đã lựa chọn triển khai “gói
công cụ” tương ứng. Sau khi khai thác công cụ tầm cao BSC, Hoshin Kanri để hoạch định
chiến lược, Ishisei sử dụng công cụ tầm trung như cải tiến trọng tâm FI, bảo trì sớm IM,…
tạo sự kiện khích lệ tinh thần NLĐ. Công cụ tầm thấp được duy trì và cải tiến liên tục: 6S,
AM, PM, OPL,... Vấn đề chất lượng giải quyết bằng kết hợp TQM với làm việc nhóm chất
lượng QCC. Bảo trì theo TPM, với tinh thần chuyển giao việc bảo trì tự quản, vệ sinh-kiểm
tra-bôi trơn cho nhân viên vận hành, chuyển thời gian bảo trì không kế hoạch sang bảo trì có
kế hoạch. Bên cạnh đó, hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP của công ty được
tích hợp triết lý Lean như sản xuất kéo, hệ thống kanban điện tử e-kanban sử dụng barcode
để kiểm soát đơn hàng.
Sau hơn một năm xây dựng văn hóa Cải tiến liên tục, Ishisei thu được những thành
quả đáng khích lệ: khởi tạo môi trường làm việc 6S, leadtime các quy trình được kiểm soát
và giảm so với trước 5÷15%. Tỉ lệ hàng chất lượng trong khoảng kiểm soát 98%. Giao hàng
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đúng hẹn trong khoảng kiểm soát 60%. Tất cả máy công cụ được triển khai bảo trì dự phòng
và quản lý thông tin hư hỏng. Lợi nhuận thu được được sử dụng cho phúc lợi xã hội, cải
thiện chế độ lương thưởng nội bộ. Tuy chỉ là thành quả bước đầu, nhưng Ishisei là một ví dụ
tiêu biểu của việc tiếp cận Lean theo lộ trình linh hoạt. Tác giả tin cách tiếp cận này cũng sẽ
đem lại lợi ích cho các DNSX khác.
5. Kết luận
Bài báo đề xuất phương pháp tiếp cận Lean cho các DNSX theo một lộ trình linh hoạt.
Sự linh hoạt thể hiện ở việc xác định, lựa chọn “gói công cụ” và khai thác, triển khai, duy trì
dựa theo tình trạng HTSX. Phương pháp này đã đạt kết quả ban đầu tại công ty TNHH
Ishikawa Seiko Việt Nam. Thêm vào đó, tác giả có những nhận định riêng về các yếu tố
quyết định sự thành công trong việc tinh gọn HTSX:
- DNSX cần có cái nhìn khách quan hơn: không có phương thức quản lý HTSX nào
đem lại hiệu quả cho đến khi máy móc, con người trong HTSX tham gia vào triết lý/phương
thức đó.
- Khi văn hóa cải tiến chưa hình thành, việc nôn nóng triển khai thêm công cụ sẽ làm
hệ thống phức tạp thêm mà không đạt được kết quả. Việc tái khởi động trở nên khó khăn
hơn nhiều.
- Việc duy trì kết quả, nếu không đi kèm tinh thần cải tiến liên tục sẽ nhanh chóng bị
thất bại. Sự lơi lỏng trong việc quản lý và tạo động lực sẽ dẫn đến bỏ qua, phớt lờ các quy
tắc, công việc tiêu chuẩn.
Quan trọng nhất, chương trình tinh gọn nên được bắt đầu từ Ban lãnh đạo. Sự cam kết
theo đuổi văn hóa Cải tiến liên tục là yếu tố cốt lõi để một DNSX tinh gọn HTSX của mình
thành công.
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TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC DÒNG KHÍ XẢ QUA TUA BIN
TĂNG ÁP
PGS.TS. Lê Văn Điểm(1), TS. Vũ Văn Duy(1),
ThS. Nguyễn Chí Công(1), KS. Nguyễn Văn Thịnh(2)
1. Viện Cơ khí-Đại học Hàng hải Việt Nam
2. Đoàn 871, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng
Tóm tắt
Bài báo đưa ra cơ sở toán học và ứng dụng phần mềm Ansys-Fluent để tính toán
mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp dạng hướng trục. Mô hình
nghiên cứu được tham khảo của cụm tua bin – máy nén tăng áp khí xả VTR160 được
trang bị trên các động cơ diesel SULZER 3AL25/30.
Abstract
This article establishess the mathematic model with application of CFD to solve
the dynamics of exhaust flow through an axial turbine. The model was built based on
VTR160 turbocharger equipped on auxiliary diesel engine of SULZER 3AL25/30.
Key words: Tua bin tăng áp khí xả, CFD, VGT
1. Giới thiệu
Công nghệ thay đổi biên dạng hình học cánh tuabin khí xả tăng áp (Variable Geometry
Turbocharger - VGT) đã được nghiên cứu và áp dụng trong những năm gần đây. Việc thay
đổi biên dạng hình học cho phép thay đổi chế độ chảy của dòng khí xả qua tuabin, qua đó
thay đổi các thông số làm việc của tổ hợp tăng áp phù hợp với các chế độ tải khác nhau của
động cơ. Đối với các động cơ diesel tàu thủy, công nghệ này hầu như chưa được áp dụng.
Trên các động cơ tàu thủy cũ, chất lượng công tác của động cơ và hệ thống tăng áp suy giảm
dẫn đến tình trạng “khói đen”. Một trong những giải pháp khắc phục tình trạng trên là cải
thiện chế độ công tác của tuabin tăng áp. Nhưng thay đổi thông số nào của cụm tua bin này
cho phù hợp? Để trả lời câu hỏi này, nhóm tác giả đưa ra giải pháp ứng dụng phương pháp
số để tính toán mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp. Từ đó đánh giá hiệu
quả chuyển đổi năng lượng của dòng khí xả thành công suất trên trục tua bin, đưa ra cơ sở
khoa học và tính toán mô phỏng yếu tố chính làm giảm hiệu quả chuyển đổi này.
Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả đưa ra qui trình nghiên cứu nói chung và triển khai
bước đầu cho bài toán nghiên cứu sự ảnh hưởng của góc đặt cánh hướng dòng vào tua bin
tới hiệu quả chuyển đổi năng lượng khí xả.
2. Mô hình nghiên cứu và cơ sở toán học
2.1. Mô hình nghiên cứu
Hình 1 là ảnh chụp cụm rô to và vành ống phun (cánh hướng) của tuabin tăng áp
VTR160 tại phòng thí nghiệm khoa Máy tàu biển, trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
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Hình 1. Hình dạng thật roto và vành cánh hướng tua bin khí xả

Phần tua bin ở đây có dạng hướng trục, bao gồm phần dẫn dòng từ miệng khí xả, qua
cánh hướng và đi vào cánh tua bin. Để thuận tiện cho việc tính toán mô phỏng ta có thể mô
hình hóa như sau:

Cánh hướng

Cánh tua bin

Đầu ra

Đầu vào

- Khí xả

- năng lượng khí xả

- công suất trên trục

Hình 2. Mô hình nghiên cứu

Ở đây, đầu vào là năng lượng khí xả, thể hiện qua các thông số như nhiệt độ, vận tốc,
áp suất; đầu ra là mô men và số vòng quay trên trục.
2.2. Cơ sở toán học
- Về thủy khí động lực học: Đây là bài toán máy cánh dẫn hướng trục với lưu chất dạng
nén được (Hình 3). Vì vậy, sự tương tác và trao đổi năng lượng của dòng khí xả thành công
suất trên trục tua bin sẽ tuân thủ theo các phương trình chủ đạo như sau: [2,3]
I

I

I

V

s

r

Phương trình Euler cho dòng
V khí qua tua bin:

Hình 3. Tam giác tốc độ tạo 3 mặt cắt
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c p T2  T1  


U 2 u1  u2
tan  2  tan 1 

g U  u1


(1)

Trong đó:
U = ω.r là vận tốc theo; V là vận tốc tổng hợp; VR: là vận tốc tương đối; v1=V1.sinα1;
v2=V2sinα2; u1=V1.cosα1; u2=V2.cosα2; v1R=V1R.sinβ1; v2R=V2R.sinβ2; T là nhiệt độ; cp là hệ
số áp suất…
Tính toán lưu lượng khí xả động cơ SULZER 3AL25/30.
- Số xylanh

:3

- Đường kính xylanh : 250 mm
- Hành trình Piston

: 300 mm

- Thể tích xylanh

: 14726 cm3

- Vòng quay

: 750 vg/ph

- Công suất định mức : 408 kW
- Suất tiêu hao nhiên liệu
- Nhiệt độ khí xả

: 192,5 g/kW.h
: 815 K

- Áp suất tăng áp Pk

: 216,4 kpa

Theo công thức 10.58 trang 221 cuốn “ lý thuyết động cơ Diesel” - GS.TS Lê Viết
Lượng, nhà xuất bản GTVT năm 2000.[3]
Suất tiêu hao khí xả qua tuabin được tính:
Glt  Gk  bh 

g e .N e
. s . .L0 . a  1
3600

(2)

Trong đó:
ge – Suất tiêu hao nhiên liệu: ge = 192,5 g/kW.h = 0,1925 kg/kW.h
Ne – Công suất động cơ: Ne = 408 kW
µs – Khối lượng 1 kmol không khí: µs = 28,95 kg/kmol
α – Hệ số dư lượng không khí. Chọn theo trang 30 tài liệu trên, với động cơ thấp tốc
α = 2.
L0 – Lượng không khí lý thuyết đốt cháy 1 kg nhiên liệu: L0 = 0,495 kg/kmol
φa – Hệ số khí quyét: φa = 1,05
Thay các giá trị trên vào phương trình ta tính được:
Glt 

0,1925.408
.(28,95.2.0,495.1,05  1) = 0,678 kg/s.
3600

Vậy suất tiêu hao khí qua tuabin cũng là lưu lượng không khí ra khỏi động cơ là Glt =
0,678 kg/s.
Ta xác định được trường vận tốc và năng lượng qua phương trình động lượng và phương
trình năng lượng:
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  v      v v   p     v  v t    g  F
t






  E     v   E  p      keff T   sh
t

(3)
(4)

Trong đó E: là năng lượng; T: nhiệt độ; p: áp suất; : khối lượng riêng; : hệ số nhớt
động lực học; g: gia tốc trọng trường; F, sk: kể đến yếu tố ảnh hưởng khác.
- Về phương pháp số: Bài toán được chia làm hai vùng, vùng một tính từ mặt vào qua
cánh hướng đến trước khi đi vào cánh tua bin (vùng tĩnh); vùng hai từ đầu ra của vùng 1
tương tác với cánh tua bin tới đầu ra (vùng quay). Như vậy cần chú ý đặt điều kiện biên cho
đối tượng là “tường tĩnh” và “tường quay”, các kỹ thuật giải khác được lựa chọn là k-ε,
moving frame. Các cửa sổ chính được thể hiện qua hình 4, 5.[1]
- Sử dụng phương trình năng lượng

Hình 4. Đưa vào phương trình năng lượng

- Đối với khối quay sử dụng mô hình “moving frame”

Hình 5. Cửa sổ lựa chọn mô hình “moving frame”
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3. Một số kết quả và phân tích
Mô hình nghiên cứu được xây dựng lại với kích thước thật trên phần mềm Solid Work
và được chia lưới bằng phần mềm Workbench (khoảng 1,8 triệu ô lưới).

Hình 6. Mô hình bài toán 3D

Hình ảnh lưới chia trên cánh tua bin:

Hình 7. Mô hình bài toán 3D

Với mục tiêu xây dựng qui trình nghiên cứu bài toán động lực học dòng khí xả qua
tua bin tăng áp nhằm đánh giá hiệu quả chuyển đổi năng lượng của dòng khí xả thành công
suất trên trục tua bin. Trong phạm vi bài báo này, số liệu đầu vào được tính cho một điểm
làm việc để minh chứng cho nội dung của phương pháp, kết quả tính toán dừng lại ở việc
làm rõ các thông số động lực học.
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Bảng 1: Thông số đầu vào
Số vòng quay
tua bin
12.000 vòng
/phút

Nhiệt độ khí xả (0C), đầu
vào

Nhiệt độ khí xả (0C),
đầu ra

450

380

Sau khi tính toán ta có được trường phân bố áp suất, vận tốc dòng khí và nhiệt độ tại
mọi điểm trong không gian tính toán, từ đây ta sẽ xác định được mô men và công suất trên
trục tua bin.

Hình 8. Phân bố áp suất trong tua bin
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Ta thấy dần về phía ra của cánh hướng dòng, do tiết diện thu hẹp lại cho nên tốc độ dòng
khí tăng nhanh và áp suất tại đó giảm.
Nhiệt độ được ấn định theo số liệu đầu vào, vì vậy cần phải tính toán sơ bộ hoặc có số
liệu thực nghiệm tương ứng với mỗi điểm làm việc của tua bin tăng áp. Dưới đây là phân bố
nhiệt độ trong tua bin của dòng khí xả:

Hình 9. Phân bố nhiệt độ trong tua bin

Trường phân bố vận tốc của dòng khí xả qua tua bin cho phép ta đánh giá được tổn thất
năng lượng:

Hình 10. Phân bố vận tốc trong tua bin
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Khi vận tốc dòng khí xả qua cánh hướng tăng sẽ làm tăng hiệu quả chuyển đổi năng
lượng nhưng cũng đồng thời làm tăng tổn thất năng lượng (tổn thất tỷ lệ thuận với bình
phương tốc độ dòng), vì vậy cần tính toán góc đặt cánh hướng sao cho phù hợp nhất.
Ta có thể đưa ra mô men trên trục của một cánh tua bin (cánh quay) như sau:
Bảng 2: Kết quả tính toán mô men trên cánh tua bin

Ở đây, số cánh tua bin là 53 cho nên ta có tổng mô men trục quay do dãy cánh tua bin
tạo ra khi ấn định số vòng quay là 12000 vòng /phút là: Mt = 53 x 120,68192 = 6396,14 N.m.
4. Kết luận
Bài báo đã xây dựng được qui trình ứng dụng CFD và cụ thể là phần mềm Fluent-Ansys
để tính toán mô phỏng cụm tua bin tăng áp động cơ diesel. Các kết quả tính toán cho phép
các chuyên gia về lĩnh vực khai thác máy tàu thủy có cơ sở để đánh giá khả năng chuyển đổi
năng lượng của dòng khí xả thành công suất trên trục tua bin cũng như đưa ra được giải pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động của động cơ. Đối với các động cơ diesel cũ, một trong các biện
pháp cải thiện chất lượng làm việc của hệ thống tăng áp là thay thế cụm ống phun có biên
dạng cánh phù hợp với chế độ khai thác nhất định.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. www.Ansys.com
[2]. Jack D. Mattingly. Elements of gas turbine propulsion. McGraw-Hill Book Co.
1996
[3]. Lê Viết Lượng. Lý thuyết động cơ diesel. Nhà xuất bản giáo dục. 2000
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VẬT LIỆU COM POSIT VÀ CÔNG NGHỆ QUẤN CHẾ TẠO CÁC BÌNH CHỊU ÁP
CÓ KẾT CẤU TRÒN XOAY
ThS. Trần Thanh Vân
Viện Cơ Khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt: Bài báo trình bày về vật liệu chế tạo bình chịu áp có kết cấu hình trụ được làm từ
vật liệu composit, đưa ra công nghệ quấn là công nghệ thích hợp chế tạo các kết cấu tròn
xoay, từ đó phân tích ưu nhược điểm để đưa ra phạm vi cho người sử dụng.
1.Đặt vấn đề:
Ở nước ta hiện nay, việc chế tạo và sản xuất các loại sản phẩm bằng vật liệu composit
đang trong giai đoạn phát triển dựa nhiều vào kinh nghiệm thuần túy. Do đó việc nghiên cứu
vật liệu, công nghệ chế tạo để có thể thiết kế chế tạo các sản phẩm làm bằng composit là
việc làm mang tính cấp thiết hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp vật liệu và công nghệ vừa đảm
bảo các tính năng kỹ thuật vừa đảm bảo tính kinh tế. Chính vì vậy bài báo đi vào nghiên
cứu và tìm hiểu về vật liệu composit cốt sợi thủ tinh và công nghệ quấn đưa ra sản phẩm phù
hợp ứng dụng trong điều kiện Việt Nam.

Một số kết cấu tròn xoay được chế tạo từ vật compozit cốt sợi liên tục theo công
nghệ quấn.
2.Vật liệu composit trong chế tạo bình chịu áp
Vật liệu compozit là loại vật liệu được tạo nên từ hai hay nhiều loại vật liệu thành
phần khác nhau, nhằm mục đích tạo nên một vật liệu mới, ưu việt và bền hơn so với vật liệu
thành phần. Vật liệu Composite được cấu tạo từ các thành phần cốt nhằm đảm bảo cho
Composite có được các đặc tính cơ học cần thiết và vật liệu nền đảm bảo cho các thành phần
của Composite liên kết, làm việc hài hoà với nhau.Nhìn chung, mỗi vật liệu composite gồm
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một hay nhiều pha gián đoạn được phân bố trong một pha liên tục duy nhất. (Pha là một loại
vật liệu thành phần nằm trong cấu trúc của vật liệu composite.) Pha liên tục gọi là vật liệu
nền (matrice), thường làm nhiệm vụ liên kết các pha gián đoạn lại. Pha gián đoạn được gọi
là cốt hay vật liệu tăng cường (renfot) được trộn vào pha nền làm tăng cơ tính, tính kết dính,
chống mòn, chống xước ...
Vật liệu compozit cốt sợi liên tục sử dụng trong công nghệ quấn thường là compozit
nền polyme nhiệt rắn cốt sợi thủy tinh, cốt sợi cac bon và cốt sợi hữu cơ (kevla). Các máy
quấn vật liệu compozit hiện nay được điều khiển tự động, cho phép quấn chế tạo các chi tiết
có các hình dạng phức tạp khác nhau .Trong thực tiễn đó là sản phẩm dạng thân cánh thiết
bị bay, vỏ động cơ nhiên liệu rắn, các ống dẫn thủy khí, các thùng chứa nhiên liệu, ống
phóng; các hệ thống ống dẫn dầu, ống dẫn nước, các vỏ chai chứa khí nén, các vỏ bình chứa
khí ga hóa lỏng cho ô tô, các vỏ bình ga dân dụng, các vỏ bình lọc nước sạch…
Chế tạo vỏ chịu lực của bình chịu áp suất cao sử dụng vật liệu compozit cốt sợi đơn
hướng (sợi liên tục), vật liệu này có độ bền kéo cao trên nền polime.
Qua các nghiên cứu các loại vật liệu compozit cốt sợi thuỷ tinh nền polime có tính
chất ổn định, độ bền kéo cao và giá thành rẻ. Ngoài ra, tỷ trọng thấp và mô đun đàn hồi
không lớn so với các vật liệu compozit khác. Chính vì vậy hiện nay compozit cốt sợi thủy
tinh, đặc biệt là sợi thủy tinh độ bền cao được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp nói
chung và mọi mặt của đời sống xã hội.
Bảng 1. Đặc tính cơ học vật liệu compozit đơn hướng trên nền polyme.
Giới hạn
bền kéo

Mô đun đàn
hồi kéo

Độ giãn dài
tương đối

 вк ,

Eм ,

к ,

g/cm3

МPа

GPа

%

2,02

1750

55

3,18

1,35

1980

69

2,87

1,58

1420

110

1,29

Compozit cốt sợi đơn hướng
nền polyme:

Mật độ

Sợi + Nền
Compozit cốt sợi thủy tinh:
РВМН-9 + ЭДТ-10
Compozit cốt sợi hữu cơ:
“Армос-6” + ЭДТ-10
Compozit cốt sợi các bon:
УКН-5000 + ЭДТ-10

к ,

3. Cấu tạo bình chịu áp
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Các kết cấu vỏ tròn xoay làm từ compozit thường có cấu tạo gồm hai phần. Phần
chịu lực bên ngoài được quấn từ sợi compozit; phần vỏ kín bên trong làm từ polyme hoặc
cao su. Sử dụng vật liệu compozit tiên tiến trong thiết kế chế tạo các kết cấu vỏ tròn xoay
chịu áp lực trong, cho phép tạo ra một thế hệ sản phẩm mới có tính năng vượt trội so với sản
phẩm từ kim loại có kết cấu tương tự: khối lượng giảm 1,5-2,5 lần, có độ bền chống ăn mòn
cao, thời gian phục vụ lâu dài, an toàn trong sử dụng.
Về khối lượng nếu không xét cụ thể đến kết cấu riêng thì khối lượng các vỏ giảm dần
theo thứ tự: vỏ kim loại (hợp kim), vỏ liên hợp compozit - kim loại và vỏ compozit.

Cấu tạo bình chịu áp
4. Công nghệ quấn chế tạo bình chịu áp:
Bình chịu áp compozit được chế tạo bằng công nghệ quấn. Công nghệ quấn- là công
nghệ tạo hình các kết cấu vỏ mỏng bằng cách quấn căng đều các sợi cốt được tẩm nhựa nền
trên trục quấn (khuôn quấn) quay đều theo quỹ đạo đã được thiết kế cho lớp vỏ compozit
nhất định.
Trong công nghệ này, sợi tẩm thấm nhựa được quấn lên trục khuôn quay ở góc phù
hợp, bằng cách điều chỉnh tốc độ dịch chuyển của bộ phận cấp sợi và tốc độ quay của trục
khuôn có thể phân bố sợi ở các góc mong muốn.
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Công nghệ quấn
Căn cứ vào trạng thái nền và cốt trong băng quấn là chất lỏng hay dạng dẻo nhớt
người ta chia thành hai phương pháp quấn: quấn ướt và quấn khô . Các sơ đồ quấn ướt và
quấn khô .
Quấn ướt: Tẩm nền vào cốt được thực hiện trực tiếp trên trục quấn trước khi quấn,
việc tạo hình chi tiết và vật liệu được phối hợp cùng một lúc

Sơ đồ quấn ướt
1- các cọc sợi; 2- giá mắc; 3- dẫn hướng; 4- lớp quấn xoắn; 5- trục quấn; 6- lớp quấn
ngang; 7- dẫn động quay; 8- thùng tẩm; 9- băng quấn (bó sợi cốt)
Quấn khô: Quá trình quấn được tiến hành riêng biệt, các sợi cốt được tẩm nhựa nền và
sấy sơ bộ trong các thiết bị chuyên dụng
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Sơ đồ quấn khô:
1- trục quấn; 2- bôbin prepreg; 3- màng chia; 4- bộ nung; 5- bàn chạy dao; 6- giá
trượt; 7- đầu quấn; 8- thiết bị điều khiển sức căng băng quấn; I…IV- các bậc tự do
của máy.
Bảng 2 : So sánh ưu nhược điểm của phương pháp quấn ướt và quấn khô
Thông số

Quấn ướt

Quấn Khô

Độ sạch

Kém

Tốt

Điều chỉnh hàm lượng nhựa

Kém, phụ thuộc nhiều
yếu tố

Tốt (ở tốc độ quấn và nhiệt
độ quấn không đổi)

Đảm bảo chất lượng

Kém

Tốt

Sử dụng hệ nhựa phức tạp

Được

Khó

Hư hỏng sợi

Ít hư hỏng

Phụ thuộc nhà sản xuất
prepreg

Bảo quản nguyên liệu

Rất dễ( thời gian sống
dài)

Bảo quản lạnh

Tốc độ quấn

Thấp (Phụ thuộc chất
lượng sợi và máy quấn)

Cao

Đóng rắn ở nhiệt độ phòng

Có thể

Không thể

Giá thành

Thấp

Cao

5.Kết luận
Bài báo đã đi phân tích vật liệu composit là loại vật liệu hiện đại với công nghệ quấn
để chế tạo các kết cấu tròn xay. Từ đó làm tài liệu giúp cho ai quan tâm và nghiên cứu về
vấn đề này.
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PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG
SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ (EFI)
ANALYSIS THE FUEL ADAPTIVE OF GASOLINE ENGINE
USING ELECTRICAL FUEL INJECTOR SYSTEM (EFI)
KS. TRẦN XUÂN THẾ
Viện Cơ khí, Trường ĐHHH
Tóm tắt: Bài báo tiến hành phân tích đáp ứng nhiên liệu của động cơ xăng sử dụng
hệ thống phun xăng điện tử (EFI) trong các điều kiện khai thác thực tế, cũng như phân tích
sự thay đổi trong đáp ứng nhiên liệu của động cơ khi ô tô gặp phải một số vấn đề về kỹ thuật
như mất độ chân không hay cảm biến MAF bị bẩn.
Abstract: This article analyze the fuel adaptive of gasoline engine using electrical fuel
injector system (EFI) in the real operational conditions, as well as analyzing the variation
in fuel adaptive of engine once cars run down in technical problems such as Vacuum Leak
or dirty MAF sensor.
Từ khóa: Hệ thống EFI động cơ, đáp ứng nhiên liệu động cơ, ECU học cách sử dụng
nhiên liệu
Trên các mẫu xe ô tô hiện đại ngày nay, hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử
được sử dụng phổ biến nhằm tiết kiệm tối đa nhiên liệu. Nguyên lý làm việc của hệ thống
phun xăng điện tử có một số điểm khác nhau đối với các hãng xe. Tuy nhiên, hầu hết đều
dựa trên những lý thuyết cơ bản về đáp ứng nhiên liệu của động cơ. Việc nắm được một cách
sâu sắc những lý thuyết này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc nghiên cứu cũng như chẩn
đoán trạng thái kỹ thuật của động cơ trong thực tế.
1. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ ĐÁP ỨNG NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ.
Hai thông số quan trọng chúng ta cần phải nhắc tới đó là giá trị Long Term Fuel Trim
(LTFT) và Short Term Fuel Trim (STFT), đây là hai thông số biểu thị một cách định lượng
mức độ đáp ứng về nhiên liệu của động cơ. Hai thông số này được ECU ghi nhận lại trong
các điều kiện làm việc khác nhau của động cơ.
Thông tin về LTFT sẽ được
lưu trữ ở tất cả các điều kiện vòng
quay thể hiện bằng các ô vuông
trên hình 1, các ô vuông này được
gọi là các Fuel Cell.
Trên đồ thị hình 1 có thế
thấy, giá trị của LTFT được khi lại
tại từng vòng quay trong các chế
độ tải động cơ khác nhau.
Ví dụ : Tại chế độ tải 10%
khi động cơ quay 800 rpm ta kí
hiệu (10%, 800 rpm) thì LTFT =
15%

Hình 1 : Bản đồ đáp ứng nhiên liệu
Tuy nhiên, khi giá trị của áp
suất khí nạp trong bầu khí nạp tăng lên được cảm biến MAP phát hiện, thì tại mỗi giá trị áp
suất đó, lại có một bản đồ đáp ứng nhiên liệu tương tự như hình 1, được thể hiện qua đồ thị
hình 2.
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Khi ta di chuyển xe, ta sẽ
làm thay đổi liên tục các trạng
thái của động cơ và các ô trong
Fuel Cell cũng sẽ liên tiếp được
thay đổi và xác lập lại. Ta gọi đó
là cách ECU động cơ học cách sử
dụng nhiên liệu
Việc hiểu được ECU thiết
lập các giá trị LTFT ứng với các
điều kiện làm việc cụ thể sẽ giúp
chúng ta biết cách kiểm tra động
cơ tại các trạng thái khác nhau.
Ta xét một ví dụ về đồ thị
của Long Term Fuel Trim :

Hình 2 : Lưới bản đồ đáp ứng nhiên liệu

Tai vòng quay 800 rpm giá
trị của LTFT = 15% ( giá trị
LTFT lớn hơn 25% báo hiệu có
vấn đề về việc sử dụng nhiên liệu
của động cơ, trị số của LTFT càng
cao tình trạng sử dụng nhiên liệu
đông cơ càng kém). Tại vòng
quay 2200 rpm giá trị LTFT lúc
này bằng 0, có thể do đáp ứng
nhiên liệu ở vòng quay này được
cải thiện hoặc là do thông tin về
LTFT ở vòng quay 2200 rpm này
chưa được lưu giữ trước đó.
Phân tích một ví dụ cụ thể
về cách ECU động cơ học cách sử
dụng nhiên liệu.
Giả sử một động cơ đang có
bản đồ đáp ưng nhiên liệu như

Hình 3 : Đồ thị thay đổi trị số của LTFT tại
các vòng quay khác nhau
trên hình 4. Sau một thời gian hoạt động, ECU
nhận thầy rằng giá trị của LTFT tại vòng quay
1600 rpm, chế độ 10% tải liên tục bị thay đổi
thành 8%, lúc này ECU điều khiển ghi lại thông
số trong ô nhiên liệu (1600rpm, 10%) từ 5%
thành 8%

Hình 4 : Bản đồ đáp ứng nhiên
liệu ban đầu
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Hình 5 : Sự thay đổi giá trị LTFT tại 10%
tải
2. PHÂN TÍCH THAY ĐỔI VỀ ĐÁP ỨNG NHIÊN LIỆU KHI ĐỘNG CƠ GẶP CÁC
VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
2.1. Trường hợp bầu góp khí nạp bị mất độ chân không ( Vacuum Leak)
Thông số trong các Cell nhiên liệu chỉ
có thể được thay đỏi khi tại điều kiện của nó,
cảm biến Oxy phát hiện tình trạng hỗn hợp
nhiên liệu nghèo và ECU đáp ứng lại tình
trạng này ngay lập thức thông qua Short Term
Fuel Trim (STFT) thiết lập giá trị STFT từ
5% chuyển thành 8% như trong phân tích ở
trên. Sau khi STFT đã thay đổi giá trị thành
8%, LTFT sẽ quan sát giá trị này của STFT
và LTFT sẽ thiết lập giá trị 8% nếu như STFT
vẫn giữ nguyên giá trị 8% đã xác lập.
Quan sát đồ thị hình 6 có thể thấy ban
đầu giá trị LTFT là khá cao 20%, trong khi
giá trị của STFT là 0%. Sự tác động của hiện
tượng mất áp suất chân không khi động cơ
mới khởi động và làm việc ở vòng quay thấp
là khá lớn, sự mất áp này khiến cho ECU
hiểu rằng có nhiều khí đi vào động cơ hơn
thường lệ do đó nó điều khiển tăng nhiên
liệu để đảm bảo tỷ lệ hòa trộng không khí,
nhiên liệu lý tưởng. Nhưng rõ ràng lượng
không khí không hề tăng lên, cảm biến Oxy
lúc này phát hiện dư lượng nhiên liệu nó lập
tức báo về ECU đẩy cao giá trị LTFT lên tới
20% cảnh báo về tình trạng sử dụng nhiên
liệu không hiệu quả. Tuy nhiên, khi động cơ
làm việc ổn định ở vòng quay cao, sự ảnh
hưởng của độ mất áp suất chân không,
không còn quá lớn do đó, giá trị LTFT dần
dần tiến về 0 và báo hiệu tình trạng sử dụng
nhiên liệu của động cơ là ổn định.
Một ví dụ khác, giả sử tất cả các giá trị
trong Fuel Cell đều đặt về 0 (hình 7) ( bằng
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Hình 7 : Fuel Cell sau khi Reset ECU

Hình 8 : Đáp ứng nhiên liệu LTFT quay lại
trạng thái ban đầu
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cách đặt lại giá trị, reset ECU) khi đó LTFT0 tiến về 0 (hình 8), tuy nhiên do ta chưa khắc
phục tình trạng kỹ thuật của hệ thống nên giá trị STFT vẫn như cũ nó dần dần thiết lập lại
giá trị khi chưa Reset là LTFT1
2.2.
Trường hợp cảm biến MAF bị bẩn
Trong trường hợp cảm biến MAF bị bẩn, một lượng khí đi vào bầu góp khí nạp sẽ
không được xác định, do đó dẫn
tới tình trạng hỗn hợp nhiên liệu
có thể bị nghèo. Dẫn tới việc
ECU ra điều khiển tăng lượng
phun nhiên liệu.

Hình 9 : Bản đồ đáp ứng nhiên liệu trong điều
kiện MAF bị bẩn

Để kiểm tra tình trạng này,
ta thêm Propan vào đường ống
nạp khí. Trong điều kiện kiểm tra
này ta phải nhìn vào thông số
STFT vì thông số này thể hiện
đáp ứng của hệ thống một cách
tức thời. LTFT di đã ghi nhớ
trong các Fuel Cell do đó, nó cần
them thời gian để nhận biết sự
thay đổi, vì thế không thể nhận
ra được trong một thời gian ngắn
và sẽ được ghi dần lại trong các
Fuel Cell (hình 10)
Để ý tới hai trạng thái có Fuel
Cell bằng 0 ( ở 40% tải), có thể giải
thích do động cơ hiếm khi đạt đến
trạng thái này, do đó không có thông
tin được lưu.
Ví dụ : Trạng thái (3200rpm,
10% tải) là trạng thái khi ta nhấn hết
ga ở trạng thái không tải, nếu là
người lái xe bình thường rất ít khi ta
lái xe trong những điều kiện như vậy,
do đó thông số tại đó có thể là 0. Tuy
nhiên, khi chẩn đoán ta có thể đạt
được điều kiện trên.

Điều này có thể dẫn tới lạc
hướng trong chẩn đoán, khi ta có
thể cho rằng khi tăng tốc độ động
cơ, giá trị LTFT giảm nguyên
nhân là do mất độ chân không
trong bầu nạp, để tránh vấn đề này ta có thể nhìn vào giá trị STFT trên biểu đồ hình 12 để
chứng tỏ đây là điều kiện chưa từng đạt được do xe vẫn còn mới
Hình 10 : LTFT và STFT trong tình trạng MAF bị
bẩn
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Hình 11 : Ví dụ về bản đồ đáp ứng nhiên
liệu ở một số trạng thái chưa được thiết lập

Hình 12 : Bản đồ đáp ứng nhiên liệu
trong tình huống trên
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AN OPTIMAL GEAR DESIGN METHOD FOR MINIMIZATION OF
TRANSMISSION VIBRATION
Thanh Cong Nguyen 1, Tien Dung Nguyen 2
1. School of mechanical engineering - University of Communications and Transport,
congnt@utc.edu.vn,
2. School of mechanical engineering - VietNam Maritime University,
tiendunguct@yahoo.com
Abstract: In this paper, a method for optimal design of structure parameters of gears
in order to reduce the vibration of the car gearbox during the work process is presented.
The model of a pair of interlocking gears was simplified by the two pairs of useful volume
and elastic springs. From this model, it is established the formulas in order to determine
elastic stiffness of gear, synthetic hardness a pair of interlocking gears, useful volume of
gears, private frequency and the speed limit of the gear. Selection of minimization of
transmission vibration is objective function in order to optimize structural parameters of
gears transmission. The technical parameters of the car is chosen, the optimal results show
that deviation of speed limit of gear with gear rotation speed when the preliminary design is
9688 rad/s, after calculating the design values increased 34440 rad/s. This method is used
to improve the quality of gearbox and minimize the time for design of gearbox.
Keywords: Gears; Transmission vibration; Matlab; Gearbox design; Structural
parameters
1.Introduction
The criterion of noise and vibration is one of the criteria to appreciate quality of
automobile gearbox. The ratio of transmission system and the torque were changed by the
pair of gears in the gearbox. Thus, the transmission gears are main causes of noise and
vibration of the automobile gearbox. The cause of the noise and vibrations of transmission
gears can by itself, due to structural or manufacturing error when assembly the gears.
The design aims to determine the gearbox’s feature and size parameters. These
parameters are chosen by experience before, however it is hard to achieve the best conditions.
In the scope of this article, the author introduces a method to design optimal basic parameters
of gearbox structure via the multivariate extreme value analysis with nonlinear constraints
using Sequential Quadratic Programming (SQP) Fmincon function in the Matlab
program.Using this method is to improve the quality, as well as minimizing the time gearbox
design.
2. Establishing dynamic modelling of spur gear pairs
Modelling of spur gear pair is shown in Figure 1. In a short time, contact points
between a pair of gear teeth is deformed elastically.
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rc1:base radius of driver gear; rc2:base radius of driven gear; r1: pitch radius of driving
gear; r2: pitch radius of driven gear; w: pressure angle
Figure 1: Diagram of a pair of interlocking gears
Thus, model gearboxes has the property that inertial properties J (Kg.m2) and elastic
properties is characterized by stiffness K (N/m). When vibration analysis of gears uses line
of action AB to calculate.
2.1.Dynamic modelling of spur gear pairs
Modelling of spur gear pairs in Figure 1 can be simplified as shown in Figure 2. The
gear traindescribes similar pair of disks, their mass are M1 and M2, they is associated with a
pair of spring in series has the individual stiffness respectively K1, K2.

Figure 2: Modelling of elastic oscillations of spur gear pairs
The effective mass of driving gear and driven gear M1, M2 are determined of formula:

J1
4 J1cos 2 

r12 mn2 z12cos w

(1)

J2
4 J 2cos 2 
M2  2  2 2
r2 mn z2 cos w

(2)

M1 

Where: J1, J2 – moment of inertia of driving gear and driven gear; Reference radius
m z cos
mn z1cos
, r2  n 2
;  - Tooth taper angle; mn - Normal module.
r1 
2cos
2cos
The individual tooth stiﬀness of apair of teeth in contact is obtained by assuming that
one of the mating gears is rigid and applying load to the other. The individual stiﬀness Ki at
any meshing position i can be obtained by dividing the applied load by the deﬂection of the
tooth at that point. Characterizing the elastic property of driving gear and driven gear is the
individual stiffness K1, K2, are determined by formula:
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P1

K1 
K2 

y1max
P2
y2max

3E1I1 2 3

b1E1
h3f 1
125

(3)

3E2 I 2 2 3
 3 
b2 E2
hf 2
125

(4)



Where: P1,P2 - Tangential force on the gear pairs;
y1max, y2max - Maximum shear deformation of the teeth:
y1max 

y2max 

3
Ph
1 f1

2 E1I1



P2 h3f 2

3
Ph
1 f1

6 E1I1



2 E2 I 2



P2 h3f 2
6 E2 I 2

3
Ph
1 f1

(5)

3E1I1



P2 h3f 2

(6)

3E2 I 2

Figure 3: Components of the applied load
I1, I2 moment of inertia of tooth cross-section:
3

3

m 
m 
b1  n 
b2  n 
3
3
3
bs
bs
2 
2 

3
I1  1 1  


b2 mn3
b1mn3 ; I 2  2 2  
12
12
12
12
96
96

s1, s2- Normal pitch: s1  s2 

(7)

 mn
2

Whole depth: h f 1  h f 2  1, 25.mn
At any position in the mesh cycle,apair of teeth in contact can be modelled as two
linear springs connected in series. The system stiﬀness against the applied load, called the
combined mesh stiﬀness Kth at contact point P. At the moment, modelling of elastic
oscillations is provided the oscillation system with a effective mass Mth and a spring with
stiffness Kth can be calculated by the following equation:
M th 

M1 M 2
4 J1 J 2 cos 2 

M1  M 2  J1 z22  J 2 z12  mn2 cos

K1 K 2
2 3b1b2 E1E 2
Kth 

K1  K 2 125  b1 E1  b2 E 2 
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Own oscillation frequency of a pair of interlocking gears:

1
fn 
2

2
2
Kth
mn cos 10  J1 z2  J 2 z1  b1b2 E1 E 2

M th 100cos
 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

(10)
2.2.The cause of vibration of a pair of interlocking gears
Excitation frequency of driving gear:

f 

n1 z1
60

(11)

Resonance occurs when excitation frequency f = fn, coincides with very strong
oscillation of a pair of interlocking gears. On the contrary, when f <<fn, then vibration will
be very small. So, vibration of a pair of interlocking gears depends on the difference between
excitation frequency of driving gear with own oscillation frequency.
Thus, if f = fn, then:
2
2
n1 z1 mn cos 10  J1 z2  J 2 z1  b1b2 E1 E 2

60 100cos
 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

(12)

2
2
mn cos 10  J1 z2  J 2 z1  b1b2 E1 E 2
So, the speed limit on the gear: ngh  3
(13)
5 z1cos
 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

3. Parameters and structural optimization of gears in the gearbox
3.1.Selecting the plan and the design parameters of gear in the gearbox
The chosen optimal design of gear structure consists of 6 parameters, including
module, width, number of teeth, tooth taper angle:

X   x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6   m, b1 , b2 ,  , z1 , z2 
Where: m – Module of gear pair; b1, b2– Width of gears (face width);  – Tooth taper
angle; z1, z2– Number of gear teeth.
3.2.Determining the objective function
Aim to reduce noise, improve the quality of the gearbox, in this paper research
vibrations of a pair of gears to choose the optimal objective function to vibration is the
smallest. Corresponding to deviation of the speed limits of gear with the rotational speed of
gear is the largest:
2
2
mn cos 10  J1 z2  J 2 z1  b1b2 E1E 2
f  x   m ax ngh  n1  m ax 3
 n1
5 z1cos
 b1E1  b2 E 2  J1 J 2

(14)

3.3.Establishing speed limits
3.3.1.Limiting module
In normal mechanical gearbox of the cars, the gear module is often in the range of 2,253 [1], so the respective limiting conditions are as follows:

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 02 – 11/2016

107

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

g(1)  2.25  m  0 ; g(2)  m  3  0

3.3.2.Limiting face width
Normally, if the gear width is defined based on the gear module, then b=kc.mn, in which
mn is the gear module and kc is a gear width coefficient. For tilt gear, kc is 7.0-8.6; for
straight gear, kc is 4.4-7[2]. Therefore, the gear width to be chosen will be
7.0mi  bng  8.6mi ; 4.4mi  bth  7.0mi , provided that the relative limited for car gearbox
are as follows:
g(3)  7.0m  b1  0 ; g(4)  b1  8.6m  0 ; g(5)  7.0m  b2  0 ; g(6)  b2  8.6m  0

3.3.3.Limiting tooth taper angle
Tooth taper angle  is the major parameters of gear. When determining  to consider
the influence on gear train, the durability of the gear and the balance of axial force…Fit
coefficient of pair of gears will increase, stable operation, noise will reduce when  increases.
But when  increases too big then axial force will increase very big and force transmission
efficiency will also reduce. When  increases to 30o then flexural strength will suddenly
reduce and contact reliability continues to increase. So, want to improve flexural strength of
the gear, do not choose too big. With gear of gearbox on the cars, taper angle of tooth 
usually within range from 22 to 340 [2], so binding conditions are:
g(7)  22    0 ; g(8)    34  0 .
g(7)  22    0 ; g(8)    34  0 ;

3.3.4.Limiting number of teeth
Number of teeth of driving gear greater than 17, so binding condition is:
g(9)  17  z1  0

3.3.5. Limiting flexural strength of the gear
To calculate the flexural strength of the gear need to determine the forces acting on
the gear pairs. The formula for calculating the forces acting on the a pair of interlocking
gears shown in Table 1.
Where: z– Number of gears to be calculated; Mtt – Calculating torque (calculated and
chosen in the section calculating bearing strength of gearbox); ms – Surface torque;  Mating angle;  - Tooth taper angle.
Table 1.The formula for calculating the forces acting on the a pair of interlocking
gears
Force

Symbol

Tangential
force

Pi

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Spur gear

Pi 

Số 02 – 11/2016

2M tt
z.ms

Helical
gear

Pi 

2M tt
z.ms

108

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

Radial
force

Ri

Ri  P.tg

Axial
force

Qi

Qi = 0

Ri 

P.tg
cos 

Qi  P.tg

So, bending stress of helical gear is determined:

 un 

PK
1,5.103 Te max i

cos2      u  , [  u ] = 250 MN/m2
2
b mn yk
y bzm

(15)

K - Coefficients depends on the stress concentration, surface
Where:
friction…, with spur gear: K = 0,24; P – Tangential force, [N]; b – face width,[m]; y- tooth
form factor; Temax– The maximum torque of engine [Nm].

So binding conditions are determined:

g10 

1,5.103 Te max
1,5.103 Te max
2
g

c
cos 2     250
os


250
;


11
0.136 b2 z2 m2
0.162 b1 z1m2

3.3.6.Limiting surface durability of the gear
Surface durability of the gear[4]:

 tx  0, 418.

PE  1
1 
.      tx 
b cos   1 2 

(16)

Where: E – Elastic modulus, E = 2,1.1011[N/m2], With spur gear: [  tx ] = 1500
MN/m2
So binding conditions are determined:

g12  0, 418
g13

4, 2.108 Te max cos 4   1 1 
    1500
m2 z1b1cos sin   z1 z2 

4, 2.108 Te max cos 4   1 1 
 0, 418
    1500
m2 z2b2cos sin   z1 z2 

4. Optimal results
With technical parameters of the car in the Table 2, the basic data for optimization
problemsare determined based on the basic parameters of the gearbox.
Table2:Technical parameters of the truck
TT

Technical parameter

Symbol

Value

Unit

1

Whole load

G

1275

KG
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2

The maximum torque of
engine

Memax

130

3

The maximum power of
the engine

Nemax

71,4

kW

4

The rotation speed of
driver gear

ne

4000

Rad/s

5

The moment of inertia
of driver gear

J1

0,005

Kg.m2

6

The moment of inertia
of driven gear

J2

0,00025

Kg.m2

N.m

Through the above analysis, optimization toolox of MATLAB used to to optimize
the gearbox of the cars [2].
fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
Where: min nonlinear fun(x)
c(x)  0 (Nonlinear inequality constraints)

Aeq = 0 (nonlinear equality constraints)

A  x  b (Nonlinear inequality constraints)
Aeq  x  beq (Nonlinear equality constraints)

lb  x  ub (Boundary limits)
Results before and after optimization is shown in Table 3.
Table 3:Results before and after optimization
Par
ameter
optimizati
on

Bef
ore
optimizat
ion

m

2.5

b1

20

b2

20

Aft
er
optimiza
tion

R
oundin
g
3

3
25,
8

2
6

24,
8

Par
ameter
optimiza
tion

2
5

Bef
ore
optimiza
tion



30

Z1
Z2

Aft
er
optimiza
tion

R
oundin
g

33,

3

97

4

19

17.
465

7

35

71,
605

1
7
1

The before optimization values of the parameters in Table 3 are instead into the
formula 10 to identify the deviation between the speed limit of gear and gear rotation speed
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when preliminary design is 9688 rad/s. Deviation of speed limit of gear with gear rotation
speed when optimal gear design is 34440 rad/s.
5. Conclusion
This paper described methods to construct mathematical models and using Matlab to
design the structural optimization of gearbox of the cars with technical parameters of the car
in Table 2. Optimal results show deviation of speed limit of gear with gear rotation speed
when the preliminary design is 9688 rad/s, after calculating the design values increased
34440 rad/s. Thus, the quality of gearbox is improved and the time for design of gearbox is
minimized.
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Abstract
This paper reports the changes of microstructure and properties in the fusion zone
(FZ) and heat – affected zone (HAZ) in dissimilar weld between Austenitic stainless steel
(304L) and low carbon steel under varying of welding parameters. The dimension of base
materials was 500x250x3 (mm). The welding current ranged from 80A to 120 (A) and travel
speed were limited 100 – 200 mm/min and constant arc voltage of 25V. The welding joints
were made by gas metal arc welding (GMAW). As the result, the microstructures and
properties in three regions had significant differences and changed under vary welding
process parameters. HAZ width and grain sizes in carbon steels are larger than stainless steel.
Besides, tensile strength and hardness were affected by welding parameters. Weld joint at
100A, 120 mm/min would be give the highest tensile strength and hardness.
Keywords: Dissimilar metal welding, welding parameters, HAZ, microstructures, OM.
1. Introduction
Nowadays, dissimilar metal welds are used in many fields such as nuclear, power,
oil and gas or shipbuilding industry… It was widely known that dissimilar metal joints are
intrinsically an uncertainty because of difference in the physical, mechanical and
metallurgical properties of the base metals to be joined. Besides, the intense heat applied
during process produces both metallurgical and physical inhomogeneity in the various zones
of the weld leading to differential properties of the weld section. Therefore, the investigation
of microstructure, solidification, phase transformation and mechanical properties during
welding process is the best way to understand the essence of welding. In other words, in
order to produce high quality joints, researching all factors affecting to mechanical properties
is necessary.
As the previous researchers, different welding regions in arc welding are classified
into three zones as fusion zone (FZ), heat – affected zone (HAZ) and base metal (BM) which
are influenced by heat input rate and heat transfer factors [3]. FZ is the area between two
pieces of base metal being melted and solidified. HAZ is the area of base metal which is not
melted and has had its microstructure and properties altered by the heat. The change of
welding parameters has different impact on weld geometry, microstructure and properties in
welding zones. For instance, as the heat input and welding speed both increase, the weld
pool becomes more elongated, shifting from elliptical to teardrop shaped [2]. Amuda [1]
shows that, under welding conditions, the primary solidification structure of stainless steel
changed from a predominantly ferrite structure to a matrix interspersed with increasing
fraction of inter – dendrite martensite in the weld metal and grain boundary martensite in the
HAZ. In the carbon welding, ferrite is formed under different shapes as grain boundary
ferrite, polygonal ferrite or acicular ferrite. Besides, upper bainite, lower bainite or
Widmanstatten can be observed [2]. Other researches also represent that grains are smaller,
the mechanical welding is better.
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Although the researching about cause – effect between welding parameters and
microstructure has invested, the problems concern dissimilar metal welding documents are
limited. Based on previous study, the objective of this study was to find out the changes of
microstructure and properties of welding between carbon steel and stainless steel under the
varying of current and welding speed.
2. Experimental materials and procedure
The base metals were 304L stainless steel and carbon steel using gas metal arc
welding process. The dimensions of plates were 500x250x3 mm. The chemical composions
of base metals, filler show in the table below.
Table 2.1. The chemical compositions
Alloys (%)

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Mo

V

SS 304L

0,09

1,54

0,49

< 0.005

0,005

18.3

7.56

0,13

0,11

Carbon steel

0,1

0,62

0,02

0,04

0,05

0,02

0,08

0.00
5

0,01

Filler ER 309L

0,08

0.7

0,8

< 0.005

< 0.003

19.7

11.8

0.1

0.09

The welding parameters in the proceses were current and welding speed shown in
the table 2.2. The values of these factors were selected by experimental statistic datas.
Table 2.2. Experimental numbers and welding parameters.
Parameters

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I (A)

60

80

100

60

80

100

60

80

100

v
(mm/min)

120

120

120

160

160

160

200

200

200

Affter welding processes, samples were cut to examine their microstructure, tensile
strength and hardness. The microstructure was observed by OM LEICA MDS4000M. The
tensile strength and the hardness were determined by WEW1000B and hardness tester
ARK600, respectively.
3. Results and discussion
3.1. Microstructure
Because of using filler ER 309L in welding process, austenite (γ) and ferrite (δ) were
formed in fusion zone (Figure 3.1a). Generally, grain morphology in FZ is equal structure
and independent of process parameters.
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Figure 3.1 (a) Microstructure in fusion zone, V = 160 mm/min, I = 100A.
According the results of hardness test indicate that HAZ width in carbon steel is
larger than stainless steel. This can be expressed by the significant difference of thermal
conductivity between carbon steel and stainless steel. Figure 3.2 shows that HAZ width in
stainless steel is very narrow and concentrates at fusion line.

Figure 3.2 Microstructure in HAZ of stainless steel, I =100A, v =
200 mm/min
By comparing microstructure in HAZ of carbon steel, grain size is much larger than
its base metal. This can be observed by comparing grain size in figure 3.2, figure 3.4 with
figure 3.3. Moreover, it depends on welding parameters. Figure 3.4 represents the change
of grain size under varying of current welding. It can be observed that if the current is
constant, the welding speed is slower, heated metal at the high temperature is kept for a long
time, grain size is larger. Meanwhile, if we consider under constant welding speed, the
increasing of current welding is cause of developing of grain size (Figure 3.5).

(a) Carbon steel
(b) Stainless steel
Figure 3.3 Microstructure of base metal.
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. (a)
(b)
(c)
Figure 3.4 Grain size in HAZ of carbon steel under varying of welding speed, I
= 100A.
(a) V = 120 mm/min, (b) V = 160 mm/min, (c) V = 200 mm/min

Figure 3.5 Grain size in HAZ of carbon steel under varying of welding
current,zz
V = 200 mm/min. (a) I = 60A, (b) I = 80A, (c) I = 200A.
3.2. Mechanical properties
The results of ultimate tensile strength and hardness test for dissimilar welding
between 304L stainless steel and carbon steel were shown significant difference affected of
current and welding speed. Figure 3.6 was shown the estimated means of tensile strength.
As the results, welding parameters at 100A and 120 mm/min would be given the highest
tensile strength.
Tensile
(KG/mm2)

strength

Welding speed (mm/min)

Figure 3.6 Tensile strength
The values of hardness are represented in the figure 3.5. As can be observed from the
chart, there are small gap among regions. Hardness in HAZ of carbon steel would be higher
than others. Besides, the hardness of sample 3 at 100A, 120 mm/min stand at the highest
level compare with others.
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Hardness (HV)

x (mm)

Figure 3.7 Hardness values
4. Conclusion
In this work, stainless steel and carbon steel were jointed using GMAW under
varying of current and welding speed. Microstructure and mechanical properties of weld
zones were investigated. From this study, following conclusions can be drawn:
- The grain sizes observed in fusion zone are equal structure and independent of
process parameters. Meanwhile, microstructure in HAZ of stainless steel and carbon steel
has significant difference and controlled by welding parameters. HAZ width and grain sizes
in carbon steels are larger than stainless steel.
- Tensile strength and hardness were affected by welding parameters. Weld joint at
100A, 120 mm/min would be give the highest tensile strength and hardness.
References:
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Công nghệ chế tạo hệ vật liệu tổ hợp Ni-Al2O3
bằng phương pháp biến dạng tạo hình
Nguyễn Thu Lê
Viện Cơ khí-Trường đại học Hàng Hải Việt Nam
I. Đặt vấn đề
Vật liệu tổ hợp nhiều lớp chức năng (FGM- Functionally gradientmaterials) là những vật liệu kỹ
thuật nhiều lớp có cấu trúc tế vi và các tính chất không đồng nhất, kết hợp với nhau tạo chức năng
đặc biệt.
Gần đây do yêu cầu mới đối với các nghành kỹ thuật hiện đại như kỹ thuật hàng không-vũ trụ, kỹ
thuật hạt nhân. Những kỹ thuật hiện đại này đòi hỏi các vật liệu phải cónhững chức năng hoặc tính
chất đặc biệt mà vật liệu thông thường không có như khả năng cách nhiệt rất cao, có độ bền nhiệt
rất cao và gradien nhiệt độ rất lớn. Những vật liệu không tương tự nhau được phối hợp với nhau,
tận dụng những ưu điểm của nhau để tạo các tính chất mới. Đó là đặc điểm nổi bật của vật liệu
FGM.
Để tạo vật liệu FGM có nhiều phương pháp khác nhau như: Phun phủ nhiệt, gia công vật liệu bột,
lắng đọng hóa học, lắng đọng vật lý, tổng hợp nhiệt độ cao, thiêu kết.
Trong số các vật liệu tổ hợp nhiều lớp chức năng có hệ vật liệu tổ hợp Ni-Al2O3 được chọn làm
đối tượng nghiên cứu vì một số lý do như sau:
1.Sự không phù hợp về bản chất giữa Ni và Al2O3 rất lớn. Do đó có thể áp dụng cho các hệ vật
liệu khác
2.Ni là loại kim loại có nhiều đặc điểm tốt, đang được nghiên cứu rất nhiều ở các công trình nghiên
cứu gần đây
3.Có tiềm năng ứng dụng cho những vùng nối tiếp giữa siêu hợp kim trên cơ sở Ni và Al2O3.
II. Công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp nhiều lớp chức năng Ni-Al2O3

Chuẩn bị vật

Tạo các lớp
vật liệu tổ hợp đơn

liệu

Tạo vật liệu tổ
hợp nhiều lớp chức
năng

1. Chuẩn bị vật liệu
Thành phần hóa học bột Ni/ Al2O3

Ký hiệu

Thành phần về thể
tích

Hệ 0

100% Al2O3 – 0% Ni

Hệ 1

95% Al2O3 – 5% Ni

Hệ 2

90% Al2O3 – 10% Ni

Hệ 3

80% Al2O3 – 20% Ni

Hệ 4

60% Al2O3 – 40% Ni

Hệ 5

50% Al2O3 – 50% Ni

Hệ 6

40% Al2O3 – 60% Ni
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Hệ 7

20% Al2O3 – 80% Ni

Hệ 8

0% Al2O3 – 100% Ni

Cỡ hạt vật liệu bột được chia theo nhóm
Ni: 3-7, 15-20, và150µm
Al2O3 : 0,5 và 22 µm
Ni và Al2O3 được phối trộn trong máy nghiền 1 giờ. Môi trường nghiền là etanol, một lượng
nhỏ chất phụ gia và chất dính kết.
2. Tạo các lớp vật liệu tổ hợp đơn Ni- Al2O3 bằng phương pháp ép nguội và thiêu kết
Hỗn hợp bột Ni, Al2O3 được ép nguội trong khuôn thép hình trụ đường kính 25mm, sau đó
thiêu kết trong môi trường khí Ar và 4% khí H2 ở nhiệt độ 13500C trong thời gian 1,5 gi, khử hơi ẩm
và giữ nhiệt ở 1500C trong 30 phút, khửchất phụ gia ở nhiệt độ 4000C và giữ nhiệt trong thời gian 2
giờ.Hàm lượng bột thích ứng cho mỗi lớp được nạp vào khuôn sao cho chiều dày cuối cùng của
mỗi lớp là 5mm tương ứng với tỷ trọng tương đối theo lý thuyết là 100%. Tỷ trọng tương đối phụ
thuộc vào áp lực ép, kích cỡ hạt. Độ co ngót của các lớp vật liệu được đo bằng thiết bị đoco ngót.
Tốc độ nâng nhiệt 3,7oC/phút đến nhiệt độ 1350oC và được giữ nhiệt trong thời gian 1,5 giờ. Cac
thông số như áp lực ép, cỡ hạt, lượng chất phụ gia được tính toán phù hợp và tối ưu, dựa vào cac
số liệu cơ bản
3. Tạo vật liệu tổ hợp nhiều lớp chức năng
Sau khi tạo được những lớp tổ hợp đơn Ni- Al2O3, chúng được xếp thành chồng và đưa tới
ép đẳng tĩnh nóng. Các lớp vật liệu tổ hợp được xếp vào một hộp thép không gỉ trong lớp bột bảo
vệ BN. Hàn kín và hút chân không 10-2 atm nhằm hút hết không khí trong các tấm vật liệu.Sau đó
ép nóng hộp dưới áp lực 88Mpa, nhiệt độ ép 1350oC với tốc độ nâng nhiệt 3,7oC/phút, áp suất trên
mỗi lớp đạt tới 138Mpa, thời gian giữ nhiệt 1,5 giờ và làm nguội tự nhiên đến nhiệt độ phòng.

Chiều dày

Hệ

5mm

AL

5mm

95% Al2O3 – 5% Ni

5mm

95% Al2O3 – 5% Ni

5mm

80% Al2O3 – 20% Ni

5mm

60% Al2O3 – 40% Ni

5mm

50% Al2O3 – 50% Ni

5mm

40% Al2O3 – 60% Ni

5mm

20% Al2O3 – 80% Ni

5mm

Ni
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III.Kết quả thực nghiệm
Thực nghiệm cho thấy tỷ trọng tương đối của mẫu ép cho các lớp 100% Al2O3, lớp trunggian
60% Al2O3 – 40% Ni và lớp 100%Ni.

Hình 1: Kết quả ép lớp 100% Al2O3

Hình2: Kết quả ép lớp 100% Ni

Hình3: Kết quả ép lớp 60% Al2O3 – 40% Ni
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Kết quả được thể hiện trên hình 1;2;3.Tỷ trọng tăng khi áp lực ép tăng, với lớp 100% Al2O3
không nhạy cảm với áp lực ép, trong khi đó lớp 100%Ni rất nhạy cảm với áp lưc ép, dễ dàng phù
hợp với chảy dẻo trong quá trình ép. Về độ co ngót của lớp 100% Ni nhanh nhất, sớm nhất và hoàn
thành sớm hơn lớp 100% Al2O3, lớp trung gian 60% Al2O3 – 40% Ni. Hành vi thiêu kết của lớp Ni
được điều chỉnh bằng việc điều chỉnh với cỡ hạt trung bình 150µm.
Công nghệ chế tạo vật liệu tổ hợp còn được nghiên cứu nhieeufcungx như còn rộng rãi trong
nhiều lĩnh vực.
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TỔ CHỨC GIỜ THỰC HÀNH NHƯ NÀO CHO HIỆU QUẢ
How to organize effective practice hours?
Nguyễn Thị Xuân Hương, Bùi Thị DIệu Thúy
Viện Cơ khí - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt: Hiện nay, các bộ môn đã rất chú trọng đến việc bố trí các tiết thực hành cho các học
phần quan trọng, nòng cốt của ngành nghề đào tạo. Số tiết thực hành được tăng lên. Thiết bị máy
móc được nhà trường trang bị khá nhiều. Nếu so với tình hình thực hành những năm về trước thì đã
là một sự quan tâm đáng mừng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn về tình hình thực hành hiện nay của
các học phần, thì cũng có rất nhiều điều khiến chúng ta đặt dấu hỏi rằng với thực tế phòng thực hành
chuyên ngành như vậy, các giảng viên sẽ phải tổ chức giờ thực hành như nào cho hiệu quả.
Abstract: Currently, the departments have been focused on practice hours for important
modules, the main ones of the training fields. The number of practicel hours was increased.
Equipment and machinery were equiped. It was a praiseworthy attention when comparing with the
past practice rooms. However, as we learn more about the current situation of the practice hours,
there are also many things we questioned that how the lecturers can do well with such specialized
practice rooms.
1. Tình hình thực hành ở các trường học hiện nay
1.1 Tình hình thực hành ở các trường học THCS, THPT
Các trường học ở các cấp bậc THCS hay THPT hiện đã được chú trọng, đầu tư vào các
phòng thực hành để góp một tiêu chí trong các tiêu chuẩn đánh giá các trường chuẩn Quốc gia của
Bộ GD và Đào tạo. Từ những môn như Lý, Hóa đến Sinh học…đều có nhiều giờ thực hành với các
dụng cụ trực quan, phù hợp hiệu quả, tương thích với nội dung bài học. Thậm chí vì là các kiến thức,
nội dung theo SGK chuẩn Quốc gia nên các bài thực hành cũng mang tính chuẩn hệ thống cao.
Các tiết thực hành của các trường học ở các cấp bậc này xét tổng thể vẫn là đơn giản về nội
dung và các thiết bị, dụng cụ. Các trang thiết bị phục vụ thí nghiệm nhỏ gọn, giá cả không quá cao.
Chi phí vận hành, bảo dưỡng, lưu trữ không nhiều. Nên việc trang bị cho phòng thí nghiệm ở các
trường học này về số lượng, chủng loại không quá khó như khi thực hiện cho các trường đại học,
dạy nghề. Thí dụ như với thực hành của môn tin học, máy móc thiết bị chỉ là các máy tình để bàn.
Chúng không quá cồng kềnh, chiếm diện tích. Với môn Hóa, môn Lý, các dụng cụ chỉ là các cân kỹ
thuật, dụng cụ đo như nhiệt kế, ampe kế, bức xạ kế, đồng hồ bấm giờ, thước cặp, panme…., các
kính hiển vi, ống nghiệm, bình thủy tinh đựng hóa chất, bình tam giác để pha chế….Nên với số
lượng học sinh của một lớp 40, 50 em, thì dù chia nhóm, chia buổi vẫn đảm bảo mỗi học sinh hoặc
nhóm nhỏ 3 đến 4 học sinh đều được trực tiếp tự tay tham gia vào các quá trình thực hành. Trong
một học kỳ, những môn học trên có đến gần chục bài thực hành và các trường vẫn bố trí được, đảm
bảo giờ thực hành cho từng môn học và kỹ năng thực hành cho từng học sinh.
1.2 Tình hình thực hành ở các trường học cao đằng, dạy nghề (CĐDN)
Khi quan niệm vào đại học và học trường nghề đã không còn nặng nề như trước đây, các
trường CĐDN đã có thêm nhiều điều kiện để chiêu sinh. Các trường này cũng đầu tư mạnh vào hệ
thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, bởi đây là linh hồn chính của trường khi không dạy nặng
lý thuyết như các trường đại học. Tuy nhiên, đa số các trường cũng chỉ hoạt động cầm chừng do sự
bấp bênh của một số ngành nghề theo nhu cầu xã hội, chất lượng đầu ra chưa cao do trình độ quản
lý học và hành chưa thích ứng, các trang thiết bị vẫn thiếu nhiều, mức độ hiện đại thấp. Các học
viên chủ yếu tham quan, kiến tập, còn tự tay thao tác ít hoặc có cũng chỉ là trên các máy móc cũ.
Tuy nhiên vẫn có một số trường là vượt trội hẳn. Số lượng chiêu sinh hằng năm rất đông.
Nhờ tầm nhìn tiên tiến, có chọn lọc, các trường này không tổ chức dạy học dàn trải nhiều mã ngành,
mà chỉ chọn một hai mã ngành đặc thù, đầu tư mạnh trang thiết bị máy móc cả về chất và lượng
nhờ nguồn vốn từ các tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động... Quá trình dạy
học nghiêm túc, chú trọng kỹ năng thực hành, thực hành cả ở xưởng trường, cả ở xưởng của các
doanh nghiệp kết nối.
1.3 Thực trạng các phòng thực hành bậc ĐH
Theo số liệu của bài báo về phân tầng đại học ở Việt nam, “phòng nghiên cứu và thiết bị sử
dụng còn quá nhiều yếu kém, chỉ có 19,7% phòng thí nghiệm được đánh giá có công nghệ thiết bị

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 02 – 11/2016

121

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

hiện đại, chỉ có 15,5% phòng thí nghiệm được đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa
học mà những phòng này lại chủ yếu ở các trường đại học trọng điểm, trường hàng đầu của Việt
Nam. Thậm chí tính đến máy tính thì 3,6 giảng viên mới có 1 máy tính, 27,3 sinh viên mới có 1 máy
tính”.
“Một số trường đại học thuộc top đầu được đầu tư mạnh về phòng thí nghiệm, xưởng thực
hành thì cũng chỉ có 1 đến 2 xưởng thực hành là được đầu tư mạnh thực sự, còn lại chỉ ở mức đầu
tư cơ bản”. Do đặc thù các ngành học chuyên ngành, các trang thiết bị thực hành thường cồng kềnh,
giá đắt đỏ, chi phí duy tu, bảo dưỡng cao nên số lượng trang thiết bị không đủ cho sinh viên thực
hành, có chăng chỉ đủ để giới thiệu cho việc tham quan, kiến tập. Với các trường đại học, số lượng
mã ngành nhiều, nhưng học phí lại thu ở mức thấp, lại phải đầu tư dàn trải cho nhiều xưởng thực
hành của nhiều chuyên ngành. Bên cạnh đó việc liên kết đào tạo với các tổ chức cá nhân về xuất
khẩu lao động hay chuyển giao công nghệ khó thiết lập như ở các trường nghề. Nên việc có một
xưởng thực hành với nhiều thiết bị mô hình thực tập tay nghề như 3 hay 4 chiếc ô tô, hay xe nâng,
cần trục thiếu nhi, cùng các thiết bị kiểm tra chẩn đoán như hệ thống khảo sát công suất động cơ
đốt trong, hệ thống thủy lực, hay kiểm tra phanh ô tô… đủ cho các sinh viên thực tập tay nghề, tháo
lắp, sửa chữa thực thụ như những kỹ sư, thợ lành nghề là chuyện vô cùng khó.
Thế là với những phòng thí nghiệm hay xưởng thực hành được đầu tư bài bản thì “ các phòng
thí nghiệm chỉ dành cho đào tạo cao học, nghiên cứu sinh hoặc hợp đồng dịch vụ. Việc tiếp cận máy
móc hiện đại của sinh viên gặp không ít khó khăn. Ngay tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM,
nhiều sinh viên phản ánh rất khó tiếp cận các máy móc đắt tiền dù các phòng thí nghiệm hiện nay
không thiếu”. Trong khi những phòng thí nghiệm hay xưởng thực hành còn lại chỉ được trang bị ở
mức cơ bản, các máy móc, thiết bị thiếu nhiều, nên khó đáp ứng yêu cầu thực hành cho các học
phần khi đã giảm số tiết lý thuyết hàn lâm.
Khi các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành dần được đầu tư, cải tiến, thì lại gặp khó khăn
trong quản lý sử dụng trang thiết bị của kỹ thuật viên hay giảng viên, trong quản lý việc dạy thực
hành cho sinh viên cũng như trong công việc duy tu, bảo dưỡng, lưu trữ thiết bị. Máy móc, trang
thiết bị mới, công nghệ mới, nhưng chất lượng bàn giao từ cơ sở cung cấp thiết bị với các xưởng
thực hành chưa đảm bảo. Một phần do trình độ truyền đạt cũng như bản thân các kỹ thuật viên bàn
giao máy này không là chuyên gia trong các lĩnh vực đó. Các giảng viên thực hành phải tự mò mẫm
để sử dụng, nên trình độ sử dụng, thao tác của các kỹ thuật viên hay giảng viên này chưa thuần
thục. Thời gian dành cho khâu chuẩn bị quá nhiều làm giảm sức hút của bài học, cản trở sự theo
dõi liền mạch của sinh viên. Có nhiều thiết bị, máy móc, độ tin cậy chưa cao. Chỉ sau vài lần sử dụng
là gặp sự cố. Nếu không để ý, chỉ cần một sơ suất nhỏ là gây khó khăn cho việc bảo dưỡng, duy tu.
Điều đó ảnh hưởng đến tiến độ của các giờ thực hành tiếp theo. Vì vậy mà các sinh viên khi đến giờ
thực hành, đa số cũng chỉ được tham quan, “ngó nghiêng đôi chút”. Một nhóm 10 đến 15 sinh viên
được thực hành với một máy, lại không được tận tay khám phá do lo sợ làm sai dẫn đến gây hỏng
thiết bị.
2. Một số giải pháp tổ chức giờ thực hành hiệu quả
Chúng ta đều biết rằng, trong công tác dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng, vai trò
của các phòng thí nghiệm là cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ
sinh học hay nghiên cứu cơ bản. Khi các sinh viên được trực tiếp thực hành, họ mới có thể tự mình
tìm tòi, phát hiện kiến thức trên sản phẩm thực hành, từng bước hình thành các kỹ năng kỹ xảo, từ
đó phát huy tính tích cực tư duy, tự lực, chủ động cho người học, tạo hứng thú học tập yêu thích
môn học, ngành nghề. Trong tình trạng các phòng thí nghiệm thực hành như hiện nay, việc dạy và
học vẫn phải tiếp tục, vẫn phải đảm bảo chất lượng để đáp ứng nhu cầu xã hội. Có thể tham khảo
một số giải pháp như sau để có được những giờ thực hành chất lượng.
*. Với bộ môn:
Để đảm bảo tính chuẩn hệ thống của các bài thực hành: các bộ môn tổ chức thảo luận chuyên
đề “xây dựng các bài thực hành” cho từng học phần. Giảng viên phụ trách môn sau khi khảo sát tình
hình phòng thực hành, các trang thiết bị hiện có, tham khảo các phòng thực hành ở các trường đại
học, dạy nghề khác, cùng các xưởng cơ khí, xưởng sửa chữa tư nhân để lên phương án bài thực
hành cho học phần phụ trách, kể cả cách đánh giá cũng như cách làm báo cáo thực hành của sinh
viên. Sau khi trình bày trước bộ môn, các thành viên còn lại trên tinh thần xây dựng sẽ góp ý, bổ
sung cho phù hợp. Buổi thảo luận cần có ghi biên bản cụ thể. Sau khi chỉnh sửa lại nếu cần, trưởng
bộ môn dựa trên biên bản buổi thảo luận sẽ quyết định, duyệt lần cuối các bài thực hành đảm bảo
tính cập nhật, hệ thống, không trùng lặp.
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*. Với giảng viên phụ trách học phần có bài thực hành
Để đảm bảo tính linh động cho bài thực hành khi phòng thực hành không có đủ trang thiết bị
máy móc: giảng viên có thể sử dụng các cách từ trình chiếu, ảnh chụp, bản vẽ để giới thiệu cho sinh
viên, dùng các bài viết có phom sẵn dạng như bài trắc nghiệm để kiểm tra sự tiếp thu của người
học. Các câu hỏi có thể từ đơn giản như vẽ hình dạng sơ đồ sau khi nhìn thực tế các máy móc trong
xưởng, hay trên video, chọn các hình phù hợp với lời giải thích…đến tính toán một số thông số thông
qua các thông số có được từ thực hành các máy móc có trong xưởng… Các dạng bài trắc nghiệm
này có ưu điểm là nhanh, dễ hiểu, yêu cầu người học phải kết hợp giữa thực hành thao tác trên máy
hay kiến tập với suy luận từ lý thuyết đã học để giải quyết. Có thể tham khảo thêm các bài trắc
nghiệm có trong sách thực hành của sinh viên của một số hệ thống thực hành đã có sẵn.
Để đảm bảo tính đa dạng cho bài thực hành, có viết, có thực hành, có suy luận: giảng viên
phụ trách phải đầu tư thời gian tham khảo các phòng thí nghiệm, thực hành khác, kể cả các xưởng
cơ khí, xưởng sửa chữa tư nhân, tham khảo các thao tác từ thủ công cho đến hiện đại để đảm bảo
các sinh viên được tự tay thao tác trong giờ thực hành.
Để đảm bảo chất lượng thực hành của từng sinh viên cũng như bảo quản giữ gìn máy móc:
các giảng viên có thể chia nhóm nhỏ 2 đến 3 sinh viên, trong đó một người chuyên ghi chép, còn lại
sẽ trực tiếp thao tác và có thể luân phiên thay đổi. Cần nhấn mạnh trách nhiệm bảo quản trang thiết
bị của sinh viên cũng như giảng viên trước mỗi giờ thực hành.
*. Về phía Khoa, Viện, Nhà trường
Để đảm bảo chất lượng, tính hệ thống chung cho các giờ thực hành: Khoa/Viện cần rà soát
lại tất cả các trang thiết bị hiện có tại Phòng thực hành. Chạy thử, đánh giá độ tin cậy của máy móc
đề lên quy trình thao tác thực hành với từng máy, nội quy, quy định sử dụng, bảo dưỡng, lưu trữ…
Bố trí các kỹ thuật viên, giảng viên hướng dẫn thực hành phù hợp, thao tác truyền đạt dễ hiểu.
Duyệt kinh phí đào tạo bài bản để có đội ngũ chất lượng.
Hệ thống các bài thực hành trong toàn Khoa/Viện để tránh trùng lặp giữa các môn. Cử người
tham dự các buổi thảo luận của bộ môn để giới thiệu máy móc, đánh giá tính khả thi của các bài
thực hành.
Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc các doanh nghiệp tư nhân để có
điều kiện tham quan quy trình sản xuất, hợp tác đưa sinh viên đi thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ
năng nghề, giúp giảm chi phí đầu tư cơ sở, vật chất, vừa gắn liền đào tạo với nhu cầu thực tế của
các doanh nghiệp.
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