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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Năm 2004, thủ tướng phê quyết ñịnh 177/2004/QĐ-TTg về 

“Quy hoạch phát triển  ngành công nghiệp ôtô Việt Nam ñến năm 

2010, tầm nhìn 2020” với mục tiêu hàng ñầu là tăng giá trị sản xuất 

trong nước , tiến ñến phát triển thương hiệu Việt. Tuy nhiên hầu hết 

các mục tiêu ñặt ra ñều không ñạt yêu cầu, trong ñó mục tiêu chính 

của kế hoạch phát triển lại trở thành ñiểm yếu nhất của ngành công 

nghiệp ôtô Việt Nam. Việc ñầu tư hoặc kêu gọi ñầu tư sản xuất phụ 

tùng, linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô không hấp dẫn do 

không thể mang lại hiệu quả. Ngay cả xuất khẩu phụ tùng sang các 

nước trong khu vực, các doanh nghiệp ñầu tư tại Việt Nam cũng ít có 

lợi thế cạnh tranh vì không có chuyển giao công nghệ tiên tiến từ 

nước ngoài (là chuyển giao về mặt lý thuyết, nguyên lý chế tạo và 

hoạt ñộng), làm thế nào ñể làm ñược loại chi tiết ñó, vì sao phải làm 

bằng loại vật liệu này mà không làm bằng vật liệu khác, thiết kế như 

thế nào ñể có công suất ñộng cơ là ngần này, thiết kế như thế nào ñể 

dễ bảo dưỡng và sửa chữa trước khi tính ñến thiết kế nội thất và thiết 

kế kiểu dáng, sâu hơn nữa là vật liệu chế tạo ñược làm như thế nào. 

Vì vậy, ñể tăng tỷ lệ nội ñịa hóa, Nhà nước phải có ñiều kiện ưu ñãi 

với nhà ñầu tư ñể ñổi lại việc họ chuyển giao công nghệ hiện tại cho 

Việt Nam. 

  Đến thời ñiểm hiện tại, tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước ñạt 

con số rất thấp, ñặc biệt là những chi tiết và linh kiện quan trọng hầu 

như không làm ñược mà phải nhập khẩu từ nước ngoài và rô-tuyn tay 

lái cũng là một trong những linh kiện ñó. Rô-tuyn hay còn gọi là 

khớp cầu, là mối ghép quan trọng nhất trong dẫn ñộng lái. Các ñầu 
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trục rô-tuyn có một khớp nối cầu ở một ñầu trục và ñầu còn lại có 

ren. Các rô-tuyn này có khả năng xoay tự do theo bất kì hướng nào 

và trong hệ thống lái rô-tuyn dùng ñể thay ñổi hướng chuyển ñộng 

hoặc giữ cho ôtô chuyển ñộng theo một quỹ ñạo xác ñịnh nào ñó. 

Khi khớp nối cầu bị mòn ( bị rơ) thì phải thay mới hoàn toàn mà 

không thể sữa chửa ñược. Do ñó ñòi hỏi bề mặt làm việc của khớp 

cầu phải ñạt tiêu chuẩn và ñược làm bằng kim loại có ñộ bền cao. 

Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngành công 

nghiệp Việt Nam ñã thay ñổi một cách nhanh chóng. Công nghệ và 

thiết bị hiện ñại dần thay thế công nghệ lạc hậu và thiết bị cũ. Sự 

xuất hiện của các máy CNC (Computer-Numerical-Control: ñiều 

khiển bằng máy tính) ñã nhanh chóng thay ñổi việc sản xuất công 

nghiệp. Các ñường cong ñược thực hiện dễ dàng như ñường thẳng, 

các cấu trúc phức tạp 3 chiều cũng dễ dàng thực hiện, nhờ ñó một 

lượng lớn các thao tác do con người thực hiện ñã ñược giảm thiểu. 
Vì thế việc sản xuất các linh kiện ô tô góp phần nội ñịa hóa linh kiện 

ô tô trong nước trong tương lai không còn là vấn ñề khó khăn nữa. 

Việc gia tăng tự ñộng hóa trong quá trình sản xuất với máy 

CNC tạo nên sự phát triển ñáng kể về chính xác và chất lượng. Kỹ 

thuật tự ñộng của CNC giảm thiểu các sai sót và giúp người thao tác 

có thời gian cho các công việc khác. Ngoài ra còn cho phép linh hoạt 

trong thao tác các sản phẩm và thời gian cần thiết cho thay ñổi máy 

móc ñể sản xuất các linh kiện khác. 

Máy CNC ngày nay ñược ñiều khiển trực tiếp từ các bản vẽ 

do phần mềm CAM, vì thế một bộ phận hay lắp ráp có thể trực tiếp 

từ thiết kế sang sản xuất mà không cần các bản vẽ in của từng chi 

tiết. Có thể nói CNC là các phân ñoạn của các hệ thống robot công 
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nghiệp, tức là chúng ñược thiết kế ñể thực hiện nhiều thao các sản 

xuất (trong tầm giới hạn). 

Vì vậy việc nghiên cứu chế tạo ra một rô-tuyn trên máy CNC 

ñể ñạt ñộ chính xác cao là một công việc cần thiết và ñây cũng là nội 

dung nghiên cứu của ñề tài này. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

- Nghiên cứu và chế tạo một rô-tuyn tay lái của xe tải 2,5 tấn 

- Góp phần nội ñịa hóa rô-tuyn tay lái. 

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ N ỘI DUNG NGHIÊN C ỨU 

- Đối tượng nghiên cứu: Rô-tuyn trong hệ thống lái của xe tải 2,5 

tấn 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu gia công biên dạng rô-tuyn. 

- Nội dung nghiên cứu: Tổng quan về rô-tuyn tay lái, cơ sở lý 

thuyết tái tạo ngược, qui trình công nghệ chế tạo rô-tuyn . 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Kết hợp giữa lý thuyết ñể tính toán rô-tuyn tay lái và chế tạo thực 

nghiệm một rô-tuyn tay lái của xe tải 2,5 tấn trên máy CNC.  

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

- Đề tài ứng dụng công nghệ lập trình và gia công trên máy CNC, 

góp phần phát triển việc chế tạo phụ tùng và chi tiết thay thế có ñộ 

chính xác cao. 

- Đề tài góp một phần nhỏ vào lý thuyết tính toán các phản lực 

của rô-tuyn, có thể ứng dụng vào sản xuất cũng như có thể ứng dụng 
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làm thiết bị dụng cụ cho học sinh, sinh viên thực hành và học tập  

6. DỰ KI ẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

- Tổng quan về rô-tuyn tay lái 

- Lập trình và gia công một rô-tuyn tay lái của xe tải 2,5 tấn trên 

máy CNC. 

7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Luận văn dự kiến gồm các phần chính sau ñây: 

Chương 1: Tổng quan về rô-tuyn trong hệ thống  

Chương 2: Phương pháp tính toán kết cấu của rô-tuyn  

Chương 3: Lập trình và gia công một rô-tuyn trên máy CNC 

Chương 1   

TỔNG QUAN VỀ RÔ-TUYN TRONG HỆ THỐNG LÁI  

1.1 Giới thi ệu hệ thống lái 

1.1.1 Nhiệm vụ 

 Hệ thống lái dùng ñể giữ ñúng hướng chuyển ñộng hoặc thay 

ñổi hướng chuyển ñộng của ô tô khi cần thiết. Có thể thay ñổi hướng 

chuyển ñộng bằng cách: 

 - Thay ñổi phương chuyển ñộng của bánh xe dẫn hướng. 

 - Thay ñổi mômen xoắn ở bánh sau chủ ñộng (ñối với xe 

xích) 

 - Kết hợp cả hai phương pháp 
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 Theo quan ñiểm về an toàn chuyển ñộng thì hệ thống lái là 

hệ thống quan trọng nhất. Kết cấu chung nhất của hệ thống lái bao 

gồm: cơ cấu lái, dẫn ñộng lái, trợ lực lái (có ở một số xe). 

1.1.2 Yêu cầu của hệ thống lái 

1.1.3 Cấu tạo chung của hệ thống lái 

 Sơ ñồ kết cấu của hệ thống lái ñược trình bày trên sơ ñồ hình 

1.1 là loại lái cơ khí ñơn giản. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Sơ ñồ cấu tạo chung của hệ thống lái 

1- Vành tay lái (vô lăng), 2 – Trục lái, 3- Ống bọc trục lái, 4 – Cơ cấu lái, 5 – Tay 

biên (ñòn quay ñứng), 6 – Trụ ñứng (chốt chuyển hướng), 7 – Đòn quay cam quay, 8 

– Thanh bên của hình thang lái, 9 – Khớp cầu nối, 10 – Đòn ngang (thanh ngang) 

của hình thang lái, 11 – Đòn kéo dọc. 

1.1.4 Phân loại hệ thống lái 

1.1.5 Một số cơ cấu lái thường dùng trên ô tô 

1.1.5.1 Cơ cấu lái kiểu thanh răng bánh răng 

1.1.5.2 Cơ cấu lái kiểu trục vít con lăn 
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1.1.5.3 Cơ cấu lái kiểu trục vít ê-cu bi thanh răng bánh răng 

1.1.5.4 Cơ cấu lái kiểu trục vít chốt khớp 

1.1.6 Cơ cấu dẫn ñộng lái 

1.1.6.1 Cơ cấu dẫn ñộng lái dùng ñòn kéo giữa 

1.1.6.2 Cơ cấu dẫn ñộng lái loại thanh răng bánh răng 

1.1.6.3 Cơ cấu dẫn ñộng loại hình bình hành 

1.2 Cấu tạo và ñiều kiện làm việc của rô-tuyn 

1.2.1 Công dụng của rô-tuyn 

 Rô-tuyn (khớp cầu nối) là một chi tiết trong hệ thống lái của 

ô tô dùng ñể thay ñổi hướng chuyển ñộng hoặc giữ cho ô tô chuyển 

ñộng theo một quỹ ñạo xác ñịnh nào ñó. Nó là cơ cấu nối và truyền 

momen, ñược sử dụng ñể truyền momen giữa các cụm không cố ñịnh 

trên cùng một ñường trục và các cụm này có thể bị thay ñổi vị trí 

tương ñối trong quá trình làm việc. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.12 Cấu tạo của rô-tuyn trên xe tải 2,5 tấn 

1 – Chốt, 2 – Vỏ, 3- Gối ñỡ chốt cầu, 4 – Nắp vặn ñiều chỉnh ñộ rơ , 5 – Lò xo, 6 – 

Đế lò xo, 7 – Chốt cầu, 8 – Vòng chặn bụi, 9 – Tấm chặn, 10 - Ốc vặn. 
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1.2.2 Cấu tạo các loại khớp cầu 

1.2.3 Điều kiện làm việc của rô-tuyn 

1.3 Kết luận 

Ở hình 1.16 là hệ thống lái cân bằng xe, các rô-tuyn ñóng vai 

trò hết sức quan trọng là nối các trục càng và thanh giằng với nhau, 

nhờ vậy: 

- Giữ xe chuyển ñộng ổn ñịnh theo yêu cầu của người lái. 

- Bánh xe không bị trượt, văng xe. 

- Lực trên tay lái hợp lý và tạo cảm giác ñánh lái phù hợp, dễ dàng. 

- Đảm bảo ô tô có khả năng tự trở về trạng thái chuyển ñộng thẳng. 

- Giảm các trấn ñộng, va ñập từ mặt ñường lên tay lái tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho việc ñiều khiển chính xác hướng chuyển ñộng.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Hình 1.16 Hệ thống lái cân bằng xe 
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Chương 2 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN K ẾT CẤU CỦA RÔ-TUYN  

2.1 Đo số liệu rô-tuyn từ máy chiếu biên dạng 

 Áp dụng phương pháp tái tạo ngược, thực hiện ño ñể lấy số 

liệu rô tuyn dựa trên rô tuyn của xe tải 2,5 tấn ñã có sẵn. Sau ñó sử 

dụng máy chiếu biên dạng TESA-SCOPE II, ñộ chính xác 0.001mm 

ño và lấy số liệu. 

2.1.1 Kỹ thuật tái tạo ngược 

 Từ những năm 90 của thế kỷ trước, kỹ thuật tái tạo ngược ñã 

ñược nghiên cứu áp dụng trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, ñặc 

biệt là trong lĩnh vực thiết kế các mô hình 3D từ mô hình cũ ñã có 

sự trợ giúp của máy tính. Kỹ thuật tái tạo ngược ngày càng phát 

triển theo sự phát triển của máy quét hình, máy ño 3 chiều và các 

phần mềm CAD/CAM. 

Ngày nay người ta ñã sử dụng máy ño 3 chiều CMM 

hoặc máy quét hình ñể quét hình dáng của chi tiết sau ñó nhờ các 

phần mềm CAD/CAM chuyên dụng ñể xử lý dữ liệu quét và cuối 

cùng sẽ tạo ñược mô hình CAD 3D dưới dạng khối hoặc bề mặt với 

ñộ chính xác cao. Mô hình 3D này có thể ñược chỉnh sửa nếu cần. 

Ngoài việc chế tạo chi tiết, kỹ thuật tái tạo ngược còn có một số ứng 

dụng sau: 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng cách so sánh mô hình 

CAD và sản phẩm, từ ñó ñiều chỉnh mô hình hoặc các thông số công 

nghệ ñể tạo ra sản phẩm theo yêu cầu. 
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- Mô hình CAD ñược sử dụng như là mô hình trung gian 

trong quá trình thiết kế bằng cách tạo sản phẩm thủ công trên ñất 

sét, thạch cao, sáp hoặc cao hơn là tạo hình trên các máy tạo mẫu 

nhanh…, rồi sau ñó quét hình ñể tạo mô hình CAD,  mô hình CAD 

này có thể chỉnh sửa theo ý muốn. 

2.1.2 Các phương pháp quét hình 

2.1.3 Giới thiệu máy chiếu biên dạng Tesa-Scope II 

 Tesa-Scope II là một máy chiếu biên dạng ñược sử dụng cho 

các phép ño chính xác. Thiết bị này có một ánh sáng với bộ lọc màu 

xanh lá cây ñể tăng ñộ tương phản hình ảnh. Ưu ñiểm của Tesa-

Scope II là chất lượng ñộ phân giải hình ảnh, ñộ chính xác lên ñến 

0,001 mm. Máy Tesa-Scope II hữu ích cho việc kiểm tra và ño lường 

các bộ phận với các bề mặt phẳng và các thành phần cơ khí chính 

xác. Mức ñộ ño lường chính xác liên quan ñến các thành phần của 

các ngành công nghiệp hàng không, quân sự, ô tô, ñường sắt và y tế. 

Máy có thể ño vật liệu chỉ nhẹ hơn 10 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3 Máy Tesa- Scope II 
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Thực hiện ño chi tiết như sau: 

- Mở máy ño biên dạng Tesa-Scope II. 

- Đặt chi tiết lên bàn ño, ñiều chỉnh sao cho tâm của tọa ñộ trên màn 

bộ lọc màu xanh lá cây trùng với trục tâm của chi tiết (ño ñối xứng). 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.5 Đặt chi tiết lên bàn ño 

- Từ những núm vặn trên bàn ño, ñiều chỉnh bàn ño sao cho chi tiết 

trên bàn ño ñược ñưa ñến vị trí ñiểm cần ño. 

- Màn hình có bộ lọc màu xanh lá cây sẽ phản chiếu vị trí của ñiểm 

cần ño. 

- Điều chỉnh bàn ñiều khiển ñể xác ñịnh tọa ñộ X, Y của ñiểm. 

Hình 2.6 Xác ñịnh tọa ñộ ñiểm cần ño 
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2.2 Lập bản vẽ chi tiết của rô-tuyn  

2.2.1 Giới thiệu về CAD/CAM 

2.2.2 Bản vẽ chi tiết của rô-tuyn 

 Từ số liệu ño ñược lập bản vẽ chi tiết, ở ñây chỉ thực hiện 

gia công chi tiết vỏ rô-tuyn, chốt cầu và gối ñỡ chốt cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.7 Hình vẽ chi tiết vỏ rô-tuyn 

 

 

 

 

 
Hình 2.8 Hình vẽ chi tiết chốt cầu 
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Yêu cầu kỹ thuật: 
- Gia công chi tiết vỏ 
rô-tuyn ñúng kích thước 
như hình vẽ. 
- Gia công lỗ Ø30 có ñộ 
bóng Ra = 1,6µm. 

Yêu cầu kỹ thuật: 
- Gia công hình cầu 
ñúng kích thước. 
- Gia công hình cầu có 
ñộ bóng Ra = 1,6µm. 
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Hình 2.9 Hình vẽ chi tiết gối ñỡ chốt cầu 

2.3 Kết luận 

Với phương pháp ño quang học ta thực hiện nhanh chóng 

việc ño ñạt và kích thước tương ñối chính xác, ñộ chính xác lên ñến 

0,001mm giúp cho công việc thực hiện những hình vẽ chi tiết có hiệu 

quả. Việc sử dụng phần mềm CAD giúp cho việc tạo, sửa ñổi, phân 

tích và tối ưu hóa thiết kế ñạt kết quả cao. 

Chương 3 

LẬP TRÌNH VÀ GIA CÔNG M ỘT RÔ-TUYN TRÊN 
MÁY CNC  

3.1 Tổng quan về CNC 

3.1.1 Định nghĩa CNC 

3.1.2 Giới thiệu về CNC 

3.1.2.1 Giới thiệu máy CNC 

3.1.2.2 Đặc ñiểm cấu trúc của máy công cụ ñiều khiển CNC 

3.1.2.3 Hệ tọa ñộ trong máy CNC 
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3.1.2.4 Các dạng ñiều khiển của máy công cụ CNC 

3.1.2.5 Ưu và nhược ñiểm của máy công cụ CNC 

3.2 Ứng dụng phần mềm pro/ENGINEER ñể gia công chi tiết rô-

tuyn 

3.2.1 Giới thiệu phần mềm pro/ENGINEER 

3.2.2 Thiết lập bản vẽ chi tiết rô-tuyn trên pro/ENGINEER 

3.3 Lập trình 

3.3.1 Giới thiệu máy phay Mill 155 

3.3.2 Giới thiệu máy tiện Turn 250 

3.3.3 Qui trình công nghệ 

3.3.3.1 Gia công vỏ rô-tuyn 

Chuẩn bị phôi thanh 50x50x134 

- Trình tự gia công: 

Bước 1: Phay thô biên dạng A  

Bước 2: Quay trục 1800 ñể phay thô biên dạng B 

Bước 3: Quay trục 1800 ñể phay tinh biên dạng A 

Bước 4: Quay trục 1800 ñể phay tinh biên dạng B 

Bước 5: Phay lỗ ø20 

Bước 6: Phay lỗ ø30 với chiều sâu lỗ 34mm 

Bước 7: Quay trục 1800 ñể phay lỗ ø27 với chiều sâu lỗ 3mm 

Bước 8: Vát cạnh 
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Bước 9: Quay trục 900 ñể khoan lỗ chốt ø4 thứ 1 

Bước 10: Quay trục -900 ñể khoan lỗ chốt thứ 2, khoan lỗ ø6,8, taro 

M8 

Bước 11: Tiện ren ngoài M16x1.25 

Bước 12: Tiện ren trong M30x1.5 

3.3.3.2 Gia công chốt cầu 

Chuẩn bị phôi trụ ø25x100 

- Trình tự gia công 

Bước 1: Gia công biên dạng lần lượt từ ø14 ñến R4 dùng dao tiện 

biên dạng trái 

Bước 2: Gia công chỏm cầu R11 dùng dao tiện biên dạng phải 

Bước 3: Tiện ren M14x1.5 

Bước 4: Cắt ñứt 73mm 

3.3.3.3 Gia công gối ñỡ chốt cầu 

Chuẩn bị phôi trụ ø35x20 

- Trình tự gia công 

Bước 1: Tiện ngoài ñến ø30 

Bước 2: Khoan lỗ ø18 

Bước 3: Khoan lỗ ø23 sâu 5,5mm 

Bước 4: Bo cung R11 

Bước 5: Vát cạnh 
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Bước 6: Cắt ñứt 8,5mm 

3.3.3.4 Chương trình gia công 

* Chương trình gia công phay thô biên dạng A 

O771 (BD1_THO_Q0) 

N20 G90 G54 

N30 T1 M06 

N35 S2000 M03 

N36 G0 Q0 

N40 G0 G43 Z25. H1 

N45 X-32.458 Y-6.652 

N50 G1 Z24.5 F2540. 

N55 Z18.5 F100. 

N60 G3 X-26.58 Y-.533 I-.121 J5.999 F400. 

N65 G2 X26.58 Y.533 I26.58 J.533 

N70 X-26.58 Y-.533 I-26.58 J-.533 

N75 G3 X-32.699 Y5.346 I-5.999 J-.12 

N80 G1 X-32.558 Y-6.572 

N85 Z17.5 F100. 

N90 G3 X-26.664 Y-.468 I-.105 J5.999 F400. 

N95 G2 X26.664 Y.468 I26.664 J.468 

N100 X-26.664 Y-.468 I-26.664 J-.468 
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N105 G3 X-32.769 Y5.426 I-5.999 J-.105 

N110 G1 X-32.658 Y-6.493 

N115 Z16.5 F100. 

N120 G3 X-26.749 Y-.403 I-.09 J5.999 F400. 

N125 G2 X26.749 Y.403 I26.749 J.403 

N130 X-26.749 Y-.403 I-26.749 J-.403 

N135 G3 X-32.838 Y5.506 I-5.999 J-.091 

N140 G1 X-32.757 Y-6.413 

N145 Z15.5 F100. 

N150 G3 X-26.833 Y-.338 I-.075 J5.999 F400. 

N155 G2 X26.833 Y.338 I26.833 J.338 

N160 X-26.833 Y-.338 I-26.833 J-.338 

N165 G3 X-32.908 Y5.586 I-5.999 J-.076 

N170 G1 X-32.856 Y-6.334 

N175 Z14.5 F100. 

N180 G3 X-26.917 Y-.273 I-.061 J6. F400. 

N185 G2 X26.917 Y.273 I26.917 J.273 

N190 X-26.917 Y-.273 I-26.917 J-.273 

N195 G3 X-32.978 Y5.665 I-6. J-.061 

N200 G1 X-32.954 Y-6.254 

N205 Z13.5 F100. 
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N210 G3 X-27.001 Y-.208 I-.047 J5.999 F400. 

N215 G2 X27.001 Y.208 I27.001 J.208 

N220 X-27.001 Y-.208 I-27.001 J-.208 

N225 G3 X-33.047 Y5.745 I-6. J-.047 

N230 G1 X-33.053 Y-6.175 

N235 Z12.5 F100. 

N240 G3 X-27.085 Y-.143 I-.032 J6. F400. 

N245 G2 X27.085 Y.143 I27.085 J.143 

N250 X-27.085 Y-.143 I-27.085 J-.143 

N255 G3 X-33.116 Y5.825 I-6. J-.032 

N260 G1 X-33.151 Y-6.095 

N265 Z11.5 F100. 

N270 G3 X-27.168 Y-.078 I-.017 J6. F400. 

N275 G2 X27.168 Y.078 I27.168 J.078 

N280 X-27.168 Y-.078 I-27.168 J-.078 

N285 G3 X-33.185 Y5.905 I-6. J-.017 

N290 G1 X-33.249 Y-6.015 

N295 Z10.5 F100. 

N300 G3 X-27.252 Y-.012 I-.003 J6. F400. 

N305 G2 X27.252 Y.012 I27.252 J.012 

N310 X-27.252 Y-.012 I-27.252 J-.012 



 20 

N315 G3 X-33.254 Y5.985 I-6. J-.003 

N320 G1 X-33.347 Y-5.935 

N325 Z9.5 F100. 

N330 G3 X-27.335 Y.053 I.012 J6. F400. 

N335 G2 X27.335 Y-.053 I27.335 J-.053 

N340 X-27.335 Y.053 I-27.335 J.053 

N345 G3 X-33.323 Y6.065 I-6. J.012 

N350 G1 X-33.444 Y-5.855 

N355 Z8.5 F100. 

N360 G3 X-27.418 Y.119 I.026 J6. F400. 

N365 G2 X27.418 Y-.119 I27.418 J-.119 

N370 X-27.418 Y.119 I-27.418 J.119 

N375 G3 X-33.392 Y6.145 I-6. J.026 

N380 G1 Z25. 

N385 G0 X-25.62 Y9.999 

N390 Z13.5 

N395 G1 Z7.5 F100. 

N400 G2 X25.62 Y-9.999 I25.62 J-9.999 F400. 

N405 X-25.62 Y-9.999 I-25.62 J9.999 

N410 G1 Z25. 

N415 G0 X-25.084 Y11.477 
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N420 Z12.5 

N425 G1 Z6.5 F100. 

N430 G2 X25.084 Y-11.477 I25.084 J-11.477 F400. 

N435 X-25.084 Y-11.477 I-25.084 J11.477 

N440 G1 Z25. 

N445 G0 X-24.694 Y12.481 

N450 Z11.5 

N455 G1 Z5.5 F100. 

N460 G2 X24.694 Y-12.481 I24.694 J-12.481 F400. 

N465 X-24.694 Y-12.481 I-24.694 J12.481 

N470 G1 Z25. 

N475 G0 X26.196 Y-9.162 

N480 Z10.5 

N485 G1 Z4.5 F100. 

N490 G2 X-24.405 Y-13.211 I-26.196 J9.162 F400. 

N495 G1 Z25. 

N500 G0 Y13.211 

N505 Z10.5 

N510 G1 Z4.5 F100. 

N515 G2 X26.196 Y9.162 I24.405 J-13.211 F400. 

N520 G1 Z25. 
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N525 G0 X25.882 Y-10.243 

N530 Z9.5 

N535 G1 Z3.5 F100. 

N540 G2 X-24.204 Y-13.746 I-25.882 J10.243 F400. 

N545 G1 Z25. 

N550 G0 Y13.746 

N555 Z9.5 

N560 G1 Z3.5 F100. 

N565 G2 X25.882 Y10.243 I24.204 J-13.746 F400. 

N570 G1 Z25. 

N575 G0 X25.703 Y-10.899 

N580 Z8.5 

N585 G1 Z2.5 F100. 

N590 G2 X-24.082 Y-14.124 I-25.703 J10.899 F400. 

N595 G1 Z25. 

N600 G0 Y14.124 

N605 Z8.5 

N610 G1 Z2.5 F100. 

N615 G2 X25.703 Y10.899 I24.082 J-14.124 F400. 

N620 G1 Z25. 

N625 G0 X25.626 Y-11.28 
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N630 Z7.5 

N635 G1 Z1.542 F100. 

N640 G2 X-24.036 Y-14.359 I-25.626 J11.28 F400. 

N645 G1 Z25. 

N650 G0 Y14.359 

N655 Z7.5 

N660 G1 Z1.542 F100. 

N665 G2 X25.626 Y11.28 I24.036 J-14.359 F400. 

N670 G0 Z25. 

N675 M30 

% 

…. 

3.4 Nội ñịa hóa thiết bị ô tô ở Việt Nam 

3.5 Kết luận  

 Với thế hệ máy CNC hiện nay, công việc gia công những 

biên dạng phức tạp (như vỏ rô-tuyn) trở nên dễ dàng và nhanh chóng, 

không cần phải sử dụng những ñồ gá chuyên dùng như các gia công 

truyền thống trước ñây.  

Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng rằng, tương lai không xa 

chúng ta có thể tự làm chủ mình trong tất cả các ngành sản xuất như 

ngành chế tạo linh kiện ô tô nói riêng và ngành cơ khí, hàng 

không…nói chung nhờ sự phát triển không ngừng của các ngành 

công gia ñặc biệt. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết quả 

 Sau thời gian thực hiện, luận văn ñã hoàn thành các công 

việc sau ñây: 

 Nghiên cứu phương pháp tái tạo ngược ñể ñịnh hướng cho 

công việc chế tạo ra một rô-tuyn tay lái. Từ sản phẩm rô-tuyn mẫu áp 

dụng phương pháp quang học ñể ño các chi tiết cần chế tạo của rô-

tuyn như: vỏ rô-tuyn, chốt cầu, gối ñỡ chốt cầu. Qua ñó việc lấy số 

liệu của các chi tiết mẫu ñược nhanh chóng và kết quả ño ñạt ñược 

ñộ chính xác cao. 

 Thiết kế biên dạng rô-tuyn bằng phần mềm CAD/CAM, 

pro/ENGINEER, từ số liệu có ñược lập bản vẽ chi tiết. Với chốt cầu, 

gối ñỡ chốt cầu thì thiết kế hình vẽ trên phần mềm CAD, còn biên 

dạng vỏ rô-tuyn phức tạp hơn nên ñược thực hiện trên phần mềm 

pro/ENGINEER, trong quá trình thiết kế có chỉnh sửa thêm biên 

dạng ngoài ñể phù hợp với quá trình gá ñặt khi gia công nhưng vẫn 

không ảnh hưởng gì ñến việc hoạt ñộng của rô-tuyn. 

 Nghiên cứu xây dựng trình tự gia công, lập trình gia công sử 

dụng phần mềm pro/ENGINEER. 

2. Hướng phát triển của ñề tài 

 Tuy vậy ñề tài vẫn còn một số vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu 

và phát triển. 

 Cần tiếp tục nghiên cứu cấu trúc của rô-tuyn ñể xác ñịnh lực 

và tính toán lực tác dụng lên rô-tuyn khi rô-tuyn làm việc. 
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 Nghiên cứu vùng làm việc của rô-tuyn ñể xác ñịnh nơi làm 

việc chịu nguy hiểm nhất, từ ñó tính toán ứng suất và kiểm tra ñiều 

kiện bền của rô-tuyn. 

 Chế tạo thực bằng vật liệu thép và ñem vào ứng dụng. 

 Nghiên cứu phương pháp tối ưu nhất ñể chế tạo ra rô-tuyn 

nhằm giảm chi phí chế tạo, nguồn nhân công, góp phần vào công 

cuộc nội ñịa hóa linh kiện ô tô của nền công nghiệp ô tô Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 


