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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

Họ tên NCS: VÕ TUYỂN Khóa: 2005 - 2008 
Đề tài luận án: “Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị 

tưới phun” 
Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy Mã số: 62 52 04 01 
Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS. Nguyễn Thanh Nam 
Cán bộ hướng dẫn 2: PGS. TS. Trần Thị Hồng 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 
Trích yếu luận án: 

1) Bổ sung phương trình nồng độ và ứng dụng mô hình rối k-ε cho dòng phun rối 

xoáy, qua đó khép kín mô hình toán biểu diễn dòng phun rối xoáy ứng dụng trong kỹ 

thuật tưới phun. Việc bổ sung phương trình nồng độ cho dòng phun rối xoáy trong hệ 

thống thiết bị tưới phun cho phép xem xét ảnh hưởng của dao động rối lên quá trình trao 

đổi chất trong dòng phun. 

2) Biến đổi hệ phương trình toán biểu diễn dòng phun rối xoáy về dạng tổng quát, 

xây dựng thuật toán giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp khối hữu hạn, kết 

hợp việc sử dụng ma trận ba đường chéo theo một trình tự nhất định với sự hỗ trợ của 

phần mềm Matlab R2008a. 

3) Tính toán mô phỏng số các thông số vật lý của dòng phun rối xoáy. Việc mô 

phỏng trong đoạn đầu của dòng phun cho phép xác định các đặc tính động học của quá 

trình tưới phun và một số thông số hình học của dòng phun ứng với các hệ số xoáy khác 

nhau giúp cho việc thiết kế chế tạo vòi phun và hệ thống tưới phun.  

4) Xây dựng mối liên hệ giữa hệ số cường độ xoáy với các thông số vật lý, thông 

số hình học của dòng phun làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế hệ thống tưới phun khi 

sử dụng đầu phun tạo xoáy. 

5) Thiết kế, chế tạo đầu phun tạo xoáy phục vụ cho mô hình thực nghiệm dòng 

phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun. Việc thiết kế, chế tạo đầu phun tạo 

xoáy cho phép tiến hành thực nghiệm đo đạc các thông số kích thước hình học và thông 

số vật lý của dòng phun để kiểm chứng lại một số thông số của mô hình số. 

6) Xây dựng được mô hình thực nghiệm dòng phun rối xoáy ứng dụng trong kỹ 

thuật tưới phun, tiến hành thực nghiệm và đo đạc các thông số của dòng phun làm cơ sở 
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kiểm chứng kết quả tính toán mô phỏng số từ nghiên cứu lý thuyết. Từ đó, xác định 

được phạm vi hiệu quả nhất của hệ số xoáy trong mô hình thực nghiệm về các tiêu chí 

cho bán kính dòng phun lớn, phân bố cường độ mưa đồng đều trên diện tích tưới và 

chất lượng tưới phun.  

7) Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm, đã xác định được các thông số tối 

ưu của quá trình tưới phun gồm đường kính vòi phun, hệ số xoáy và lưu lượng tưới. 

8) Đã ứng dụng kết quả tính toán mô phỏng số và thực nghiệm (lưu lượng, áp 

suất, hệ số xoáy…) để thiết kế và lắp đặt hệ thống tưới phun mưa sử dụng đầu phun tạo 

xoáy cho một mô hình cụ thể. Sau khi thiết kế và lắp đặt, hệ thống tưới phun mưa sử 

dụng đầu phun tạo xoáy đã hoạt động ổn định, thỏa mãn các tiêu chí bán kính tưới phun 

và độ đồng đều khi tưới. 

9) Tiến hành so sánh kết quả ứng dụng thực tế hệ thống tưới phun tại ba đơn vị 

khác nhau khi sử dụng đầu phun tạo xoáy và các loại đầu phun khác có bán trên thị 

trường cho thấy đầu phun tạo xoáy có nhiều ưu điểm nổi bật: cho tầm phun mưa rộng 

khi hệ số xoáy cao, lượng mưa phân bố đồng đều trên diện tích tưới, cỡ hạt mưa nhỏ, 

tiết kiệm nước và điện năng, tiết kiệm công sức của người lao động, thích hợp với các 

loại cây trồng mềm yếu như hoa, vườn ươm, cây đang ra hoa, thụ phấn và cây trồng cao 

cấp trong nhà kính hay không gian tĩnh lặng và ngoài khả năng tưới còn làm mát cho cây 

trồng và cải tạo vi khí hậu.  

 
Tp. HCM, ngày 02 tháng 5 năm 2013 
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