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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tìm ra mối liên hệ hình học giữa sai số trong gia công đến 
sự lệch của kích thước tọa độ đường ống thiết kế trên tàu. Một phân đoạn ống khi gia công sẽ 
phải trải qua các nguyên công cắt và uốn, nguyên công uốn trong trường hợp tổng quát sẽ bao 
gồm các bước: dịch chuyển dọc, bẻ ống, dịch chuyển dọc, xoay ống, bẻ ống… Để nghiên cứu 
ảnh hưởng tổng hợp của các sai số gia công lên độ lệch kích thước tọa độ của đường ống, tác giả 
sẽ nghiên cứu ảnh hưởng độc lập của từng sai số, ảnh hưởng tổng hợp của các sai số khi đó sẽ là 
tổng véc tơ của tất cả các véc tơ lệch gây nên bởi tất cả các sai số gia công đường ống.                 
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Abstract: 
 

In this paper, the author will carry out the research to find out the geometric relationships 
between processing  errors and the deviations of coordinate dimensions of design pipeline on the 
ship. A pipe segment must undergo the cutting and bending. Bending the material in the general 
case includes the following steps moving along, curling pipe, moving along, turning the hose, 
curling pipe... To study the synthetic effects of machining errors on deviation of coordinate 
dimensions of the pipe, the author will  examine the impact of each error independently, form the 
formula for the general case. Aggregate impact of these errors would then be total vector of all 
deviations vectors caused by all the pipeline processing errors  
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