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Trong số này

Tha�m	thoa� t	5	năm	trôi	qua	từ	ngày	E-news	

ra	so� 	đa�u	tiên	vào	tháng	8	năm	2009.	Nhân	dip̣	

này	chúng	tôi	muo� n	gửi	lời	tri	ân	đe�n	ta� t	cả	các	

bạn	đọc	ga�n	xa.	Sự	quan	tâm	đón	đọc	cùng	các	ý	

kie�n	đóng	góp	phản	ho� i	của	các	bạn	chıńh	là	

nguo� n	động	lực	to	lớn	đe� 	cho	ban	biên	tập	và	

đội	ngũ	cộng	tác	viên	của	tạp	chı	́luôn	co� 	ga�ng	

có	được	các	bài	vie� t	hữu	ıćh	cho	cộng	đo� ng	bạn	

đọc.	Chúng	tôi	ra� t	mong	tie�p	tục	nhận	được	sự	

ủng	hộ	của	bạn	đọc	trong	thời	gian	tới.

Trong	so� 	ra	la�n	này,	ban	biên	tập	có	bài	vie� t	

ve� 	chặng	đường	5	năm	của	tạp	chı	́và	to� ng	ke� t	

một	so� 	hoạt	động	của	Câu	lạc	bộ	Công	nghệ	Mô	

phỏng	Kỹ	thuật	–	ST	Club	từ	ngày	ra	ma� t	vào	

23/10/2010.

C ô n g 	 n gh ệ 	 m ô 	 p h ỏ n g 	 đ a 	 t r ư ờ n g	

(Multiphysics)	mạnh	mẽ	của	ANSYS	ngày	càng	

được	ứng	dụng	rộng	rãi:	trong	lıñh	vực	y	sinh	

với	“Đo� i	mới	trong	pha�u	thuật	van	tim”,	công	

nghiệp	che� 	tạo	với	“Làm	mát	na�p	xi-lanh	động	

cơ	Diesel”	và	công	trıǹh	ngoài	khơi	với	“Nâng	

cao	 các	 tiêu	 chua�n	 an	 toàn	 ngoài	 khơi”.	 Đó	

chıńh	là	các	mô	phỏng	tương	tác	dòng	chảy-ke� t	

ca�u,	 hay	 mô	 phỏng	 to� ng	 the� :	 dòng	 chảy-cơ	

nhiệt	và	to� i	ưu	ma�u	mã	sản	pha�m	theo	các	tiêu	

chua�n	công	nghiệp	ve� 	phá	hủy	mỏi.

Xu	 the� 	 smarthing	 các	 phương	 tiện	 di	

chuye�n	như	ô	tô,	xe	đạp	và	các	thie� t	bi	̣phụ	kiện	

đi	 kèm	 được	 thúc	 đa�y	 nhờ	 công	 nghệ	 mô	

phỏng	kỹ	 thuật	ANSYS	được	 trıǹh	bày	 trong	

GO� C	KY� 	THUẠ�T	và	KHOA	HỌC	VA� 	CUO�̣ C	SO� NG.
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ới cuộc đời của con người 

Vthì 5 năm là quãng thời gian 

trôi nhanh và ngắn ngủi 

nhưng với Ban biên tập E-news của 

Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Tiến 

thì 5 năm (2009- 2014) quả là một 

chặng đường dài. Để có được những 

bài tin hay, hấp dẫn và phù hợp với sự 

phát triển của công nghệ thế giới thì 

không thể không kể đến sự đóng góp to 

lớn của các tác giả quen thuộc như 

Ths.Trần Minh Ngọc, Ths.Lê Anh Tuấn, 

Ths. Vũ Tuấn Anh, Ths. Đinh Văn Quyết 

và toàn thể thành viên của Ban biên 

tập. Bên cạnh đó là sự đồng hành của 

bạn đọc trong suốt 5 năm qua. Bạn đọc 

luôn là sự khích lệ, là mục tiêu để Ban 

biên tập tạp chí tiếp tục mang lại những 

tin tức công nghệ mô phỏng mới nhất…

Như các bạn đã biết, E-news số đầu 

tiên như là một lời chào, một sự khởi 

đầu để giới thiệu đến bạn đọc những 

ứng dụng của công nghệ mô phỏng kỹ 

thuật trong lĩnh vực ô tô, sự ra mắt của 

phiên bản ANSYS 12.0 - Khởi đầu một  

kỷ nguyên của công nghệ mô phỏng 

thông minh, cũng như những hoạt động 

đào tạo về công nghệ mô phỏng kỹ 

thuật của Công ty Cổ phần Công nghệ 

Tiên Tiến kết hợp với Trung tâm DASI.

Bạn đọc được thấy ứng dụng của 

phần mềm ANSYS -  mở đường cho cải 

tiến về kinh tế và môi trường trong sản 

xuất xi măng hay những ứng dụng mô 

phỏng số trong thủy lợi, trong hàng 

không ở E-news 2, số 3 và số 4.

Những ứng dụng không chỉ dừng lại 

ở đó, công nghệ mô phỏng lại đưa bạn 

đọc đến sự ngạc nhiên hơn khi thấy sự 

phát triển của khoa học kỹ thuật với sự 

ra mắt của phiên bản ANSYS 13.0, các 

sản phẩm thông minh và hiệu suất cao 

như Quạt không cánh Dyson Fan – một 

sản phẩm an toàn dành cho các gia 

đình. Đến với E-news 8 bạn đọc đã có 

cái nhìn tổng quan các sản phẩm trong 

lĩnh vực điện – điện tử với sự tham gia 

của ANSOFT- thành viên mới gia nhập 

đại gia đình ANSYS năm 2008.

Dường như chưa bao giờ công 

nghệ mô phỏng số lại được ứng dụng 

mạnh mẽ trong đời sống như những 

năm gần đây, sự góp mặt của mục 

Khoa học – đời sống trong E-news 10 

với sản phẩm Bộ đồ bơi thông minh và 

xe đạp Composite đã nói lên điều đó.

E-news 11 giới thiệu các thành công 

của việc ứng dụng công nghệ mô 

phỏng kỹ thuật bằng chuỗi phần mềm 

ANSYS trong lĩnh vực an toàn hạt nhân 

và trong việc đổi mới thiết kế động cơ 

của xe ô tô nhằm đạt được các hiệu quả 

kinh tế kỹ thuật cao nhất trong khi vẫn 

kiểm soát được lượng khí thải theo các 

yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về môi 

trường. Số ra tháng 9/2013 – E-news 

12 không quên các bạn trẻ chuẩn bị lên 

chức bố mẹ đang phân vân và tìm kiếm 

một bình sữa thông minh cho đứa con 

đầu lòng của mình.

Gần đây nhất, E-news 14 mang đến 

cho bạn đọc những thông tin từ việc 

sửa chữa đường ống trong công 

nghiệp dầu khí đến việc tối ưu hóa hình 

dạng cánh máy bay, từ việc thiết kế trái 

tim nhân tạo đến việc phân tích đánh 

giá ảnh hưởng của sóng điện từ phát ra 

từ điện thoại thông minh,…tất cả mọi 

lĩnh vực của cuộc sống đều không thể 

thiếu công nghệ mô phỏng kỹ thuật. 

Các khóa đào tạo ANSYS và các tọa 

đàm của Công ty cổ phần Công nghệ 

Tiên Tiến cũng luôn đồng hành cùng 

với các số E-news.

Sau 5 năm hoạt động và gắn bó, tạp 

chí E-news đã dần khẳng định được 

chỗ đứng của mình trong lòng các bạn 

đam mê công nghệ mô phỏng nói 

chung và các bạn độc giả của E-news 

nói riêng. Ban biên tập sẽ cố gắng 

không ngừng cập nhật những công 

nghệ mới nhất đến với bạn đọc và 

mạng lưới cộng tác viên ngày càng mở 

rộng.

Một lần nữa, xin gửi lời cám ơn chân 

thành nhất đến các bạn trong Ban biên 

tập, các cộng tác viên không ngừng tìm 

tòi và làm việc, đặc biệt là các bạn độc 

giả - những người bạn tri kỷ - đã luôn 

đồng hành cùng E-news trong suốt 5 

năm qua.

Hy vọng các bạn độc giả sẽ tiếp tục 

ủng hộ chúng tôi trong những số tiếp 

theo.

Ban biên tập

Theo Advantech, Jsc.

TIN TỨC
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âu lạc bộ Công nghệ Mô phỏng Kỹ thuật – 

CSimulation Technology Club  hay ST Club được 

thành lập và ra mắt với buổi tọa đàm đầu tiên 

“Công nghệ mô phỏng kỹ thuật” vào ngày 23/10/2010, đánh 

dấu bước phát triển tiếp theo của công nghệ mô phỏng kỹ 

thuật ở Việt Nam. Từ đó đến nay ST Club luôn cố gắng tạo ra 

một sân chơi hữu ích cho tất cả các bạn yêu thích công nghệ 

mô phỏng kỹ thuật, và đặc biệt là cộng đồng sử dụng chuỗi 

phần mềm mô phỏng kỹ thuật ANSYS.

Chuỗi 10 tọa đàm tiếp theo của ST Club đã thu hút hơn 800 

lượt khách tham dự với các chủ đề thực sự đi vào cuộc sống: 

“Công nghệ mô phỏng kỹ thuật”, “Ứng dụng ANSYS trong cơ 

học thủy khí”, “Ứng dụng ANSYS trong cơ điện tử và công 

nghiệp phụ trợ”, “Chuỗi phần mềm ANSYS: Tổng quan và ứng 

dụng tại Việt Nam”, “Ứng dụng phần mềm tự động hóa thiết kế 

cầu trục và kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm DASI”, “Thiết 

kế sản phẩm thông minh bằng chuỗi phần mềm mô phỏng 

ANSYS”, “Giải pháp tích hợp trên nền ANSYS trong công 

nghiệp”, “Công nghệ mô phỏng  trong cơ kỹ thuật và vật lý kỹ 

thuật y sinh”, “Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm 

ANSYS”, “Hội nghị Vật lý – Cơ kỹ thuật 2013” và “ANSYS – 

Giải pháp mô phỏng toàn diện cho sản phẩm”. Các tọa đàm 

này được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là nơi 

tập trung đông đảo nhất nhân lực “mô phỏng kỹ thuật”, tuy 

nhiên một trong các định hướng phát triển của ST Club là sẽ tổ 

chức ở một số thành phố khác trong tương lai để các bạn ở 

các vùng miền xa hơn cũng có thể có điều kiện tới tham dự và 

chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên khác.

 Hoạt động thường niên này luôn nhận được sự quan tâm 

của các chuyên gia trong lĩnh vực mô phỏng, các kỹ sư thiết 

kế đầy kinh nghiệm từ các công ty, cũng như các kỹ sư trẻ, các 

học viên cao học và nghiên cứu sinh đang thực hiện các công 

trình nghiên cứu của mình. Có thể kế đến Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Lê Quý Đôn, Trường Đại 

học Nông nghiệp Hà Nội,  Trường Đại học Công nghiệp HN,

ST CLUB

TIẾP SỨC CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG

ST CLUB

TIẾP SỨC CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG
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Trường Đại học Điện Lực, Trường Đại học Thủy lợi, Trường 

Đại học Xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, 

Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Trường Đại học Công nghiệp 

Thái Nguyên, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp 

Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh,  

Trường Đại học Việt Đức, Viện Công nghệ, Viện khoa học và 

Công nghệ Hạt Nhân, Viện thủy điện và năng lượng tái tạo, 

Viện nghiên cứu cơ khí, Viện cơ học, Trung tâm đánh giá 

không phá hủy, Trung tâm Ứng dụng hạt nhân trong Công 

nghiệp,  Sở khoa học Công nghệ Hà Nội, Công ty Mekong 

Auto, Công ty ABB Việt Nam, Công ty DENSO Việt Nam, 

VietSov Petro, PV Engineering, DK Engineering, PV 

Shipard…

 Một hoạt động thường niên khác là Ngày hội mô phỏng 

dành cho sinh viên – Simulation day đến nay đã bước sang 

năm thứ 3. Chương trình ngày càng được tổ chức chuyên 

nghiệp, đạt hiệu quả cao trong việc hỗ trợ sinh viên hướng 

nghiệp, tiếp cận với kiến thức và sự phát triển của công nghệ 

mô phỏng kỹ thuật. Bên cạnh đó, ngày hội mô phỏng còn 

mang đến các thông tin và cơ hội học tập phát triển dành các 

cho sinh viên xuất sắc của các trường Đại học kỹ thuật ở Hà 

Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 Bên cạnh các hoạt động offline trên, ST Club online luôn là 

diễn đàn cho các thành viên trao đổi, hỗ trợ và chia sẻ kinh 

nghiệm học tập và ứng dụng chuỗi phần mềm ANSYS cho các 

công trình nghiên cứu của mình.

Sau gần 4 năm hoạt động, ST Club đã có hơn 200 bài viết 

và khoảng 700 trao đổi. Câu lạc bộ đã thu hút khoảng 900 

thành viên từ sinh viên đến các kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ trong đó 

có cả các nghiên cứu sinh đang học tập nghiên cứu ở nước 

ngoài. Với những hoạt động tích cực, ý nghĩa và hiệu quả của 

mình thì ST Club sẽ đạt được mốc 1000 thành viên trong một 

ngày không xa

Tọa đàm lần thứ 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tọa đàm lần thứ 4 tại Viện Cơ học

Tọa đàm lần thứ 2 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguồn: Advantech, JSC.
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Đổi mới trong 

                                           phẫu thuật van tim

ệnh hẹp van động mạch chủ, Bxảy ra khi van động mạch chủ 

bị thu hẹp, là dạng phổ biến nhất của 

bệnh liên quan đến van tim. Nó ảnh 

hưởng đến khoảng 2% người lớn từ 65 

tuổi trở lên. Các triệu chứng của căn 

bệnh mãn tính này gồm đau ngực, khó 

thở và ngất xỉu; trong một số trường 

hợp, suy tim sung huyết có thể xảy ra 

nếu van không được thay thế.

Phương pháp phẫu thuật thay van 

động mạch chủ liên quan đến việc phẫu 

thuật tim mở, được hỗ trợ bằng máy trợ 

tim-phổi, đã điều trị triệt để bệnh hẹp 

động mạch chủ trong suốt hơn 40 năm 

qua. Nhóm phẫu thuật thay thế van 

động mạch chủ bằng một van cơ học 

hoặc một van lấy từ người hiến hoặc 

động vật. Tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật 

thay thế van động mạch chủ đối với 

người dưới 70 tuổi tương đối thấp, 

khoảng 2%. 

Ngày nay, số lượng bệnh nhân cao 

tuổi mắc chứng bệnh hẹp van động 

mạch chủ có xu hướng gia tăng. Những 

bệnh nhân này có nguy cơ cao phải 

thực hiện phẫu thuật theo phương 

pháp cũ. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra 

rằng tỉ lệ tử vong sau phẫu thuật tim mở 

đối với người trên 90 tuổi là 24% - do 

vậy, cần phải có một kỹ thuật thay thế 

van động mạch chủ khác ít can thiệp 

vào tim hơn. Kỹ thuật thay thế van động 

mạch chủ Transcatheter (TAVR) (còn 

được gọi là cấy van động mạch chủ 

hoặc TAVI) là một phương pháp tiếp 

cận triển vọng mới thay thế cho 

phương pháp điều trị cũ. Trong phương 

pháp này, một mô van gắn liền với ống 

đỡ thành động mạch có thể nở ra được, 

được đưa vào qua động mạch chủ ở 

gần háng của bệnh nhân. Sau đó ống 

đỡ động mạch nở ra ôm sát vào thành 

động mạch chủ để giữ van luôn mở và 

đảm bảo cho van thay thế luôn ở vị trí 

chính xác. Phương pháp này loại bỏ 

việc phải phẫu thuật tim mở.

NHỮNG CÂU HỎI ĐANG CẦN LỜI 
GIẢI ĐỂ CẢI THIỆN PHƯƠNG 
PHÁP PHẪU THUẬT

TAVR đã được thực hiện trong thời 

gian tương đối nhỏ, do vậy còn rất 

nhiều những câu hỏi chưa được trả lời. 

Độ lớn các lực tác động của máu và 

thành động mạch lên ống đỡ động 

mạch là bao nhiêu, và ống đỡ động 

mạch có thể làm việc trong thời gian 

bao lâu dưới các tải đó? Ma sát giữa 

ống đỡ động mạch và thành động mạch 

có đủ để giữ ống đỡ ở vị trí chính xác 

trong thời gian dài không? Những câu 

trả lời cho các câu hỏi đó không chỉ giúp 

thiết kế ra những ống đỡ động mạch 

hoàn hảo mà còn giúp các Bác Sĩ có 

nhiều thông tin hơn để đưa ra phương 

pháp phẫu thuật phù hợp cho từng đối 

tượng bệnh nhân.

Không có cách nào để đo đạc chính 

xác được các lực tác động lên một ống 

đỡ thành động mạch khi nó đã được 

cấy vào bệnh nhân, do đó các nhà sản 

xuất ống đỡ động mạch TAVR đang 

thực hiện mô phỏng quá trình cấy một 

ống đỡ và van để hiểu rõ hơn về 

phương pháp, qua đó đánh giá được 

các lực tác động lên một ống đỡ khi nó 

đã được cấy. Đây là một bài toán mô 

phỏng rất phức tạp. Thách thức đầu 

tiên là việc phải mô hình hóa các thuộc 

tính phi tuyến của vật liệu thép hợp kim 

nhớ hình (SMA) Nitinol™, vật liệu này 

được sử dụng phổ biến cho các ống đỡ 

động mạch TAVR. Nitinol là thép hợp 

kim với hàm lượng nickel khoảng 50% 

và titanium khoảng 50%, có khả năng 

chống ăn mòn và có tương thích sinh 

học cao. Bên cạnh đó, đặc tính quan 

trọng nhất của hợp kim nhớ hình này là 

khả năng siêu đàn hồi, cho phép ống đỡ 

động mạch có thể tự nở rộng sau khi 

được thả ra từ một ống thông.

Mô phỏng cần mô tả được việc gấp 

ống đỡ thành động mạch trước khi tiến

Một phương pháp thay thế van tim mới được mô hình hóa bằng công cụ mô phỏng đa môi trường giúp tránh 

việc phải phẫu thuật tim mở.

Theo ANSYS Advantage

“Các nhà sản xuất ống đỡ động mạch đang mô phỏng quá trình cấy 

một ống đỡ vào van tim để hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị mới 

này cũng như để đánh giá các lực cấy cần thiết.”
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 hành phẫu thuật (sự gấp mép) cũng 

như việc thả cho ống đỡ tự do nở ra và 

ôm vào thành động mạch khi nó vươn 

tới vị trí nghỉ trong động mạch. Một 

thách thức lớn hơn nữa là cần phải mô 

tả được quá trình tương tác hai chiều 

chất lưu - kết cấu, tương tác này cho 

biết các lực tác động lên ống đỡ thành 

động mạch gây ra do quan hệ giữa 

dòng máu chảy qua và thành động 

mạch. Do các chuyển vị là rất lớn trong 

vùng van được thay thế nên cần phải 

áp dụng phương pháp chia lưới động 

(Mesh morphing) và chia lại lưới 

(Remeshing) cho miền chất lỏng.

LẦN ĐẦU TIÊN MÔ PHỎNG 
THÀNH CÔNG KỸ THUẬT TAVR

Các kỹ sư CADFEM đã vượt qua 

những thách thức và thực hiện được 

điều mà họ tin tưởng, đó là lần đầu tiên 

mô phỏng thành công kỹ thuật TVAR, 

mô phỏng này cho thấy tác động của 

dòng máu lên thành ống đỡ động mạch 

sau khi nó nở ra. Họ đã sử dụng phần 

mềm phân tích động lực học lưu chất 

(CFD) - ANSYS Fluent để mô phỏng 

dòng máu. Nhờ vào tính năng chia lại 

lưới, ANSYS Fluent có thể mô hình hóa 

chính xác chuyển vị lớn của van tim 

trong quá trình mô phỏng. Bên cạnh đó, 

các kỹ sư sử dụng ANSYS Mechanical 

để mô hình hóa ống đỡ thành động 

mạch và van tim do phần mềm này có 

thể mô hình hóa chính xác hợp kim nhớ 

hình và các thuộc tính trực hướng của 

mô van. Mô hình trực hướng cho thấy 

thực tế là các van rất cứng khi chịu kéo 

nhưng lại có thể dễ dàng bị uốn cong. 

Cả hai công cụ mô phỏng chạy trên nền 

ANSYS Workbench, đây là môi trường 

cho phép tương đối dễ dàng kết hợp 

các mô hình chất lưu và kết cấu vào 

một mô phỏng tương tác hai chiều, hai 

môi trường theo thời gian sử dụng tính 

năng kết hợp hệ thống (system 

coupling). Mô phỏng tương tác chất lưu 

– kết cấu theo thời gian chạy từ 0 đến 

0.3 giây.

Các kỹ sư CADFEM đã sử dụng các 

thuộc tính của mô hình vật liệu siêu đàn 

hồi ở một nhiệt độ xác định của hợp kim 

nhớ hình vì họ không có đủ dữ liệu để 

mô tả đầy đủ ảnh hưởng của nhiệt độ 

thay đổi lên đặc tính vật liệu. Mô hình 

này trải qua một quá trình thay đổi pha 

khi nó được gấp về trạng thái nén. Các 

phần tử tấm tỏ ra hiệu quả hơn khi mô 

hình hóa các tấm mỏng, qua đó tạo ra 

được một mô hình kết cấu đầy đủ. Mô 

hình cứng tuyệt đối của thành động 

mạch được sử dụng ngay khi mở đầu 

phân tích để tiết kiệm thời gian mô hình 

hóa và tính toán. Các kỹ sư sử dụng 

kiểu tiếp xúc không tách rời (bonded 

contact) để nối van thay thế vào ống đỡ 

động mạch; họ sử dụng các tiếp xúc có 

ma sát (frictinal contacts) ở các bề mặt 

tiếp xúc giữa ống đỡ và thành động 

mạch. Họ áp dụng mô hình non-

Newtonian Carreau để dự đoán sự thay 

đổi của hàm độ nhớt máu theo tốc độ 

cắt của nó. Điều kiện biên cho mô hình 

chất lưu được đặt là hàm của tốc độ 

dòng khối của máu, nó mô tả tác động 

bơm máu của tim. Dòng máu làm cho 

van mở ra và đóng lại.

Biến dạng của ống đỡ thành động mạch do dòng máu chảy qua 
được dự báo bởi mô phỏng đa môi trường

Tương tác chất lưu – kết cấu giúp theo dõi chuyển vị của van tim
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MÔ PHỎNG - GIẢI PHÁP HỮU ÍCH CHO CÁC 
BÁC SĨ PHẪU THUẬT VÀ CÁC NHÀ SẢN XUẤT 
ỐNG ĐỠ THÀNH ĐỘNG MẠCH

 Các kết quả mô phỏng chỉ ra trạng thái tiếp xúc và 

áp suất tiếp xúc tại các bề mặt chung giữa ống đỡ và 

thành động mạch. Các kết quả cũng rất hữu ích trong 

việc đánh giá tính khả thi của phướng án thiết kế ống 

đỡ thành động mạch với van được cố định vào vị trí 

của nó. Mô phỏng có thể giúp thiết kế ra các ống đỡ 

nhân tạo linh hoạt hơn nhằm tránh việc gây ra ứng 

suất quá lớn tại bất kì vị trí nào của thành động mạch. 

Các đường cong ứng suất Von Mises – biến dạng 

được vẽ tại các điểm đặc biệt trên mô hình ống đỡ 

nhân tạo, các đường cong này có thể được dùng để 

dự đoán tuổi thọ mỏi của ống đỡ sử dụng mô đun phân 

tích mỏi. Mô phỏng cũng đưa ra kết quả tăng theo thời 

gian của các lực ở các mối nối giữa van và ống đỡ 

thành động mạch. Mô hình còn dự đoán được huyết 

áp của bệnh nhân trong phẫu thuật, đây cũng là một 

thông số rất quan trọng trong khi thiết kế ống đỡ nhân 

tạo. Huyết áp tâm thu trong trường hợp này rơi vào 

khoảng 175mmHg. CADFEM thực hiện mô phỏng cho 

Admedes Schuessler GmbH, công ty hàng đầu thế 

giới trong lĩnh vực sản xuất ống đỡ thành động mạch 

nhân tạo TAVR và là nhà cung cấp các chi tiết bằng vật 

liệu Nitinol tự nở cho ngành công nghiệp thiết bị y tế. 

Nghiên cứu thử nghiệm này đã chứng minh tính khả 

thi của việc mô hình hóa chính xác trong phẫu thuật 

TAVR. Nó cung cấp các kết quả có thể được sử dụng 

để tối ưu thiết kế ống đỡ nhân tạo cho bệnh nhân ở 

các điều kiện khác nhau, ví dụ như độ cứng thành 

động mạch chủ của các bệnh nhân là khác nhau. 

Bước tiếp theo là kết hợp với một mô hình thành động 

mạch bằng việc sử dụng mô hình vật liệu dị hướng, 

siêu đàn hồi trong ANSYS Mechanical, các mô hình 

này mô tả được các sợi gia cường trong một ma trận 

đàn hồi thông thường của mô van, mô hình người 

dùng tự định nghĩa hoặc đơn giản là một mô hình đàn 

nhớt.

Cuối cùng, các kết quả này đã chứng minh tiềm 

năng to lớn của mô phỏng đa môi trường trong việc cải 

tiến các thiết kế ống đỡ thành động mạch nhân tạo và 

các phương pháp phẫu thuật bằng việc cung cấp 

những hiểu biết thấu đáo, chúng không thể thu lượm 

được bằng kinh nghiệm khi thực hiện phẫu thuật trên 

bệnh nhân

Nguồn: Tạp chí ANSYS Advantage - Tập 8 số 2, 2014.
Lược dịch: KS. Nguyễn Văn Thanh - Advantech, Jsc.

Mô phỏng dự đoán huyết áp của bệnh nhân sau khi van được 
thay thế. Huyết áp tăng cao do thành động mạch chưa được mô 
hình hóa một cách linh hoạt

Mô phỏng dự đoán trạng thái tiếp xúc và áp suất tiếp xúc giữa 
ống đỡ nhân tạo và thành động mạch

Đồ thị dự báo ứng suất ứng với một điểm trên ống đỡ nhân tạo 
giúp xác định tuổi thọ mỏi của ống
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Hãng sản xuất động cơ Ural Diesel-Motor Works sử dụng mô phỏng đa 
trường để giảm thiểu nứt vỡ nắp xi-lanh động cơ diesel

Theo ANSYS Advantage

ản phẩm có thiết kế mạnh mẽ yêu cầu các kỹ sư sphải khảo sát nhiều điều kiện hoạt động thực tế 

mà sản phẩm trải qua trong suốt quá trình làm 

việc. Mô phỏng đa môi trường vật lý để dự đoán tuổi thọ mỏi là 

một cách hiệu quả để kiểm tra kỹ lưỡng phạm vi của các điều 

kiện hoạt động và đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm. Động cơ 

được chế tạo bởi Ural Diesel-Motor Works LLC là một động 

cơ đã được thiết kế cách đây vài thập niên mà không có sự hỗ 

trợ của công nghệ mô phỏng, loại động cơ này đang gặp phải 

vấn đề với nắp xi-lanh. Các vết nứt xuất hiện trên nắp xi-lanh 

gần với vòi phun nhiên liệu làm cho nước từ buồng làm mát rò 

rỉ xuống vùng không gian giữa đầu xi-lanh và vòi phun. Trong 

trường hợp xấu nhất, nước hòa trộn với nhiên liệu làm động 

cơ không hoạt động được nữa.

Ural Diesel-Motor Works thành lập năm 2003. Công ty chế 

tạo động cơ diesel cho tàu thủy và xe lửa với công suất từ 

1050 đến 2600 mã lực. Ural Diesel-Motor Works cũng chế tạo 

các động cơ phát điện diesel với công suất lên tới 1600kW. 

Hiện tại công ty thành lập một nhóm chuyên về mô phỏng và 

tính toán liên quan đến nứt nắp xi-lanh là một trong những bài 

toán đầu tiên mà nhóm cần phải giải quyết.

MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC DÒNG CHẢY
Để nâng cao tuổi thọ của các loại động cơ chuyên biệt sử 

dụng trong đầu máy xe lửa và máy phát điện các kỹ sư của 

công ty tiến hành mô phỏng động cơ. Bắt đầu bằng việc nhập 

mô hình CAD của nắp xi-lanh vào ANSYS DesignModeler để 

loại bỏ những thành phần hình học bên trong nắp xi-lanh và 

mô phỏng dòng chảy qua áo làm mát. Các chi tiết không cần 

thiết được loại bỏ và các kỹ sư chia lưới vùng chất lỏng sử 

dụng các phần tử tứ diện, lưới ở lớp biên được chia theo kỹ 

thuật thổi phồng lưới (inflation) để nâng cao độ chính xác kết 

quả tại các lớp biên. 

Sau đó, mô hình lưới được chuyển vào ANSYS CFX để 

thiết lập điều kiện biên và vật liệu để tính toán mô phỏng. 

Nhóm nghiên cứu mô phỏng dòng chảy trong áo làm mát và 

xem xét các vùng mà ở đó vận tốc dòng chảy là thấp nhất. Vận 

tốc dòng chảy thấp khiến truyền nhiệt từ nắp xi-lanh ra nước 

làm mát bị hạn chế và đó là nguyên nhân gây quá nhiệt nắp xi-

lanh. Tiếp theo, các kỹ sư áp đặt nhiệt độ từ thực nghiệm lên 

mô hình CFD và chạy lại mô phỏng để thu được trường phân 

bố nhiệt trên nắp xi-lanh.

“Mô phỏng đa môi trường vật lý dự đoán tuổi thọ mỏi một 

cách hiệu quả để kiểm tra kỹ phạm vi hoạt động và đảm bảo 

độ tin cậy của sản phẩm.”

LÀM MÁT

NẮP XI-LANH ĐỘNG CƠ DIESEL
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MÔ PHỎNG NHIỆT-ỨNG SUẤT
Nhóm nghiên cứu quay trở lại mô hình CAD ban đầu trên ANSYS 

Workbench và sử dụng mô hình này để tạo ra mô hình mô phỏng trên 

ANSYS Mechanical. Khả năng tự động nhận biết các tiếp xúc của ANSYS 

đã được sử dụng để tạo nên các cặp tiếp xúc trong mô hình. Các tải cơ học 

được đặt vào mô hình. Các kỹ sư sử dụng tương tác cặp môi trường trên 

ANSYS Workbench để đặt trường nhiệt (đã được xác định trong mô phỏng 

CFD) lên mô hình trong Mechanical để tính toán trường ứng suất nhiệt trên 

mô hình. Các kỹ sư lựa chọn các bề mặt bên trong của mô hình để đặt tải 

nhiệt từ mô phỏng CFD. Bước cuối cùng là đặt một áp suất phát sinh trong 

động cơ trong quá trình làm việc. Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, các 

kỹ sư phải tạo ra các trường hợp tải trọng khác nhau để khảo sát trong một 

chu kỳ hoạt động của động cơ, nhưng sau đó họ nhận thấy rằng họ có thể 

tiết kiệm thời gian bằng cách khảo sát trường hợp tải trọng lớn nhất.

Với toàn bộ tải đặt vào nắp xi-lanh, ANSYS Mechanical sẽ tính toán ra 

ứng suất trung bình và biên độ ứng suất. Ứng suất phát sinh trong kết cấu 

lớn hơn so với giới hạn chảy của vật liệu nhôm. Thông qua đó các kỹ sư đã 

xác định được một cách rõ ràng nguyên nhân chính gây nứt nắp xi-lanh.

Các kỹ sư của Ural Diesel-Motor Works sau đó phải giải quyết vấn đề 

về vật liệu của nắp xi-lanh. Họ quyết định thay đổi vật liệu nắp xi-lanh từ 

nhôm thành gang kết cấu vì gang kết cấu có giới hạn chảy cao hơn so với 

nhôm. Các kỹ sư cũng hiệu chỉnh hệ thống làm mát để giải quyết vấn đề 

vận tốc thấp tại các vùng cần làm mát trong mô phỏng CFD trước đó. Họ 

chạy lại mô phỏng CFD và trích xuất trường nhiệt ở nắp xi-lanh và nhập 

vào trong phân tích kết cấu. 

TỐI ƯU HÓA HÌNH DẠNG ĐẦU XY-LANH
Do gang có trọng lượng riêng lớn hơn so với nhôm nên nhóm nghiên 

cứu phải thay đổi dạng hình học của nắp xi-lanh nhằm mục đích giảm khối 

lượng. Các kỹ sư đã sử dụng công cụ tối ưu hóa hình dạng của ANSYS 

(ANSYS Shape Optimization) để phân phối lại vật liệu trên nắp xi-lanh 

nhằm giảm tối đa khối lượng trong khi vẫn đảm bảo độ cứng yêu cầu. Đầu 

ra của công cụ tối ưu hóa hình dạng trên ANSYS là một biểu đồ cho thấy 

nơi nào vật liệu có thể bớt được với ảnh hưởng ít nhất đến độ cứng tổng 

thể của kết cấu.

Hình dáng hình học của nắp xi-lanh bị hạn chế thay đổi do các yêu cầu 

liên kết với các bộ phận khác trong toàn bộ kết cấu. Tuy nhiên, các kỹ sư đã 

tìm được giải pháp bằng cách sử dụng công cụ tối ưu hóa hình dạng. 

Trọng lượng của nắp xi-lanh làm bằng gang sau tối ưu hình dạng vẫn lớn 

hơn so với nắp xi-lanh làm bằng nhôm nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu.

Mô hình CAD nguyên bản của khối động cơ 
được chế tạo bằng vật liệu nhôm

Hình dạng hình học đã được tối ưu của nắp 
xi-lanh được chế tạo bằng vật liệu gang

Ứng suất tương đương Von Mises do tác 
dụng của nhiệt và áp suất lên khối động cơ

Mô phỏng CFD áo làm mát động cơ

“Thiết kế mới mang đến sản phẩm 

có tuổi thọ cao và đảm bảo chất 

lượng như kỳ vọng của khách 

hàng.”
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Do các qui định mới về cải thiện hiệu năng tiêu thụ nhiên 

liệu và khí thải, các nhà sản xuất và chế tạo phương tiện cơ 

giới trên thế giới đang cố gắng làm giảm trọng lượng kết cấu 

để tạo ra sản phẩm nhẹ hơn trong khi vẫn đảm bảo các yêu 

cầu thiết kế. Giảm trọng lượng kết cấu có thể được thực hiện 

bằng tối ưu hóa thiết kế và sử dụng vật liệu mới như vật liệu 

nano Carbon. Các nhà sản xuất nhận ra tiềm năng to lớn trong 

việc tối ưu hóa trọng lượng kết cấu với các vật liệu truyền 

thống như thép carbon, nhựa và nhôm.

Tối ưu hóa hình dạng hình học không phải là vấn đề mới 

trong mô hình hóa và mô phỏng, nhưng nó bị hạn chế trong 

nhiều năm do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do 

hạn chế của công nghệ chế tạo. Sự xuất hiện của công nghệ 

chế tạo thích ứng đã phá vỡ một số ràng buộc và mang lại sự 

trỗi dậy của tối ưu hóa hình dáng hình học.

®GENESIS  Topology for ANSYS Mechanical (GTAM) là 

một giải pháp mới. GTAM đưa thêm công cụ tối ưu hóa hình 

dáng hình học vào môi trường ANSYS Mechanical. Các 

khách hàng của ANSYS có thể được hưởng lợi từ tính năng tự 

động tạo ra các thiết kế sáng tạo, mạnh mẽ và dễ dàng sử 

dụng. GTAM là sản phẩm của tập đoàn Vanderplaats 

Research & Development, tập đoàn có hơn 100 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tối ưu hóa, nghiên cứu và phát triển 

phần mềm.

- Shane Moeykens, quản lý quan hệ đối tác chiến lược 

của ANSYS

Tối ưu hóa mẫu mã sản phẩm bằng ANSYS Mechanical

Mô hình ban đầu Mô hình hoàn thiệnMô hình sau tối ưu sử dụng GTAM

Các kỹ sư có thể tiết kiệm 70% trọng lượng của chi tiết trong khi vẫn đảm bảo năng lượng biến dạng là nhỏ nhất (độ cứng là là nhất) bằng GTAM

PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN MỎI
Cuối cùng, các kỹ sư của Ural Diesel-Motor Works sử 

dụng công cụ phân tích độ bền mỏi ANSYS nCode để tính 

toán hệ số an toàn mỏi với số chu kỳ làm việc lớn. Các kỹ sư 

thử lại phân tích nhiệt-kết cấu với thiết kế mới, trích xuất các 

ứng suất sang nCode và tổng hợp các kết quả với mô hình vật 

liệu và mô tả các tải trọng có chu kỳ mà kết cấu phải chịu đựng 

trong quá trình làm việc. ANSYS nCode DesignLife được tích 

hợp trên ANSYS Workbench và thực hiện một phân tích mỏi 

hoàn thiện sử dụng phương pháp phân tích mỏi theo ứng suất 

(Stress-life approach)

Các kết quả cho thấy thiết kế mới có tuổi thọ lâu hơn và có 

chất lượng tốt hơn thiết kế trước đó. Dựa vào kết quả mô 

phỏng các kỹ sư tin tưởng chắc chắn rằng thiết kế mới sẽ 

không còn xảy ra hiện tượng nứt vỡ nữa trong khi đó trọng 

lượng của nắp xi-lanh theo thiết kế mới chỉ nặng hơn một chút 

so với thiết kế cũ. Nắp xi-lanh chỉ là một trong một loạt các ứng 

dụng mô phỏng mà Ural Diesel-Motor Works đang sử dụng để 

nâng cao chất lượng và độ tin cậy trong các sản phẩm của 

công ty

“ANSYS nCode DesignLife được tích hợp trên ANSYS 

Workbench để phân tích mỏi hoàn chỉnh theo phương pháp 

ứng suất.”

Nguồn: Tạp chí ANSYS Advantage - Tập 8 số 2, 2014.
Lược dịch: ThS. Lê Anh Tuấn - Advantech, Jsc.
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TÍCH HỢP CÁC THIẾT BỊ

ĐIỆN TỬ DI ĐỘNG

TRONG Ô TÔ

GÓC KỸ THUẬT

Theo Margaret Schmitt - ANSYS, Inc.

Khi nghĩ về một thiết bị di động, chúng ta nghĩ ngay 

tới máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các 

thiết bị này liên kết chúng ta tới hầu hết các sự 

kiện trên thế giới, với gia đình, với bạn bè, và với thị trường 

toàn cầu mà thậm chí chúng ta không cần rời khỏi nhà. Và với 

những tiến bộ trong điện tử ô tô, trải nghiệm lái xe của chúng 

ta cũng có thể được nâng cao, chúng ta có thể kết nối tới 

những thiết bị xung quanh chúng ta như chính chiếc điện thoại 

thông minh. Thực vậy, các kết nối có thể làm tăng thêm trải 

nghiệm lái xe cũng như nâng cao sự an toàn của chúng ta bởi 

chúng đem lại những khả năng cảnh báo và khả năng tránh tai 

nạn. Hãy tưởng tượng những chiếc xe có thể nhận biết không 

chỉ môi trường xung quanh mà còn  cả chính người điều 

khiển. Tưởng tượng một tương lai mà tại đó giao diện tới thế 

giới ảo của bạn giới hạn không chỉ là truy cập trên màn hình 

cảm ứng mà là toàn bộ không gian xe của bạn,từ kính chắn 

gió đến chỗ ngồi tới điện tử, tất cả đều được thiết kế để đem 

đến một trải nghiệm lái xe độc đáo, kết nối toàn cầu

Ngày nay, những tiến bộ trong công nghệ, chẳng hạn như 

sự phát triển bộ vi sử lý đồ họa (Graphic Proccessing Unit 

GPU) năng lượng thấp cho xe điện, màn hình cảm ứng, và kết 

nối không dây tích hợp, đã trở thành công cụ cho phép đưa ra 

trải nghiệm lái xe thông minh. Chúng tôi sẵn sàng để có những 

bước nhảy vọt trong thiết bị di động hoàn thiện. Thay vì kết nối 

điện thoại di động vào xe, chiếc xe sẽ trở thành thiết bị di động. 

Hãy cùng chúng tôi lướt qua về một số các công nghệ chủ 

chốt là nền tảng của điện tử ô tô.

GPUs: 

TRUNG TÂM HIỆU SUẤT CAO CỦA HỆ THỐNG Ô TÔ

Các hệ thống thông tin giải trí tương tác người dùng mà 

chúng ta được hưởng ngày nay đơn giản sẽ không thể có nếu 

thiếu GPUs công suất thấp. GPUs cho phép chức năng đa 

phương tiện và hình ảnh chi tiết hoạt động. Tạo năng lượng 

cho thông tin giải trí, dẫn đường và điều khiển thiết bị, GPUs 

đã thực sự được thiết kế để là một trung tâm của hệ thống 

điện tử ô tô hiện đại, cung cấp các tính năng to lớn, đồng thời 

làm tăng hiệu suất. Chìa khóa để đạt được một thiết kế tiết 

kiệm năng lượng là đưa định sớm nghĩa về mức chuyển 

thanh ghi (register-transfer level (RTL))vào trong giai đoạn 

đầu thiết kế. Dòng chảy thiết kế RTL có  thể di chuyển dễ dàng 

và chính xác cho các nút xử lý thấp hơn là điều rất quan trọng 

cho phép hình dung nhanh và chính xác điện năng tiêu thụ 

trong các chế độ hoạt động khác nhau của GPUs. Các thuật 

toán giúp giảm điện năng tự động trong một công cụ phân tích 

RTL có thể cho phép các nhà thiết kế tối ưu hóa các GPU tạo 

ra các tính năng độc đáo và thiết lập vùng tiếp xúc điện cần 

thiết cho thiết bị điện tử trong ô tô thông minh.

CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Ngày nay, công nghệ màn hình cảm ứng trong ô tô là một 

ví dụ độc đáo về cách mô phỏng đa vật lý có thể cho phép thấy 

được một trải nghiệm tương tác người dùng nâng cao. Thiết 

kế màn hình cảm ứng đoán chính xác về vị trí và yêu cầu dự 

chuyển động của các tiếp xúc trên màn hình, cũng như khả 

năng mô hình ứng mỏng  suất trên lớp vật liệu sử dụng trong
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các mẫu thiết kế máy tính bảng kiểu dáng đẹp mà chúng ta 

thấy ngày hôm nay. Mô phỏng đa vật lý là chìa khóa để thiết kế 

máy tính bảng cho các ứng dụng trong ô tô như các mô hình 

thay đổi điện dung xảy ra khi người dùng chạm vào màn hình, 

như một phần của một mô phỏng 3-D hoàn thiện.

 Nhờ tính toán hiệu năng cao, tạo mẫu ảo của hệ thống 

hoàn thiện là khả thi, các nhà thiết kế có thể chia lưới, mô 

phỏng hiệu suất điện của thiết bị hoàn thiên và đặc tính ứng 

suất cơ học, đảm bảo thiết kế sẽ được đặt trong các điều kiện 

kỹ thuật. Màn hình cảm ứng vậy, cũng cần phải được thiết kế 

với các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường trong ô tô,trong đó 

có độ tin cậy khi làm việc ở các dải nhiệt độ khác nhau. Cụ thể, 

vấn đề độ tin 

cậy như xả 

t ĩ n h  đ i ệ n 

( e l e c t r o -

s t a t i c 

d ischarge, 

ESD) có thể 

trầm trọng 

t h ê m  k h i 

n h i ệ t  đ ộ 

t rong ô tô 

t ă n g .  M ô 

phỏng ESD 

cấp hệ thống 

sớm trong 

g i a i  đ o ạ n 

thiết kế có 

thể xác định những vấn đề này bằng cách sử dụng một dòng 

chảy tạo mẫu ảo, rất lâu trước khi thực hiện vật lý và thử 

nghiệm. Việc này có thể tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

KẾT NỐI CHIẾC XE CỦA BẠN TỚI THẾ GIỚI MẠNG 
TOÀN CẦU (INTERNET OF THINGS, IoT)

Thiết kế ăng-ten tích hợp là chìa khóa để cho phép kết nối 

ô tô với mạng toàn cầu (IoT). Tương tự như thiết kế các thiết bị 

di động và các thiết bị có thể mang theo, có những thách thức 

riêng đối với thiết kế ăng-ten của hệ thống ô tô. Việc kiểm tra 

một hệ thống ăng-ten hoàn thiện là cần thiết để dự đoán ăng-

ten phù hợp, hiệu quả. Tất cả các mô hình bức xạ trong khi 

được kiểm tra dựa trên vị trí, môi trường xung quanh và kích 

thước của ăng-ten. Để cho phép mô phỏng trường cực kỳ 

chính xác việc mô tả thêm một cơ thể người có thể là cần thiết. 

Thông thường, nguyên mẫu vật lý và kết quả đo lường trong 

phòng thí nghiệm sẽ là quá trình chuẩn cho việc tích hợp và 

thiết kế ăng-ten trong ô tô. Tuy nhiên, tự động hóa và mô 

phỏng có thể cung cấp một dòng chảy thiết kế ăng-ten chính 

xác và hiệu quả hơn, không chỉ cho phép mô phỏng sớm hoạt 

động của ăng-ten thực trong một môi trường nhất định, mà 

còn có khả năng để thực hiện phân tích tham số để nghiên 

cứu độ nhạy và từng khía cạnh.

CUỐI CÙNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ GẶP TRẢI 
NGHIỆM ẢO

Bây giờ chúng ta có "component-level " cho phép di động 

trong xe ô tô, chúng tôi có thể kéo các thành phần này với 

nhau thành một hệ thống, tạo ra sự cho phép một bước nhảy 

từ một giao diện người dùng điều khiển trung tâm tới kết nối 

trải trải nghiệm người dùng thông qua toàn bộ không gian ô tô. 

Thay vì giới hạn trong bảng điều khiển màn hình cảm ứng, 

chúng ta có thể thấy kính chắn gió xe hơi đảm nhận vai trò mới 

như một giao diện tương tác và thông minh. Cảm biến tích 

hợp trên toàn 

bộ chiếc xe 

r ấ t  c ó  t h ể 

phát triển để 

mang lại sự 

hỗ trợ lái xe 

thông minh 

hơn và khả 

năng tránh 

tai nạn. Để 

m ở  r ộ n g 

phạm vi hoạt 

động của các 

t h i ế t  b ị  d i 

động trong ô 

tô, mô phỏng 

giúp các thiết 

kế xác định được các phương thức để giải quyết vấn đề xạc 

không dây cho một chiếc xe trong tương lai.

 Phát triển các công nghệ dựa trên nguyên mẫu vật lý sẽ 

liên quan đến chu trình thiết kế tốn kém và lâu dài. Tuy nhiên, 

một dòng chảy tạo mẫu ảo, dựa trên mô hình chính xác các 

thành phần hệ thống, có thể cho phép mô phỏng hành vi thực 

tế hệ thống để hỗ trợ quá trình thiết kế, giải quyết những thách 

thức trong lĩnh vực điện từ, nhiệt, độ tin cậy và hiệu quả năng 

lượng.

ANSYS đã giúp các nhà thiết kế trong ngành công nghiệp 

ô tô, y tế, hàng không vũ trụ và để đạt được thiết kế mang tính 

đột phá mới thông qua dòng chảy tạo mẫu ảo dựa trên mô 

hình của họ, cho phép giảm năng lượng, đánh giá độ tin cậy, 

phân tích ứng suất nhiệt và cơ, và tối ưu hóa thiết kế. Một cách 

tiếp cận hệ thống dựa trên mô hình kỹ thuật như vậy sẽ là chìa 

khóa để cho phép "thông minh" và kết nối toàn cầu chiếc xe 

của tương lai

Nguồn: ANSYS. INC
Lược dịch: KS. Lê Xuân Đại - Advantech, Jsc.
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Nâng cao 

các 

tiêu chuẩn 

an toàn 

ngoài khơi

Nâng cao 

các 

tiêu chuẩn 

an toàn 

ngoài khơi

Mô phỏng dòng chảy - kết cấu có thể giúp chống lại các 

thảm họa ngoài khơi bằng cách hỗ trợ phát triển các tiêu 

chuẩn về kết cấu hiệu quả hơn

iới hạn tự nhiên của các kết cấu ngoài khơi đã 

Gđược minh chứng bằng các thảm họa như: vụ nổ 

Piper Alpha ở biển Bắc năm 1988, đã cướp đi 

167 tính mạng, và vụ cháy Deepwater Horizon năm 2010 ở 

Gulf (Mexico) đã gây thiệt hại lớn về người và tàn phá môi 

trường. Mỗi thảm họa ngoài khơi đã cho chúng ta cơ hội để 

hiểu về các nguyên nhân sâu xa và để chắc chắn rằng các kết 

cấu được thiết kế trong tương lai không lặp lại điều tương tự. 

Mô phỏng trên máy tính đóng vai trò quan trọng trong việc 

chuẩn đoán các thảm họa có thể xảy đến trong thực tế và 

đánh giá hiệu quả của các phương pháp khắc phục. Sản xuất 

dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi Canada được bắt đầu vào cuối 

những năm 1980 với sự phát triển của dự án Cohasset - 

Panuke (1992), ngoài khơi bờ biển Nova Scotia, sau đó được 

tiếp tục bằng dự án Hibernia (1997) ở ngoài khơi 

Newfoundland. Biển Atlantic Canada là một trong những nơi 

có môi trường khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới. Và thảm 

kịch liên quan đến dầu mỏ đã xảy ra ở khu vực này, ví dụ năm 

1982 bộ phận khoan di động ngoài khơi Ocean Ranger bị 

chìm dẫn đến thiệt hại phức tạp về người và tài sản tại vùng 

Hibernia.

TRÁNH LẶP LẠI NHỮNG SAI LẦM

Rất nhiều thảm họa ngoài khơi xảy ra trên thế giới có thể 

đã được ngăn chặn nếu được luyện tập các tình huống có thể 

xảy ra trước đó. Quá trình phát triển của dự án ngoài khơi 

Sable và Terra Nova ở Đại Tây Dương Canada, đã thừa nhận 

rằng các tiêu chuẩn ngoài khơi CSA của Canada cần được 

xem xét lại và thậm chí cập nhật nếu cần thiết.

Và có thể nhìn nhận rằng ảnh hưởng của Canada trong 

lĩnh vực này có lợi hơn trong việc tham gia trực tiếp phát triển 

các tiêu chuẩn mới cho kết cấu ngoài khơi dưới dạng  tiêu 

chuẩn ISO. Việc tiêu chuẩn hóa theo quốc tế các thực nghiệm 

giúp đảm bảo việc nắm bắt được các bài học liên quan, và 

những sai lầm trong quá khứ sẽ không bị lặp lại.

Yếu tố tự nhiên của môi trường ngoài khơi khiến các thí 

nghiệm vật lý thực tế thường quá đắt hoặc nguy hiểm và, 

trong nhiều trường hợp, đơn giản là không thực hiện được. Kỹ 

thuật mô phỏng đóng một vai trò quan trọng trong việc cho 

phép giải quyết được những điều đó trong quá trình phát triển 

các tiêu chuẩn, cũng như những thiết kế kết cấu ngoài khơi,
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để đánh giá những kịch bản thảm họa tiềm ẩn và xác định ảnh 

hưởng của các yêu cầu thực hiện để nâng cao vấn đề an toàn 

cho công nhân và môi trường trên biển. 

VA CHẠM GIỮA TÀU VÀ GIÀN KHOAN

Công cụ mô phỏng kết cấu ANSYS Mechanical được sử 

dụng để tìm hiểu sâu và tốt hơn về một trong những kịch bản 

nguy hiểm trên biển: sự cố va chạm tàu với giàn khoan. Tai 

nạn năm 2005 tại High North Bombay (Mumbai), thềm lục địa 

của Ấn Độ, là một ví dụ điển hình minh họa cho trường hợp 

này. Một chiếc tàu đã được gọi để vận chuyển người bị 

thương từ giàn khoan vào bờ để điều trị. Chiếc tàu này đã đến 

quá gần, và nó đâm vào giàn khoan dẫn đến khí gas bị rò rỉ ra 

ngoài. Ngọn lửa sau đó đã thiêu rụi giàn khoan và dẫn đến 

việc rất nhiều người bị tử vong.

Để tránh thảm họa như vậy, các kết cấu ngoài khơi được 

yêu cầu các thành phần quan trọng như các hệ thống khung 

đỡ và hệ thống hấp thụ năng lượng trong quá trình va chạm 

phải được bảo vệ an toàn. Năng lượng va chạm phụ thuộc 

vào từng loại tàu thuyền được cho phép hoạt động bên trong 

vùng an toàn xung quanh giàn khoan. Trong phân tích mô 

phỏng trường hợp này, kết cấu được mô hình hóa sử dụng 

các phần tử tấm (shell) với các thuộc tính phi tuyến vật liệu và 

các chuyển vị lớn được yêu cầu để mô tả chính xác sự chống 

đỡ của kết cấu. Va chạm gây ra móp ống, dẫn đến các biến 

dạng dẻo lớn. Khi đó kết cấu hấp thụ năng lượng vì các chi tiết 

ống trụ của nó bị sụp xuống do tương tác với tàu. Phân tích 

cho phép nắm bắt chính xác phần năng lượng mà kết cấu có 

thể hấp thụ. Kiểu mô phỏng này vô cùng giá trị giúp đánh giá 

độ an toàn của các giàn khoan ngoài khơi và có thể được sử 

dụng để đảm bảo rằng hệ thống chống đỡ có thể chống chịu 

được các dạng va chạm mà không bị phá hủy theo các yêu 

cầu trong tiêu chuẩn thiết kế. 

MÔ PHỎNG TÍNH TOÀN VẸN BÌNH ÁP LỰC

Grantec đang thực hiện nghiên cứu liên quan đến sự toàn 

vẹn bình chứa hành trình (process vessel) chịu ảnh hưởng 

của những vụ nổ khí hydrocarbon. Nghiên cứu này nhằm mục 

đích hiểu cặn kẽ hơn đáp ứng động lực học của vỏ bình hành 

trình, bao gồm các hiệu ứng do các dòng chảy bên trong và 

kết cấu chống đỡ, như cột chống, hệ thống chống trượt, mặt 

sàn và vết nứt của vỏ áp lực. Vết nứt của vỏ áp lực của bình 

chứa hydrocarbon hoặc vết nứt vỡ của các hệ thống chống đỡ 

của bình, trong suốt quá trình nổ khí hydrocarbon có thể gây 

ra hiện tượng leo thang. Trong trường hợp với vết nứt của vỏ 

áp lực, sẽ có nhiều khí hydrocarbon giải phóng tạo thành 

nhiên liệu cho vụ cháy, và trong trường hợp hệ thống đỡ bình 

bị hỏng, bình chứa có thể trở thành yếu tố tác động vào các hệ 

thống an toàn khác. Trong thảm họa đường ống Piper Alpha, 

việc hư hại hệ thống đường ống và thiết bị xử lý hydrocarbon 

là hậu quả làm ngọn lửa lan rộng. Trong sự cố này, một mặt 

bích bị lơi lỏng trên hệ thống đường ống, dẫn đến rò rỉ khí gas, 

sau đó tạo ra một vụ nổ xé rách một vách ngăn. Vụ nổ đã phá 

tung ăn, sau đó làm rạn nứt thiết bị và hệ thống đườngvách ng

Mô phỏng các vụ va chạm ngẫu nhiên giữa tàu và hệ thống trụ 
đỡ của giàn khoan

Phân tích được sử dụng để khẳng định rằng kết cấu có thể hấp 
thụ năng lượng để chống chịu được các tác động do tàu được 
phép hoạt động trong vùng an toàn.
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ống, dẫn đến ngọn lửa tiếp tục lan rộng và phá hủy khoang 

dưới và gây ra thiệt hại đáng kể về người. 

Nghiên cứu tính toàn vẹn của bình chứa cao áp ở Grantec 

đang được thực hiện sử dụng phần mềm mô phỏng đa môi 

trường từ ANSYS. Mô phỏng này là một phân tích tức thời 

(transient) tương tác rắn-lỏng sử dụng phần mềm ANSYS 

Mechanical để tính toán mô phỏng kết cấu và ANSYS CFX để 

phân tích động lực học lưu chất (CFD). Vỏ bình chứa và hệ 

thống hỗ trợ được mô hình hóa với các phần tử tấm vỏ (shell 

element), và kết cấu chống đỡ được mô hình hóa bằng phần 

tử dầm (beam element). Các thuộc tính phi tuyến của vật liệu 

và thiết lập biến dạng lớn cũng được đưa vào trong tính toán. 

Miền chất lỏng bên ngoài bình chứa được sử dụng để mô 

phỏng vụ nổ tức thời hoạt động bên ngoài bề mặt của bình 

chứa, và miền chất lỏng bên trong được sử dụng để mô 

phỏng chất lỏng (chất lỏng và khí) bên trong bình chứa. Lịch 

sử thời gian của vụ nổ được áp đặt ở đầu vào của miền chất 

lỏng phía trước của bình chứa. Vụ nổ nhanh chóng lan qua 

các miền, áp lực giãn nở tức thời khiến cho bình chứa di 

chuyển. Sự chuyển động của bình chứa dẫn đến miền chất 

lỏng bên trong sóng sánh, tạo thêm tải tác động lên vỏ bình 

chứa.

Các kỹ sư của Grantec ứng dụng khả năng tính toán đa vi 

xử lý ANSYS HPC (High performance computing) để tăng 

đáng kể tốc độ tính toán phân tích. Công ty đã chuyển từ sử 

dụng 2 bản quyền HPC đơn sang bản quyền HPC Pack giúp 

tăng tốc độ tính toán các mô phỏng đa môi trường vật lý lên 4 

lần trên hệ thống máy HP Z820. Hiện tại nhóm đang nghiên 

cứu tìm cách nâng cao tốc độ tính toán hơn nữa xung quanh 

các mô phỏng đa môi trường vật lý – như là sử dụng tính năng 

của GPU, phần cứng bổ sung và các phương pháp khác.

Những kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để đánh giá 

và dẫn hướng góp phần hình thành các tiêu chuẩn cần thiết 

trong tương lai. Sự hợp tác quốc tế giữa các cơ quan tiêu 

chuẩn giúp cải thiện đáng kể các tiêu chuẩn về nền móng 

ngoài khơi trong các lĩnh vực toàn vẹn kết cấu, kiểm soát và 

giảm thiểu các tai nạn, và bảo vệ các hệ thống giới hạn an 

toàn. Việc mô phỏng cho phép các kỹ sư hiểu và phân tích rất 

nhiều các tình huống tai nạn có thể xảy ra và đánh giá hiệu 

quả của các tiêu chuẩn thiết kế trong việc bảo vệ mạng sống 

con người và môi trường biển

Sự dập dềnh bên trong bình chứa sinh ra do ảnh hưởng của vụ 
nổ khí Hydrocarbon

Nguồn: Tạp chí ANSYS Advantage - Số đặc biệt, 2014.
Lược dịch: ThS. Vũ Tuấn Anh - Advantech, Jsc.

Lát thời gian (Time slice) cho thấy quá trình dòng chuyển động 
của vụ nổ đi qua bình áp lực. 

Mô phỏng vụ nổ gây ra tải trên bình áp lực sử dụng công cụ mô 
phỏng tương tác Chất lỏng – Kết cấu . Hình ảnh cho thấy kết quả 
là trường các véc-tơ vận tốc tức thời của dòng khí di chuyển xung 
quanh bình. 
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Gi-Bike  

xe đạp điện gấp 

thông minh

kết nối với 

Smartphone

Theo trang Autoevolution, chỉ cần mất đúng 1 giây, bạn đã 

có thể nhanh chóng gấp gọn lại chiếc xe đạp điện Gi-Bike này. 

Với chiều dài khi gấp lại giảm gần một nửa xuống chỉ còn 

90cm, bạn có thể dễ dàng cất chiếc xe đạp điện vào trong tủ 

quần áo, đặt ở góc tường, hay đưa vào trong thang máy hoặc 

vác lên tàu… Hơn nữa, nhờ sử dụng chất liệu nhôm, Gi-Bike 

phiên bản động cơ điện cũng chỉ nặng khoảng 17kg. Trong khi 

đó, phiên bản thường nhẹ hơn với 12kg.

Nhìn một cách tổng thể, Gi-Bike là một mẫu xe đạp thể 

thao khá tuyệt vời. Xe được trang bị hệ thống truyền động 

bằng dây cua-roa và hộp số 5 cấp. Ngoài ra, xe còn được 

trang bị hệ thống phanh đĩa, giúp người dùng kiểm soát tốc độ 

di chuyển trong phạm vi an toàn. Tốc độ tối đa của xe có thể 

lên tới 25km/h và có thể đi được 64km cho mỗi lần sạc điện. 

Tất cả các bộ phận trên xe đều có khả năng chống thấm nước, 

do đó bạn có thể yên tâm đi dạo dưới mưa mà không sợ xe bị 

han gỉ.

Hơn nữa, nhờ được tích hợp với smartphone và các ứng 

dụng chuyên dụng trên Android và iOS, Gi-Bike có thể cung 

cấp nhiều dữ liệu cho người dùng. Thậm chí, xe còn được 

trang bị hệ thống GPS giúp tự khóa xe trong trường hợp 

người dùng tạm thời đi vắng. Bên cạnh đó, bánh trước của xe 

được trang bị hệ thống đèn LED giúp tránh va chạm khi đi vào 

buổi tối.

Hiện tại, người dùng có thể đặt mua chiếc xe đạp điện 

thông minh này tại Kickstarter với mức giá ưu đãi 2.990 USD. 

Sau đó, giá xe sẽ được đẩy lên 3.390 USD khi được phân phối 

tới các cửa hàng.

Không chỉ thích hợp làm phương tiện di chuyển trong đô thị bởi sự tiện gọn, Gi-Bike còn là mẫu xe đạp điện 

thông minh có khả năng kết nối với các ứng dụng trên smartphone.

Theo songmoi.vn
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4moms®

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ

PHÁT TRIỂN NHỮNG SẢN PHẨM SÁNG TẠO

Theo ANSYS, INC.

 4moms là một công ty chuyên sản xuất các thiết bị đầy 

sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, 4moms định nghĩa lại 

ngành công nghiệp thông qua việc sử dụng các robot tiên tiến. 

Khi nhu cầu thị trường ngày càng ra tăng thì công ty phải nỗ 

lực để đưa các sản phẩm sáng tạo của mình vào thị trường 

nhanh hơn - trong khi vẫn vừa phải đảm bảo được sự an toàn 

cho trẻ em khi sử dụng, vừa phải đảm bảo giá cả phải chăng 

của sản phẩm. Do đó, công ty đã sử dụng các giải pháp mô 

phỏng kỹ thuật của ANSYS để tạo ra các mẫu ảo của sản 

phẩm, vừa tiết kiệm được thời gian và chi phí thử nghiệm vừa 

không làm mất sự an toàn.

Robert Terhune, kỹ sư cơ khí tại 4moms nói: “4moms là sự 

thông minh và nhạy bén trong việc phát triển các sản phẩm 

của chúng tôi. ANSYS là bổ sung hoàn hảo cho quá trình phát 

triển sản phẩm của chúng tôi. Với ANSYS, chúng tôi có thể tạo 

ra các mẫu thử nghiệm trong máy tính thay vì trong thế giới 

thực. Việc này vẫn cho chúng tôi những câu trả lời và dự đoán 

chính xác vì vậy chúng tôi có thể tự tin trong việc chế tạo các 

mẫu ảo của sản phẩm, làm cho toàn bộ quá trình phát triển 

sản phẩm nhanh hơn và hiệu quả hơn - và giúp chúng tôi thúc 

đẩy sự đổi mới ở mức độ cao hơn ".

Trong lúc sắp phát hành ghế ngồi trên xe hơi dành cho trẻ 

sơ sinh, 4moms đã tiêu tốn nhiều thời gian với chi phí đáng kể 

cho các thử nghiệm va chạm trên các mẫu vật lý. Bằng việc sử 

dụng mô phỏng số ANSYS, các kỹ sư của 4moms có thể kiểm 

chứng các quyết định thiết kế trước khi tiến hành thí nghiệm 

va chạm, qua đó bổ sung các kết quả vào thí nghiệm va chạm, 

làm cho công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Từ kết 

quả của sự thành công ban đầu này, công ty sẽ tiếp tục sử 

dụng ANSYS khi thiết kế thế hệ tiếp theo của các dòng sản 

phẩm hiện thời.

Thierry Marchal, Giám đốc mảng công nghiệp tại ANSYS 

đã nói: “4moms cung cấp một số sản phẩm sáng tạo nhất với 

thiết kế tốt nhất trong thị trường thiết bị cho em bé. Công ty 

này là một điển hình trong việc khai thác sức mạnh của mô 

phỏng kỹ thuật để cung cấp những sản phẩm an toàn, giá cả 

phải chăng".

®4moms  đang cách mạng hóa thị trường  8.9 triệu thiết bị cho trẻ em: từ chiếc ghế ngồi trên xe hơi dành cho trẻ sơ 

sinh có thể tự động thay đổi chế độ và độ căng cho đến chiếc sạc điện thoại di động trên xe đẩy của trẻ em- với sự giúp 

đỡ của ANSYS 

Nguồn: ANSYS , INC.
Lược dịch: CN. Đỗ Bích Ngọc - Advantech, Jsc.
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Bố mẹ đi xuống phố mua sắm, giao cho anh trai trông cậu 

em. Cậu anh lại muốn đi câu cá, đành phải cho em theo đi.

Tối hôm đó, cậu dằn dỗi với mẹ:

- Từ mai con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công, 

chả được con cá nào!

- Ồ! Nó quấy khóc làm cá sợ phải không? Lần sau em sẽ 

quen, thôi không khóc nữa.

- Không phải thế! Em đã ăn hết mồi câu của con.

- !!!!!

Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: "Anh thử 

tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho anh ta nhưng khi 

mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe".

Vị bác sĩ kia bảo:

- Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một 

bệnh nhân bị vàng da, nhưng khi anh ta chết, tôi mới phát hiện 

anh ta là người châu Á. 

Ăn hết cả mồi

Sai lầm không đáng kể



Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên tiến - tên giao dịch quốc tế Advantech, Jsc. 
được thành lập nhằm tiếp thu các công nghệ tiên tiến trên thế giới 
và ứng dụng thành công vào những bài toán thực tiễn ở Việt Nam.

Là Kênh đối tác chính thức và duy nhất ở Việt Nam của Hãng phần mềm tính toán mô phỏng kỹ thuật nổi tiếng 
thế giới Ansys, Inc. (Hoa Kỳ), Advantech, Jsc. tập trung vào các mảng hoạt động chính sau:

 Cung cấp các phần mềm tính toán mô phỏng kỹ thuật (Computer-Aided Engineering software) gọi tắt là 

phần mềm CAE.

 Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến và tại chỗ cho khách hàng sử dụng phần mềm CAE.

 Đào tạo chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: phần mềm CAE, cơ học, điện từ, tin học ứng dụng, 

phương pháp số...

 Phát triển các giải pháp phần mềm kỹ thuật chuyên dụng, tích hợp trên nền các phần mềm CAE tổng quát.

 Nhận thực hiện các công việc liên quan đến mô hình hóa 2D/3D: tư vấn, thiết kế, tính toán, mô phỏng kỹ 

thuật và giải pháp phần mềm kỹ thuật cho các khách hàng.

 Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Advantech, Jsc. cam kết mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng thông qua việc cung cấp những sản phẩm và 

dịch vụ tiên tiến nhất, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và với giá cả hợp lý.

Để trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm tính toán mô phỏng kỹ thuật (phần mềm 

CAE) ở Việt Nam và trong khu vực, Advantech, Jsc. định hướng phát triển bền vững trên nền tảng của sự kết 

hợp hài hòa giữa tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm của mỗi thành viên.

Advantech, Jsc. có hơn 30 nhân viên (kể cả đội ngũ chuyên gia tư vấn và cộng tác viên) trong đó có 

8 tiến sĩ và 13 thạc sỹ.
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Đào tạo ANSYS Fluent T6/2014 và ANSYS Mechanical T7/2014
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