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MỞ ĐẦU 
 
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
 - Trong chế tạo máy móc thiết bị cơ khí, bất kỳ một chi tiết quay 

nào ñược chế tạo ra ñều có thể bị mất cân bằng, do sự phân bố khối 

lượng không ñồng ñều của chi tiết. Khi chi tiết quay sẽ sinh ra lực và 

momen lực quán tính. Lực quán tính biến thiên có chu kỳ là nguyên 

nhân gây nên các phản lực ñộng phụ trong các gối ñỡ chi tiết. Thành 

phần phản lực ñộng phụ này cũng biến thiên có chu kỳ, phản lực 

ñộng phụ là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng rung 

ñộng của máy và móng máy.  

 - Đối với ôtô, bánh xe mất cân bằng do các nguyên nhân chính: 

do kết cấu không ñồng nhất khi chế tạo bánh xe, do bánh xe bị biến 

dạng cong vênh sau một thời gian hoạt ñộng, bánh xe bị nứt vỡ một 

vài bộ phận do hoạt ñộng trong một thời gian dài, các thành phần lắp 

ghép của bánh xe bị xê dịch, bánh xe bị mòn không ñều… Bánh xe bị 

mất cân bằng có thể gây những ảnh hưởng lớn ñến tính an toàn vận 

hành khi xe làm việc với tốc ñộ cao. Việc nghiên cứu lý thuyết cân 

bằng ñộng, xây dựng mô hình nguyên lý làm việc của máy, thiết kế 

và chế tạo mô hình máy cân bằng ñộng bánh xe, xây dựng phần mềm 

xử lý tín hiệu thu thập ñể xử lý tình trạng mất cân bằng của bánh xe 

ñạt ñộ chính xác yêu cầu với giá thành thấp là công việc rất cần thiết 

và ñây cũng chính là nội dung nghiên cứu của ñề tài này. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

       Nghiên cứu tổng quan về sự mất cân bằng của bánh xe, nghiên 

cứu các phương pháp cân bằng ñộng, từ ñó thiết kế xây dựng sơ ñồ 

nguyên lý làm việc hợp lý của máy cân bằng ñộng bánh xe, xây dựng 

sơ ñồ thu nhận tín hiệu, phân tích và xử lý các tín hiệu nhận ñược và 

xây dựng chương trình xác ñịnh các lượng mất cân bằng trên bánh 
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xe.Từ ñó thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh một mô hình máy cân bằng 

ñộng bánh xe. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

      - Nghiên cứu các dạng mất cân bằng của bánh xe, nguyên lý làm 

việc của máy cân bằng ñộng, xây dựng sơ ñồ thiết bị ghi ño tín hiệu 

nhận ñược nhằm xác ñịnh các lượng mất cân bằng. 

   - Đề tài chỉ giới hạn ở việc thiết kế và chế tạo mô hình máy cân 

bằng ñộng  cho bánh xe loại nhỏ cụ thể như bánh xe mô hình 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

      Phương pháp nghiên cứu của ñề tài là kết hợp giữa lý thuyết 

nhằm xây dựng nguyên lý làm việc của máy cân bằng ñộng, xây 

dựng sơ ñồ ghi ño tín hiệu phát ra từ vật quay bị mất cân bằng, xây 

dựng chương trình xác ñịnh lượng mất cân bằng, và thực nghiệm 

thông qua việc chế tạo hoàn chỉnh một mô hình máy cân bằng ñộng 

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

      Đề tài ứng dụng công nghệ sản xuất tự ñộng trong việc ghi ño tín 

hiệu và tính toán xác ñịnh vị trí và lượng mất cân bằng với ñộ chính 

xác yêu cầu. Đề tài mang tính ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, 

ñóng góp một phần nhỏ vào lý thuyết cân bằng ñộng, vào phương 

pháp xác ñịnh lượng mất cân bằng trên bánh xe, ñồng thời góp phần 

tạo nên một mô hình máy cân bằng ñộng có thể phát triển và ứng 

dụng vào việc cân bằng bánh xe tại các xưởng sản xuất ô tô, nâng cao 

khả năng làm việc ở tốc ñộ cao và mức ñộ an toàn của ô tô. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

 Gồm 4 chương:  

Chương 1: Tổng quan về vấn ñề mất cân bằng. 

Chương 2: Nguyên tắc cân bằng ñộng vật quay dày. 

Chương 3: Thiết kế và chế tạo mô hình máy cân bằng ñộng 

bánh xe. 

Chương 4: Thiết kế mạch ñiện tử và xây dựng phần mềm.  
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ MẤT CÂN BẰNG 

1.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

 Sau ñây là một trong những hình ảnh về máy cân bằng ñộng hiện 

nay ñã có mặt trên thị trường Việt Nam 

                             
     Hình1.5. Máy cân bằng roto       Hình 1.6. Máy cân bằng bánh xe 

1.2. Các dạng mất cân bằng 

1.2.1. Mất cân bằng tĩnh 

1.2.2. Mất cân bằng moment 

1.2.3. Mất cân bằng ñộng 

 Nếu rotor vừa bị mất cân bằng tĩnh vừa bị mất cân bằng moment,  

thì nó ñã bị mất cân bằng ñộng. Mất cân bằng ñộng xem như rotor có 

hai khối lượng dôi dư có ñộ lớn khác nhau ở hai ñầu, và góc lệch 

nhau bằng một góc khác không, khác 180
0
 

1.2.3.1. Mất ñồng trục song song 

1.2.3.2. Mất ñồng trục do lệch góc 

1.2.3.3. Mất ñồng trục hỗn hợp, vừa lệch tâm trục, vừa lệch góc  

1.2.3.4. Cong trục 

1.3. Nguyên nhân, tác hại của bánh xe mất cân bằng 

       Bánh xe chịu toàn bộ trọng lượng của xe, trực tiếp xúc với mặt 

ñường và truyền lực ñẩy khi vận hành hoặc chịu lực hãm khi giảm 

tốc, bánh xe bị méo, không tròn, quỹ ñạo của tâm trục bánh xe không 

song song với mặt ñường mà là ñường lượn sóng dẫn ñến các chi tiết 

của hệ thống treo, lái cũng như thân xe càng bị rung xóc mạnh.  
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Chương 2 

NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG ĐỘNG VẬT QUAY DÀY 

2.1. Động lực học rotor 

2.1.1. Rotor cứng  

2.1.2. Rotor mềm  

2.1.3. Động lực học của rotor 

[M]{X}''+[C]{X}'+[K]{X} = {F(t)}     (2.1) 

 * Tần số riêng và các dạng riêng: 

[M]{X}''+[C] {X}'+[K] {X} = {0}      (2.2) 

       Un
  = t{Φn}{U}                                               (2.3) 

{ }
















+
+

= ∑
∑

0

)sin(...

)cos(...

)( 2

2

ψωω
ψωω

tam

tam

tF            (2.4) 

2.1.4. Nguyên tắc cân bằng vật quay dày 

2.2. Cân bằng vật quay dày 

2.2.1. Kỹ thuật cân bằng 

2.2.1.1. Lắp ñặt các ñối trọng cân bằng 

2.2.1.2. Bố trí các ñối trọng cân bằng 

 
Hình 2.2. Rotor ñối xứng ñơn, các kiểu bố trí ñối trọng cân bằng 
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2.2.1.3. Các mặt phẳng cân bằng 

2.2.1.4. Các ñối trọng cân bằng 

2.2.2. Nguyên tắc cân bằng vật quay dày 
  - Trong vật quay dày, khối lượng coi như phân bố trên các mặt 
phẳng khác nhau và vuông góc với trục quay. Sau khi trọng tâm S 
của vật quay dày ñã ñược ñưa về nằm trên trục quay, tức là tổng lực 
quán tính của nó 0=∑ qiP , nhưng vẫn có thể chịu tác ñộng một momen 

quán tính 0≠∑ qiM vuông góc với trục quay.  

 
Hình 2.4. Vật quay dày 

   - Xét vật quay dày (hình 2.4) có hai khối lượng m1, m2 lần lượt 

nằm trên hai mặt phẳng (1) và (2) vuông góc với trục quay. Vị trí của 

m1, m2 lần lượt ñược xác ñịnh bằng các bán kính vectơ r1 và r2 . 

  - Giả sử  m1= m2 và r1 = - r2 .Cho vật quay ñều với vận tốc góc 

ω. Các khối lượng m1, m2 gây nên lực quán tính ly tâm bằng: 

11
2

1
rmP

q
ω=∑   và  22

2

2
rmP

q
ω=∑  

Rõ ràng:  021 =+=∑ qq PPP  

   Mq = Pq1.L = ω2.m1.r1.L 

      Ngẫu lực này gây ra các phản lực ñộng phụ AR  và BR  trong 

khớp quay A và B 
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   - Như vậy, ñể cân bằng vật quay dày, cần phải cân bằng cả lực 

quán tính và momen lực quán tính nghĩa là phải có: 

  0=∑ qiP  và 0=qiM  

2.2.3. Phương pháp cân bằng vật quay dày 

2.2.3.1. Phương pháp ba lần thử 

+ Lần thử thứ nhất: 

  - Cho vật quay ñều với vận tốc góc ω,vận tốc này sẽ dùng cho 

các lần thử kế tiếp. Lượng mất cân bằng mI Ir  trên mặt phẳng (I) gây 

ra lực quán tính: 

 IP  = ω2 mI Ir  

  - Biên ñộ dao ñộng ño ñược tại M trên khung là AI.   

 Do ñó:    IP =kAI  với k là hệ số tỷ lệ. 

+ Lần thử thứ hai: 

  - Gắn thêm lên vật quay, trong mặt phẳng (I), tại vị trí xác ñịnh 

bằng bán kính vectơ r , một ñối trọng thử có khối lượng m. Cho vật 

quay ñều với vận tốc góc ω. 

  - Lượng mất cân bằng trên mặt phẳng (I) bây giờ là  m.r  và 

Im . Ir  gây ra lực quán tính: PPP Ia +=   

  - Với rmP 2ω= là lực quán tính do ñối trọng thử m gây ra. 

  - Biên ñộ dao ñộng ño ñược tại  M  là Aa Do ñó: aa AkP .=   

+ Lần thử thứ ba: 

      - Tháo ñối trọng thử m ra và gắn nó vào vật quay trong mặt 

phẳng (I), tại vị trí xác ñịnh bằng bán kính vectơ r . Cho vật quay 

ñều với vận tốc góc ω. 

      - Lượng mất cân bằng trên mặt phẳng (I) bây giờ là -mr  và mI Ir  

gây ra lực quán tính: PPP Ib −=  

Biên ñộ dao ñộng ño ñược tại  M  là Ab.   
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Do ñó : bP = k.Ab   
 - Thực hiện xong ba lần thử, ta dựng hình ñể xác ñịnh lượng mất 

cân bằng mI Ir  (hình 2.6). Dựng hình bình hành OACB có hai cạnh 

lần lượt là aP  và bP  , ñường chéo OC sẽ bằng:  OC = 2 IP  

 
1Hình 2.6. Phương pháp 3 lần thử 

  - Với các giá trị Ab, Aa, AI  ño ñược, ta dựng tam giác oac có ba 

cạnh lần lượt là : oa = Ab;  ac = Aa ; oc = 2AI 

  - Hai tam giác OAB và oab ñồng dạng với nhau vì các cạnh tỷ lệ 

   k
oc

OC

ob

OB

oa

OA ===  

  - Do ñó nếu gọi I là trung ñiểm của OC, i là trung ñiểm của oc và 

α=),( aioi  thì  α=),( ICIB , tức là góc hợp bởi các bán kính vectơ 

Ir  và bán kính vectơ r bằng α=),( Irr , phương chiều của bán kính 

vectơ Ir ñã xác ñịnh: 

ai

oi
mrrm

mr

rm

p

p

ai

oi

OA

OI

ai

oi
II

III .=→==→=  

 - Như vậy xác ñịnh ñược lượng mất cân bằng Irm1 trên mặt 

phẳng (I), từ ñó xác ñịnh ñược khối lượng ñối trọng cân bằng và vị trí 

ñặt ñối trọng trên mặt phẳng (I): IIIcbIcb rmrm −=)()(  

  - Để xác ñịnh lượng mất cân bằng IIII rm  trên mặt phẳng (II), ta 

gá vật quay lên máy sao cho mặt phẳng (I) ñi qua gối ñỡ A. Làm lại 
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thí nghiệm như trên sẽ xác ñịnh ñược IIII rm−  từ ñó xác ñịnh ñược 

khối lượng ñối trọng cân bằng và vị trí ñặt ñối trọng trên mặt phẳng 

(II): IIIIIIcbIIcb rmrm −=)()(  

2.2.3.2.Phương pháp các hệ số ảnh hưởng 

 
Hình 2.7. Cân bằng ñộng trên hai mặt ñồng thời 

















=








2

1

2212

1211

20

10

B

B

aa

aa

V

V
     (2.5) 

  - Lần chạy thứ nhất:  Rotor  ở trạng thái nguyên gốc, với các lượng 

B1,B2 cần xác ñịnh trong mặt phẳng i,ii . Tiến hành ño V10 và V20. 

   - Lần chạy thứ nhì: Gắn một vật khối lượng thử M1 lên mặt phẳng i, 

và ño V11, V21. 

   - Lần chạy thứ ba:Tháo M1 gắn khối lượng thử M2 trên măt phẳng 

ii,  và ño V12 và V22. 








 +








=








2

11

2212

1211

20

10

B

MB

aa

aa

V

V
     (2.6) 

   Và  








+







=








22

1

2212

1211

20

10

MB

B

aa

aa

V

V      (2.7) 

(2.5), (2.6) và (2.7) cho phép tính ñược αij và từ ñó tính B1 và B2. Nếu 

tính ñược Vkl - Vko chỉ do các khối lượng thử, chúng ta nhận ñược 

tuần tự: αkl =  (Vkl - Vko)/MI  với k = 1, 2, 3, ... (2.8) Và tính ñược khối 

lượng mất cân bằng 

[ ] 







=






 −

20

101

2

1

V

V

B

B
α       (2.9) 
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2.3. Tiêu chuẩn cân bằng 

2.3.1. Lượng mất cân bằng còn dư 

2.3.2. Vận tốc cân bằng 

2.4. Tính năng kỹ thuật của một số máy cân bằng ñộng  

2.5. Các phương án máy cân bằng ñộng 

2.5.1. Máy cân bằng ñộng có một gối ñỡ ñàn hồi 

 

Hình 2.14. Máy cân bằng ñộng một gối ñỡ ñàn hồi 
2.5.2. Cân bằng tại chỗ nhờ máy tính khả lập trình 

2.6. Nhận xét và kết luận chọn phương án cho máy 

  Chọn phương án phù hợp nhất là thiết kế chế tạo mô hình máy 

cân bằng ñộng bánh xe , mô hình máy thiết kế bao gồm: 

          + Phần truyền ñộng cơ khí dùng ñại dẹt, trục ñược ñặt trên hai 

gối ñỡ cứng. 

          + Phần thu nhận tín hiệu lực dùng cảm biến lực tần số cao ñặt 

dưới hai gối ñỡ cứng. 

          + Phần thu nhận tín hiệu tốc ñộ của trục quay dùng cảm biến 

quang ñặt cố ñịnh trên khung và miếng chắn nhận biết mỗi vòng 

quay ñược ñặt trên trục quay. 

          + Phần ñiều khiển và xử lý tín hiệu từ cảm biến quang và cảm 

biến tốc ñộc dùng vi ñiều khiển lập trình giao tiếp với máy tính. 

          + Phần tính toán và thể hiện kết quả dùng máy tính, máy tính 

nhận dữ liệu từ vi ñiều khiển. 
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Chương 3 

THI ẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY CÂN  BẰNG ĐỘNG 

BÁNH XE 

3.1. Thiết kế và lựa chọn các phần tử cơ khí của mô hình 

3.1.1. Mẫu thử (Bánh xe mô hình) 

 
 Hình 3.1.Bánh xe mô hình mô phỏng        Hình 3.2. Bánh xe mô hình thực tế 

3.1.2. Động cơ dẫn ñộng 

 
Figure Hình 3.3. Sơ ñồ phân bố lực 

      - Giả sử vật ñứng yên, thì khi ñó mômen xoắn sinh ra phải cân 

bằng với moment cản Mx= Mc với khoảng cách hai gối ñỡ A, B là a = 

250mm, khoảng cách gối ñỡ B tới bánh xe cần cân bằng là b = 

100mm. Gọi FA là lực tác dụng tại gối ñỡ A, FB là lực tác dụng tại gối 

ñỡ B. Nếu bỏ qua khối lượng của trục, ta có: 
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              F = mbx.g = 2.10 = 20 (N) 

            FA + FB = F = 20 (N) 

            FA.a = F.b  

             → FA = F.b/a = 20.100/250 = 8 (N) 

→ FB = 20 - 8 = 12 (N) 

     - Từ ñó ta tính ñược lực ma sát giữa con lăn với rotor:    Fms = f.N 

     Trong ñó f là hệ số ma sát lăn. Khi con lăn thép lăn trên thép thì 

hệ số ma sát giữa chúng là 0,01 

      Vậy: FmsA = 0,01.8 = 0,08 (N) 

FmsB = 0,01.12 = 0,12 (N) 

     - Mômen cản Mc sẽ là : Mc= Fms.R 

     - với R là bán kính của trục rotor cân bằng, Rmax = 0,025 (m) 

        Suy ra: McA = 0,08. 0,025 = 2.10-3 (N.m) 

McB = 0,12. 0,025 = 3.10-3 (N.m) 

         → Mc = McA + McB = 5.10-3 (N.m) 

     - Vận tốc góc của ñộng cơ khi quay với tốc ñộ 2000 (v/p)  

ω = 2.π.n/60  = 2.3,14.2000 / 60 = 209 (rad/s) 

     - Công suất làm việc tính theo công thức : 

Plv = (1,04÷1,08).Mc. ω / 1000. η 

     - Ta lấy hiệu suất truyền ñộng của ñai bằng 0,96 của ổ lăn là 0,99. 

→ η = ηñ.ηol.ηol = 0,99.0,99.0,96 = 0,94 

→ Plv = 1,08.5.10-3.209 / 1000.0,94 = 1,2.10-3 (kW) = 1,2 W 

     - Chọn loại ñộng cơ có công suất N = 3 W 

     - Moment xoắn  T = 9,55.106.P/n = 14325 (N.mm) 

3.1.3. Truyền ñộng ñai 

     - Tỷ số của bộ truyền ñai là : i = d2 / d1.(1 – ξ) 

       d2 = 20 mm - Đường kính bánh ñai lớn 

       d1 = 20 mm - Đường kính bánh ñai nhỏ 

 14 

        ξ : Hệ số trượt của ñai  

     - Nếu bỏ qua hệ số trượt của ñai thì ta có: i = d2 / d1 = 20/20 = 1 

     - Góc ôm ñai  α = 1800 – (d1 - d2).570 / a = 1800 

     - Lực vòng  Ft = 1000.P / v = 1,5 (N) 

     - Đối với ñai vải cao su, ñai da, sợi bông, sợi len thì ứng suất căng 

ban ñầu σ0 = 1,6 MPa, khi bộ truyền ñặt thẳng ñứng, khoảng cách 

trục không lớn và ñiều chỉnh ñược. 

     - Lực căng ban ñầu F0 = σ0.δ.b 

     Trong ñó:             σ0: ứng suất căng ban ñầu 

               δ: bề dày ñai = 1,5 mm 

               b: bề rộng ñai = 10 mm 

  F0 = 1,6.1,5.10 = 24 (N) 

      - Lực tác dụng lên trục 

Fñ = 2F0.sin(α/2) = 2.24.sin(180/2) = 48 (N) 

3.1.4. Trục dẫn ñộng 

 - Với khoảng cách hai gối ñỡ A, B là a = 250 mm, khoảng cách 

gối ñỡ B với ñai là b = 40 mm, khoảng cách ñai với bánh xe là c = 

60mm. Gọi FA , FB là phản lực tác dụng tại gối ñỡ A, B. Fñ là lực tác 

dụng lên trục của ñai, F là lực của bánh xe, Ft là lực vòng của bánh 

ñai. Bỏ qua khối lượng trục, ta có: 

          + F = mbx.g = 2.10 = 20 (N) 

          + FyA + FyB = Fñ + F = 48 + 20 = 68 (N) 

          + FyA.a = F.(b+c) + Fñ.b    

→ FyA = [F.(b+c)+ F ñ.b ]/a  

       = [20.(40+60) + 48.40] / 250 = 15,68 (N) 

 → FyB = 68 - 15,68 = 52,32 (N) 

          + Ft = FxA + FxB = 1,5 (N) 

          + FxA.250 = -Ft.40 
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→ FxA = -1,5.40 / 250 = -0,24 (N) 

→ FxB = 1,5 - (-0,24) = 1,74 (N) 

     - Moment uốn do lực vòng Ft gây ra 

 T = Ft.20 = 1,5.20 = 30 (N.mm) 

 

Figure  Hình 3.7. Biểu ñồ nội lực phân bố trên trục 

 
FigureHình 3.8. Bản vẽ chi tiết trục 
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3.1.5. Gối ñỡ vật quay 

3.1.6. Đế máy 

 
Hình 3.9. Bản vẽ ñế máy mô phỏng 

3.2. Chức năng, sơ ñồ ñộng và cấu trúc của máy cân bằng ñộng 
thiết kế 

3.2.1. Chức năng 

3.2.2. Sơ ñồ ñộng và cấu trúc máy 

      Mô hình máy cân bằng ñộng thiết kế có cấu trúc như hình 3.10  

 

Hình 3.10. Cấu trúc mô hình máy cân bằng ñộng 

3.3. Mô hình máy cân bằng ñộng bánh xe 

3.3.1. Mô hình máy cân bằng ñộng mô phỏng 

 

Hình 3.11. Mô hình máy cân bằng ñộng mô phỏng 
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3.3.2. Mô hình máy cân bằng ñộng chế tạo thực tế 

      

Figure 2 Hình 3.12. Mô hình máy cân bằng ñộng chế tạo thực tế 

3.4. Calib cảm biến lực và xác ñịnh lượng mất cân bằng 

3.4.1. Calib cảm biến lực 

 

Hình 3.13. Phân bố lực khi calib cảm biến 

F = mbx.g 

FA + FB = F  

F.(b + c/2) – FA.a = 0  

3.4.2 Tính toán lượng mất cân bằng 

 

Figure 3Hình 3.14. Sơ ñồ tính toán lượng mất cân bằng 
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       - Gọi F1, F2 là lực quán tính ly tâm gây ra bởi lượng mất cân 

bằng trên mặt phẳng (I) và mặt phẳng (II). Gọi Fa và Fb là phản lực 

tại các gối ñỡ A và B. Gọi φA , φB là góc lệch của 2 phản lực Fa và Fb 

so với hệ quy chiếu chuẩn. Và gọi φ1, φ2 là góc lệch của lực quán tính 

ly tâm F1, F2 so với hệ quy chiếu chuẩn. 

      - Fa, Fb tính ñược nhờ ñọc giá trị cảm biến và hệ số calib k1, k2: 

 + Fa = Famax trong dãy giá trị mảng, góc lệch pha φa là giá trị mà 

Famax trong mảng. 

 + Fb = Fbmax trong dãy giá trị mảng, góc lệch pha φb là giá trị mà 

Fbmax trong mảng. 

+ Fax = Fa.cos(φa), Fay = Fa.sin(φa). 

+ Fbx = Fb.cos(φb), Fby = Fb.sin(φb). 

      - Khi rôto quay tự do, ta xác ñịnh ñược F1, F2 trong mặt phẳng 

cân bằng (I) và (II) theo hai phản lực tại gối ñỡ FA và FB  như sau: 

+ Mặt phẳng (I):  F1x = (Fax*(a+b) - Fbx*b) 

  F1y = (Fay*(a+b) - Fby*b) 

  F1 = Square(F1x
2 + F1y

2) 

        Góc lệch pha p1=|actang(F1y/F1x *180/3.14|. 

+ Mặt phẳng (II): F2x = [F ax*(a+b+c) - Fbx*(b+c)] 

        F2y = [F ay*(a+b+c) - Fby*(b+c)] 

                            F2 = Square(F2x
2 + F2y

2) 

       Góc lệch pha p2 = |actang(F2y/F2x) *180/3.14|. 

      - Lượng mất cân bằng: Um1 = (F1*1000000)/(Vận tốc)2 

                                             Um2 = (F2*1000000)/(Vận tốc)2 

      - Khối lượng mất cân bằng:   M1 = Um1 / r 

 M2 = Um2 / r 
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Chương 4 

THI ẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ XÂY DỰNG PHẦN MỀM  

4.1. Thiết bị thu nhận tín hiệu 

4.1.1. Lựa chọn cảm biến lực 

 

FigureHình 4.1. Sơ ñồ khối của thiết bị ño rung ñộng 

4.1.1.1. Đầu ño rung ñộng: 

a. Đo rung ñộng: )()()()( tumtkrtrctrm &&&&& −=++  
      Với u(t) là tín hiệu rung ñộng ñầu vào cần ño, r(t) là tín hiệu ñầu ra. 

 
FigurHình 4.2. Đầu ño rung ñộng 

      - Chuyển vị:  )()()( tkrtrctrm +>> &&&     
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          )()()()( tutrtumtrm −≈→−≈→ &&&&   

       r = f(u): tín hiệu ñầu ra là hàm của chuyển vị, nên ta có nguyên 

lý của ñầu ño chuyển vị. 

     - Vận tốc:  )()()( tkrtrmtrc +>> &&&  

       )()2/1()()/()()()( 0 tutucmtrtumtrc &&&&& αω−=−≈→−≈→  

       r = f(u& ): tín hiệu ñầu ra là hàm của vận tốc, nên ta có nguyên lý 

của ñầu ño vận tốc.  

     - Gia tốc: )()()( trctrmtkr &&& +>>  

 )()/1()()/()()()( 2
0 tutukmtrtumtkr &&&&&& ω−=−≈→−≈→  

      r = f(u&& ): tín hiệu ñầu ra là hàm của gia tốc. 

b. Đầu ño gia tốc 

4.1.1.2. Cảm biến tải ñộng  

 

FigureHình 4.5. Bộ cảm biến áp lực 

4.1.1.3. Kết luận 

 

Hình 4.8. Cảm biến lực ñộng ceramic 
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4.1.2. Lựa chọn cảm biến ño tốc ñộ 

4.1.2.1. Encoder 

 

FigurHình 4.9. Nguyên lý làm việc cơ bản của encoder 

4.1.2.2. Cảm biến quang tốc ñộ 

 

FHình 4.11. Cảm biến quang tốc ñộ của hãng HP 
4.1.2.3. Kết luận 

4.2. Thiết kế mạch ñiện tử 

4.2.1. Nguyên lý hoạt ñộng 

 

FigHình 4.12. Sơ ñồ nguyên lý phần ñiện tử thu nhận và xử lý tín hiệu 
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4.2.2. Tổng quan về giao tiếp USB 

4.2.3. Tổng quan PIC18F2550 

4.2.4. Mạch ñiện tử 

 

4Hình 4.15. Sơ ñồ mạch ñiện vẽ bằng Capture 

 

Hình 4.17. Mạch thực tế 
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4.3. Xây dựng chương trình vi ñiều khiển 

4.3.1. Giới  thiệu về ngôn ngữ lập trình CCS 

4.3.2. Lưu ñồ thuật toán chương trình lấy dữ liệu 

 

FigurHình 4.18. Thuật toán thu nhận tín hiệu từ cảm biến lực 

 

FiguHình 4.19. Thuật toán ngắt ngoài 
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Hình 4.20. Chương trình giao tiếp máy tính 
4.4. Mạch nạp và chương trình nạp cho PIC18F2550 

4.4.1. Phần mềm nạp 

4.4.2. Kết nối mạch nạp với PC 

4.4.3. Kết nối mạch nạp với PIC 

4.4.4. Làm việc với PIC 

4.5. Ngôn ngữ lập trình LabView 

4.6. Kết quả chạy chương trình 

 
Hình 4.23. Thuật toán tính toán lượng mất cân bằng  
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Hình 4.24. Giao diện của chương trình xác ñịnh lượng mất cân bằng 
 

 

Hình 4.25. Đồ thị lực và góc lệch ñộ 

Bảng 4.2.Kết quả thu nhận khi tiến hành thử trên mô hình 

Góc pha mất cân 
bằng (ñộ) 

Lượng mất cân bằng 
(g.mm) 

Khối lượng mất 
cân bằng (g) Số lần 

φ 1 φ 2 U1 U2 m 1 m 2 
1 75,45 58 10560 8130 352 271 
2 76,45 57,5 10650 7950 355 265 
3 76 55,45 10200 8100 340 270 
4 75,25 55 10920 8130 364 271 
5 77,45 55,45 10500 8070 350 269 

 26 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

1. Những kết quả ñạt ñược 

+ Thiết kế và mô phỏng mô hình máy cân bằng ñộng bánh xe 

bằng phần mềm SolidWorks 2006. 

+ Chế tạo thành công mô hình thử cân bằng ñộng bánh xe cút kít. 

+ Thiết kế mạch ñiều khiển ñộng cơ, thu nhận tín hiệu từ hai cảm 

biến lực bằng phần mềm OrCad và chế tạo mạch thành công. 

+ Tìm hiểu về LabView và lập trình phần mềm tính toán, giao 

tiếp với vi ñiều khiển. 

+ Xây dựng giao tiếp USB giữa vi ñiều khiển PIC18F2550 và 

LabView thành công. 

+ Chương trình tính toán lượng mất cân bằng bánh xe ngắn gọn, 

tính toán dể cho người sử dụng. 

+ Kết quả thu nhận tín hiệu và tính toán lượng mất cân bằng ổn 

ñịnh và xác ñịnh ñược lượng mất cân bằng của bánh xe khá nhanh. 

2. Hướng phát triển 

+ Thiết kế lại board mạch ñiều khiển và xử lý loại bỏ những tín 

hiệu nhiễu. 

 + Về cơ khí thiết kế chuyên dụng và chắc chắn hơn, ñảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật và ñộ chính xác cao ñể loại bỏ những dao ñộng 

không mong muốn. 

 + Lập trình tính toán, phân tích dữ liệu và tần số lấy mẫu cao 

hơn, ñảm bảo ñộ chính xác khi cân bằng vật quay cao hơn. 
 

 

 

 


