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2. Tính cấp thiết của đề tài 

Tự động hóa quá trình sản xuất là một trong những yêu cầu bức xúc hiện nay đối 

với các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước ở hầu hết các lĩnh vực. Đối với lĩnh 

vực sản xuất cơ khí thì đây cũng là một trong những yêu cầu cấp thiết nhằm tiến đến 

“tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”. Nhiều doanh nghiệp đã 

và đang đầu tư để đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến 

trong sản xuất. 

    Hệ thống do nhóm chúng tôi nghiên cứu thiết lập có tính năng tương tự như các 

thiết bị nhập ngoại, nhưng có kết cấu đơn giản hơn, giá thành chỉ bằng 40% sản phẩm 

nhập ngoại. Sản phẩm nhằm tiến đến hưởng ứng phong trào nội địa hóa sản phẩm, 

giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, tạo cạnh tranh 

trong thị trường.   

3. Mục tiêu  

- Đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm khi gia công, tạo 

ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo theo hướng đơn giản hóa các kết cấu, thu nhỏ các 

kích thước của máy để có giá thành hạ, kết cấu đơn giản, dễ thao tác vận hành. 

- Bố trí các thiết bị thay thế phù hợp với một số kích cỡ sản phẩm khác nhau.  

- Thay thế hoạt động chân tay của công nhân, nâng cao năng suất, đảm bảo vệ    
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information 

- Project title: Design and manufacture of seafood cake packing system. 

- Code number: B2016-DN06-02 

- Coordinator: Dr. Ho Tran Anh Ngoc 

- Implementing institution: The University of Danang 

- Duration: from 10/2017 to 03/2019 

2. The necessity of the topic 

Automation of the production process is one of the urgent requirements for 

domestic and foreign manufacturing enterprises in almost all fields. For the field of 

mechanical production, this is also one of the urgent requirements to "increase 

productivity, improve quality, lower product costs". Many businesses have been 

investing to innovate technology, apply high technology, advanced technology in 

production. 

    We conducted a survey at the University of Technical Education and Dong Phuong 

Co., Ltd. to study and overcome the current limitations in the Company, proceeding to 

improve some devices to help lift units. high productivity, lower product costs, 

improve working conditions for employees at the unit. Through the survey, we boldly 

propose a study to design and manufacture seafood bakery packaging system with 

many automation. The system researched by our team has similar features as imported 

devices, but has a simpler structure, cost only 40% of imported products. Products aim 

to respond to the movement of localization of products, reduce production costs, 

improve quality and diversify products, create competition in the market.  

3. Objective  

- Innovating technology, improving productivity and product quality when 

processing, creating competitive advantages for enterprises in the locality. 

- Research, design and manufacture in the direction of simplifying the structure, 

reducing the size of the machine to have lower cost, simple structure, easy operation 

and operation. 

- Arrange replacement devices suitable for a number of different product sizes. 

- Replacing manual labor of workers, improving productivity, ensuring food 
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hygiene and safety. 

4. Creativeness and innovativeness 

- Study the process of classifying, quantifying and contributing seafood cakes. 

- Implement the process of sorting and quantifying flexibly, just perform the 

quantitative weighing accurately to meet the stringent requirements of customers 

before putting them into packing and put into freezing storage. 

5. Research results 

- Learn the technological process of producing seafood cakes to meet the actual 

needs of the market 

- Programming calculations, building programs to control the entire system and 

design and manufacture distribution systems and packaging seafood cakes. 

6. Products 

6.1. Scientific publications 

There are 01 published papers: 

Quantification and classification of seafood cakes for frozen companies - Journal of 

Science and Technology - Danang University - No. 11 (132), 2018. 

6.2. Training products 

- Simulation of a system of classification, quantification and packaging of 

seafood cakes by design software. 

- Algorithm flowchart.  

6.3. Application products 

- Model of classification, quantification and packaging system of seafood cakes 

- Actual system to apply to the classification, quantification and packaging of 

seafood cakes at enterprises, frozen seafood companies. 

7. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of 

research results 

The topic is used as a reference material as well as a useful teaching model for 

students and lecturers at Universities specialized in Thermal Engineering, 

Manufacturing Engineering and Mechatronics. At the same time, it is possible to 

research and deploy the production and technology transfer of the system of grading, 

quantifying and packing seafood cakes in frozen seafood companies. 
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PHẦN 1 

GIỚI THIỆU VỀ BÁNH H I S N VÀ THỰC TRẠNG  

NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI BÁNH H I S N 

 Thế giới ngày càng hội nhập càng tạo ra cho doanh nghiệp thêm rất nhiều cơ 

hội nhưng cũng không ít những thách thức, song doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục 

tiêu hàng đầu là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 

  Khâu bán hàng và xuất khẩu là một trong những chiến lược mũi nhọn của các 

doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo 

ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

    Văn hóa ẩm thực là một nét văn hóa tự nhiên được hình thành trong cuộc sống 

và đã góp phần  làm nên bản sắc văn hóa rất riêng biệt của mỗi dân tộc. Nhật Bản, một 

cường quốc không chỉ đứng thứ ba thế giới về mặt kinh tế mà ở nơi đây còn được khâm 

phục bởi những đức tính đáng quý.Một món ăn nhẹ nổi tiếng ở Nhật được săn đón 

nồng nhiệt và dành được rất nhiều sự yêu thích của mọi người đó là bánh Takoyaki. 

     Nắm bắt được xu thế  đó Công ty TNHH Đông Phương đã không ngừng tìm 

hiểu các công nghệ để đầu tư và phát triển dây chuyền sản xuất bánh nhân hải sản để 

xuất khẩu cho một thị trường rất tiềm năng đó chính là thị trường Nhật Bản. 

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY ĐÔNG LẠNH H I S N 

1.1. GIỚI THIỆU  Ơ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG 

Công ty TNHH Đông Phương trước đây có tên gọi là công ty TNHH Minh 

Quang, đây là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thuỷ hải 

sản và các loại bánh nướng nhân thuỷ sản đông lạnh. Công ty có các mặt lợi thế: 

- Có nguồn nguyên liệu lớn và ổn định;  

- Có tiềm năng lớn phát triển diện tích nuôi biển, nuôi sinh thái các giống loài 

thủy hải sản tạo nguồn cung lớn. 

- Sản phẩm thủy sản đa dạng, phong phú. 

- Có ưu thế về sản lượng tôm sú và có thị phần tuyệt đối về cá tra. 

-  Có lực lượng lao động lớn.  

-  Có tới 160 thị trường ở 5 châu lục, chủ yếu ở 3 thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản.  

-  Công nghệ chế biến thủy sản XK đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu quốc tế. 
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-  Có khả năng áp dụng KHCN để giảm giá thành, tăng giá bán các sản phẩm XK 

-  ATVSTP được quản lý tốt, đúng quy chuẩn quốc tế. 

1.2. GIỚI THIỆU VỀ   N PHẨM XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH ĐÔNG 

PHƯƠNG 

Takoyaki là một trong những món ăn đường phố nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là 

một loại bánh hình cầu có đường kính khoảng 3 - 5 cm, được làm bằng bột mì nhỏ 

xinh với nhân là bạch tuộc cắt lựu (tako), gừng và hành lá,... Những chiếc bánh 

takoyaki thường được nướng cho 

đến khi có màu nâu vàng và được 

trải lên nước sốt đặc biệt có ngọt. 

Ngoài ra vụn cá ngừ khô (katsuo) 

cũng thường được thêm vào. 

Khi thưởng thức món bánh này 

thực khách sẽ cảm nhận được vị 

thơm giòn của vỏ bánh, độ giòn sần sật của nhân bạch tuộc. Trong tiếng Nhật Tako có 

nghĩa là bạch tuộc và yaki là chiên (nướng), ngay tên gọi cũng đã phần nào mô tả được 

cách thức làm nên loại bánh độc đáo này. 

 

1.3. LỊCH SỬ CỦA MÓN BÁNH TAKOYAKI CỦA CTY TNHH ĐÔNG 

PHƯƠNG 

Takoyaki được cho là được lấy cảm hứng từ món akashiyaki, một dạng bánh bao 

làm từ bột trứng khi ăn được nhúng vào nước dashi (một loại nước dùng của Nhật). 

 Takoyaki được thưởng thức rộng rãi tại 

Nhật Bản, nhưng đặc biệt hơn là vào mùa 

hè tại các lễ hội. Bánh Takoyaki tại sao lại 

được yêu thích bởi vài lý do sau: 

 Takoyaki rất dễ ăn. Bánh có 

kích thước nhỏ, chỉ với một cây tăm và 

2 lần cắn là xong một bánh. 

 Takoyaki phù hợp với mọi lứa 

tuổi, từ trẻ em đến người già. Ai ai cũng đều có thể quây quần bên nhau cùng thưởng 

Hình 1.3. Bánh hải sản Takoyaki – Nhật Bản 

Hình 1.5. Bài trí bánh hải sản Takoyaki-Nhật 
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thức món bánh bạch tuộc này. 

 Takoyaki dễ làm. Hiện tại nhiều gia đình có thể làm Takoyaki tại nhà bằng 

khuôn bánh hoặc chảo điện Takoyaki. 

Takoyaki dễ sáng tạo thành nhiều loại khác nhau bằng việc thay đổi nghiên liệu. 

Có người cho thịt nguội, phô mai, tôm, thậm chí sô cô la làm nhân bánh kiểu 

Takoyaki. 

CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ S N XUẤT BÁNH H I S N 

2.1.  Ơ ĐỒ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ  

2.2. THUY T MINH  Ơ ĐỒ CÔNG NGHỆ 

 BƯỚC 1:  Dây chuyền sản xuất bạch tuộc cắt khúc làm nhân bánh: 

     

   

 

              

  

   

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

Xử lý Rửa

Hàng đông lạnh Nguyên liệu tươi

Rã đông Kiểm hàng

Sục khí 1

Quay muối

Sục khí 2

Làm sạch

Xẻ thân, Bấm đuôi, Cắt sụn

Phân loại (cắt khúc,phân cỡ) 

Phối trộn vào nhân
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 Nguyên liệu. 

- Nguyên liệu nhập về phải đủ các tiêu chuẩn sau: Bạch tuộc tươi tốt, hình dáng 

nguyên vẹn, không xay xát, thịt trắng và săn chắc, có mùi tanh tự nhiên của bạch tuộc, 

không có mùi hôi, túi bạch tuộc không bị vỡ, nguyên liệu phải đảm bảo về chất lượng 

dinh dưỡng cũng như cảm quan.  

 Xử lý nguyên liệu tươi. 

- Nguyên liệu sau khi được tiếp nhận được đưa lên bàn inox để lộn ngược thân. 

- Tiếp đến nguyên liệu được chuyển qua bàn bên cạnh để lấy mắt, miệng, lấy 

mũi dao đâm vào 2 mắt của bạch tuộc và móc ra hoặc đâm xuyên từ mắt này sang mắt 

kia. 

- Yêu cầu của công đoạn này là phải lấy sạch nội tạng không để sót mắt, miệng 

và hạn chế làm rách thân, đứt râu. 

 Rã đông. 

Rã đông bằng cách cho vào các thùng nhựa lớn sapelast dung tích 1000 lít đã 

chứa nước ở nhiệt độ (1÷5)
0
C trong thời gian khoảng 3 giờ cho đến khi đá tan hết hoàn 

toàn. 

 Rửa. 

 Mục đích: Rửa sạch tạp chất còn dính lại sau khi xử lý. 

 Thao tác: Nguyên liệu sau khi xử lý được rửa dưới vòi nước chảy, nước rửa có 

nhiệt độ (1÷5)
0
C, clorin = (1÷5)ppm. 

- Dùng tay chà rửa sạch và móc hết phần nội tạng còn sót lại sau đó nhồi sơ lại 

dưới vòi nước chảy để loại sạch tạp chất, cho vào rổ nhựa lớn để ráo nước.  

  ục khí 1. 

Mục đích: làm sạch tạp chất. Nếu ở công đoạn này hàng ứ lại nhiều thì tiến 

hành làm lạnh bằng cách ướp đá để cất lại, cho vào bao nilông mỗi bao 5 kg, ướp một 

lớp đá. 

 Quay muối. 

Mục đích: Tạo độ săn chắc cho thịt bạch tuộc và râu bạch tuộc ra hình dạng 

bông. 

Hình 2.2. Dây chuyền sản xuất bạch tuộc cắt khúc làm nhân bánh 



 5  

 

  ục khí 2. 

Mục đích: Làm sạch tạp chất, loại bọt muối bằng cách sục khí. 

 Làm sạch - xẻ thân, bấm đuôi – phân loại. 

- Làm sạch: Bạch tuộc sau khi sục khí được chuyển qua công đoạn làm sạch. 

- Xẻ thân; - Cắt sụn; - Phân loại; - Xẻ râu. 

 BƯỚC 2 :      Phối trộn nhân: gồm trứng rán, bắp cải, hành lá, gừng, bột rán và 

chủ yếu là bạch tuộc. 

 BƯỚC 3:       Phối trộn vỏ: gồm trứng được đánh nhuyễn, bột mì và chất phụ 

gia để tạo hương vị đặt biệt cho bánh Takoyaki. 

 BƯỚC 4:      Nướng bánh. 

Bánh  được đưa vào thiết bị nướng băng chuyền, cho hàng vào khay theo lô sau 

khi nhiệt độ máy nướng đạt yêu cầu.  

 BƯỚC 5 :   Kiểm tra, hạ nhiệt cho sản phẩm. 

Mục đích: Loại bỏ những chiếc bánh  không đạt yêu cầu đối vói qui định của mặt 

hàng đó, làm nguội sản phẩm để chuẩn bị đưa vào cấp đông. 

 BƯỚC 6:  Cấp đông. 

Hàng được cấp đông bằng thiết bị cấp đông bản mỏng kiểu tiếp xúc. 

 BƯỚC 7:  Đóng gói  Dò kim loại 

 BƯỚC 8:   Đóng thùng  Bảo quản. 

 

PHẦN 2 

TÍNH TOÁN, THI T K  HỆ TH NG ĐÓNG GÓI BÁNH H I S N 

Lịch sử các nước trên thế giới đã chứng minh, chỉ có thể phát triển kinh tế một cách 

nhanh chóng, quốc gia đó đã có an ninh lương thực. Nếu không đảm bảo an ninh 

lương thực thì khó có sự ổn định chính trị và thiếu sự đảm bảo cơ sở pháp lý, kinh tế 

cho sự phát triển, từ đó sẽ làm cho các nhà kinh doanh không yên tâm bỏ vốn vào đầu 

tư dài hạn. 

Với nhiệm vụ đặt ra cho việc thiết kế và chế tạo hệ thống đống gói bánh hải sản 

được quản lý bằng phần mềm máy tính là thoả mãn những nhu cầu từ thực tế sản xuất, 

phải đảm bảo đủ lượng sản phẩm cần thiết cho công đoạn đóng gói tiếp theo, đảm bảo 

đủ về khối lượng và tốc độ đóng gói ứng với từng thời điểm và được quản lý bằng 
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phần mềm máy tính. Chúng tôi đã đề xuất thực hiện đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống 

đóng gói   nh h i   n” phục vụ công ty chế biến bánh hải sản hiện nay.  



 7  

 

CHƯƠNG 3 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DÂY CHUYỀN HỆ TH NG 

3.1. Đ I TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 

Cân băng tải định lượng là một trong các hệ thống có vai trò rất quan trọng trong 

các dây truyền sản xuất trong công nghiệp, thương mại. 

Hệ thống cân băng tải định lượng là một trong các hệ thống có vai trò rất quan trọng 

trong các dây truyền sản xuất trong công nghiệp, thương mại. Các quá trình công nghệ 

nói chung đều đi từ xử lý các nguyên liệu thô ban đầu để tạo ra các thành phẩm. Vậy 

làm thế nào để định lượng được khối lượng nguyên liệu đầu vào một cách chính xác 

và để. 

Một số hình ảnh về hệ thống cân băng tải định lượng thực tế tại các nhà máy. 

   

 

 

3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊNH 

LƯỢNG BĂNG T I 

Hệ thống định lượng sản phẩm theo 

khối lượng được quản lý bằng phần 

mềm máy tính là một trong những 

khâu quan trọng giúp cho nhà máy 

hoạt động một cách liên tục. Đây là 

một khâu trong dây chuyền công nghệ 

nhằm cung cấp chính xác lượng 

nguyên liệu cần thiết cho nhà máy. Hình 3.3. Định lượng bánh hải sản CT  ĐP 

Hình 3.1 Băng chuyền dùng cho 

sản phẩm rời 

Hình 3.2 Hệ thống băng chuyền định 

lượng dùng cho sản phẩm có khối lượng 
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3.3. VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG 

Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng được quản lý bằng phần mềm máy 

tính thực hiện công việc định lượng liệu theo một tỷ lệ nhất định đòi hỏi sự chính xác, 

công việc này thực hiện được nhờ vào nhiều bộ phận cấu thành, mà trong đó bao gồm 

một số phần tử đo lường, điều khiển và giám sát từ máy tính. 

3.4. PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG 

Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng được quản lý bằng phần mềm máy 

tính là một sản phẩm của tự động hóa nhằm phục vụ lợi ích sản xuất cho các ngành 

công nghiệp đem lại lợi ích kinh tế cho đất nước. 

Hệ thống được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như: 

 Công nghiệp: sản xuất than, xi măng… 

 Nông nghiệp: sản xuất lúa gạo, ngô, đậu… 

3.5.  Ự PHÁT TRIỂN CỦA HỆ TH NG Ở TRÊN TOÀN TH  GIỚI NÓI 

CHUNG VÀ Ở VIỆT NAM NÓI RIÊNG 

Ngày nay trên thế giới ngành tự động hóa đã và đang phát triển rất nhanh mang lại 

nhiều lợi ích kinh tế cho các nước tạo tiền đề phát triển cạnh tranh lẫn nhau. Tuy nhiên 

Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng được quản lý bằng phần mềm máy tính 

đang rất mới so với nước ta. Và chúng ta tin rằng với sự phát triển của ngành tự động 

hóa đi kèm thời gian sẽ đưa Hệ thống phân loại sản phẩm theo khối lượng được quản 

lý bằng phần mềm máy tính được áp dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau, dần dần 

sẽ trở thành một cái tên quen thuộc với con người việt nam. 

3.6. MỘT    HỆ TH NG ĐÃ CÓ TRONG THỰC T  VÀ HIỆU QU   Ử 

DỤNG 

Một số hệ thống được ứng dụng 

nhiều đó là Cân băng tải định lượng 

trong nhà máy xi măng.Hệ thống cân 

băng định lượng tham gia vào quá 

trình sản xuất xi măng bao gồm: cân 

đo các nguyên liệu cho máy nghiền 

nguyên liệu theo các tỷ lệ, thành phần và năng suất đặt trước. 

 
 Hình 3.4 Hệ thống cân băng tải định lượng 
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CHƯƠNG 4  

 PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HỆ TH NG ĐỊNH LƯỢNG BÁNH H I S N THEO 

KH I LƯỢNG 

4.1. NHIỆM VỤ 

Xây dựng hệ thống nhằm định lượng sản phẩm theo khối lượng đã được lập trình từ 

trước bằng máy tính từ đó kiểm soát năng suất đầu ra của sản phẩm, kiểm soát thời 

gian nguyên liệu đổ vào thùng để hoàn thành sản phẩm theo khối lượng nhất định, đếm 

số lượng bao đã được định lượng và tổng hợp xuất dữ liệu ra máy tính. 

4.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

 

Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống theo phương chiếu đứng 

4.3. CÁC THÀNH PHẦN CÓ TRONG HỆ TH NG 

4.3.1. Băng tải 

Chức năng: Băng tải là một hệ thống ứng dụng trong sản xuất với nhiều tiện ích 

với chức năng là vận chuyển đồ từ một 

điểm này đến một điểm nào đó. 

4.3.1.1 Băng t i 1 

 Khung băng tải 

 Dây băng tải. 

 Trục tải chủ động. 

 Trục tải bị động. 

 Động cơ. 

 

 Cảm biến lực Load cell: Xác định 

tải trọng của nguyên liệu trên băng tải. 

 Hình 4.3 Một số hình ảnh cho băng chuyền 
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   Hình 4.6 Cảm biến lực Loadcell                             Hình 4.8 Cảm biến hồng ngoại 

4.3.1.2 Băng t i 2: Tương tự 

 Cảm biến: Xác định vị trí thùng đựng và đếm số lượng thùng. 

        

  Hình 4.9 Màn hình LCD                                     Hình 4.10 Ardunio 

 

CHƯƠNG 5 

TÍNH TOÁN THI T K  MÔ HÌNH CỦA HỆ TH NG 

5.1. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 

 Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng được quản lý bằng phần mềm máy 

tính là cơ cấu tác động liên tục thuộc nhóm máy nâng vận chuyển gắn kết với sự quản 

lý của phần mềm máy tính. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, là cầu 

nối giữa các hạng mục, công trình sản xuất riêng biệt giữa các phân xưởng trong một 

nhà máy, giữa các máy trong dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên đối với lĩnh vực nghiên 

cứu thì hệ thống sẽ được thu nhỏ lại bằng mô hình thu nhỏ kích thước phù hợp nhất. 

5.2. PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 

5.2.1. Phân loại băng tải 
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 Băng tải có nhiều loại, mỗi loại dùng 

để tải những vật liệu khác nhau. Tùy 

vào mục đích sử dụng và vật cần tải 

mà ta chọn băng tải cho phù hợp. 

+ Đối với sản phẩm là chất lỏng ta 

dùng băng tải kênh dẫn. 

+ Đối với sản phẩm rời rạc thì ta dùng 

băng tải con lăn hoặc băng tải đai con 

lăn hoặc băng tải dây đai. Cụ thể là 

bánh hải sản rời nên ta chọn băng tải  

 dây đai. 

5.2.2. Cấu tạo  nguyên lí hoạt động 

 

Hình 5.3 Sơ đồ nguyên lý Băng tải 1 

5.3. TÍNH TOÁN THI T K  BĂNG T I 

 Băng tải 1 và băng tải 2 

 

Hình 5.5 Tính toán thiết kế băng tải 

  

Hình 5.2 Băng tải dây đai 
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5.4. TÍNH TOÁN CÔNG  UẤT VÀ CHỌN ĐỘNG CƠ CHO BĂNG T I 

Băng tải dẫn động bằng động cơ điện DC. Ta có thể lựa chọn các phương án sau: 

                   

 

 

5.5. TÍNH HIỆU SUẤT VÀ MOMEN XOẮN TRÊN CÁC TRỤC 

 Băng tải 1: 

 Hiệu suất của bộ truyền:  

 Ta có:       = 36 (vòng/phút).  

 Vận tốc băng tải: V = 
     

       
 = 

          

       
 = 0,08 (m/s). 

 Băng tải 2: 

 Hiệu suất của bộ truyền:  

 Ta có:       = 81 (vòng/phút).  

 Vận tốc băng tải: V =
     

       
 = 

          

       
 = 0,19 (m/s). 

5.6. CHỌN BỘ TRUYỀN DẪN CHO BĂNG T I 

Với yêu cầu của đề tài và dựa vào khoảng cách hai trục của băng tải, ta chọn bộ 

truyền đai để truyền chuyển động kéo băng tải 1 và chọn bộ truyền bánh răng để 

truyền chuyển động kéo băng tải 2. Ưu điểm sau: 

+ Truyền động giữa các trục xa nhau. 

+ Làm việc êm, không gây ồn nhờ vào độ dẻo 

của đai nên truyền vận tốc lớn. 

+ Nhờ vào tính chất đàn hồi của đai nên tránh 

được dao  động  tác dụng lên cơ cấu.  

 

 

Hình 5.7 Động cơ DC 12v Hình 5.7 Hình 5.8 Động cơ bước 57BYGH250B 

Hình 5.13 Bộ truyền đai 
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5.7. TỔNG QUÁT VỀ LCD 20x4. 

Thiết bị hiển thị LCD (Liquid Crystal 

Display) được sử dụng trong rất nhiều các 

ứng dụng của VĐK. LCD có rất nhiều ưu 

điểm so với các dạng hiển thị khác: Nó có 

khả năng hiển thị kí tự đa dạng, trực 

quan, dễ dàng đưa vào mạch ứng dụng 

theo nhiều giao thức giao tiếp khác nhau, 

tốn rất ít tài nguyên hệ thống và giá thành 

rẻ . 

 

5.8 C M BI N LỰC LOADCELL 

Cấu tạo chính của loadcell gồm các 

điện trở strain gauges R1, R2, R3, R4 kết 

nố  i thành 1 cầu điện trở Wheatstone như 

hình dưới và được dán vào bề mặt của 

thân loadcell. 

Tại trạng thái cân bằng (trạng thái 

không tải), điện áp tín hiệu ra là số không 

hoặc gần bằng không khi bốn điện trở 

được gắn phù hợp về giá trị. 

 

CHƯƠNG 6 

THI T K  PHẦN ĐIỀU KHIỂN 

6.1. YÊU CẦU TỰ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG SẢN 

PHẨM THEO KHỐI LƯỢNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BẰNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH 

   Hệ thống định lượng sản phẩm theo khối lượng hoạt động như sau: Khởi động hệ 

thống, kiểm tra hệ thống đã ổn định hay chưa. Băt đầu làm việc theo trình tự đó là đưa 

nguyên liệu vào phễu đựng, ấn nút cho chương trình điều khiển hoạt động, lúc này các 

băng chuyền sẽ chạy và băng chuyền 1 sẽ dẫn gạo đi từ phễu ra dây băng đi qua cảm 

biến Loadcell được đặt ngay dưới dây băng chuyền đồng thời băng chuyền thứ 2 sẽ di 

Hình 5.14. Màn hình LCD 20x4 

Hình 5.15. Mạch cầu cân bằng 

http://loadcell.com.vn/
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chuyển thùng đến tại vị trí máng dẫn gạo xuống thùng chứa bằng cảm biến vật thể. Tại 

đây thùng chứa sẽ được băng chuyền 2 vận chuyển từ nơi tiếp nhận thùng tới nơi đặt 

thùng để nhận nguyên liệu đã được định lượng, khi thùng chứa di chuyển tới vị trí nhận 

nguyên liệu thì thùng sẽ dừng lại, khi nhận đủ khối lượng thì thùng chứa sẽ di chuyển về 

băng chuyền ba. Ở đây băng chuyền ba sẽ phân loại thùng chứa theo khối lượng khác 

nhau trong mỗi thùng. 

6.2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ TH NG 

 Băng chuyền dùng để định lượng:  

 Động cơ: Điều khiển tốc độ động cơ để điều khiển khối lượng nguyên liệu. 

 Cảm biến loadcell: Điều khiển xác lập tỉ lệ với khối lượng thực chính xác. 

 Băng chuyền dùng để vận chuyển thùng:  

 Động cơ: Điều khiển động cơ chạy tự động và tự động đóng ngắt động cơ. 

 Cảm biến vật thể: Dùng để xác định vị trí của thùng chứa và đếm số lượng 

thùng. 

 Màn hình LCD: Dùng để hiển thị khối lượng nguyên liệu đã được định lượng. 

 Bộ phận điều khiển mạch điều khiển arduino kết hợp mạch điều khiển tốc độ động 

cơ. 

6.3. CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN 

    Dựa vào lý thuyết tài liệu và thực tế chúng ta lựa chọn các loại: PLC và Arduino  

        

 

 

6.4. CÁC THÔNG    VÀO RA CỦA HỆ TH NG 

* Các thông số đầu vào: Cảm biến vật thể, Nút nhấn on, off, Cảm biến loadcell 

* Các thông số đầu ra: Động cơ, Màn hình LCD 

  

Hình 6.2 Arduino và một số module Hình 6.3 Một số hình ảnh về PLC và cáp lập 
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6.5  Ơ ĐỒ KH I ĐIỀU KHIỂN HỆ TH NG 

                         

 

 

CHƯƠNG 7 

THI T LẬP HỆ TH NG VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 

7.1. THI T K  NGUYÊN LÝ TỔNG THỂ HỆ TH NG 

 

 

 

Trên cơ sở yêu cầu nguyên lý làm việc của hệ thống định lượng và đóng gòi bánh 

hải sản làm việc theo nguyên lý: Bánh hải sản sau khi ra khỏi hệ thống làm lạnh được 

đưa vào phểu chứa, bánh hải sản tự động rơi vào hốc chứa với số lượng khống chế là 

Phểu 

Băng tải 1 

Băng tải 2 Cảm biến 1, 2 

Hình 7.1 Sơ đồ hoạt động hệ thống đóng gói bánh Hải sản 

Cơ cấu đóng gói 

Loadcell 

LCD điều khiển 
Mâm xoay 

Cảm biến 3 

Hình 6.4.1. Sơ đồ khối của hệ thống  
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12 bánh. Băng tải 1 bắt đầu di chuyển và mang theo hộp chứa bánh đến vị trí cảm biến 

1 thì dừng lại, mâm xoay sẽ quay một góc 90 độ được lập trình để bánh hải sản tự 

động rơi vào hộp chứa bánh. Băng tải 1 tiếp tục di chuyển dẫn hộp chứa bánh đến gặp 

cảm biến 2 và dừng lại để loadcell cân kiểm tra khối lượng cài đặt: 

- Nếu khối lượng không đúng cài đặt thì piston 1 đẩy hộp chứa bánh ra ngoài. 

- Nếu khối lượng đúng thì băng tải 1 tiếp tục di chuyển để hộp bánh đến băng tải 

2 để cho vào bao chuẩn bị đóng gói.  

      Băng tải 2 hoạt động di chuyển gói bánh đến cơ cấu đóng gói, đến đây gặp cảm 

biến 3, cảm biến 3 nhận diện và thực thi đóng gói bánh với thời gian đã cài đặt, đóng 

xong một sản phẩm thì hệ thống đếm hiển trị trên LCD xác nhận một sản phẩm hoàn 

thành và tiếp tục chu trình tiếp theo cho đến khi hết số lượng cài đặt. 

7.2.  THI T K  ĐIỀU KHIỂN 

7.2.1.  Giới thiệu về Arduino Mega 2560 R3  

Arduino Mega 2560 là sản phẩm tiêu biểu cho dòng mạch Mega là dòng bo mạch 

có nhiều cải tiến so với Arduino Uno (54 chân digital IO và 16 chân analog IO). Đặc 

biệt bộ nhớ flash của MEGA được tăng lên một cách đáng kể, gấp 4 lần so với những 

phiên bản cũ của UNO R3.  

7.2.2. Tính năng nổi bật của Arduino Mega 2560 R3 

Arduino Mega 2560 là board mạch vi điều khiển, xây dựng dựa trên Atmega 2560. 

Nó có 54 chân I/O, 16 chân đầu vào Analog, 4 UART, 1 thạch anh 16Mhz, 1 cổng 

USB, 1 jack nguồn, 1 header, 1 nút nhấn reset. Nó chứa mọi thứ cần thiết hỗ trợ cho 

người lập trình vi điều khiển, đơn giản chỉ việc kết nối nó với máy tính bằng cable 

USB là có thể bắt đầu học tập. Mach Arduino 2560 sử dụng tương thích với phần lớn 

các Shield của Arduino UNO 
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7.2.3. Xây dựng lưu đồ thuật toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Chương trình điều khiển 

a) Chương trình điều khiển  ăng t i 1 và cân định lượng loadcell. 

#include <Stepper.h>#define Role 8#include "HX711.h"//Sử dụng thư viện HX711 

//int Role=8;#define Dir 24#define Enb 22 #define Step 26//Cách nối chân: 

//Chân GND nối chân GND trên Arduino, chân VCC nối chân 5V trên Arduino 

// Chân DT nối chân A3//Chân SCK nối chân A2 

//Đọc file READ ME trong file thư viện để hiểu hơn về thư viện, module HX711, 

cách thiết lập các thông số HX711 scale(A3, A2);  

#define dc_1 12#define rx_tx 10#define MAX_SPEED 255#define MIN_SPEED 0 

const int stepsPerRevolution = 200;int cb2 = 3;int cb1 = 2; int btnStart = 9;int 

btnStatus = 6;//Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 10,11,12,13);void setup() 

{  pinMode(dc_1, OUTPUT);  Serial.begin(9600);  motor_1_Dung(); 

  pinMode( cb1 , INPUT);  pinMode( cb2 , INPUT);  pinMode( btnStatus , 

BẮT ĐẦU HỆ THỐNG 

CÀI ĐẶT SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM HIỂN THỊ TRÊN LCD 

ĐƯA CƠ CẤU MÂM XOAY VỀ VỊ TRÍ ZERO 

BĂNG TẢI 1 HOẠT ĐỘNG, CẤP BÁNH HẢI SẢN CHO 

TRẠM CÂN 

KHỐI LƯỢNG BÁNH 

ĐẢM BẢO 

KHỐI LƯỢNG BÁNH 

KHÔNG ĐẢM BẢO 

CHUYỂN QUA BĂNG 

TẢI 2, ĐÓNG GÓI SẢN 

PHẨM 

PHISTON 1 ĐẨY RA 

NGOÀI KHO CHỨA  

Hình 7.3. Sơ đồ thuật toán 
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INPUT_PULLUP);  pinMode(btnStart, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(22,OUTPUT); // Enable pin - chân khởi động - nối vào GND sẽ giúp ta 

bật động cơ bước, nối vô VCC động cơ bước được thả ra. Nôm na: GND = 

servo.attach, VCC = servo.detach  pinMode(26,OUTPUT); // Step pin-CLK+ 

  pinMode(24,OUTPUT); // Dir - pin-CW+  digitalWrite(22,LOW); // Set Enable 

low pinMode(Role,OUTPUT);  scale.set_scale(1000); // this value is obtained by 

calibrating the scale with known weights; see the README for details 

  scale.tare();  delay(1000);  pinMode(A0, INPUT_PULLUP);  pinMode(A1, 

INPUT_PULLUP);  pinMode (8, OUTPUT);  pinMode(rx_tx, INPUT_PULLUP); 

  digitalWrite(22,LOW);  motor_1_Dung();    digitalWrite(dc_1, HIGH); 

  Serial.println(digitalRead(dc_1));    digitalWrite(22,HIGH);}void motor_1_Dung() 

{digitalWrite(dc_1, HIGH);}void motor_1_Tien(int speed) { speed = constrain(speed, 

MIN_SPEED,MAX_SPEED);digitalWrite(dc_1,LOW);}voidloop (){digitalWrite 

(dc_1,HIGH); digitalWrite(22,LOW);Serial.println("rxtx"); Serial.println 

(digitalRead(rx_tx));(!digitalRead(rx_tx)); While(digitalRead(rx_tx)){erial.println 

(digitalRead (dc_1));digitalWrite(dc_1,LOW);digitalWrite (22,LOW); If (!digitalRead 

(cb1)){interupt_cb_1(true);    }  if(!digitalRead(cb2)) {   interupt_cb_2();    }  }} 

void interupt_cb_1(boolean in){  Serial.println("ngat 1"); 

  motor_1_Dung();  digitalWrite(22,LOW); // Đặt Enable ở trạng thái LOW 

  digitalWrite(24,HIGH);    //tien   for (int i = 0;i <= 2400 ; i ++ ){//quay ra 

    digitalWrite(26,LOW);    delayMicroseconds(500); 

    digitalWrite(26,HIGH);    delayMicroseconds(500);  } 

  motor_1_Tien(MAX_SPEED);   delay (3000);  digitalWrite(22,HIGH); // Đặt 

Enable ở trạng thái HIGH  if(in) {while(!digitalRead(cb1)){ if(!digitalRead(cb2)){ 

interupt_cb_2();   }    }  }}void interupt_cb_2(){  delay(1000);   motor_1_Dung();  

delay(1000);  Serial.println("ngat 2");  boolean isCheck = false;  for (int i = 0;i < 

1700;i ++) {    if (!digitalRead(cb1) && !isCheck) { interupt_cb_1(false); 

      isCheck = true;    }    delay(1); }  //motor_1_Dung();  //delay(1000); 

  int scar  = scale.get_units(10);  Serial.println(scar); 

  if((scar>60))//Phần này tác giả thêm vào cho đèn led tắt mở trong một giới hạn từ 

60g đến 120g  {digitalWrite(Role, LOW);    Serial.println(digitalRead(Role)); 
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    delay(1000);    //Serial.println(digitalRead(Role)); 

   // digitalWrite(Role,HIGH);    //delay(1000);    motor_1_Tien(MAX_SPEED);   } 

  else {    digitalWrite(Role,HIGH);    delay(1000);     digitalWrite(Role,LOW); 

    delay(1000);    motor_1_Tien(MAX_SPEED);   }} 

void steppper() {digitalWrite(22,LOW); // Đặt Enable ở trạng thái LOW 

  digitalWrite(24,HIGH);//tien for (int i = 0;i <= 2400 ; i ++ ){//quay ra 

digitalWrite(26,LOW);   delayMicroseconds(100);   digitalWrite(26,HIGH); 

 delayMicroseconds(100);}digitalWrite(22,HIGH); // Đặt Enable ở trạng thái HIGH} 

 ) Chương trình điều khiển  ăng t i 2, cơ cấu đóng gói   nh h i   n 

#include <Wire.h>#include <LiquidCrystal_I2C.h>LiquidCrystal_I2C 

lcd(0x3F,16,2);// Cách nối các chân trên Encoder quay 

#define  encoderPinA  2   // Tương ứng chân DT trên Encoder quay 

#define  encoderPinB  3   // Tương ứng chân CLK trên Encoder quay 

// Chân + nối nguồn 3.3V và chân GND nối cực âm 

volatile  int encoderPos = 0;  // Cho vị trí đầu bằng 0 

 int lastReportedPos = 1;   // Vị trí cuối bằng 1 

  lcd.print("SO VONG = ");    lcd.setCursor(11,1);    lcd.print(sovong,DEC); 

    attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);    attachInterrupt(1, doEncoderB, 

CHANGE); }// Ngắt khi chuyển trạng thái của A void doEncoderA(){  // debounce 

  if ( rotating ) delay (1);  // Chờ 1 chút  // Kiểm tra việc chuyển đổi trạng thái, xem 

có thật sự thay đổi trạng thái chưa  if( digitalRead(encoderPinA) != A_set ) {  // 

debounce một lần nữa    A_set = !A_set;   // Cộng 1 nếu có tín hiệu A rồi có tín hiệu B        

 if (A_set && !B_set )encoderPos += 1;ganxung += 1;sovong=encoderPos/20;    if 

(ganxung == 42) {ganxung=0;}  rotating = false;  // Không cần debounce nữa cho đến 

khi được nhấn lần nữa }  }// Ngắt khi thay đổi trạng thái ở B, tương tự như ở A 

void doEncoderB(){ if ( rotating ) delay (1);  if( digitalRead(encoderPinB) != B_set 

) {    B_set = !B_set;   //  Trừ 1 nếu B rồi đến A    if( B_set && !A_set ) 

      encoderPos -= 1;      rotating = false;  }} 
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CHƯƠNG 8: K T LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

8.1. K T LUẬN CHUNG 

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được nhiệm 

vụ đề ra, nhóm đã xây dựng chế tạo được 01 sản phẩm thu nhỏ với tính năng đảm bảo 

đúng yêu cầu đề ra: 

 Sản phẩm chạy khá ổn định. 

 Kết cấu vững chắc. 

 Phù hợp bố trí trong dây chuyền khép kín khi làm bánh Hải sản, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

 

 

 

 

  

Hình 8.1. Thiết kế mô hình sản phẩm thu nhỏ bằng phần mềm Solid work 

Hình 8.2. Sản phẩm thưc tế thu nhỏ 
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