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ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ DAO ĐỘNG ÔTÔ
DINAMIC MODEL AND CONTROLLER DESIGN OF CAR VIBRATION SYSTEM
TS. Hoàng Mạnh Cường
Bộ môn Cơ điện tử, Viện Cơ Khí, ĐH Hàng Hải VN
Tóm tắt
Trong bài báo này, nghiên cứu dao động của oto khi di chuyển trên đường thẳng với mặt
đường không bằng phẳng, trước tiên việc thiết lập phương trình vi phân chuyển động dựa trên mô
hình dao động được thực hiện, tiếp theo là thiết kế quy luật điều khiển nhằm giảm dao động cho
thân xe, cuối cùng là phân tích các đáp ứng của hệ thống trước và sau điều khiển ứng với một số
dạng mặt đường khác nhau.
Abstract
In this paper, researchs the vibartion of cars moving on straight lines with uneven surfaces.
First, the author introduce differential equations of motion, which is based on the vibration model.
Second, establish control regulations in order to reduce the vibration of the car body. Third, analyze
the response of the previous system that control regulations are not carried out and the response of
the later system that control rules were applied with different types of road surfaces .
1. Mở đầu
Khi xe ôtô chuyển động trên đường, sự mấp mô của biên dạng đường là nguyên nhân chính
gây ra dao động của ôtô. Dao động của ôtô ảnh hưởng xấu đến con người, hàng hóa chuyên trở
trên xe, đến khả năng làm việc và tuổi thọ của xe. Do đó, việc nghiên cứu các đáp ứng động lực học
của hệ dao động xe ôtô để từ đó đưa ra giải pháp làm giảm dao động của xe là vấn đề thời sự và
đang được nhiều người quan tâm nghiên cứu.
2. Thiết lập phương trình vi phân chuyển động
Mô hình dao động của ô tô khi di chuyển trên đường thẳng với mặt đường không phẳng được
cho như trên hình 1, trong đó, thân xe là một vật rắn có khối lượng m chuyển động song phẳng được
treo bởi hệ thống treo với các độ cứng k3, k4 và độ cản c3, c4, gọi J là mô men quán tính của thân xe
đối với khối tâm C của nó. Các bánh xe được mô hình bởi hai khối lượng m1 và m2, độ cứng của
các bánh xe được mô hình hóa bởi các lò xo có độ cứng tương ứng là k1 và k2.

Hình 1: Mô hình dao động của ô tô trong quá trình vận hành

Bỏ qua sự dao động theo phương ngang của thân xe, từ hình vẽ ta thấy hệ có 4 bậc tự do, ta
chọn hệ toạ độ suy rộng đủ là: q1 = yC, q2 = , q3 = y1, q4 = y2, khi đó động năng, thế năng và hàm
hao tán của hệ có dạng
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Với F1 và F2 là các nội lực, ta có các lực suy rộng của các lực hoạt động không thế có dạng

QyC  F1  F2 ; Q  a1 F1  a2 F2 ; Q3  F1 ; Q4  F2

(4)

Thay (1), (2), (3) và (4) vào phương trình Lagrange loại II

d  T  T
 


 Qi 


dt  qi  qi
qi qi
(5)
Ta được hệ phương trình vi phân mô tả dao động của ô tô trong quá trình vận hành có dạng như
sau
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3. Xây dựng luật điều khiển giảm dao động
Trong nghiên cứu này, việc giảm dao động của thân xe được ưu tiên, tức là ta cố gắng giảm
biên độ dao động của hai biến yC và , hai biến còn lại là y1, y2 đặc trưng cho sự dịch chuyển của
bánh xe không phải là mục tiêu điều khiển. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng chỉ tập trung điều
khiển cho biên độ hai biến yC và  giảm xuống, còn biên độ hai biến y1, y2 là lớn tùy ý. Điều này trái
với yêu cầu thực tế, vì nếu hai bánh xe dao động quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ vận hành xe.
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Hai biến điều khiển trong bài toán này là hai lực F1 , F2 đặt vào điểm cuối của hệ thống giảm chấn
nối với thân xe. Sau đây, dựa vào phương trình (6), ta sẽ xây dựng mô hình điều khiển trong không
gian trạng thái của đối tượng này.
Trước tiên ta đưa hệ (6) về mô hình không gian trạng thái bằng cách đặt

x1  q, x2 = q

(13)

Phương trình (6) sẽ được viết dưới dạng hệ phương trình như sau
I   x1   0 
 x1   0
 0 
 x  = -M -1K -M -1C  x  + M -1  U + M -1  F
 2 



 2 

(14)

Trong (11), nếu chúng ta đặt
u1  k1u1  c1u1

(15)

u2  k2 u2  c2 u2

Thì (11) và (12) có thể viết lại dưới dạng như sau
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Lần lượt đặt
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Với cách đặt như trên, phương trình (14) được viết ngắn gọn dưới dạng
(18)

x = Ax + bf + pw
Trong đó, x là biến trạng thái của hệ thống, f là tín hiệu điều khiển và w là nhiễu.

Chúng ta có thể thiết kế bộ điều khiển chủ động bằng phương pháp LQR. Tín hiệu điều khiển
có dạng
f = K lqr x

(19)

K lqr = R 1BT P

(20)

Trong đó P là nghiệm của phương trình Ricatti

AT P + PA + Q - PBR 1BT P = 0

(21)

Các ma trận R, Q nằm trong phiếm hàm mục tiêu
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J   (xT Qx + uT Ru)dt

(22)

0

Chúng được chọn dựa trên yêu cầu cụ thể của bài toán và đảm bảo R, Q là các ma trận xác định
dương. Vì chúng ta tối ưu hai biến yC và  nên các ma trận R, Q có thể được chọn dưới dạng

Q1 0 0 ... 0 
0 Q 0

2


 ; RI
Q0


 ...

 0
...
0  88

(23)

Các tham số Q1, Q2 được tìm bằng phương pháp thử chọn.
4. Phân tích đáp ứng của hệ thống
Để tính toán số, các tham số của hệ thống được cho như sau: a1=1,30556(m), a2=1.04444(m),
m=1395(kg), m1=80(kg), m2=80(kg), k1=284000(N/m), k2=520000(N/m), k3=43436(N/m),
k4=54294(N/m), c1=10(Ns/m), c2=10(Ns/m), c3=1730(Ns/m), c4=1730(Ns/m).
Với các tham số được cho như trên, sau khi tính toán mô phỏng dựa trên phần mềm Matlab
ta được một số kết quả như sau:
4.1. Đáp ứng của hệ ứng với mặt đường có dạng điều hòa
u

U0
L

t

Hình 2: Mặt đường có dạng điều hòa

Với biến dạng mặt đường có dạng như hình 2, các tín hiệu đầu vào u1, u2 có dạng như
sau

u1 

U0
U
a
(1  cos t ), u2  0 [1  cos(t  2 )]
2
2
L

(24)

Trong đó, U0 là biên độ mấp mô của mặt đường,  là tần số, được tính theo công thức  = 2v/L
(với v là vận tốc của xe). Dưới đây là một số kết quả mô phỏng cho một số tốc độ chuyển động của
xe khi di chuyển trên mặt đường dạng điều hòa

Hình 3a: Đáp ứng của yC trong trường hợp U0 = 0,1(m), v = 30(km/h)

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

6

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Hình 3b: Đáp ứng của  trong trường hợp U0 = 0,1(m), v = 30(km/h)

Hình 4a: Đáp ứng của yC trong trường hợp U0 = 0,1(m), v = 80(km/h)

Hình 4b: Đáp ứng của  trong trường hợp U0 = 0,1(m), v = 80(km/h)

4.2. Đáp ứng của hệ ứng với mặt đường có dạng xung chữ nhật
u

L1

U0
L

t

Hình 5: Mặt đường có dạng hình thang

Với mặt đường có biên dạng xung như hình 5, khi đó đáp ứng của hệ trong một số trường hợp
được cho trong các hình 6 và 7
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Hình 6a: Đáp ứng của yC trong trường hợp L1 = 2,5v, L = 2L1

Hình 6b: Đáp ứng của  trong trường hợp L1 = 2,5v, L = 2L1

Hình 7a: Đáp ứng của yC trong trường hợp L1 = 5v, L = 2L1

Hình 7b: Đáp ứng của  trong trường hợp L1 = 5v, L = 2L1

4.3. Đáp ứng của hệ ứng với mặt đường có dạng hỗn hợp
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Hình 8: Mặt đường có dạng hỗn hợp

Với biên dạng mặt đường có dạng như hình 8, đáp ứng của hệ thống có dạng như sau:

Hình 9a: Đáp ứng của yC trong trường hợp mặt đường có dạng hỗn hợp

Hình 9b: Đáp ứng của  trong trường hợp mặt đường có dạng hỗn hợp

5. Kết luận
Trong bài báo này, đã áp dụng bộ điều khiển tối ưu LQR cho đối tượng là mô hình dao động
4 bậc tự do của xe ô tô. Từ các kết quả mô phỏng cho thấy, phương pháp điều khiển đưa ra cho ta
các kết quả khả quan và nhiều hứa hẹn trong việc trong việc làm giảm dao động của xe ô tô trong
quá trình vận hành.
Các hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài có thể đi theo các hướng như sau.
- Bộ điều khiển LQR là bộ điều khiển phản hồi trạng thái, vì thế cần các tín hiệu từ các biến trạng
thái của đối tượng. Tuy nhiên, không phải biến trạng thái nào cũng có thể đo đạc trực tiếp. Vì vậy,
chúng ta cần nghiên cứu thiết kế bộ quan sát trạng thái để đưa tín hiệu phản hồi về bộ điều khiển.
- Bộ điều khiển LQR cho kết quả đẹp về mặt lý thuyết nhưng trong thực tế có một nhược
điểm là khá nhạy cảm với nhiễu. Vì vậy, một hướng nghiên cứu đó là thiết kế bộ lọc nhiễu
cho hệ thống.
- Việc thiết kế các tham số trong bộ điều khiển LQR còn mang tính thử chọn. Hướng nghiên cứu
khác đó là nghiên cứu tính toán bằng thuật toán tìm kiếm để giảm bớt công sức của người thiết kế.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

9

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

[1] Nguyễn Văn Khang (2017) : Động lực học hệ nhiều vật, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
[2] Đinh Văn Phong (2010). Mô phỏng số và điều khiển các hệ cơ học. NXB Giáo dục VN, Hà Nội.
[3] K. Ogata,
River, 2010.
[4]

Modern

Control

R. C. Dorf and R. H.
Upper Saddle River, 2008.

Engineering,

Bishop,

Modern

Pearson
Control

Education,
Systems,

Upper

Pearson

[5] S.M. Savaresi, C. Poussot-Vassal, C. Spelta, O. Sename and
Semi Active Suspension Control Design for Vehicles, Elsevier, 2010.
[6]
R. T. Stefani, C. J. Savant, Jr., B. Shahian and G. H. Hostetter, Design of
Feedback Control Systems, Saunders College, 1994.

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

Saddle

Education,
L.

Dugard,

10

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

XÁC ĐỊNH VÙNG NGUY HIỂM CỦA CẦN TRỤC Ô TÔ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG
NGỪA TAI NẠN
Nguyễn Lan Hương, Phạm Đức, Phạm Thị Yến, Lê Thị Minh Phương
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt
Bài báo đề xuất cách xác định vùng nguy hiểm của cần trục ô tô và biện pháp rào ngăn
phòng ngừa tai nạn khi xảy ra sự cố rơi hàng.
Từ khóa: cần trục ô tô, sự cố, vùng nguy hiểm.
1. Đặt vấn đề
Xác định vùng nguy hiểm và làm rào ngăn cho phương tiện nâng hạ phổ biến như cần trục
ô tô khi làm hàng là vấn đề quan trọng giảm thiểu tai nạn do sự số rơi hàng. Tuy nhiên, vấn đề này
vẫn chưa có những nghiên cứu đầy đủ. Trong nhiều tài liệu về thiết bị nâng đang sử dụng và TCVN
4244-2005 “thiết bị nâng-thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật” hiện hành, cũng chưa đề cập, hoặc
chưa quy định rõ. Do vậy, thực tế sử dụng, việc xác định vùng nguy hiểm và làm rào ngăn tùy thuộc
vào kinh nghiệm của cơ sở sản xuất và người thực hiện, điều đó có thể dẫn đến phạm vi vùng nguy
hiểm không đảm bảo độ an toàn, hoặc lấy vùng nguy hiểm quá lớn gây lãng phí.
Từ thực tế đó, đòi hỏi phải có những nghiên cứu chuyên sâu để làm cơ sở chắc chắn cho
việc xác định vùng nguy hiểm của cần trục ô tô khi làm hàng. Song đây là vấn đề khá phức tạp, vì
vùng ảnh hưởng khi rơi hàng của cần trục chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như tính năng kỹ
thuật của cần trục, loại hàng hóa, điều kiện sử dụng…, nên cần có sự nghiên cứu đầy đủ, toàn diện,
bằng cả lý thuyết và thực nghiệm, xét đến đầy đủ các hiện tượng vật lý cùng các yếu tố ảnh hưởng
trong quá trình xảy ra sự cố, muốn vậy cần có thời gian, công sức, và các số liệu thống kê đầy đủ.
Vì lẽ đó, trong phạm vi bài viết chỉ đưa ra cách tính toán khả năng văng xa của hàng khi xảy
ra sự cố rơi hàng để làm cơ sở ban đầu xác định vùng nguy hiểm khi sử dụng cần trục ô tô.
2. Vùng nguy hiểm của cần trục ô tô khi làm việc
Khảo sát sự làm việc của cần trục ô tô với hàng Q treo trên cáp ở chiều cao h và tầm với r,
quay với tốc độ n. Khi tính toán, coi mã hãng là 1 khối tâm chuyển động, chịu tác dụng của lực quán
tính, trọng lượng bản thân và tải trọng gió.
Khi hàng còn treo trên cáp, dưới tác dụng của lực quán tính khi quay và tải trọng gió, cáp
treo hàng Q sẽ bị nghiêng một góc  ra phía ngoài tầm với r, làm tăng khoảng cách của hàng đến
trục quay một đoạn t. Khi xảy ra đứt cáp, mã hàng rơi từ độ cao nâng hàng h xuống phía dưới và
văng ra xa thêm một đoạn S.
Do đó, khoảng cách lớn nhất mà mã hàng có thể gây ảnh hưởng khi rơi xuống:

R  r t S 

b
(m)
2

(1)

Trong đó:
r- tầm với xa nhất của cần trục khi nâng hàng, (m)
b- nửa cạnh dài của hàng, (m)
t- độ tăng khoảng cách của hàng do nghiêng cáp (m).
S- độ văng xa nhất có thể theo phương bán kính của hàng khi bị rơi (m)
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Hình 1. Sơ đồ phạm vi ảnh hưởng của hàng khi rơi

Độ tăng khoảng cách t của hàng do nghiêng cáp hàng

Hình 2. Sơ đồ xác định độ tăng khoảng cách do nghiêng cáp hàng

Theo [7], [8] trong trường hợp tổng quát, trị số góc nghiêng  được xác định (H2):

tg 
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Trong đó:
Với:T - Hợp lực của các lực quán tính và tải trọng gió.
Pg- Tải trọng gió tác dụng lên mã hàng theo [3]: P  2,5.q.F

(3)

g

F- Diện tích chắn gió của mã hàng. (m2), q- Áp lực gió ở vị trí tính toán, q=250(N/m2)
aT, an – gia tốc tiếp tuyến và gia tốc ly tâm trung bình khi khởi động hoặc hãm cơ cấu quay.
ac ;– gia tốc trung bình khi khởi động hoặc hãm cơ cấu thay đổi tầm với, hay cơ cấu di
chuyển. Giá trị aT; an; ac; ac lần lượt xác định theo các công thức sau:

a 
r

 .l.n
30.t k

a 
n

r. 2 .n 2
30 2

a 
c

vc
tk

n - vận tốc quay cần trục (vg/ph); vc- vận tốc thay đổi tầm với hay di chuyển. t k- thời gian
khởi động (hoặc hãm) cơ cấu (s);
Theo [8], góc nghiêng thực lớn nhất vào khoảng 1/3-1/2 góc tính toán lớn nhất. Góc tính
toán max có thể đạt đến 60;
Đối với cần trục ô tô, khi cơ cấu quay làm việc, góc nghiêng cáp lớn nhất:

tg 

T aT  ae Pg


Q
g
Q

(4)

Bán kính quay của hàng khi đó sẽ là:

t  h0 .tg và Rt  r  t  r  h0 .tg

(5)

Như vậy, khi quay cần trục với tốc độ ổn định n, mã hàng có thể sẽ chuyển động trên đường
tròn (đường 2-H2) bán kính Rt, (Rt >r) tâm A’ nằm trên trục quay của cần trục.
Độ văng xa của hàng khi rơi

Hình 3. Sơ đồ lực tác dụng lên
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Khi khởi động hoặc phanh cơ cấu quay cần trục có mang hàng, hợp lực tác dụng lên hàng
như hình 4:
𝑃⃗1 = 𝑃⃗𝐿 + 𝑃⃗𝑔 ; 𝑃⃗𝑛 = 𝑃⃗𝑡 + 𝑃⃗1
(6)
Với: 𝑃⃗𝐿 ; 𝑃⃗𝑡 ; 𝑃⃗𝑔 - là lực quán tính ly tâm, tiếp tuyến của hàng và tải trọng gió lên hàng
Gọi  là góc giữa phương giữa lực quán tính tiếp tuyến Pt và hợp lực Pn thì:

Q.r. 2 .n 2
P
tg  1 
Pt

2

 Pg

g.30
Q. .r.n
g.30.t k



 .n.t k
30



30.Pg .g.t k
Q. .r.n

(7)
Vận tốc vo của hàng trên phương hợp lực Pn:
Trong đó:

v0  vt . cos 

vt - vận tốc tiếp tuyến của hàng; vt  .r với  

Từ (7), (8):

(8)

 .n
30

v0  vt . cos   .r. cos  

(rad / s) .

 .n.r. cos 
30

Nếu mã hàng rơi trong trường hợp này, thì hàng có xu hướng chuyển động trong mặt phẳng
chứa hợp lực Pn, lệch ra khỏi mặt phẳng tiếp tuyến một góc  với vận tốc ban đầu Vo.
Tại thời điểm t, mã hàng ở vị trí có tọa độ X,Y (Hình 4), phương trình chuyển động của mã
hàng có thể viết:

m.x  0
hay

m.y  m.g

 x  0

 y  g

(9)
Biến đổi (9) sẽ được:

y=

1 g .x 2
.
2 v02

(10)
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Hình 4. Chuyển động rơi của hàng
Chuyển động của hàng rơi theo đường cong pa-rabol (đường 3-H 4).
Từ (11):

h

2.h
 .n.r. cos  2.h
g .x 2
.
 x  v0 .
hay x 
2
30
g
g
2.v0

(11)

Từ hình 4, bán kính Rv (khoảng cách AC):

Rv  AC  AO12  CO12  2. AO.CO1. cos(900   )  r 2  x 2  2.r.x. sin 
(12)
Độ văng xa ra ngoài S theo phương bán kính của mã hàng khi chạm đất:

S  BC  AC  AB  r 2  x 2  2.r.x. sin   r
(13)
Từ đó, điểm rơi của hàng có thể nằm trên đường tròn tâm A bán kính là AC (đường 3-H4).
Các tính toán trên, tính trong trường hợp hàng rơi lệch với mặt phẳng tiếp tuyến một góc .
Trường hợp hàng bị rơi do đứt cáp khi cần trục quay, tương tự như trường hợp phanh đột
ngột, với tk0, khi đó Pt, tg 0 và  0.
Từ (11), (12), (13):

x

 .n.r
30

.

2.h
g

(14)

Rv  AC  r 2  x 2
(15)
Hay:

Rv  AC  r 2  x 2  r. 1 

 2 .n 2 h
450

.

g

 r. 1 

n 2 .h
 k .r
450

(16)

S  r. 1 

n 2 .h
n 2 .h
 r  r.( 1 
 1)  (k  1).r
450
450

(17)
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k  1

Với

n 2 .h
là hệ số tăng khoảng cách rơi của hàng.
450

Kết hợp các công thức (1), (5) và (15) ta có phạm vi hàng rơi khi đứt cáp sẽ là:

R  r t S 

b
b
b
 Rs  h0 .tg   k .r  h0 .tg 
2
2
2

(18)

Hình 5. Sơ đồ vùng nguy hiểm của cần trục ô tô
Từ đó, bán kinh vùng nguy hiểm của cần trục sẽ là:

L  R  k .r  h0 .tg 

b
2

(19)

Vậy vùng nguy hiểm xung quanh cần trục là vòng tròn bán kính L bằng tổng tầm với lớn
nhất của cần trục r, cộng với độ tăng khoảng cách của hàng do nghiêng cáp hàng lớn nhất t và độ
văng xa nhất của hàng S lớn nhất theo phương bán kính (Hình 5).
3. Biện pháp rào ngăn đảm bảo an toàn
Để đảm bảo an toàn phòng tránh tải rơi xuống người ở dưới, ngoài việc xác định đúng vùng
nguy hiểm cần phải có biện pháp ngăn chặn, cản trở những người không có trách nhiệm đi vào.
Một trong các biện pháp ngăn chặn là dùng rào ngăn.
Nếu gọi La là bán kính vùng rào chắn để đảm bảo an toàn là:

La  L  a

(20)

Trong đó:
a: khoảng cách an toàn. (a=1 m).
Tùy theo công dụng bảo vệ của rào ngăn như cảnh báo, tránh va đập, tránh văng bắn… mà
rào chắn được chế tạo bằng các vật liệu khác nhau như gỗ, ván, kim loại (tôn, thép lá) nhựa cứng…,
và có hình dáng, kết cấu khác nhau: hệ khung, khung lưới, mắt lưới mau hay thưa, rào thưa. Tùy
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theo vị trí lắp đặt, rào chắn có thể hàn cố định hay tháo được, Nếu vùng nguy hiểm là tạm thời trong
thời gian ngắn có thể đóng cọc chăng dây. Ở những lối ra vào và cứ cách 30m theo chu vi vùng
nguy hiểm phải đặt biển cấm.
Theo [4] rào ngăn thường dùng làm bằng cọc thép với các thanh ngang bằng gỗ, hoặc
cọc thép với các thanh ngang đều bằng thép. Hình 6 là kết cấu của rào ngăn này.

Hình 6. Kết cấu rào ngăn
4. Ví dụ
Xác định vùng nguy hiểm và số thanh rào chắn cho cần trục ô tô với các số liệu:
Q =8T; kích thước hàng 2x2x2m;
h= 10m; h0= 4m; r=10m, n =1,5 vòng/phút; thời gian khởi động mỗi cơ cấu t k=2s.
q=250N/m2

a 
t

a 
n

π.r.n 3,14.10.1,5

 0,785 (m/s 2 )
30.t k
30.2
r.π 2 .n 2
30 2

10.3,14 2 .1,5 2

 0,246 (m/s 2 )
900

Theo (3):

P  2,5.q.F  2,5.250.2.2  2500 (N)

Do đó :

tg 

Theo (5):

g

T aT  ae Pg 0,785 0,246 2500




 0,118
Q
g
Q
9,81
80000

t  h0 .tg  4.0,118  0,47(m)

Theo (19):

L  r. 1 

n 2 .h
b
 h0 .tg   12,67 (m)
450
2

Vậy vùng nguy hiểm của cần trục là đường tròn bán kính L=12,67 m.
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Bán kính khu vực rào ngăn: La=12,67+1=13,67 m
Chọn kiểu rào chắn bằng thép, số cọc rào cần có là: z 

2. .La
 26,5
3

Chọn z=27 cái, tương ứng số thanh ngang cần có: 2x27=54 cái.
5. Kết luận
Theo kết quả tính toán trên cho thấy:
- Khi cần trục quay có hàng treo trên cáp, vùng nguy hiểm của cần trục ô tô là vòng tròn bán
kính L bằng tổng tầm với lớn nhất của cần trục, với độ tăng khoảng cách của hàng do nghiêng cáp
hàng lớn nhất và độ văng xa nhất của hàng theo phương bán kính, cộng với nửa kích thước dài
nhất của mã hàng.
- Độ tăng khoảng cách do nghiêng cáp, và độ văng xa hàng khí rơi phụ thuộc vào chiều cao
treo hàng, chiều cao nâng hàng, vận tốc quay, thời gian khởi động hoặc hãm cơ cấu quay, và tải
trọng gió tác dụng lên hàng.
- Kết cấu rào ngăn phòng ngừa tai nạn thường dùng quanh khu vực làm việc của cần trục.
Xác định đúng khoảng cách an toàn và thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa sẽ tránh được các tai
nạn nguy hiểm có thể xảy ra.
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TỐI ƯU HÓA HÌNH HỌC CÓ SỰ ĐIỀU KHIỂN KÍCH THƯỚC
TOPOLOGY OPTIMIZATION WITH MEMBER THICKNESS CONTROL
TS. HOÀNG VĂN NAM
Trường Đại học
Hàng hải

Tóm tắt:
Một phương pháp mới về tối ưu hóa hình học của kết cấu sử dụng các thành phần hình học
di chuyển được trình bày. Các thành phần được chiếu vào một hệ lưới cố định. Mật độ phần tử được
tính với xấp xỉ của hàm Heavisde bằng cách đo khoảng cách vuông góc từ các phần tử lưới đến bề
mặt bao của các thành phần. Các thành phần được tham số hóa với vị trí và chiều dầy của chúng là
biến thiết kế. Các thành phần có thể di chuyển và tạo hình trong miền thiết kế hoặc chúng cũng có
thể biến mất khỏi miền thiết kế để hình thành nên dạng hình học tối ưu của kết cấu. Một số điều kiện
cần thiết cũng được thêm vào để điều khiển kích thước của kết cấu trong quá trình tối ưu hóa. Hiệu
quả của phương pháp được khẳng định bằng cách giải một số bài toán benchmark.
Abstract:
A new method is proposed for structural topology optimization problems by using moving
morphble components. The components are mapped into a fixed mesh. An element density is
calculated with an approximation of Heaviside function by measuring the normal distance from the
boundaries of the components. The components are parameterized with the positions and thickness
of the components to be design variables. The components can move and morph in the design
domain or they also can disappear from the design domain to form the optimized topology of the
structure. Some necessary conditions are added to control of the minimum and maximum thickness
of members during the optimizing process. The effectiveness of the method is verified by solving
some benchmark problems.
Key words: tối ưu hóa hình học, thành phần hình học di chuyển, điều khiển kích thước
1. Giới thiệu
Trong các phương pháp tối ưu hóa hình học hiện nay như phương pháp density, level set hay
phase field [1,2,3], số lượng biến thiết kế nhiều bằng số phần tử lưới (hoặc số nút) của miền thiết
kế. Quá trình tối ưu hóa yêu cầu không gian thiết kế lớn cũng như đòi hỏi có nhiều tính toán. Do đó,
khi giải các bài toán lớn, đặc biệt là bài toán 3D, dường như các phương pháp trên gặp những khó
khăn nan giải. Ngoài ra, dạng hình học của kết cấu tối ưu thường rất phức tạp. Kích thước của các
phần tử cấu thành kết cấu tối ưu có thể quá mỏng hoặc quá dầy đều dẫn đến tình trạng không thể
gia công chế tạo được. Vì những lí do này, mà điều khiển kích thước trong tối ưu hóa hình học trở
nên một chủ đề rất được quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu [4,5].
Với nổ lực để giảm bớt tính toán và giải quyết với các ràng buộc về chế tạo, bài báo này giới
thiệu một phương pháp mới về tối ưu hình học của kết cấu. Trong đó, các thành phần được mô hình
hóa và tham số hóa theo các biến thiết kế – là vị trí và chiều dầy của thành phần có thể di chuyển
trong miền thiết kế và thay đổi hình dạng để hình thành dạng hình học tối ưu của kết cấu. Chúng tôi
gọi các thành phần này là các thành phần hình học di chuyển (TPHHDC). Các TPHHDC được chiếu
vào một hệ lưới cố định với mật độ phần tử được tính với xấp xỉ của hàm Heavisde bằng cách đo
khoảng cách vuông góc từ các phần tử lưới đến bề mặt của các TPHHDC.
Kết quả tối ưu nhận được với độ hội tụ nhanh và ổn định. Kết quả không nhạy với sự thay đổi
về kích thước của lưới. Hiện tượng checker–board – thường xảy ra trong các phương pháp truyền
thống [1] không xảy ra. Các đường bao ngăn cách giữa vùng vật liệu và vùng không vật liệu uốn
cong tự nhiên và rõ nét. Phương pháp cũng không cần sử dụng đến các kĩ thuật lọc hoặc chiếu như
các phương pháp truyền thống [1,6,7].
Kích thước nhỏ nhất của các phần tử cấu thành kết cấu tối ưu được điều khiển đơn giản bằng
cách thay đổi giới hạn dưới của biến thiết kế chiều dầy của các TPHHDC. Không giống với các
phương pháp truyền thống, phương pháp này không sử dụng thêm bất kỳ các ràng buộc hay kĩ thuật
lọc nào cả. Đối với bài toán điều khiển kích thước lớn nhất của kết cấu tối ưu, một ràng buộc địa
phương được thêm vào cho mỗi TPHHDC là cần thiết.
Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

19

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

2. Thành phần hình học di chuyển
2.1. Thanh hình học di chuyển
Hình 1.a minh họa một thanh hình học di chuyển 2D với 5 biến thiết kế là tọa độ của hai đầu
mút của thanh ( xk1 , yk1 ),( xk 2 , yk 2 ) và chiều dầy của thanh (tk  2rk ) ; rk là bán kính của cung tròn tại
các đầu mút của thanh. Hàm mật độ phần tử được tính như trong [4]:
N

1
,
k 1 1  exp[  ( d ek  rk )]

e  1  

(1)
Trong đó N là số thanh hình học di chuyển,  hệ số điều khiển độ dốc của hàm mật độ phần
tử  e (Hình 1.b). d ek là khoảng cách từ phần tử e tới thanh k. e  1 đối với các phần tử nằm trong
đường biên của một trong các thanh (tướng ứng với vùng có vật liệu) và e  0 đối với các phần tử
nằm phía ngoài đường biên của tất cả các thanh (vùng không vật liệu), mật độ phần tử nhận giá trị
trung gian giữa 0 và 1 đối với các phần tử nằm trên đường biên của các thanh. Chú ý rằng  càng
lớn thì độ rộng của dãy chuyển tiếp giữa vùng vật liệu và vùng không vật liệu càng nhỏ tức sự phân
vùng càng rõ nét. Tuy nhiên  quá lớn thì có thể làm mất tính liên tục của hàm  e ảnh hưởng đến
việc tính đạo hàm. Giá trị  được đề xuất sử dụng theo [4] là   4  5 .

(a)

(b)

Hình 1. TPHHDC, (a) thanh hình học di chuyển, (b) mật độ phần tử theo khoảng cách d ek của
một thanh di chuyển có rk  5 với các giá trị khác nhau của 

2.2. Ràng buộc điều khiển kích thước
Kích thước nhỏ nhất của thiết kế tối ưu nhận được bằng cách đặt giá trị biên dưới của biến
thiết kế chiều dầy với một giá trị tmin . Với bài toán không giới hạn kích thước nhỏ nhất, tmin có thể
được đặt với một giá trị âm ( tmin  5 chẳng hạn). Chiều dầy âm không mang ý nghĩa vật lí mà chỉ
mang ý nghĩa về xử lí số, khi chiều dầy của 1 thanh di chuyển nào đó âm nghĩa là thanh đó không
đóng góp vào hàm mật độ phần tử  e hay có thể loại bỏ thanh đó ra khỏi miền thiết kế.
Tuy vậy, cách xử lí trên đây không thể điều khiển được kích thước lớn nhất vì trong quá trình
di chuyển, các thanh có thể chồng một phần lên nhau theo phương vuông góc với trục thanh làm
cho kích thước lớn nhất có thể lớn hơn giới hạn trên của biến thiết kế chiều dầy. Để giải quyết điều
này, một ràng buộc được áp dụng trên mỗi thanh ngăn không cho các thanh không chồng lên nhau
để giới hạn kích thước lớn nhất. Chúng ta định nghĩa một diện tích hình chữ nhật kM  ak  bk như
Hình 2. Kích thước lớn nhất được giới hạn bằng cách đảm bảo một lượng diện tích không chứa vật
liệu nhất định trong vùng  kM . Ràng buộc về điều khiển kích thước lớn nhất có thể viết như sau:

w

M
k

(1  e )d   kM

(k  1, 2,..., N ),

(2)
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Trong đó, w kM là hàm trọng số có giá trị 1 nếu phần tử nằm trong  kM , bằng 0 nếu phần tử
nằm ngoài  kM và nhận giá trị trung gian ( 0<w kM  1 ) đối với phần tử nằm trên biên của hình chữ
nhật.  là một số dương nhỏ lấy theo [4]. (xem tham khảo [4] để biết thêm chi tiết về w kM )

Hình 2. Điều khiển kích thước lớn nhất

3. Bài toán tối ưu hóa hình học
Bài toán tối ưu hóa hình học với hàm mục tiêu là thế năng biến dạng đàn hồi tích lũy trong
toàn hệ dưới tác dụng của ngoại lực được thành lập như sau:
Ne

min c   e E0uTe k 0u e
x

subject to

e 1

Ku  F
Ne

g    eVe  fV0  0

(1)

e 1

hi  hi (x)  0
x min  x  x max
Trong đó K , u , và F là ma trận độ cứng tổng thể, vector chuyển vị tổng thể và vector lực
tổng thể, tương ứng. k 0 là ma trận độ cứng phần tử ứng với vật liệu đã cho, và u e vector chuyển vị
phần tử ( e  1, 2,..., Ne ; N e số phần tử). SIMP [1] được sự dụng cho tham số hóa vật liệu, E0 là mô
dun đàn hồi của vật liệu, và   3 . V0 and Ve là thể tích của miền thiết kế và phần tử e , tương ứng,
and f là tỷ lệ của thể tích vật liệu cho phép so với thể tích của miền thiết kế. g là ràng buộc về thể
tích vật liệu cho phép, hi là ràng buộc về điều khiển kích thước được định nghĩa như ở công thức
(2). x là vector biến thiết kế bao gồm tọa độ vị trí và chiều dầy của TPHHDC.
4. Tối ưu hóa hình học một số bài toán
Khảo sát bài toán được định nghĩa như Hình 3 với các thông số: mô đun dàn hồi của vật liệu,
hệ số poisson và lực tập trung được cho lần lượt là, E0  1,   0.3, F  1 .

(a)
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Hình 3. Định nghĩa bài toán thiết kế: (a) dầm Cantilever L  H  120  60 , (b) dầm MBB
L  H  150  50

4.1. Bài toán không có điều khiển kích thước

(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 4. Bài toán dầm Cantilever: (a) thiết kế ban đầu, (b) phân bố các thanh di chuyển tối ưu
(nét chấm – gạch thể hiện các thanh có chiều dầy âm) (c) thiết kế tối ưu, (d) lịch sử hàm mục tiêu (
c  79.29 )
4.2. Bài toán điều khiển kích thước

(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 4. Bài toán dầm Cantilever: (a) thiết kế ban đầu, (b) không điều khiển kích thước (
tmin  5, c  79.57 ) (c) điều khiển kích thước tối thiểu ( tmin  3, c  80.86 ), (d) điều khiển cả kích thước nhỏ
nhất và kích thước lớn nhất ( tmin  4, tmax  6, c  86.17 )
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(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 5. Bài toán dầm MBB (giải một nửa dầm vì bài toán đối xứng): (a) thiết kế ban đầu, (b) điều
khiển kích thước nhỏ nhất ( tmin  2, c  189.83 ), (c) điều khiển kích thước nhỏ nhất và kích thước lớn
nhất ( tmin  4, tmax  10, c  196.94 ), (d) điều khiển kích thước không đổi ( tmin  tmax  5.5, c  224.81 )

4.3. Bài toán đa kích thước
Kết cấu được tối ưu với yêu cầu là chỉ có một số kích thước hữu hạn xuất hiện trong bản thiết
kế cuối cùng. Các kích thước hữu hạn được cố định ngay từ ban đầu cho tới bước cuối cùng. Một
số ràng buộc điều khiển kích thước lớn nhất được áp dụng để ngăn không cho các thanh chồng một
phần lên nhau theo phương vuông góc với trục của các thanh di chuyển. Các thanh chỉ có thể chồng
khít lên nhau hoặc nối với nhau tại hai đầu mút của thanh. Kết quả là chỉ có một số hữu hạn kích
thước trong bản thiết kế tối ưu như Hình 6.

(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 6. Bài toán đa kích thước: (a) tối ưu với hai kích thước ( t1  4, t2  8, c  86.13 ), (b) tối ưu
với ba kích thước ( t1  3, t2  6, t3  9, c  84.90 )

4.4. Bài toán không gian – dầm cantilever
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Phương pháp nói trên được mở rộng cho bài toán không gian 3D. Trong đó các TPHHDC là
tấm cong được xấp xỉ bằng sự kết nối của một hệ lưới tam giác. Tọa độ nút của hệ lưới tam giác và
chiều dầy của tấm cong được xử lí như là biến thiết kế. Các tấm này di chuyển và thay đổi hình
dạng trong miền thiết kế để hình thành nên kết cấu tối ưu.

(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 7. Bài toán không gian – dầm cantilever: (a) định nghĩa bài toán), (b) không điều khiển
kích thước ( tmin  5, c  28.75 ), (c) điều khiển kích thước ( tmin  4, c  30.84 ), (d) phân bố các TPHHDC tối
ưu tương ứng với thiết kế tối ưu ở Hình 7.c

5. Kết luận
Bài báo giới thiệu một phương pháp mới về tối ưu hóa hình học. Phương pháp sử dụng các
TPHHDC nên giảm được số biến thiết kế đáng kể, giảm dung lượng máy tính và thời gian tính toán.
Đặc biệt phương pháp giải quyết được khó khăn về điều khiển kích thước nhỏ nhất, kích thước lớn
nhất, kích thước không đổi trong quá trình tối ưu hóa hình học mà cho tới nay vẫn là một nan giải
đối với các phương pháp truyền thống.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CỦA TỔ HỢP TUABIN KHÍ XẢ MÁY NÉN TĂNG
ÁP ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY
EVALUATION OF TURBOCHARGER EFFICIENCY OF MARINE DIESEL
PGS. TS. LÊ VĂN ĐIỂM
ThS. NGUYẾN MẠNH CHIỀU
Viện Cơ khí, Trường ĐHHH VN
Tóm tắt:
Bài báo tóm tắt cơ sở lý thuyết động cơ diesel tăng áp tuabin khí xả và phương pháp đánh giá
hiệu suất nhiệt động của tổ hợp tuabin khí xả-máy nén tăng áp ở các chế độ công tác khác nhau
dựa trên số liệu thực nghiệm.
Abstract:
In the paper, thermodynamic efficiency of turbocharger of marine diesel engines was analysed
and evaluated based on turbocharger theory and experimental data. An example of turbocharger
efficiency evaluation was depicted with specific diesel engine and its turbocharger.
1. Đặt vấn đề
Các động cơ diesel tàu thủy luôn được trang bị tổ hợp tuabin khí xả-máy nén tăng áp
(TBKXMN) nhằm tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Sự phù hợp công tác giữa động cơ và
TBKXMN quyết định chất lượng công tác của động cơ. Thông thường, các nhà sản xuất thường
thiết kế để động cơ và TBKXMN làm việc tốt nhất ở chế độ khai thác gần chế độ định mức của động
cơ. Cùng với thời gian, các động cơ tàu thủy thường được khai thác ở các chế độ tải bộ phận, xa
chế độ định mức. Thực tế, nhiều tàu thuộc đội tàu Việt Nam đang khai thác ở các chế độ tàu rất
thấp, từ 45-60% công suất định mức. Ở các chế độ này, hiệu suất của TBKXMN giảm, dẫn đến động
cơ thiếu khí, giảm hiệu suất động cơ, gây khói đen, ô nhiễm môi trường. Việc đánh giá hiệu suất
TBKXMN là cơ sở để áp dụng các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng công tác của TBKXMN ở
các chế độ khai thác hiện tại của động cơ diesel tàu thủy.
2.

Mô hình tổ hợp TBKXMN động cơ diesel tàu thủy
Việc nghiên cứu TBKXMN có thể thực hiện với mô hình như ở Hình 1 [4].
Trong đó:
po : Áp suất môi trường
To : Nhiệt độ môi trường
p1 : Áp suất không khí vào máy nén
T1: Nhiệt độ không khí vào máy nén
p2: Áp suất không khí ra khỏi máy nén
T2: Nhiệt độ không khí ra khỏi máy nén
p3: Áp suất không khí nạp vào động cơ
T3: Nhiệt độ không khí nạp vào động cơ
p4: Áp suất khí xả vào tuabin
T4: Nhiệt độ khí xả vào tuabin
p5: Áp suất khí xả ra khỏi tuabin
T5: Nhiệt độ khí xả ra khỏi tuabin

Hình 1: Mô hình tính toán TBKXMN
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Hiệu suất đoạn nhiệt của tuabin tăng áp được xác định theo công thức:

Trong đó, các chỉ số k sử dụng cho không khí và chỉ kx sử dụng cho khí xả. Cụ thể:
- lmn, ldt tương ứng là công nén đơn vị trên máy nén và công dãn nở đơn vị trên tuabin khí xả;
- Gk, Gkx là lưu lượng không khí cấp và khí xả ra khỏi động cơ.
Trong công thức trên, các giá trị áp suất, nhiệt độ được đo bằng các thiết bị đo hoặc tính toán
dựa trên lý thuyết động cơ diesel và lý thuyết quá trình nén, dãn nở trên máy nén, tuabin khí xả.
Như vậy, việc xác định công nén trên cánh máy nén và công dãn nở trên cánh động tuabin
sẽ cho phép đánh giá hiệu suất nhiệt của TBKXMN. Đối với TBKXMN, tổn thất ma sát cơ khí là khá
nhỏ và ít thay đổi khi chế độ làm việc của động cơ thay đổi. Như vậy, việc đánh giá sự thay đổi hiệu
suất nhiệt của TBKXMN khi chế độ khai thác của động cơ diesel thay đổi cho phép đánh giá sự thay
đổi của hiệu suất tổng của hệ thống.
3. Đánh giá sự thay đổi hiệu suất của TBKXMN theo tải động cơ
Rõ ràng rằng hiệu suất của TBKXMN phụ thuộc rất lớn vào chế độ khai thác (công suất) động
cơ. Các hãng sản xuất động cơ diesel và TBKXMN đều khuyến cáo khai thác ở gần chế độ định
mức. Đối với đa số các TBKXMN trang bị trên các động cơ chính lai chân vịt tàu thủy đều thiết kế
để làm việc ở vòng quay định mức vào khoảng 15.000 – 18.000 v/ph. Các nghiên cứu cũng chỉ ra
rằng, đây là dải vòng quay mang lại hiệu quả tương tác giữa dòng khí và cánh công tác là tốt nhất.

Hình 2: Sự phụ thuộc của hiệu suất TBKXMN vào vòng quay
Hình 2 mô tả sự phụ thuộc của hiệu suất TBKXMN vào vòng quay [5]. Dễ thấy, hiệu suất
TBKXMN rất ít thay đổi ở dải vòng quay gần định mức và giảm rất nhanh ở các vòng quay nhỏ. Một
số tàu biển Việt Nam hiện khai thác ở các chế độ công suất rất thấp (50-65% định mức). Khi đó vòng
quay TBKXMN có thể giảm xuống tới 10.000 v/ph hoặc thấp hơn. Khi đó, hiệu suất của TBKXMN
rất thấp, động cơ thiếu không khí nạp, không phát huy được công suất và gây khói đen. Thực tế,
một số tàu thậm chí phải chạy thêm quạt gió phụ trong suốt thời gian hành trình. Điều này không
những càng làm giảm chất lượng công tác của động cơ mà còn làm giảm hiệu suất chung của cả
hệ động lực.
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Phần dưới đây mô tả việc đánh giá hiệu suất của TBKXMN theo chế độ tải với động cơ diesel
5L35MC là động cơ 2 kỳ, thấp tốc, do Hãng MAN B&W sản xuất. Một số thông số cơ bản của động
cơ 5L35MC như sau:
- Số xy lanh:

5

- Công suất định mức Ne, B.H.P

3400

- Đường kính xy lanh D, mm

350

- Hành trình piston S, mm

1050

- Số vòng quay định mức của động cơ n, v/ph
200
Đối với các động cơ diesel tàu thủy lai trực tiếp chân vịt định bước, chế độ khai thác của động
cơ được thay đổi bằng cách thay đổi vòng quay. Thông thường, các động cơ lai chân vịt tàu thủy
được khai thác cố định ở một vòng quay xác định (trừ thời gian ngắn chạy trong luồng lạch) với công
suất 85-90% công suất định mức. Với các động cơ cũ, thường không thể đạt được chế độ khai thác
tối ưu như trên. Việc giảm vòng quay, công suất động cơ sẽ dẫn đến các chế độ làm việc nhỏ tải.
Thực tế, đội tàu biển Việt Nam hiện nay đa số khai thác ở các chế độ tải nhỏ từ 50-65% công suất
định mức.
Trong quá trình thử nghiệm, chế độ khai thác (tải) của động cơ 5L35MC được thay đổi từ
50%, 75%, 90% và 100% công suất định mức. Kết quả đo đạc các thông số được lấy từ hồ sơ kỹ
thuật tàu [6].
Bảng 1. Thông số công tác động cơ 5L35MC ở các chế độ khai thác
% công suất định mức

50

75

90

100

Vòng quay động cơ, v/ph

158,4

181,3

194

199,9

Công suất, mã lực

1703

2520

3085

3378

Nhiệt độ khí xả, 0C

358

353

359

373

Áp suất khí quét, mmHg

424

930

1305

1535

Nhiệt độ môi trường, 0C

26

26

26

27

14000

19400

22100

23500

Nhiệt độ khí vào máy nén, 0C

27

27

27

27

Áp suất khí vào máy nén, mmH2O

3

8

10

15

Nhiệt độ khí xả trước tuabin, 0C

395

390

415

430

Nhiệt độ khí xả sau tuabin, 0C

300

270

265

265

Áp suất khí xả sau tuabin, mmH2O

40

75

105

129

Vòng quay TBKXMN, v/ph

Kết quả tính toán hiệu suất TBKXMN ở các chế độ khai thác của động cơ được mô tả ở Hình
2. Dễ thấy rằng, ở các chế độ tải cao (75%, 90% và 100% công suất đinh mức), hiệu suất của
TBKXMN ít thay đổi. Tuy nhiên, ở vùng công suất thấp, hiệu suất TBKXMN giảm rất nhanh. Điều
này chủ yếu là do tốc độ dòng khí giảm nhanh, dẫn đến hiểu quả tương tác dòng và cánh giảm.
Ngoài ra, ở các chế độ vòng quay thấp của TBKXMN, tổn thất cơ giới có xu hướng tăng lên, trong
khi công sinh ra do dòng khí xả giảm nhanh. Điều này dẫn đến hiệu suất chung của hệ thống giảm
rất nhanh.
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Hình 3: Sự phụ thuộc của hiệu suất nhiệt TBKXMN vào tải động cơ
4. Kết luận
Thực tế khảo sát một số công ty vận tải biển ở Việt Nam cho thấy nhiều tàu gặp phải tình
trạng động cơ không phát huy được công suất do nhiệt độ khí xả cao. Nguyên nhân tổng thể thì là
do tình trạng kỹ thuật động cơ kém do không được bảo dưỡng, thay thể phụ tùng, vật tư đúng thời
hạn. Tuy nhiên, hệ thống nạp thải (bao gồm TBKXMN, sinh hàn, phin lọc gió, nồi hơi kinh tế) là các
bộ phận nhạy cảm và đóng góp lớn nhất đến tình trạng thiếu khí, gây giảm chất lượng quá trình
cháy, tăng tiêu hao nhiên liệu, ô nhiễm môi trường.
Nhằm đảm bảo chất lượng khai thác động cơ, ngoài việc đảm bảo chế độ bảo dưỡng định kỳ,
thì cải thiện hiệu suất công tác của TBKXMN là cách hiệu quả nhằm trực tiếp cải thiện chất lượng
hệ thống nạp thải. Một trong những hướng để cải thiện hiệu suất TBKXMN là hoán cải cụm ống
phun. Việc thay thể ông phun có biên dạng và thiết diện lưu thông phù hợp sẽ cho phép tăng tốc độ
dòng khí xả vào cánh động đến vùng tương tác hiệu quả cao. Nhờ đó, hiệu suất truyền năng lượng
giữa dòng khí và cánh động. Hiệu ứng này có thể bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt năng lượng
dòng khí xả do giảm công suất khai thác động cơ diesel ở chế độ khai thác hiện tại.
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ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC PHUN SỚM NHIÊN LIỆU TỚI MỘT SỐ THÔNG
SỐ CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ CÁCH HIỆU CHỈNH GÓC PHUN
SỚM
THE INFLUENCE OF EARLY FUEL INJECTION ANGLE TO SOME
PARAMETERS OF DIESEL ENGINE AND HOW TO ADJUST THE ANGLE OF
INJECTION EARLY
Lê Viết Lượng
Trường Đại học
Hàng hải

Tóm tắt
Bài báo trình bày ảnh hưởng của góc cấp sớm nhiên liệu tới một số thông số công tác của
động cơ diesel và cách hiệu chỉnh góc phun sớm
Abstract
This paper presents the influence of early fuel angle to some parameters of diesel engine
and how to adjust the injection angle early.
1. Đặt vấn đề
Cụm thiết bị bơm cao áp dẫn động cơ khí và vòi phun đối với động cơ diesel có nhiệm vụ:
- Cấp đủ lượng nhiên liệu vào buồng cháy trong một chu trình ứng với chế độ làm việc.
- Phun đúng thời điểm, đảm bảo chất lượng phun, phù hợp với dạng buồng cháy.
- Đảm bảo lượng cấp nhiên liệu bằng không khi đẩy thanh răng về vị trí dừng.
- Thay đổi được lượng nhiên liệu cấp vào buồng cháy ứng với một chu trình khi chuyển động
cơ từ chế độ tải này sang chế độ tải khác nhờ cơ cấu điều chỉnh thanh răng bơm cao áp (riêng đối
với hệ thống cấp nhiên liệu điều chỉnh tự động thì thiết bị điều khiển điện tử sẽ điều chỉnh thời điểm
và lượng cấp nhiên liệu phù hợp với chế độ tải).
Nội dung trong bài báo này trình bày về ảnh hưởng của góc cấp sớm nhiên liệu tới một số
thông số công tác của động cơ diesel và cách hiệu chỉnh góc phun sớm đối với động cơ diesel bố
trí bơm cao áp được dẫn động cơ khí. Với cụm thiết bị cấp nhiên liệu dạng này thì thời điểm cấp
nhiên liệu vào buồng cháy thường thay đổi theo thời gian khai thác, nên cần phải hiệu chỉnh góc cấp
sớm nhiên liệu. Tuy nhiên, cách hiệu chỉnh phụ thuộc vào kết cấu của từng loại bơm cao áp cụ thể.
Thời điểm phun nhiên liệu vào buồng cháy được hiệu chỉnh thông qua góc cấp sớm nhiên
liệu. Góc cấp sớm nhiên liệu được xác định ứng với thời điểm khoang nén trong bơm cao áp cách
li hoàn toàn với khoang cấp nhiên liệu. Góc phun sớm chậm hơn góc cấp sớm khoảng thời gian nén
nhiên liệu, giãn nở đường ống cao áp, nâng van một chiều và kim phun. Khoảng thời gian này phụ
thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng, kích thước, vật liệu chế tạo đường ống cao áp, vòng quay trục
khuỷu và áp suất phun nhiên liệu. Để thuận tiện cho việc hiệu chỉnh, các nhà máy chế tạo động cơ
đều cho biết góc cấp sớm nhiên liệu và ghi vào lí lịch động cơ. Đối với bơm cao áp dẫn động cơ khí,
góc phun sớm là một trong các yếu tố ảnh hưởng rõ rệt tới chất lượng quá trình hoà trộn hỗn hợp,
quá trình cháy, ứng suất cơ - nhiệt nhóm piston, ống lót và nắp xi lanh. Đồng thời ảnh hưởng tới lực
tác dụng lên cơ cấu biên khuỷu và độ hao mòn cụm chi tiết chuyển động tương đối với nhau. Tuy
nhiên, trong quá trình khai thác động cơ diesel người khai thác phải hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến
sai số góc phun sớm và cách hiệu chỉnh đối với từng loại bơm cao áp mới đảm bảo chất lượng chu
trình công tác, cũng như tuổi thọ động cơ và hiệu quả hoạt động của động cơ sau khi hiệu chỉnh. Vì
thế, kiểm tra, hiệu chỉnh góc cấp sớm là giải pháp có ý nghĩa thực tế và khoa học mang lại hiệu quả
kinh tế khi khai thác động cơ diesel.
2. Phân tích ảnh hưởng của góc phun sớm nhiên liệu tới quá trình hoà trộn hỗn hợp và
chất lượng quá trình cháy
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Góc phun sớm nhiên liệu và thời gian phun nhiên liệu là một trong những yếu tố quan trọng
ảnh hưởng tới thời gian và chất lượng hoà trộn hỗn hợp nhiên liệu - không khí trong buồng cháy
động cơ diesel. Quá trình cấp nhiên liệu vào buồng cháy động cơ và hoà trộn hỗn hợp được phân
thành 3 giai đoạn: phun nhiên liệu ở dạng sương, tạo hỗn hợp thô (phân tán chùm tia nhiên liệu ra
toàn bộ thể tích buồng cháy), tạo hỗn hợp tinh (bay hơi nhiên liệu và hoà trộn hơi nhiên liệu đã hình
thành với không khí). Đối với động cơ diesel tâm cháy hỗn hợp không khí-nhiên liệu trong buồng
cháy được hình thành khi các phản ứng cháy giữa các phân tử các bon và hydro với oxy xuất hiện.
Các phân tử các bon và hydro được tạo ra do các phân tử cacbuahydro từ hạt nhiên liệu lỏng bay
hơi, hòa trộn với không khí, bị bẻ gãy các liên kết đơn hay liên kết đôi dưới tác động của nhiệt độ,
áp suất cao, xoáy lốc mạnh.
Phun sớm hay muộn nhiên liệu vào buồng cháy đều làm thay đổi thời gian và chất lượng hoà
trộn hỗn hợp. Nếu phun sớm hơn góc phun sớm cho phép, khi đó áp suất và nhiệt độ môi chất trong
buồng cháy chưa đạt tới giá trị cần thiết, nên cường độ xé tan hạt nhiên liệu và khả năng bay hơi và
bẻ gãy liên kết các phân tử cacbuahydro kém, làm tăng thời gian bay hơi nhiên liệu. Khi đó, thời
gian cháy trì hoãn tăng lên, nên tăng lượng nhiên liệu cấp vào buồng cháy trong giai đoạn này. Vì
thế, tăng góc phun sớm, một phần hỗn hợp đã chuẩn bị tốt trong thời gian cháy trì hoãn sẽ bắt đầu
cháy khi piston chưa đến điểm chết trên trong quá trình nén. Điều đó làm tăng công âm, đồng thời
làm tăng nhiệt độ, áp suất cháy cực đại của hỗn hợp công tác và tăng tốc độ tăng áp suất trung bình.
Điều đó làm tăng xung lực lên nhóm piston - xi lanh và cơ cấu biên khuỷu, làm cho động cơ làm việc
nặng nề.
Nếu phun muộn hơn góc góc phun sớm cho phép, khi đó áp suất và nhiệt độ môi chất trong
buồng cháy lớn, điều kiện để xé tan hạt nhiên liệu, bay hơi các phân tử nhiên liệu và bẻ gãy các liên
kết phân tử cacbuahydro tốt. Tuy nhiên, thời gian cháy trì hoãn nhỏ, phần nhiên liệu cấp vào buồng
cháy trong giai đoạn này giảm, dẫn tới thời gian cấp kéo dài và nhiên liệu cháy trên đường giãn nở.
Vì thế, khi giảm góc phun sớm, một phần nhiên liệu phun vào buồng cháy sau khi piston đến điểm
chết trên, phần nhiên liệu này không kịp hòa trộn và cháy trong vùng điểm chết trên, mà cháy trên
đường giãn nở, thậm chí cháy trên đường xả, tổn thất nhiệt tăng lên.
Cả hai trường hợp phân tích trên, do ảnh hưởng của góc phun sớm đến thời gian cháy trì
hoãn, nên đều làm xấu chất lượng quá trình hoà trộn và cháy hỗn hợp, sẽ ảnh hưởng xấu tới tính
kinh tế khai thác và tuổi thọ động cơ.
3. Phân tích ảnh hưởng góc phun sớm nhiên liệu tới ứng suất cơ, nhiệt các chi tiết
nhóm piston-ống lót, nắp xi lanh
Trong quá trình hoạt động của động cơ, các chi tiết tiếp xúc với môi chất công tác chịu tác
dụng của nhiệt độ và áp suất cao. Các thông số cao của môi chất công tác gây nên ứng suất cơ và
nhiệt lên các chi tiết nhóm piston- ống lót - nắp xi lanh. Góc phun sớm nhiên liệu là một trong các
yếu tố chủ yếu làm thay đổi rõ rệt tới nhiệt độ, áp suất cháy cực đại và các thông số khác của môi
chất công tác trong quá trình khai thác động cơ.
Khi tăng góc phun sớm (trong giới hạn cho phép), nhiên liệu được phun vào buồng cháy trong
môi trường có áp suất và nhiệt độ nhỏ hơn trị số tương ứng có thể bốc cháy hỗn hợp, nên lượng
nhiên liệu cấp trong giai đoạn này tăng lên. Thời gian cháy trì hoãn cũng tăng lên, làm tăng nồng độ
nhiên liệu trong hỗn hợp trước khi cháy. Đến thời điểm cháy, toàn bộ hỗn hợp đã chuẩn bị trong giai
đoạn này cháy bùng nổ. Lượng nhiên liệu cấp vào buồng cháy trong giai đoạn này càng nhiều thì
nhiệt độ môi chất càng tăng lên mãnh liệt. Vì thế, thể tích các phân tử khí giãn nở đột biến nên
khoảng cách giữa các phân tử khí giảm xuống nhanh chóng, dẫn tới làm tăng lực nén giữa chúng
và nén lên thành buồng cháy với áp suất lớn. Tốc độ tăng áp suất trung bình càng lớn, càng làm
tăng ứng suất cơ của nhóm piston - xi lanh và cơ cấu biên khuỷu. Như vậy, nếu tăng góc phun sớm
nhiên liệu làm tăng nhiệt độ và lực tác dụng lên các chi tiết tiếp xúc với môi chất công tác và tăng
xung lực các chi tiết nhóm cơ cấu biên khuỷu. Nếu giảm góc phun sớm nhiên liệu sẽ làm tăng lượng
nhiên liệu cháy rớt trên đường giãn nở, nên làm tăng ứng suất nhiệt nhóm piston - xi lanh và tăng
tổn thất nhiệt truyền cho môi trường làm mát. Hậu quả là làm giảm tuổi thọ, giảm tính kinh tế khai
thác động cơ, ngoài ra còn làm tăng ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với động cơ sử dụng nhiên
liệu nặng.
Kết quả mô phỏng sự thay đổi một số thông số công tác của động cơ 6L350PN theo góc quay
trục khuỷu khi thay đổi góc phun sớm: a) 140; b) 180; c) 220 biểu diễn trên hình 1. Trên bảng 1 trình
bày một số thông số công tác chủ yếu của động cơ thay đổi theo góc phun sớm nhiên liệu từ 140
đến 220TK. Kết quả thu được cho thấy: với các góc phun sớm khác nhau (trong phạm vi có thể xảy
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ra) thì sự thay đổi các thông số công tác của môi chất và các thông số công tác của động cơ cũng
khác nhau. Tăng góc phun sớm làm tăng nhiệt độ cực đại (Tzmax), áp suất cực đại (pzmax) của môi
chất công tác và cũng là một trong các nguyên nhân làm tăng ứng suất nhiệt, ứng suất cơ cụm chi
tiết bao buồng cháy và tăng lực tác dụng lên cơ cấu biên khuỷu, cũng như làm tăng độ hao mòn các
chi tiết. Khi tăng góc phun sớm từ 14 đến 22 độ, nhiệt độ cực đại của môi chất tăng từ 203921510K,
dẫn tới áp suất cực đại của môi chất tăng từ 6,217,44 Mpa. Tương ứng làm cho tốc độ tăng áp
suất trung bình p/ (MPa/độ) tăng từ 11,3115,5 MPa/độ, điều đó làm tăng lực tác dụng lên cơ
cấu biên khuỷu. Số liệu thu được từ đồ thị mô phỏng ứng với 5 phương án trình bày trên bảng 1
cũng cho thấy, các thông số có ích của động cơ đạt tối ưu ứng với góc phun sớm 180: Ne =730,48;
ge = 0,217; e = 0,391 và khi tăng hay giảm góc phun sớm so với giá trị này đều ảnh hưởng xấu tới
thông số công tác của động cơ.
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Bảng 1. Một số thông số công tác chủ yếu của động cơ phụ
thuộc vào góc phun sớm
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Hình 1. Kết quả mô phỏng sự thay đổi một số thông số công tác của động cơ
6L350PN theo góc quay trục khuỷu khi thay đổi góc phun sớm: a) 140; b) 180; c) 220.
p (MPa), T (0K)- Áp suất, nhiệt độ môi chất công tác; Vx (m3)- Thể tích buồng
cháy; dx/dφ - Tốc độ tỏa nhiệt; αg (kW/m20K)- Hệ số truyền nhiệt từ môi chất đến vách
buồng cháy.
4. Một số nguyên nhân dẫn tới thay đổi góc phun sớm trong quá trình khai thác
Trong quá trình khai thác động cơ có nhiều nguyên nhân dẫn tới thay đổi góc phun sớm. Sau
đây là một số nguyên nhân chủ yếu:

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

32

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

- Thời gian khai thác quá dài, do hiện tượng mài mòn cam nhiên liệu, mài mòn ổ trục cam và
mài mòn các chi tiết dẫn động trong hệ thống, cũng như tình trạng kỹ thuật của các chi tiết trong
cụm vòi phun nhưng không quan tâm tới việc hiệu chỉnh;
- Hiện tượng tự xoay cam (đối với cam rời), tự nới lỏng vít hiệu chỉnh con đội piston bơm cao
áp;
- Mức độ mài mòn bộ đôi bơm cao áp và van một chiều vượt quá giới hạn cho phép;
- Sau khi sửa chữa động cơ không hiệu chỉnh lại góc cấp sớm nhiên liệu;
- Hiệu chỉnh góc cấp sớm nhiên liệu không chính xác.
5. Cách hiệu chỉnh góc cấp sớm nhiên liệu (góc phun sớm)
Cách kiểm tra, hiệu chỉnh góc cấp sớm nhiên liệu phụ thuộc kết cấu từng loại bơm cao áp sử
dụng: bơm kiểu Bô sơ rời hay cụm, hay bơm dạng van, điều chỉnh theo thời điểm ban đầu, kết thúc
hay hỗn hợp. Mức độ mài mòn bộ đôi bơm cao áp và van xuất một chiều vượt quá giới hạn cho
phép cũng sẽ ảnh hưởng tới góc phun sớm.
a) Kiểm tra mức độ rò lọt nhiên liệu qua khe hở bộ đôi bơm cao áp và van xuất một chiều
Trình tự kiểm tra như sau:
- Lắp đồng hồ đo áp lực trực tiếp lên bơm cao áp;
- Để tay ga ứng với vị trí lượng cấp nhiên liệu lớn nhất;
- Dùng tay đòn (thiết bị chuyên dùng) để bơm nén nhiên liệu trong bơm cao áp;
- Bơm nhiên liệu lên đến áp lực khoảng 1,5 áp lực làm việc và để sau khoảng 5 phút, nếu kim
đồng hồ áp lực vẫn giữ nguyên chứng tỏ cặp piston - xi lanh cao áp và van xuất một chiều vẫn còn
làm việc tốt. Nếu sau khi bơm đến áp lực kiểm tra, vẫn để piston ở vị trí nén, kim đồng hồ áp lực từ
từ tụt xuống chứng tỏ van xuất một chiều bị rò, đồng thời khi đó nhiên liệu rò lọt xuống phía dưới
piston bơm cao áp, chứng tỏ tồn tại khe hở giữa piston với xi lanh bơm cao áp.
Nếu khi bơm, áp lực nhiên liệu tăng lên không đạt yêu cầu chứng tỏ cặp piston và xi lanh bơm
cao áp bị mòn quá lớn.
Trong trường hợp đang khai thác, nếu không có đồng hồ áp lực để kiểm tra, có thể lắp trực
tiếp vòi phun vào bơm cao áp để thử.
Trong trường hợp nhiên liệu không phun ra khỏi đầu phun hoặc lượng phun quá ít, cần phải
kiểm tra cả cụm vòi phun. Tuy nhiên, để giải quyết tạm thời cho động cơ hoạt động có thể giảm áp
lực phun bằng cách giảm áp lực lò xo vòi phun.
Đối với động cơ cao tốc sử dụng bơm cao áp cụm (kiểu Bô sơ), để hiệu chỉnh góc bắt đầu
cấp và lượng cấp, thường được điều chỉnh trên máy chuyên dùng. Đối với từng phân bơm hiệu
chỉnh giống như bơm cao áp rời.
b) Kiểm tra và hiệu chỉnh góc cấp sớm
Trình tự kiểm tra góc cấp sớm sau một thời gian khai thác:
- Để nguyên bơm cao áp trên động cơ, tháo các đường ống cao áp ra khỏi bơm;
- Đặt tay ga ở vị trí cao nhất;
- Quay trục khuỷu theo chiều quay tương ứng với trục cam tiến hay lùi;
- Kiểm tra thời điểm nhiên liệu nhú qua rắc co lắp ống cao áp của từng bơm theo thứ tự nổ,
đồng thời theo dõi góc cấp sớm từng phân bơm theo góc được đánh dấu trên bánh đà;
- Ghi lại bảng số liệu, so sánh với góc cấp sớm cho trong lí lịch động cơ. Nếu góc cấp sớm
chưa đạt yêu cầu, tiến hành hiệu chỉnh thông qua bulong điều chỉnh của con đội piston bơm cao áp
(đối với bơm cao áp kiểu Bosh).
- Đối với bơm điều chỉnh thời điểm bắt đầu cấp và điều chỉnh hỗn hợp: đối với loại bơm loại
này khi thay đổi tải (thay đổi lượng nhiên liệu cấp cho chu trình) thì góc cấp sớm nhiên liệu cũng
thay đổi tương ứng. Vì thế, để kiểm tra và hiệu chỉnh đúng góc cấp sớm thì bắt buộc phải để tay ga
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ở vị trí cao nhất đối với cả động cơ và từng bơm cao áp. Nếu góc cấp sớm của bơm nào chưa đạt
tiêu chuẩn thì hiệu chỉnh lại theo trình tự như trình bày trên.
- Đối với bơm điều chỉnh thời điểm kết thúc cấp: góc cấp sớm nhiên liệu không thay đổi khi
thay đổi tải động cơ. Khi kiểm tra và hiệu chỉnh góc cấp sớm có thể để tay ga ở vị trí cấp nhiên liệu,
tốt nhất là để ở vị trí tương ứng chế độ định mức. Cách hiệu chỉnh như trình bày phần trên.
- Kiểm tra và hiệu chỉnh góc cấp sớm với bơm cao áp dạng van: tương tự như bơm cao áp
kiểu Bô sơ, nhưng cách hiệu chỉnh góc cấp sớm từng bơm không phải thông qua dịch chỉnh con đội
piston bơm cao áp, mà thông qua vít điều chỉnh con đội van cấp. Đối với động cơ công suất lớn
dùng bơm cao áp dạng van, cam nhiên liệu rời có thể chỉnh qua bơm hay chỉnh trực tiếp thông qua
cam rời.
6. Kết luận chung
- Sau một thời gian khai thác góc phun sớm cũng như trạng thái kỹ thuật động cơ thay đổi,
chất lượng làm việc của các xi lanh không đồng đều.
- Sự thay đổi góc phun sớm theo chiều hướng làm xấu chất chất lượng chu trình công tác,
làm ánh hưởng tới tính kinh tế khai thác và tuổi thọ của động cơ.
- Theo định kỳ, hay sau một thời gian khai thác, cũng như sau khi sửa chữa động cơ cần
phải hiệu chỉnh góc cấp sớm.
- Cách hiệu chỉnh góc cấp sớm phụ thuộc kết cấu từng loại bơm.
- Với các động cơ công suất trung bình và lớn đang khai thác không có điều kiện thay thế
bơm cao áp, thì hiệu chỉnh cấp nhiên liệu là giải pháp có hiệu quả, nâng cao tính kinh tế và tuổi thọ
động cơ.
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Abstract
In this paper, the influence of 70% of cold rolling distortion on the microstructure of a 0.22C1.4Mn-1.6Si TBF steel was investigated. The results show that, when the cold rolling, the
microstructures were changed (the finer grain size ferrite was obtained, the solid phases
were homogeneously distributing and especially the austenite fraction was 16% after 70%
cold rolled), therefore, the mechanical properties were increased. According to this
process, the ferrite grain size decreases to less than 6.4μm and the austenite phase
reaches to 16%, hence, the high strength and good ductility of this steel were obtained (the
strength is up to 800 MPa and the elongation is up to 35%).
Keywords: austenite; bainite; ferrite; deformation.
1. Introduction

The low alloy steel is added elements with a small amount of Mn and Si, are increasingly being
developed with the propose: improving the mechanical properties and technology of this steel.
However, to improve the quality of steel not only concern the composition but also constantly improve
the technical processing of steel. After melting and solidification, thermal processing was carried out
to create a multiphase structure with highly plasticity ferrite, the martensite structure; bainite and a
certain amount of austenite thereby improving ductility compared to HSLA steel. The TBF steels are
a group of steel that has been developed recently in terms of phase transformation due to plastic
deformation and transformed into bainite, martensite or residual austenite; in addition, when
combined with the cold deformation, it transforms into a hard martensite phase of the austenitic
phase when plastic deformation occurs [1-5].

Fig. 1. The heat treatment process of TBF steel [5]
In order to receive the multi-phase structure, special mechanical-heat treatment steel includes:
- The steel is heated to austenitizing temperature then keep the heat at a certain time to ensure
the process is uniform;
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- Then, cooling steel to the Bainite conversion zone, keeping the appropriate heat to obtain a
three-phase structure, such as Ferit, Bainite, and Austenite; Finally, cool down in the water to avoid
degradation of the austenite.
When retaining heat in the Bainite transition zone, the conversion of austenite to bainite occurs
simultaneously, while the carbonation of the austenite has not yet changed (second carbon
enrichment) without the occurrence of austenite decomposition to bainite due to the significant
presence of Si ~ 1.5% element that inhibits the secretion of carbide [3, 6-8]. Element C ~ 0.2% and
Mn ~ 1.5% in TBF steel are sufficiently high to lower the starting temperature of the excess austenite
martensite, increasing the mechanical stability of this phase. In order to achieve the multi-phase
microstructure for this steel, it is necessary to determine the Bainite phase transition temperature.
According to the Bainite phase transition temperature is determined according to the CCT phase
diagram and the conversion temperature is about 400°C [6].

Fig. 2. CCT diagram of developed steel: F: ferrite; B: bainite; M: martensite
For TRIP steel processed under TBF regime, the impact of the deformation process on the
microstructure and mechanical properties of steel has not been studied. In this article, we present
the results when performing the deformation with 70% to the microstructure and mechanical
properties of steel.
2. Materials and Method
Table 1. The component of this steel

Sample

Fe

No.1

Bal

C

Si

Mn

0.2

1.4

1.4

– 0.25

– 1.6

– 1.6

P

S

0.08

0.02

After casting, the steel is cut into bars for forging with a forging ratio of y = 4, then hot rolled
with relative pressures of 50% to 10 mm thickness to produce the initial castings. The structure with
small particles and evenly before heat-treating. Steel billets are then cut into slabs of 6.7 mm
thickness and cold rolled to a thickness of 2 mm to ensure a correspondingly cold rolling rate of 80%.
The post-cold steel samples were subjected to two-stage heat treatment: phase-1 heating at 900°C
for 10 minutes; In the temperature range of 400°C, the temperature of Bainite (Bainite, Bs , and
Martensite, Ms) starts to change and the temperature is kept for 10 minutes. country. Iodine medium
is a mixture of molten salt of 45% NaOH + 30% NaNO3 + 25% NaNO2.
Forged, cold rolled and heat treated samples were photographed on the Axiovert 25A optical
microscope and Xray analysis as well as durability testing.
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3. Results and discussion
Microstructure

Fig. 4. After deformation

Fig. 3. After forging

Fig. 5. After heat treatment

Fig. 6. After deformation
(impregnated with color)

P

P
hase

P

Fig. 7. After heat treatment (impregnated with
color)
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Analysis of the microstructure of the steel sample after the hot rolling process, cold rolling and
heat treatment showed that after hot rolling (Fig. 3), the geometry of the sample after casting was
removed; more uniform grain size, more edge. Continuing the deformed sample with the amount of
deformation up to 70% (Fig. 4), the particles are deformed in millimeters with the dimensions in
perpendicular to the rolling are smaller (the average width of the grain is only about 10μm). This, in
turn, results in a finer particle size and increases the mechanical properties of the material.
After the heat treatment process, the results showed that the fine particle size was obtained
with the light and dark phases (Fig. 5). However, by optical imaging it is often difficult to detect in a
phase. This is further explained in real color photos.
Analysis of real color image after heat treatment showed ferrite phases; bainite and residual
austenite. The phase-to-phase analysis shows that the ferrite phase ratio is about 52%; The excess
austenite is about 16% and the rest is the bainite.
Mechanical:
Table 2. The hardness of sample

No
Sample

No

1 (HV)

TBF
Deformation – 70%

2 (HV)

No
3 (HV)

297

284

277

291

317

311

The microstructure hardness analysis of the samples showed that, in general, the hardness
value after heat treatment was lower than the deformation pattern. This can be explained: when
performing distortion with rather large pressure; Up to 70% of the samples can be converted to
austenite by martensite, but not much. For TRIP steels treated in TBF form, the hardness value does
not fully reflect the properties but the other values are shown in the table below:
Table 3. The mechanical of properties

Sample

Stage

Mechanical of properties
Re

Rm

A

Au

MPa

MPa

(%)

(%)

n

Re/Rm

RmxA
(MPa.%)

M1

After forging

329

646

22.4

17.2

0.16

0.51

14470

M2

Deformation – 70%

913

1092

6.3

2.4

0.02

0.84

6880

M3

Deformation

471

800

36

29.3

0.26

0.59

28774

222

320

41

22.8

0.21

0.69

13134

(70%)

and heat treatment
Steel 08

Analysis of the strength shows that: When the cold deformation increases the strength, the
ductility decreases markedly. However, if the TBF heat treatment, but the strength is reduced
compared with the cold rolled but increased sharply than after hot rolling and more importantly,
increase the ductility; This satisfies both the increased strength and the plasticity of the steel. In
addition, the index of uniform elongation; relative elongation; the hardness and stress ratio have
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demonstrated the shaping capabilities of TBF steel. In addition, the R mxA value shows a much
greater value even for steel 08 indicating the adsorption capacity of the sample.
4. Conclusion
TBF heat treatment for low alloy steels CMnSi received mixed polyurethanes containing
excess ferrite, bainite, and austenite to improve the strength and ductility of steel;
The cooling deformation to TBF heat treatment significantly influenced grain size and excess
austenitic phase, as well as mechanical properties. The increase cooling deformation it is resulted in
a decrease in the size of ferrite, an increase in the percentage of austenite, the strength of the steel,
and the modulus of elongation in small increments.
The previous 70% cold rolled TBF samples received a small ferrite grain size of ~ 6.4 μm, a
large austenite fraction of ~ 16% and the best combination of strength and ductility.
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NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
DIMETHYL ETHER (DME) CHO ĐỘNG CƠ DIESEL
INVESTIGATING OPTIMAL METHOD THE DIMETHYL ETHER (DME)
FUEL SUPPLY SYSTEMS FOR DIESEL ENGINE
Nguyễn Lan Hương, Phạm Thị Yến, Lê Thị Minh Phương
Tóm tắt
Dimethyl Ether (DME) là loại nhiên liệu sạch, dễ hóa lỏng và có nhiều đặc điểm phù hợp
để sử dụng cho động cơ diesel. DME có một số tính chất khác biệt với nhiên liệu diesel
nên cần phải thay đổi kết cấu động cơ cho phù hợp, đặc biệt là hệ thống nhiên liệu. Bài
báo này nghiên cứu phương án tối ưu hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng DME cho
động cơ diesel.
Từ khóa: Dimethyl Ether, động cơ diesel,hệ thống nhiên liệu.
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, việc nghiên cứu ứng dụng xăng sinh học và diesel sinh học đã được quan tâm
khuyến khích qua đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng đã được chính phủ phê
duyệt. Cùng với mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu môi trường và phát huy
ưu thế về nguồn nguyên liệu sẵn có, việc nghiên cứu sử dụng DME làm nhiên liệu cho động cơ
diesel đang lưu hành ở Việt Nam là cần thiết.
DME có công thức hóa học là CH3-O-CH3, là hợp chất hữu cơ không màu, tồn tại ở thể khí
dưới áp suất và nhiệt độ môi trường. Dimethyl ether (DME) không phải là sản phẩm khí sẵn có trong
tự nhiên mà là sản phẩm tổng hợp từ khí tự nhiên, dầu mỏ, than đá hoặc chất hữu cơ vi sinh, than
bùn, chất thải lâm nghiệp như cành, ngọn và gốc cây tạp thừa thải trong rừng, nguyên liệu sinh khối,
khí thải công nghiệp, dầu nặng phế thải, khí metane tận thu từ các quá trình xử lý chất thải…thông
qua quá trình khí hóa.
Tuy nhiên, do DME có sự khác biệt về tính chất hóa học so với nhiên liệu diesel nên muốn
chuyển đổi hệ thống nhiên liệu sang sử dụng DME cần lắp thêm một số bộ phận phụ trợ và phải
thay đổi kết cấu một số chi tiết trong hệ thống nhiên liệu. Bài báo này nghiên cứu phương án tối ưu hệ
thống cung cấp nhiên liệu sử dụng DME cho động cơ diesel.
2 TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NHIÊN LIỆU DME
DME là hợp chất hữu cơ không màu, có công thức hóa học là CH3-O-CH3 (hình 1), tồn tại ở
dạng khí dưới áp suất và nhiệt độ môi trường. DME được hóa lỏng và tồn chứa trong bình có áp
suất từ 7 bar đến 10 bar [1].

Hình 1. Cấu trúc phân tử DME
So nhiên liệu DME với nhiên liệu diesel truyền thống, có một số ưu nhược điểm như sau:
- Ưu điểm:
+ Tỷ lệ hàm lượng hydro/cácbon lớn nên phát thải CO2 nhỏ;
+ Nhiệt độ sôi của DME thấp nên DME bay hơi nhanh khi được phun vào trong xylanh của
động cơ;
+ DME không có mối liên kết C-C trong phân tử và hàm lượng ôxy cao nên phát thải trong
quá trình cháy hình thành muội than rất nhỏ;
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+ Thành phần khí thải không có lưu huỳnh và các thành phần hạt sulfate, giảm ô nhiễm môi
trường.
- Nhược điểm:
+ Vì DME chứa ôxy trong phân tử nên nhiệt trị thấp hơn so với diesel, nên phải cung cấp một
lượng nhiên liệu lớn hơn để công suất động cơ không đổi;
+ DME có độ nhớt thấp và tính chất bôi trơn không tốt nên làm tăng khả năng rò lọt nhiên liệu,
gây mài mòn bề mặt các chi tiết chuyển động của hệ thống cung cấp nhiên liệu;
3 CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DME
Hệ thống cung cấp nhiên liệu DME tương tự như hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel, nhưng
do tính chất hóa học của DME khác diesel vì vậy hệ thống nhiên liệu DME cần có một số yêu cầu
riêng như:
- Luôn duy trì nhiên liệu DME ở trạng thái lỏng;
- Phải đảm bảo độ kín khít và không có sự rò rỉ nhiên liệu DME.
4 MỘT SỐ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DME CHO ĐỘNG CƠ DIESEL
4.1.Hệ thống cung cấp nhiên liệu DME sử dụng bơm cao áp đơn kiểu Bosch
Với bơm cao áp đơn kiểu Bosch, piston được truyền động bởi vấu cam, tạo ra áp suất cung
cấp nhiên liệu đến vòi phun để phun vào trong xylanh. Nhiệt trị của DME bằng khoảng nửa dầu
diesel, do đó lượng DME phun để có cùng công suất động cơ sẽ gấp đôi so với diesel. Để tăng
lượng nhiên liệu DME phun vào xylanh, phải thay đổi rãnh xoắn của piston, tăng đường kính, hành
trình có ích của piston (Hình 3.1) và thay đổi biên dạng cam của bơm cao áp để tăng hành trình
chuyển động. Ngoài ra, để thời gian phun không quá dài, đầu kim phun được thiết kế lại để giảm
cản và tăng tiết diện lưu thông dòng chảy (hình 2)

Hình 2. Rãnh xoắn thay đổi hành trình
Sơ đồ hệ thống nhiên liệu DME sử dụng bơm cao áp đơn kiểu Bosch bao gồm bình chứa
nhiên liệu, bơm thấp áp, két làm mát nhiên liệu, bộ hút khí, van tràn, bơm cao áp, vòi phun (hình 3).
Bơm thấp áp tạo áp suất nhiên liệu trong đường ống thấp áp khoảng 0,5MPa, đưa DME từ thùng
chứa nhiên liệu tới bơm cao áp. Két làm mát nhiên liệu ở sơ đồ này nhằm tránh sự tăng nhiệt độ
của DME gây hóa hơi, bộ hút khí trên đường hồi nhằm loại bỏ phần khí DME trong đường ống.

Hình 3. Hệ thống cung cấp nhiên liệu DME sử dụng bơm cao áp đơn kiểu Bosch
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Khi động cơ dừng hoạt động, DME có thể rò rỉ qua bề mặt của kim phun và đế kim phun và đi
vào trong xylanh động cơ. Điều này dẫn đến động cơ làm việc không bình thường khi hoạt động trở
lại, thậm chí có khả năng gây hư hỏng động cơ. Đây là nhược điểm chính của phương án này.
4.2. HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DME KIỂU BÌNH TÍCH ÁP (COMMON RAIL)
Hình 4 thể hiện hệ thống nhiên nhiên liệu DME kiểu bình tích áp (common rail). Trong hệ
thống này DME được bơm thấp áp chuyển qua van đóng nhanh, qua két làm mát lên bơm cao áp,
qua bình tích áp ra vòi phun với áp suất phun 60MPa. Sau đó DME dư lỏng được trở về thùng nhiên
liệu bởi van xả ở bình tích áp và khí DME dư đưa vào két xả được hóa lỏng bằng máy nén khí hóa
lỏng sau đó hồi về thùng nhiên liệu. Đối với loại bình tích áp, do dòng chảy thay đổi hoặc rò rỉ tĩnh
lớn nên cần sửa đổi kết cấu của loại kim phun điện từ thông thường cho động cơ diesel cho phù
hợp với tính chất của DME. Tuy nhiên những kim phun này cũng có kích thước lỗ vòi phun lớn để
đạt được lượng phun lớn hơn vì nhiệt trị thấp của DME thấp hơn diesel.

Hình 4. Hệ thống cung cấp nhiên liệu DME kiểu bình tích áp(common rail)
4.3. HỆ THỐNG CUNG CẤP DME LÀM LẠNH PHỨC HỢP VÀ SỬ DỤNG NITO ĐỂ DUY
TRÌ ÁP SUẤT LỎNG (COMMON RAIL)
Để khắc phục việc hóa hơi trên đường ống dẫn và lượng DME thừa bị hóa hơi do ảnh hưởng
của nhiệt độ động cơ khi kết thúc chu trình của động cơ, có thể kết hợp bố trí một bình N2 nhằm duy
trì áp suất hóa lỏng của DME đổng thời thiết kế chu trình làm lạnh vòng lặp kín để ngăn chặn sự hóa
hơi trên đường ống dẫn và DME hồi về từ vòi phun. (hình 5) [1]

Hình 5. Hệ thống cung cấp DME làm lạnh phức hợp (common rail)
Trong phương án này để duy trì lượng cấp DME lỏng liên tục trong hệ thống từ bình chứa
DME cho đến vòi phun cấp vào động cơ với lượng cấp đầy đủ và đúng thời điểm sẽ trang bị hai hệ
đường cấp nhiên liệu gồm đường cấp áp suất thấp và đường cấp áp suất cao. DME lỏng trên đường
ống được duy trì bằng cách trang bị hệ thống lạnh nén hơi một vòng kín, đồng thời để duy trì áp suất
của bình chứa DME ở trạng thái lỏng người ta sử dụng bình nito lỏng để giữ áp suất. Tuy nhiên
nhươc điểm của hệ thống cấp DME này tương đối công kềnh và phức tạp.
4.4 HỆ THỐNG CUNG CẤP DME SỬ DỤNG NITO ĐỂ DUY TRÌ ÁP SUẤT LỎNG
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Để cung cấp DME dạng lỏng cho động cơ, DME phải được nén với áp suất lớn hơn 8 bar ở
nhiệt độ môi trường. Theo hình 4, nhiên liệu DME được nén tới áp suất 30bar bởi bình N2 nén khí
theo đường nhiên liệu thấp áp. Do DME nén trực tiếp vào đường vào của bơm cao áp nên không
cần sử dụng bơm thấp áp như hệ thống cấp nhiên liệu diesel. Hệ thống này luôn giữ được DME ở
trạng thái lỏng nhưng vẫn tồn tại sự hóa hơi của DME trên đường ống dẫn và đường hồi, đây là
nhược điểm của phương án này [6].

Hình 6. Hệ thống cung cấp DME cho động cơ Kubota
4.5. HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ÁP SUẤT THẤP CHO ĐỘNG CƠ DIESEL
Hình 7 mô tả sơ đồ của hệ thống cấp nhiên liệu DME thấp áp.Trong quá trình hoạt động của
hệ thống cho phép hai pha lỏng và hơi của DME nhập vào thông qua đầu vào, khí đã được phép
hóa hơi hoàn toàn khi nó đi qua các thiết bị hóa hơi trước khi bị nén. Hệ thống điều hòa không khí
được trang bị ngay trên các phương tiện sẽ là một nguồn năng lượng làm lạnh tốt hơn. Các hệ thống
này có thể cung cấp nhiều hơn năng lượng đủ để làm mát, khi chúng được kết nối trực tiếp đến
động cơ của xe. Hầu hết các hệ thống điều hòa không khí có dung tích 5 inch khối trên mỗi vòng
quay, tương đương với dòng chảy DME có lưu lượng là 565 g/phút ở tốc độ động cơ 1.800 rpm.
Điều này dựa trên giả định rằng vòng quay của máy nén gấp đôi vòng quay động cơ. Một máy tách
dầu được đặt tại vị trí đầu ra của máy nén để giảm lượng dầu vào trộn cùng với DME và duy trì mức
dầu đủ để máy nén làm việc bình thường. Phương án này rất tiện lợi cho các phương tiện vận tải
bộ. [5].

Hình 7. Sơ đồ hệ thống cấp nhiên liệu DME thấp áp
4.6 HỆ THỐNG CUNG CẤP DME ẤP SUẤT CAO CHO ĐÔNG CƠ DIESEL
Hệ thống cung cấp nhiên liệu DME này bao gồm một xi lanh khí nén DME hoàn chỉnh với
van cách ly, van một chiều và một lưu lượng kế cùng với một máy bơm tuần hoàn nhiên liệu, bộ trao
đổi nhiệt, van giảm áp và van xả (hình 8).[5]
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Hình 8. Hệ thống cấp DME áp suất cao
DME được lưu giữ trong bình chứa khí dưới áp suất hơi 4,3 bar, do đó đảm bảo hóa lỏng.
Chất lỏng DME qua bơm thể tích, với áp suất đạt đến 50 bar. Nhiên liệu thừa từ bơm đã được cấp,
thông qua đường ống tràn, van giảm áp, sau đó qua một bộ trao đổi nhiệt, và cuối cùng trở về đường
cung cấp nhiên liệu. Việc trao đổi nhiệt trong nước đá để đảm bảo nhiên liệu hồi ở trạng thái lỏng.
Ưu điểm của hệ thống này với áp suất cao sẽ giữ DME ở dạng lỏng. Do đó, dưới áp suất cao
DME sẽ hoạt động tương tự như động cơ diesel. Tuy nhiên hệ thống này sử dụng nước đá để làm
mát dòng nhiên liệu hồi nên việc duy trì DME lỏng liên tục trong đường ống cấp sẽ không ổn định.
5 PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DME CHO ĐỘNG CƠ DIESEL
Hệ thống cung cấp DME làm lạnh phức hợp và sử dụng Nito để duy trì áp suất lỏng (common
rail) có nhược điểm công kềnh và phức tạp.
Hệ thống cung cấp DME sử dụng bình Nito để duy trì áp suất lỏng có thể luôn giữ được DME
ở thể lỏng nhưng vẫn còn sự hóa hơi của DME trên đường ống dẫn và đường hồi.
Hệ thống cấp DME áp suất cao cho động cơ diesel với sự trao đổi nhiệt trong nước đá đảm
bảo nhiên liệu DME ở trạng thái lỏng. Do đó, dưới áp suất cao DME sẽ hoạt động tương tự như
động cơ diesel. Tuy nhiên hệ thống này sử dụng nước đá để làm mát dòng nhiên liệu hồi nên việc
duy trì DME lỏng liên tục trong đường ống cấp sẽ không được ổn định.
Hệ thống cung cấp nhiên liệu DME áp suất thấp cho động cơ diesel có ưu điểm là cho phép
hai pha lỏng và hơi của DME nhập vào thông qua đầu vào, khí đã được phép hóa hơi hoàn toàn khi
nó đi qua các thiết bị hóa hơi trước khi bị nén. Thêm vào đó phương án này phù hợp với các phương
tiện vận tải mà không phải thay đổi nhiều hệ thống nhiên liệu diesel cũng như thuận tiện với điều
kiện thực tế và khả năng công nghệ ở Việt Nam.
6 KẾT LUẬN
Dimethyl ether có thể được dùng làm nhiên liệu cho động cơ diesel với một số ưu điểm như
dễ bay hơi, trị số Xetan cao, có chứa ôxy trong phân tử. Tuy nhiên do DME có tính chất khác biệt
so với nhiên liệu diesel nên khi chuyển đổi hệ thống nhiên liệu sang sử dụng DME cần thay đổi kết
cấu một số chi tiết trong hệ thống. Trong hệ thống nhiên liệu sử dụng DME cần bố trí thêm hệ thống
làm mát để tránh việc hóa hơi của DME.
Trong các phương án hệ thống nhiên liệu DME nêu trên cho thấy hệ thống cung cấp DME áp
suất thấp cho động cơ diesel là khả quan nhất, có thể áp dụng cho động cơ diesel ở Việt Nam. Mặc
dù vậy nhưng do độ nhớt của DME thấp làm giảm sự bôi trơn các bộ phận chuyển động như piston
và vòi phun nên cần sử dụng thêm các chất phụ gia để cải thiện bôi trơn, thay đổi vật liệu và xử lý
tăng bền bề mặt các chi tiết.
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ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI ĐẾN ĐỘ HẠT NANO-MICRO
KHI GIA CÔNG BẰNG TIA LỬA ĐIỆN
EFFECT OF LIQUID ON THE SIZE OF NANO-MICROPARTICLES
PRODUCED BY EDM
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, nhóm tác đã giả sử dụng phương pháp gia công tia lửa điện
với ba loại dung môi là nước, dầu hỏa và dầu gia công tia lửa điện để gia công chế tạo
hạt nano - micro Niken. Sử dụng máy ảnh SEM để chụp kết quả về đường kính hạt, dùng
phần mềm Smileview để phân tích đường kính hạt. Kết quả thấy rằng, khi dung môi là
nước thì đường kính hạt là nhỏ nhất.
Từ khóa: Gia công tia lửa điện; hạt nano-micro; Hạt niken; dung dịch gia công.
Abstract
In this study, we was applied to produce Nickel microspheres with three types of
dielectric liquids, such as deionized water, kerosene, and EDM fluid. Using scanning
electronic microscopy (SEM) to capture the result of the particle diameter, use Smileview
software to analyze particle diameter. The results found that when the dielectric liquid is
water, the size of particles is smallest.
Keywords: Electrical discharge machining (EDM), Nano-microparticles, Niken particles,
dielectric liquid.
1. Mở đầu
Hiện nay có rất nhiều phương pháp gia công chế tạo các hạt kim loại có kích thước nano –
micro, như sử dụng phương pháp điện phân, phương pháp ăn mòn hóa học, phương pháp siêu âm,
phương pháp gia công bằng tia lửa điện…
Đối với phương pháp gia công bằng tia lửa điện để chế tạo hạt nano – micro là phương pháp
mới được tìm ra và chưa nghiên cứu nhiều. Phương pháp gia công tia lửa điện là phương pháp mới
được đưa vào ứng dụng trong thời gần đây để gia công các hạt kim loại có kích thước nano – micro,
và nó ưu điểm nổi trội là có khả năng gia công được các loại vật liệu kim loại cứng một cách dễ
dàng. A.E.Berkowitz [1] đã tự thiết kế chế tạo ra hệ thống này trong phòng thí nghiệm, sau đó tiến
hành gia công hạt nano – micro niken. Ngoài ra, Vasudevamurthy [2] cũng sử dụng phương pháp gia
công tia lửa điện để chế tạo các hạt thép không gỉ SUS 304, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các
thông số công nghệ đến đường kính hạt. Hong Juan [3,4] dùng phương pháp này để chế tạo các hạt
Silic. Liu Yifan [5] đã kết hợp gia công tia lửa điện để chế tạo hạt niken. Một số nghiên cứu [6] về ảnh
hưởng của cường độ dòng điện, hiệu điện thế đến độ hạt niken khi gia công bằng phương pháp
này.
Bài báo này đưa ra mô hình chế tạo nano - micro bằng tia lửa điện, tiến hành thí nghiệm để
nghiên ảnh hưởng của dung môi đến độ hạt niken, từ đó tìm ra loại dung môi gia công cho độ hạt là
bé nhất.
2. Phương pháp thí nghiệm
Sử dụng hai thanh niken làm hai điện cực và lắp trên máy gia công tia lửa điện E46PM (hình1).
Trong mỗi thí nghiệm sẽ đổ đầy dung dịch gia công vào hộp gia công làm bằng inox, giữ nguyên các
thông số gia công như cường độ dòng điện, hiệu điện thế… chỉ thay đổi dung môi gia công.
Do niken có tính chất từ tính nên sử dụng nam châm vĩnh cửu để tách các hạt niken ra khỏi
dung môi gia công, dùng cồn tinh khiết để làm sạch các loại tạp chất.
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý cơ bản gia công bằng tia lửa điện:
1- Nguồn điện; 2- Hệ thống điều khiển trục chính; 3- Dụng cụ điện cực; 4- Dung dịch gia
công;
5- Chi tiết gia công; 6- Bàn máy gia công.

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi gia công
3.1. Các thông số làm thí nghiệm
Với nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi, thay đổi lần lượt ba loại dung môi là dầu gia công
tia lửa điện, dầu hỏa và nước. Các thông số công nghệ khác không thay đổi như độ dài xung là
300μs, điện áp 15A, hiệu điện thế là 45V. Vật liệu gia công là Niken 99,99% được cắt thành từng
miếng 260mm*190mm*170mm, trước mỗi thí nghiệm đều được làm sạch bằng giấy ráp.
Bảng 1. Thông số thí nghiệm khi dung môi thay đổi

Thí
nghiệm
A

Dung môi
Dầu gia công
EDM

Độ dài
xung điện (s)

Điện áp (A)

Hiệu điện
thế (V)

300

15

45

B

Dầu hỏa

300

15

45

C

Nước

300

15

45

3.2. Kết quả thí nghiệm và thảo luận
Các hạt niken sau mỗi thí nghiệm sẽ được đưa lên máy hiển vi điện tử SEM để chụp với độ
phóng 200 lần (hình 2). Sử dụng phần mềm Smileview để đo và thống kê kích thước hạt kim loại
trong mỗi ảnh, kết quả thống kê thể hiện tại bảng số 2.

Thí nghiệm A

Thí nghiệm B

Thí nghiệm C

Hình 2. Hạt Niken thể hiện trên SEM
Bảng 2. Phân bố đường kính hạt khi dung môi khác nhau
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Đường
kính (m)

Thí
nghiệm A

Thí
nghiệm B

Thí
nghiệm C

(%)

(%)

(%)

0-5

0

0,54

73,4

5-10

2,15

7,22

16,1

10-15

17,13

22.,48

7,12

15-20

27,52

30,26

2,62

20-25

17,43

18,8

0,75

25-30

14,06

10,63

0

30-35

6,11

7,36

0

35-40

3,36

1,5

0

40-45

4,59

0,95

0

45-50

3,36

0,26

0

50-55

2,45

0

0

55-60

0,61

0

0

60-65

0,92

0

0

65-70

0,31

0

0

Hình 3. Tỷ lệ phân bố đường kính hạt Niken khi dung môi thay đổi
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Hình 4. Hạt Niken thể hiện trên SEM với mức phóng đại 3000 lần
Bảng 3. Độ nhớt động học của dung môi khác nhau

Dung môi

Nước

Dầu gia công
tia lửa điện

Dầu hỏa

Độ nhớt
động học

0,659

1,5-2,5

2,3-3,2

10-6 (m2/s)
Dựa vào thống kê tỷ lệ phân bố đường kính hạt (bảng 2), lập được đồ thị thể hiện tỷ lệ phân
bố đường kính hạt Niken khi dung môi thay đổi như hình 3. Có thể thấy rằng, khi dung môi là dầu
gia công tia lửa điện và dầu hỏa thì tỉ lệ phân bố đường kính hạt chủ yếu tập trung trong khoảng từ
10μm đến 30μm, thậm chí có những hạt có đường kính rất lớn, cỡ vài trăm micromet và không thấy
xuất hiện hạt có kính thước nano.
Ngược lại, khi dung môi là nước, đường kính hạt tập trung chủ yếu dưới 5μm và xuất hiện rất
nhiều hạt nằm trong vài chục nanomet (hình 4). Điều này là do độ nhớt động học của nước nhỏ hơn
rất nhiều so với dầu gia công tia lửa điện và dầu hỏa (bảng 3), do vậy mà trong quá trình gia công,
vùng gia công có nhiệt độ rất cao làm cho kim loại bốc hơi, kim loại bốc hơi này sẽ đi vào dung môi
gia công, khi dung môi là nước thì khả năng phân tán của kim loại bốc hơi được dễ dàng hơn, vì
vậy mà kích thước hạt sẽ nhỏ. Còn khi dung môi gia công là dầu gia công tia lửa điện và dầu hỏa
thì khả năng phân tán của kim loại bốc hơi là rất kém, chúng sẽ nhanh chóng tập trung lại với nhau
và khi kết tinh tạo thành các hạt có kích thước lớn.
4. Kết luận
Bài viết đã thực hiện được một số thí nghiệm để đưa ra ảnh hưởng của dung môi đến độ hạt
của hạt niken khi gia công bằng tia lửa điện. Kết quả thu được là khi dung môi là nước thì kính thước
hạt là nhỏ nhất, chủ yếu nằm từ (0-5) μm và xuất hiện một số lượng lớn hạt nằm trong vài chục
nanomet.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN NHIỆT – ĐIỆN BẰNG
PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT TRAO ĐỔI NHIỆT
ENHANCEMENT EFFECTIVENESS OF THERMOELECTRIC POWER
GENERATOR BY METHOD OF INCREASE HEAT EXCHANGE SURFACE
BÙI HỒNG VŨ
Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Những tiến bộ gần đây trong việc phát triển các vật liệu và hệ thống nhiệt – điện đã thúc
đẩy việc ứng dụng máy phát điện nhiệt – điện trong khai thác động cơ đốt trong. Tuy nhiên,
hiệu quả khai thác nhiệt khí xả của máy phát điện nhiệt – điện chưa thật sự cao, cần phải
tiếp tục nghiên cứu và cải tiến. Trong bài báo này, tác giả đề xuất một phương pháp nâng
cao hiệu quả của máy phát điện nhiệt – điện thông qua tăng cường bề mặt trao đổi nhiệt
của thiết bị, đồng thời đưa ra phương pháp tính toán và đánh giá sự hiệu quả của phương
pháp này.
Từ khóa: Máy phát điện nhiệt – điện, tăng cường bề mặt trao đổi nhiệt, kết cấu tấm nghiêng đối
xứng.
Abstract
Recent advances in the development of materials and thermoelectric systems have
promoted the use of thermoelectric power generator in the exploitation of internal
combustion engines. However, the efficiency in the exploitation heat energy from exhaust
gas of the thermoelectric power generators is not really high, needs to be further
researched and improved. In this paper, the author proposes a method for improving the
efficiency of the thermoelectric power generator through increase of heat exchange surface
of the equipment, simultaneously provide a method for calculating and evaluating the
efficiency of this approach.
Keywords: Thermoelectric power generator, increase of heat exchange surface, symmetrical
inclined plate structure
1. Đặt vấn đề
Để cải thiện các chỉ số kỹ thuật và kinh tế của động cơ đốt trong thì tối ưu quá trình sử dụng
các nguồn năng lượng thứ cấp trong quá trình khai thác là một trong những giải pháp hiệu quả nhất.
Ngoài những giải pháp truyền thống như sử dụng nồi hơi tận dụng nhiệt khí xả, tăng áp cho động
cơ bằng tuabin khí xả,… còn có thể sử dụng hiệu ứng nhiệt – điện để chuyển đổi năng lượng của
nhiệt khí xả từ động cơ đốt trong thành năng lượng điện. Nhờ những tiến bộ gần đây trong việc phát
triển các vật liệu và hệ thống nhiệt – điện, việc ứng dụng máy phát điện nhiệt – điện trong trong khai
thác năng lượng của động cơ đốt trong đã được tính đến.
Ưu điểm của máy phát điện nhiệt – điện là tuổi thọ khá cao, không có bộ phận chuyển động,
hoạt động không gây tiếng ồn và rung động, thân thiện với môi trường, tính linh hoạt đối với các
phương pháp cung cấp và loại bỏ nhiệt, đặc biệt là khả năng thu hồi năng lượng nhiệt từ khí xả.
Tuy nhiên, điểm bất lợi của máy phát điện nhiệt – điện là hiệu quả khá thấp (1 – 10%).
Trong bài báo này, tác giả đề xuất một phương pháp nâng cao hiệu quả của máy phát điện
nhiệt – điện thông qua tăng cường bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị. Tiến hành phân tích cấu trúc
của máy phát điện nhiệt – điện và các phương pháp cải thiện hiệu quả của thiết bị. Dựa trên phân
tích đã thực hiện, lựa chọn phương pháp tăng cường hiệu quả làm việc của máy phát điện nhiệt –
điện. Áp dụng tính toán các chỉ số nhiệt và điện của máy phát điện nhiệt – điện đã được cải tiến khi
ứng dụng trên động cơ Wartsila 6L20. So sánh các kết quả nhận được và đưa ra kết luận về tính
hiệu quả của phương pháp đã lựa chọn.
2. Tổng quan về máy phát điện nhiệt – điện
Việc sử dụng máy phát điện nhiệt – điện rất đa dạng: từ việc cung cấp năng lượng cho tàu vũ
trụ, cung cấp điện cho các thiết bị trên đường ống dẫn dầu và khí đốt cũng như thiết bị định vị trên
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tàu, đến máy phát điện gia dụng đơn giản như là một bộ phận trong lò đốt củi, lò sưởi và nồi hơi
sưởi ấm.

Hình 1. Sơ đồ biểu diễn sự xuất hiện của hiệu ứng Seebeck trong một mô-đun nhiệt –
điện
Hiện nay, có ba hiệu ứng nhiệt – điện đã được biết đến: Thomson, Seebeck và Peltier. Nguyên
tắc hoạt động của máy phát điện nhiệt – điện là dựa trên hiệu ứng Seebeck. Theo Hình 1, trong
mạch kín bao gồm các phần tử nhiệt – điện loại n- và p- mắc nối tiếp nhau, ở các nhiệt độ khác nhau
tại các điểm tiếp xúc sẽ phát sinh một lực điện động. Nếu có sự chênh lệch nhiệt độ dọc theo dây
dẫn, thì các electron ở mặt nóng có được năng lượng và tốc độ cao hơn ở mặt lạnh. Trong các chất
bán dẫn, mật độ của các electron dẫn điện sẽ tăng theo nhiệt độ. Kết quả là sẽ xuất hiện một dòng
điện dịch chuyển từ mặt nóng đến mặt lạnh và điện tích âm sẽ được tích lũy ở mặt lạnh, và điện tích
dương được hình thành ở mặt nóng. Trong máy phát điện nhiệt – điện hiện đại sử dụng rất nhiều
các chất bán dẫn khác nhau dựa trên các hợp kim của tellurium, bismuth, selen và các nguyên tố
khác. Hiệu quả của vật liệu nhiệt – điện tỷ lệ thuận với hệ số dẫn điện của hợp chất được sử dụng
và tỷ lệ nghịch với độ dẫn nhiệt của nó, do đó nhiệm vụ nghiên cứu chính trong lĩnh vực nhiệt – điện
là tìm kiếm vật liệu bán dẫn tối ưu.

Hình 2. Cấu trúc của máy phát điện nhiệt – điện
Trong [1], tác giả đã tiến hành một loạt các nghiên cứu lý thuyết, tính toán khi ứng dụng máy
phát điện nhiệt – điện cho động cơ diesel 3NVD24. Các đặc tính của máy phát điện nhiệt – điện
được tính toán có tính đến các chế độ hoạt động của động cơ. Tùy thuộc vào thiết kế, công suất
đầu ra dao động từ 10.78 đến 97.02 kW. Tác giả đã đề xuất thiết kế cấu tạo của máy phát điện nhiệt
– điện để khai thác nhiệt năng từ khí xả, tiến hành các thử nghiệm toàn diện trên động cơ diesel
3NVD24. Theo Hình 2, máy phát điện nhiệt – điện được xây dựng trong hệ thống khí xả của động
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cơ 3NVD24, nơi công chất mang nhiệt độ cao là khí xả của động cơ, và công chất mang nhiệt độ
thấp là nước và nước này có thể được tiếp tục sử dụng vào các nhu cầu khác.
3. Lựa chọn phương pháp tăng cường hiệu quả làm việc của máy phát điện nhiệt – điện
Có hai phương pháp chính để tăng cường hiệu quả làm việc của máy phát điện nhiệt – điện
đó là tạo ra vật liệu nhiệt – điện tối ưu và tăng cường quá trình trao đổi nhiệt của thiết bị. Đối với từng
phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tuy nhiên phương pháp tăng cường quá
trình trao đổi nhiệt của thiết bị vẫn là phương pháp được ưu tiên hơn cả vì không chỉ góp phần cải
thiện hiệu suất của thiết bị mà còn tăng cường hiệu quả của quá trình khai thác năng lượng nhiệt từ
khí xả của động cơ đốt trong.
Nhiệm vụ chính của việc tăng cường trao nhiệt là phải tác động đến lớp công chất ngoài cùng,
sát bề mặt trao đổi nhiệt, làm cho nó trở nên mỏng hơn hoặc bị phá hủy một phần. Quá trình tăng
cường trao đổi nhiệt cần phải đạt được hiệu quả về chi phí. Khi chọn phương pháp tăng cường
truyền nhiệt, cần phải tính đến các điều kiện làm việc của động cơ đốt trong.

Hình 3. Các phương pháp tăng cường hiệu quả làm việc của máy phát điện nhiệt –
điện
Một phương pháp đơn giản đã được biết tới đó là tăng cường quá trình trao đổi nhiệt bằng
cách cải biến bề mặt trao đổi nhiệt, nghĩa là tạo ra các hình dạng phức tạp và đặc biệt của bề mặt
trao đổi nhiệt để hình thành các kênh trao đổi nhiệt. Các bề mặt này tạo ra các trường áp suất thay
đổi trong dòng chảy, gây ra tác động trực tiếp lên dòng chảy thứ cấp gần các bề mặt trao đổi nhiệt.
Với việc sử dụng các trường biến áp và các vùng xoáy để tăng cường trao đổi nhiệt, bề mặt trao đổi
nhiệt sẽ được thiết kế dưới dạng nhấp nhô bằng cách gắn thêm các tấm nghiêng. Theo Hình 4, kết
quả mô phỏng cho thấy một bộ trao đổi nhiệt dạng tấm nghiêng đối xứng sẽ cho hiệu quả tốt nhất
[5].
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Tạo ra vật liệu
nhiệt – điện tối ưu
Các phương pháp
tăng cường hiệu
quả làm việc của
máy phát điện nhiệt
– điện

Sử dụng vật liệu
cấu trúc nano
Sử dụng sơn nhiệt
– điện
Sử dụng tác động
của trường âm

Tăng cường trao
quá trình đổi nhiệt

Sử dụng tác động
của điện từ
Tăng cường bề mặt
trao đổi nhiệt

Hình 4. Mô phỏng của một bộ trao đổi nhiệt với kết cấu tấm nghiêng đối xứng
Ưu điểm của phương pháp này nằm ở hiệu ứng chuyển động của dòng khí bởi kết cấu tấm
nghiêng đối xứng của bề mặt trao đổi nhiệt. Các bề mặt này tạo ra các trường áp suất thay đổi trong
dòng chảy, tạo ra tác động định hướng của dòng thứ cấp gần bề mặt trao đổi nhiệt và cải thiện chất
lượng của quá trình trao đổi nhiệt. Kết quả là làm gia tăng hiệu quả của máy phát điện nhiệt – điện.
Những bất lợi của phương pháp này là sự tích tụ của muội trên bề mặt của các tấm nghiêng,
làm giảm chất lượng của quá trình trao đổi nhiệt. Ngoài ra, do quá trình tạo dòng khí xoáy bên trong
thiết bị nên có thể xuất hiện rung, tiếng ồn, đồng thời làm giảm tuổi thọ của thiết bị.
Bất chấp những hạn chế tồn tại, phương pháp này vẫn có ưu thế vượt trội, thích hợp trong
việc ứng dụng để tăng hiệu quả làm việc của máy phát điện nhiệt – điện.
4. Kết quả tính toán
Bảng 1. Các thông số kỹ thuật của động cơ Wartsila 6L20
Hệ thống xả
Công xuất xả ở 100% tải

kg/s

2,57

Công xuất xả ở 85% tải

kg/s

2,25

Công xuất xả ở 75% tải

kg/s

1,95

Nhiệt độ khí xả sau tuabin tăng áp ở 100% tải

°C

305

Nhiệt độ khí xả sau tuabin tăng áp ở 85% tải

°C

295

Nhiệt độ khí xả sau tuabin tăng áp ở 75% tải

°C

305

Đường kính trong của ống xả

mm

420

Đường kính ngoài của ống xả

mm

600

Máy phát điện nhiệt – điện được khuyến nghị lắp đặt theo phương thẳng đứng. Lựa chọn vị
trí lắp đặt thiết bị ngay trên đường xả của động cơ Wartsila 6L20 (phía sau tuabin tăng áp). Tính
toán được thực hiện cho máy phát điện nhiệt – điện ở mức 75%, 85% và 100% tải của động cơ.
Các thông số như công suất của máy phát điện nhiệt – điện (P), cường độ dòng điện và hiệu điện
thế ở đầu ra (I, U), công xuất xả sau thiết bị (G), nhiệt độ của khí xả (tx) và của nước (tn) sau thiết bị,
hiệu suất của thiết bị (η), vận tốc dòng khí xả sau thiết bị (ϑ) đều được xác định.
4.1. Phiên bản cơ sở của máy phát điện nhiệt – điện
Thiết kế do các tác giả đề xuất trong [1,2,3] được lựa chọn làm phiên bản cơ sở của máy phát
điện nhiệt – điện. Phương pháp tính toán các thông số của máy phát điện nhiệt – điện dựa trên các
phương pháp đã biết đến để tính toán các thiết bị nhiệt – điện và bộ trao đổi nhiệt được mô tả trong
[1,2]. Kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng 2.
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Bảng 2. Kết quả tính toán cho phiên bản cơ sở của máy phát điện nhiệt – điện
Ne (%)

P (kW)

I (A)

U (V)

G (kg/s)

tx (°C)

tn (°C)

75

5.5

16.2

341

1.95

243

38

85

5.4

16.1

336

2.25

242

38

100

5.7

16.4

349

2.57

256

38

4.2. Phiên bản nâng cấp của máy phát điện nhiệt – điện
Theo các khuyến nghị của tác giả bài báo [4], kích thước, góc nghiêng, số lượng và chất liệu
của các tấm nghiêng đã được chọn. Theo Hình 5, một máy phát điện nhiệt – điện với bề mặt trao
đổi nhiệt được tăng cường đã được thiết kế. Phương pháp tính toán tương tự như phiên bản cơ sở
nhưng bao gồm các sửa đổi có tính đến sự thay đổi trên bề mặt của bộ trao đổi nhiệt. Đặc biệt, việc
tính toán hệ số truyền nhiệt của khí xả đã được thay đổi. Kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng
3.

Hình 5. Thiết kế máy phát điện nhiệt – điện với bề mặt trao đổi nhiệt được tăng cường
Bảng 3. Kết quả tính toán cho phiên bản nâng cấp của máy phát điện nhiệt – điện
Ne (%)

P (kW)

I (A)

U (V)

G (kg/s)

tx (°C)

tn (°C)

75

5.8

16.72

352

1.95

240.9

38

85

5.75

16.62

346.43

2.25

240.5

38

100

6.09

16.92

360.12

2.57

255.3

38

5. Kết luận
Dựa trên kết quả tính toán có thể kết luận: Tăng cường trao đổi nhiệt bằng cách sử dụng kết
cấu tấm nghiêng đối xứng có thể làm tăng đáng kể hiệu quả hoạt động của máy phát điện nhiệt –
điện. Các thông số tính toán của phiên bản nâng cấp của máy phát điện nhiệt tăng so với phiên bản
cơ sở. Cụ thể, công suất tăng 6%, hiệu suất tăng 4%, nhiệt độ khí thải tại đầu ra của máy phát điện
nhiệt – điện giảm 1%, vận tốc dòng khí xả tăng 12%, nhưng giá trị của nó nằm trong giới hạn chấp
nhận được, cho phép kết luận rằng việc lắp đặt các bề mặt nghiêng không dẫn đến khả năng kháng
khí động học đáng kể của hệ thống khí thải.
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Phiên bản cơ sở của máy phát điện nhiệt – điện

5.4

5.7

5.75

5.8
5.5

CÔNG SUẤT (KW)

6.09

Phiên bản nâng cấp của máy phát điện nhiệt – điện

75

85

100

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ (%)

Hình 6. So sánh công suất của máy phát điện nhiệt – điện phiên bản cơ sở và phiên
bản nâng cấp
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PHÁT TRIỂN MỘT BALLBOT CHỞ NGƯỜI DI CHUYỂN TRÊN MỘT
BÁNH
Ph.D. PHẠM ĐÌNH BÁ
Viện Cơ khí – Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, ballbot, một robot với ba bánh đa hướng cân bằng trên một quả bóng,
được giới thiệu. Robot có kích thước và cấu trúc giống như một xe ô tô di chuyển trên một bánh xe
hình cầu và người có thể gồi lên nó. Bánh xe được chế tạo bằng hợp kim nhôm và được bọc một lớp
cao su. Mô hình động học của robot được trình bày. Mô hình động lực học được phân tách trên hai
mặt phẳng vuông góc với nhau và đạt được dựa vào phương trình Lagrange. Sau đó mô hình được
tuyến tính hóa. Một bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái được đề xuất và áp dụng để kiểm soát cân bằng
robot. Đặc tính cân bằng của robot được đánh giá thông qua mô phỏng và thực nghiệm.
1. Giới thiệu chung

Ballbot được mô hình hóa như là một con lắc ngược sử dụng một cơ cấu lái đa
hướng cho một quả bóng. Đây là một hệ thống không ổn định do vậy hệ thống sẽ
bị đổ khi không có lực tác động từ bánh xe đa hướng cho quả bóng. Ballbot là một
chủ đề thú vị được nhiều nhà khoa học quan tâm trong lĩnh vực điều khiển. Robot
yêu cầu một bộ điều khiển phù hợp để làm cho nó cân bằng và di chuyển theo
mọi hướng trên sàn phẳng.
Ballbot đầu tiên trên thế giới sử dụng mô hình lái kiểu chuột máy tính ngược được
phát triển bởi T. B. Lawers [1] vào năm 2006. Robot có kích thước và khối lượng
giống như một người bởi vậy nó có thể tương tác được với người ở tầm mắt.
Umashankar Nagarajan [2] giới thiệu một ballbot với một cơ cấu lái kiểu chuột
máy tính ngược và bốn mô tơ. Một bộ điều kiển cân bằng được thiết kế để kiểm
soát robot cân bằng ở một vị trí cố định dưới sự tác động của nhiễu từ bên ngoài.
Trong năm 2014, một ballbot kép được phát triển bởi Sukvichai [3]. Robot là một
hệ thống bao gồm hai ballbot xếp chồng lên nhau. Robot lớp trên cân bằng trên
robot lớp dưới trong khi đó robot lớp dưới cân bằng trên mặt sàn. Robot có thể di
chuyển xuong quanh vị trí trong suốt quá trình cân bằng. Năm 2015, Vaidya [4]
giới thiệu một ballbot có kích thước bằng với con người. Thuật toán để di chuyển
trên mặt phẳng nghiên cũng được đề xuất trong nghiên cứu này
Masaaki Kumaga và Takaya Ochiai [5] giới thiệu một phiên bản khác về ballbot,
robot này sử dụng ba bánh xe đa hướng cho một quả bóng bởi vậy mà giảm ma
sát giữa bánh xe đa hướng và quả bóng. Robot thể hiện một khả năng di chuyển
tải theo mọi hướng. Akbari, M [6], Aphiratsakun, N. [7] cũng khai thác ba bánh xe
đa hướng để phát triển ballbot của họ..
Endo và Nakamura [8] đề xuất và mô tả một ballbot với bốn bánh xe đa hướng
cho một quả bóng. Robot có cấu trúc giống như một xe lăn bởi vậy người có thể
ngồi lên nó. Edo cũng mô tả cách tính toán mô men và vận tốc góc cần thiết cho
hệ thống lái và mô hình động lực học. Tuy nhiên, không có thí nghiệm trình bày
trong bài báo này.
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Hình 1. Tổng quan về ballbot
Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu một ballbot có kích thước và cấu trúc
giống như một xe ô tô và có thể chở người. Một cơ cấu lái bao gồm ba bánh xe đa
hướng, và bốn con quy hồi chuyển (CMG) được giới thiệu. Mô hình động học và
động lực học được phát triển. Sau đó mô hình động lực học được tuyến tính hóa
xung quanh điểm cân bằng. Dựa trên mô hình tuyến tính, một bộ điều khiển hồi
tiếp trạng thái được phát triển. Kết quả thí nghiệm được trình bày để đánh giá sự
đúng đắn của mô hình robot và bộ điều khiển.
2. Giới thiệu về ballbot

Ballbot được thể hiện trong hình. 1. Hình 2 giới thiệu cơ cấu lái của robot. Hình 3
thể đề cập tới cấu trúc của bộ điều khiển. Bảng 1 thể hiện các thông số của robot.
Robot được xây dựng để đáp ứng được hai mục tiêu chính: robot trở thành một
xe ô tô với một bánh chuyên trở người; sự an toàn của robot và người sẽ được
đảm bảo bằng việc kết hợp giữ bánh xe điều hướng và CMGs.
Thân robot là một khung để bảo vệ người. Vật liệu chế tạo là nhôm do đó trọng
lượng của robot có thể giảm xuống.
Cơ cấu lái của robot bao gồm ba bánh xe đa hướng và bốn CMG. Mỗi bánh xe đa
hướng được lai bởi mô tở với một hộp giảm tốc. Ba bánh xe đa hướng đặt lệch
nhau 120 độ như trong Hình 4. Một khung được sử dụng cho cơ cấu lái để đảm
bảo sự tiếp xúc giữa bánh xe đa hướng và bóng và sự truyền chuyển động từ
bánh xe đa hướng tới bóng. Bóng có bán kính 220 mm được làm bằng hợp kim
nhôm để có thể đỡ được một trọng lượng lớn của robot và người gồi trên nó và
nó được bọc một lớp cao su để đảm bảo sự tiếp xúc với sàn.
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Robot được lập trình với ngôn ngữ C. Chúng tôi khai thác ba encoder và một cảm
biến IMU. Dữ liệu từ các encoder được sử để xác định vị trí của robot trên mặt
sàn. IMU dung để xác định góc nghiên của robot.
Robot có hai bình áp quy. Công suất của chúng có thể cấp cho ba mô tơ và các
thiết bị khác trong nhiều giờ. Mô tơ là loại smart mô tơ, mô men lớn nhất đạt 1.6
Nm

Hình 2. Cơ cấu lái

Ball position

Controller

Tx, y, z

Torque
T1, 2, 3
Conversion

Ballbot

x, y, z
.
x, y, z

.
x,y,z
x,y,z Kinematics

.
1,2,3

IMU
sensor

Encoders

Hình 3. Sơ đồ hệ thống điều khiển
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Bảng 1. Các thông số của ballbot
Thông số

Giá trị

Khối lượng

68 kg

Cao độ trọng tâm

0.38 m

Mô men quán tính quanh trục x

12.1 kgm2

Mô men quán tính quanh truc y

11.67 kgm2

Mô men quán tính quanh trục z

1.08 kgm2

Bán kính bánh xe đan hướng

0.1 m

Mô men quán tính bánh xe đa hướng

0.26 kgm2

Khối lượng của bóng

27.6 kg

Bán kính bóng

0.22 m

Mô men quán tính của bóng

0.89 kgm2

Góc nghiên

65.5 deg.

3. Mô hình hệ thống
Mô hình động học

Mô hình động học nói chung thể hiện mối quan hệ giữa vận tốc góc của ba bánh
xe đa hướng với bán kính rw, và vận tốc góc của bóng với bán kính rk. Ba bánh xe
đa hướng được gắn với thân của robot. Trục của chúng tạo với nhau một góc 120
độ.trong mặt phẳng x-y được ký hiệu là i (1 = 0o, 2 = 120o và 3 = 240o). Mỗi
trục của bánh xe đa hướng nghiêng một góc  ( = 65.5o) so với trục thẳng đứng.
Để đơn giản khi nghiên cứu mô hình của hệ thống, những giả thiết sau được đưa
ra: robot là một vật rắn tuyệt đối; Không có sự trượt giữa bánh xe đa hướng và
bóng và giữa bóng và sàn. Tiếp xúc giữa bóng và sàn và giữa các bánh xe đa
hướng với bóng là tiếp xúc điểm.
Như trong hình 4, ký hiệu Pi (i = 1, 2, 3) là các điểm tiếp xúc giữa bánh xe đa
hướng và bóng. Vị trí của các điểm tiếp xúc Pi trong hệ tọa độ của robot có thể
được xác định:


T

P1  rk sin  0 rk cos   , P2    1 rk sin 
 2

 1
P2    rk sin 
 2
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z
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P3

u

w3

Hình 4. Phác thảo vị trí của các bánh xe đan hướng trên bóng.
Ngoài ra, véc tơ đơn vị đưa ra hướng vận tốc của các bánh xe đa hướng tại điểm
tiếp xúc với bóng được định nghĩa như sau: uw1  0 1 0 , uw2
T

uw3

 3

 2

1

2

 3
 
 2

1

2


0


T

và

T


0 .


Tại điểm tiếp xúc giữa bóng và bánh xe đa hướng vận tốc vòng của bóng theo
hướng của bánh xe đa hướng bằng với vận tốc vòng của bánh xe đa hướng trong
hệ trục của robot:

i




5
k



 Pi uwi
rw

ở đó k5 là vận tốc góc của bóng quy về hệ quy chiếu quán tính của robot và i là
vận tốc góc của bánh xe đa hướng.
Từ kết quả trên, ta có động học của robot trên mặt phẳng y-z :
T
 1  2  3   J x  yk

 x 

T

Ở đó Jx là ma trận Jacobi.
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 cos 

 rw

 cos 
J x  
 2rw

  cos 
 2r
w



rk
cos  
rw


rk


cos  
2rw


rk

cos  

2rw


Động học của robot trên mặt phẳng x-z:
T
 1  2  3   J y  xk

 y 

T

where Jy là ma trận Jacobi


0

 3 cos 
J y  
2rw


 3 cos 

2rw




0


3rk
cos  
2rw


3rk


cos  
2rw


Động học của robot trên mặt phẳng x-y.
T
1  2  3   J z z  z 

T

where Jz là ma trận Jacobi
 rk
 sin 
 rw
r
J z   k sin 
 rw
r
 k sin 
 rw


rk
sin  
rw


rk
 sin  
rw


rk
 sin  
rw



Do vậy, mô hình động học của robot được viết lại như sau:
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 2  2 1  3  rw
x
x  
3rk cos 


 3  2  rw

y
 y 
3.rk cos 


   1   2   3  rw  
z
 z
3rk sin 

ở đó  là vận tốc góc của bóng, và xk

yk   rk  y

rk x  .

Mô hình động lực học

Phương trình động lực học là yêu cầu để hiểu biết đầy đủ về ballbot và điều khiển
nó. Mục tiêu của phần này là mô hình hóa hệt hống 3D thành ba hệ thống 2D.
Chuyển động được phân chia trên hai mặt phẳng vuông góc.
Phương trình Lagrange được sử dụng để đưa ra phương tình động lực học của
T
robot.. Hệ trục tọa độ mô tả robot được định nghĩa qx   yk  x  . Phương trình
động lực học thu được như sau:
M (qx )qx  C(qx , qx )qx  G(qx )  Qx

ở đó M(qx) là ma trận khối lượng, C (qx , qx ) là véc tơ Coriolis, G(qx) là véc tơ trọng
trường và Qx thể hiện véc tơ mô men lực của mô tơ.
ở đó

Ik
3I w cos 2 
 mk  2  ma 
rk
2rw2

M (qx )  
2
 3I w cos  r  m l cos 
k
a
x
2

2rw



rk  ma l cos  x 


2
2
3I r cos 
ma l 2  w k 2
 Ix 

2rw


3I w cos 2 
2rw2

 m l 2 sin  x 
0


C ( q, q )   a x
 , G (q)  


m
gl
sin

0
x
 a



và

1 
r x 
w
.
Qx  
 rk 
 x 
 rw 

ở đó x mô men quanh trục x.
4. Điều khiển robot
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Dựa trên mô hình được giới thiệu ở trên, một bộ điều kiển tuyến tính được thiết
kết.
Tuyến tính hóa phương trình động lực học
Phương trình chuyển động của ballbot được tuyến tính hóa xung quanh điểm cân
bằng ở đó tất cả các biến trạng thái và tín hiệu điều khiển đều bằng không, robot
ở vị trí thẳng đứng.
Khai triển Taylor được sử dụng để thu được mô hình tuyến tính hóa.
f  q, q, q, u   f (q0 , u0 ) 

f
q

.q 
( q0 ,u0 )

f
q ( q

.q 

0 ,u0 )

f
q ( q

.q 

0 ,u0 )

f
u

.u  0
( q0 ,u0 )

Mô hình thu được tại điểm cân bằng của robot là
x  Ax  Bu
y  Cx

Tín hiệu điều khiển và biến trạng thái trong mặt phẳng z-y được định nghĩa lần
T
T
lượt là u = x và q   yk yk  x  x   x1 x2 x3 x4  .
ở đó:

0

0

A
0

0


1
0

0
a3 a5  a4 a5
a32  2a3 a4  a42  a1a2

0
0

0
a1a5
a32  2a3 a4  a42  a1a2

ở đó a1  mk 

I kx
rk2

 ma 

0

0


1

0


3I w cos 2 
2rw2

;

0


a

a
r
2
3 k  a4 rk

2
 r  a  2a a  a 2  a a
w
3
3 4
4
1 2
B

0

a3  a4  a1rk


2
r a3  2a3 a4  a42  a1a2
 w









; a2  ma l 2 

3I w rk2 cos2 
2rw2












; và C = diag (4).

 I x ; a3  ma l ; a4 

3I w cos2 
2rw2

rk ;

a5  ma gl .

Cặp (A, B) là điều khiển được và cặp (A, C) cũng là quan sát được.
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Hệ thống điều khiển
Trong nghiên cứu này, bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái được sử dụng để kiểm
soát cân bằng của robot. Bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái là một bộ điều khiển mà
tất cả các biến trạng thái được hồi tiếp về bộ điều khiển, thông qua hệ số K để tạo
ra đáp ứng điều khiển u = -Ke. Điều này tạo ra một hệ thống điều khiển vòng kín
với biến trạng thái tham khảo như trong hình 3
x   A  BK  x  BKxref
y  Cx

Hệ số K có thể xác định bằng việc sử dụng công thức của Ackermann. Chúng tôi
sử dụng Matlab để đưa ra hệ số K sau đó hệ thống điều khiển được mô phỏng
bằng Matlab. Phần thực nghiện sẽ được thực hiện trên C++.
5. Kết quả thí nghiệm

Kiểm soát cân bằng
Kết quả cân bằng của robot được thể hiện trong Hình 5, và Hình 6. Robot được
yêu cầu cân bằng trên mặt sàn phẳng. Quỹ đạo di chuyển của bóng trên mặt sàn
được thể hiện trong hình 7. Trong suốt quá trình cân bằng trên mặt sàn, bóng
vạch ra một hình tròn với bán kính 1.6 cm.

Hình 5. Góc nghiên và vận tốc góc của robot quanh trục x

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

65

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Hình 6. Góc nghiên và vận tốc góc của robot quanh trục y.

Hình 7. Quỹ đạo của bóng trên mặt phẳng x-y.

Cân bằng với tác động của nhiễu từ môi trường ngoài
Trong trường hợp này robot cân bằng tại gốc tọa độ, sau đó nhiễu bên ngoài tác
động vào robot.
Thí nghiệm cho những tác động của nhiễu rất mạnh giống như một cú đá. Kết quả
được thể hiện trong hình 11(a). Hình 10 thể hiện vị trí của robot trêm mặt sàn. Khi
robot bị đạp với một lực khoảng 200 N, robot di chuyển từ gốc tọa độ sang vị trí
mới 10 [cm] x 10 [cm] và cân bằng tại vị trí mới này. Hình. 8 và hình 9 Thể hiện
góc nghiên của robot.
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Hình 8. Góc nghiên và vận tốc góc của robot quanh trục x.

Hình 9. Góc nghiên và vận tốc góc của robot quanh trục y.

Hình 10. Vị trí của bóng trên mặt sàn.
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(a) Cân bằng trước một cú đa.

b. Robot mang tải.

Hình 11.Hình ảnh thí nghiệm

Kết luận và kiến nghị

Cấu trúc của robot được giới thiệu trong nghiên cứu này. Mô hình toán học được
đưa ra dựa trên phương trình Lagrange. Mô hình được tuyến tính hóa xung quanh
điểm làm việc cân bằng.
Đặc tính cân bằng của robot đã được thực hiện trong môi trường thực tế với
những tác động của nhiễu. Kết quả thí nghiệm thể hiện khả năng của bộ điều
khiển trong việc kiểm soát cân bằng của robot trên mặt sàn.
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SỬ DỤNG PHẦN MỀM EES ĐỂ MÔ PHỎNG VÀ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI
TOÁN CƠ BẢN TRONG NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT
TS. Thẩm Bội Châu
Viện Cơ khí, Trường đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Hiện nay, xu hướng sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy và học tập đang được
khuyến khích áp dụng trong hầu hết các học phần của các chương trình đào tạo trong trường đại
học. Phần mềm EES là một công cụ rất hữu ích cho sinh viên ngành cơ khí và đặc biệt là cho sinh
viên chuyên ngành nhiệt lạnh. Phần mềm này đã được tích hợp cùng với nhiều cuốn giáo trình được
lựa chọn để giảng dạy trong các trường đại học. Bài báo này trình bày và hướng dẫn sử dụng phần
mềm EES để mô phỏng và giải quyết các bài toán cơ bản trong nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt.
1. Giới thiệu sơ lược về phần mềm EES
Phần mềm EES (Engineering Equation Solver) được phát triển với chức năng cơ bản là cung
cấp các nghiệm số của các phương trình đại số phi tuyến và các phương trình vi phân. Ngoài ra,
EES còn cung cấp các hàm thuộc tính nhiệt động và truyền dẫn (transport) cho nhiều chất lỏng, bao
gồm nước, không khí khô và không khí ẩm, các công chất làm lạnh, các sản phẩm cháy, và các chất
khác. Khả năng giải các tổ hợp phương trình lớn cùng với kho dữ liệu kỹ thuật phong phú (được tích
hợp sẵn hoặc do người sử dụng bổ xung) làm cho EES trở thành một công cụ rất mạnh mẽ trong
việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Phần mềm EES được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các phần mềm hướng đối tượng
chuyên ngành khác. Trong số đó phải kể đến phần mềm CoolPack, một trong những phần mềm
miễn phí hữu ích trong lĩnh vực nhiệt – lạnh.
EES là phần mềm có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng kỹ thuật và là phần mềm lý tưởng
cho việc giảng dạy trong các khóa học cơ khí, nhiệt lạnh và cho các kỹ sư thực hành khi giải quyết
các vấn đề thực tế. Tuy nhiên, để có thể khai thác được tất cả các tính năng sẵn có của EES, đòi
hỏi người sử dụng phải có một nền tảng kiến kỹ thuật vững chắc, cũng như là kỹ thuật xây dựng
thuật toán và viết chương trình.
2. Sử dụng phần mềm EES để mô phỏng và giải quyết một số bài toán cơ bản trong
nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt.
2.1. Tính toán các quá trình nhiệt động của chất khí
Vấn đề 1: Trong một số quá trình dãn nở và nén thực tế trong các thiết bị xi lanh-piston, các
chất khí đã được nhận thấy là thỏa mãn mối quan hệ 𝑝 𝑉 𝑛 = 𝐶, trong đó 𝑛 và 𝐶 là các hằng số. Tính
toán công thực hiện được khi một chất khí dãn nở từ 150 kPa và 0.03 m3 đến một thể tích cuối cùng
là 0.2 m3 cho trường hợp 𝑛 = 1.3. Sử dụng phần mềm EES, biểu diễn quá trình trên đồ thị 𝑝 − 𝑉, và
khảo sát sự ảnh hưởng của số mũ đa biến 𝑛 tới công chất khí đã thực hiện với môi trường. Hãy cho
số mũ đa biến thay đổi từ 1.1 đến 1.6 . Vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công hệ thực hiện với môi
trường với số mũ đa biến 𝑛, và nhận xét về các kết quả.
Giải pháp:
Sử dụng phương pháp truyền thống:
- Áp suất chất khí ở trạng thái cuối được xác định bởi
𝑉1 𝑛
0.03 1.3
𝑝2 = 𝑝1 ( ) = 150 × (
) ≈ 12.735 kPa
𝑉2
0.2
- Công đã thực hiện được xác định từ định nghĩa của nó như sau
2

𝑊𝑜𝑢𝑡 = ∫ 𝑝 d𝑉 =
1

=
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Các bước tính toán được lặp lại với các giá trị khác nhau của n !!!
Sử dụng phần mềm EES:
Nhập từ bàn phím hoặc copy và paste đoạn code chương trình vào Equations Window của
phần mềm EES như thể hiện trên hình 1 sau đây.

Hình 1: Equation Window cho vấn đề 1.

Chạy chương trình và phần mềm EES trả lại các kết quả trong cửa sổ Solution và Arrays
Table như được thể hiện trong hình 2 dưới đây.

Hình 2: Cửa sổ Solution và Arrays Table cho vấn đề 1.

Sử dụng tính năng nghiên cứu tham số của EES để khảo sát sự ảnh hưởng của số mũ đa
biến tới công chất khí đã thực hiện. Bảng tham số và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công đã thực
hiện vào số mũ đa biến thu được như thể hiện trên hình 3.
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Hình 3: Đồ thị Wb - n và bảng tham số cho vấn đề 1.

Ngoài ra sử dụng tính năng nghiên cứu tham số của EES kết hợp với khả năng nhập dữ liệu
từ Diagram Window ta có thể dễ dàng khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số vào tới các thông
số ra. Cụ thể là trong bài toán này ta có thể thay đổi các giá trị của các thông số vào là số mũ đa
biến 𝑛, công chất 𝐺𝑎𝑠$ , thể tích ban đầu 𝑉1 , áp suất ban đầu 𝑝1 , và thể tích cuối cùng 𝑉2 trong
Diagram Window và theo dõi sự thay đổi của công đã thực hiện bởi quá trình 𝑊𝑏 như được thể hiện
trên hình 4 sau đây.

Hình 4: Nhập dữ liệu từ Diagram Window cho vấn đề 1.

2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ các nguồn nhiệt tới công suất và hiệu suất của động cơ
nhiệt
Vấn đề 2: Một động cơ nhiệt hoạt động giữa một nguồn nhiệt ở 550oC và một nguồn nhả nhiệt
ở
Nếu nhiệt được cung cấp cho động cơ nhiệt với một dòng nhiệt ổn định bằng 1200 kJ/min,
xác định công suất tối đa có thể sinh ra bởi động cơ nhiệt này. Sử dụng phần mềm EES, nghiên cứu
ảnh hưởng của các nhiệt độ của nguồn nhiệt cấp và nguồn thải nhiệt tới công suất được sinh ra và
hiệu suất nhiệt của chu trình. Hãy cho nhiệt độ nguồn nhiệt cấp thay đổi từ 300 đến 1000oC, và nhiệt
độ nguồn thải nhiệt thay đổi từ 0 đến 50oC. Vẽ công suất sinh ra và hiệu suất chu trình theo nhiệt độ
nguồn nhiệt cấp cho nhiệt độ nguồn thải nhiệt lần lượt bằng 0oC, 25oC, và 50oC, và nhận xét về các
kết quả.
25oC.

Giải pháp:
Sử dụng phương pháp truyền thống:
- Hiệu suất của chu trình Carnot
𝜂𝑡ℎ 𝑚𝑎𝑥 = 𝜂𝑡ℎ 𝐶 = 1 −
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- Công suất lớn nhất động cơ nhiệt có thể phát ra
𝑊̇𝑜𝑢𝑡 = 𝜂𝑡ℎ 𝑄̇𝐻 ≈ 0.638 × 1200 ≈ 765.6 kJ/min = 12.76 kW
Các bước tính toán được lặp lại cho các giá trị nhiệt độ khác nhau của các nguồn nhiệt !!!.
Sử dụng phần mềm EES:
Nhập từ bàn phím hoặc copy và paste đoạn code chương trình vào Equations Window của
phần mềm EES như thể hiện trên hình 5 dưới đây.

Hình 5: Equation Window cho vấn đề 2.

Chạy chương trình và phần mềm EES trả lại các kết quả trong cửa sổ Solution như được thể
hiện trong hình 6.

Hình 6: Cửa sổ Solution cho vấn đề 2.

Sử dụng tính năng nghiên cứu tham số của EES để khảo sát sự ảnh hưởng các nhiệt độ của
nguồn nhiệt cấp và nguồn thải nhiệt tới công suất được sinh ra và hiệu suất nhiệt của chu trình.
Bảng tham số (hình 7) và đồ thị biểu diễn công suất sinh ra và hiệu suất chu trình theo nhiệt độ
nguồn nhiệt cấp cho nhiệt độ nguồn nhiệt thải lần lượt bằng 0oC, 25oC, và 50oC (hình 8) dưới đây.

Hình 7: Bảng tham số cho vấn đề 2.

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

73

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Hình 8: Đồ thị 𝑻𝑯 − 𝑾̇𝒏𝒆𝒕,𝒌𝑾 và 𝑻𝑯 − 𝜼𝒕𝒉 cho vấn đề 2.

Cũng có thể kết hợp tính năng nghiên cứu tham số của EES với khả năng nhập dữ liệu trực
tiếp từ Diagram Window để khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số vào tới các thông số ra. Cụ
thể là trong bài toán này ta có thể thay đổi các giá trị của các thông số vào là nhiệt độ nguồn nhiệt
cấp 𝑇𝐻 , tốc độ cấp nhiệt 𝑄̇𝐻 , và nhiệt độ nguồn thải nhiệt 𝑇𝐿 trực tiếp trong Diagram Window và theo
dõi sự thay đổi của các thông số ra là công suất của chu trình, 𝑊̇𝑛𝑒𝑡 , hiệu suất nhiệt của chu trình,
𝜂𝑡ℎ , và tốc độ thải nhiệt, 𝑄̇𝐿 (xem hình 9).

Hình 9: Nhập dữ liệu từ Diagram Window cho vấn đề 2.

2.3. Bài toán truyền nhiệt
Vấn đề 3: Trong chuyến tham quan nhà máy nhựa, người ta đã quan sát thấy một đoạn ống
hơi nước dài 60 m có đường kính danh nghĩa (NPS) bằng 2-in (đường kính ngoài bằng 6.03 cm )
chạy từ đầu này tới đầu kia của nhà máy mà không được bọc cách nhiệt. Nhiệt độ đo tại một số vị
trí trên bề mặt ống cho thấy nhiệt độ trung bình của bề mặt phơi trong không khí của ống dẫn hơi là
170oC, trong khi nhiệt độ của không khí xung quanh là 20oC. Bề mặt bên ngoài của ống dường như
bị oxy hóa, và độ đen (phát xạ) của nó có thể là 0.7. Lấy nhiệt độ các bề mặt xung quanh cũng là
20oC, xác định tốc độ mất nhiệt từ đường ống hơi nước.
Hơi nước được tạo ra trong một lò đốt khí có hiệu suất 78%, và nhà máy phải trả 0.12 VNĐ
cho 1 kJ năng lượng của khí tự nhiên. Nhà máy hoạt động 24 giờ một ngày 365 ngày một năm, và
như vậy là 8760 giờ một năm. Xác định chi phí hàng năm của tổn thất nhiệt từ đường ống hơi nước
cho nhà máy này.
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Sử dụng phần mềm EES, khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ bề mặt của ống hơi nước tới tốc
độ mất nhiệt từ đường ống và chi phí hàng năm cho tổn thất nhiệt. Hãy cho nhiệt độ bề mặt thay đổi
từ 100oC đến 200oC. Biểu diễn tốc độ mất nhiệt và chi phí hàng năm như là một hàm số của nhiệt
độ bề mặt, và nhận xét về các kết quả.
Giải pháp:
Các giả thiết
1. Các điều kiện hoạt động là ổn định
2. Không khí là khí lý tưởng và các thuộc tính của không khí là hằng số
3. Áp suất môi trường là 1 atm
Sử dụng phương pháp truyền thống:
Các thuộc tính
Các thuộc tính của lớp màng không khí ở 1 atm và nhiệt độ trung bình
định như sau:
𝑘 = 0.030585 W/m. K; 𝜈 = 2.251 × 1 0 −5 m2 /s; 𝑃𝑟 = 0.713; 𝛽 =

1
𝑇𝑓

𝑇𝑠 +𝑇∞
2

=

1
368

= 95o C được xác

≈ 0.002717 K −1

Chiều dài đặc trưng trong trường hợp này là đường kính ngoài của ống 𝛿 = 𝐷 = 0.0603 m.
Phân tích
- Số Rayleigh
𝑅𝑎 =
=

𝑔 𝛽 (𝑇𝑠 − 𝑇∞ ) 𝛿 3
Pr
𝜈2
9.81 × 0.002717 × (170 − 20) × 0.06033
× 0.713 ≈ 1233503.486
(2.251 × 1 0 −5 )2

- Số Nusselt
2

2

1

𝑁𝑢 = 0.6 +
{

1

0.387 𝑅𝑎 6
[1 + (

8
9 27
16

0.559
) ]
𝑃𝑟
}

= 0.6 +

0.387 × (1233503.486)6

{

[1 + (

≈ 15.431

8
9 27
16

0.559
) ]
0.713

}

- Hệ số tỏa nhiệt đối lưu
ℎ=

𝑘
0.030585
𝑁𝑢 =
× 15.431 ≈ 7.827 W/m2 . K
𝛿
0.0603

- Diện tích trao đổi nhiệt của bề mặt ngoài ống
𝐴 = 𝜋 𝐷 𝐿 = 𝜋 × 0.0603 × 60 ≈ 11.366 m2
- Tốc độ truyền nhiệt do đối lưu tự nhiên
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴 ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞ ) = 11.366 × 7.827 × (170 − 20) ≈ 13344.252 W
- Tốc độ truyền nhiệt do bức xạ
𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 𝐴 𝜀 𝜎(𝑇𝑠 4 − 𝑇∞ 4 )
= 11.366 × 0.7 × 5.67 × 10−8 × [(170 + 273.15)4 − (20 + 273.15)4 ]
≈ 14066.132 W
- Tốc độ truyền nhiệt từ bề mặt ngoài của ống tới không khí được xác định bởi
𝑄̇ = 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 13344.252 + 14066.132 = 27410.384 W ≈ 27.41 kW
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- Tổng lượng gas tiêu thụ cho lượng nhiệt mất mát này trong một năm
𝑄𝑔𝑎𝑠 =

𝑄̇ ∆𝑡 27.41 × (8760 × 3600)
=
≈ 1108207384.615 kJ/năm
𝜂
0.78

- Chi phí cho lượng gas tiêu thụ này
𝐶𝑜𝑠𝑡 = 1108207384.615 × 0.12 ≈ 132.985 × 106 VNĐ/năm
Các bước tính toán được lặp lại cho các giá trị nhiệt độ khác nhau của bề mặt ống !!!.
Sử dụng phần mềm EES:
Nhập từ bàn phím hoặc copy và paste đoạn code chương trình sau đây vào Equations Window
của phần mềm EES.
"Nhap du lieu"
L = 60 [m]
d = 6,03 [cm] {NPS = 2 [in]}
T_surf = 170 [C]
T_air = 20 [C]
epsilon = 0,7
T_surf_surr = 20 [C]
sigma = 5,67e-8 [W/m^2-K^4]
g = 9,81 [m/s^2]
Eta = 0,78
Cost_energy = 0,123 [VND/kJ]
tau = 8760 [h/year]
"Phan tich"
A_s = pi*d*convert(cm; m)*L
T_air_layer_tb = 1/2*(T_surf + T_air)
Lambda = conductivity(air; T = T_air_layer_tb)
mu = viscosity(air; T = T_air_layer_tb)
rho = density(air; T = T_air_layer_tb; p = 100)
Pr = Prandtl(air; T = T_air_layer_tb)
beta = 1/convertTemp(C; K; T_air_layer_tb)
Delta = d*convert(cm; m)

"chieu dai dac trung la duong kinh ong"

Ra = (g*beta*(T_surf - T_air)*Delta^3)/(mu/rho)^2*Pr
Nusselt = (0,6 + (0,387*Ra^(1/6))/(1 + (0,559/pr)^(9/16))^(8/27))^2
alpha = Lambda*Nusselt/Delta
Q_dot = A_s*(alpha*(T_surf - T_air) + epsilon*sigma*(convertTemp(C; K; T_surf)^4 convertTemp(C; K; T_surf_surr)^4)) "W"
Q_gas = (Q_dot*convert(W; kW)/Eta)*tau*convert(h/year; s/year) "kJ/year"
Cost = Q_gas*Cost_energy "VND/year"
Chạy đoạn code này trong phần mềm EES ta nhận được các kết quả như sau (xem hình 10).
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Hình 10: Cửa sổ Solution cho vấn đề 3.

Sử dụng tính năng nghiên cứu tham số của EES để khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ bề
mặt của ống hơi nước, 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 , tới tốc độ mất nhiệt từ đường ống, 𝑄̇ , và chi phí tổn thất nhiệt hằng
năm, 𝐶𝑜𝑠𝑡. Bảng tham số và đồ thị biểu diễn sự thay đổi của tốc độ mất nhiệt từ đường ống, và chi
phí hàng năm cho tổn thất nhiệt khi nhiệt độ bề mặt ống thay đổi được thể hiện trên hình 11.

Hình 11: Bảng tham số và đồ thị 𝑸̇ − 𝑻𝒔𝒖𝒓𝒇 và 𝑪𝒐𝒔𝒕 − 𝑻𝒔𝒖𝒓𝒇 cho vấn đề 3.

Cũng có thể kết hợp tính năng nghiên cứu tham số của EES với khả năng nhập dữ liệu trực
tiếp từ Diagram Window để khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số vào tới các thông số ra. Cụ
thể là trong bài toán này ta có thể thay đổi các giá trị của các thông số vào là nhiệt độ bề mặt ngoài
ống, 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 , độ đen bề mặt ống, 𝜀, và nhiệt độ không khí xung quanh, 𝑇𝑎𝑖𝑟 , trực tiếp trong Diagram
Window và theo dõi sự thay đổi của tốc độ mất nhiệt từ bề mặt ngoài ống, 𝑄̇ , và chi phí hàng năm
cho tổn thất nhiệt, 𝐶𝑜𝑠𝑡, như được thể hiện trên hình 12.
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Hình 12: Nhập dữ liệu từ Diagram Window cho vấn đề 3.

Có thể nói rằng phần mềm EES là một trong những phần mềm hỗ trợ rất hữu dụng trong học
tập, nghiên cứu cũng như trong công việc hàng ngày của các kỹ sư. Nó là một công cụ rất mạnh mẽ
trong việc giải quyết các vấn đề trong rất nhiều ứng dụng kỹ thuật.
Khả năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt của phần mềm
EES được trình bày thông qua các ví dụ minh họa. Ngoài ra phần mềm EES còn bao gồm một loại
các tính năng nâng cao khác đòi hỏi người sử dụng phải bỏ nhiều thời gian và công sức để tự tìm
hiểu và khám phá.
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NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN HÀN VẬT LIỆU KHÁC LOẠI

Nguyễn Thị Thu Lê
Bộ môn Công nghệ Vật liệu – Viện Cơ khí
1. Đặt vấn đề
Hiện nay với xu hướng giảm khối lượng gần đây trong nghành chế tạo máy, dẫn đến việc
sử dụng kết hợp nhiều loại vật liệu khác nhau như thép độ bền cao và vật liệu nhẹ như nhôm, hợp
kim nhôm và hợp kim ma giê, vật liệu compozit và các loại vật liệu khác. Tuy nhiên khi hàn nối chúng
với nhau, gặp những khó khăn nhất định, điều này dẫn đến đòi hỏi mới đối với công nghệ hàn nối
các loại vật liệu đó với nhau.

2. Đặc điểm hàn các vật liệu khác chủng loại
Các kết cấu kim loại có thể chứa các liên kết hàn thép khác chủng loại với nhau, các liên kết
hàn thép với đồng hoặc hợp kim đồng, nhôm hoặc hợp kim nhôm, titan hoặc hợp kim titan, niobi,
tantan. Các cặp kim loại khác chủng loại được hàn với nhau trong môi trường khí bảo vệ bằng điện
cực vonfram và điện cực nóng chảy, hàn hồ quang tay, hàn dưới lớp thuốc, hàn plasma và hàn bằng
tia năng lượng cao.
Xét về tính hàn, hầu hết kim loại khác chủng loại có sự khác biệt đáng kể về nhiệt độ nóng chảy,
khối lượng riêng, lý tính, đặc biệt là hệ số dãn nở nhiệt. Chúng cũng khác nhau về mặt cấu tạo mạng
tinh thể và thông số mạng.
Với những kim loại có hoạt tính mạnh như titan, niobi, tantan, molipden, do mức độ hòa tan lẫn
nhau của các kim loại cơ bản không cao, khi hàn có thể hình thành các hợp chất giữa các kim loại
giòn và cứng. Ví dụ khi hàn thép với nhôm, có thể hình thành các hợp chất FeAl3,Fe2Al5, Fe2Al7,
FeAl;các hợp chất này có độ cứng cao, trong đó pha giòn nhất là Fe2Al5.Khi hàn nhôm với thép
không gỉ Cr-Ni loại 18-8 cũng có thể hình thành các hộ chất giòn NiAl và Ni3Al.

3.Sự hình thành kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt
Khi hàn thép khác chủng loại, kim loại mối hàn do vật liệu hàn và hai kim loại cơ bản khác nhau
về thành phần và tính chất tạo nên. Vì vậy các liên kết hàn sẽ có sự dị biệt đáng kể về thành phần
hóa học, cấu trúc và cơ tính
Để đánh giá sơ bộ thành phần và tổ chức kim loại của kim loại mối hàn theo phần hòa tan của
kim loại cơ bản và kim loại đắp, có thể sử dụng giản đồ của Schaeffler
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Hình 1. Giản đồ Schaeffler

Khi hàn đắp hồ quang tay lên thép peclit A, thành phần lớp đắp đầu tiên sẽ khác đáng kể
so với thành phần kim loại đắp. Nếu kim loại đắp là thép Cr cao thành phần C, kim loại lớp hàn thứ
nhất (đoạn i-j) và kim loại đắp đều có cấu trúc mactenxit hàm lượng Cr giảm làm giảm mạnh độ bền.
Khi sử dụng kim loại đắp loại Э-07X20H9(thành phần B) có dự trữ austenit thấp, lớp hàn đầu tiên
sẽ có tổ chức kim loại austenit-mactenxit (đoạn c-d)có tính dẻo thấp. Nếu dùng que hàn cho kim loại
đắp loại Э-10X25H13C2(thành phần D), lớp hàn đầu tiên (thành phần e-f) sẽ có cấu trúc austenitferit thuận lợi và nếu dùng kim loại đắp loại Э-11X15H25M6Aг2(thành phần E), lớp hàn này sẽ có
cấu trúc một pha loại austenit (đoạn g-h).
Thành phần hóa học của các lớp hàn có thể được tính theo sơ đồ sau:
Fc

Fc1
a.
Hàn đắp nhiều
lớp lên bề mặt tấm
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Fd

Fd

Fc2

Fc1

Fc2

b.

c.

Hàn giáp mối một
lớp

Hàn giáp mối
nhiều lớp
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Hình 2. Sơ đồ tính thành phần kim loại mối hàn trong các trường hợp hàn tiêu biểu

Với trường hợp hàn đắp một hoặc nhiều lớp, hàm lượng nguyên tố X trong lớp hàn thứ nhất
được tính như sau
X1mh=(1-ө )Xd + ө Xc
ө là phần kim loại hòa tan vào lớp hàn đó và được tính theo công thức



Fc
Fc  Fd

Fc là diện tích tiết diện ngang của kim loại cơ bản tham gia vào lớp hàn
Fd là diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp tham gia vào lớp hàn đó
Hàm lượng nguyên tố X trong lớp hàn thứ n được tính như sau:
Xnmh=Xd-(Xd-Xc) ө n
Với trường hợp hàn nối một lượt hoặc trường hợp hàn nối nhiều lớp, hàm lượng nguyên tố X
cần xem xét trong lớp hàn đó được tính như sau:
X1mh=(1-ө )Xd+tө X1c+(1-t) ө X2c
X1c là hàm lượng nguyên tố xét tới trong kim loại cơ bản 1
X2c là hàm lượng nguyên tố xét tới trong kim loại cơ bản 2
Xd là hàm lượng nguyên tố xét tới trong kim loại dây hàn



Fc1  Fc 2
Fd  Fc1  Fc 2

t là mức độ nung chảy 1 cạnh mối hàn so với cạnh kia trong mối hàn 1 lớp

t

Fc1
Fc 2

Vùng đường chảy của liên kết hàn:
Khi lựa chọn vật liệu và đánh giá khả năng làm việc của liên kết hàn, cần đặc biệt chú ý đến
vùng đường chảy giữa kim loại cơ bản và mối hàn. Vùng bày thường là nơi phát sinh phá hủy do
giòn, ăn mòn hoặc mỏi. Cấu trúc và tính chất của vùng này phụ thuộc chủ yếu vào quá trình kết tinh
đồng thời của các vật liệu khác nhau và sự hình thành các lớp khuyếch tán có thành phần biến đổi
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Cấu trúc và tính chất vùng đường chảy của các liên kết hàn loại này chịu ảnh hưởng của các
lớp khuyếchs tán. Các lớp khuyếch tán này là kết quả của dịch chuyển các bon vào khu vực có mức
độ hợp kim hóa cao hơn, vì vậy hình thành lớp nghèo các bon ở phía kim loại cơ bản có mức độ
hợp kim hóa thấp và lớp giàu các bon ở phía kim loại cơ bản có mức độ hợp kim hoá cao. Lớp
khuyếch tán phát triển mạnh nhất trong các liên kết hàn thép các bon với thép không gỉ austenit
hoặc thép các bon với thép ferit có hàm lượng Cr nâng cao và chứa các nguyên tố tạo cacbit mạnh
khác trong quá trình nhiệt luyện thép hoặc trong quá trình vận hành ở nhiệt độ cao.
Khi hàn thép khác loại cấu trúc (phổ biến nhất là trường hợp hàn thép loại péclit với thép loại
austenit ), các lớp này có có cấu trúc mactenxit hợp kim cao mang đặc tính dòn và có độ cứng lớn,
mức độ dự trữ austenit của thép có đương lượng Ni và Cr càng nhỏ thì chiều dày của lớp đó càng
lớn.

x
1

Hình 3. Thay đổi nồng độ Ni trong vùng đường chảy giữa thép P và thép As

Trong trường hợp sử dụng que hàn Э- 07X20H9 chiều rộng lớp kết tinh giòn là X1
Khi hàm lượng Ni trong tăng (trên 35%) vùng này còn rất nhỏ X2
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Tuy nhiên nếu có nung nóng sơ bộ khi hàn, chiều rộng của vùng này lại tăng. Vì vậy khi chọn
vật liệu hàn trong những trường hợp như vậy ta chọn loại có đương lượng Ni và Cr lớn
Khi hàn các loại thép thuộc loại peclit nhưng khác thành phần hóa học và đặc biệt khi hàn thép
péclít với thép hợp kim cao macten xit, ferit hay austenit, sẽ xuất hiện các lớp đường chảy mang đặc
trưng khuyếch tán của cacbon từ kim loại có mức độ hợp kim hóa thấp hơn sang kim loại có chứa
nhiều nguyên tố tạo cácbít mạnh.
4. Kỹ thuật hàn thép cùng nhóm cấu trúc
Trong thực tế người ta thường hàn thép cùng nhóm cấu trúc nhưng có mức độ hợp kim hóa
khác nhau. Trong các trường hợp như vậy không có nhu cầu tăng độ bền hoặc các tính chất đặc
biệt khác đặc trưng cho thép có mức độ hợp kim hoa scao hơn. Vì vậy vật liệu hàn cần chọn cho
thép có mức độ hợp kim hóa thấp hơn. Chế độ công nghệ và nhiệt độ nung cần chọn theo thép có
mức độ hợp kim hóa cao hơn. Chế độ nung nóng sơ bộ được chọn theo đặc tính của thép dễ bị tôi
hơn
5. Kỹ thuật hàn thép khác nhóm cấu trúc
Hàn thép khác loại cấu trúc có thể được chia thành hai loại chính:


Hàn thép Peclit với thép không gỉ crom loại mactenxit, loại mactenxit-ferit và loại ferit



Hàn thép peclit với thép Cr-Ni austenit loại chống ăn mòn và loại bền nhiệt

Khi đó vùng đường chảy phía thép hợp kim cao có tính dẻo và độ dai va đập cao. Để đảm bảo
vùng đường chảy khuyếch tán phía thép peclit là hẹp, cần đưa vào kim loại mối hàn một lượng nhất
định các nguyên tố tạo cacbit
Về chế độ nhiệt, nhiệt độ nung nóng sơ bộ và nhiệt luyện sau khi hàn cần tính theo thép không
gỉ crom, nhưng phải đảm sao cho chiều dày lớp khuyếch tán là nhỏ nhất
Khi hàn thép peclit với thép không gỉ crom thuộc nhóm ferit, việc sử dụng qua hàn loại peclit sẽ
làm cho kim loại bị hợp kim hóa bằng Cr quá mức và làm giảm tính dẻo. Do đó thích hợp nhất là
dùng vật liệu hàn loại ferit- austenit hoặc vật liệu hàn austenit. Điều này bảo đảm ngăn sự xuất hiện
các vùng dòn có chứa cấu trúc macten xit tại chân mối hàn và tại vùng nằm kề thép peclit
6. Hàn nối thép với nhôm
Khi hàn nối thép với nhôm ,phần kim loại cơ bản hào tan vào nhau là rất thấp và sự hình thành
các pha giòn giữa nhôm và sắt làm giảm khả năng chịu tải của kết cấu. Mặt khác do hệ số giãn nở
nhiệt của chúng cũng tạo nên ứng suất dư đáng kể trong liên kết
Vấn đề nữa là nhiệt độ nóng chảy khác nhau của hai kim loại cơ bản và nhiệt độ nóng chảy cao
của lớp bề mặt oxit nhôm
Giải pháp hàn thường bao gồm việc giảm mức độ hòa tan giữa 2 vật liệu hoặc sử dụng kẽm làm
lớp trung gian. Thành phần hóa học thích hợp của kim loại vật liệu hàn cũng giúp giảm thiểu vấn đề
độ hòa tan. Ví dụ khi hàn thép tấm mỏng tráng kẽm với nhôm
Hàn thép với nhôm bằng hồ quang điện cực nóng chảy, dây hàn là dây hợp kim nhôm chứa
silic; khí bảo vệ là agon. Tính chất của liên kết hàn tốt khi chiều dày lớp các pha dòn chuyển tiếp
nhỏ hơn 5µm. Khi thử độ bền kéo, liên kết hàn thường bị phá hủy ở vùng ảnh hưởng nhiệt của tấm
nhôm.
7. Kết luận
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Do sự khác biệt về tính chất, khi hàn các kim loại khác chủng loại có thể xuất hiện các
pha giòn giữa các kim laoij, làm giảm độ bền liên kết của chúng. Các biện pháp khắc
phục bao gồm hạn chế thời gian kim laoij ở trạng thái lỏng, sử dụng các đệm kim loại
trung gian



Ngoài ra, khi hàn các kim loại khác chủng loại, cần bảo vệ chúng khỏi tác động của
không khí xung quanh do hoạt tính cao của hầu hết các kim loại màu



Khi hàn các loại thép khác chủng loại, ngoài những vấn đề liên quan đến tính hàn của
từng loại thép, cần lưu ý đến tính không đồng nhất của mối hàn, sự hình thành lớp kết
tinh và biến dạng ở vùng đường chảy với độ bền và tính dẻo thấp và ứng suất dư sau
khi hàn



Trong các liên kết hàn kim loại khác chủng loại với nhau, liên kết thép với nhôm ngày
càng được ứng dụng rộng rãi. Các công nghệ mới để hàn chúng với nhau bao gồm hàn
các tấm mỏng bằng hồ quang trong môi trường khí bảo vệ để tạo liên kết hỗn hợp hàn
nóng chảy-hàn vảy và hàn bằng tia laze
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].Ts. Ngô Lê thông
Công nghệ hàn điện nóng chảy(2007)
[2].Comweld Group Pty Ltd
Welding of Stainless Steel CIGWELD
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THIẾT LẬP QUY ĐỊNH BẢN VẼ RIÊNG CỦA CÔNG TY DAMEN SÔNG
CẤM
ESTANBLISHMENT THE PRIVATE 2D DRAWING RULES IN DAMEN
SONG CAM COMPANY
THS. VŨ THỊ THU TRANG
Viện Cơ khí
Tóm tắt
Bản vẽ kỹ thuật nói chung, và bản vẽ CAD nói riêng, được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực
đóng tàu. Nhiều công cụ được sử dụng trong bản vẽ kỹ thuật và CAD đã từng được thiết kế để hỗ
trợ các nhà đóng tàu với bản vẽ vỏ tàu. Điều này bao gồm lofting trong một chương trình CAD 3D.
Khái niệm và tên của lofting khá phổ biến trong đóng tàu và nhu cầu của họ để vẽ đường cong lớn
trên bề mặt phẳng, cũng như các khái niệm về splines..
Abstract
Technical drawing, and by extension CAD, owes quite a lot to the field of shipbuilding.
Many of the tools used in technical drawing and CAD were once designed to assist shipbuilders
with drawing curved hulls for vessels.This includes lofting in a 3D CAD program. The concept and
name of lofting dates back to the process of shipbuilding draftsmen and their need to draw large
curves on flat surfaces, as does the concepts of splines.
Key words: CAD, drawing, ship building.

1. Các tiêu chuẩn của bản vẽ
Nhằm đồng bộ hóa một bản vẽ cũng như là xử lý những vấn đề xảy ra trong bản vẽ một cách dễ
dàng để giúp cho việc tiếp cận bản vẽ đơn giản hơn, các quy định đã được tạo ra để phục vụ yêu
cầu này. Nhằm đồng bộ hóa một bản vẽ cũng như là xử lý những vấn đề xảy ra trong bản vẽ một
cách dễ dàng để giúp cho việc tiếp cận bản vẽ đơn giản hơn, các quy định đã được tạo ra để phục
vụ yêu cầu này. Điều này sẽ nâng cao chất lượng bản vẽ. Chương này bao gồm các quy định cơ
bản về bản vẽ trong tập đoàn Damen và cùng với chương tiếp theo, một khung bản vẽ sẽ được tạo
ra.
1.1. Không gian và cửa quan sát
1.1.1. Không gian mẫu (Model Space)
Không gian mẫu là vùng làm việc chính trong AutoCAD
Tất cả những vật thể được tạo ra trong không gian mẫu đều có tỉ lệ 1:1
Không gian giấy hay còn được gọi là bản mẫu in
Không gian giấy là vùng làm việc được dùng để xuất bản vẽ in từ không gian mẫu.
Trong không gian giấy phải sử dụng mẫu của Damen từ thanh công cụ
Tạo cửa quan sát
Thêm kích thước
Thêm chữ, người hướng dẫn và số lượng bản vẽ
1.1.2.Cửa quan sát
Sử dụng cửa quan sát để tạo ra một không gian mẫu trong bản mẫu in.
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1.2. Đường thẳng
Các quy định sau áp dụng cho các thuộc tính của đường
Màu sắc được tạo bởi ByLayer những trường hợp ngoại lệ xem ở phụ lục màu sắc.
Độ dày được tạo bởi ByLayer Chú ý: không thay đổi
Loại đường chỉ sử dụng những loại sau đây
Sử dụng loại tỉ lệ của đường thẳng là 1
1.3. Gạch mặt cắt
Về màu sắc của gạch mặt cắt bao gồm cả các mối hàn kiểm tra ở phụ lục màu sắc
Tất cả các mặt cắt được quy định cho lớp:
011- Mặt cắt kỹ thuật. Sử dụng lớp này cho tất cả các mặt cắt phải được thể hiện trên cửa
quan sát chính và chi tiết
021- Chi tiết- Gạch mặt cắt Sử dụng lớp này cho tất cả mặt cắt chỉ được trình chiếu trong cửa
số chi tiết
Tất cả các mặt cắt mối hàn sẽ nằm trong lớp 021- Chi tiết- Gạch mặt cắt
Mẫu gạch mặt cách cho các vật thể rắn được sử dụng cho tất cả các mối hàn.
Giữ cho các mặt cắt liên kết với nhau, không được sao chép chúng.zaz
Không được sử dụng lệnh Solid
2. Lợi

ích của việc sử dụng quy định bản vẽ riêng

2.1. Vỏ tàu tiêu chuẩn hóa
Chính sách chuẩn hóa đóng tàu của Damen cho phép giảm đáng kể thời gian giao tàu. Chúng
tôi đóng nhiều loại tàu tiêu chuẩn khác nhau và lưu giữ trong kho. Tất cả các thiết kế tiêu chuẩn của
chúng tôi đều được chú ý đến chi tiết nhỏ nhất. Nhờ đó, Damen có thể cung cấp các tàu được hoàn
thiện một cách rất nhanh chóng và hiệu quả. Các tàu được chế tạo tại các xưởng đóng tàu của công
ty trên toàn thế giới, gần địa điểm của khách hàng. Điều này mang lại quy trình giao hàng hiệu quả
ở tỉ lệ giá cả/chất lượng cao nhất.

Hình 4 Các vỏ tàu được tiêu chuẩn hóa
Tiêu chuẩn hóa đóng tàu đảm bảo thời gian giao tàu nhanh hơn. Thời gian đóng và giao một
con tàu tiêu chuẩn của damen ngắn hơn đáng kể so với tàu được chế tạo theo cách truyền thống,
nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế kỹ thuật, cung ứng thiết bị và chế tạo vỏ tàu.
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2.2. Các tiêu chuẩn của damen
Việc Damen tập trung vào tiêu chuẩn hóa đóng tàu là là một trong những giá trị cơ bản của
tập đoàn. Khi Ông Kommer Damen đảm nhận vị trí lãnh đạo vào năm 1969, công nghệ đóng tàu với
các tổng đoạn được chuẩn hóa là một trong những sáng kiến đầu tiên mà ông đã đưa ra sau khi
lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng.
Cách đây bốn thập niên, công nghệ tiêu chuẩn hóa đóng tàu là hoàn toàn mới mẻ trong công
nghiệp đóng tàu và thậm chí ngày nay nó vẫn còn là một phương pháp độc đáo. Damen đã phát
triển các nhóm tàu tiêu chuẩn phục vụ cho từng mảng thị trường ngách, từ các tàu lai cảng đến
những du thuyền sang trọng. Những con tàu tiêu chuẩn này có thể được trang bị với nhiều phương
án lựa chọn thiết bị khác nhau. Các thiết kế tàu Damen cũng có thể được điều chỉnh để đáp ứng
yêu cầu của khách hàng hoặc công ty có thể bắt đầu từ đầu một thiết kế mới và đóng con
tàu duy nhất dành riêng cho khách hàng.
Ưu điểm của việc tiêu chuẩn hóa tàu:


Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng



Giá cả cạnh tranh



Thời gian giao hàng ngắn nhờ có vỏ tàu đóng sẵn trong kho dự trữ



Tin cậy, công nghệ đã được chứng minh và kiểm nghiệm



Liên tục phát triển sản phẩm



Khả năng thay thế nhau giữa các tàu, thủy thủ đoàn, phụ tùng dự phòng, trang thiết bị



Chi phí bảo dưỡng thấp



Tính năng hoạt động tàu được đảm bảo



Là tiêu chuẩn sản xuất của công nghiệp đóng tàu



Giá trị bán lại của sản phẩm cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] 2D Drawing Rules – Mechanical team, Damen Engineering department
[2] Damen Corporate Brochure
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LỐP XE VÀ XU HƯỚNG CỦA TƯƠNG LAI
TYRE AND FUTURE TRENDS
Nguyễn Thị Xuân Hương,
Bùi Thị Diệu Thúy - Viện Cơ Khí
Tóm Tắt
Lốp xe là một phần rất quan trọng của hệ thống di chuyển bánh lốp ở các máy nâng vận
chuyển, các ô tô, máy kéo. Chi tiết này vừa phải chịu trọng lượng của máy, vừa phải giải quyết các
vấn đề về động lực học như khả năng kéo, tính ổn định, điều khiển…Lốp xe không những vậy còn
là yếu tố không thể thiếu trong việc khẳng định phong cách, thẩm mỹ của phương tiện. Lốp xe có
một quá trình lịch sử rất lâu dài nhưng đầy ắp sự thú vị, sáng tạo không ngừng nghỉ của loài người.
Tìm hiểu về lịch sủ lốp xe và xu hướng trong tương lai sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn,
chi tiết hơn để từ đó hiểu rõ hơn về tình hình chịu lực, quá trình làm việc cũng như đặc thù về công
dụng của lốp xe trong tổng thể làm việc của toàn máy.
Abstract
Tyres are the most important parts of the tyre travelling mechanisms in handling machinery,
cars, tractors. These parts are acted by the weight of the machines and they also face the problems
of dynamics such as tractive power, stability, manoeuvring ... Besides, tyres are indispensable
factors in deciding the vehicle’s style and aesthetic. Tyres have a very long history but full of
enjoyments and human’s non-stop creations. Studying tyres history and their future trends brings us
a more overall and more detailed view. That will helps us know well effectible forces, working
processes and tyre’s specific uses as well in the whole machines.
Keywords : tyre, tire, history, trends
1. Các tài liệu nghiên cứu về lốp xe
Các bài viết nghiên cứu về lốp xe ở Việt Nam chủ yếu chỉ nằm trong các sách viết về các
máy, thiết bị có sử dụng lốp ở hệ thống di chuyển như các giáo trình ô tô, máy kéo, máy nâng
chuyển, máy xây dựng, máy công trình… Ngoài ra là các bài viết quảng cáo của các hãng xe, các
công ty sản xuất lốp. Các bài viết chỉ tập trung ngắn cho các ý chính về ký hiệu lốp xe, kích thước,
kết cấu cơ bản, cách chọn lốp cho từng địa hình…Các sách viết về lốp xe ở nước ngoài thì đa dạng
hơn. Tire and Vehicle Dynamics – 2005 – Hans B.Pacejka trình bày về lốp hơi và các ảnh hưởng
động lực học; The racing & high-performance tire – 2003 – Paul Haney giới thiệu về các kiểm tra,
đánh giá về độ bám, chất lượng cao su tổng hợp chế tạo lốp xe đua. Tyre technology – 1989- Tom
French nghiên cứu về lốp hơi cho xe ô tô con, xe tải, đến máy bay. Và gần đây nhất là công trình
của tác giả Wallace Bruce Fleming về The history of Tyre – 2015 cũng chỉ đề cập đến khoảng thời
gian từ thế kỷ 19 đến nay.
2. Quá trình xuất hiện chiếc lốp xe
Cách đây 15.000 đến 750.000 năm - Từ thời kỳ đồ đá cũ, loài người đã nhận thấy rằng
những vật nặng dạng tròn sẽ dễ chuyển động khi lăn chúng hơn là những vật to lớn có dạng đặc
biệt khác. Rồi loài người còn phát hiện tiếp nữa là những vật nặng có thể được vận chuyển bằng
cách đặt các vật dạng tròn như cây gỗ ở dưới rồi đẩy cho vật nặng di chuyển trên chúng (H.1a). Loài
người xa xưa còn biết kéo di chuyển các vật nặng trên khung gỗ có 2 tấm gỗ làm cạnh trượt ở hai
bên (H.1b). Bởi họ thấy, với các tấm gỗ cạnh có bản nhỏ, trơn sẽ chịu ít lực cản hơn các dạng khác.
Theo thời gian, loài người lại nhận thấy ưu điểm khi kết hợp giữa dạng gỗ lăn và khung trượt (H.1c),
rồi nếu trên thanh gỗ có các rãnh sâu thì khung trượt sẽ chuyển động được xa hơn (H.1d). Nhận
thấy việc đặt các thanh gỗ khi kéo vật nặng di chuyển rất tốn sức, một số người lại tìm cách không
phải đặt thêm các thanh gỗ bằng cách giữ lại thanh gỗ xoay ở dưới khung trượt. Họ sử dụng các
thanh chốt gắn lên các tấm cạnh trượt, và thanh gỗ sẽ xoay tự do trong khoảng giữa các thanh chốt
này (H.1e). Chiếc xe kéo đầu tiên có bánh và một trục đã ra đời như vậy.
Tuy nhiên chiếc xe kéo này lại rất khó điều khiển khi muốn chuyển hướng. Người Sumer,
một quốc gia ở Miền nam Lưỡng Hà cổ đại, ứng với Iraq ngày nay, đã cải tiến hai vấn đề: thứ nhất,
họ cố định cái trục vào khung xe; thứ hai, phần bánh tròn họ làm riêng và lắp vào trục (H.1f). Khi các
bánh xe chuyển động độc lập, chiếc xe kéo sẽ chuyển hướng dễ hơn.
Năm 5000 BC - Các khảo cổ gia đã tìm thấy một chiếc xe kéo chìm dưới bùn ở vị trí gần
thành phố Zurich, Thụy Sĩ với hai cặp bánh gỗ đặc có trục nối. Chiếc xe rất nặng, khoảng 700kg. Và
đó là một trong những vật chứng đầu tiên về phương tiện có bánh xe của loài người.
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H.a

H.b

H.c

H.e

H.d

H.f

Hình 1. Chiếc xe kéo đầu tiên và quá trình hình thành
1. Vật nặng 2. Thanh gỗ tròn 3. Khung gỗ trượt 4. Tấm
gỗ cạnh bản nhỏ 5. Rãnh sâu 6. Thanh chốt
Năm 3200 BC - Chiếc bánh xe gỗ cổ nhất có lỗ lắp trục được tìm thấy ở Ljubljana, Slovenia
(H.2a). Chiếc xe kéo có 4 bánh được tìm thấy trong hầm mộ ở Kudinov, Nga với niên đại 2300 –
2200 BC, (H.2b). Các bánh xe thời kỳ này hoặc được làm từ một tấm gỗ liền (H.2a) bằng cách cưa
từ thân cây, hay đẽo tròn các tấm gỗ, hoặc bánh xe được tạo ra từ các miếng gỗ thẳng, cong có các
xà ngang kết nối (H.2c,d). Các bánh xe này có thể quay cùng trục hoặc quay trơn với trục.

H.a

H.b

H.c

H.d

Hình 2. Các bánh xe gỗ thời kỳ đầu
Năm 2000 BC - Bánh xe lắp nan hoa được người Ai Cập tạo ra khoảng giữa thời kỳ đồ
đồng. Bánh xe lắp nan hoa được sử dụng để lắp cho xe ngựa đã đáp ứng yêu cầu cần vận chuyển
nhanh hơn với một kết cấu nhẹ hơn, sử dụng ít vật liệu hơn. Lúc đầu, chỉ là những ý tưởng đẽo bớt
gỗ để làm cho bánh xe nhẹ hơn, chạy nhanh hơn (H.3a), sau đó nữa là các thiết kế có xà ngang
giúp bánh xe khỏe hơn, cùng các nan mảnh bằng gỗ hoặc kim loại giúp nối các vành ngoài với phần
giữa của bánh xe (H.3b). Cũng có tài liệu khác nói rằng đây là phát minh của người Hy Lạp.

H.a

H.b

H.c

H.d

Hình 3. Quá trình hình thành bánh xe có nan hoa
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1 – xà ngang
2 – nan hoa
Năm 1000 BC - Khoảng thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, các bánh xe gỗ được
bọc vòng quanh bằng dải sắt vửa để kết nối các đoạn vành gỗ vừa giúp các bánh xe ngựa có tuổi
thọ dài hơn khi chạy trên các đường gồ ghề. Người ta sử dụng lửa lò rèn để lắp chặt khít các dải
kim loại lên vành bánh xe. Trước đó, các dải da thuộc vẫn được sủ dụng để làm chức năng này.
Dần dần theo thời gian, bánh xe được cải tiến về chất liệu chế tạo các bộ phận như nan,
vành bánh, phần giữa của bánh xe – chỗ lắp trục. Các bộ phận chuyển từ chế tạo bằng gỗ sang chế
tạo bằng sắt. Và kết cấu bánh xe vẫn không có gì thay đổi đặc biệt cho đến những năm của thế kỷ
19.
Năm 1802 - G.F.Bauer đăng ký bằng sáng chế bánh xe có nan hoa dây căng. Nan hoa này
là đoạn dây kim loại xuyên qua vành bánh xe và được cố định cả hai đầu ở moay ơ bánh. Nan hoa
dây căng này cho phép uốn cong nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hình dáng của bánh xe. Loại nan hoa
dây căng này có ưu điểm hơn hẳn so với nan gỗ trước đó về mặt giảm xóc cho người đi.
Năm 1808 - George Cayley, một kỹ sư hàng không người Anh đã cải tiến nan hoa dây căng
thành loại tương tự như nan đũa trên xe đạp hiện nay. Kiểu bánh xe sử dụng nan hoa đũa chủ yếu
dùng cho xe đạp, xe máy 3 bánh thời kỳ đầu. Chúng không đủ khỏe để được sử dụng cho ô tô.

Hình 4. Xe đạp nan hoa dây căng và xe ô tô 3 bánh nan sắt thường
Đầu thế kỷ thứ 19, khi khám phá loại vật liệu đàn hồi chiết từ cây cao su, con người đã sử
dụng để đệm vào viền của các bánh xe giúp giảm độ xóc. Nhưng các cải tiến này thường phức tạp
trong thao tác, cho tuổi thọ thấp, dễ bị tác động của môi trường. Cao su tự nhiên thường bị quẳn
nếp, bị dính khi thời tiết nóng hoặc bị cứng, bị bở, vỡ khi trời lạnh
Năm 1839 - Một nhà phát minh người Mỹ tên là Charles Goodyear đã tạo ra quá trình lưu
hóa (cao su), một phương pháp làm tăng độ bền, và tính đàn hồi của cao su. Công thức của
Goodyear đã trở thành cơ sở của sản xuất săm lốp cao su lưu hoá và vẫn còn được sử dụng đến
ngày nay. Từ năm 1843 cao su trở thành vật liệu phổ biến nhất để chế tạo lốp xe, nhất là lốp xe đạp.
Tuy nhiên, lốp xe ở thời kì này vẫn là lốp cao su đặc. Chúng rất khỏe, hạn chế được va đập, giảm
mòn, ngăn ngừa việc bị cắt xé, nhưng chúng rất nặng và người lái vẫn còn bị xóc nhiều.
Năm 1845 - Một người kỹ sư Scotland tên là Robert William Thomson đã phát minh ra bánh
xe hơi đầu tiên được sử dụng cho xe ngựa kéo. Ông nhận bằng sáng chế vào năm 1847 cho công
nghệ lốp bơm hơi. Tuy nhiên, sản phẩm của Thomson gặp nhiều vấn đề chức năng và thiết kế nên
khó thương mại hóa.
Năm 1887 – Với công nghệ lốp hơi tương tự, bác sĩ thú y người Ireland, John Boyd Dunlop
phát minh ra lốp xe có săm đầu tiên cho chiếc xe ba bánh của con trai mình, vì thấy cậu bé rất khó
chịu với những cái bánh xe quá xóc của chiếc xe đồ chơi. Ông sử dụng các ống phun nước bằng
da thuộc, có bơm đầy khí đút vào bên trong lốp, (H.4a). Chiếc lốp êm hơn, chạy nhanh hơn. Và ông
được công nhận là cha đẻ của lốp xe hiện đại. Tuy nhiên, kết cấu cơ bản của lốp xe hiện nay chúng
ta sử dụng không hoàn toàn tương tự lốp xe của Dunlop. Lốp xe của Dunlop vẫn có tuổi thọ rất thấp
vì chưa giảm được ma sát trượt giữa mặt đường và bề mặt lốp khi xe chạy.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Hình 5. Kết cấu lốp xe của Dunlop (a) của anh em Michelin (b)
và lốp bố chéo(c), bố hướng kính (d), tiếp xúc lốp bố chéo (e), bố hướng kính (f)
Năm 1890 – CK Welsh đăng ký bằng sáng chế cho vành bánh xe kiểu mới, giúp lắp loại lốp
hơi không bị tuột.
Năm 1895 - Ứng dụng đầu tiên của lốp hơi cho xe ô tô được phát hiện bởi hai anh em nhà
Michelin là André và Édouard. Kết cấu lốp hơi của hai anh em họ tương tự như kết cấu lốp xe ngày
nay,(H.4b).
Năm 1903 - P.W. Litchfield đến từ công ty lốp Goodyear đăng ký bản quyền sáng chế lốp
không săm đầu tiên. Nhưng phải đến năm 1954, loại lốp này mới được bán rộng rãi.
Năm 1905 – Frank Seiberling phát minh lốp có talong. Talong là một phần của lốp xe tiếp
xúc trực tiếp với bề mặt đường. Được làm từ cao su dày, talong bảo vệ lớp bố, kết cấu lốp. Hệ số
bám với đường được tăng lên nhờ lốp ta long, do đó giúp tăng lực kéo.
Năm 1913 - Gray and Sloper, hai người Anh đã phát minh loại lốp có bố chéo (H.4c) (lốp
bias hay lốp cross). Lốp có độ mềm nên giảm chấn tốt, nhưng lại gây lực cản lăn lớn, khó điều khiển
xe và giảm lực kéo khi chạy tốc độ cao.
Năm 1920 đến 1940 – Đánh dấu sự phát triển các vật liệu chế tạo lốp, giúp lốp có tuổi thọ
cao hơn cũng như sự xuất hiện của các loại lốp tiết kiệm nhiên liệu và các thiết kế xe ô tô giảm khối
lượng và kích thước do giá dầu tăng cao ngất ngưởng. Kết cấu xe cầu trước chủ động cũng xuất
hiện trong thời gian này.
Năm 1946 - Ngành công nghiệp lốp xe đã có một bước đột phá khi Michelin, một công ty
Pháp, phát triển loại lốp radial – loại lốp xe có bố tỏa tròn, (H.4d), chính là loại lốp radial mà chúng
ta vẫn sử dụng hiện nay. Lốp cứng hơn. Khi xe chạy ở tốc độ cao, lốp ít bị biến dạng, hoa lốp tiếp
xúc đều với mặt đường, (H.4f), giúp xe ổn định hơn, lái tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn dù nhược
điểm là độ giảm chấn kém hơn lốp bố chéo. Nhờ việc cải tiến thiết kế, tuổi thọ cũng như độ bền của
lốp được kéo dài. Tuy nhiên, để sử dụng được kiểu lốp này, các hãng xe phải chấp nhận thay đổi
hệ thống treo trên xe hơi để phù hợp với kiểu vành xe mới. Kiểu lốp mới này chỉ bán được ở Mỹ cho
đến 1960 khi các nhà sản xuất lốp chấp nhận thay đổi dây chuyền sản xuất, lắp ráp khổng lồ của
nền công nghiệp tiềm năng này.
Năm 1979 – Công nghệ lốp chống xịt run- flat xuất hiện với mong muốn giúp xe ô tô vẫn
chạy thêm được 80 km ở vận tốc 80km/h khi bị xì hơi. Người lái xe không cần mua thêm lốp dự
phòng vì không cần phải dừng lại giữa đường để tự thay lốp. Loại lốp này có thêm lớp cao su cứng,
đặc, có thể chịu được sức nặng của xe khi lốp xịt. Nhưng đến năm 1994, loại lốp này mới được
thương mại hóa rộng rãi.
Các thập niên cuối thế kỷ 20 và thập niên đầu của thế kỷ 21 – Các công nghệ về lốp xe rất
phát triển. Thời kỳ này, việc di chuyển trên các xe ô tô không chỉ đơn giản là một hình thức vận tải
nữa, mà nó trở thành một biểu tượng của tiềm năng tài chính cá nhân và sự tự do. Tiêu chí chọn bộ
lốp phù hợp với các khả năng vận hành của xe trên mọi loại điều kiện mặt đường, vừa đảm bảo
thẩm mỹ và khí động học của xe được chào đón bởi dòng lốp hiệu suất cao UHP (Ultra High
Performance), loại lốp được thiết kế để tối ưu việc ôm cua, phanh xe, điều khiển xe khi chạy ở tốc
độ cao. Bên cạnh đó, vấn đề môi trường được đề cao tạo lý do cho sự xuất hiện các loại xe thân
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thiện, bảo vệ môi trường như xe điện, xe hydro có trang bị các lốp xe giúp giảm tiêu hao nhiên liệu,
bảo vệ môi trường.
3. Xu hướng tương lai của lốp xe
Thiết kế lốp xe trong những năm gần đây và trong thời gian tới rất được đầu tư phát triển
mạnh mẽ. Với những đề cao về vấn đề môi trường, giảm sử dụng các nhiên liệu hóa thạch, phát
triển bền vững, cho phép tái sử dụng, giảm chi phí sản xuất, giá thành… cùng với yêu cầu về thiết
kế mạnh mẽ, thanh lịch, đa địa hình, các lốp xe tương lai đã thực sự chứng tỏ khả năng sáng tạo
tuyệt vời của con người.
Lốp xe không hơi NPT (Non pneumatic tire) (H.5a) sử dụng loại vật liệu mới cho phép tái sử
dụng và tái chế lốp. Lốp Tweel của hãng Michelin có bộ nan hoa dẻo và bề mặt lăn bằng cao su rất
phù hợp cho xe chạy tốc độ thấp và xe máy công trình. Lốp có hình dạng đặc biệt như hình cầu chạy
theo mọi hướng, lốp hình 3 cạnh (H.5b) chạy trên mọi địa hình, lốp liền bánh giúp kéo dài tuổi thọ
gấp nhiều lần. Hay lốp sử dụng hợp kim nhớ hình có khả năng tái sắp xếp các nguyên tử để đưa
vật thể về hình dạng ban đầu, giúp tăng tuổi thọ lên nhiều lần khi chạy trên địa hình phức tạp, nhiệt
độ cao. Loại lốp này sẽ được trang bị cho các rô bốt thám hiểm vũ trụ, hứa hẹn một cuộc cách mạng
của ngành vũ trụ.

a)

b)

c)

Hình 6. Lốp xe NPT (a), lốp 3 cạnh (b), lốp liền bánh (c)
Lốp sử dụng vật liệu tự nhiên như dầu đậu nành, dầu hướng dương, cao su từ cây bồ công
anh giúp ức chế sinh nhiệt, thất thoát năng lượng, cho phép tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải độc
khi sản xuất lốp.
Lốp kết cấu 2 buồng khí cho công dụng như lốp run-flat; lốp có rãnh lốp 2 tầng, mở rộng, sẽ
xuất hiện lớp trong với 150 rãnh khi lớp ngoài mòn đi, cho chât lượng tương đương bộ lốp mới tinh.
Lốp có gắn chíp cảm biến áp suất hơi, cảm biến bề mặt đường kèm thiết bị tự bơm đưa áp suất lốp
về quy định; cảm biến và hiển thị tình trạng hiện thời của lốp…Lốp liền bánh
4. Kết luận
Lốp xe, một chi tiết nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Bộ phận này vừa phải xủ lý các vấn
đề về lực bám, lực cản lăn, khí động học, độ êm ái, độ ổn định, độ ăn lái, ôm cua…vừa phải thỏa
mãn tính thẩm mỹ, phong cách, đẳng cấp, thể thao để phù hợp với rất nhiều tiêu chí sử dụng của
con người trên mọi địa hình. Hiểu rõ về lịch sủ phát triển của lốp xe để có thêm hiểu biết về động
lực học, về công nghệ sản xuất là rất cần thiết với các kỹ sư thiết kế xe-máy bánh lốp.
5. Tài liệu tham khảo
https://www.hankooktire.com/global/tires-services/tire-guide/history-of-tires.html
https://www.continental-truck.com/truck/company/business-unit/tirehistory
http://theautolane.com/history-automobile-invention-wheel/
https://stamfordtyres.com.vn/tu-van-ho-tro/kien-thuc-co-ban-lop-xe/kien-thuc-lop-oto.html
kết cấu lốp ô tô
https://www.autoevolution.com/news/history-of-the-wheel-7334.html
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?groupid=1967&HistoryID=ab79&g
track=pthc
https://autodaily.vn/2014/10/10-cai-tien-cong-nghe-lop-xe-trong-tuong-lai
http://www.xevaphongcach.net/news/20180901021045123p119c130/lop-xe-se-ngay-cangthong-minh.htm
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TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC
BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI HÌNH THANG BẰNG PHÀN MỀM INVENTOR
CALCULATION AND DYNAMIC SIMULATION
OF THE V-BELT DRIVE SYSTEM BY SOFTWARE INVENTOR
PGS. TS. ĐÀO NGỌC BIÊN
Viện Cơ Khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt:
Bài báo giới thiệu việc tính toán và mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang
bằng phần mềm Inventor. Việc tính toán được thực hiện nhanh chóng, chính xác, giảm thời gian và
công sức so với tính toán thủ công. Mô phỏng động lực học cho phép biết trước được kết quả thiết
kế bằng mô hình ảo, từ đó có thể hiệu chỉnh trước khi chế tạo thực, nhằm giảm chi phí sản xuất và
hạ giả thành sản phẩm. Việc tính toán và mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang
bằng Inventor còn có thể dùng trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
Từ khóa: Bộ truyền động đai hình thang; chương trình; phần mềm Inventor.
Abstract:
This paper presents the calculation and dynamic simulation of V-belt drive system by
software Inventor. The calculation is done quickly, accurately, reducing time and effort compared to
manual calculation. Dynamic simulation allows to predict design results before manufacturing, in
order to reduce and lower production costs. The calculation and dynamics simulation of V-belt drive
system by software Inventor can also be used in research, teaching and learning.
Keywords: V-belt drive system; program; software Inventor.
1. Đặt vấn đề
Do có những ưu điểm nổi bật so với đai dẹt, như khả năng tải cao hơn, làm việc êm hơn…
đai hình thang được dùng rộng rãi trong kỹ thuật cơ khí. Trên thực tiễn sản xuất, cũng như trong
công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, việc tính toán loại bộ truyền này là công việc thường gặp.
Đồng thời, để biết trước kết quả thiết kế, tránh được những sai sót trước khi chế tạo, việc mô phỏng
động lực học bộ truyền động đai hình thang là việc làm cần thiết.
Hiện nay, bộ truyền động đai hình thang được tính toán theo 3 phương pháp: Phương pháp
thủ công, truyền thống; Phương pháp tính bằng các chương trình do nhà thiết kế xây dựng và
Phương pháp dùng các phần mềm cơ khí thông dụng. Mỗi phương pháp này đều có những ưu,
nhược điểm riêng, tùy từng trường hợp mà người thiết kế sử dụng phương pháp nào.
Inventor là phần mềm cơ khí chuyên dùng được dùng rất phổ biến hiện nay. Phần mềm này
cho phép tính toán các bộ truyền cơ khí thông dụng như bộ truyền động đai, bộ truyền động bánh
răng, trục vít… Đồng thời, cho phép mô phỏng quá trình tháo lắp, mô phỏng chuyển động, mô phỏng
động học và động lực học các sản phẩm cơ khí. Việc dùng Inventor để tính toán và mô phỏng động
lực học các bộ truyền cơ khí, cho phép thực hiện tính toán nhanh chóng, chính xác, tránh được sai
sót nhầm lẫn, đồng thời xem trước được hoạt động của các bộ truyền bằng mô hình ảo, từ đó có
thể hiệu chỉnh thiết kế, trước khi chế tạo thực, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản
phẩm.
Bài báo này trình bày phương pháp tính toán và mô phỏng động lực học bộ truyền động đai
bằng phần mềm Inventor. Phương pháp này có thể sử dụng trên thực tiễn sản xuất, cũng như trong
công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
2. Cơ sở lý thuyết tính toán và mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang
bằng Inventor
2.1. Tính toán bộ truyền động đai hình thang
Để thiết kế bộ truyền động đai hình thang, cần kích hoạt môđun V-Belts Generator của gói
công cụ Design Accelerator trong môi trường Assembly theo đường dẫn:
New\Assembly\Design\Power Transmission\V-Belts. Môđun V-Belts gồm hai trang: Trang Design
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(Thiết kế các thông số hình học của bộ truyền) (hình 2.1) và Calculation (Tính độ bền của bộ truyền)
(hình 2.2).
1) Trang Design
Trang Design (hình 2.1) gồm 3 phần sau:
1 – Belt (Dây đai): Chọn loại tiết diện đai; Belt Mid Plane (Mặt phẳng trung bình của bánh
đai); Mid Plane Offset (Khoảng cách từ mặt đầu đến mặt phẳng trung bình của bánh đai); Number
of Belts (Số dây đai); Datum Length (Chiều dài tiêu chuẩn của đai).
2 – Pullyes (Các bánh đai).
3 – Belt Option (Các lựa chọn về dây đai): Create Belt as Solid (Tạo mô hình khối của dây
đai) Create Belt as Skech (Tạo hình phác họa của dây đai).

Hình 2.1. Trang Design của module V-belt

Hình 2. 2. Trang Calculation của module V-belt

2) Trang Calculation
Trang Calculation (hình 2. 2) gồm 5 phần sau:
1 – Type of Calculation (Kiểu tính toán): Strength Check (Kiểm nghiệm bền); Design Number
of Belts (Thiết kế số đai).
2 – Load (Tải trọng): Service Factor (Hệ số làm việc). Các hệ số khác giống như bộ truyền
bánh răng.
3 – Factors (Các hệ số): Arc of Contact Correction Factor (Hệ số ảnh hưởng của góc ôm);
Number of Belts Correction Factor (Hệ số ảnh hưởng của số dây đai); Number of Pulleys Correction
Factor (Hệ số ảnh hưởng của số bánh đai).
4 – Belt Properties (Các thuộc tính của đai): Base Power Rating (Công suất cho phép của
bộ truyền đai tiêu chuẩn); Length Correction Factor (Hệ số ảnh hưởng của chiều dài đai).
5 – Belt Tensioning (Sự căng đai): Tension Factor (Hệ số ảnh hưởng của sự căng đai).
2.2. Mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang
Để mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang, có thể sử dụng mô đun Dynamic
Simulation. Mô đun này có thể truy cập trong môi trường Assembly environment của Inventor.
Môi trường Dynamic Simulation được trình bày trên hình 2.3.
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Hình 2.3 Môi trường Dynamic Simulation: 1 trình duyệt mô phỏng động lực học; 2 – cửa sổ đồ
họa mô phỏng động lực học; 3 – dải thực đơn; 4 –
bảng điều khiển

Hình 2.4 Bảng điều khiển mô phỏng
động lực: 1 - chế độ chỉnh sửa 2 – thời gian
mô phỏng; 3 – bước thời gian mô phỏng; 4 –
bảng điều khiển

Các phần chính của môi trường mô phỏng động lực học gồm: Trình duyệt; cửa sổ đồ họa;
dải thực đơn và bảng điều khiển.
Các thành phần chính của dải thực đơn được trình bày trên bảng 2.1.
Các thành phần của bảng điều khiển được trình bày trên hình 2.4.
1- Construction Mode (Chế độ chỉnh sửa) - Sau khi kết thúc quá trình mô phỏng, chế độ
chỉnh sửa phải được lựa chọn để hiệu chỉnh các thông số mô phỏng.
2 – Final Time (Thời gian mô phỏng) – Xác định thời gian chạy mô phỏng.
3 – Simulation time (Bước thời gian mô phỏng) – Bước thời gian mô phỏng (Giá trị chỉ đọc
được, không chỉnh sửa được).
4 – Percentage of Realized Simulation (Phần trăm đã chạy mô phỏng) – Giá trị chỉ đọc,
không chỉnh sửa được, cho biết phần trăm mô phỏng đã hoàn thành.
Bảng 2.1. Các thành phần chính của dải thực đơn

T
T

Thàn
h phần

Mô tả

T

T
Thà
nh phần

Insert Joint (Tạo khớp) – Dùng tạo
các khớp động tiêu chuẩn và không tiêu
chuẩn.

1

Convert Constraints (Chuyển đổi
các ràng buộc thành khớp) – Dùng tạo
các khớp tiêu chuẩn từ các ràng buộc lắp
ráp được lựa chọn giữa hai bộ phận.

Mô tả
Publish
Movie
(Xuất bản phim) – Cho
phép xuất chuyển động
dưới dạng tập tin video.
Publish

5

Studio

(Xuất

to
sang

Mechanism Status (Trạng thái cơ

xưởng sản xuất) – Cho

học) – Dùng xác định khả năng chuyển

phép xuất chuyển động

động và trạng thái ràng buộc thừa trong

sang

lắp ráp, bao gồm cả các ràng buộc thừa

Inventor để sản xuất

đã được chỉnh sửa trong các khớp.

hoạt hình hoặc video.
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Simulation
Setting (Cài đặt mô
phỏng)– Cung cấp một
vài lựa chọn của người
dùng.

Force (Lực) – Đặt các ngoại lực lên
bộ phận máy.
Torque (Mô men xoắn) – Đặt các

2

6

mô men xoắn ngoại lực lên các bộ phận
máy.

Simulation
Player (trình chạy mô
phỏng) – Cung cấp các
công cụ để chạy mô
phỏng.
Parameters (Các
thông số) – Cung cấp
bảng các thông số.

Output Grapher (Đồ thị kết quả) –
Dùng để phân tích kết quả khớp động,
bao gồm chuyển vị, vận tốc và gia tốc.
Dynamic Motion (Chuyển động
động lực) – Cho phép người dùng kiểm
tra mô hình, trước khi chạy mô phỏng đầy
đủ.
3

Unknown Force (Lực chưa biết) –
Dùng để xác định các lực và mô men
xoắn đối với các điều kiện mô phỏng đã
bết.
Trace (Quĩ đạo) – Sử dụng để tính
toán quĩ đạo, chuyển vị kết quả của các

Finish Dynamic
7

bộ phận máy, các khớp động của đồ thị

Simlation – Kết thúc mô
phỏng động lực

kết quả, bao gồm chuyển vị, vận tốc và
gia tốc.
Export to FEA (Finite Element
Analysis) – Chuyển sang phân tích phần
4

tử hữu hạn) – Cho phép chuyển các tải
trọng phản lực sang môi trường phân tích
ứng suất.

5 – Real Time – Giá trị chỉ đọc, không chỉnh sửa được, cho biết thời gian thực đã trôi qua
khi mô phỏng.
6 – Filter (Bộ lọc) – Thường được đặt giá trị 1. Có thể thay đổi giá trị khác 1; nếu đặt giá trị
10 thì trình mô phỏng sẽ bỏ qua tất cả các khung hình giữa 1 và 10 trong quá trình mô phỏng phát
lại.
7 - Continuous Playback of simulation – Phát lại liên tục khi mô phỏng.
8 - Advances to end of simulation – Kết thúc ngay quá trình mô phỏng.
9 – Deactivate screen refresh at each time step (Hủy kích hoạt làm tươi màn hình tại mỗi
bước thời gian) – Ngăn chặn việc làm tươi màn hình tại mỗi bước thời gian, hỗ trợ việc tăng tốc mô
phỏng.
10 - Play simulation – Chạy mô phỏng.
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11 - Stop simulation – Dừng mô phỏng.
12 - Rewind simulation to beginning – Tua lại mô phỏng từ đầu.
13 - Images – Thường con số này càng cao thì mô phỏng càng mượt, nhưng thời gian khởi
động mô phỏng sẽ lâu hơn.
3. Ví dụ tính toán và mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang bằng
Inventor
Tính toán và mô phỏng động lực
học bộ truyền động đai hình thang trong hệ
dẫn động cơ khí như hình 3.1 với các số liệu
cho trước như sau:
- Công suất của bộ truyền: P =
10,192 kW;
- Số vòng quay trục dẫn: n1 = 1450

Hình 3.1. Sơ đồ hệ dẫn động cơ khí:
1 – động cơ điện; 2 – bộ truyền động đai;

vg/ph;
- Tỷ số truyền u: = 3,453.

3 – hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ răng
nghiêng

Các bước thực hiện tính toán như
sau:

3.1. Tính toán bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Inventor
1- Trang Design (hình 2.1)
1) Với công suất P = 10,192 kW và số vòng quay n1 = 1450 vg/ph, theo bảng 4.2 [1] ta chọn
loại tiết diện đai B có chiều rộng đáy lớn b = 17 mm, chiều cao h = 10,5 mm. Dựa theo các giá trị b
và h này, chọn loại tiết diện đai gần nhất trong Inventor là V-belt DIN 2215-17x2650, có chiều rộng
đáy lớn b = 17 mm, chiều cao h = 11 mm và chiều dài sơ bộ ban đầu là 2650 mm, theo tiêu chuẩn
DIN2215 (tiêu chuẩn của Đức).
2) Chọn mặt phẳng giữa của bộ truyền (Mid Plane Offset) là XY.
3) Số dây đai z sẽ được tự động hiển thị khi thực hiện xong việc tính toán.
4) Tính sơ bộ đường kính bánh dẫn theo công thức d1 = 1,2d1min = 1,2.140 = 168 mm, với
d1min tra bảng 4.13 [1] theo tiết diện đai B. Chọn d1 gần nhất theo tiêu chuẩn (bảng 4.14 [1] là d1 =
180 mm. Nhập d1 = 180 mm vào Grooved Pulley 1 (hình 3.2).
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Hình 3.3. Nhập các thông số của Pulley 2

Hình 3.2. Nhập các thông số của Pulley 1

5) Chọn Groved Pulley 2 (hình 3.3): Design Guide: Transmission Ratio; Nhập tỷ số truyền u
= 3,453.
2- Trang Calculation (hình 2.2)
1) Type of calculation: Design Number of Belts;
2) Load: Power, Speed → Torque; Nhập P = 10,192 kW; n = 1450 vg/ph, chương trình sẽ
tự tính toán mô men xoắn; Service factor (Hệ số điều kiện làm việc): Lấy mặc định c2 = 1.1.
3) Factors: Mục Custom lấy mặc định; Arc of contact correction factor (Hệ số ảnh hưởng
của góc ôm): c1 = 0,92; Number of belts correction factor (Hệ số ảnh hưởng của số dây đai): c4 =
0,95; Number of pulleys correction factor (Hệ số ảnh hưởng của số bánh đai): c5 = 1,0.
4) Belt Properties: Mục Custom lấy mặc định; Base Power rating (Công suất tiêu chuẩn của
1 đai): Giá trị này xuất hiện tương ứng khi loại tiết diện đai được lựa chọn; Length correction factor
(Hệ số ảnh hưởng của chiều dài đai): c3 – Lấy giá trị mặc định.
5) Belt Tensioning (Căng đai): Tension factor (Hệ số căng đai): k1 - Lấy mặc định. Với các
thông số đã nhập như trên, nhấn Calculate thì trong phần kết quả hệ số s = 1 không thỏa mãn (bị
bôi đỏ). Để xử lý: tăng hệ số căng đai Tension Factor lên thành k 1 = 1,1. Khi đó s = 0,045 không bị
bôi đỏ, nhưng Fmax = 318.356 N là không thỏa mãn (bị bôi đỏ). Trong khung Factor đánh dấu vào
Custom và nhập Arc of contact correction factor c1 = 1.1, sau đó nhấn Calculate, kết quả thu được
sẽ thỏa mãn (không có thông số nào bị bôi đỏ). Nhấn OK.

6) Kết quả tính toán
Sau khi thực hiện tính toán, phần mềm sẽ
cho kết quả và mô hình 3D của bộ truyền động đai
hình thang, tương ứng với số liệu của kết quả tính
toán. Mô hình 3D được trình bày trên hình 3.4,
còn kết quả có thể truy xuất bằng cách nhấn vào
biểu tượng quyển sách
“Results” nằm
trên góc phải màn hình của trang Calculation. Kết
quả tính toán được trình bày trong bảng 3.1.
Hình 3.4. Mô hình 3D của bộ truyền động đai hình
thang
Bảng 3.1. Kết quả tính toán bộ truyền động đai
TT

Thông số

Ký
hiệu

Trị số

Belt Properties
1

Display name

2

Size

-

17 x 2650

3

Number of belts

z

3.000 ul

4

Wedge angle

α

40.00 deg

5

Width

b

17.000 mm

6

Height

h

11.000 mm

7

Datum width

bw

14.000 mm

8

Datum length

Ld

2693.000 mm

9

External length

Le

2719.115 mm
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TT

Thông số

Ký
hiệu

Trị số

10

Internal length

Li

2650.000 mm

11

Length correction factor

c3

1.035 ul

12

External line offset

Hw

4.156 mm

13

Pitch line offset

a

0.000 mm

Dwmin

112.000 mm

14

Minimum
diameter

recommended

pulley

datum

15

Maximum flex frequency (Tần số uốn tối đa)

fmax

60.000 Hz

16

Maximum belt speed

vmax

30.000 mps

17

Specific mass

m

0.170 kg/m

18

Base power rating

PRB

4.698 kW

Grooved Pulley 1 Properties
1

Display name

Grooved Pulley

2

Size

3

Type of pulley

4

Datum diameter

Dd

180.000 mm

5

Pitch Diameter

Dp

180.000 mm

6

Datum width

bw

14.000 mm

7

Groove angle

α

34.00 deg

8

Height

c

3.500 mm

9

Groove depth

h

17.500 mm

10

Radius External

R1

0.000 mm

11

Radius Internal

R2

0.000 mm

12

X coordinate

x

0.000 mm

13

Y coordinate

y

0.000 mm

14

Span length

Lf

633.546 mm

15

Number of grooves

ng

3.000 ul

16

Distance from edge

Se

12.500 mm

17

Distance between grooves

Sg

19.000 mm

18

Power ratio

Px

1.000 ul

19

Power

P

10.192 kW

20

Torque

T

67.122 Nm

21

Speed

n

1450.000 rpm

22

Arc of contact

β

140.90 deg

23

Force on input

F1

955.067 N

24

Force on output

F2

209.270 N

25

Resultant axle load

Fr

1125.229 N

26

Static tensioning force

Fv

1097.198 N

27

Friction factor

fg

0.350 ul

17 x 180
DriveR

Grooved Pulley 2 Properties
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TT

Thông số

Ký
hiệu

Trị số

1

Display name

-

Grooved Pulley

2

Size

-

17 x 630

3

Type of pulley

-

DriveN

4

Datum diameter

Dd

630.000 mm

5

Pitch Diameter

Dp

630.000 mm

6

Datum width

bw

14.000 mm

7

Groove angle

α

38.00 deg

8

Height

c

3.500 mm

9

Groove depth

h

17.500 mm

10

Radius External

R1

0.000 mm

11

Radius Internal

R2

0.000 mm

12

X coordinate

x

672.314 mm

13

Y coordinate

y

0.000 mm

14

Center distance

C

672.314 mm

15

Span length

Lf

633.546 mm

16

Number of grooves

ng

3.000 ul

17

Distance from edge

Se

12.500 mm

18

Distance between grooves

Sg

19.000 mm

Power ratio

Px

1.000 ul

19

Power

P

9.536 kW

20

Torque

T

230.227 N m

21

Speed

n

395.532 rpm

22

Theoretical transmission ratio

iT

3.500 ul

23

Transmission ratio

i

3.666 ul

24

Arc of contact

β

219.10 deg

25

Force on input

F1

209.270 N

26

Force on output

F2

955.067 N

27

Resultant axle load

Fr

1125.229 N

28

Static tensioning force

Fv

1097.198 N

29

Friction factor

fg

0.350 ul

Strength check
1

Power

P

10.192 kW

2

Torque

T

67.122 N m

3

Speed

n

1450.000 rpm

4

Efficiency torque factor

ηt

0.980 ul

5

Efficiency

η

0.936 ul

6

Belt slip (Hệ số trượt)

s

0.045 ul

7

Arc of contact correction factor

c1

0.895 ul

Nội san khoa học Viện Cơ khí

Số 04 – 11/2018

100

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

TT

Thông số

Ký
hiệu

Trị số

8

Service factor

c2

1.100 ul

9

Resultant service factor

cPR

1.339 ul

10

Length correction factor

c3

1.035 ul

11

Number of belts correction factor

c4

0.950 ul

12

Number of pulleys correction factor

c5

1.100 ul

13

Modify friction with speed factor

fmod

0.012 s/m

14

Tension factor

k1

1.100 ul

15

Belt Speed

v

13.666 mps

16

Belt flex frequency

fb

10.149 Hz

17

Number of belts required

zer

2.464 ul

18

Effective pull

Fp

745.796 N

19

Centrifugal force

Fc

95.246 N

20

Belt installation tension

Ft

194.056 N

21

Maximum tension in belt span

Ftmax

318.356 N

3.2. Mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang bằng phần mềm Inventor
Sau khi thực hiện tính toán bằng mô đun Design Acceleration, mô hình bộ truyền động đai
được tạo ra một cách tự động, tương ứng với các thông số đã được tính toán (hình 3.4).
Trình tự mô phỏng động lực học bộ truyền động đai như sau:
1) Vào môi trường mô phỏng: Chọn Invironments/Dinamic Simulation
2) Tạo các khớp động
Vào Insert Joint: Chọn Belt; Component 1/ Cylinder: Chọn mặt mút bánh dẫn; Component
2/ Cylinder: Chọn mặt mút bánh bị dẫn.
3) Đặt tải trọng
Chọn Torque: Location: Chọn mặt phẳng tác dụng của mô men xoắn là mặt mút bánh đai 1;
Magnitude: Trị số mô men, nhập giá trị 67122 Nmm (Kết quả tính ở trang Calculation ở chương 2);
Direction: Hướng của mô men, chọn mặt mút bánh đai 1.
4) Simulation Player: Số khung hình trong 1 giây, số này càng cao thì chạy càng mượt,
nhưng trình mô phỏng sẽ khởi động lâu hơn, thường đặt 1000.
5) Trang trí các bánh đai:
a) Bánh dẫn
Trên bánh dẫn sẽ hiện thị dòng chữ “Bộ mô kỹ thuật cơ khí” theo vòng tròn, được khắc lõm
xuống. Dòng chữ này được tạo như sau: Nhấn đúp vào mặt mút bánh dẫn; Vẽ vòng tròn để tạo chữ;
Chọn Text/Geometry Text; Đánh và chỉnh sửa: “Bộ môn Kỹ thuật cơ khí”; 3D model/Emboss.
b) Bánh bị dẫn
Trên bánh bị dẫn sẽ hiện thị dòng chữ “Viện Cơ khí Trường ĐHHHVN” theo vòng tròn, được
khắc lõm xuống. Dòng chữ này được tạo như sau: Nhấn đúp vào mặt mút bánh bị dẫn; Vẽ vòng tròn
để tạo chữ; Chọn Text/Geometry Text; Đánh và chỉnh sửa: “Viện cơ khí Trường ĐHHHVN”; 3D
model/Emboss.
6) Chạy mô phỏng
4. Kết luận
Bài báo đã giải quyết được những vấn đề sau:
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1. Trình bày phương pháp tính toán và mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang
bằng phần mềm Inventor.
2. Trình bày ví dụ tính toán bộ truyền động đai hình thang với những số liệu cụ thể. Việc tính
toán được thực hiện nhanh chóng, chính xác, trực quan. Kết quả tính toán gồm: Các thông số của
đai, của bánh dẫn, bánh bị dẫn, các thông số về kiểm nghiệm độ bền và mô hình 3D của bộ truyền
động đai, tương ứng với kết quả tính toán.
3. Trình bày ví dụ mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang, dựa trên kết quả
tính toán ở trên. Kết quả mô phỏng cho phép hình dung trực quan chuyển động của bộ truyền động
đai, cùng với các thông số động lực học của nó.
3. Phương pháp tính toán và mô phỏng động lực học bộ truyền động đai hình thang trình bày
trong bài báo này có thể sử dụng trên thực tiễn sản xuất, cũng như trong công tác nghiên cứu, giảng
dạy và học tập.
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