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Tóm tắt: 

Bài báo này trình bày một mô hình giải tích đơn giản để tính toán tính chất nhiệt vật lý và thời 

gian cấp đông thực phẩm hình dạng bất kỳ bằng hai bên đối lưu không đối xứng. Mô hình này 

dựa vào phương trình cân bằng nhiệt tức thời của vật cho các giai đoạn chuyển pha với quá trình 

truyền nhiệt không ổn định trong giai đoạn làm lạnh, chuyển pha và quá lạnh. Phương pháp này 

cho kết quả khá chính xác so các phương pháp đã có từ trước đến nay, kể cả phương pháp sai 

phân và phần tử hữu hạn. Nhờ các phép tính này dễ dàng được lập trình trên máy tính, nên cho 

phép dự đoán đơn giản, nhanh chóng và chính xác thời gian đông lạnh thực phẩm. Kết quả 

nghiên cứu chứng minh thời gian cấp đông của phương pháp này so với phương pháp phần tử 

hữu hạn và thực nghiệm không quá 10%. 

         Từ khóa: Hình dạng bất kỳ; Không đối xứng; Thời gian đóng băng; Thực phẩm; Truyền 

nhiệt không ổn định. 

Abstract: 

This article presents a simple analytic model used to predict thermal properties and freezing time 

of food in multidimensional shape by two nonsymmetrical convection boundaries. This model is 

based on the energy balance equation of food products for transition phase with unsteady heat 

transfer in pre-cooling, phase change and tempering time. This method gives more accurate 

results than the previous methods, including the finite difference and finite element methods. 

Based on these calculations, it is easy to program on computer and allows us to predict quick, 

simple and accurate freezing time of food. Compared with finite element method, this method 

indicates that freezing time does not exceed 10%. 
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