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Tóm tắt: 

Xác định các thông số cơ tính của vật liệu đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, tính toán 
mô phỏng phần tử hữu hạn cũng như dự đoán tin cậy cho các phương trình đường cong ứng suất 
- biến dạng. Bên cạnh đó, ngày nay, những yêu cầu về chế tạo các  sản phẩm cơ khí, điện tử có 
kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ, tuổi thọ cao ngày càng tăng, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và 
năng suất sử dụng. Vì thế, để xác định chính xác các thông số cơ tính của những vật liệu này, cần 
phải thí nghiệm những chi tiết có kích thước nhỏ tương đương và sử dụng máy thí nghiệm phù 
hợp với độ chính xác cao. Bài báo này đã nghiên cứu chế tạo thành công máy thí nghiệm kéo nén 
dạng nhỏ cũng như cách chế tạo chi tiết thí nghiệm phù hợp. Kết quả thí nghiệm của một chi tiết 
cụ thể được thực hiện đã chứng tỏ rằng máy thí nghiệm chế tạo đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Từ kết 
quả đó, các thông số cơ tính của vật liệu được xác định.   
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Abstract: 

Identification of the mechanical properties of the materials plays an important role in the finite 
element design and simulation as well as reliable prediction for stress-strain relation. In addition, 
up to date, with increasing requirements for manufacture of mechanical and electronic products 
which are smaller, less expensive, have longer life expectancy but still maintain their efficiency 
and productivity. Indeed, in order to determine the mechanical parameters of  these materials, it 
is necessary to experiment on specimens with small size and high accurate testing machines. In 
this paper, the authors have researched and successfully manufactured miniature tensile 
machines to fabricate suitable specimens. The results have proved that our design miniature 
machine meets the requirements. From the results, all material parameters are determined. 
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