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Tóm tắt: 
 

Quá trình tính toán các thông số động lực học của máy gồm các chi tiết quay (gọi tắt là máy quay) 

như tần số riêng, các chế độ dao động, hệ số độ cứng, độ giảm chấn là bước cực kỳ quan trọng và 

phải thực hiện đầu tiên trong quá trình thiết kế và chế tạo của bất kỳ một máy quay. Việc xác định 

không chính xác các thông số động lực học của máy quay có thể dẫn đến việc giảm tuổi thọ hay hư 

hỏng của hệ thống. Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, gắn 

liền cơ sở lý thuyết với thực hành, bàn thí nghiệm cho việc xác định các thông số động học của 

máy quay là rất cần thiết cho sinh viên và giảng viên các ngành Cơ khí. Tuy nhiên, các bàn thí 

nghiệm này nếu nhập từ nước ngoài thì chi phí rất cao. Vì vậy việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 

bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay với chi phí thấp là rất cần 

thiết.  

         Từ khóa:  Bàn  thí nghiệm cỡ nhỏ; Thông số động lực học; Máy quay; Tần số riêng; Các bài 
thí nghiệm. 
 

Abstract: 
 

The evaluation of dynamic characteristics of rotating machinery such as  natural  frequency,  mode  

shapes, stiffness and damping coefficients is very important and must be carried out at the 

beginning in the design and fabrication of any rotating machine. The inaccurate estimation of these 

characteristics can lead to reducing the longevity , or damaging machinery. Besides, in  order  to  

enhance the education  and  research  quality and combine  theory and  experiment,  the test rig for  

evaluating dynamic characteristics is very essential for students and lecturers in mechanical 

engineering. However, the test rigs which are bought abroad  are very  expensive.  Therefore  it  is  

very essential to design and build small and cheap test rigs for performing experiments.  
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