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Với mục tiêu nghiên cứu là thiết lập mối quan hệ giữa các thông số công nghệ với khả 

năng tạo hình, lượng phục hồi, chất lượng bề mặt vật liệu tấm và năng suất tạo hình khi 

gia công bằng phương pháp công nghệ tạo hình cục bộ liên tục đơn điểm (Single Point 

Incremental Forming - SPIF) với các nhóm vật liệu tiêu biểu; thiết lập phương trình hồi 

quy, tối ưu hóa các thông số công nghệ theo hàm mục tiêu là các thông số đầu ra mong 

muốn và xây dựng các công cụ tra cứu chế độ tạo hình SPIF theo các thông số đầu ra 

gồm phần mềm, bảng biểu để sử dụng trong thực tiễn, Luận án đã thực hiện:  

 Nghiên cứu thực nghiệm gia công mẫu trên máy SPIF chuyên dùng để xác định 

mối quan hệ giữa các thông số công nghệ với khả năng tạo hình và lượng phục hồi 

sau tạo hình (Springback), độ nhấp nhô bề mặt mẫu và năng suất tạo hình;  

 Sử dụng phần mềm ABAQUS để thực hiện mô phỏng số quá trình tạo hình SPIF, 

xác định mối quan hệ giữa các thông số công nghệ với khả năng tạo hình và lượng 

phục hồi sau tạo hình, sau đó so sánh và kiểm chứng với các kết quả thực nghiệm; 

 Tính toán quy hoạch thực nghiệm thiết lập phương trình hồi quy, tối ưu hóa các 

thông số công nghệ theo hàm mục tiêu là các thông số đầu ra mong muốn, từ đó 

xây dựng các công cụ (phần mềm, bảng biểu) tra cứu chế độ gia công tạo hình 

SPIF để ứng dụng trong thực tế. 

Luận án đã đạt được một số kết quả sau: 

 Xây dựng được các phương trình hồi quy biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số 

công nghệ như bước xuống z, tốc độ tiến dụng cụ Vxy, đường kính dụng cụ D, số 

vòng quay n  của dụng cụ với khả năng tạo hình, lượng phục hồi sau tạo hình 

quyết định độ chính xác kích thước, chất lượng bề mặt và năng suất tạo hình cho 

các nhóm vật liệu phổ biến trong sản xuất như nhôm, thép thường và thép không 

gỉ, phục vụ cho thực tế tạo hình bằng SPIF. 



 Tối ưu hóa các thông số công nghệ theo hàm mục tiêu là các thông số đầu ra mong 

muốn, từ đó xây dựng được phần mềm và biểu bảng tra cứu chế độ gia công tạo 

hình SPIF để ứng dụng trong thực tế. 

 


