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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

- Có thể nói: “công nghiệp hoá, hiện ñại hoá” là một trong những 

chủ trương hàng ñầu ñối với sự phát triển ñất nước trong tiến trình hội 

nhập. Việc Việt Nam chính thức gia nhập WTO và phấn ñấu ñến năm 

2020 chính thức trở thành một nước công nghiệp. Vì vậy, ñể ñáp ứng 

ñựơc nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực kỹ thuật cao, có tay nghề 

ñạt chuẩn, phù hợp với nhu cầu cần thiết của các Tập ñoàn, công ty, xí  

nghiệp… thì cần phải xây dựng mô hình ñào tạo theo tiêu chuẩn. Đặc 

biệt là tiêu chuẩn Mỹ và tiêu chuẩn ISO. 

- Hiện nay nhu cầu thợ hàn bậc cao ở Quảng Ngãi phục vụ cho nhà 

máy lọc dầu Dung Quất, Khu công nghiệp DOOSAN, nhà máy ñóng 

tàu Dung Quất, nhà máy luyện cán thép Quảng Liên ...,hàng năm Tỉnh 

giải quyết việc làm mới với hơn 35.000 lao ñộng (80% - 85% khối 

lượng công việc ở nhà máy DOOSAN là hàn). 

- Chính vì vậy việc ñổi mới phương pháp ñào tạo nghề theo tiêu 

chuẩn quốc tế ñể hội nhập và phục vụ cho khu công nghiệp Dung Quất 

và các khu công nghiệp là rất lớn và cấp thiết. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

- Thu thập các tiêu chuẩn Hàn trong việc chế tạo các kết cấu. 

- Nghiên cứu về tự ñộng hóa và ứng dụng ñiều kiện ñồ gá hàn theo 

các tư thế từ 1G ñến 6G 

- Kết nối ñiều khiển tự ñộng ñồ gá với máy tính. 

- Thiết kế chế tạo mô hình phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và 

học tập tại trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới. 

- Xây dựng các tài liệu cần thiết cho công tác Đào tạo nghề hàn.  

- Xây dựng thư viện tra cứu và lưu trữ dữ liệu về lĩnh vực hàn hồ 

quang . 
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- Xây dựng các bài thực hành hàn theo tiêu chuẩn. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu về công nghệ và thiết bị hàn  

- Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn hàn của Mỹ (AWS) nhằm cải tiến 

chương trình ñào tạo nghề hàn theo tiêu chuẩn thế giới. 

- Nghiên cứu về ñiều khiển tự ñộng ñồ gá hàn. 

- Nghiên cứu về kết nối hệ ñiều khiển với máy tính. 

- Chế tạo ñồ gá hàn theo các tư thế ñể phục vụ công tác ñào tạo nghề. 

- Đánh giá kết quả ưu, nhược ñiểm. 

- Đề xuất hướng phát triển của ñề tài. 

- Các bài thực hành hàn. 

4. PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Nghiên cứu lý thuyết về hàn hồ quang. Tổng hợp, phân loại, khai 

thác các loại tiêu chuẩn về hàn vật liệu. 

- Nghiên cứu về công nghệ và thiết bị hàn TIG, MIG 

- Thiết kế và chế tạo ñồ gá ñể ñào tạo thợ hàn theo các tư thế hàn. 

- Nghiên cứu các chương trình ñào tạo tại các trường Đào tạo nghề. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Đề tài nghiên cứu ñược thực hiện theo phương pháp kết hợp giữa lý 

thuyết và thực nghiệm. 

- Tham quan các cơ sở thực tế về hàn tại ñịa phương. 

6.  Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN 

- Nghiên cứu các tiêu chuẩn hàn nhằm ñáp ứng việc hội nhập với 

khoa học kỹ thuật thế giới. 

- Chế tạo ñồ gá hàn phục vụ công tác tự ñộng hóa quá trình ñiều 

khiển khi dạy nghề. 

- Ứng dụng thực tế cho công tác ñào tạo nghề hàn theo các tư thế. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÀN Ở CÁC VỊ TRÍ            
TƯ THẾ TỪ 1G ĐẾN 6G 

1.1. LÝ THUY ẾT VỀ CÔNG NGHỆ HÀN 

1.1.1 Tính hàn của kim loại và hợp kim 

1.1.2. Công nghệ hàn hồ quang 

1.1.2.1. Thực chất của hàn hồ quang 

1.1.2.2. Tác ñộng của ñiện trường ñối với hồ quang hàn 

1.1.2.3. Sự di chuyển kim loại ñiện cực vào vũng hàn 

1.1.3 Hàn hồ quang tự ñộng dưới lớp thuốc bảo vệ 

1.2. LÝ THUYẾT VỀ THIẾT BỊ HÀN 

1.2.1 Thiết bị hàn tự ñộng 

1.2.1.1. Nguồn ñiện  

1.2.1.2. Xe di trượt  

1.2.1.3. Cần ñầu hàn  

1.2.1.4. Bộ ñầu hàn  

1.2.1.5. Bộ ñiều khiển 

1.2.1.6. Đồ gá và phụ tùng 

1.2.2 Đối tượng cần ñiều khiển 

1.3. BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA HÀN KIM 

LOẠI  

1.3.1. Bản chất 

1.3.2. Đặc ñiểm 

1.3.3. Ứng dụng 

1.4. CÁC TIÊU CHU ẨN VỀ HÀN 

1.4.1. Hệ thống các tiêu chuẩn hàn áp dụng phổ biến hiện nay 

1.4.1.1. ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

 Hiệp hội các kỹ sư cơ khí Hoa kỳ, bao gồm một số tiêu chuẩn như: 

- ASME Boiler & Pressure of vessel Code: Tiêu chuẩn ASME về nồi 
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hơi và bồn bể áp lực. 

- ASME Code for Pressure Piping: Tiêu chuẩn ASME về các ñường 

ống áp lực. 

1.4.1.2. AWS (American Welding Society) 

 Hiệp hội hàn Hoa kỳ, gồm một số tiêu chuẩn như: 

- AWS D1.1: Structural Welding Code – Steel (Tiêu chuẩn hàn kết 

cấu thép). 

- AWS D1.6: Structural Welding Code – Stainless Steel  (Tiêu chuẩn 

hàn kết cấu thép không gỉ). 

1.4.1.3. API (American Petrolium Institute) 

Viện xăng dầu Hoa kỳ, gồm một số tiêu chuẩn ñáng chú ý như: 

- API 620: Welded Steel Tanks for Oil Storage (Tiêu chuẩn hàn các 

bồn chứa dầu). 

- API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage (Tiêu chuẩn hàn các 

bồn chứa dầu). 

- API 1104: Welding of Pipelines and Related Facilities (Tiêu chuẩn 

hàn ñường ống và các phụ kiện ñường ống). 

1.4.1.4. Các tiêu chuẩn quốc tế ISO (International Standardzation 

Organization) 

1.4.1.5. EN (European Nationals) Tiêu chuẩn Châu Âu 

1.4.1.6. JIS Welding (Japanese Industrial Standards Welding) 

1.4.2. Thuật ngữ và ký hiệu mối hàn 

1.4.2.1. Thuật ngữ 

 Hiệp hội: 

- AWS: American Welding Society (Hiệp hội hàn Mỹ). Áp dụng cho 

hàn kết cấu thép. 

- ASME:  American Society Mechanical Engineers (Hiệp hội kỹ sư 

cơ khí Mỹ). Áp dụng cho chế tạo nồi hơi và bình, bồn áp lực. 
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- ASTM:  American Society for Testing and Meterials (Hiệp hội Mỹ 

về vấn ñề kiểm tra và vật liệu). Áp dụng cho vật liệu và kiểm tra. 

- API:  American Petrolium Institute (Quốc gia Viện dầu mỏ Mỹ). 

Áp dụng cho chế tạo téc chứa, bồn chứa. 

Thuật ngữ phương pháp hàn: 

� Flux Cored Arc Welding (FCAW) Hàn hồ quang dây hàn có 

lõi thuốc  

� Gas Metal Arc Welding - (GMAW) Hàn hồ quang kim loại 

trong môi trường khí.  

� Gas Tungsten Arc Welding - (GTAW) Hàn hồ quang ñiện cực 

tungsten trong môi trường khí.  

� Shielded Metal Arc Welding - (SMAW) Hàn hồ quang tay 

(Hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc).  

� Submerged Arc Welding – (SAW) Hàn hồ quang dưới lớp 

thuốc.  

Các tư thế hàn: 

 
 

      
Hình 1.12. Các tư thế hàn 

1.4.2.2. Ký hiệu mối hàn 
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CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THI ẾT KẾ HỆ THỐNG   
ĐIỀU KHI ỂN 

2.1. NGHIÊN CỨU VỀ VI ĐIỀU KHI ỂN 

2.1.1. Vi ñiều khiển P89V51RD2 

    Vi ñiều khiển P89V51RD2 là phiên bản CMOS FLASH hiệu suất 

cao của bộ vi ñiều khiều khiển CMOS ñơn chip 8-bit 80C51. Hoạt 

ñộng ở 5VDC trong tầm tần số dao ñộng ñến 40MHz. 

Bộ nhớ Flash 64kB, có thể nạp chương trình theo chế ñộ song song 

hoặc nối tiếp. Bộ nhớ RAM có dung lượng 1024 bytes. 

 
Hình 2.1. Sơ ñồ khối 

2.1.2. Encoder (Bộ mã hóa vòng quay) 

Nguyên tắc hoạt ñộng của Encoder: Encoder là một ñĩa tròn xoay, 

quay quanh trục, trên ñĩa có các lỗ (rãnh). 

Encoder sử dụng trong mô hình này có các thông số như sau: 

• Độ phân giải 100 P/R 

• Điện áp hoạt ñộng 5V 
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Hình 2.3. Nguyên lý hoạt ñộng 
của encoder 

 

 

Hình 2.4. Encoder sử dụng 

trong mô hình 

2.1.3. Xây dựng sơ ñồ khối tổng quát 

2.1.4. Các khối trong mạch ñiện 

2.1.4. 1. Cảm biến 

* Giới thiệu sơ lược về mạch cảm biến: 

 Để cảm nhận mỗi lần sản phẩm ñi qua thì cảm biến phải có phần 

phát và phần thu. Phần phát phát ra ánh sáng hồng ngoại và phần thu 

hấp thụ ánh sáng hồng ngoại vì ánh sáng hồng ngoại có ñặc ñiểm là ít 

bị nhiễu so với các loại ánh sáng khác. Hai bộ phận phát và thu hoạt 

ñộng với cùng tần số. 

2.1.4. 2. Các linh kiện trong mạch cảm biến 

2.1.5. Khối xử lý 

2.1.5.1. Giới thiệu cấu trúc phần cứng 8051 

Sơ ñồ chân 8051 

8051 là IC vi ñiều khiển (Microcontroller) do hãng Intel sản xuất. IC 

này có ñặc ñiểm như sau: 

- 4k byte ROM,128 byte RAM 

- 4 Port I/O 8 bit. 

- 2 bộ ñếm/ ñịnh thời 16 bit. 

- Giao tiếp nối tiếp. 

- 64k byte không gian bộ nhớ chương trình mở rộng. 
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- 64k byte không gian bộ nhớ dữ liệu mở rộng. 

- Một bộ xử lý luận lý (thao tác trên các bít ñơn). 

- 210 bit ñược ñịa chỉ hóa. 

- Bộ nhân / chia 4. 

Chức năng của các chân 8051: 

  Port 0: từ chân 32 ñến chân 39 (P0.0 _P0.7). Port 0 có 2 chức 

năng: trong các thiết kế cỡ nhỏ không dùng bộ nhớ mở rộng nó có 

chức năng như các ñường IO, ñối với thiết kế lớn có bộ nhớ mở rộng 

nó ñược kết hợp giữa bus ñịa chỉ và bus dữ liệu. 

  Port 1: từ chân 1 ñến chân 9 (P1.0 _ P1.7). Port 1 là port IO dùng 

cho giao tiếp với thiết bị ngoài nếu cần.  

 Port 2:  từ chân 21 ñến chân 28 (P2.0 _P2.7). Port 2 là một port có 

tác dụng kép dùng như các ñường xuất nhập hoặc là byte cao của bus 

ñịa chỉ ñối với các thiết bị dùng bộ nhớ mở rộng. 

 Port 3: từ chân 10 ñến chân 17 

2.1.5.2. Cấu trúc bên trong của 8051 

Khảo sát các khối nhớ bên trong 8051: 

* Tổ chức bộ nhớ: 

 Bộ nhớ bên trong 8051 bao gồm ROM và RAM. RAM bao gồm 

nhiều thành phần: phần lưu trữ ña dụng, phần lưu trữ ñịa chỉ hóa từng 

bit, các bank thanh ghi và các thanh ghi chức năng ñặc biệt. 

8051 có bộ nhớ theo cấu trúc Harvard: có những vùng nhớ riêng 

biệt cho chương trình và dữ liệu. Chương trình và dữ liệu có thể chứa 

bên trong 8051 nhưng 8051 vẫn có thể kết nối với 64 k byte bộ nhớ 

chương trình và 64 k byte bộ nhớ dữ liệu mở rộng. 

Ram bên trong 8051 ñược phân chia như sau: 

- Các bank thanh ghi có ñịa chỉ từ 00H ñến 1Fh. 

- Ram ñịa chỉ hóa từng bit có ñịa chỉ từ 20H ñến 2FH. 
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- Ram ña dụng từ 30H ñến 7FH. 

- Các thanh ghi chức năng ñặc biệt từ 80H ñến FFH. 

Sơ ñồ khối bên trong 8051: 

Hình 2.5. Sơ ñồ khối bên trong 8051 

2.1.6. Khối hiển thị 

2.1.6.1. Sơ ñồ khối của mạch hiển thị 
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Chúng em sử dụng IC giải mã 74LS138.Vì vậy sơ ñồ khối của mạch 

hiển thị như trên: 

2.1.6.2. Giới thiệu về các linh kiện trong mạch  

Cổng xuất nhập 8255: 

 Trong hệ thống Vi xử lý hay máy vi tính nếu chỉ giao tiếp với bộ 

nhớ trong ROM, RAM thì chưa ñủ, máy tính còn phải giao tiếp với 

các thiết bị ngoại vi như bàn phím, màn hình, máy in, ... ñể con người 

có thể ñối thoại ñược máy tính cũng như dùng máy tính ñể ñiều khiển 

các thiết bị khác.  

Sơ ñồ chân của 8255 

 
Hình 2.6. Sơ ñồ chân và sơ ñồ logic 

2.1.7. Bàn phím 

2.1.8. Kết nối bộ nhớ với vi xử lý 

Bộ nhớ có vai trò rất quan trọng trong hệ thống vi xử lý, hoạt ñộng của 

bộ nhớ gắn liền với hoạt ñộng của vi xử lý, là nơi lưu trữ dữ liệu ñể vi 

xử lý xử lý. Do ñó, bộ nhớ luôn hiện diện trong hệ thống vi xử lý và 

khi sử dụng phải tiến hành kết nối. Bộ nhớ bao gồm cả ROM và RAM, 

chúng liên hệ với nhau và ñợc kết nối với vi xử lý thông qua các bus: 

bus dữ liệu, bus ñịa chỉ, và bus ñiều khiển. Sơ ñồ kết nối ñược trình 



13 

bày ở dạng khối sau: 

 
2.1.9. Vấn ñề giải mã cho bộ nhớ 

Với mỗi bộ nhớ (1EPROM hay 1 RAM) ñể vi xử lý có thể 

truy xuất hết 8 Kbyte bộ nhớ thì phải tiến hành kết nối 13 ñường ñịa 

chỉ A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 của vi xử lý ñến 13 ñường ñịa 

chỉ A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 của bộ nhớ. do ñó tất cả 13 

ñường ñịa chỉ của EPROM và RAM ñều ñược nối với 13 ñường ñịa 

chỉ của vi xử lý. ñể truyền ñược tín hiệu với nhau thì các ñường dữ 

liệu D7 – D0 của vi xử lý cũng phải ñược kết nối với các ñường dữ liệu 

D7 – D0 của  từng bộ nhớ. Đường tín hiệu ñiều khiển RD\ của vi xử lý 

ñược kết nối với ngõ vào OE\ của EPROM  và RAM. 

 
Hình 2.8. Sơ ñồ mạch giải mã bộ nhớ 

2.1.10. Giới thi ệu tập tệp vi sử lý 8085 

2.1.10.1. Lệnh truyền dữ liệu giữa các thanh ghi  

+ Cú pháp:       MOV   d, s 

•  s (source): tượng trưng cho các thanh ghi phát. 
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0      1      d      d      d      s      s      s 

 •  d (destination): tượng trưng cho thanh nhận. 

+ Mã ñối tượng:   

        

+ Các bit ddd và sss tra ở bảng 2.1 cuối tập lệnh. 

+ Ý nghĩa: chuyển nội dung thanh ghi s vào thanh ghi d, nội dung 

thanh ghi s vẫn còn. 

+ Lệnh này chiếm 1 byte, số chu kỳ xung clock = 4. 

+ Thanh ghi trạng thái không thay ñổi. 

2.1.10.2. Nhóm lệnh di chuyển 8 bit 

Lệnh tăng nội dung thanh ghi: 

+ Cú pháp:       INR    d 

+ Mã ñối tượng:    

       + Ý nghĩa: Lệnh này tăng nội dung thanh ghi lên một ñơn vị. 

+ Lệnh nầy chiếm 1 byte , số chu kỳ xung clock = 4. 

+ Lệnh nầy ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái trừ bit Cy không 

ảnh hưởng. 

Lệnh giảm nội dung thanh ghi: 

Cú pháp:      DCR    d 

2.1.10.3. Nhóm lệnh số học giữa thanh ghi A và thanh ghi 

Lệnh cộng thanh ghi: 

+ Cú pháp:     ADD    s 

+ Mã ñối tượng:  

+ Ý nghĩa: nội dung thanh 

ghi A ñược cộng với nội dung thanh ghi s, kết quả chứa trong 

thanh ghi A , nội dung thanh ghi s vẫn còn. 

+ Lệnh này chiếm một byte, số chu kỳ xung clock = 4. 

+ Lệnh này ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

Lệnh trừ thanh ghi: 

1 0 0 0 0 s s s 

0      0     d       d      d      1      0      0 
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0    0     0    0    0     0    0    1 
              

8 bit thấp 
 

8 bit cao 

Cú pháp:    SUB    s 

2.1.10.4. Nhóm lệnh số học giữa ơ nhớ với thanh ghi A 

Lệnh cộng với ô nhớ: 

+ Cú pháp:    ADD    M 

+ Mã ñối tượng: 

       + Ý nghĩa: nội dung thanh ghi A ñược cộng với nội dung ô nhớ có 

ñịa chỉ chứa trong cặp thanh ghi HL, kết quả chứa trong thanh ghi A, 

nội dung ô nhớ không thay ñổi. 

+ Lệnh nầy chiếm 1 byte, số chu kỳ xung clock = 7. 

+ Lệnh nầy ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

Lệnh trừ với ô nhớ: 

Cú pháp:    SUB    M 

2.1.10.5. Nhóm lệnh số học giữa thanh ghi A và thanh ghi 

Lệnh cộng tức thời với dữ liệu 8 bit: 

+ Cú pháp:   ADI    D8  

+ Mã ñối tượng:  

 

+ Ý nghĩa: nội dung thanh ghi A ñược cộng với dữ liệu 8 bit D8, 

kết quả chứa trong thanh ghi A. 

+ Lệnh nầy chứa 2 byte, số chu kỳ xung clock = 7. 

+ Lệnh nầy ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

Lệnh trừ tức thời với dữ liệu 8 bit: 

Cú pháp:    SUI     D8 

2.1.10.6. Nhóm lệnh nạp tức thời cặp thanh ghi 

Lệnh nạp cặp thanh ghi BC: 

+ Cú pháp:    LXI    B, D16 

 

 

1      0      0      0      0      1      1      0 

1   1     0   0     0    1    1   0           
Dữ liệu 8 bit D8 
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1      1      0      0      0      1      0      1 

+ Mã ñối tượng: 

+ Ý nghĩa: dữ liệu 16 bit D16 ñược nạp vào cặp thanh ghi BC. 

+ Lệnh nầy chiếm 3 byte, số chu kỳ xung clock = 10. 

+ Không ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

(Tương tự cho các lệnh khác) 

Lệnh nạp cặp thanh ghi DE: 

Cú pháp:  LXI     D, D16 

Lệnh nạp cặp thanh ghi HL: 

Cú pháp:  LXI     H, D16 

Lệnh nạp cặp thanh ghi SP: 

Cú pháp:  LXI     SP, D16 

2.1.10.7. Nhóm lệnh PUSH 

Lệnh cất cặp thanh ghi BC: 

+ Cú pháp:   PUSH  B 

     + Mã ñối tượng:  

      

+ Ý nghĩa: nội dung cặp thanh ghi BC ñược copy vào ngăn xếp. 

Nội dung thanh ghi B ñược cất vào ngăn xếp tại ñịa chỉ (SP-1), 

thanh ghi C ñược cất vào ngăn xếp tại ñịa chỉ (SP-2), nội dung 

thanh ghi SP giảm ñi 2.    

  + Lệnh này chiếm 1 byte, số chu kì xung clock =12. 

+Lệnh này không ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

Lệnh cất cặp thanh ghi DE: 

Cú pháp:   PUSH   D 

Lệnh cất cặp thanh ghi HL: 

Cú pháp:   PUSH   H 

Lệnh cất cặp thanh ghi AF: 

Cú pháp:   PUSH   PSW 
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2.1.10.8. Nhóm lệnh POP 

Lệnh chuyển nội dung ngăn xếp vào cặp thanh ghi: 

+ Cú pháp: POP   B 

+ Mã ñối tượng: 

+ Ý nghĩa: chuyển nội dung từ ngăn xếp vào cặp thanh ghi BC. 

Nội dung ngăn xếp có ñịa chỉ chứa trong SP ñược chuyển cho thanh 

ghi C, nội dung của ngăn xếp có ñịa chỉ (SP+1) ñược chuyển cho 

thanh ghi B, sau lệnh POP nội dung của SP tăng lên 2. 

+ Lệnh này chiếm một byte, số chu kì clock =12. 

+ Lệnh này không ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

2.1.10.9. Nhóm lệnh cộng cặp thanh ghi với cặp thanh ghi 

Lệnh cộng cặp thanh ghi BC: 

+ Cú pháp:    DAD   B 

+ Mã ñối tượng:   

+ Ý nghĩa: nội dung cặp thanh ghi BC ñược cộng với cặp thanh 

ghi HL, kết quả cất trong cặp thanh ghi HL. Thanh ghi L ñược cộng 

với C, thanh ghi H ñược cộng với B. 

+ Lệnh này chiếm 1 byte, số chu kỳ clock =10. 

+ Lệnh này chỉ làm ảnh hưởng ñến bit trạng thái Cy. 

Lệnh cộng cặp thanh ghi DE: 

+ Cú pháp:     DAD   D 

Lệnh cộng cặp thanh ghi HL: 

+ Cú pháp:     DAD   H 

Lệnh cộng cặp thanh ghi SP: 

+ Cú pháp:     DAD   SP 

2.1.10.10. Nhóm lệnh tăng thanh ghi 

Lệnh tăng cặp thanh ghi BC: 

+ Cú pháp: INX    B 

1      1      0      0      0      0      0      1 

0      0      0      0      1      0      0      1 

0      0      0      0      0      0      0      1 
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0    0     1   1    0     0     1    0 
              

8 bit thấp 
               

8 bit cao 

0      0      0      0      0      1      1      1 

+ Mã ñối tượng: 

+Ý nghĩa: nội dung cặp thah ghi BC tăng thêm một ñơn vị. 

+ Lệnh này chiếm 1 byte, số chu kỳ clock =6. 

+ Lệnh này không làm ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

2.1.10.11. Nhóm lệnh trực tiếp 

Lệnh lưu trữ trực tiếp: 

+ Cú pháp:  STA ADDR 

 

+ Mã ñối tượng:  

 

 

+ Ý nghĩa: nội dung thanh ghi A ñược lưu trữ vào ô nhớ có ñịa 

chỉ ADDR. 

+ Lệnh này chiếm 3 byte, số chu kỳ clock=13. 

+ Lệnh này không ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

Lệnh nạp trực tiếp: 

+ Cú pháp: LDA ADDR 

 

         + Mã ñối tượng: 

   

         

+ Ý nghĩa: nội dung ô nhớ có ñịa chỉ là ADDR ñược chuyển vào 

thanh ghi A. 

 + Lệnh này chiếm 3 byte, số chu kỳ xung clock =13. 

 + Lệnh này không ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

2.1.10.12. Nhóm lệnh xoay thanh ghi A 

Lệnh dịch thanh ghi A sang trái: 

+ Cú pháp: RLC 

0    0    1    1    1     0    1      0 
               

8 bit thấp 
               

8 bit cao 
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0      0      0      0      1      1      1      1 

1    1     0   0     1     1    0     1 
               

8 bit thấp 
               

8 bit cao 

1    1     0   0     1     1    0     1 
              

8 bit thấp 
               

8 bit cao 

+ Mã ñối tượng: 

+ Ý nghĩa: nội dung thanh ghi A dịch từ phải sang trái, bit MSB 

ñược chuyển sang bit Cy và bit LSB. 

+ Lệnh này chiếm 1byte, số chu kỳ lock =4. 

+ Lệnh này chỉ ảnh hưởng ñến bit trạng thái Cy. 

Lệnh dịch thanh ghi A sang phải: 

+ Cú pháp: RRC 

+ Mã ñối tượng: 

+ Ý nghĩa: nội dung thanh ghi A dịch từ trái sang phải, bit LSB 

ñược chuyển sang bit Cy và bit MSB. 

+ Lệnh này chiếm 1byte, số chu kỳ lock =4. 

+ Lệnh này chỉ ảnh hưởng ñến bit trạng thái Cy. 

2.1.10.13. Nhóm lệnh nhảy 

2.1.10.14. Nhóm lệnh gọi 

Lệnh gọi không ñiều kiện: 

+ Cú pháp: CAAL ADDR 

+ Mã ñối tượng:   

 

+ Ý nghĩa: vi xử lý sẽ thực hiện chương trình tại ñịa chỉ ADDR 

sau ñó sẽ trở về chương trình chính khi gặp lệnh trở về. 

Lệnh gọi khi Z=0: 

+ Cú pháp: CNZ ADDR 

+ Mã ñối tượng: 

 

+ Ý nghĩa: vi xử  lý sẽ thực hiện chương trình tại ADDR khi bit 

Z=0, ngay sau khi thực hiện lệnh ảnh hưởng ñến bit Z của thanh ghi 

trạng thái. Sau ñó sẽ trở về chương trình chính khi gặp lệnh trở về. 

+ Lệnh này chiếm 3 byte, số chu kỳ clock =9/18. 
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+ Lệnh này không ảnh hưởng ñến thanh ghi trạng thái. 

2.1.10.15. Nhóm lệnh trở về từ chương trình con 

Lệnh trở về khi Z=0: 

+ Cú pháp: RNZ 

+ Mã ñối tượng: 

+ Ý nghĩa: lệnh này sẽ kết thúc chương trình con khi bit Z=0, vi 

xử lý sẽ trở lại chương trình chính tiếp tục phần chương trình 

còn lại, nếu không thỏa ñiều kiên chương trình con sẽ thực hiện 

các lệnh tiếp theo. 

2.1.10.16. Nhóm lệnh di chuyển cặp thanh ghi 

2.1.10.17. Nhóm lệnh xuất nhập 

2.1.10.18. Nhóm lệnh ñặc biệt 

2.2. NGHIÊN CỨU CÁC THI ẾT BỊ KẾT NỐI V ỚI MÁY TÍNH 

2.2.1. Giao tiếp qua cổng máy in 

2.2.1.1. Vài nét cơ bản về cổng máy in 

2.2.1.2. Trao ñổi với các ñường dẫn tín hiệu 

2.2.1.3. Hoạt ñộng của việc trao ñổi dữ liệu 

2.2.2. Giao tiếp qua cổng com  RS232  

2.2.2.1. Vài nét cơ bản về cổng giao tiếp 

2.2.2.2. Sự trao ñổi về ñường tín hiệu 

2.3. TÍNH TOÁN THI ẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỀU KHI ỂN 

2.3.1. Sơ ñồ khối 

P89V51RD2:  Đóng vai trò bộ xử lý trung tâm, ñiều khiển hoạt 

ñộng của toàn bộ mô hình 

Khối giao tiếp máy tính: Chính là IC MAX-232, nhằm chuyển ñổi 

các mức ñiện áp giữa RS-232 và TTL 

1      1      0      0      0      0      0     0 
0 
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Mạch giao tiếp Encoder: Lọc tín hiệu thu ñược từ encoder và loại 

bỏ các nhiễu có thể có, sau ñó ñưa tín hiệu này về cho bộ xử lý trung 

tâm. 

Mạch công suất: giao tiếp giữa bộ xử lý trung tâm vào các ñộng cơ. 

Bộ nguồn: Cung cấp nguồn ñiện ổn ñịnh cho các khối hoạt ñộng. 

Hình 2.11. Sơ ñồ khối 

2.3.2. Sơ ñồ nguyên lý 

 
Khối nguồn 

 

Khối giao tiếp máy tính 

 
 

Khối giao tiếp encoder 
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Khối xử lý trung tâm 
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Khối công suất 

2.4. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHI ỂN VẬT HÀN THEO 

CÁC TƯ THẾ 
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CHƯƠNG 3: CHẾ TẠO MÔ HÌNH 
3.1. TÍNH TOÁN THI ẾT KẾ MỘT SỐ CỤM CHI TI ẾT (DẠNG 

ỐNG) ĐIỀU KHI ỂN VẬT HÀN THEO CÁC T Ư THẾ 

 
- Số vòng quay ñộng cơ:  

n1= 180 (vòng/phút) 

- Số vòng quay của ống hàn  

n 2 = 60 (vòng/phút) 

- Tỷ số truyền: 

i 12= 
2

1

n

n
 = 

1

2

z

z
 = 

60

180
 = 3 

⇒d 2  = 3 d1  

Tra bảng 3.1 (Thiết kế CTM – 

Nguyễn Trọng Hiệp)  

Ta chọn: 

 d1  = 30 mm ⇒  d2 =90 mm 

Modun m =1.5, z1  = 20; z2  = 60 

3.2. CHẾ TẠO MÔ HÌNH ĐỂ HÀN THEO CÁC TƯ THẾ 

 Từ tính toán thiết kế ñó chúng tôi ñưa ra ñược bản vẽ thiết kế tổng 

thể của mô hình. Căn cứ vào ñó ñể chế tạo các bộ phận khác và lắp ráp 

thành mô hình. 

3.3. CHẾ TẠO HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHI ỂN 

 
Hình 3.2. Mô hình ñồ gá ở tư thế hàn nghiên góc 
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3.4. THỬ NGHIỆM 

Kết quả ñạt ñược: 

- Nghiên cứu về công nghệ và thiết bị hàn 

- Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn hàn của Mỹ và ứng dụng vào ñể chế 

tạo mô hình 

- Nghiên cứu vi ñiều khiển và ứng dụng ñể ñiều khiển mô hình 

theo tư thế hàn từ 1G ñến 6G. 

- Chế tạo mô hình hàn thực tế theo các tư thế hàn:1G,2G,5G,6G 

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CÁC DẠNG BÀI TẬP 
 THỰC HÀNH 

4.1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 – HÀN BẰNG (VỊ TRÍ 1G) 

4.2. BÀI THỰC HÀNH SỐ 2–HÀN NGANG GIÁP MỐI (V Ị TRÍ 2G) 

4.3. BÀI THỰC HÀNH SỐ 3–HÀN LEO GIÁP MỐI (V Ị TRÍ 3G) 

4.4. BÀI THỰC HÀNH SỐ 4–HÀN TRẦN GIÁP MỐI (V Ị TRÍ 4G) 

4.5. BÀI THỰC HÀNH SỐ 5–HÀN ỐNG GIÁP MỐI (V Ị TRÍ 5G) 

4.6. BÀI THỰC HÀNH SỐ 6–HÀN ỐNG GIÁP MỐI (V ị TRÍ 6G) 

 
Hình 4.11. Sơ ñồ vị trí hàn ống giáp mối (6G) 
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- Góc ñộ que hàn khi hàn (6G): 900 so với mặt phẳng tiếp xúc hàn, 

100 theo trục mối hàn, so với phương thẳng ñứng. 

- Chú ý ñến góc nghiêng que hàn. Cần ñảm bảo góc nghiêng không 

thay ñổi khi kết thúc và b ắt ñầu mối hàn. 

- Quan sát tốc ñộ hàn, cần giữ chiều rộng mối hàn không thay ñổi. 

- Chú ý chiều rộng chân mối hàn cần ñược giữ không ñổi. 

- Giữ nguyên góc ñộ que hàn khi hàn ñường hàn thứ 2. Giữ ñầu mút 

que hàn tại vị trí: ½ nằm trên bề mặt của phôi hàn, ½ nằm trên bề mặt 

của ñoạn hàn cũ.   

KẾT QUẢ VÀ TRI ỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI 

- Đã nghiên cứu lý thuyết về hàn hồ quang tự ñộng trong môi trường 

khí bảo vệ, nghiên cứu thiết bị và các loại ñồ gá hàn tự ñộng. 

- Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn hàn AWS và ứng dụng ñể xây dựng các 

bài tập thực hành hàn. 

- Nghiên cứu về vi ñiều khiển. 

- Thiết kế và mô phỏng quá trình hàn theo các tư thế 1G, 2G, 5G, 6G. 

- Chế tạo và ñiều khiển mô hình ñồ gá ở các tư thế hàn theo tiêu 

chuẩn AWS (vị trí 1G, 2G, 3G, 4G, 5G và 6G). 

- Xây dựng các bài tập về hàn (dùng cho ñào tạo nghề ở các trường 

nghề). 

- Mô hình làm việc ổn ñịnh theo yêu cầu ñề ra. 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

- Tiếp tục nghiên cứu lý thuyết và thiết bị hàn theo bộ tiêu chuẩn AWS. 

- Xây dựng và hoàn thiện các bài tập thực hành hàn (1G ÷ 6G, 1F, 

2F, 3F, 4F). 


