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MỞ ĐẦU 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.  Trong nước 

Hiện nay, những nghiên cứu về lĩnh vực gia công đắp lớp (Additive 

manufacturing) được thực hiện trong nước rất ít, chủ yếu tập trung ở việc chế tạo 

máy in ba chiều trên các vật liệu polime hay vật liệu sợi nhựa theo công nghệ in 

phun từng lớp. Các nghiên cứu này được thực hiện từ năm 2014 cho đến nay của 

một số nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 

Đại học Bách khoa Hà Nội và đặc biệt là nhóm nghiên cứu CoPA của Trường 

Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ dừng 

lại ở việc chế tạo máy in ba chiều dựa trên công nghệ tạo mẫu nhanh (Rapid 

Prototype) sử dụng phương pháp in phun nguyên liệu nhựa tổng hợp sau khi được 

nung nóng chảy. Hầu như chưa có nghiên cứu nào chuyên sâu về công nghệ gia 

công đắp lớp nào tại Việt Nam và ứng dụng công nghệ này trong việc chế tạo các 

chi tiết sử dụng được cho các máy móc sử dụng công nghệ vật liệu kim loại và 

hợp kim. Đây là một hướng đi mới mở ra nhiều ứng dụng trong ngành công 

nghiệp công nghệ cao trong tương lai ở Việt Nam. Với việc kết hợp giữa tối ưu 

hóa hình học (Topology optimisation) và công nghệ gia công đắp lớp để tạo ra 

phương pháp thiết kế mới chi tiết trong lĩnh vực cơ khí nhằm tối ưu hóa khối 

lượng, thể tích và vật liệu sử dụng để chế tạo chi tiết bằng công nghệ đắp lớp 

nhưng vẫn đảm bảo được các chi tiêu độ bền và cơ tính của chi tiết thiết kế. 

1.2.  Ngoài nước 

Tối ưu hóa hình học (Topology Optimisation) hay còn gọi là tối ưu hóa tô-

pô là phương pháp giải quyết vấn đề phân bố vật liệu bằng cách tối ưu các cấu 

trúc hình học bên trong của vật liệu. Mục tiêu của tối ưu hóa hình học là xác định 

phân bố của vật liệu bằng cách tính toán các ràng buộc về độ bền của từng phần 

tử vật liệu bên trong sau đó sẽ loại bỏ những phần tử vật liệu không chịu tác dụng 

lực hay ứng suất bên trong của phần tử rất bé. Phần còn lại sau khi loại bỏ những 
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phần tử đó ta được một cấu trúc đã được tối ưu hóa hình học. Nghiên cứu đầu 

tiên về phương pháp tối ưu hóa hình học được thực hiện bởi GS. Bendsoe của 

khoa Kỹ thuật Cơ khí và Toán học của Trường đại học Kỹ thuật của Đan Mạch 

vào năm 1988 và sau đó hai học trò của ông là GS. Sigmund và Peterson của 

nhóm nghiên cứu này đã mở rộng ra nghiên cứu tối ưu hóa hình học và ứng dụng 

trên nhiều lĩnh vực từ năm 1998 đến nay. Hiện nay, có hai phương pháp tiếp cận 

chính trong việc tối ưu hóa hình học đó là phương pháp vật liệu đẳng hướng đồng 

nhất (SIMP: Solid Iso Material with Penalization) được phát triển bới GS 

Bendsoe và các cộng sự của Đại học Kỹ thuật, Đan Mạch từ năm 1988 và GS. 

Rozvany và các cộng sự thuộc trường Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest, 

Hungary từ năm 1992. Phương pháp tiếp cận thứ hai đó là tối ưu hóa cấu trúc tiến 

hóa hình học theo hai hướng (BESO: Bidirectional Evolutionary Structural 

Optimisation) do GS. Querin và cộng sự thuộc trường Đại học Kỹ thuật, Vương 

Quốc Anh phát triển từ 1998 đến nay và được phát triển cho nhiều ứng dụng 

trong các lĩnh vực khác nhau. 

Hiện nay, công nghệ tạo mẫu nhanh (Rapid Prototype) đã phát triển vượt 

bậc và đến những năm đầu thế kỷ 21 công nghệ này đã trở thành công nghệ gia 

công chế tạo nhanh hay còn gọi chung là công nghệ gia công đắp lớp (Additive 

Manufacturing) hay in ba chiều (3D Printing). Công nghệ gia công đắp lớp được 

phát triển trên nền tảng của công nghệ tạo mẫu nhanh nhưng thực hiện trên vật 

liệu kim loại và hợp kim. Chính vì vậy, công nghệ gia công đắp lớp cho phép chế 

tạo các chi tiết kim loại để sử dụng trực tiếp chứ không làm mẫu sản phẩm như 

trước đây. Công nghệ này gia công chi tiết theo từng lớp vật liệu một có thể phun 

đắp trực tiếp vật liệu, công nghệ in laser, công nghệ in bằng tia điện tử electron... 

Công nghệ gia công đắp lớp cho phép gia công các bề mặt phực tạp, các chi tiết 

có kết cấu bên trong phức tạp, có hình dạng bất kỳ mà các phương pháp gia công 

truyền thống khác như đúc, rèn, dập… và cũng như công nghệ gia công số 

(CAM/CNC) không thể thực hiện được. Chính nhờ có công nghệ này mà nó cho 

phép chúng ta có thể thiết kế một chi tiết cơ khí có một hình dạng bất kỳ, cấu trúc 

phức tạp hơn và không tuân thủ theo ràng buộc là thiết kế chi tiết có hình dạng 

phải chế tạo được theo công nghệ chế tạo truyền thống như đúc, rèn, dập và gia 
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công trên các máy CNC truyền thống. Nhờ sự kết hợp phương pháp tối ưu hóa 

cấu trúc hình học vào trong việc thiết kế các chi tiết cùng với công nghệ gia công 

đắp lớp đã mở ra hướng nghiên cứu hoàn toàn mới và có nhiều cơ hội ứng dụng 

trong tương lai, cho phép người thiết kế có thể thiết kế được chi tiết tiết kiệm 

được vật liệu, giảm tối thiểu trọng lượng mà vẫn đảm bảo được yếu tố độ bền, độ 

cứng vững của chi tiết trong quá trình hoạt động của nó. 

Hướng nghiên cứu ứng dụng tối ưu hóa cấu trúc hình học cho công nghệ 

gia công đắp lớp mới được nghiên cứu gần đây bắt đầu từ nghiên cứu của GS. 

Brackett và cộng sự và nhóm nghiên cứu của Emmelmann và cộng sự vào năm 

2011 sau đó được phát triển vào năm tiếp theo của các nhóm nghiên cứu Krol và 

cộng sự năm 2012; Smith và cộng sự vào năm 2013; Villalpando và cộng sự năm 

2014; Paul và Anand  vào năm 2014. 

1.3.  Tính cấp thiết 

Các công nghệ gia công cơ khí đã phát triển mạnh mẽ nhờ sự phát triển của 

khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin. Công nghệ gia công số có sự trợ giúp 

của máy tính (CAM/CNC) xuất hiện đã làm thay đổi quá trình sản xuất trong 

công nghiệp từ đầu những năm của thế kỷ 20. Nhờ công nghệ này mà năng suất 

gia công, chất lượng chi tiết gia công được nâng cao. Tuy nhiên, công nghệ gia 

công số (CAM/CNC) vẫn còn tồn tại một số nhược điểm của nó. Đến cuối những 

năm 80 của thế kỷ 20, khi công nghệ tạo mẫu nhanh (Rapid Protoype) xuất hiện 

dựa trên công nghệ gia công số (CAM/CNC) với mục đích tạo ra mẫu sản phẩm 

với chất liệu polyme hay gỗ với thời gian ngắn nhất nhằm giảm thời gian thiết 

kế, hiệu chỉnh sản phẩm và đồng thời khách hàng có cái nhìn thực hơn về sản 

phẩm được thiết kế. 

Từ đó đến nay, công nghệ tạo mẫu nhanh đã phát triển vượt bậc và đến 

những năm đầu thế kỷ 21 công nghệ này đã trở thành công nghệ gia công chế tạo 

nhanh hay còn gọi chung là công nghệ gia công đắp lớp (Additive Manufacturing) 

hay in ba chiều (3D Printing). Công nghệ gia công đắp lớp được phát triển trên 

nền tảng của công nghệ tạo mẫu nhanh nhưng thực hiện trên vật liệu kim loại và 

hợp kim. Chính vì vậy, công nghệ gia công đắp lớp cho phép chế tạo các chi tiết 
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kim loại để sử dụng trực tiếp chứ không làm mẫu sản phẩm như trước đây. Công 

nghệ này gia công chi tiết theo từng lớp vật liệu một có thể phun đắp trực tiếp vật 

liệu, công nghệ in laser, công nghệ in bằng tia điện tử electron... Công nghệ gia 

công đắp lớp cho phép gia công các bề mặt phực tạp, các chi tiết có kết cấu bên 

trong phức tạp, có hình dạng bất kỳ mà các phương pháp gia công truyền thống 

khác như đúc, rèn, dập… và cũng như công nghệ gia công số (CAM/CNC) không 

thể thực hiện được. 

Chính nhờ ưu điểm gia công được các bề mặt, kết cấu phức tạp bên trong 

của chi tiết của công nghệ gia công đắp lớp mà phương pháp thiết kế chi tiết trong 

cơ khí hay lĩnh vực khác như y tế, xây dựng, kiến trúc…đã thay đổi cho phù hợp 

với công nghệ mới này. Một trong các phương pháp thiết kế đó là phương pháp 

tối ưu hóa hình học (Topology optimisation) được áp dụng để thực hiện việc tối 

ưu hóa độ bền của chi tiết mà trong đó có thể giảm thể tích, khối lượng, vật liệu 

sử dụng của chi tiết. Việc áp dụng phương pháp tối ưu hóa hình học này kết hợp 

với công nghệ gia công đắp lớp có thể chế tạo được chi tiết đảm bảo độ bền nhưng 

tiết kiệm được nhiều nguyên vật liệu đầu vào sử dụng đồng thời giảm được thể 

tích và khối lượng của chi tiết. Đây là một trong các yếu tố quyết định giảm thiểu 

chi phí sản xuất tạo ra lợi thế cạnh tranh giá thành của sản phẩm cuối cùng trên 

thị trường. Chính vì lý do đó, mà nhóm nghiên cứu chúng tôi chọn hướng nghiên 

cứu đề tài áp dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để thiết kế các chi tiết cơ khí 

cho công nghệ gia công đắp lớp hay in ba chiều. 

1.4.  Mục tiêu đề tài 

• Nghiên cứu lý thuyết tối ưu hóa hình học (Topology Optimisation) 

để xây dựng phương pháp tối ưu hóa trong việc thiết kế chi tiết trong 

lĩnh vực cơ khí sau đó mở rộng ra một số lĩnh vực khác như thiết bị 

y tế, thiết kế kết cấu xây dựng, kiến trúc. 

• Xây dựng thuật toán thực hiện tối ưu hóa hình học từ đó xuất ra hình 

dạng hình học tối ưu cho chi tiết cần thiết kế 

• Xây dựng hình dáng tối ưu của chi tiết trên các phần mềm CAD 

• Xuất dữ liệu của chi tiết thiết kế cho máy in ba chiều 
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1.5.  Cách tiếp cận 

• Nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh 

vực tối ưu hóa cấu trúc hình học ứng dụng để thiết kế các chi tiết cơ 

khí sử công nghệ gia công đắp lớp để gia công. 

• Phân tích các phương pháp tiếp cận SIMP và BESO trong tối ưu hóa 

cấu trúc hình học của chi tiết được thiết kế 

• Xây dựng phương pháp thiết kế tổng thể cho một chi tiết cơ khí ứng 

dụng tối ưu hóa cấu trúc hình học để sử dụng cho công nghệ gia công 

đắp lớp 

1.6.  Phương pháp nghiên cứu 

• Nghiên cứu lý thuyết về tối ưu hóa cấu trúc hình học và thiết kế chi 

tiết cơ khí; Xây dựng phương pháp thiết kế tổng thể chi tiết cơ khí 

có sử dụng tối ưu hóa cấu trúc và sử dụng công nghệ gia công đắp 

lớp 

• Nghiên cứu phương pháp gia công chi tiết đã thiết kế trên máy gia 

công đắp lớp sử dụng vật liệu kim loại và hợp kim. 

• Nghiên cứu thực nghiệm để kiểm tra độ bền chi tiết, khối lượng vật 

liệu chi tiết. 

1.7.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a)  Đối tượng nghiên cứu 

• Phần mềm tối ưu hóa cấu trúc  

• Phần mềm CAD/CAM 

• Máy gia công theo công nghệ đắp lớp kim loại hãng ARCAM  

b) Phạm vi nghiên cứu: 

• Nghiên cứu lý thuyết về tối ưu hóa cấu trúc hình học 

• Nghiên cứu tổng quan về công nghệ gia công đắp lớp và khả năng 

ứng dụng của công nghệ trong tương lai 

• Nghiên cứu phương pháp thiết kế chi tiết cơ khí theo tiếp cận tối ưu 

hóa cấu trúc hình học và sử dụng công nghệ gia công đắp lớp để gia 

công chi tiết.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG ĐẮP 

LỚP VÀ TỐI ƯU HÓA HÌNH HỌC 

Mục tiêu chính của chương này là giới thiệu một cách tổng quát nhất về công nghệ 

gia công đắp lớp (Additive Manufacturing), tối ưu hóa hình học (Topology 

Optimisation) và cấu trúc vật liệu dạng lưới ứng dụng cho công nghệ gia công đắp lớp.  

1. Công nghệ gia công đắp lớp (Additive Manufacturing) 

Theo Ủy ban F42 về công nghệ gia công đắp lớp (Additive 

Manufacturing) và công nghệ in 3D (3D Printing) thuộc Hiệp hội Thí nghiệm 

và Vật liệu Hoa kỳ ASTM (American Society for Testing and Materials) định 

nghĩa gia công đắp lớp là quá trình tạo ra sản phẩm dựa trên nguyên tắc gia 

công theo từng lớp cắt của sản phẩm chồng lên nhau. Quy trình gia công này 

ngược với quy trình gia công cắt gọt truyền thống đó là vật liệu trên phôi của 

sản phẩm không bị cắt bỏ. Như vậy, quy trình gia công đắp lớp không sử dụng 

phôi ban đầu để chế tạo sản phẩm mà vật liệu được đắp lên theo từng lớp một 

từ dữ liệu sản phẩm trên môi trường CAD (Computer-Aided Design). Quy 

trình gia công này hoàn toàn không loại bỏ lượng vật liệu nào dư nên tiết kiệm 

được rất nhiều vật liệu trong quá trình gia công chi tiết và sản phẩm. Bên cạnh 

đó, nhờ nguyên lý gia công chi tiết theo từng lớp cắt một từ hình dáng của chi 

tiết thiết kế nên công nghệ gia công đắp lớp cho phép chúng ta có thể chế tạo 

chi tiết với mọi hình dáng hình học, vật liệu và mức độ phức tạp của bề mặt 

cao nhất [1].  

Nguyên lý cơ bản của quy trình gia công đắp lớp đó là đắp từng lớp vật 

liệu mỏng chồng lên nhau theo một hướng nhất định để hình thành nên sản 

phẩm cuối cùng. Từ nguyên lý cơ bản này mà xuất hiện các loại công nghệ 

khác nhau để có thể thực hiện được quy trình gia công này. Theo tổ chức 

ASTM thì công nghệ gia công đắp lớp có thể được chia làm bảy loại khác 

nhau: Công nghệ phun kết dính (Binder Jetting), Công nghệ gia nhiệt trực tiếp 

(Directed Energy Deposition), Công nghệ đùn vật liệu (Material Extrusion), 
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Công nghệ phun vật liệu (Material Jetting), Công nghệ nóng chảy vật liệu bột 

(Powder Bed Fusion), Công nghệ đắp lớp theo tấm (Sheet Lamination) và 

Công nghệ quang hóa polymer (VAT Photopolymerization) 

1.1.  Công nghệ phun kết dính (Binder Jetting) 

Công nghệ in phun kết dính là công nghệ sử dụng một đầu phun vật liệu 

kết dính, đầu phun này tương tự như công nghệ in 3D. Trong đó, chất kết dính 

sẽ được phun lên bề mặt vật liệu của sản phẩm ở dạng bột, chất kết dính này 

sẽ liên kết các hạt vật liệu với nhau tạo thành một lớp bề mặt. Sau đó, lớp vật 

liệu mới sẽ được cán qua lớp bề mặt vừa phun chất kết dính và chất kết dính 

sẽ tiếp tục phun lên lớp bề mặt bột vật liệu mới. Quá trình này lặp đi lặp lại 

cho từng lớp của các bề mặt bột vật liệu, lớp kế tiếp sẽ kết dính lên lớp trước 

đó thông qua dung dịch kết dính phun ra bởi đầu phun. Cuối cùng các lớp vật 

liệu sẽ chồng lên nhau và tạo nên hình dạng của sản phẩm cần gia công [2]. 

 

Hình 1: Công nghệ gia công phun kết dính (Binder Jetting) [2]. 

Quy trình công nghệ phun chất kết dính (xem Hình 1) có thể thực hiện 

trên hầu hết các loại vật liệu khác nhau như kim loại, nhựa,...tuy nhiên với điều 

kiện đó là các loại vật liệu gia công phải ở dạng bột. Đối với vật liệu là kim 

loại, sản phẩm sau khi gia công xong sẽ được xử lý nhiệt như nung, ram,...để 

tạo cho sự kết dính giữa các hạt vật liệu kim loại với nhau. Do đó, công nghệ 

phun kết dính có nhiều hạn chế nhất định đó là tạo ra độ xốp hay độ rỗng vật 
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liệu bên trong là lớn, mức độ kết dính giữa các hạt vật liệu phụ thuộc rất nhiều 

vào dung dịch kết dính. Chính vì vậy, công nghệ phun chất kết dính thường sử 

dụng cho công nghệ tạo mẫu nhanh với vật liệu nhựa là chủ yếu.  

1.2.  Công nghệ gia nhiệt trực tiếp (Directed Energy Deposition) 

Công nghệ gia nhiệt trực tiếp bao gồm một đầu có nhiệm vụ tập trung 

năng lượng để gia nhiệt trực tiếp lên bột vật liệu bột, làm cho cho bột vật liệu 

này nóng chảy thành dòng vật liệu lỏng. Bột vật liệu sẽ đi theo một đường dẫn 

khác trong đầu này và di chuyển đến vị trí năng lượng nhiệt tập trung lớn nhất 

để có thể nóng chảy ngay tức khắc sau đó. Dòng vật liệu nóng chảy sẽ được 

đắp từng lớp một chồng lên nhau để tạo thành chi tiết gia công cuối cùng. Để 

tránh hiện tượng cháy nổ, ô-xy hóa và tiếp xúc trực tiếp giữa dòng vật liệu 

nóng chảy thì đầu gia nhiệt này có một đường dẫn khí trơ như Ni-tơ, 

Argon,...để bảo vệ lớp vật liệu vừa nóng chảy.  

 

Hình 2: Công nghệ gia nhiệt trực tiếp (Directed Energy Deposition) [3].  

Công nghệ gia nhiệt trực tiếp được tích hợp trong đầu gia nhiệt (xem 

Hình 2) bao gồm vị trí chùm tia năng lượng laser tập trung, dòng bột vật liệu 

và dòng khí trơ bảo vệ. Đầu gia nhiệt này thường gắn trên các máy gia công 

CNC 4 trục hay 5 trục để thực hiện các quỹ đạo chuyển động gia công đắp lớp 
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theo từng lớp vật liệu một. Đầu gia nhiệt này cũng có thể gắn trực tiếp trên các 

robot công nghiệp để thực hiện các quỹ đạo chuyển động phức tạp hơn và tạo 

ra chi tiết theo từng lớp cắt có biên dạng phức tạp hơn hay thực hiện đắp các 

lớp vật liệu theo các lớp cắt có chiều hướng khác nhau. Do tính chất đặc trưng 

đó, mà công nghệ gia nhiệt trực tiếp có nhiều ưu điểm nổi trội như có thể tích 

hợp trực tiếp trên các trung tâm gia công CNC, có thể tích hợp gia công đắp 

lớp và gia công cắt gọt trên cùng một máy tạo nên công nghệ mới đó là công 

nghệ gia công lai (Hybrid Additive Manufacturing Technology). Công nghệ 

gia công đắp lớp này sử dụng dòng năng lượng tập trung ở đầu gia công rất 

lớn nên công nghệ này thường chỉ sử dụng để gia công các chi tiết kim loại là 

chủ yếu. 

Ngoài ra, nhờ đặc tính dễ tích hợp trên các trung tâm gia công CNC (CNC 

phay, tiện,...) và trên các cánh tay robot công nghiệp nên công nghệ này cho 

phép chúng ta có thể đắp vật liệu lên các chi tiết đã bị hư hỏng như gãy, vở, 

tróc...Chính vì vậy, bên cạnh việc sử dụng cho công nghệ gia công đắp lớp, 

công nghệ này còn sử dụng hiệu quả trong việc sửa chửa hay bảo dưỡng các 

chi tiết máy đã bị mài mòn, hư hỏng. 

1.3.  Công nghệ đùn vật liệu (Material Extrusion) 

Công nghệ đùn vật liệu được biết đến một cách phổ biến đó là công nghệ 

tạo mẫu nhanh FDM (Fused Deposition Modelling) và FFF (Fused Filament 

Deposition) hay chúng ta vẫn thường gọi là công nghệ in 3D. Trong công nghệ 

đùn vật liệu, một sợi dây nhựa nhiệt dẻo sẽ được đưa qua một đầu phun mà tại 

đây sợi dây nhựa dẻo sẽ nóng chảy thông qua một bộ phận gia nhiệt. Dòng 

nhựa nóng chảy sẽ được đùn ra do áp lực của sợi dây đưa vào đầu phun này. 

Đầu phun sẽ di chuyển theo quỹ đạo xác định để điền đầy vật liệu cho một lớp 

mặt cắt và sau đó sẽ tiếp tục đắp vật liệu cho lớp kế tiếp cho đến khi chi tiết 

được gia công xong. 
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Hình 3: Công nghệ đùn vật liệu (Material Extrusion) [2]. 

Công nghệ gia công này hầu hết thực hiện trên các vật liệu là nhựa dẻo, 

dễ nóng chảy vì nhiệt. Độ chính xác gia công của công nghệ phụ thuộc rất lớn 

vào vật liệu và đường kính của lỗ của đầu phun. Bề dày của lớp vật liệu gia 

công thông thường của công nghệ này là từ 0,4mm trở lên nên độ phân giải và 

độ chính xác là ở mức trung bình, nên bề mặt gia công của chi tiết sẽ bị gồ 

ghề. Bên cạnh đó, do quá trình biến cứng của dòng vật liệu nhựa nóng chảy là 

rất nhanh nên độ kết dính giữa hai lớp vật liệu gia công kế tiếp nhau là tương 

đối kém. Do vậy, tính chất vật liệu cấu thành sản phẩm gia công cuối cùng 

cũng không cao như các công nghệ khác. 

1.4.  Kết luận 

Gia công đắp lớp là một công nghệ gia công được phát triển dựa trên một 

nguyên lý rất cơ bản của công nghệ tạo mẫu nhanh đó là chi tiết gia công được 

cắt thành các lớp mỏng, sau đó các lớp mỏng này gia công theo thứ tự và xếp 

chồng lên nhau để tạo thành chi tiết hay sản phẩm cuối cùng. Tùy vào từng 

phương pháp tạo các lớp cắt và vật liệu chế tạo chi tiết mà người ta đã phát 

minh và tạo ra nhiều công nghệ gia công đắp lớp khác nhau. Tuy nhiên, trong 

đó phải kể đến công nghệ gia công nung chảy vật liệu bột có một ưu thế vượt 

trội nhờ tốc độ gia công, bề dày của lớp gia công rất mỏng và cho phép gia 
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công chi tiết có độ phức tạp bề mặt và hình dáng hình học cao, cấu trúc vật 

liệu của chi tiết tương đối đồng đều ít lỗ rỗng ở bên trong. Ngược lại, công 

nghệ gia công đắp lớp đùn vật liệu lại có hạn chế về cấu trúc và cơ tính của vật 

liệu gia công vì cấu trúc vật liệu không liên tục và đồng nhất sau khi gia công. 

Sự so sánh ưu và nhược điểm của các công nghệ này có thể được thể hiện một 

cách tóm tắt trong Bảng 1. 

Công nghệ Vật liệu Bề dày 
Kết cấu 

giá đỡ 
Độ bền 

Công nghệ phun kết dính 

Binder Jetting 

Ceramics, 

Composites, 

Kim loại, 

Polymer 

1-3mm Không Không 

Công nghệ gia nhiệt trực tiếp 

Directed Energy Deposition 
Kim loại 0.8mm Có Có 

Công nghệ đùn vật liệu 

Material Extrusion 
Nhựa dẻo 0.4-1mm Có Có 

Công nghệ phun vật liệu 

Material Jetting 

Nhựa quang 

hóa 
0.6mm Có Không 

Công nghệ nóng chảy vật liệu bột 

Powder Bed Fusion 

Kim loại, 

Nhựa 
0.05mm Có Có 

Công nghệ đắp lớp theo tấm 

Sheet Lamination 

Kim loại, 

Giấy 
0.5mm Không Không 

Công nghệ quang hóa 

VAT Photopolymerization 

Nhựa quang 

hóa 
0.3mm Có Không 

Bảng 1: Tổng quan các công nghệ gia công đắp lớp 
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CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỐI 

ƯU HÓA HÌNH HỌC 

Chương này sẽ thực hiện việc xây dựng chương trình tối ưu hóa hình học trong 

không gian ba chiều sử dụng thuật toán vật liệu đẳng hướng SIMP. Chương trình được 

lập trình bằng ngôn ngữ matlab, python. 

1. Xây dựng mô hình toán học 

Bài toán tối ưu hóa hình học được đưa về bài toán tối đa hóa độ cứng (hay 

tối thiểu hóa độ mềm) của chi tiết thiết kế. Nói cách khác, đó chính là bài toán đi 

tìm phân bố mật độ vật liệu trong không gian thiết kế để đạt được độ cứng cao 

nhất hay độ mềm thấp nhất của chi tiết nhưng vẫn thỏa mãn các điều kiện biên 

ban đầu như tải trọng, độ biến dạng, miền ứng suất. Do vậy, bài toán có thể mô 

tả bằng phương trình sau: 

min : ( ) T T

X
C X F U U KU= =  (8) 

Subject to: 

 , ,0 1; 1,..,e e eX x x x e N=     =  (9) 

F KU=  (10) 
*(X) e e

X

V x v V= =  (11) 

Trong đó: 

• C(X) là hàm mục tiêu của bài toán tối ưu hóa, nó chính là độ mềm 

của kết cấu không gian thiết kế 

• F,U lần lượt là véc-tơ lực và chuyển vị 

• K là ma trận độ cứng toàn cục 

• X, xe lần lượt là véc-tơ mật độ phân bố và mật độ phân bố của phần 

tử (có giá trị từ 0 đến 1) 

• V(X), ve, V* lần lượt là thể tích toàn bộ không gian thiết kế, thể 

tích của phần tử và thể tích mong đợi. 
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2. Thiết lập tham số 

Chúng ta cần phải thiết lập một số tham số đầu vào cho chương trình tối ưu 

hóa. Trong đó, cần thiết lập một số các tham số như sau: 

• V* là tỉ số thể tích cần được giữ lại và thể tích ban đầu của không 

gian thiết kế 

•  p là hệ số hiệu chỉnh mật độ phân bố vật liệu bên trong không gian 

thiết kế. Thông thường giá trị p nằm trong khoảng từ 2-4 và trong 

trường hợp này chúng ta chọn giá trị p=3 [4]. 

• FR là giá trị bán kính lọc, đó là khoảng cách lớn nhất từ một phần tử 

này đến phần tử kia cần được loại bỏ trong bộ lọc độ nhạy.  

Đó là những tham số đầu vào cần thiết cho một chương trình tối ưu hóa hình 

học được thực hiện. 

3. Phân tích phần tử hữu hạn 

Theo định luật Hooke tổng quát, ma trận độ mềm của một phần tử trong 

lưới phần tử hữu hạn được nội suy từ mật độ phân bố rỗng đến đặc có thể viết 

thành: 

0( ) ( )e e e e eC x E x C=  (13) 

Trong đó 𝐶𝑒
0 là mô-đun đàn hồi của vật liệu và được viết bằng công thức sau: 

( )( )
0

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

1 21 0 0 0 0 0
21 1 2

1 2
0 0 0 0 0

2

1 2
0 0 0 0 0

2

eC

  

  

  



 




− 
 

−
 
 −
 

− 
=   + −

 −
 
 
 −
 
 

 
(14) 

Trong đó,  là hệ số Poisson cho vật liệu đẳng hướng. Sử dụng phương pháp 

phần tử hữu hạn, ma trận độ cứng của phần tử sẽ được tính trong thể tích của 

phần tử đó và được viết bằng công thức sau: 
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0( ) ( )Ke e e e eK x E x=  (15) 

Sử dụng hàm nội suy, chúng ta có thể xác định được ma trận độ toàn bộ các 

phần tử trong lưới phần tử hữu hạn như sau: 

0

min 0 min

1

( ) ( ) K
n

p

e e e

i

K x E x E E
=

 = + −   
(16) 

Cuối cùng, độ dịch chuyển của một nút của phần tử có thể xác định bằng 

công thức cân bằng như sau: 

( ) ( )e eK x U x F=  (17) 

Trong đó F là véc-tơ lực tại các nút và nó phụ thuộc vào mật độ phân bố vật 

liệu tại phần tử đó. 
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CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM HỖ TRỢ THIẾT KẾ TỐI 

ƯU HÓA HÌNH HỌC 

Chương này sẽ giới thiệu và đánh giá một số các phần mềm hỗ trợ thiết kế tối ưu 

hóa cho công nghệ in ba chiều. Đặc biệt, phần mềm Solidthinking Inspire sẽ được sử 

dụng để thiết kế và cải tiến một số sản phẩm bằng sử dụng phương pháp thiết kế tối ưu 

hóa hình học. 

1. Các phần mềm tối ưu hóa hình học 

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều phần mềm hỗ trợ lập trình tối ưu hóa 

hình học với nhiều giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng. Trong đó, phải 

kể đến các phần mềm của các công ty lớn như: Altair, Dassault Système, TOSCA, 

Siemens, Ansys. 

Trong đó phần mềm Hyperworks OptiStruct được Hyperworks cho phát 

hành đầu tiên vào những năm 1994 được xem là một trong những nhà công cấp 

phần mềm thương mại đầu tiên trong lĩnh vực tối ưu hóa kết cấu. Tuy nhiên, cho 

đến ngày nay thì phần mềm này ít được sử dụng vì sự hạn chế của phương pháp 

tiếp cận khá cổ điển làm cho người sử dụng thông thường rất khó có thể thao tác 

trên đó. 

Phần mềm Simula Abaqus ATOM được phát hành phiên bản 6.11 vào năm 

2011 có tích hợp thêm một mô-đun ATOM (Abaqus Topology Optimization 

Module) có nhiệm vụ việc tối ưu hóa cấu trúc. Tuy nhiên, mô-đun này không hỗ 

trợ việc thiết kế và chuẩn bị không gian thiết kế trực tiếp trên phần mềm nên là 

cho người dùng có nhiều khó khăn trong việc triển khai các tham số trên không 

gian thiết kế. 

Phần mềm thiết kế tối ưu hóa FE Design Tosca Structure là một trong các 

phần mềm đáng tin cậy về tối ưu hóa hình học. Tuy nhiên, phần mềm này dưới 

dạng một mô-đun độc lập và thường tích hợp với các phần mềm phân tích phần 

tử hữu hạn khác. 
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Phần mềm Siemens UnigraphicsNX với phiên bản NX8 được phát hành vào 

năm 2011 có tích hợp thêm mô-đun tối ưu hóa hình học. Phần mềm này sử dụng 

lại mô-đun Tosca để giải quyết bài toán tối ưu hóa hình học. Hơn nữa, phần mềm 

không có công cụ xử lý bề mặt sau khi tối ưu hóa. 

Bảng đánh giá và so sánh giữa các phần mềm thương mại hỗ trợ cho việc 

thiết kế tối ưu hóa hình học. 

 

Hình 4: So sánh tính năng của các phần mềm tối ưu hóa hình học thương mại 

[5]. 

2. Một số thiết kế tối ưu hóa hình học  

Một số sản phẩm giới thiệu dưới đây được sử dụng phương pháp thiết kế 

tối ưu hóa hình học để thực hiện việc thiết kế lại với khả năng giảm thiểu được 

khối lượng của chi tiết thiết kế nhưng vẫn đảm bảo được độ bền ban đầu của chi 

tiết. 

3.1. Thiết kế dụng cụ 

Hình 30 mô tả quá trình sử dụng phương pháp thiết kế tối ưu hóa trong việc 

thiết kế lại một dụng cụ cờ-lê được sử dụng nhiều trong cuộc sống. 
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Hình 5: Kết quả thiết kế tối ưu hóa hình học một dụng cụ.  

3.2. Thiết kế đế giày trượt băng 

Hình 31 mô tả kết quả thiết kế tối ưu hóa hình học của đế giày trượt băng 

nghệ thuật. 

 

Hình 6: Kết quả thiết kế tối ưu hóa hình học một dụng cụ.  

 

 

3.3. Thiết kế dĩa xe đạp 

Hình 32 mô tả quá trình thiết kế lại một dĩa xe đạp sử dụng phương pháp 

thiết kế tối ưu hóa hình học trong phần mềm Solidthinking Inspire. 
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Hình 7: Kết quả thiết kế tối ưu hóa hình học cho một dĩa xe đạp.  
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CHƯƠNG 4: CẤU TRÚC LƯỚI TRONG THIẾT KẾ 

TỐI ƯU HÓA HÌNH HỌC 

1. Cấu trúc lưới 

Nhờ sự phát triển của công nghệ in ba chiều (còn gọi là công nghệ gia công 

theo lớp), những chi tiết có hình dạng hình học phức tạp đến đâu đều có thể chế 

tạo được, trong khi các công nghệ gia công truyền thống trước đây không thể gia 

công được như công nghệ gia công rèn dập, đúc, phay, tiện, bào. Đây là một trong 

những ưu điểm vượt trội của công nghệ gia công theo lớp so với công nghệ gia 

công truyền thống trước đây. 

Chính từ những ưu điểm này của công nghệ gia công theo lớp mà cấu trúc 

lưới được ứng dụng một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong công 

nghiệp như kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật y sinh  

[6-8]. Mục đích của việc sử dụng cấu trúc lưới đó là tối ưu hóa hình học của chi 

tiết nhằm giảm lượng vật liệu sử dụng tối thiểu khi thiết kế và chế tạo chi tiết. 

Cấu trúc lưới là tập hợp các thanh thẳng hay cong có tiết diện có thể là hình 

tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình elip hay hình tròn liên kết với nhau tạo 

nên một mạng lưới. Các thanh có thể phân bố theo một trật tự nào đó hoặc cũng 

có thể phân bố một cách ngẫu nhiên trong không gian thiết kế. Có thể phân chia 

cấu trúc lưới thành hai dạng chính như sau: 

• Cấu trúc lưới tuần hoàn 

• Cấu trúc lưới không tuần hoàn 

2. Cấu trúc lưới trong thiết kế tối ưu hóa hình học 

Việc sử dụng cấu trúc lưới trong thiết kế tối ưu hóa hình học là một giải 

pháp mới cần được áp dụng. Để có thể đưa cấu trúc lưới vào trong thiết kế tối ưu 

hóa hình học cần xây dựng một thuật toán phân tích phần tử hữu hạn của chi tiết 

cần thiết kế. Sau đó sẽ lựa chọn cấu trúc cơ sở phù hợp cho từng vùng chịu lực 

khác nhau, hoặc có thể lựa chọn một cấu trúc cơ sở duy nhất nhưng ta có thể thay 
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đổi kích thước của các thanh trong cấu trúc lưới theo đúng khả năng và vùng chịu 

lực bên trong chi tiết. 

Cấu trúc lưới có thể sử dụng để giảm thiểu được lượng vật liệu sử dụng 

trong quá trình thiết kế và chế tạo. Tuy nhiên, việc lựa chọn cấu trúc cơ sở của 

cấu trúc lưới tuần hoàn và kích thước các thanh của cấu trúc lưới bất tuần hoàn 

tùy thuộc vào thuật toán hay chiến lược tối ưu hóa hình học. Một số áp dụng cấu 

trúc lưới trong thiết kế tối ưu hóa hình học cho công nghệ gia công theo lớp được 

thể hiện trong các hình vẽ sau. 

 

Hình 8: Thiết kế tối ưu hình học sử dụng cấu trúc lưới tuần hoàn.  

 

  

Không gian thiết kế Bánh răng 



24 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Công nghệ in ba chiều hay còn gọi là công nghệ gia công theo lớp (Additive 

Manufacturing) là một công nghệ gia công được phát triển dựa trên công nghệ tạo mẫu 

nhanh (Rapid Prototype). Công nghệ in ba chiều phát triển trên vật liệu nhựa và polyme 

vào những năm 1990 và sau đó được cải tiến và phát triển mạnh mẽ vào những năm 

2010 khi mà nhiều máy in 3 chiều cho vật liệu kim loại sử dụng công nghệ laser, tia 

election, plasma được chế tạo. Đề tài đã thực hiện việc nghiên cứu lý thuyết tối ưu hóa 

để xây dựng phương pháp tối ưu hóa hình học trong việc thiết kế các chi tiết cơ khí. 

Phương pháp này đã áp dụng cho nhiều dự án thiết kế trên nhiều loại sản phẩm khác 

nhau. Đề tài cũng đã thực hiện việc sử dụng các phần mềm tối ưu hóa hình học để sử 

dụng trong việc thiết kế chi tiết.  

Các thuật toán tối ưu hóa hình học hiện nay đều cho ra kết quả tối ưu hóa là các 

mô hình vật liệu rời rạc. Do vậy, việc sử dụng các phần mềm này trong việc thiết kế chi 

tiết trong công nghiệp gặp nhiều khó khan, đặc biệt là giai đoạn xây dựng lại bề mặt 

hình dáng hình học của chi tiêt. Chính vì vậy, đề tài đề xuất một số giải pháp thay thế 

đó chính là sử dụng kết quả tối ưu hóa hình học và sau đó sử dụng các phần mềm CAD 

để xây dựng lại mô hình của chi tiết thiết kế. 

Tuy nhiên, đề tài chỉ giải quyết một phần trong bài toán tối ưu hóa hình học trong 

việc thiết kế chi tiết cho công nghệ gia công theo lớp. Từ đề tài có thể mở ra một số 

hướng nghiên cứu mới tiếp theo như sau: 

• Xây dựng mô hình hình học cho cấu trúc lưới để sử dụng trong tối ưu hóa 

kết cấu. 

• Sử dụng tối ưu hóa hình học trong việc thiết kế các chi tiết trong lĩnh vực 

kỹ thuật nhiệt. 

• Nghiên cứu ứng dụng cấu trúc lưới như một vật liệu mới trong các ngành 

kỹ thuật y sinh, kỹ thuật nhiệt… 
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