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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật con 

người ngày càng đòi hỏi trình độ tự động hoá phải càng phát triển để 

đáp ứng được nhu cầu của mình. Tự động hoá phát triển rộng rãi 

trong mọi lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, nó là ngành mũi nhọn 

trong công nghiệp đặc biệt lĩnh vực ngành hàng không. 

Từ những thực tế tại sân bay nhỏ lẻ như sân bay Chu Lai, sân 

bay Buôn mê thuột…việc phân loại hành lý thủ công chưa ứng dụng 

công nghệ tự động phân loại hành lý gây tốn nhân công và thời gian 

phục vụ. Vì vậy để nâng cao chất lượng phục vụ đến khách hàng và 

các Hãng Hàng không, giảm thiểu nhân công đảm bảo tính an toàn, 

tin cậy, nhanh chóng tôi xin chọn đề tài “Thiết kế chế tạo mô hình 

phân loại hành lý tự động trong sân bay” làm mô hình mẫu của một 

hệ thống sản xuất tự động hiện đại với sự kết hợp của các cơ cấu cơ 

khí, truyền động khí nén, điều khiển và giám sát bằng PLC để phục 

vụ công tác giảng dạy và có thể nghiên cứu phát triển ứng dụng tại 

các sân bay. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Thiết kế chế tạo mô hình phân loại hành lý tự động trong sân 

bay làm mô hình mẫu của một hệ thống sản xuất tự động hiện đại với 

sự kết hợp của các cơ cấu cơ khí, truyền động khí nén, điều khiển và 

giám sát bằng PLC để phục vụ công tác giảng dạy và có thể nghiên 

cứu phát triển ứng dụng tại các sân bay nhỏ lẻ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Các mô hình hệ thống sản xuất tự động dùng cho dạy học 

hoặc trong thực tế như hệ thống phân loại tự hành lý tự động tại sân 

bay Đà Nẵng. 

3.1. Phạm vi nguyên cứu 

Nghiên cứu thiết kế cơ khí và chế tạo mô hình băng tải phân 

loại hành lý. 

Nghiên cứu lý thuyết trong lĩnh vực điều khiển tự động bằng 

PLC và khả năng lập trình PLC. 

Nghiên cứu thiết kế điều khiển hệ thống phân loại hành lý 

tự động. 

 Viết chương trình điều khiển hệ thống bằng PLC. 

4. Cấu trúc luận văn  

MỞ ĐẦU  

          Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

  Phương pháp nghiên cứu 

  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ 

TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG 

Nghiên cứu các cách điều kiển, nhận dạng, phân loại hành lý 

trong sân bay hiện tại thông qua đó đưa ra các giải phát để cải tiến. 

Chương 2:  LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ BĂNG TẢI 

PHÂN LOẠI HÀNH LÝ TỰ ĐỘNG TRONG SÂN BAY 

Nghiên cứu các loại băng tải nhẹ trong công nghiệp vận 

chuyển, phân tích công đoạn vận chuyển thích hợp hiện tại, đưa ra 

các bước thiết kế trang bị công nghệ cho công đoạn vận chuyển hành 

lý. 
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Chương 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CỤM CỦA BĂNG 

TẢI  PHÂN LOẠI HÀNH LÝ 

Thiết kế xây dựng mô hình 2D của cụm máy, tiến hành tính 

toán các lực và tải trọng để chọn phần khung máy và công suất động 

cơ và các phần khác cho toàn bộ mô hình. 

Chương 4:  THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI 

PHÂN LOẠI HÀNH LÝ 

          Thiết kế mô hình dưới dạng 3D và tiến hành đưa ra các thiết bị 

điều kiển mà phần mềm điều khiển toàn bộ mô hình.  
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Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH 

SẢN XUẤT VÀ CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG 

1.1. TỔNG QUAN VỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH SẢN 

XUẤT 

Ngày nay, tự động hóa là yêu cầu không thể thiếu đối với bất 

kỳ hệ thống sản xuất nào. Tự động hóa cho phép giảm tối đa sức lao 

động của con người, nâng cao tốc độ sản xuất cũng như chất lượng 

sản phẩm, qua đó giảm giá thành sản phẩm. Ngoài ra, trong một số 

lĩnh vực đặc biệt, máy móc tự động là lựa chọn hàng đầu, ngay cả 

bản thân con người cũng không thể thay thế được. Điều này thể hiện 

rất rõ trong các ngành công nghiệp độc hại hoặc những môi trường 

mà con người không tồn tại được. 

1.2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG 

1.2.1. Giới thiệu hệ thống sản xuất tự động 

• Bộ phận vận chuyển sản phẩm: Dùng để vận chuyển sản 

phẩm từ vị trí này đến vị trí khác. 

• Bộ phận kiểm tra, phân loại sản phẩm: Dùng để kiểm tra 

một số thông số, tính chất của sản phẩm xem có đạt yêu cầu không, 

rồi tiến hành phân loại sản phẩm theo thông số kiểm tra hoặc phân 

loại đạt và không đạt yêu cầu của sản phẩm. 

• Bộ phận gia công sản phẩm: Thực hiện một nguyên công, 

một bước hoặc một thao tác lắp ghép nào đó trong quy trình công 

nghệ. 

• Bộ phận để chuyển sản phẩm từ dây chuyền chung đến 

thiết bị gia công hoặc lắp ráp. 

• Bộ phận để kẹp chặt sản phẩm nếu gia công. 

• Bộ phận để sắp xếp sản phẩm vào kệ, giá, kho hoặc lấy 

phôi từ kho chuyển vào dây chuyền để gia công, lắp ráp. 
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1.2.2. Giới thiệu các hệ thống cơ điện tử phục vụ quá 

trình tự động hóa sản xuất 

 Các đầu đo cảm biến (sensor): 

     + Cảm biến vị trí 

     + Cảm biến đo nhiệt độ 

     + Cảm biến đo áp suất 

     + Cảm biến lưu lượng 

    + Cảm biến lực 

    + Các cảm biến và hệ cảm biến chuyên dùng 

1.3. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI HÀNH LÝ TRONG SÂN BAY 

1.3.1. Mô hình chung phân loại hành lý trong sân bay 

 

Hình 1.1. Hệ thống băng chuyền hành lý trong sân bay 
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Hình 1.2. Sơ đồ khối hệ thống băng chuyền đi và đến nội địa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 1.3. Sơ đồ mô tả việc tương tác giữa hệ thống băng chuyền 

hành lý và các hệ thống khác trong nhà ga 

BHS 

Baggage Handling System 

Hệ thống băng chuyền hành lý

Passenger 

Hành khách 

Fire Alarm 

System 

Hệ thống báo 

cháy 

Operational 

Supervisor 

 Hệ thống 

giám sát 

hoạt động 

Baggage 

operators 

Bộ phận hành 

lý 

Bulding 

Management 

Systems 

Hệ thống quản lý 

tòa nhà 

Arrport systems 

(FDS, DCS) 

Hệ thống điều 

khiển phân tán 

Check – in 

operators 

Bộ phận check - 

in 

Security/ Customs 

Screening 

An ninh/ soi chiếu 

theo yêu cầu 
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1.3.2. Đặc tính chung 

Bảng 1: Các đặc tính hành lý thông thường 

 
Chiều dài 

[mm] 

Chiều 

cao[mm] 

Chiều rộng 

mm] 

Khối lượng 

[kg] 

Tối đa 1000 750 450 60 

Trung 

bình 

700 500 400 18 

Tối thiếu 250 200 50 0.5 

 

 

  



8 

Chương 2 -  LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ BĂNG TẢI 

PHÂN LOẠI HÀNH LÝ TỰ ĐỘNG TRONG SÂN BAY 

 

2.1.  YÊU CẦU ĐỐI VỚI BĂNG TẢI THIẾT KẾ 

2.2. PHÂN TÍCH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ BĂNG 

TẢI HÀNH LÝ 

2.2.1. Giới thiệu các phương án băng tải hành lý 

 

Hình 2.1 Băng tải xích 
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Hình 2.2 Băng tải con lăn 

 

Hình 2.3 Băng tải cao su 

Băng tải 
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2.2.2. Phương án lựa chọn bộ truyền cho băng tải 

 

Hình 2.4 Bộ truyền đai 

 

Hình 2.5. Bộ truyền xích 

2.2.3. Phân tích lựa chọn cơ cấu đẩy hành lý từ băng tải 1 

sang băng tải 2 

Phương án 1: Dùng cơ cấu vít me đai ốc 

 

Hình 2.6. Cơ cấu vít me đai ốc 

1- Bộ phận vận chuyển 

2- Vít me 

dây đai 

1 

2 
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Phương án 2: Dùng cơ cấu bánh răng - thanh răng  

 

Hình 2.7.  Cơ cấu bánh răng thanh rang 

Phương án 3: Dùng cơ cấu Xilanh khí nén 

 

Hình 2.8. Cơ cấu xi lanh khí nén 
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Chương 3 - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CỤM CỦA BĂNG 

TẢI PHÂN LOẠI HÀNH LÝ 

3.1. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BĂNG TẢI PHÂN LOẠI 

HÀNH LÝ TRONG SÂN BAY 

 

Hình 3.1. Sơ đồ nguyên lý của băng phân loại hành lý trong sân bay 

3. Xilanh tách hành lý nếu chứa kim loại 

4. Xuất hành lý lên máy bay 

5. Xilanh phân loại hành lí đi Hà Nội 

6. Hành lí 

7. Xilanh phân loại hành lí đi HCM 

8. Xilanh phân loại hành lí cần được kiểm tra 

9. Xilanh chuyển đổi hành lí từ băng tải 1 sang băng tải 2 

10. Băng tải 1 

3.2. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CỤM BĂNG TẢI 

CHUYỂN HÀNH LÝ  

8 

1 
2 

3 4 5 6 

7 
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3.3. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG CHO 

BĂNG TẢI 1 VÀ BĂNG TẢI 2 

a. Chọn tốc độ chuyển động cho các cơ cấu 

 chuyển động ngang  : 100 mm/s 

 Chuyển động dọc  : 50 mm/s 

   b. Tính toán công suất động cơ và chọn động cơ 

      Động cơ một chiều có điện áp làm việc là 12v, tốc độ 300 

(v/ph) có sẳn trên thị trường, những động cơ này thường có công 

suất 35 W 

   c. Xây dựng mô hình thiết kế trên phần mềm SolidWords 

 

Hình 3.2. Băng tải sau khi được thiết kế trên máy tính (Phần mềm 

SolidWorks) 

11. Bộ phận quét kim loại 

12. Máy quét mã vạch  

13. Xilanh đẩy vật 

14. Động cơ của băng tải 1 

15. Băng tải 1 

16. Băng tải 2 

17. Động cơ của băng tải 2 

18. Kho hàng phân đôi 

19. Kho hàng đơn 
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Chương 4 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI 

PHÂN LOẠI HÀNH LÝ 

4.1 SƠ ĐỒ KHỐI BĂNG TẢI ĐANG THIẾT KẾ 

Hình 4.2. Sơ đồ khối cụm điều khiển hệ thống băng tải 

Đ 

S 

S 

Đ 

Đ 

Đ S 

S 

Đ 

 

Động cơ 1 quay 

Dịch chuyển hành lý qua máy 

quét an ninh 

 

Kết thúc 

Động cơ 1 dừng 

Xilanh 1 hoạt động 

Động cơ 1 quay 

Dịch chuyển hành lý qua vùng 

chuyển đồi hướng vẫn chuyển 

 

Động cơ 1 dừng 

Xilanh 2 hoạt động 

Động cơ 2 chạy 

 

 

Động cơ 2 dừng 

Xilanh 4 hoạt động 

Thực hiện 

quét màu sắc 

 

Động cơ servol quay 

về góc 60 

Xilanh 3 hoạt động 

Động cơ servol 

quay về góc 0 

Xilanh 3 hoạt động 

S 

Cảm biến vị trí 4 = 1 

 

Cảm biến mã vạch = 1 

Cảm biến vị trí 2 = 1 

 

Bắt đầu 

Cấp hành lý vào băng tải 1 

 

 

Máy an ninh phát hiện 

Cảm biến 1 = 1 

Cảm biến mã vạch = 1 

Cảm biến vị trí 4 = 1 Cảm biến mã vạch =1 

Cảm biến vị trí 2 = 1 
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4.2. SƠ ĐỒ KHỐI CỤM ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BĂNG TẢI 

 

4.3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 

KHẢ LẬP TRÌNH THÔNG DỤNG 

 

Hình 4.3. Sơ đồ vị trí PLC – Hệ thống băng chuyền 

hành lý đi và đến quốc nội 
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4.3.1. giới thiệu chung về các thiết bị điều khiển khả lập 

trình thông dụng 

a. Giới thiệu về thiết bị khả lập trình PLC 

b. Cấu hình phần cứng S7-300 

c. Cấu trúc chương trình PLC S7 300 

d. Ngôn ngữ lập trình S7-300 

4.3.2. Chương trình được viết cho PLC trong phần mềm 

lập trinh PLC Siemens S7-300 

4.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO 

4.4.1. Tổng quát 

4.4.2. Tổ chức bộ nhớ 

4.4.3. Cách phân chia bộ nhớ 

4.4.4. Viết code cho chương trình Arduino 

4.5.  GIỚI THIỆU PHẦN MỀM WINCC V7.0 

4.5.1. Tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp 

4.5.2.  Tổng quan về phần mềm WINCC v7.0 

4.6. THIẾT KẾ PHẦN ĐIỀU KHIỂN TOÀN BỘ HỆ THỐNG 

4.6.1. Phân tích chọn phương án thiết kế điều khiển hệ thống 

4.6.2. Kết luận lựa chọn thiết kế điều khiển 

4.7. THIẾT KẾ GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN BĂNG TẢI THÔNG 

QUA MÀN HÌNH 
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16 DIGITAL OUTPUTS ( 24 VDC/220 VAC, RELAY)-+

POWER SUPPLY 24 VDC

I1.7I1.6I1.5I1.4I1.3I1.2I1.1I1.0I0.7I0.6I0.5I0.4I0.3I0.2I0.1I0.0 1L(+)

Q1.7Q1.6Q1.5Q1.4Q1.3Q1.2Q1.1Q1.0Q0.7Q0.6Q0.5Q0.4Q0.3Q0.2Q0.1Q0.0 3L(+)2L(+)

1M

3M2M

 

Hình 4.3. Giao diện điều khiển băng tải được xây dựng trên WinCC 

4.7.1. Thiết kế hệ điều khiển PLC S7- 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ đấu dây 
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Chương 5 - CHẾ TẠO BĂNG TẢI PHÂN LOẠI HÀNH LÝ 

TRONG SÂN BAY 

 

Hình 4.1. Mô hình thực tế(toàn bộ máy hướng 1) 

 

 

Hình 4.2. Mô hình thực tế(toàn bộ máy hướng 2) 
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Hình 4.3. Mô hình thực tế(căng băng tải) 

 

 

Hình 4.4. Mô hình thực tế(vị trí kiểm tra an ninh) 
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Hình 4.5. Mô hình thực tế(chuyển hành lý sang băng tải 2) 

 

Hình 4.6. Mô hình thực tế(phân hành lý thành 2 đường ) 
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Hình 4.7. Mô hình thực tế(gá động cơ) 

 

Hình 4.8. Mô hình thực tế (khu vực quyét mã vạch) 
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KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

1.Kết quả đạt được: 

-Lý thuyết: 

+Nghiên cứu lý thuyết mô hình sản xuất tự động về phân loại sản 

phẩm. 

+Nghiên cứu lý thuyết điều khiển tự động. 

+Nghiên cứu lý thuyết các loại băng tải, tính toán thiết kế băng tải. 

-Nghiên cứu thực tế: 

+Nghiên cứu thực tế các băng tải hành lý tại sân bay Đà Nẵng. 

+Các phương pháp nhận diện, phân loại hành lý trên thực tế tại sân 

bay Đà Nẵng. 

+Nghiên cứu các thiết bị điều khiển tự động. 

-Chế tạo mô hình: 

+Tính toán và thiết kế mô hình phân loại hành lý tự động. 

+Tính toán và thiết kế sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống và kết 

nối với PLC để thiết kế hệ thống phân loại hành lý. 

2.Hướng phát triển: 

-Đề tài này được phát triển mô hình đào tạo sinh viên Cơ điện tử và 

mở rộng ứng dụng thực tế cho hệ thống phân loại hành lý tự động 

cho các sân bay nhỏ lẻ như Chu Lai, Buôn mê thuộc. 
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LỜI KẾT 

 

Qua gần 6 tháng làm đề tài tốt nghiệp cao học chuyên ngành 

cơ điện tử, được sự tận tình hướng dẫn của PGS. TS Đinh Minh 

Diệm, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy khoa Cơ điện tử, 

cùng với sự nỗ lực của bản thân, chúng em đã hoàn thành đề tài tốt 

nghiệp của mình. 

Đề tài đã giúp chúng em nắm vững được cơ sở lý thuyết  và 

thực tế khi tiến hành thiết kế và chế tạo mô hình sản xuất tự động vận 

chuyển, phân loại, hành lý. Ngoài trình độ về chuyên môn, thì vấn đề 

quản lý sản xuất, khả năng  thiết kế đồng thời làm việc theo nhóm cũng 

rất quan trọng. Điều đó sẽ rất bổ ích khi ứng dụng công việc sau này. 

Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện 

nay, việc ứng dụng của các hệ thống tự động hóa vào sản xuất là vô 

cùng quan trọng. Việc xây dựng thành công mô hình vận chuyển, 

phân loại hành lý tự động dưới điều khiển và giám sát sử dụng PLC 

không chỉ nghiên cứu để ứng dụng thực tế mà còn đóng góp vào cơ 

sở vật chất của công tác giảng dạy về các hệ thống tự động hóa trong 

sản xuất dành cho sinh viên khoa cơ điện tử của trường ĐH Bách 

Khoa nói chung. 

Một lần nữa, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến 

các Thầy cô giáo, và đặc biệt là thầy Đinh Minh Diệm, người đã 

tận tình hướng dẫn để em hoàn thành đề tài. 

    

 

 


