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Abstract: Today, synchronous joints occur most commonly in standard motor vehicles due to their
ability to transfer motion between axes. However, to understand the principle of operation of this
type of joints, it is necessary to have good knowledge of spatial and graphic geometry, so that joint
coupling is an interesting example for students at technical schools to apply graphic knowledge.
The article shows the application of projection in the study of practical problems, which helps
students understand and enjoy more with the subject.
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1. Mở đầu
Hình học Họa hình (HHHH) là môn học nghiên cứu
cách biểu diễn các đối tượng hình học từ không gian n
chiều lên không gian (n - 1) chiều và giải các bài toán
trên không gian (n - 1) chiều đó. Để tiếp cận môn học,
sinh viên (SV) cần nắm vững những kiến thức cơ bản
về hình học không gian và phương pháp biểu diễn trong
Hình họa - đây là điều khó khăn đối với SV khi nghiên
cứu môn học. Thực tế dạy học môn HHHH cho thấy,
nhiều SV giải bài toán hình họa còn máy móc và không
hiểu bản chất. Giảng viên khi dạy học môn học này cần
khai thác những ứng dụng của HHHH trong các môn
học chuyên ngành. Trong kĩ thuật cơ khí, những nguyên
lí cấu tạo, hoạt động, chế tạo,… rất trừu tượng, đặc biệt
là với những chi tiết máy với cơ chế hoạt động phức
tạp. Điều này có thể được khắc phục khi ứng dụng kiến
thức của HHHH trong biểu diễn vật thể và giải một số
bài toán.
Bài viết nhằm đẩy mạnh việc kết nối dạy học môn
HHHH cho SV trường kĩ thuật với nội dung về khớp cầu
đồng tốc, giúp các em tiếp cận các bài toán thực tiễn,
hứng thú khi nghiên cứu môn học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Liên hệ với nội dung về khớp chữ thập (khớp
Kardan) trong dạy học Hình học Họa hình
Trong giảng dạy về môn Nguyên lí máy cho SV các
trường kĩ thuật nói chung và chế tạo máy nói riêng, SV
thường rất khó tưởng tượng về cấu tạo và nguyên lí hoạt
động khi nghiên cứu về khớp cầu đồng tốc. Tuy nhiên,
điều này được cụ thể hóa với cách biểu diễn hình chiếu
của chúng. Do vậy, cần nghiên cứu và kết nối kiến thức
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môn HHHH (cơ sở là hình học không gian) với kiến thức
chuyên ngành nhằm cung cấp cho SV công cụ hữu hiệu
để hiểu và tiếp cận nội dung môn học dễ dàng hơn.
Trục Kardan xuất hiện trên ôtô, ở những vị trí có sự
thay đổi về tính đồng trục trên đường truyền lực và luôn
thay đổi vị trí, khoảng cách trong quá trình hoạt động.
Trục Kardan để truyền mô men, khớp Kardan vừa để
truyền mô men, vừa để thay đổi phương truyền. Một bộ
truyền động Kardan có thể có từ hai trục trở lên, kết hợp
với một hoặc nhiều khớp Kardan (xem hình 1).

Hình 1. Khớp nối Kardan
Chuyển động của trục máy s1 quay xung quanh trục
a10 với vận tốc góc 𝜔10 được truyền thành chuyển động
quay của trục máy s2 quanh trục a20, với vận tốc góc
𝜔20 nhờ khớp chữ thập S3. Trong đó, S3 liên kết các trục
s1 và s2 nhờ hai trục quay trực giao cắt nhau a31 và a32,
nghĩa là: 𝑎10 ⊥ 𝑎31 ⊥ 𝑎32 ⊥ 𝑎20 (1).
̂
Với góc 𝛽 = (𝑎10
, 𝑎20 ) ≠ 0, ứng với truyền động
nhờ khớp chữ thập không đồng tốc, quan hệ giữa góc
quay 𝜑10 của trục s1 với 𝜑20 của trục s2 theo phương
1
trình: tan 𝜑20 = cos 𝛽 tan 𝜑10 (2).
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Chứng minh công thức (2) (xem hình 2):

Truyền động không đồng tốc có thể được khắc phục
nhờ sử dụng hai khớp chữ thập liên tiếp với cùng góc
lệch (𝛽1 = 𝛽2 ). Điều này không có nghĩa là hai trục dẫn
động song song với nhau. Tuy nhiên, cần đảm bảo điều
kiện ban đầu như đã nêu trên đối với hai khớp.
Giả thiết các trục a10, a20 song song mặt phẳng hình
chiếu đứng 𝑃1 và vị trí ban đầu OA0B0 của khớp chữ thập
(xem hình 4). Cho β = 380, góc quay của trục dẫn 𝜑10 =
300 . Hãy xác định góc quay tương ứng của trục bị dẫn
𝜑20 và thiết lập phương trình (2).

Hình 2
Gọi β = (a10, a20); A0, A nằm trong mặt phẳng qua O
và vuông góc a10. B0, B nằm trong mặt phẳng qua O và
vuông góc với a20, OA0 ⊥ OB0. Khi quay A0, A vạch lên
đường tròn (C1); B0, B vạch lên đường tròn (C2), OB0 là
giao tuyến của hai mặt phẳng chứa (C1), (C2).
Hạ BH ⊥ (C1), OH cắt (C1) tại M, HI ⊥ OB0 = I, AK
⊥ OA0 = K. Theo định lí ba đường vuông góc, ta có: BI
̂
̂ = ((C1), (C2)) = (a10
⊥ OB0 → 𝐵𝐼𝐻
, a20 ) = β (góc phẳng
nhị diện = góc tạo bởi hai đường thẳng a10 ⊥ (C1), a20 ⊥
(C2)).
̂ =
Mặt khác: OA0 ⊥ OB0 và OA ⊥ OB → 𝐴𝑂𝐾
̂
𝐼𝑂𝐻 = 𝜑10 (góc có cạnh tương ứng vuông góc).
Xét các tam giác vuông BIH, OIB, ta có: cosβ =
̂ = 𝐼𝐻; tan 𝜑10 = 𝐼𝐻; tan 𝜑20 = 𝐼𝐵
c𝑜𝑠 𝐵𝐼𝐻
→
𝐼𝐵
𝑂𝐼
𝑂𝐼
1

tan 𝜑20 = cos 𝛽 tan 𝜑10 .
Để chứng minh công thức (2), đòi hỏi SV cần nắm
vững kiến thức hình học ở phổ thông. Dựa trên nguyên
tắc biểu diễn trong HHHH, SV dễ dàng hơn khi chứng
minh công thức, đặc biệt cách biểu diễn trên không gian
2 chiều của vật thể giúp các em hiểu rõ môn học và ứng
dụng trong thực tiễn.
Ví dụ: Vị trí 𝜑10 = 𝜑20 = 0, trục a31 nằm trong mặt
phẳng chứa a10 và a20 trong khi trục a32 vuông góc với
mặt phẳng đó (xem hình 3).

Hình 4
Sử dụng kiến thức môn HHHH: Trục a10 vuông góc với
mặt phẳng chiếu cạnh 𝑃3 , do đó góc quay của trục dẫn 𝜑10
là góc thật. Trong mặt phẳng, hình chiếu phụ với hướng
chiếu 𝑎20 , góc quay của trục bị dẫn 𝜑20 cũng là góc thật.
Trục 𝑎32 luôn song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh
nên là đường thẳng chiếu đứng. Theo định lí về hình chiếu
′′′′
′′′′
vuông góc của góc vuông: 𝑎31
⊥ 𝑎32
, để thiết lập bài
toán, ta sử dụng các điểm 𝐴 ∈ 𝑎31 và 𝐵 ∈ 𝑎32 cách đều
giao điểm O của hai trục quay một khoảng r. Vị trí ban đầu
của các điểm này được kí hiệu là A0 và B0.
Phương trình (2) có thể rút ra trực tiếp từ quy tắc chiếu
cạnh, do các khoảng cách trong hình chiếu cạnh và hình
chiếu phụ bằng nhau. Đối với khớp Kardan, các trục a10 và
a20 có vị trí cố định và khớp trung gian OAB, vì OA = OB
= r, các điểm A và B chuyển động trên đường tròn (biểu
diễn bằng đường chấm gạch trên hình 5) tâm O, bán kính r.
̂ = 900 , cung tròn 𝐴𝐵 ∈
Vì đoạn 𝐴𝐵 = 𝑟√2 và góc 𝐴𝑂𝐵
𝑆3 chuyển động trượt kép trên mặt cầu so với S0.

Hình 5

Hình 3
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2.2. Liên hệ với nội dung về khớp cầu đồng tốc trong
dạy học Hình học Họa hình
Vấn đề đặt ra làm thế nào để truyền chuyển động
đồng tốc. Gọi a10 và a20 là trục của các khối trụ tròn xoay
có cùng bán kính r. Trên các mặt trụ này, chọn các đường
sinh e1 và e2 có vị trí ban đầu nằm trên [a10; a20]. Để có sự
truyền động đồng tốc thì tại mỗi thời điểm, đường e1 và
e2 phải cắt nhau tại một điểm S thuộc mặt phẳng đối xứng
(mặt phẳng đồng tốc) 𝜎.
Giao điểm S chuyển động trên giao tuyến của trụ tròn
xoay cắt bởi mặt phẳng, là đường elip trong mặt phẳng
𝜎. Do đó, với góc 𝛽 ≠ 0 thì điểm S không cố định trên
S1 và S2. Không tồn tại hệ nào cùng chứa các giao điểm
S này vì khoảng cách giữa chúng thay đổi trong chuyển
động quay. Điều này có thể khó hình dung trong thực tế,
nhưng sẽ dễ dàng hơn bằng phương pháp biểu diễn hình
chiếu trong HHHH (so sánh với hình chiếu cạnh trong
hình 6, 7).

Hình 6

Hình 7
Điều kiện đồng tốc S ∈ 𝜎 cũng có thể được rút ra từ
điều kiện giao tuyến OS của các mặt phẳng kinh tuyến
𝜇1 = [𝑎10 , 𝑒1 ] và 𝜇2 = [𝑎20 , 𝑒2 ] luôn nằm trên mặt
phẳng đồng tốc 𝜎. Ở các khớp cầu đồng tốc, các điểm
này được cụ thể hóa bằng các viên bi có tâm nằm trên
mặt phẳng đồng tốc 𝜎 và luôn cách tâm O một khoảng
𝜌. Tâm của các viên bi chuyển động trên đường tròn tâm
O bán kính 𝜌 trong mặt phẳng 𝜎. Các vị trí này được đảm
bảo nhờ vòng cách bi S3. Tâm các viên bi có thể chuyển
động trên S1 theo đường tròn tâm O trong mặt phẳng 𝜇1
quanh trục 𝑎10 , chuyển động này thực hiện được nhờ các
rãnh dọc ở đầu trục S1. Đầu cuối của S3 đóng vai trò vòng
ngoài, có các rãnh dọc phía trong. Nhờ đó, tâm các viên
bi chuyển động tương tự trên S2 trong mặt phẳng 𝜇2
quanh trục 𝑎20 . Hình 8 biểu diễn vòng ngoài được cắt
đôi. Các rãnh dọc được đánh bóng theo mặt xuyến. Tuy

nhiên, tâm các viên bi không chuyển động như nhau trên
đường tròn bán kính 𝜌 trong mặt phẳng 𝜎. Điều này có
thể dễ dàng nhận thấy theo hình chiếu cạnh trong hình 7,
trong đó tâm của 4 viên bi được vẽ xen kẽ. Các khoảng
cách giữa hai tâm bi kề nhau rõ ràng không bằng nhau.
Do đó, vòng cách trên S3 phải có các rãnh dọc. Các rãnh
này có thể dễ dàng quan sát được đối với viên bi trực diện
trong hình chiếu đứng ở hình 8.

Hình 8
Như vậy, thông qua việc trình bày ví dụ về khớp cầu
đồng tốc ở trên đã làm sáng tỏ về cơ cấu hoạt động và
nguyên lí chế tạo đối với các chi tiết. Qua đó thấy được
vai trò của môn HHHH khi tiếp cận các môn học chuyên
ngành kĩ thuật.
3. Kết luận
Bài viết đã đề cập những thuận lợi nhất định khi nghiên
cứu về nguyên lí hoạt động của khớp cầu đồng tốc - trường
hợp đặc biệt của khớp Kardan khi sử dụng phương pháp
biểu diễn trong HHHH. Qua đó, SV có thể hiểu về nguyên
lí chế tạo và hoạt động của khớp cầu đồng tốc.
Khi dạy học môn HHHH, giảng viên có thể thiết kế
các bài toán gắn với thực tiễn lồng ghép trong các nội
dung bài học, nhằm giúp SV hứng thú hơn, kích thích tư
duy sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả
môn học.
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