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Phân tích quá trình lực học đầu kẹp nén vào chân kẹp    
1.1. Tóm tắt bài toán 
Hình 1 thể hiện kết cấu một kẹp đàn hồi, giả thiết bản đáy đầu kẹp và chân kẹp có tính 
cứng, thử tiến hành phân tích quá trình lực học đầu kẹp nén vào chân kẹp. 
Tham số vật liệu: 
Môđun đàn hồi E=3600Mpa; 

Hệ số Poisson ν=0.32; 

Hệ số ma sát µ=0.2 
Toạ độ các điểm trên hình vẽ như sau: 
A (5,40,0);  B (12.7,40,0); 
C (15,48.5,0);  D (10,50,0); 
E (12.5,60,0);  F (5,60,0); 
G (12.5,30,0); H (10,20,0); 
I (15,18.5,0); J (10,0,0); 
K (20,0,0); L (20,30,0) 

 
Hình 1: Kết cấu kẹp 

1.2. Phân tích bài toán 
Do bản đáy của đầu kẹp và chân kẹp có tính cứng, trong quá trình thiết lập mô hình 
không xét đến; căn cứ vào tính chất đối xứng, thiết lập mô hình hình hình học ½ đầu kẹp 
và chân kẹp đồng thời lựa chọn phần tử kết cấu PLANE42 và phần tử tiếp xúc 
TARGE169, CONTA171 tiến hành tính toán phân tích. 

1.3. Trình tự tính toán phân tích 
1. Thiết lập môi trường vật lý 

(1) Từ Menu [Start → All Programs → ANSYS 11.0 → ANSYS Product Launcher”] 
xuất hiện cửa sổ màn hình [  11.0: ANSYS Product Launcher]. 

(2) Trong lựa chọn [File Management] ở [Working Directory] lựa chọn thư mục làm 
việc [D:\ANSYS11\Huong dan su dung], ở [Job Name] nhập tên văn bản [Kepdanhoi]. 

(3) Nhấn  xuất hiện cửa sổ thao tác GUI của ANSYS 11.0. 

(4) Định nghĩa tiêu đề công việc: Từ [Utility Menu → File → Change Title] xuất hiện 
cửa sổ [Change title], nhập tên công việc [PHAN TICH LIEN KET TIEP XUC], sau đó 

nhấn . 
2. Định nghĩa loại hình phần tử  

(1) Từ [Main Menu → Preprocessor → Element Type → Add/Edit/Delete] xuất hiện 

cửa sổ [Element Types], nhấn .  
(2) Trong cửa sổ bên trái lựa chọn [Structural Solid] tương ứng bên phải lựa chọn 

[Quad 4node 42], trong [Element type reference number] nhập giá trị 1, nhấn  
hoàn thành định nghĩa phần tử PLANE42. Tiếp tục trong cửa sổ bên trái lựa chọn 
[Contact], bên phải lựa chọn [2D 2 nd suf 171], trong [Element type reference number] 

nhập giá trị 2, cuối cùng nhấn  đóng cửa sổ lựa chọn phần tử. 

(3) Trong cửa sổ [Element Type] lựa chọn phần tử PLANE42 sau đó nhấn  
xuất hiện cửa sổ [PLANE42 element type options], trong [Element behavior K3] lựa 



 

 2 

chọn trong menu [Plane strs w/thk], các hạng mục khác sử dụng mặc định, cuối cùng 

nhấn  đóng cửa sổ lựa chọn. 

(4) Trong cửa sổ [Element Types] lựa chọn phần tử CONTA171 sau đó nhấn  
xuất hiện cửa sổ [CONTA171 element type options], trong [Attached Superelement K3] 
lựa chọn trong menu [Plane strs w/thk], các hạng mục khác sử dụng mặc định, cuối cùng 

nhấn  đóng cửa sổ lựa chọn. 

(5) Nhấn  đóng cửa sổ [Element Type]. 

(6) Từ [Main Menu → Preprocessor → Real Constants → Add/Edit/Delete] xuất 

hiện cửa sổ [Real Constants], nhấn  xuất hiện cửa Element Type for Real 

Constants. Trong cửa sổ lựa chọn Type 1 PLANE42, nhấn  xuất hiện cửa sổ 
[Real Constant Set Number 1, for PLANE42], trong [Real Constant Set No. ] nhập giá trị 

1, trong [Thickness THK] nhập giá trị 5, nhấn  đóng cửa sổ khai báo. 
(7) Tiếp tục trong cửa sổ [Real 

Constants], nhấn  lại xuất hiện cửa 
sổ Element Type for Real Constants. Trong 
cửa sổ lựa chọn Type 2 CONTA171, nhấn 

 xuất hiện cửa sổ [Real Constant 
Set Number 2, for CONTA171], trong 
[Real Constant Set No. ] nhập giá trị 2, 
trong [Superelement thickness] nhập giá trị 
5, trong [Normal penalty stiffness] nhập 
giá trị 6000, các hạng mục khác nhận giá 

trị mặc định như hình 2, nhấn  
đóng cửa sổ khai báo. 

(8) Nhấn  đóng cửa sổ [Real 
Constants]. 
 

 
Hình 2: Khai báo hằng số thực cho phần tử 

CONTA171 
3. Định nghĩa tham số tính năng vật liệu 

(1) Từ [Main Menu → Preprocessor → Material Props → Material Models] xuất hiện 
cửa sổ [Define Material Model Behavior]. 

(2) Trong cửa sổ Define Material Model Behavior sau khi nhấn đúp [Structural → 

Linear → Elastic → Isotropic] xuất hiện cửa sổ [Linear Isotropic Properties for Material 

Number 1], nhập giá trị EX là [3600], nhập giá trị PRXY là [0.32], nhấn  đóng 
cửa sổ khai báo. 

(3) Trong cửa sổ Define Material Model Behavior tiếp tục nhấn đúp [Structural → 
Friction Coefficient] xuất hiện cửa sổ [Friction Coefficient for Material Number 1], trong 

[MU] nhập giá trị 0.1, nhấn  đóng cửa sổ khai báo. 



 

 3 

(4) Trong cửa sổ [Define Material Model Behavior] lựa chọn [Material → Exit] để 
đóng cửa sổ. 

4. Thiết lập mô hình hình học, phân chia mạng lưới phần tử 

(1) Nhập điểm đặc trưng: Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → 

Keypoint  → In Active CS] xuất hiện cửa sổ [Create Keypoints in Active Coordinate 
System]. Trong [NPT Keypoint number] nhập giá trị [1], trong [X, Y, X Location in 

active CS] nhập giá trị [10,0,0] sau đó nhấn , tạo được điểm đặc trưng 1. Tiếp tục 
như vậy trong [NPT Keypoint number] nhập các giá trị [2], [3], [4], [5], [6], tương ứng 
trong [X, Y, X Location in active CS] nhập các giá trị [20,0,0], [15,18.5,0], [10,20,0], 

[12.5,30,0], [20,30,0], cuối cùng nhấn . 

(2) Hiển thị mã số điểm đặc trưng, đoạn thẳng và mặt: Từ [Unility Menu  → 

PlotCtrls → Numbering] xuất hiện cửa sổ [Plot Numbering Controls], trong [KP 
Keypoint numbers], [LINE Line numbers] và [AREA numbers] dùng chuột nhấn Off 

thành On, các giá trị khác mặc định, cuối cùng nhấn  đóng cửa sổ. 

(3) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Lines → Lines →  
Straight line] xuất hiện cửa sổ [Create straight lines], dùng chuột nhấn vào hai điểm đặc 

trưng 1, 3 sau đó nhấn  ta được đoạn  thẳng L1, tương tự như vậy lần lượt với  
các điểm đặc trưng [3,4], [4,5], [5, 6], [6,2], [2,1] được đoạn thẳng L2 đến L6, cuối cùng 

nhấn . 

(4) Từ Menu [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Areas → 

Arbitrary → by Lines] xuất hiện cửa sổ [Create Area by lines], trên cửa sổ màn hình 

dùng chuột lựa chọn các đường thẳng L1, L2, L3, L4, L5 và L6 sau đó nhấn  sẽ 
phát sinh mặt A1. 

(5) Từ Menu [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Copy → Line] xuất hiện 
menu lựa chọn các đường thẳng cần sao chép [Copy Lines], dùng chuột lựa chọn các 

đường thẳng L1, L2, L3 (hoặc nhập giá trị 1, 2, 3) sau đó nhấn  xuất hiện cửa sổ 

[Copy Lines], tiến hành nhập các giá trị ITEM=2, DX = DY= DZ =0, nhấn  để 
đóng cửa sổ. 

(6) Tạo thêm điểm đặc trưng: Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → 

Create → Keypoint  → In Active CS] xuất hiện cửa sổ [Create Keypoints in Active 
Coordinate System], trong [NPT Keypoint number] nhập giá trị [11], trong [X, Y, X 

Location in active CS] nhập giá trị [5,0,0] sau đó nhấn , tạo được điểm đặc trưng 
11. Tiếp tục như vậy trong [NPT Keypoint number] nhập các giá trị [12] tương ứng trong 

[X, Y, X Location in active CS] nhập các giá trị [5,30,0], cuối cùng nhấn . 

(7) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Lines → Lines →  
Straight line] xuất hiện cửa sổ [Create straight lines], dùng chuột nhấn vào hai điểm đặc 

trưng 7, 11 sau đó nhấn  để tạo 1 đoạn thẳng, tương tự như vậy lần lượt với  các 

điểm đặc trưng [11,12], [12,10] tạo thành 2 đoạn thẳng, cuối cùng nhấn . 

(8) Lựa chọn tất cả các đoạn thẳng không thuộc trên mặt: Từ [Unility Menu  → 

Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu thứ nhất lựa chọn 
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[Lines],trong menu thứ hai lựa chọn [Attached to], trong menu thứ ba lựa chọn [Areas], 

trong menu thứ năm lựa chọn [Unselect] sau đó nhấn . 

(9) Từ Menu [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Areas → 

Arbitrary → by Lines] xuất hiện cửa sổ [Create Area by lines] sau đó nhấn [Pick All] 
được mặt A2. 

(10) Từ [Unility Menu  → Select → Everything] để lựa chọn tất cả thực thể. 

(11) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Areas → Rectangle 

→ By Dimensions] xuất hiện cửa sổ [Create Rectangle by Dimensions], trong [X1, X2 
X-coordinates] nhập giá trị [0,15], trong [Y1,Y2 Y coordinates] nhập giá trị [0,10] sau 

đó nhấn  được mặt A3. 

(12) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Operate → Booleans → 

Subtract → Areas] xuất hiện cửa sổ lựa chọn [Subtract Areas], dùng chuột lựa chọn mặt 

A2 (hoặc nhập giá trị 2 trong cửa sổ) sau đó nhấn , tiếp tục lựa chọn mặt A3 

(hoặc nhập giá trị 3 trong cửa sổ) sau đó nhấn  ta được kết quả như hình 3. 

 
Hình 3 

(13) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Move/Modify → Areas → 
Areas] xuất hiện cửa sổ lựa chọn [Move Areas], dùng chuột lựa chọn mặt A4 (hoặc nhập 

giá trị 4 trong cửa sổ) sau đó nhấn  xuất hiện cửa sổ khai báo [Move Areas], 

trong [DY Y-offset in active CS] nhập giá trị 30, cuối cùng nhấn . 

(14) Từ [Unility Menu  → Select → Everything] để lựa chọn tất cả thực thể. 

(15) Từ [Main Menu → Preprocessor → Numbering Ctrls → Compress Numbers] 
xuất hiện cửa sổ [Compress Numbers], trong [Label Item to be compressed] lựa chọn 

[All] sau đó nhấn  để đánh mã số lại tất cả thực thể.  

(16) Lựa chọn [Utility → Plot → Areas], cửa sổ màn hình ANSYS sẽ hiển thị mô 
hình hình học ½ đầu kẹp và chân kẹp như hình 4. 
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Hình 4: Mô hình hình học ½ đầu kẹp và chân kẹp 

(17) Lặp lại quá trình thao tác bước 1, trong cửa sổ màn hình ANSYS tạo hai điểm 
đặc trưng: 11 (5, 50, 0); 12 (20, 18.5, 0) 

(18) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Lines → Lines →  
Straight line] xuất hiện cửa sổ lựa chọn [Create straight lines], dùng chuột nhấn vào hai 

điểm đặc trưng 20, 8 sau đó nhấn , tiếp tục với điểm đặc trưng 3, 21 để tạo thành 

2 đoạn thẳng, cuối cùng nhấn . 

(19) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Operate → Booleans → 

Divide → Area by Line] xuất hiện cửa sổ [Divide Area by Line] dùng chuột lựa chọn 

mặt A2 sau đó nhấn , tiếp tục lựa chọn đường thẳng L13, cuối cùng nhấn 

 để thực hiện chia mặt A2 thành hai phần qua đường thẳng L13. 

(20) Tiếp tục từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Operate → Booleans 

→ Divide → Area by Line] xuất hiện cửa sổ [Divide Area by Line] dùng chuột lựa chọn 

mặt A1, nhấn  sau đó lựa chọn đường thẳng L14, cuối cùng nhấn  để 
thực hiện chia mặt A1 thành hai phần qua đường thẳng L14. 

(21) Từ [Main Menu → Preprocessor → Numbering Ctrls → Compress Numbers] 
xuất hiện cửa sổ [Compress Numbers], trong [Label Item to be compressed] lựa chọn 

[All] sau đó nhấn  để đánh mã số lại tất cả thực thể. 

(22) Lựa chọn [Main Menu → Preprocessor → Meshing → Size Controls → 

ManualSize → Global → Size] xuất hiện cửa sổ [Global Element Sizes], trong [NDIV 

No. of element divisions] nhập giá trị 4 sau đó nhấn . 

 (23) Từ [Main Menu → Preprocessor → Meshing → Mesh → Areas → Mapped → 
By corners] xuất hiện cửa sổ lựa chọn [Map Mesh Area by], dùng chuột lựa chọn phần 

mặt A3 sau đó nhấn  , lựa chọn 4 điểm đặc trưng của mặt A3 13, 12, 11, 7 tiếp 

tục nhấn . Tương tự như vậy lựa chọn phần mặt A4, nhấn , lựa chọn 4 

điểm đặc trưng 4, 5, 6, 14, nhấn  để thực hiện chia phần tử. 

(24) Lựa chọn [Utility → Plot → Lines] để hiện thị tất cả đoạn thẳng. 
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(25) Lựa chọn [Main Menu → Preprocessor → Meshing → Size Controls → 

ManualSize → Lines → Picked Lines] xuất hiện cửa sổ lựa chọn [Element Size on], 
dùng chuột lựa chọn các đường thẳng L14 và L7 trên màn hình đồ hoạ sau đó nhấn 

 xuất hiện cửa sổ [Element Sizes on Picked Lines], trong [No. of element 

divisions] nhập giá trị 5, cuối cùng nhấn . 

(26) Lựa chọn [Main Menu → Preprocessor → Meshing → Size Controls → 

ManualSize → Lines → Picked Lines] xuất hiện cửa sổ lựa chọn [Element Size on], 
dùng chuột lựa chọn các đường thẳng L1 và L10 trên màn hình đồ hoạ sau đó nhấn 

 xuất hiện cửa sổ [Element Sizes on Picked Lines], trong [No. of element 

divisions] nhập giá trị 8, cuối cùng nhấn . 

(27) Từ [Main Menu → Preprocessor → Meshing → Mesh → Areas → Mapped → 
By corners] xuất hiện cửa sổ lựa chọn [Map Mesh Area by], dùng chuột lựa chọn phần 

mặt A2 sau đó nhấn  , lựa chọn 4 điểm đặc trưng của mặt A2 10, 13, 8, 9 tiếp tục 

nhấn . Tương tự như vậy lựa chọn phần mặt A1, nhấn , lựa chọn 4 điểm 

đặc trưng 1, 3, 14, 2, nhấn  thực hiện chia phần tử. 

(28) Lựa chọn [Utility → Plot → Element] để hiển thị kết quả phân chia lưới phần tử 
trong cửa sổ màn hình ANSYS như hình 5. 

 
Hình 5: Mô hình phân chia lưới phần tử ½ đầu kẹp và chân kẹp 

(29) Từ [Unility Menu  → Select → Everything] để lựa chọn tất cả thực thể. 

(30) Từ [Utility Menu → File → Save as] xuất hiện cửa sổ [Save Database], trong 

[Save Database to] nhập tên văn bản [Kepdanhoi_mh.db], sau đó nhấn  để bảo 
lưu quá trình thao tác ở trên. 

5. Tạo đối ma sát 

(1) Lựa chọn [Utility → Plot → Lines] để hiện thị tất cả đoạn thẳng. 

(2) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Lines], trong menu thứ hai lựa chọn [By Num/Pick], trong menu thứ 3 

lựa chọn [From Full], nhấn  xuất hiện cửa sổ lựa chọn đoạn thẳng [Select 
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Lines], dùng chuột lựa chọn đường thẳng L9 (hoặc nhập giá trị 9 trong cửa sổ) sau đó 

nhấn  để kết thúc lựa chọn. 

(3) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Nodes], trong menu thứ hai lựa chọn [Attached to], trong menu thứ 3 

lựa chọn [Lines,all], trong menu thứ 4 lựa chọn [From Full] sau đó nhấn . 

(4) Từ [Utility → Select → Comp/Assembly → Create Component] xuất hiện cửa sổ 
[Create Component] như hình 6, trong [Cname Component name] nhập tên [SNAP1], 

trong [Entity Component is mode of] lựa chọn [Nodes], nhấn  để đóng cửa sổ. 

 
Hình 6: Tạo nhóm  

Thao tác 3 bước trên là lựa chọn mã số tất cả điểm nút ở trên đoạn thẳng L9, 

đồng thời nhóm chúng lại với tên là SNAP1. 

(5) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Lines], trong menu thứ hai lựa chọn [By Num/Pick], trong menu thứ 3 

lựa chọn [From Full], nhấn  xuất hiện cửa sổ lựa chọn đoạn thẳng [Select 
Lines], dùng chuột lựa chọn đường thẳng L3 (hoặc nhập giá trị 3 trong cửa sổ) sau đó 

nhấn  để kết thúc lựa chọn. 

(6) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Nodes], trong menu thứ hai lựa chọn [Attached to], trong menu thứ 3 

lựa chọn [Lines,all], trong menu thứ 4 lựa chọn [From Full] sau đó nhấn . 

(7) Từ [Utility → Select → Comp/Assembly → Create Component] xuất hiện cửa sổ 
[Create Component], trong [Cname Component name] nhập tên [SNAP2], trong [Entity 

Component is mode of] lựa chọn [Nodes], nhấn  để đóng cửa sổ.  
Thao tác 3 bước trên là lựa chọn mã số tất cả điểm nút ở trên đoạn thẳng L3, đồng 

thời nhóm chúng lại với tên là SNAP2. 

(8) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Lines], trong menu thứ hai lựa chọn [By Num/Pick], trong menu thứ 3 

lựa chọn [From Full], nhấn  xuất hiện cửa sổ lựa chọn đoạn thẳng [Select 
Lines], dùng chuột lựa chọn đường thẳng L6 (hoặc nhập giá trị 6 trong cửa sổ) sau đó 

nhấn  để kết thúc lựa chọn. 

(9) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Nodes], trong menu thứ hai lựa chọn [Attached to], trong menu thứ 3 

lựa chọn [Lines,all], trong menu thứ 4 lựa chọn [From Full] sau đó nhấn . 
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(10) Từ [Utility → Select → Comp/Assembly → Create Component] xuất hiện cửa 
sổ [Create Component], trong [Cname Component name] nhập tên [PULL1], trong 

[Entity Component is mode of] lựa chọn [Nodes], nhấn  để đóng cửa sổ.  
Thao tác 3 bước trên là lựa chọn mã số tất cả điểm nút ở trên đoạn thẳng L6, đồng 

thời nhóm chúng lại với tên là PULL1. 

(11) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Lines], trong menu thứ hai lựa chọn [By Num/Pick], trong menu thứ 3 

lựa chọn [From Full], nhấn  xuất hiện cửa sổ lựa chọn đoạn thẳng [Select 
Lines], dùng chuột lựa chọn đường thẳng L2 (hoặc nhập giá trị 2 trong cửa sổ) sau đó 

nhấn  để kết thúc lựa chọn. 

(12) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Nodes], trong menu thứ hai lựa chọn [Attached to], trong menu thứ 3 

lựa chọn [Lines,all], trong menu thứ 4 lựa chọn [From Full] sau đó nhấn . 

(13) Từ [Utility → Select → Comp/Assembly → Create Component] xuất hiện cửa 
sổ [Create Component], trong [Cname Component name] nhập tên [PULL2], trong 

[Entity Component is mode of] lựa chọn [Nodes], nhấn  để đóng cửa sổ.  
Thao tác 3 bước trên là lựa chọn mã số tất cả điểm nút ở trên đoạn thẳng L2, đồng 

thời nhóm chúng lại với tên là PULL2. 

(14) Lựa chọn [Unility Menu  → Select → Everything] để lựa chọn tất cả thực thể. 

(15) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Elements → Elem 
Attributes] xuất hiện cửa sổ [Element Attributes], trong menu [Element type number] lựa 
chọn [2 CONTAC171], trong menu [Real constant set number] lựa chọn [2], các hạng 

mục khác nhận giá trị mặc định sau đó nhấn . 

(16) Từ [Main Menu → Preprocessor → Modeling → Create → Contact Pair] xuất 
hiện cửa sổ [Contact Manager] như hình 7. 

 
Hình 7: Cửa sổ quản lý tiếp xúc 

(17) Trong cửa sổ [Contact Manager] nhấn vào nút [Contact Wizard] (góc trên bên 
trái) sẽ xuất hiện cửa sổ [Contact Wizard], trong [Target Surface] lựa chọn [Nodal 
Component], trong menu bên dưới lựa chọn [SNAP2], các hạng mục khác sử dụng mặc 
định, biểu thị ở hình 8. 

(18) Nhấn [Next] xuất hiện cửa sổ như hình 9, trong [Nodal Component] lựa chọn 
[SNAP1], trong [Contact Element Type] lựa chọn [Surface to surface], các hạng mục 
khác sử dụng mặc định. 



 

 9 

  
Hình 8: Tạo mặt mục tiêu   Hình 9: Tạo mặt ma sát 

(19) Tiếp tục nhấn [Next] xuất hiện cửa sổ hình 10, trong [Coefficient of Friction] 
nhập giá trị 0.1, các giá trị khác sử dụng mặc định. 

(20) Nhấn nút [Optional settings…] xuất hiện cửa sổ [Contact Properties] như hình 
11. Lựa chọn cửa sổ [Basic], trong [Normal Penalty Stiffness] nhập giá trị 0.1, các giá trị 
khác sử dụng mặc định.  

   
   Hình 10: Thiết lập thuộc tính ma sát   Hình 11: Thiết lập thuộc tính Basic 

(21) Lựa chọn cửa sổ [Friction] trong cửa sổ [Contact Properties], trong menu 
[Stiffness matrix] lựa chọn [Unsymmetric], các hạng mục khác nhận giá trị mặc định như 
hình 12. 

(22) Lựa chọn cửa sổ [Misc] trong cửa sổ [Contact Properties], trong menu [Super – 
element usage] lựa chọn [Plane stress with thickness], trong [Element thickness] nhập 

giá trị 5.0, các hạng mục khác nhận giá trị mặc định như hình 13, nhấn  để đóng 
cửa sổ khai báo thuộc tính tiếp xúc. 
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  Hình 12: Thiết lập thuộc tính Friction      Hình 13: Thiết lập thuộc tính Misc 

(23) Trong cửa sổ [Contact Wizard] hình 10 nhấn [Create] để tạo tiếp xúc sẽ xuất 
hiện cửa sổ cảnh báo [Contact Wizard], nhấn [Finish] để đóng cửa sổ. 

(24) Tiếp tục trong cửa sổ [Contact Manager] nhấn vào nút [Contact Wizard], trong 
[Nodal Component] lựa chọn [PULL2], các hạng mục khác sử dụng mặc định. 

(25) Nhấn [Next], trong [Nodal Component] lựa chọn [PULL1], trong [Contact 
Element Type] lựa chọn [Surface to surface], các hạng mục khác sử dụng mặc định. 

(26) Tiếp tục lặp lại các bước thao tác 19 đến 23, cửa sổ [Contact Manager] sau khi 
thao tác hoàn thành cho ở hình 14. 

 
Hình 14: Hiển thị kết quả tạo đối tiếp xúc 

(27) Từ [Utility Menu → File → Save as] xuất hiện cửa sổ [Save Database], trong 

[Save Database to] nhập tên văn bản [Kepdanhoi_tx.db], sau đó nhấn  để bảo 
lưu quá trình thao tác ở trên. 

6. Gia tải và tính toán 

(1) Chỉ định loại hình phân tích: Từ Menu [Main Menu → Solution → Analysis → 

New Analysis], trong [Type of analysis] nhấn lựa chọn [Static], sau đó nhấn . 

(2) Lựa chọn [Main Menu → Solution → Analysis Type → Sol’n Controls] xuất hiện 
cửa sổ [Solution Controls], dùng chuột nhấn vào mục [Basis] tiến hành thiết lập các hạng 

mục như hình 15, sau đó nhấn . 
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Hình 15: Thiết lập hạng mục cơ bản khống chế tính toán 

(3) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Nodes], trong menu thứ hai lựa chọn [By Location], trong menu thứ 3 
lựa chọn [Y coordinates], trong [Min, Max] nhập giá trị 0, các giá trị khác sử dụng mặc 

định, sau đó nhấn  để kết thúc lựa chọn. 
Lựa chọn tất cả điểm nút có toạ độ Y=0, tức là tất cả các điểm nút trên mặt đáy chân 

kẹp. 

(4) Từ [Main Menu → Solution → Define Loads → Apply → Structural → 

Displacement → on Nodes] xuất hiện cửa sổ lựa chọn tiếp điểm cần gán ràng buộc 
[Apply U, ROT on Nodes], nhấn [Pick All] xuất hiện cửa sổ [Apply U, ROT on Node], 
trong [DOFs to be constrained] lựa chọn [All DOF], trong [Apply as] lựa chọn [Constant 

value], trong [Displacement value] nhập giá trị [0], cuối cùng nhấn  đóng cửa sổ 
khai báo. 

(5) Từ [Utility → Select → Entities] xuất hiện cửa sổ [Select Entities], trong menu 
thứ nhất lựa chọn [Nodes], trong menu thứ hai lựa chọn [By Location], trong menu thứ 3 
lựa chọn [Y coordinates], trong [Min, Max] nhập giá trị 60, các giá trị khác sử dụng mặc 

định, sau đó nhấn  để kết thúc lựa chọn. 
Lựa chọn tất cả điểm nút có toạ độ Y=60, tức là tất cả các điểm nút trên mặt đỉnh 

đầu  kẹp. 

(6) Từ [Main Menu → Solution → Define Loads → Apply → Structural → 

Displacement → on Nodes] xuất hiện cửa sổ lựa chọn tiếp điểm cần gán ràng buộc 
[Apply U, ROT on Nodes], nhấn [Pick All] xuất hiện cửa sổ [Apply U, ROT on Node], 
trong [DOFs to be constrained] lựa chọn [UX], trong [Apply as] lựa chọn [Constant 

value], trong [Displacement value] nhập giá trị 0 sau đó nhấn , tiếp tục trong 
[DOFs to be constrained] lựa chọn [UY], trong [Apply as] lựa chọn [Constant value], 
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trong [Displacement value] nhập giá trị -30 như hình 16, cuối cùng nhấn  đóng 
cửa sổ khai báo. 

 
Hình 16: Gán ràng buộc chuyển vị đứng cho đỉnh đầu kẹp 

Gán tải trọng cưỡng bức chuyển vị điểm nút, tất cả điểm nút ở trên mặt đỉnh đầu kẹp 
không cho phép chuyển vị theo phương X, chỉ cho phép chuyển vị theo phương Y xuống 
phía dưới 30 đơn vị. 

(7) Từ [Main Menu → Preprocessor → Coupling/Ceqn → Couple DOFs] xuất hiện 
cửa sổ lựa chọn [Define Coupled DOFs], nhấn [Pick All] xuất hiện cửa sổ [Define 
Coupled DOFs] như hình 17, trong [NSET Setreference number] nhập giá trị 1, trong 

[Lab Degree – of – freedom label] lựa chọn [UY], cuối cùng nhấn . 

 
Hình 17: Mặt đỉnh đầu kẹp chỉ cho phép chuyển động tịnh tiến theo phương Y 

(8) Lựa chọn [Unility Menu  → Select → Everything] để lựa chọn tất cả thực thể. 

(9) Lựa chọn [Main Menu → Solution → Solve → Current LS] xuất hiện hai cửa sổ 
[/STATUS Command] và [Solve Curent Load Step] tóm tắt toàn bộ các thông tin trước 

khi tính toán. Nhấn  để bắt đầu tính toán đến khi xuất hiện thông báo [Soluiton 
is done] biểu thị kết thúc tính toán. 

(10) Từ [Utility Menu → File → Save as] xuất hiện cửa sổ [Save Database], trong 

[Save Database to] nhập tên văn bản [Kepdanhoi_kq.db], sau đó nhấn  để bảo 
lưu kết quả tính toán. 

7. Kiểm tra kết quả tính toán 

(1) Lựa chọn [Main Menu → General Postproc → Read Results → By Load Step] 
xuất hiện cửa sổ [Read Rusults by Load Step Number] như hình 18, trong [SBSTEP 
Substep number] nhập giá trị 4, các hạng mục khác sử dụng mặc định sau đó nhấn 

. 
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Hình 18: Đọc kết quả tính toán theo bước tải trọng  

(2) Từ [Main Menu → General Postproc → Plot Result → Deformed Shape] xuất 
hiện cửa sổ [Plot Deformed Shape], trong [KUND ] nhấn lựa chọn [Def  shape only], sau 

đó nhấn , cửa sổ màn hình ANSYS sẽ hiển thị trạng thái biến hình sau bước tải 
trọng thứ tư như hình 19a. 

(3) Lặp lại quá trình thao tác bước 1 và 2 để hiển thị trạng thái biến hình ở các bước 
tải trọng 6, 7, 8, 9, 10, kết quả hiển thị cho ở hình 19b đến 19f. 

     
  (a)    (b)    (c) 

     
  (d)    (e)    (f) 

Hình 19: Hiển thị kết quả biến hình ở các bước tải trọng khác nhau 
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(4) Lựa chọn [Main Menu → General Postproc → Read Results → By Load Step] 
xuất hiện cửa sổ [Read Rusults by Load Step Number], trong [SBSTEP Substep number] 

nhập giá trị 8, các hạng mục khác sử dụng mặc định sau đó nhấn . 

(5) Từ [Main Menu → General Postproc → Plot Result → Contour Plot → Nodal 
Solution] xuất hiện cửa sổ [Contour Nodal Solution Data], trong [Item to be contoured]  
lựa chọn [DOF solution Translation USUM], các hạng mục khác sử dụng mặc định sau 

đó nhấn , trong cửa sổ màn hình ANSYS thể hiện đường đẳng chuyển vị tổng ở 
bước tải trọng thứ 8 (hình vẽ 20a). 

(6) Từ [Main Menu → General Postproc → Plot Result → Contour Plot → Nodal 
Solution] xuất hiện cửa sổ [Contour Nodal Solution Data], trong [Item to be contoured]  

lựa chọn [Contact Fric Stress SFRI] sau đó nhấn , trong cửa sổ màn hình 
ANSYS thể hiện đường đẳng ứng suất ma sát ở bước tải trọng thứ 8 (hình vẽ 20b). 

(7) Từ [Main Menu → General Postproc → Plot Result → Contour Plot → Nodal 
Solution] xuất hiện cửa sổ [Contour Nodal Solution Data], trong [Item to be contoured]  

lựa chọn [Stress Von Mises SEQV] sau đó nhấn , trong cửa sổ màn hình 
ANSYS thể hiện đường đẳng ứng suất hiệu quả ở bước tải trọng thứ 8 (hình vẽ 20c). 

     
  (a)    (b)    (c) 

Hình 20: Xuất kết quả ở bước tải trọng thứ 8 
(a) Đường đẳng chuyển vị tổng; (b) Đường đẳng ứng suất ma sát; (c) Đường đẳng ứng suất hiệu quả 

Đơn vị ứng suất trên hình vẽ là MPa 

(8) Lựa chọn [Main Menu → General Postproc → Read Results → By Load Step] 
xuất hiện cửa sổ [Read Rusults by Load Step Number], trong [SBSTEP Substep number] 

nhập giá trị 9, các hạng mục khác sử dụng mặc định sau đó nhấn . 
(9) Lặp lại thao tác từ bước 5 đến bước 7 để thể hiện kết quả đường đẳng chuyển vị, 

đường đẳng ứng suất ma sát, đường đẳng ứng suất hiệu quả ở bước tải trọng thứ 9 như 
hình vẽ 21. 
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(a)    (b)    (c) 

Hình 21: Xuất kết quả ở bước tải trọng thứ 9 
(a) Đường đẳng chuyển vị tổng; (b) Đường đẳng ứng suất ma sát; (c) Đường đẳng ứng suất hiệu quả 

 
 
 
 
 
 

 


