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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

 

Tên luận án:                   Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu trong một số ngành 

công nghiệp 

Chuyên ngành:               Công nghệ chế tạo máy 

Mã số:                             62.52.04.01 

Họ và tên NCS:               Trần Đăng Bổng 

Người hướng dẫn:           PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn 

                                        PGS. TS. Nguyễn Thanh Nam 

Tên cơ sở đào tạo:          Trường Đại học Bách Khoa  - ĐHQG TP.HCM 

 

Tóm tắt nội dung luận án: 

Trong sản xuất công nghiệp, số lượng chi tiết được gia công cắt từ vật liệu tấm 

chiếm tỷ trọng rất lớn. Tiết kiệm vật liệu là yếu tố quan trọng để hạ giá thành sản 

phẩm. Việc sắp xếp sơ đồ cắt chi tiết trên tấm vật liệu sao cho tối ưu là việc lựa chọn 

phương án sắp xếp tốt nhất sao cho có hệ số sử dụng vật liệu là cao nhất. 

Luận án này nghiên cứu việc tối ưu hóa sơ đồ cắt một loại chi tiết hai chiều có hình 

dạng phức tạp, bất kỳ sắp xếp theo hệ tịnh tiến song song trên tấm vật liệu tấm hình 

chữ nhật hoặc tấm dạng cuộn có kích thước chiều dài và chiều rộng là cố định. Luận án 

đã đưa ra các cơ sở toán học như đường mút, hàm đường mút; đường tựa, hàm đường 

tựa. Trên cơ sở các khái niệm này, các giải thuật, các mô hình toán học, các phần mềm 

ứng dụng để giải các bài toán tối ưu hóa sơ đồ cắt chi tiết từ vật liệu tấm trong sản xuất 

của một số ngành công nghiệp như ngành cơ khí, giày dép, chế biến gỗ và một số 

ngành khác đã được xây dựng đảm bảo tiết kiệm thời gian, tiết kiệm vật liệu.  
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Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của luận án là xây dựng hệ thống các giải thuật tối ưu hóa sơ đồ cắt một 

loại chi tiết có hình dạng phức tạp bất kỳ, từ đó thiết kế và lập trình phần mềm để ứng 

dụng cho các ngành cơ khí chế tạo, giày dép và chế biến gỗ nhằm đạt hiệu quả sử dụng 

vật liệu cao. 

 

Nội dung nghiên cứu: 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, các nội dung nghiên cứu đã được thực hiện như sau: 

1. Xây dựng các cơ sở toán học cho bài toán tối ưu hóa sơ đồ cắt. 

2. Số hóa đường biên chi tiết phẳng có hình dạng bất kỳ.. 

3. Xây dựng các giải thuật, các mô hình tối ưu hóa sơ đồ cắt chi tiết trong một số 

ngành công nghiệp. 

4. Thiết kế và lập trình phần mềm ứng dụng sơ đồ cắt chi tiết từ vật liệu dạng tấm 

cho một số ngành công nghiệp. 

 

Các kết quả chính của luận án: 

Những kết quả mới đã đạt được bao gồm: 

1. Tự động hóa quá trình số hóa đường biên chi tiết bằng việc ứng dụng các công cụ 

tin học là thuật toán nhuộm màu và quét dòng để trích tọa độ điểm trên đường biên. 

2. Xây dựng các cơ sở toán học, các khái niệm hình học như đường tựa, hàm đường 

tựa, đường mút, hàm đường mút, hình bình hành cơ sở, … để giải quyết bài toán tối 

ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu tấm. 

3. Xây dựng được các giải thuật của sơ đồ cắt tối ưu áp dụng trong một số ngành công 

nghiệp cơ khí, giày dép, chế biến gỗ. 

4. Xây dựng phần mềm BK-Nesting trên cơ sở dùng ngôn ngữ lập trình Delphi phiên 

bản 7.0. Sơ đồ cắt tối ưu và cơ sở dữ liệu các thông số sơ đồ cắt có khả năng kết nối 
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với máy cắt dập CNC tự động hóa khâu tích hợp CAD/CAM/CNC. Phần mềm này 

đã được áp dụng tốt tại 5 Công ty.  

 

Những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn của luận án: 

Đề  tài mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn là đã đề xuất được các cơ sở toán học 

và tin học để xây dựng hệ thống các giải thuật cho tối ưu hóa sơ đồ cắt chi tiết từ phôi 

tấm ứng dụng trong một số ngành công nghiệp.  Phần mềm BK-Nesting được xây dựng 

từ kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng có hiệu quả vào trong sản xuất. 

 

Hướng phát triển của đề tài: 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận án này, tác giả đề xuất một số nghiên cứu 

tiếp theo là: 

- Nghiên cứu xây dựng các giải thuật giải bài toán tối ưu sơ đồ cắt cho nhiều loại 

chi tiết khác nhau sắp xếp trên tấm vật liệu có biên dạng bất kỳ nhằm giải quyết 

bài toán sắp xếp sơ đồ cắt mang tính tổng quát và có thể áp dụng cho các ngành 

công nghiệp như may mặc, giày da. 

- Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ sắp xếp tổ hợp chi tiết theo không gian ba chiều. 

 

 

 

    Người hướng dẫn:                                                           Nghiên cứu sinh 

 

 

 

PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn    PGS. TS. Nguyễn Thanh Nam     Trần Đăng Bổng 


