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LỜI NÓI ĐẦU 

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ngày 

càng khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ, hợp tác quốc tế…Với uy tín đó, Nhà trường đã được công nhận là thành viên của 

nhiều Hiệp hội uy tín trên thế giới như: Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Khu 

vực Châu Á (Asian Maritime and Fissheries Universities Forum, AMFUF) năm 2002, Hiệp hội 

các Trường Đại học Hàng hải Châu Á - Thái Bình Dương (Association of Maritime Education 

and Training Institutions in Asia - Pacific, AMETIAP - nay là GlobalMET) năm 2002, đặc biệt 

là Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (International Association of Maritime 

University, IAMU) năm 2004.   

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (1/4/1956 - 

1/4/2016), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị thường 

niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế  (IAMU - The 17th 

Annual General Assembly 2016) và Hội nghị Quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 

(International Conference on Marine Science and Technology 2016), diễn ra từ ngày 26 đến 

28/10/2016. Hội nghị sẽ quy tụ hơn một trăm các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế đến từ 

trên 50 trường đại học hàng hải trên toàn thế giới, hàng trăm các nhà khoa học, các chuyên gia 

của các trường đại học, học viện, các cơ sở trong cả nước và của Trường. 

Đây là dịp để các Nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước công bố những dự 

án nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu về Đào tạo, huấn luyện hàng hải; Khoa học, công nghệ 

hàng hải, Giao thông vận tải, Kinh tế biển, Môi trường biển,…; Tăng cường hợp tác trong và 

ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, an toàn và an ninh hàng hải, bảo 

vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển,...  

Đây cũng là cơ hội để các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước và quốc 

tế. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế theo chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời sớm đưa Nhà trường đạt được mục tiêu trở 

thành Trường Đại học trọng điểm Quốc gia, đạt đẳng cấp quốc tế. 

Ban tổ chức xin trân trọng cám ơn các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia trong và 

ngoài nước đã tích cực tham gia viết bài và đóng góp quý báu góp phần để Hội nghị thường 

niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế và Hội nghị Quốc 

tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

thành công./. 

 

 

NGND. PGS. TS. Lương Công Nhớ 

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
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Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng cho hệ thống lái thích nghi tàu thủy  
Using extended Kalman filter to design ship’s adaptive autopilot system 

 

Đinh Anh Tuấn,  

Hoàng Đức Tuấn, Phạm Tâm Thành 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

dinhanhtuan@gmail.com  
 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu mô hình toán của phương tiện chuyển động hàng hải liên quan đến 

việc nghiên cứu yếu tố động của nó trong hai phần là động học và động lực học. Chuyển 

động của phương tiện hàng hải trên biển giống như chuyển động của vật thể rắn có dạng sáu 

bậc tự do từ sáu trục độc lập để diễn tả vị trí và hướng của thiết bị. Trên cơ sở đó đưa ra mô 

hình động học của tàu thủy ở dạng đầy đủ, cũng như dạng Nomoto đơn giản; đồng thời đề 

xuất hệ thống lái thích nghi tàu thủy sử dụng cấu trúc bộ lọc Kalman mở rộng để lọc thành 

phần chuyển động tần số thấp của tàu ra khỏi nhiễu sóng bậc cao do sóng biển gây ra, cũng 

như nhận dạng các tham số của tàu. 

Từ khóa: Hệ thống lái thích nghi, chuyển động của phương tiện hàng hải, bộ lọc 

Kalman mở rộng. 

Abstract  

This paper presents the modeling of marine vehicles related to the study dynamics into 

two parts: kinematics and kinetics. This study discusses the motion of marine vehicles in six 

degrees of freedom since six independent coordinates are necessary to determine the position 

and orientation of a rigid body. On that basis, the dynamic model of the ship is presented in 

full form, and simple as Nomoto model; design of an adaptive autopilot for ships is discussed 

with an extended Kalman filter estimating the ship’s parameters and separating the low 

frequency component of the motion from the noisy measurement due to the wave disturbances.  

Keywords: Adaptive autopilot, the motion of marine vehicles, extended Kalman filter. 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình nghiên cứu tổng hợp, thiết kế các bộ điều khiển của hệ thống lái cho 

tàu thủy thì yếu tố quan trọng hàng đầu là có mô hình động học của đối tượng. Cho tới nay đã 

có rất nhiều công trình đề xuất các mô hình toán của phương tiện hàng hải như SNAME 

(1950), Davidson và Schiff (1946), Nomoto (1957),… Trên cơ sở các kết quả đó, tác giả trình 

bày trình tự hình thành mô hình toán của phương tiện chuyển động hàng hải nói chung và tàu 

thủy nói riêng, đồng thời xây dựng dạng mô hình thích hợp nhất cho hướng tiếp cận nghiên 

cứu, sao cho mô hình không quá phức tạp để có thể sử dụng, cũng như không quá đơn giản để 

đánh mất đi tính chính xác khi tổng hợp bộ điều khiển. Trong hầu hết các ứng dụng lái tự 

động tàu thủy, một yếu tố quan trọng là góp phần vào loại bỏ thành phần chuyển động do 

sóng biển tần số cao [2, 4]. Nếu không xử lý được vấn đề này, thì nhiễu sóng sẽ gây ra hiện 

tượng mài mòn trên các phần tử thực hiện như bánh lái, chân vịt. Hiện nay, có nhiều phương 

pháp loại bỏ thành phần nhiễu sóng tần số cao như sử dụng kỹ thuật vùng không nhạy, thiết 

kế bộ lọc thông thường, sử dụng bộ quan sát trạng thái, bộ lọc thích nghi,… [3, 5, 6]. Bên 

cạnh đó, chế độ vận hành khai thác và tốc độ của tàu cũng thay đổi thường xuyên nên vấn đề 

nhận dạng tham số K, T khi sử dụng mô hình toán Nomoto để thiết kế bộ điều khiển cũng cần 

được giải quyết như trong các tài liệu [1, 2]. Do đó, ở hầu hết công trình nghiên cứu thì hai 

vấn đề lọc trạng thái hướng đi và nhận dạng tham số của con tàu được thực hiện tách biệt. 

Trong bài báo này, tác giả đề xuất giải pháp sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng để thực hiện 

đồng thời hai nhiệm vụ trên. 
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2. Nội dung 

2.1. Mô hình toán học các phương tiện hàng hải 

Khi phân tích chuyển động trên biển của một phương tiện hàng hải bất kỳ (tàu thủy, 

tàu ngầm, thiết bị lặn,…) có dạng 6 bậc tự do, thường sử dụng hai hệ tọa độ được thể hiện 

như hình 1. 

 
Hình 1. Các hệ tọa độ cho phương tiện hàng hải 

 Hệ tọa độ cố định (quán tính) gắn trên trái đất  XYZ O  gọi là hệ tọa độ n (NED: North-

Eath-Down) trong đó trục Z  hướng xuống dưới vào tâm trái đất. Như vậy, đã bỏ qua chuyển 

động của Trái đất quay quanh trục của nó và chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời. 

Hệ tọa độ cố định gắn trên phương tiện hàng hải  0 0 0X Y Z C  gọi là hệ tọa độ b, (trong 

nhiều trường hợp chọn gốc tọa độ C trùng với G là trọng tâm của phương tiện) được định 

nghĩa như sau: 0X - trục hướng từ  sau về phía trước của phương tiện; 0Y  - trục hướng từ bên 

trái sang bên phải của phương tiện; 0Z - trục hướng từ trên đỉnh xuống dưới đáy phương tiện. 

Trong hệ tọa độ n phương tiện hàng hải được biểu diễn bởi vector   bao gồm vector tọa độ 
1

  

và vector hướng 
2

  như sau: 

     
1 2

T T
   

 
;  

1

T
x y z  ;  

2

T
                                                  (1) 

Trong đó: , ,x y z  là tọa độ của chuyển động dọc theo các trục , ,X Y Z ; , ,    là góc 

Euler của chuyển động quay quanh các trục , ,X Y Z . 

Ngoài ra, vector tốc độ   trong hệ tọa độ b bao gồm hai thành phần là tốc độ dài 1  

và tốc độ góc 2  như sau: 

                             
1 2

T T
   

 
;  1 w

T
u v  ;  2

T
p q r                                    (2) 

Trong đó: , ,u v w  là vận tốc dài dọc theo các trục 0X  (trượt dọc - surge), 0Y  (trượt 

ngang - sway), 0Z  (trượt đứng - heave); , ,p q r  là vận tốc góc quay quanh các trục 0X  (lắc 

ngang - roll), 0Y  (lắc dọc - pitch), 0Z  (quay trở - yaw). Cũng trong hệ tọa độ này các lực và 

mô men tác động lên phương tiện được biểu diễn như sau: 

                     
1 2

T T
   

 
;  1

T
X Y Z  ;  2

T
K M N                                                    (3) 

Chuyển động của phương tiện hàng hải là chuyển động của vật thể trong không gian 

ba chiều - 6 bậc tự do. Theo [2, 3] thì chuyển động của phương tiện hàng hải được biểu diễn 

bằng phương trình sau: 

                                   1 11 2
J   ;  2 22 2

J                     (4) 
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Trong đó  1 2
J   và  2 2

J   là các ma trận chuyển đổi trục tọa độ, các ma trận (4) được 

tính toán trên cơ sở lý thuyết của Euler trong chuyển động quay [2] như sau: 

    

 
                       

                       

         
1 2

os os sin os os sin sin sin sin os os sin

sin os os os sin sin sin os sin sin sin os

sin os sin os sin

c c c c c c

J c c c c c

c c

           

            

    

   
 

    
      (5) 

  

 
       

   

       
2 2

1 sin tan os tan

0 os sin

0 sin / os os / sin

c

J c

c c

   

  

   

 
 

  
 
                                            

Từ (5) ta có thể viết lại phương trình động học như sau: 

                               

 

1 3 321 1

22 13 3 2

J

J

 

 





               

                                                                           (6) 

Theo lý thuyết cơ học của Newtonian và Lagrangian [4], ta có phương trình động lực 

học có dạng: 

               1 2 1 2 2 2 1G Gm r r                                                 (7) 

                         2 2 2 1 2 1 20 0 Gmr                                                   (8) 

Trong đó: m là trọng lượng của phương tiện hàng hải với;  
T

G G G Gr x y z  là tọa độ 

trọng tâm của phương tiện. 

      
0

x xy xz

yx y yz

zx zy z

I I I

I I I

I I I

  
 

    
   

; 
0 0 0T                                                           (9) 

Thay các giá trị của (9) vào (7), (8) và bằng cách chọn tọa độ trọng tâm G thích hợp 

nhận được (7), (8), và viết lại như sau: 

     2 2

G G Gm u vr wq x q r y pq r z pr q X         
 

 

     2 2

G G Gm v wp ur y r p z qr p x qp r Y         
 

 

                                           2 2

G G Gm w uq vp x p q x rp q y rq p Z         
 

                               (10)

     x z y G GI p I I qr m y w uq vp z v wp ur K          
 

     y x z G GI q I I rp m z u vr wq x w uq vp M          
 

                       z y x G GI r I I pq m x v wp ur y u vr wq N          
   

Bằng cách tách các lực và mô mem , , , , ,X Y Z K M N  của (10) thành hai phần, một phần 

là các ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu bên ngoài và một phần là tín hiệu điều khiển khi đó 

phương trình (10) cùng với các phương trình (4), (5) và (6) có thể được viết lại như sau: 

                                             uM C D g                                                  (11) 

                                             
2

J    

Trong đó: M  là ma trận quán tính, C  là ma trận Coriolis, D  là ma trận tắt dần, g  là 

ma trận lực và mô men do trọng lực tàu gây ra. 

2.2. Mô hình toán học tàu thủy 

Tàu thủy là phương tiện hàng hải nổi trên mặt nước và chuyển động trong mặt phẳng 

ngang, bao gồm các chuyển động trượt dọc, trượt ngang và quay trở. Gốc tọa độ O được chọn 

đặt trong mặt phẳng trung tính của tàu do đó 0Gy  . Để hình thành mô hình toán đáp ứng 

việc tổng hợp bộ điều khiển lái và tốc độ của tàu giả thiết 0xy yzI I   và 

0w p q w p q      . 
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Ngoài ra, các lực và mô men , , , , ,X Y Z K M N  tác động vào tàu bao gồm ảnh hưởng của 

sóng, gió, dòng hải lưu, ma sát thân tàu và các lực đẩy sinh ra. Nếu để các ngoại lực và mô 

men trong một biến chung, sẽ không có nhiều ý nghĩa trên thực tế. Do đó, cần xây dựng được 

mối liên hệ trực tiếp giữa chúng với các tín hiệu điều khiển cụ thể trên một con tàu như góc bẻ 

bánh lái, lực đẩy của chân vịt, lực đẩy của chân vịt mũi tách biệt với các yếu tố ảnh hưởng của 

sóng, gió, dòng hải lưu, ma sát thân tàu và các lực đẩy sinh ra. Khi đó (10) có thể rút gọn lại:  

                                          2

Gm u vr x r X                                         (12) 

 Gm v ur x r Y    

 z GI r mx v ur N    

Trong đó:  2 2 21u vr rr cc extu u
X X u X vr X u u X r t T X c X        ; v r v rY Y v Y r Y v Y r Y     ;  

v r v rN N v N r N v N r N     ;  là góc bẻ bánh lái. 

Tách hai phương trình sau của (12) ta được phương trình cho hệ thống lái của tàu như 

sau: 

                        

0

0

v G r v r

G v z r v G r

m Y mx Y Y mu Y Yv v

mx N I N N mx u N Nr r






           

                    

             (13) 

Từ (13) ta thấy hệ có dạng phi tuyến để có được phương trình tuyến tính đơn giản mà 

không hạn chế khả năng áp dụng mô hình ta giả sử tàu chuyển động với vận tốc 0u  không đổi 

theo [3], từ phương trình (12) bằng cách loại bỏ v  khỏi (13) ta thu được hàm truyền đạt 

Nomoto bậc hai và bậc một giữa r với   như sau: 

 
 

  
3

1 2

1

1 1

K T Sr
S

T S T S




 

, mà r  , do đó  
 

  
3

1 2

1

1 1

K T S
S

S T S T S








 

;  
 1

K
S

S TS







                 (14) 

Trong đó hệ số khuếch đại , vK K và các hằng số thời gian 1 2, ,T T T  được xác định từ 

(11). Cũng theo [2] sau khi mô phỏng các đặc tính tần số biên pha cho thấy mô hình Nomoto 

bậc một chỉ sử dụng tốt ở vùng tần số thấp dưới  210 d /ra s  như hình 2. 

 
Hình 2. Đặc tính tần số biên pha của mô hình Nomoto bậc một 

2.3. Mô hình toán học của nhiễu loạn môi trường 

 Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét mô hình toán của nhiễu môi trường. Đối với tàu 

thủy, những loại nhiễu sau đây cần được xem xét như sóng, gió, dòng hải lưu. Các nhiễu này 

là nhiễu cộng và nhiễu nhân của phương trình động học của chuyển động. Tuy nhiên, giả thiết 

rằng nguyên tắc xếp chồng sẽ được ứng dụng. Đối với hầu hết các ứng dụng điều khiển hàng 

hải, thì đây là một phép xấp xỉ. Khi đó, (11) trở thành phương trình tuyến tính của chuyển 

động bao gồm cả nhiễu môi trường gây ra được viết như sau: 

RB V A P wave wind currend

radiation induced forces environmental forces

M N M N G        



       

 
Thành phần dòng hải lưu thể hiện bởi vector vận tốc chất lỏng có thể viết 

 , , ,0,0,0
T

c c c cu v w   trong đó ba thành phần cuối của chuyển động bằng không. Nên có thể viết: 

current FK c A c P c V c

viscous forcesFroude Kriloff diffration forces

M M N N    
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Hình 3. Xếp chồng chuyển động tần số 

thấp và cao do sóng của tàu 

Thành phần gió thường được bù vào hệ thống lái sau khi đo được vận tốc và hướng 

gió. Cuối cùng, thành phần sóng biển với quá trình tạo ra sóng do gió bắt đầu với sự xuất hiện 

của sóng nhỏ gợn lăn tăn trên mặt nước. Điều này làm tăng lên lực kéo mà lực này lần lượt 

cho phép các sóng ngắn được lớn dần. Sóng ngắn này liên tục được lớn dần cho đến khi cuối 

cùng chúng bị gãy và năng lượng của chúng bị tiêu tan. Sóng do gió tạo ra thường được biểu 

diễn như là tổng của một số lượng lớn các thành phần sóng. Biên độ sóng iA  của thành phần 

sóng thứ i liên quan đến hàm mật độ phổ sóng  iS   như sau  2 2i iA S    , trong đó i  là tần 

số góc của thành phần sóng thứ i và   là sự sai khác không đổi giữa các tần số kế tiếp. Độ 

cao của sóng được thể hiện như sau: 

       2 3

1 1

1
, 2

2

N N

i i i i i i i i i i
i i

x t A cos t k x k A cos t k x O A    
 

       
 

Mật độ phổ của sóng chuẩn có dạng:      6 2 2 2 22S C exp g V m s       

Từ đó, theo [2] có mô hình chuyển động của tàu do sóng tần số cao có dạng: 

                                        
   

2 2
02

w
H H

K s
s w s

s s


 


 

              (15) 

Chu kỳ sóng nằm trong dải từ 5s < T0 < 20s, tần số của phổ sóng Pierson-Moskowits 

sẽ nằm trong dải từ 0.05Hz < f0 < 0.2Hz. Sóng trong vùng tần số này sẽ sinh ra lực và mô men 

dao động lớn, gọi là lực và mô men sóng bậc một. Ngoài ra, chuyển động còn được tạo ra bởi 

lực của sóng bậc hai cũng cần được xem xét. Tuy nhiên, thành phần lực sóng trôi dạt bậc hai 

này có thể khống chế tác dụng của nó bằng hệ thống lái tự động. Như vậy, nhiễu sóng bậc 

một thường thay đổi quanh tần số 0.1Hz, gần tới hoặc nằm ngoài dải thông điều khiển của tàu, 

tuy nhiên nó lại nằm trong dải thông của các phần tử thực hiện. Điều này cho thấy rằng một 

bộ lọc thích hợp cho các tín hiệu phản hồi trạng thái phải được sử dụng để tránh nhiễu sóng 

bậc một gây ra đối với các tác động điều khiển. Ngoài ra, chúng ta cũng không mong muốn 

bánh lái, chân vịt mũi,… phải hoạt động quá nhiều nhằm bù cho phần chuyển động lắc do 

sóng tần số cao tạo ra. Một bộ lọc như vậy gọi là bộ lọc sóng. Để làm được điều này, người ta 

thường giả định rằng chuyển động tổng hợp của hệ thống gồm tàu và sóng được biểu diễn 

trong một cấu trúc gồm chuyển động tần số thấp của tàu và chuyển động tần số cao của sóng 

như hình 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Đối với hệ thống lái tự động tàu thủy, giả thiết rằng phương trình động học theo hướng 

tàu được viết theo hai thành phần như sau:              L H ship wave Hs s s G s s G s w s      
, 

trong đó  Hw s  là nhiễu trắng Gaussian và hàm truyền đạt tương ứng với hai thành phần đó 

có dạng: 
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3

1 2

1

1 1
ship

K T s
G s

s T s T s




 

 

                                       
 

2 2
02

w
wave

K s
G s

s s 


 

                                                 (16) 

Từ (16) ta có sơ đồ khối của hệ thống lái tự động với nhiễu tác động được xếp chồng 

thể hiện trên hình 4. 

 
Hình 4. Sơ đồ khối hệ thống lái tự động với nhiễu sóng tác động 

 

2.4. Thiết kế bộ lọc sóng trên cơ sở bộ lọc Kalman mở rộng 

Một thay thế phổ biến cho các bộ lọc nhiễu sóng dạng thông thường là ứng dụng bộ 

quan sát trạng thái. Bộ quan sát trạng thái này được thiết kế trên sơ sở sử dụng mô hình của 

tàu và mô hình nhiễu sóng. Trên thực tế, thì bộ lọc nhiễu sóng trên cơ sở mô hình rất thích 

hợp để tách biệt thành phần chuyển động tần số thấp và thành phần chuyển động tần số cao ra 

khỏi nhau, thậm chí cho cả các tàu mà dải thông điều khiển gần bằng và lớn hơn tần số giới 

hạn vùng suy giảm (hình 2). Ngoài ra, các tham số con tàu là K, T của mô hình (14) không 

phải là hằng số, mà phụ thuộc vào tốc độ tàu, chiều cao mớn nước và sự thay đổi của tải trọng 

tàu. Vì vậy, vấn đề đặt ra là sử dụng một cấu trúc như thế nào để vừa có khả năng tách được 

thành phần chuyển động tần số thấp của tàu lại vừa có khả năng nhận dạng được các tham số 

K và T. Trong trường hợp này bộ lọc Kalman mở rộng rất thích hợp được xem xét sử dụng. 

Thuật toán lọc Kalman cơ bản được thiết kế để ước lượng trạng thái cho các hệ thống 

tuyến tính. Nhưng nếu như mô hình hệ thống là phi tuyến thì ta thực hiện tuyến tính hóa mô 

hình để có thể áp dụng các công thức truy hồi của bộ lọc Kalman. Khi cần nhận dạng các 

tham số con tàu thì mô hình (14) sẽ trở thành phi tuyến, do đó chúng ta sẽ áp dụng xấp xỉ 

tuyến tính Taylor cho các phương trình của hệ thống lái tự động. Từ (14) ta có mô hình toán 

tàu thủy tần số thấp (Nomoto) được viết dưới dạng: 

                 
 

0 0

0

1

L L

L L L

w

r

K
r r w
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                                          (17) 

Đối với mô hình sóng, phương trình dạng hàm truyền (15) được mô tả dưới dạng 

phương trình trạng thái tương đương như sau: 

                                   
22

H H

H n H n H w HK w

 

    



   

                           (18) 

Ngoài ra, mô hình của thiết bị đo la bàn có dạng: 

          L H H                                                             (19) 

Tiến hành xấp xỉ tuyến tính các phương trình (17), (18) và (19) ta được các phương 

trình trạng thái gián đoạn như sau: 

                  1 1 1 3 3 4 21 Lx k x k x k x k x k x k u k x k w k      
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     2 2 01x k x k w k     

     3 3 31x k x k w k  
                                                          

(20) 

     4 4 41x k x k w k     

     5 5 11x k x k x k     

         2
6 6 6 71 2 n n w Hx k x k x k x k K w k        

     7 7 61x k x k x k     

   5y k x k  

Trong đó: 1
2 0 3

1
, 1 Tx x e T









 
    
 
 

,   

khi   đủ nhỏ, 4x K , 6 Hx  , 7 Hx  , u  , 5 Ly x   ,   là thời gian cắt mẫu, 

iw  là các nhiễu trắng. 

Phương trình trạng thái của thiết bị đo la bàn có dạng: 

       5 6 Hz k x k x k k                   (21) 

Từ (20) và (21) chúng ta có thể viết gọn lại như sau: 

                              

        

   

1 ,x k f x k u k H w k

z Cx k E k

   


 

                                                 (22) 

Từ cấu trúc (19), ta có thể sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng với các phương trình dự 

báo như sau: 

     

       

ˆ ˆ1| | ,

1| | T

x k k f x k k u k

P k k k P k k k Q 

    

  

                           (23) 

Và phương trình tính toán hiệu chỉnh như sau: 

              

         

       

ˆ ˆ ˆ1| 1 1| 1 1 1|

1| 1 1 1| 1
T

x k k x k k k z k Cx k k

P k k I k C P k k I k C

          

                                               

(24) 

Với:  
   

 
   ˆ

,

x k x k

f x k u k
k

x k




   


 

     
1

1 1| 1|T Tk P k k C CP k k C R


      
 

                                                (25) 

Trong đó:  1 2 3 4 5 6 7

T
x x x x x x x x , Q, P, R là các ma trận phương sai;  

 là ma trận khuếch đại Kalman. 

Để thuật toán lọc Kalman (23), (24) và (25) có kết quả hội tụ nhanh thì các tham số 

ban đầu của con tàu là  3 0x  và  4 0x  được tính toán trước tùy thuộc tải trọng của tàu trước 

khi hành trình, các giá trị này được tính toán theo các thuật toán trong công trình [2]. 

2.5. Kết quả nghiên cứu 

Các trạng thái ước lượng  3x̂ k  và  4x̂ k  tính được thông qua thuật toán lọc Kalman 

mở rộng, được cập nhật thường xuyên để làm đầu vào cho thiết kế bộ điều khiển, trạng thái 

 5x̂ k  thu được chính là góc phản hồi hướng đi của con tàu.  

Kết quả của thuật toán bộ lọc (23), (24), (25) được kiểm chứng bằng mô phỏng với bộ 

điều khiển được sử dụng có dạng PID tối ưu đã được tổng tổng hợp trong [3], các thông số tàu 

với chiều dài 150(m), tốc độ định mức của tàu 8 (m/s) hoặc 15,5 (hải lý/h) và thể hiện như 

hình 5. 
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Hình 5. Sơ đồ cấu trúc hệ thống lái thích nghi ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng trên 

Matlab/simulink 

 

Kết quả nhận được thể hiện như hình 6, 7, 8. 

  

  

 

 

 

 

 

Hình 6. Sai lệch giữa hướng đi thực và hướng đi sau lọc của con tàu 

1. Khi hệ thống lái tự động sử dụng bộ lọc thông thường 

2. Khi hệ thống lái tự động có bộ lọc Kalman mở rộng 

Hình 7. Đáp ứng hướng đi đặt và hướng đi 

thực của tàu khi có bộ lọc Kalman mở rộng 

Hình 8. Đáp ứng thông số góc bẻ lái của tàu khi 

có bộ lọc Kalman mở rộng 

Các đáp ứng trên cho thấy chuyển động tần số thấp của con tàu đã được lọc ra khỏi 

thành phần bậc cao do nhiễu sóng biển (hình 6), các thông số của con tàu được nhận dạng 

phục vụ cho việc tính toán tham số bộ điều khiển PID để đáp ứng hướng đi đảm bảo thời gian 

ngắn (hình 7) và tránh được hiện tượng dao động góc bẻ lái với số lần dao động nhỏ (hình 8).   

3. Kết luận 

Bài báo đã trình bày những cơ sở nền tảng ban đầu xây dựng nên mô hình toán của tàu 

thủy từ mô hình toán đầy đủ phức tạp dạng phi tuyến MIMO đến mô hình đơn giản dạng 

tuyến tính SISO. Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng tùy thuộc vào phương pháp xấp xỉ các 

thành phần của lực và mô mem , , , , ,X Y Z K M N  khác nhau, mà mô hình toán của đối tượng 

có một số thay đổi nhất định. Trên cơ sở mô hình toán Nomoto, một cấu trúc lọc Kalman mở 

rộng đã được ứng dụng để ước lượng trạng thái hướng đi và nhận dạng được các thông số K, 

T của tàu. Các thông số này cung cấp các dữ liệu đầu vào cho việc tổng hợp bộ điều khiển 

PID tối ưu và tạo nên một hệ thống lái thích nghi tàu thủy. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho 

phép đánh giá và so sánh chất lượng với các hệ thống lái khác và có thể xem xét ứng dụng 

vào thực tế. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu là ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng chỉ áp 
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dụng với mô hình Nomoto bậc một, hướng mở rộng nghiên cứu là xem xét triển khai trên 

nhiều cấu trúc mô hình phức tạp và đa dạng hơn trong các hệ định vị động hoặc phương tiện 

ngầm. 
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Nghiên cứu hệ điều khiển hành trình có thích nghi - ACC cho xe ô tô  

bằng công cụ Matlab Simulink 
Study on adaptive cruise control-ACC for vehicle with Matlab Simulink 

 

Lưu Kim Thành1, 

Trần Anh Dũng1, Đào Quang Khanh2 
1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 
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2Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 

 

Tóm tắt  

Đã có hơn 50 triệu chiếc xe được sản xuất trên toàn thế giới trong năm 2007, xe sản 

xuất tăng 5% mỗi năm [3]. Sự phát triển của thị trường ô tô mang lại nhiều khía cạnh tiêu 

cực cần được xem xét nghiêm túc của ngành công nghiệp ô tô. Thứ nhất, động cơ đốt trong đã 

trở thành một trong những đối tượng gây ô nhiễm lớn cho môi trường. Thứ hai, giá nhiên liệu 

tăng cao, buộc các nhà sản xuất động cơ ứng dụng công nghệ mới cho phép ít gây ô nhiễm và 

hiệu quả. Hệ thống kiểm soát hành trình (Adaptive Cruise Control - ACC), ACC là một công 

nghệ mới được ứng dụng trong nhiều loại xe hiện đại, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất hoạt 

động của xe ô tô. Mục đích của hệ thống kiểm soát hành trình là để duy trì một tốc độ xe 

không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, như sự thay đổi của gió hay điều kiện mặt đường, 

đồng thời hệ thống tự động duy trì một khoảng cách an toàn với xe phía trước. Bài báo trình 

bày kết quả mô phỏng hệ kiểm soát hành trình ACC trên cơ sở động học phương dọc cho xe ô 

tô bằng công cụ Matlab Simulink. Kết quả mô phỏng đã chỉ ra bộ điều khiển PID đáp ứng yêu 

cầu hệ thống, tự động điều chỉnh mô men của động cơ đốt trong sao cho lực kéo của xe cân 

bằng với nhiễu lực cản bên ngoài, duy trì ổn định một khoảng cách, tốc độ xe không đổi khi 

có nhiễu lực cản thay đổi. Nội dung bài báo là một phần trong đề tài: Nghiên cứu điều khiển 

tiết kiệm nhiên liệu cho xe sử dụng động cơ xăng. 

Từ khóa: Điều khiển hành trình ACC, động học phương dọc của xe ô tô, tổng hợp bộ 

điều khiển PID, mô hình toán động cơ đốt trong, hệ thống truyền lực trên xe ô tô, cân bằng 

công suất của ô tô. 

Abstract  

There were more than 50 millions cars produced world wide in 2007. Car production 

increases by 5% every year. This development of automotive market brings many negative 

aspects that need to be seriously considered by automotive industry. Firstly, the internal 

combustion engine has become one of the major polluting contributors to our environment. 

Secondly, the oil prices increase every year as the oil is being depleted at high rates. Cruise 

control system (Adaptive Cruise Control-ACC), ACC is a new technology that is used in many 

modern vehicles, aims to improve the performance of the cars. The purpose of the cruise 

control system is to maintain a constant vehicle speed when there is external interference 

resistance, such as the change of wind or road conditions, and the system automatically 

maintains a distance secure with the front car. This paper presents the results of simulations 

cruise control system based forward vehicle dynamics with Matlab Simulink. The simulation 

results showed PID controllers meet the system requirements, automatically adjusts the 

torque of the internal combustion engine so that the traction of the car balanced with outside 

interference resistance, maintaining a stable speed the constant car when resistance to 

change. This is part of research project: Reseach controlled fuel efficiency for vehicle using 

gasoline engine.  

Keywords: ACC adaptive cruise control, forward vehicle dynamics, PID tuner, model 

internal combustion engine, drivetrain in vehicles, power balance of the car. 
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1. Đặt vấn đề 

Kiểm soát hành trình tự động (Cruise Control - CC), là một hệ thống điều khiển tự 

động tốc độ xe được ứng dụng trong nhiều loại xe hiện đại. Mục đích của hệ thống kiểm soát 

hành trình là để duy trì một tốc độ xe không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, chẳng hạn, 

thay đổi trong gió hay điều kiện mặt đường. Điều này được thực hiện bằng cách đo tốc độ xe, 

so sánh nó với tốc độ mong muốn và tự động điều chỉnh theo một phương pháp điều khiển 

nào đó [7]. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khi xe tham gia giao thông hệ thống bổ sung thêm 

hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi (Adaptive Cruise Control - ACC), ACC là một 

hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, là một tính năng tự động kiểm soát khoảng cách 

với xe ô tô phía trước trong khi tham gia giao thông [4]. Một hệ thống cảm biến được gắn 

phía trước của xe được sử dụng để phát hiện và đo khoảng cách với xe phía trước, đây là tín 

hiệu đầu vào cho ACC. Sau đó, hệ thống sẽ tự động điều khiển tốc độ của xe chủ để duy trì ổn 

định tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước (hình 1) [4].  

 
Hình 1. Mô hình giao thông trên đường có xe sử dụng hệ thống ACC 

2. Nội dung 

2.1. Mô phỏng hệ thống điều khiển hành trình CC cho xe sử dụng động cơ xăng 

Theo [9] ta khảo sát một mô hình của động học xe theo phương dọc. Khối lượng của 

xe là m, xe chịu tác động của một lực kéo Fk. Lực Fk đại diện cho lực tạo ra tại tiếp tuyến 

đường và lốp. Trong mô hình, khảo sát lực này trực tiếp từ mô men của động cơ và của các hệ 

thống truyền động, lốp xe. Các lực cản do ma sát lăn và gió kéo, lực cản trọng trường tác 

động theo hướng ngược lại chuyển động của xe [5]. Khảo sát một hệ xe có các thông số theo 

bảng 1. 

Bảng 1. Bảng thông số của hệ xe du lịch 

Sử dụng công cụ Matlab - Simulink ta có hệ thống điều khiển hành trình cho xe ô tô 

theo động học theo phương dọc sử dụng bộ điều khiển PID (hình 2, hình 3) [9]. 

Tùy theo đối tượng điều khiển, bộ điều khiển PID sử dụng ở các dạng khác nhau: PI, PD, 

PID. Việc tính toán tham số cho các bộ điều khiển để đảm bảo chất lượng yêu cầu gọi là thiết kế 

Thoi gian 
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và tổng hợp bộ điều khiển [2]. Có nhiều phương pháp tổng hợp bộ điều khiển, trong bài báo này 

việc tổng hợp bộ điều khiển cho hệ điều khiển hành trình xe sử dụng công cụ PID Tuner trong 

Simulink [9]. 

Hình 2. Mô phỏng hệ kiểm soát hành trình cho hệ xe dùng bộ điều khiển PID 

Hình 3. Mô phỏng hệ kiểm soát hành trình cho hệ xe có các chỉ thị đầu ra 

Sau khi nhập các thông số trong bảng 1 vào mô hình, sử dụng công cụ PID Tuner [1] 

chỉnh định thông số bộ điều khiển cho kết quả Kp = 0.1, Ki = 0.01, Kd = 0. Cho chạy mô 

phỏng với các giá trị tốc độ ban đầu 20m/s sau thời gian 50s cho xe tăng tốc lên 25 m/s, xe 

hoạt động ổn định đến thời gian 120s lực cản đặt lên xe thay đổi do thay đổi độ dốc 4o, kết 

quả mô phỏng thể hiện trong trong hình 4 [9]. 

Nhận xét:  

Theo [9] điều khiển kiểm soát hành trình tự động được mô phỏng thành công với công 

cụ Matlab - Simulink, đáp ứng được yêu cầu đặt ra của bài toán là: ổn định duy trì một tốc độ 

xe không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, cho chất lượng động học tốt; hệ thống tự động 

điều chỉnh lực kéo của động cơ xăng sao cho lực kéo của xe cân bằng với nhiễu lực cản bên 

ngoài. Việc điều chỉnh tự động điều chỉnh mô men của động cơ đốt trong cân bằng lực kéo 

với lực cản làm tăng hiệu suất của xe khi hoạt động điều khiển được lượng nhiên liệu cung 

cấp cho động cơ xăng phù hợp hơn khi người lái tự điều chỉnh bằng chân ga, làm nâng cao 

hiệu suất của xe và giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu. 
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Hình 4. Kết quả mô phỏng hệ kiểm soát hành trình (Cruise Control - CC) 
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2.2. Mô phỏng hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi cho xe sử dụng động cơ 

xăng 

Hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi là một hệ thống kiểm soát hành trình 

thông minh. Đây là một tính năng bổ sung cho chế độ CC, tự động kiểm soát tốc độ xe ô tô 

trong khi tham gia giao thông [6]. Một hệ thống cảm biến được gắn phía trước của xe được sử 

dụng để phát hiện và đo khoảng cách với xe phía trước, đây là tín hiệu đầu vào cho ACC. Sau 

đó, hệ thống sẽ tự động điều khiển tốc độ của xe chủ để duy trì ổn định tốc độ và khoảng cách 

an toàn với xe phía trước. 

Nếu hệ thống phát hiện xe phía trước có tốc độ cao hơn xe chủ, không còn nằm trong 

phạm vi cảm biến của ACC phát hiện được, hệ thống sẽ tự động kích hoạt trở lại chế độ tốc 

độ của xe chủ đã thiết lập để duy trình hành trình với tốc độ đặt trước. Hệ thống sẽ tự động 

điều chỉnh chậm dần hoặc tăng tốc khi tham gia giao thông mà không cần đến sự điều khiển 

của người lái (hình 5) [8]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Quá trình chuyển chế độ CC – ACC – CC 

Cấu hình một hệ thống ACC gồm luồng điều khiển như hình 6 trong đó ut là tín hiệu 

điều khiển ga, ub là tín hiệu điều khiển phanh,vh là tốc độ của xe chủ, vt tốc độ của xe phía 

trước, d là khoảng cách giữa hai xe, ddes khoảng cách hành trình đặt trước giữa hai xe, vdes tốc 

độ hành trình đặt trước. Hệ thống gồm hai bộ kiểm điều khiển kiểm soát; bộ kiểm soát vòng 

ngoài được gọi là điều khiển phát hiện đối tượng cản trước, nhằm mục tiêu kiểm soát khoảng 

cách giữa tốc độ tham chiếu mới của xe được trang bị ACC và xe phía trước, được thực hiện 

bằng bộ điều khiển PID, bộ kiểm soát vòng trong có nhiệm vụ giám sát vận tốc tham chiếu 

[4].  

Khoảng cách giữa 2 xe khi đang di chuyển được tính như sau [4]: 

 
2

1

t

l h l h

t

v d v v d v v dt     
               (1) 

Thoi gian 
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Hình 6. Cấu trúc của một hệ thống điều khiển ACC 

Hệ thống ACC/CC hoạt động ở hai chế độ khác nhau tùy thuộc vào tình huống phía 

trước hệ thống sẽ ở trạng thái giám sát tốc độ hay khoảng cách: Nếu cảm biến của xe chủ phát 

hiện bất kỳ xe nào khác phía trước, hoặc có xe di chuyển với tốc độ chậm hơn, bộ điều khiển 

tốc độ trong chế độ CC bị ngắt chuyển sang chế độ điều khiển khoảng cách trong chế độ 

ACC. Nếu cảm biến của xe chủ phát hiện khoảng cách với xe phía trước lớn hơn khoảng cách 

mong muốn bộ điều khiển sẽ chuyển sang chế độ giám sát tốc độ CC. Việc chuyển hai chế độ 

khác nhau được thực hiện bằng bộ logic chuyển đổi ACC/CC, quy tắc chuyển mạch ACC/CC 

được thể hiện trong bảng 2 [4]. 
 

Bảng 2. Quy tắc chuyển mạch ACC/CC 

 Vh < Vdes Vh ≥ Vdes 

d < ddes ACC CC 

d ≥ ddes CC CC 
 

Trên cơ sở đó, sử dụng công cụ Matlab - Simulink có sơ đồ mô phỏng điều khiển hành 

trình có thích nghi ACC/CC như hình 7. 

Sau khi nhập các thông số trong bảng 1 vào mô hình, sử dụng công cụ PID Tuner 

chỉnh định thông số các bộ điều khiển PID (bộ PID tốc độ cho xe chủ động: KI = 0.03, KP = 

0.87, bộ PID khoảng cách: KI = 0.01, KP = 0.98, bộ PID cho xe đối tượng:KI = 0.03, KP = 

0.87). Mô phỏng hệ thống với các trường hợp sau: 

+ Trường hợp d < ddes: 

Đặt vận tốc ban đầu cho cả hai xevdes = 20 m/s, khoảng cách đặt trước cho hai xe là 

ddes = 20 m. Cho chạy mô phỏng với các giá trị vận tốc ban đầu cho xe phía trước 20 m/s, sau 

thời gian 100s cho xe phía trước giảm tốc xuống 18 m/s, khi đó xe phía sau tự động chuyển từ 

chế độ CC sang chế độ ACC, hệ thống ACC sẽ tự động điều khiển vận tốc của xe bám theo 

tốc độ của xe trước và giữ khoảng cách đặt trước là 20 m, kết quả mô phỏng trong hình 11a. 

+ Trường hợp d ≥ ddes:  

Đặt tốc độ ban đầu cho cả hai xe vdes = 22 m/s, khoảng cách đặt trước cho hai xe là ddes 

= 20 m, xe sau đang hoạt động ở chế độ CC. Cho chạy mô phỏng với các giá trị vận tốc ban 

đầu cho xe phía trước 22 m/s, sau thời gian 70s cho xe phía trước tăng tốc lên 25 m/s, khi đó 

xe phía sau tự động chuyển từ chế độ ACC sang chế độ CC, hệ thống CC sẽ tự động điều 

khiển vận tốc ổn định ở 20 đặt m/s, kết quả mô phỏng trong hình 11b. 

Thoi gian 
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Hình 7. Mô phỏng Simulink cho hệ thống điều khiển hành trình ACC 

 

  

(a) (b) 

Hình 8. Đặc tính tốc độ và khoảng cách của xe trong hai trường hợp d < ddes (a), d ≥ ddes (b) 

Nhận xét:   

- Điều khiển kiểm soát hành trình tự động ACC/CC được mô phỏng thành công với 

công cụ Matlab - Simulink, đáp ứng được yêu cầu đặt ra của bài toán là: ổn định duy trì một 

tốc độ đặt không đổi khi có nhiễu lực cản bên ngoài, cho chất lượng động học tốt; 

- Nếu cảm biến của xe chủ phát hiện bất kỳ xe đối tượng nào khác phía trước, hoặc có 

xe di chuyển với tốc độ chậm hơn, bộ điều khiển tốc độ trong chế độ CC bị ngắt chuyển sang 

chế độ điều khiển giữ khoảng cách trong chế độ ACC tốc độ xe chủ sẽ bám theo xe phía 

trước. Nếu cảm biến của xe chủ phát hiện khoảng cách với xe phía trước lớn hơn khoảng cách 

mong muốn, bộ điều khiển sẽ chuyển sang chế độ giám sát tốc độ CC ổn định duy trì một tốc 

độ đặt không đổi. 
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3. Đánh giá và kết quả đạt được 

Sau thời gian nghiên cứu lý thuyết và tiến hành xây dựng mô hình mô phỏng, bài 

báo nghiên cứu hệ điều khiển hành trình có thích nghi - ACC cho xe ô tô bằng công cụ 

Matlab Simulink đã đạt được những kết quả sau: 

 - Trên cơ sở điều khiển hành trình có thích nghi ACC/CC cho xe ô tô, xây dựng và 

tổng hợp một hệ thống điều khiển hành trình có thích nghi ACC/CC với hai chế độ điều khiển 

là: điều khiển ổn định tốc độ xe di chuyển trên đường, giữ khoảng cách so với xe phía trước; 

 - Thực hiện mô phỏng hệ thống trên Matlab - Simulink, cho thấy hệ thống tự động 

điều chỉnh hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đặt ra của một hệ thống điều khiển hành trình có 

thích nghi ACC/CC. 

Thiết kế và thực hiện một hệ thống điều khiển kiểm soát hành trình cho xe sử dụng  

động cơ xăng là vấn đề khó, đặc biệt là việc xây dựng mô hình toán trên cơ sở các mối quan 

hệ giữa các cơ cấu điều khiển ga, phanh, truyền động, của các xe khi tham gia giao thông. Do 

đó, bài báo chỉ dừng ở mức thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống ga điện tử cho hệ điều 

khiển ACC/CC. 

Bài báo là một vấn đề mang tính thời sự, được xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của 

ngành điều khiển học hiện đại. Do ứng dụng có hiệu quả của tin học và kỹ thuật điện tử vào 

các máy động lực, lý thuyết ô tô yêu cầu về độ chính xác, tối ưu nhiên liệu cung cấp, thời gian 

tác động nhanh, đảm bảo an toàn khi tham giao thông,... Bài báo này, đã vận dụng lý thuyết 

đó để xây dựng một bộ điều khiển PID điều khiển hệ điều khiển hệ thống ACC/CC phần nào 

đáp ứng được nhu cầu của thực tế.  
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Giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW 
Monitor temperature using USB-6008 module and LabVIEW software 
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Tóm tắt 

Trong các dây chuyền sản xuất việc đo và giám sát nhiệt độ là một khâu quan trọng vì 

nhiệt độ là một trong các thông số có trong nhiều quá trình công nghệ. Việc đo lường chính 

xác giá trị nhiệt độ trong các điều kiện khác nhau và giám sát chúng có ý nghĩa quan trọng 

góp phần cho hệ thống hoạt động ổn định hơn. Bài báo nghiên cứu phương pháp đo nhiệt độ 

sử dụng các cảm biến khác nhau như: cặp nhiệt ngẫu, PT100 và LM35. Trên cơ sở đó bài báo 

đã xây dựng mô hình đo và giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và máy tính. 

Chương trình giám sát nhiệt độ được thực hiện trên phần mềm LabVIEW. Kết quả đã xây 

dựng mô hình mô phỏng việc giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm 

LabVIEW. 

Từ khóa: PT100, LM35, USB, LabVIEW. 

Abstract 

In the manufacturing line, it is important to measure and monitor temperature 

because it is one of the available parameters in multiple technology processes. Measuring 

temperature accurately under different conditions and monitoring temperature are necessary 

to make the operating system more stable. This paper researches on the way of measuring 

temperature using various sensors such as thermometers, PT100 and LM35. On that basis, 

models to measure and monitor temperature using USB-6008 module and computers have 

been built. Temperature monitoring program has been built on LabVIEW software. The result 

has developed simulation models for monitoring temperature with USB-6008 module and 

LabVIEW software. 

Keywords: PT100, LM35, USB-6008, LabVIEW. 
 

1. Đặt vấn đề  

Trong các hệ thống kỹ thuật nói chung và các dây chuyền sản xuất nói riêng, việc đo 

và giám sát nhiệt độ là một khâu quan trọng vì nhiệt độ là một trong các thông số có trong 

nhiều quá trình công nghệ. Việc đo lường chính xác giá trị nhiệt độ trong các điều kiện khác 

nhau và giám sát chúng có ý nghĩa quan trọng, góp phần cho hệ thống hoạt động ổn định hơn. 

Việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới và phần mềm chuyên dụng cho phép việc đo 

lường và giám sát nhiệt độ linh hoạt hơn. Vì vậy việc nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng 

module USB-6008 và phần mềm LabVIEW là cần thiết. 

Vấn đề nghiên cứu giám sát nhiệt độ đã được nhiều công trình đề cập đến. Tuy nhiên 

việc nghiên cứu giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW thể 

hiện tính linh hoạt hơn trong cả giải pháp về phần cứng cũng như phần mềm. Điều này cho 

thấy việc nghiên cứu có tính ứng dụng cao và khả thi trong cả môi trường công nghiệp. 

2. Đo và giám sát nhiệt độ 

2.1. Các phương pháp đo nhiệt độ 

Đo nhiệt độ là một vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực công nghiệp như: sản xuất 

hóa chất, sản xuất thép, sản xuất xi măng. Tùy theo dải nhiệt độ cần đo ta có thể sử dụng các 

phương pháp đo nhiệt độ khác nhau: dải nhiệt độ thấp, dải nhiệt độ trung bình và dải nhiệt độ 

cao. 

Có 2 phương pháp đo phổ biến là: phương pháp đo tiếp xúc và phương pháp đo không 

tiếp xúc. Phương pháp đo tiếp xúc là phương pháp đo có các cảm biến nhiệt độ được đặt trực 
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tiếp trong môi trường cần đo. Phương pháp đo không tiếp xúc là phương pháp đo từ xa, thiết 

bị đo đặt ngoài môi trường đo. Với dải nhiệt độ thấp và trung bình thì ta sử dụng phương pháp 

đo tiếp xúc. Với dải nhiệt độ cao thì ta sử dụng phương pháp đo không tiếp xúc. 

Trong công nghiệp ta thường được sử dụng phương pháp đo tiếp xúc và sử dụng các 

cảm biến như: nhiệt điện trở, cặp nhiệt ngẫu, các IC bán dẫn. 

Cảm biến nhiệt điện trở thường được chế tạo từ dây platin, đồng, niken, bán dẫn. Các 

dây này được quấn trên một lõi cách điện và đặt trong vỏ kim loại để bảo vệ. Mạch cầu đo 

thường được sử dụng cho cảm biến nhiệt điện trở. Sử dụng mạch cầu đo kết hợp với mạch 

khuếch đại vi sai có một ưu điểm đó là ta chỉ giữ lại thành phần tín hiệu ra (điện áp ra) tỷ lệ 

với tín hiệu nhiệt độ cần đo. Tuy nhiên ta có thể sử dụng nguồn dòng để xây dựng mạch đo. 

Trong cách này tín hiệu ra (điện áp ra) bao gồm cả 2 thành phần: phần tín hiệu ra tỷ lệ với tín 

hiệu nhiệt độ cần đo và phần tín hiệu ra cố định (ví dụ ở 00C cảm biến nhiệt điện trở loại 

PT100 có điện trở bằng 100 Ω) [1]. 

Khi dùng mạch cầu đo, nếu chỉ sử dụng hai dây dẫn mắc vào mạch cầu thì dụng cụ sẽ 

có sai số do sự thay đổi điện trở của đường dây khi nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi:  

TT

d

R

R
t




                                      (1) 

Trong đó:  
d

R - sự thay đổi điện trở dây dẫn nối: 
21 ddd

RRR  ; 

RT, T  - điện trở ban đầu của nhiệt điện trở và hệ số nhiệt của nó. 

Để khắc phục sai số do nhiệt độ môi trường làm thay đổi điện trở của dây nối, ta sử 

dụng mạch cầu đo cho cảm biến nhiệt điện trở như hình 1. 

 
Hình 1. Sơ đồ mạch cầu đo thường sử dụng cho cảm biến nhiệt điện trở 

Ở chế độ cầu cân bằng, nếu R1 = R2 và Rd1 = Rd2 thì sai số ảnh hưởng bởi sự thay đổi 

điện trở của dây nối được loại trừ. Ở chế độ cầu không cân bằng, sai số ảnh hưởng bởi sự thay 

đổi điện trở của dây nối giảm đáng kể so với sơ đồ cầu hai dây [2]. 

Cảm biến nhiệt ngẫu có cấu tạo gồm hai dây kim loại hàn với nhau ở một đầu để có 

thể đo được nhiệt độ cao. Để bảo vệ cho cảm biến ta thường đặt cảm biến nhiệt ngẫu trong vỏ 

bằng thép không gỉ. Việc cách điện giữa hai dây được thực hiện bằng cách luồn một trong hai 

dây vào ống sứ nếu vỏ cảm biến làm bằng vật liệu cách điện. Còn nếu vỏ cảm biến làm bằng 

kim loại thì cả hai dây đều luồn vào hai ống sứ. Tín hiệu ra của cảm biến nhiệt ngẫu là điện áp 

từ vài mV đến vài vài chục mV [2]. 

Các linh kiện điện tử bán dẫn khá nhạy cảm với nhiệt độ, vì vậy có thể sử dụng linh 

kiện này như diode hoặc tranzistor nối theo kiểu diode. Điện áp giữa hai cực diode là hàm phụ 

thuộc vào nhiệt độ cần đo. Các cảm biến đo nhiệt độ sử dụng diode hoặc tranzistor thường 

được tích hợp thành các IC bán dẫn đo nhiệt độ. Các cảm biến này cho đầu ra là điện áp hoặc 

dòng điện tỉ lệ với nhiệt độ cần đo với độ tuyến tính cao, sử dụng đơn giản [7]. 

Ví dụ một số loại vi mạch (IC) đo nhiệt độ: LM35, LM335, AD592CN. 
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Độ nhạy của các loại IC đo nhiệt độ khoảng 2,5 mV/oC và không cố định mà thường 

thay đổi theo nhiệt độ. LM35 là một họ IC cảm biến nhiệt độ sản xuất theo công nghệ bán dẫn 

dựa trên các chất bán dẫn dễ bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ, đầu ra của cảm biến là 

điện áp (V) tỉ lệ với nhiệt độ mà nó được đặt trong môi trường cần đo. Họ LM35 có rất nhiều 

loại và nhiều kiểu đóng vỏ khác nhau. 

2.2. Vấn đề giám sát nhiệt độ 

 Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các hệ thống máy tính với khả năng 

thực hiện các phép tính với số lượng rất lớn trong một giây, các loại cảm biến có độ chính xác 

rất cao đã làm cho hệ thống điều khiển và giám sát ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các 

nhà máy công nghiệp hiện đại. Quá trình tự động càng giữ vai trò quan trọng trong các ngành 

công nghiệp khai thác, chế biến, năng lượng dầu khí, lọc dầu, hoá chất. Một hệ thống điều 

khiển bao gồm hệ thống đo lường, hệ thống điều khiển và giám sát. 

Nhiệt độ là một thông số quan trọng trong các dây chuyền sản xuất và cần giám sát 

chặt chẽ. Quá trình đo và kiểm soát nhiệt độ trong sản xuất công nghiệp đóng một vai trò to 

lớn trong hệ thống điều khiển tự động, góp phần quyết định chất lượng sản phẩm trong các 

ngành công nghiệp như: chế biến thực phẩm, sản xuất thép, gốm sứ, chế tạo động cơ. Khi thu 

thập dữ liệu cho quá trình điều khiển và giám sát trong nhà máy thì nhiệt độ là một thông số 

không thể bỏ qua. 

Tùy theo yêu cầu và tính chất của quá trình điều khiển mà ta cần sử dụng phương pháp 

điều khiển thích hợp. Tính chính xác và ổn định nhiệt độ cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải 

quyết. 

3. Giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW 

3.1. Giới thiệu về module USB-6008  

 
Hình 2. Module USB-6008 

Sơ đồ khối của module USB-6008 thể hiện trên hình 3. 

Các tính năng kỹ thuật chính của Module USB-6008 [8]: 

Có cổng USB kết nối với máy tính. 

Có 1 bộ đếm 32 bit; 8 kênh đơn (hoặc 4 kênh vi sai) vào tương tự (độ phân giải 12 bit, 

48 kS/s) với ngưỡng điện áp giới hạn lớn nhất từ -10 đến 10V; 2 kênh ra tương tự (độ phân 

giải 12 bit, 150 kS/s) với ngưỡng điện áp giới hạn lớn nhất từ 0 đến 5V; 12 kênh vào/ra hiệu 

số (digital I/O). 
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Module USB-6008 có khả năng thu thập dữ liệu tin cậy với kết nối USB. Thiết bị này 

khá đơn giản để thực hiện đo lường nhanh, nhưng cũng khá linh hoạt để thực hiện các ứng dụng 

đo lường phức tạp. Module USB-6008 sử dụng driver NI-DAQmx. Người dùng có thể sử dụng 

NI-DAQmx để triển khai tùy ý các ứng dụng thu thập dữ liệu trên LabVIEW [3, 4, 5, 6]. 

3.2. Xây dựng module đo nhiệt độ 

Module đo nhiệt độ với IC LM35 

 
Hình 3. Sơ đồ khối module đo nhiệt độ với IC LM35 

Trên hình 3 là sơ đồ khối module đo nhiệt độ với IC LM35. Đầu ra của cảm biến nhiệt 

độ LM35 đưa vào chân AI của module USB-6008. Từ module USB-6008 nối với máy tính 

qua cổng USB. 

Module đo nhiệt độ với cảm biến PT100 

 
Hình 4. Sơ đồ khối module đo nhiệt độ với cảm biến PT100 

Ta sử dụng mạch ổn định dòng với nguồn dòng để cấp nguồn cho cảm biến nhiệt độ 

PT100. Để phù hợp với giải đo của module USB-6008, cần sử dụng mạch khuếch đại tín hiệu. 

Từ mạch khuếch đại, đưa vào chân AI của module USB-6008. Từ module USB-6008 nối với 

máy tính qua cổng USB. 

Module đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt ngẫu 

 

Hình 5. Sơ đồ khối module đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt ngẫu 

Phương trình cơ bản của cặp nhiệt ngẫu [2]: E 
AB 

= e
AB

(t) - e
AB 

(t 
0 

)        (2) 

Sử dụng cảm biến nhiệt ngẫu cần phải bù nhiệt độ đầu tự do [2]. Ở đây dùng cầu bù tự 

động nhiệt độ đầu tự do như hình 6.  

 
Hình 6. Cầu bù nhiệt độ đầu tự do 
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Vì giá trị điện áp đầu ra của cảm biến nhiệt ngẫu thu được khá nhỏ, nên cần mạch 

khuếch đại để khuếch đại tín hiệu thu được. Để phù hợp với giải đo của module USB-6008, 

cần sử dụng mạch khuếch đại tín hiệu. Từ mạch khuếch đại đưa vào chân AI của module 

USB-6008. Từ module USB-6008 nối với máy tính qua cổng USB. 

Khi xây dựng xong sơ đồ nguyên lý, tiến hành lắp ráp các mạch đo và kết nối với 

module USB-6008. Từ module USB-6008 nối với máy tính thông qua cổng USB. 

3.3. Xây dựng chương trình giám sát trên LabVIEW 

Giao diện và chương trình giám sát nhiệt độ đã xây dựng trên LabVIEW thể hiện trên 

hình 7 và hình 8 [3, 4, 5, 6]. 

 
Hình 7. Giao diện chương trình giám sát nhiệt độ trên LabVIEW 

 

 
Hình 8. Chương trình giám sát nhiệt độ trên LabVIEW 

3.4. Một số kết quả giám sát nhiệt độ  

Sau khi ghép nối phần cứng có một số kết quả giám sát nhiệt độ thể hiện từ hình 9 đến 

hình 12. Trên hình 9 là kết quả giám sát nhiệt độ có kênh số 2, kênh 3 và kênh 4 đang báo 

động vì quá nhiệt độ đặt. Trên đồ thị thể hiện tín hiệu của cả 4 kênh chưa qua xử lý nhiễu.  

 
Hình 9. Kết quả giám sát tín hiệu cả 4 kênh chưa qua xử lý nhiễu 
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Trên hình 10 là kết quả giám sát nhiệt độ có kênh số 4 đang báo động vì quá nhiệt độ 

đặt. Trên đồ thị thể hiện tín hiệu của cả 4 kênh đã qua xử lý nhiễu. Trong phần mềm 

LabVIEW có nhiều công cụ hỗ trợ việc xử lý nhiễu. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật mà ta có thể sử 

dụng các công cụ xử lý nhiễu như khối Amplitude and Level Measurements hoặc khối Filters. 

Khi các kênh đo nhiệt độ với nhiễu ngẫu nhiên có biên độ không quá lớn nên ta có thể lựa 

chọn khối Amplitude and Level Measurements là phù hợp. Báo động được thông báo bằng 

đèn hiệu và âm thanh. Các kênh nhiệt độ được hiển thị bằng nhiều cách khác nhau và có thể 

lưu trữ dưới dạng file với các định dạng dễ sử dụng như: Excel. 

 
Hình 10. Kết quả giám sát tín hiệu cả 4 kênh đã qua xử lý nhiễu 

Trên hình 11 là kết quả giám sát nhiệt độ cả 4 kênh đang báo động vì quá nhiệt độ đặt. 

Trên đồ thị ghi lại được thời điểm nhiệt độ của các kênh số 2, kênh 3 đang tăng, kênh 1, kênh 

4 đang giảm. 

 
Hình 11. Kết quả giám sát cả 4 kênh đang báo động 

Trên hình 12 là kết quả giám sát nhiệt độ có kênh số 3 và kênh số 4 đang báo động vì quá 

nhiệt độ đặt.  

 
Hình 12. Kết quả giám sát có kênh 3, kênh 4 đang báo động 
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4. Kết quả đạt được 

Bài báo đã xây dựng được module phần cứng và chương trình giám sát nhiệt độ trên 

phần mềm LabVIEW ứng dụng module USB-6008. Mô hình hoạt động ổn định và có thể ứng 

dụng trong thực hành - thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành. Kết quả nghiên cứu có thể áp 

dụng trong việc đo và giám sát nhiệt độ trong thực tế. 

Hướng nghiên cứu phát triển tiếp theo: tăng số lượng kênh đo nhiệt độ có thể giám sát 

để phù hợp với hệ thống lớn hơn; sử dụng nhiều loại cảm biến đo nhiệt độ với các giải đo 

khác nhau; phát triển mô hình để có thể giám sát nhiều thông số khác ngoài thông số nhiệt độ. 
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Giải pháp mạng truyền thông cho hệ thống truyền động điện  

nhiều biến tần - Động cơ không đồng bộ 
Communication network solutions for electric drive system  

with multi-inverters - Induction motor   
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Tóm tắt  

Bài báo giới thiệu các giải pháp thiết kế mạng truyền thông công nghiệp và Card 

mạng trung tâm dùng vi xử lý ATMEGA64 cho hệ thống điều khiển truyền động điện nhiều 

biến tần - Động cơ không đồng bộ. Bài viết trình bày kết quả điều khiển vị trí tàu thủy bằng 

hệ thống tời công nghệ ghép nối mạng biến tần - động cơ trên mô hình chế tạo thử nghiệm. 

Từ khóa: Inverter, can, modBus, profibus. 

Abstract 

The paper presents the solutions in which micro-processor ATMEGA64 is used to 

design industrial communication network and central network card for electric drive systems 

with multi-inverters - Induction motor. The paper introduces certain results in studying 

position control for marine vessels in which mooring systems with multi-inverter-motor are 

used and controlled by communication networks under trial model.  

Keywords: Inverter, can, modbus, profibus. 
 

1. Đặt vấn đề 

Trong lĩnh vực điều khiển và tự động hoá các thiết bị, dây chuyền công nghiệp đã sử 

dụng các dạng mạng truyền thông như CTNET, PROFIBUS, ETHERNET,… để liên kết các 

thiết bị điều khiển thực hiện công nghệ. Các hãng sản xuất và cung cấp thiết bị điện tử công 

suất như Siemens của Cộng hoà Liên bang Đức, LS ELECTRONIC Hàn Quốc, SIEI của 

ITALIA, MITSUBISHI của Nhật Bản, EUROTHERM, CONTROL TECHNIQUES của 

Anh,... lần lượt cho ra đời hàng loạt bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng vi xử lý kèm theo 

các phần mềm lập trình chuyên dụng tạo ra một sự thay đổi lớn trong kỹ thuật điều khiển 

truyền động nhiều động cơ [2, 5, 6]. Đối với truyền động điện xoay chiều sử dụng các bộ biến 

tần gián tiếp, ta thường gặp các loại biến tần công suất từ 0,5 KW đến hàng ngàn kW Siemens 

MM420; MM430; MM440, Schneider Atival 3.1, EUROTHERM SSD890CS và 890DC,... 

Đối với truyền động điện một chiều các bộ biến đổi điện tử công suất AC-DC ta thường gặp 

SSD590C và SSD 590P của EUROTHERM, Mentor II của Controltechniques, TPD-32 của 

SIEI,… [5, 6]. Khi sử dụng các thiết bị này để thiết kế điều khiển các hệ thống thực hiện công 

nghệ thì vấn đề nghiên cứu chế tạo Card mạng trung tâm để liên kết các hệ truyền động điện 

nhiều động cơ nhằm giải quyết các vấn đề: lựa chọn giải pháp mạng truyền thông; lựa chọn vi 

điều khiển; thiết kế phần cứng và phần mềm. 

2. Thiết kế mạng truyền thông   

2.1. Lựa chọn giải pháp mạng  

Trên hình 1, trình bày mô hình phân cấp của một mạng công nghiệp tổng quát [2]. Mô 

hình phân cấp chức năng cho ta dễ dàng thiết kế lựa chọn thiết bị. Với yêu cầu điều khiển 

trong một nhà máy hiện đại, quy mô lớn như nhà máy lọc dầu, điện, hoá chất,... có thể chia 

nhỏ hơn nữa các cấp chức năng để tiện điều khiển, giám sát. Đối với những nhà máy nhỏ, nhà 

cao tầng hay trên tàu biển số cấp chức năng sẽ giảm xuống để giảm giá thành và chi phí vận 

hành. 

Hầu hết nhà máy, xí nghiệp ở nước ta hiện nay có quy mô nhỏ, đối tượng sử dụng cơ 

bản là động cơ điện xoay chiều ba pha rotor lồng sóc được điều khiển bằng biến tần. Một dây 
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chuyền sản xuất chỉ hạn chế ở mức vài chục động cơ, vì vậy yêu cầu đặt ra là xây dựng cấu 

trúc mạng điều khiển quy mô nhỏ, cấu trúc gọn nhẹ linh hoạt và chi phí thấp.  

 

 
 

  Hình 1. Mô hình phân cấp hệ thống         Hình 2. Cấu trúc mạng một cấp điều khiển 

 

Biến tần trên thị trường hiện nay rất đa dạng về chủng loại, đa phần được tích hợp khả 

năng giao tiếp, ghép nối với mạng truyền thông công nghiệp. Mỗi hãng sản xuất biến tần 

thường lựa chọn cho thiết bị của mình một hoặc một vài giao thức và cấu trúc mạng. Các giao 

thức mạng áp dụng cho biến tần có cấu trúc đơn giản, phù hợp với cấu trúc mạng cấp thấp. Ví 

dụ Siemen chọn giao thức Profibus, Can, Uss; Toshiba, Delta chọn Modbus,… vì vậy muốn 

ghép nối mạng truyền thông cần tuân theo giao thức của các loại biến tần này.  

Từ những phân tích trên, phương án thiết kế mạng truyền thông điều khiển biến tần - 

động cơ không đồng bộ với một cấp mạng có tính khả thi cao. Có thể chọn một trong hai mô 

hình ở hình 2. 

Trong cấu trúc thứ nhất, máy tính là một đối tượng trực tiếp tham gia ghép nối mạng, 

làm nhiệm vụ giao tiếp trực tiếp với các thiết bị trong hệ thống mạng như biến tần, cảm biến 

thông minh, các thiết bị chuyển đổi đo lường,... Ngoài nhiệm vụ tính toán điều khiển các quá 

trình công nghệ, máy tính còn phải điều khiển, giám sát hoạt động truyền thông trên mạng, vì 

vậy khi máy tính hoạt động ở chế độ đa nhiệm, số thiết bị được ghép nối mạng sẽ bị hạn chế 

nhiều. Mặt khác máy tính hiện nay không được tích hợp cổng giao tiếp theo chuẩn công 

nghiệp như RS422, RS485,… nên cần phải sử dụng “thiết bị chuyển đổi chuẩn” truyền dẫn 

trước khi ghép nối mạng. 

Trong cấu trúc thứ hai, Card điều khiển giao tiếp mạng (Card trung tâm; CTT) làm 

nhiệm vụ điều khiển, giám sát giao tiếp trên hệ thống mạng truyền thông, thu thập các dữ liệu 

quá trình và truyền đạt mệnh lệnh nhận được từ máy tính đến các thiết bị trong mạng. Máy 

tính giao tiếp với CTT qua một cổng truyền thông khác để nhận các dữ liệu quá trình và gửi đi 

các mệnh lệnh điều khiển. Như vậy máy tính chỉ tập trung làm nhiệm vụ tính toán điều khiển 

các quá trình công nghệ. Do đó so với cấu trúc thứ nhất, với cùng một yêu cầu công nghệ cho 

trước, số thiết bị được phép ghép nối mạng trong cấu trúc thứ hai vì thế sẽ được nhiều hơn. 

2.2. Chế tạo card mạng điều khiển và giám sát truyền động nhiều biến tần - động cơ 

không đồng bộ 

Trong phần này sẽ đưa ra giải pháp thiết kế phần cứng giao tiếp để thiết lập một mạng 

truyền thông kết nối giữa máy tính điều khiển với các thiết bị ngoại vi thông qua CTT. Cấu 

trúc tổng quát của hệ thống mạng ghép nối biến tần - động cơ không đồng bộ được trình bày 

trên hình 3. 

CTT có nhiệm vụ kết nối máy tính với các biến tần và các card đo lường, chuyển đổi 

tín hiệu trong mạng truyền thông. Phần cứng giao tiếp được thiết lập ở đây là một bộ truyền 

thông với các linh kiện chủ đạo là vi điều khiển ATMEGA64 để xử lý giao thức [2].  
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Hình 3. Sơ đồ khối mạng Biến tần - Động cơ KĐB 

 Trong mô hình ghép nối mạng (hình 4), CTT cần có 2 cổng truyền thông, 1 cổng dùng 

để ghép nối, giao tiếp với máy tính và một cổng dùng để ghép nối giao tiếp với mạng truyền 

thông công nghiệp. Các máy tính hiện nay được thiết kế có sẵn cổng truyền thông theo chuẩn 

RS232, sử dụng giao thức UART. Hầu hết các biến tần được thiết kế có cổng truyền thông 

theo chuẩn RS485 với giao thức truyền thông cấp thấp là UART. Vi xử lý ATMEGA64 có 2 

cổng truyền thông giao thức UART có thể hoạt động độc lập với nhau vì vậy sử dụng 

ATMEGA64 cho CTT sẽ dễ dàng hơn trong ghép nối và viết phần mềm giao tiếp sau này.  

CTT được đặt cạnh máy tính điều khiển, ghép nối với máy tính điều khiển qua cổng 

RS232 hoặc USB, ghép nối với biến tần và các card ghép nối thông qua cáp đôi dây xoắn với 

chuẩn truyền dẫn RS485. 

Ghép nối vi điều khiển ATMEGA64 với MAX232: Chuẩn RS232 không tương thích 

với mức logic TTL của vi điều khiển ATMEGA64, vì vậy để ghép nối vi điều khiển với 

chuẩn RS232 ta cần bổ sung thêm một bộ điều khiển đường truyền. IC MAX232 thường được 

sử dụng để chuyển đổi các mức điện áp RS232 về mức TTL và ngược lại. Một điểm mạnh 

của MAX232 là cũng dùng nguồn điện áp +5V giống như của vi điều khiển ATMEGA64.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ ghép nối ATMEGA64 với RS232                     Hình 5. Ghép nối  MAX485 

 

Ghép nối vi điều khiển ATMEGA64 với MAX485: tương tự như máy tính, biến tần và 

các thiết bị ghép nối mạng công nghiệp sử dụng chuẩn truyền dẫn RS485 có mức điện áp 

không tương thích với vi điều khiển, vì vậy để ghép nối vi điều khiển với biến tần ta cần sử 

dụng thêm một thiết bị điều khiển đường truyền là MAX485. Sơ đồ đấu nối được trình bày 

trên hình 5. 

Ghép nối mở rộng: để mở rộng thêm khả năng ghép nối điều khiển tại chỗ ta thiết kế 

thêm 8 đầu vào và 8 đầu ra sử dụng phần tử cách ly quang (hình 6). Các đầu vào được nối với 

các chân của cổng B, D và các đầu ra được nối với các chân của cổng A, trong đó đầu ra sử 

dụng khối nguồn 24V.  
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Hình 6. Ghép nối mở rộng                  Hình 7. Cấu trúc bản tin 

2.3. Cơ chế giao tiếp và cấu trúc bức điện truyền thông 

CTT có hai chế độ làm việc cơ bản: 

- Khi điều khiển và giám sát quá trình công nghệ từ máy tính trung tâm, máy tính đóng 

vai trò là thiết bị chủ, CTT là bộ phận trung gian truyền đạt thông tin từ máy tính xuống các 

biến tần, các thiết bị ghép nối mạng và nhận thông tin từ chúng đưa về máy tính. CTT đồng 

thời điều phối và kiểm soát hoạt động của các thiết bị trên mạng. Các biến quá trình và các 

báo cáo trạng thái được lưu trữ trên máy tính. Giao thức giao tiếp với máy tính dựa trên nền 

tảng MODBUS, giao thức kết nối với biến tần phụ thuộc vào loại biến tần được sử dụng. 

Trong mô hình thực nghiệm nhóm tác giả sử dụng giao thức USS. Lưu đồ thuật toán điều 

khiển quá trình truyền thông được trình bày trên hình 8 và hình 9. 

- Khi làm việc độc lập (không có sự tham gia của máy tính), CTT đóng vai trò là thiết 

bị chủ, điều hành và giám sát hoạt động của các biến tần thông qua chương trình được lập 

trình sẵn. Các thông báo trạng thái được hiển thị trên màn hình LCD. Nội dung điều hành 

mạng, các biến quá trình được lưu vào Eeprom.  

Để dễ dàng quản lý dữ liệu, giao thức truyền thông giữa máy tính và CTT trên mạng 

được tổ chức làm 3 lớp với cấu trúc bức điện truyền thông như hình 7. 

Lớp ứng dụng: Tạo sự thân thiện giao tiếp với người sử dụng. Lớp này cho phép 

người sử dụng quan sát và điều khiển một cách đơn giản bằng các nút lệnh và bảng kết quả. 

Lớp liên kết: Xây dựng khung dữ liệu giao tiếp với lớp vật lý, tổng hợp các bản tin quá trình.  

Lớp vật lý: Phần cứng hỗ trợ việc truyền nhận dữ liệu. 

\ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Lưu đồ thuật toán 

điều khiển từ máy tính 

Hình 9. thuật toán truyền thông giữa 

CTT và các thiết bị ghép nối mạng 
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2.4. Ghép nối, điều khiển và giám sát tời công nghệ 

 Hình 10 là sản phẩm Card mạng trung tâm sử dụng vi điều khiển ATMMEGA64 điều 

khiển và giám sát hệ thống tời công nghệ. Giao tiếp giữa CTT với máy tính dựa trên nền tảng 

MODBUS với cấu trúc bức điện trên hình 7. Giao tiếp giữa CTT với biến tần theo giao thức 

USS của hãng Siemens [4]. 

 
 

     Hình 10. Card mạng trung tâm                         Hình 11. Sơ đồ thử nghiệm mạng truyền thông 

Cấu trúc kết nối mạng được trình bày trên hình 11, có khả năng điều khiển và giám sát 

31 thiết bị ghép nối mạng. Khi cần thiết có thể mở rộng ghép nối tới 255 thiết bị với khoảng 

cách truyền tối đa 1200 m, chu kỳ bus nằm trong phạm vi 0,1 - 2,5 (s).  

3. Kết quả thử nghiệm card mạng   

Sơ đồ triển khai kết nối Card mạng trung tâm với máy tính thực hiện điều khiển và 

giám sát các thiết bị biến tần - động cơ không đồng bộ và các thiết bị quan sát hệ thống truyền 

động điện nhiều động cơ theo cấu trúc hình 3 áp dụng cho hệ thống tời công nghệ. Các quy 

trình và phương trình quỹ đạo điều động tàu được thực hiện theo [1]. Hình 12 là giao diện trên 

máy tính điều khiển và giám sát hành trình của tời, quỹ đạo chuyển động là đường màu đỏ 

giữa màn hình. Hình 13, 14 là giá trị điều khiển và giám sát tốc độ, vị trí của 4 tời. Kết quả 

thực nghiệm truyền thông đã đạt được như bảng 1.  

 
Hình 12. Card mạng trung tâm                       
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Bảng 1. Thử nghiệm truyền thông 

Chiều dài cáp mạng a (m) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Chiều dài cáp mạng b (m) 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

Chiều dài cáp mạng x (m) 10 10 10 20 20 160 160 160 160 

Chiều dài cáp mạng y (m) 10 10 10 20 20 120 120 120 120 

Byte hỏng/1triệu byte truyền 2 2 2 3 2 5 3 3 4 

Tỉ lệ lỗi (x10-4) 0.08 0.08 0.12 0.08 0.12 0.2 0.12 0.12 0.16 

 

Bảng 2. Thử nghiệm độ suy giảm tín hiệu 

Độ suy giảm tín hiệu Biến tần 1 Biến tần 2 Biến tần 3 Biến tần 4 

Khoảng cách 100 100 100 200 

U(V) 4.6 3.4 3.0 2.2 

Bảng 2 là đặc tính thử nghiệm sự suy giảm tín hiệu tại các vị trí khác nhau trong hệ 

thống mạng ứng với trường hợp ghép nối 4 biến tần Siemens. 

Qua bảng 1, nhận thấy chất lượng tín hiệu trên mạng đạt yêu cầu của chuẩn truyền dẫn 

RS485, tỉ lệ lỗi < 10-4 hoàn toàn chấp nhận được đối với mạng truyền thông công nghiệp [2]. 

Khi thử nghiệm điều khiển hệ thống tời công nghệ gồm 4 biến tần và 4 thiết bị chuyển 

đổi đo lường (hình 12) cho kết quả tốt. Đường cáp mạng truyền thông đạt yêu cầu đề ra với 

khoảng cách truyền (200 m). Độ suy hao tín hiệu nằm trong giới hạn cho phép (> ±200mv). 

 
Hình 13. Quan sát vị trí đặt, vị trí thực trên máy tính                       

4. Kết luận 

  Giải pháp thiết kế và chế tạo Card mạng được nghiên cứu và thử nghiệm tại Bộ môn 

Điện tự động công nghiệp, Khoa Điện - Điện tử, Đại học Hàng hải Việt Nam. Các kết quả thử 

nghiệm được trích suất từ quá trình nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển tời công nghệ điều 

khiển vị trí tàu công trình của đề tài mã số: ĐT083012 - Bộ Giao thông Vận tải. Các thiết bị 

có thể áp dụng vào thực tế sản xuất trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa dây chuyền sản 

xuất, trên tàu thuỷ. Sự thành công của Card trung tâm kết nối mạng có thể mở rộng chức năng 

điều khiển và quản lý dữ liệu đến 255 động cơ cho các loại phụ tải với các hình thức khởi 

động và điều khiển khác nhau. 
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Hình 14. Quan sát tốc độ động cơ trên máy tính 

 Bên cạnh đối tượng chính là hệ biến tần - động cơ không đồng bộ, với thay đổi trong 

thiết kế giao tiếp máy tính, cấu trúc mạng này dễ dàng áp dụng mở rộng kết nối với các đối 

tượng khác như các bộ điều chỉnh động cơ điện một chiều, mạng thu thập dữ liệu cảm biến,… 
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Yêu cầu và các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành  

Điện tự động tàu thủy thuộc Khoa Điện - Điện tử 
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Vương Đức Phúc, Đào Minh Quân 
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Tóm tắt 

Từ lâu việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo các chuyên gia hàng hải của đất nước đã được 

giao cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU). Lãnh đạo nhà trường đi tiên phong và 

định hướng trong hội nhập khu vực và quốc tế, lấy chất lượng đào tạo đáp ứng các yêu cầu 

trong nước và trên thế giới làm mục tiêu. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh 

của tập thể để tuyên truyền và tìm các giải pháp phù hợp nhất trong điều kiện của Việt Nam.  

Ở Việt Nam, các trường đại học lớn thường cử giảng viên, các nhà quản lý sang các 

nước phát triển để học hỏi về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý nâng cao, từ đó tìm cách áp 

dụng vào môi trường đại học của mình. Tuy nhiên, khi đem về vận dụng thì chưa đồng bộ, 

không thống nhất do đặc thù riêng về ngành được đào tạo của các Khoa. Bản thân Khoa Điện 

- Điện tử, đã chủ động nắm bắt xu hướng và tổ chức các buổi hội thảo để bàn bạc và tìm hiểu 

áp dụng các giải pháp trong lĩnh vực đào tạo nhưng chưa cụ thể cho ngành Điện tự động tàu 

thủy.  

Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu phương thức đang sử dụng để đào tạo sinh 

viên chuyên ngành Điện tự động tàu thủy tại Khoa Điện - Điện tử, từ đó đề xuất các giải pháp 

để cải tiến và nâng cao chất lượng. Các giải pháp đưa ra bao gồm việc lựa chọn mô hình cho 

đào tạo phù hợp theo tình hình thực tiễn của Nhà trường, yêu cầu thực tiễn trong nước cũng 

như quốc tế. Bài báo cũng đưa ra cách thức trao đổi Giảng viên của Khoa Điện - Điện tử với 

các trường tại các nước tiên tiến trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hiệp hội các Trường 

Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) mà ở đó chuyên ngành đào tạo có liên quan mật thiết và 

giống nhau. Ngoài ra còn có thể mời các Giáo sư đầu ngành tại nước ngoài về Việt Nam công 

tác, trao đổi học thuật, giảng dạy và kinh nghiệm, bàn về chương trình đào tạo, công tác 

nhằm thúc đẩy sự tìm tòi, hiểu biết lẫn nhau cũng như hợp tác chuyển giao công nghệ, thực 

hiện dự án đào tạo. 

 Trong các giải pháp nhấn mạnh về yếu tố con người, hợp tác quốc tế đa chiều. Kết 

quả nghiên cứu được áp dụng cho công tác quản lý, chương trình đào tạo có chất lượng cao 

trong đào tạo ngành Điện tự động tàu thủy, đó còn là cơ sở cho Khoa Điện - Điện tử, các 

khoa khác trong trường tham khảo và vận dụng nhằm đáp ứng mục tiêu của Nhà trường trở 

thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia. 

Từ khóa: Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế, mô hình giáo dục đại học, 

Giáo dục chuyên nghiệp, khóa học trực tuyến đại chúng mở, Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Abstract   

Vietnam Maritime University (VMU) has been being assigned the task to educate and 

train maritime experts, scientists providing to the national sea-ward economy. VMU’s leaders 

pioneered in regional and international integration, they promote solidarity and collective 

strength to orient and find the most appropriate solutions in Vietnam to improve the quality of 

training as well as meet up the entire domestic and international requirements. 

In Vietnam, the large universities are sending lecturers, managers to study both 

qualification and advanced methods in the developed countries and the ways to apply in their 

university. However, the applications are still individual and there is unification with 

particular of training majors. Faculty of Electrical and Electronics Engineering has 
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organized several meetings to discuss and apply the solutions; however, there is no detail 

plans using for major of marine electrical engineering. 

In this study, the authors studied the training situation in marine electrical 

engineering major. And then propose solutions to improve quality. The solution offering 

includes the selection of appropriate training model at the requests of VMU, the practical of 

domestic and international requirements. Offer solutions to exchange lectures with other 

departments having closely relating like field of expertise in advanced countries such as 

Korea, Japan, the Association of Maritime University international (IAMU), also may invite 

professors in Vietnam abroad teaching and academic exchanges, experiences, training 

programs, work to promote the exploration, understanding mutual cooperation as well as 

technology transfer, training of project implementation. 

In the solutions, the human element, multi-dimensional international cooperation is 

emphasised. The results of the research are applied directly to the management, improve the 

quality of the marine electrical engineering major, which is the basis for the faculties, 

university referring and applying as well as replicating in real contribute to the developments 

of VMU.  

Keywords: International Association of Maritime Universities, higher education, 

professional education, massive open online course, Vietnam Maritime University.  
 

1. Yêu cầu thực tiễn trong hoạt động giảng dạy 

Sự phát triển của chuyên ngành Điện tự động tàu thủy gắn liền sự nỗ lực không ngừng 

của các thế hệ thầy và trò, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu Nhà trường, của 

Ban Chủ nhiêṃ Khoa Điêṇ - Điêṇ tử, sự định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo Khoa qua 

các thời kỳ. Phương châm: “Lấy người học làm trung tâm, chất lượng đào tạo là hàng đầu” đã 

trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành [1]. 

Hiện nay xu hướng hội nhập và quốc tế hóa đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi 

toàn thế giới [2,3]. Trong lĩnh vực đào tạo chấp nhận quy luật canh tranh, cùng hợp tác và 

phát triển đặc biệt là từ khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại quốc tế 

WTO (World Trade Organization).  

Hoạt động giảng dạy hướng tới người học nhiều hơn, đáp ứng yêu cầu khi ra trường có 

việc làm, theo nhu cầu xã hội [3]. Chuyển từ giáo dục tinh hoa sang đại trà (tỷ lệ khoảng 

50%). Bộ cũng đã có những thay đổi nhằm phù hợp với Nghị quyết số: 29-NQ/TW “về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được 

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua.   

Các trường đào tạo tăng nhanh về quy mô đào tạo đồng thời đa dạng hóa các ngành 

đào tạo, tăng cường liên kết quốc tế và áp dụng vào Việt Nam. Chính sự chuyển biến này vừa 

là cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở trong nước, đồng thời cũng là thách 

thức đối với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là ở những nơi khó và 

không kiểm soát được. Yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong nước ngày một cao, sự cạnh 

tranh do ảnh hưởng của xu thế giáo dục đại học xuyên biên giới trở thành những thách thức 

lớn với nhiều trường đại học nước ta, cũng như nhiều cơ sở giáo dục đại học khác, trường ta 

cũng đang đứng trước thực tế chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng nhân 

lực của của xã hội, chất lượng giáo dục chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập chưa được 

nâng cao [4]. 

2. Nghiên cứu thực trạng đào tạo ngành Điện tự động tàu thủy tại Khoa Điện - Điện tử 

Hàng năm có khoảng 100 sinh viên nhập học thuộc chuyên ngành Điện tự động tàu 

thủy. Sinh viên chuyên ngành này đươc̣ đào taọ theo hê ̣thống đào taọ tiên tiến nhất hiêṇ nay 

là loaị hình đào taọ theo hoc̣ chế tín chỉ, với thời gian 4,5 năm (9 hoc̣ kỳ chính) đối với sinh 

viên tốt nghiêp̣ đúng haṇ (có nghiã là sinh viên đủ điều kiêṇ điểm trung bình chung tích lũy 

>= 2.0, có chứng chỉ Ngoaị ngữ, Tin hoc̣, Bơi lôị); nếu chưa đủ điều kiêṇ trên thì thời gian có 
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thể kéo dài thêm tối đa đến 2 năm nữa. Hàng năm sinh viên có thể đăng ký hoc̣ cu ̣thể: có 2 kỳ 

hoc̣ chính và 1 kỳ hoc̣ phu ̣trong hè. Có 2 kỳ thi chính và 2 kỳ thi phu.̣ Có 2 đơṭ thi và xét tốt 

nghiêp̣ là đơṭ chính vào cuối tháng 12 và đơṭ phu ̣vào cuối tháng 6 hàng năm. 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: gồm 153 TC (Không tính các học phần GDTC, 

QPAN) bao gồm Khối kiến thức giáo dục đại cương 38 TC; khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 115 TC; kiến thức cơ sở ngành 68 TC; kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp) 41 TC; 

kiến thức tốt nghiệp 6 TC. 

Đội ngũ giảng dạy có 11 Giảng viên. Ngoài ra còn có các Giảng viên của các Bô ̣môn 

khác cùng tham gia giảng daỵ. Đôị ngũ Giảng viên của ngành đều là các Giảng viên có học 

vấn từ Thạc sĩ trở lên có nhiều kinh nghiêṃ trong công tác giảng daỵ, NCKH và đăc̣ biêṭ có 

tay nghề thưc̣ tế rất cao, có nhiều kinh nghiêṃ trong công tác sửa chữa, khai thác, lắp đăṭ các 

hê ̣thống, thiết bi ̣ điêṇ tư ̣đôṇg trên tàu thủy và các nhà máy công nghiêp̣ trên bờ [1]. 

Cơ sở vật chất được Nhà trường trang bị phục vụ cho ngành là 8 phòng thí nghiệm 

thực hành, ngoài ra tập thể giảng viên của Khoa luôn cố gắng duy trì, nâng cao và tự bổ sung 

trang thiết bị để sinh viên có điều kiện thực hành, thí nghiệm có chất lượng. Trong số các bài 

thí nghiệm mới có xuất xứ từ các sản phẩm của nhiều sinh viên, học viên cao học khi hoàn 

thành đồ án, luận văn tốt nghiệp tặng lại cho Khoa. Phòng thực hành thí nghiệm đã được tăng 

lên đáng kể song so với số lượng sinh viên thì quá ít. 

Thực tập tốt nghiệp vẫn theo hình thức bị động, tức là khoa chỉ định nơi thực tập theo 

lịch của phòng đào tạo. Điều này dẫn đến thực tế là khi các doanh nghiệp cần người thực tập 

thì các em lại đang học, đến khi hết việc thì có lịch. Do đó mà kết quả thực tập chưa đi sâu 

vào nội dung, chất lượng thực sự. Rất ít sinh viên xuống đi tàu để vận hành thực tế, nên khi ra 

trường các em rất bỡ ngỡ. 

Ngoài ra, nếu theo quy định chung thì tỷ lệ giảng viên/sinh viên quá thấp, do đó việc 

chuẩn bị cho bài giảng chưa đạt hiệu quả cao. Chất lượng giảng dạy còn bị ảnh hưởng do 

giảng viên phải thực hiện quá nhiều việc khác ngoài việc nâng cao chuyên môn như: học đạt 

chuẩn ngoại ngữ, tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, các lớp bồi dưỡng,… [4] 

Đánh giá với các chương trình đào tạo khác trên thế giới như IAMU, Hàn Quốc,… thì 

chương trình trên khác nhau ở số điểm sau: 

- Chương trình đào tạo tại Việt Nam có nhiều môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại 

cương, lên tới 38 tín chỉ (đạt 24.8%). Khối lượng này chiếm hơn 1 năm để nghiên cứu; 

- Thời gian đào tào là 4,5 năm tại Việt Nam trong khi tại nước khác là 4 năm; 

- Kiến thức cơ sở ngành là 68 tín chỉ song còn nặng về lý thuyết; 

- Theo chương trình của IAMU [5,6,7] thì ngành điện tự động tàu thủy chỉ đào tạo cho 

các sinh viên sau khi tốt nghiệp đi tàu, hoặc làm tại các nhà máy đóng tàu chứ không hướng 

đa mục đích như các chương trình tại Việt Nam; 

- Chưa có chương trình đào tạo nâng cao như của IAMU mặc dù Nhà trường đã đào 

tạo và cấp chứng chỉ Sỹ quan điện [7]; 

- Sinh viên chưa được đào tạo về các yêu cầu, trang bị, cách vận hành an toàn các hệ 

thống điện cao áp dưới tàu. 

Mô hình quản lý là ngành đào tạo chuyên môn dưới sự giám sát của Khoa, Khoa chịu 

trách nhiệm trước Nhà trường. Nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ Giao thông 

Vận tải. Như vậy ngành muốn có sự thay đổi về chuyên môn hay yêu cầu về trang thiết bị, 

nhân sự là hoàn toàn bị động, mất nhiều thời gian. Việc truyền đạt kiến thức cho sinh viên 

theo phương pháp truyền thống mà chưa chú trọng nhiều đến nhu cầu của doanh nghiệp, nhu 

cầu xã hội.  

Sinh viên được truyền đạt nhiều kiến thức hàn lâm mà kỹ năng thực hành không tốt do 

điều kiện số lượng và chất lượng của các phòng thực hành.  
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3. Mô hình quản lý công và mô hình giáo dục đại học toàn cầu 

3.1. Mô hình quản lý công 

Các mô hình quản lý công trong giáo dục đại học có thể khái quát theo 5 mô hình thể 

hiện trên hình 1. Trong mô hình I, Khoa đóng vai trò quan trọng và quyết định các vấn đề về 

chuyên môn cũng như nhân sự. Sau đó là vai trò của của cấp bộ và cuối cùng là nhà trường.. 

Tương tự như vậy có thể hiểu được các cách quản lý còn lại theo hướng “nặng” trên, “nặng” 

hay “nặng” dưới. Các trường đại học ở khối Châu Âu đang áp dụng và thực hiên theo cách 

quản lý I và II, tại Mỹ theo mô hình III và các nước châu Á theo mô hình IV và V. Mỗi mô 

hình có những ưu nhược điểm riêng và nó đang có sự chuyển đổi mô hình giữa các nước để 

sao cho phù hợp với điều kiện về cơ chế, văn hóa, cơ sở vật chất của từng trường ở mỗi nước. 

Tại Ngành Điện tự động tàu thủy thì đang được áp dụng theo mô hình V. 

3.2. Mô hình giáo dục đại học 

Các mô hình giáo dục được khái quát theo 5 mô hình gồm: mô hình truyền thống, 

quản lý công mới, mở, mạng và xã hội học tập (XHHT) (hình 2). Ở đó mô hình V là XHHT là 

cao nhất, thể hiện ở việc toàn thể có thể tự học ở bất ký đâu, thời điểm nào miễn sao đáp ứng 

được chuẩn đầu ra của trường đại học cấp bằng. Người học hoàn toàn chủ động thời gian và 

lựa chọn trường, môn học yêu thích. Nó điều tiết theo quy luật thị trường, khi đó chỉ trường 

nào có chất lượng thực sự, có chất lượng phục vụ tốt là thành công. Tuy nhiên, việc chuyển 

sang mô hình giáo dục mở sẽ là quá trình lâu dài. Ở Việt Nam nói chung và tại ngành Điện tự 

động tàu thủy nói riêng chúng ta vẫn đang ở mô hình I (truyền thống). 

 

 
Hình 1. Các mô hình quản lý công trong giáo dục đại học 

 

 
Hình 2. Các mô hình giáo dục đại học 
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3.3. Các đăc̣ trưng chính của mô hiǹh quản lý công mới trong giáo dục đại học 

Hiện nay các Bộ, Ban, Ngành đã nhận thức rõ nét về việc cần đổi mới cả về quản lý 

công cũng như mô hình giáo dục sao cho phù hợp. Chúng ta cần kể đến một số đặc trương về 

quản lý công mới như: 

- Đề cao quyền tư ̣chủ Nhà trường; 

- Đa daṇg hóa các thành phần cung ứng giáo duc̣; 

- Thi ̣ trường hóa hoaṭ đôṇg giáo duc̣; 

- Tăng cường quản lý chất lươṇg; 

- Minh bac̣h hóa các hoaṭ đôṇg giáo duc̣; 

Bên cạnh đó thì cần có các kỹ năng lañh đaọ/quản lý mới: 

- Kỹ năng giao tiếp và liên nhân cách; 

- Định hướng đạo đức và trí tuệ; 

- Khả năng quản lý sự thay đổi;  

- Khả năng khơi dạy và nuôi dưỡng động lực; 

- Có tầm nhìn chiến lược; 

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; 

- Xây dựng tư duy toàn cầu; 

- Dám nghĩ, dám làm; 

- Nhạy bén với các xu thế thị trường; 

- Sử dụng công nghệ thông tin; 

4. Các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo  

4.1. Khái quát chung 

Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam là những đại học (cấp quốc gia và cấp vùng), 

trường đại học, và học viện hàng đầu của quốc gia, được chính phủ ưu tiên giao quyền tự chủ 

như: được tự in và cấp bằng tiến sĩ; được toàn quyền cử cán bộ đi học nước ngoài, trừ những 

trường hợp du học bằng ngân sách nhà nước; được chủ động mời và tiếp nhận Giảng viên, 

sinh viên nước ngoài đến học và giảng dạy; được đề xuất mở những ngành đào tạo chưa có 

trong danh mục đào tạo. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng sẽ quyết ngân sách đầu tư thiết bị và xây 

dựng cơ bản mà không phải thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về đội ngũ Giảng viên có 

trình độ tiến sĩ  >75%. Với chức trách và nhiệm vụ nặng nề trên, muốn xây dựng được theo 

định hướng này chúng ta cần chuẩn bị mọi mặt về con người, tài chính, cơ sở vật chất,… 

Trong đó điều kiện tiên quyết là cơ chế quản lý và đội ngũ Giảng viên [4]. 

4.2 Đề xuất về mô hình quản lý công và mô hình giáo dục 

Như đã phân tích ở mục 3.1, mô hình III mà nước Mỹ đang áp dụng tỏ ra có nhiều ưu 

điểm vượt trội. Về tổng thể và lâu dài chắc chắn đó là mẫu để các nước đi theo. Với mức độ 

cấp Khoa, thay đổi mô hình là không thể mà cần chủ động sáng tạo chuẩn bị sẵn sàng các điều 

kiện cần thiết để chủ động. Để có thể thay đổi đồng bộ từ mô hình V sang III (hình 3) đòi hỏi 

thời gian và liên quan đến Bộ và các điều kiện cơ sở vật chất,… Do đó cần chủ động đề nghị 

nhà trường nghiên cứu mô hình IV, III  để đề xuất với Bộ. Có thể sẽ là lộ trình từ mô hình V 

sang III hoặc từ V chuyển qua mô hình trung gian IV rồi mới chuyển sang III.  

Hiện nay hầu hết các trường đại học tại Việt Nam đang theo mô hình truyền thống I. 

Để phù hợp với cơ chế hiện tại thì mô hình III (mở) sẽ là phù hợp. Lựa chọn mô hình III yêu 

cầu trình độ về công nghệ tin học, giáo trình bài giảng online [9], khóa học trực tuyến đại 

chúng mở nên sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Như vậy song song với việc đề xuất thay đổi quản 

lý công như trên thì chuyển sang mô hình III sẽ là tiền đề quan trọng. Khi đã dịch chuyển mô 

hình quản lý công kết hợp với mô hình giáo dục sẽ cho ra được mô hình IV và đó sẽ là tiền đề 

cho mô hình V (hình 4). 
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Hình 3. Các mô hình quản lý công trong giáo dục đại học 

 
Hình 4. Sự dịch chuyển các mô hình giáo dục đại học đề xuất 

4.3. Đề xuất về biện pháp nâng cao chất lượng Giảng viên 

Để đáp ứng mục tiêu trường trọng điểm quốc gia thì đội ngũ Giảng viên sẽ có trình độ 

tiến sĩ > 75%. Đây là tỷ lệ rất cao so với điều kiện thực tế của ngành vì đội ngũ Giảng viên 

lớn tuổi (lớn hơn 45 tuổi là 80%), Giảng viên trẻ tuổi thì điều kiện vật chất còn rất khó khăn 

nên để tập trung hết tâm sức để học nghiên cứu sinh cũng là bài toán hóc búa. Vậy đâu là giải 

pháp cho vấn đề này? Theo nhóm tác giả cần thực hiện những công việc cụ thể sau:  

4.3.1. Tuyển chọn thêm các giảng viên, kỹ thuật viên 

Dựa trên yêu cầu thực tiễn đào tạo, số lượng Giảng viên theo sinh viên, chiến lược 

phát triển thì hiện nay ngành Điện tự động tàu thủy thiếu 4 Giảng viên và 2 Kỹ thuật viên. 

Trong những năm qua tuyển chọn được giảng viên trẻ theo yêu cầu của nhà trường là khó 

khăn (thỏa mãn hai tiêu chí: tốt nghiệp loại giỏi, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên) 

nên từ năm 2010 ngành không có thêm Giảng viên mới nào. Nếu không có chiến lược và biện 

pháp cụ thể thì tình hình không cải thiện (cụ thể Khóa 50, 51, 52 mới tốt nghiệp không có em 

nào đạt chuẩn ngoại ngữ, Khóa 53 theo khảo sát cũng chưa có em nào đạt được. Tương tự cho 

khóa 54, khóa 55 cũng vậy.  

Thực tế là từ năm 2011 đến nay Khoa chưa chưa tuyển được Giảng viên mới nào đáp 

ứng được yêu cầu Nhà trường cho chuyên ngành này. Ban chủ nhiệm, Đảng bộ Khoa đã họp 

nhiều lần để tìm các giải pháp nhằm tuyển dụng, nâng cao chất lượng cho các giảng viên. Một 

số giải pháp đã được thống nhất để thực hiện là: 

Với những sinh viên chưa tốt nghiệp: 

- Lựa chọn những sinh viên ưu tú và có nền tảng ngoại ngữ tốt; 

- Động viên, khuyến khích và giao các nhiệm vụ để tiếp thêm niềm đam mê cho các em; 

- Hỗ trợ các điều kiện để các em có điều kiện hơn trong quá trình học ngoại ngữ; 

- Tìm kiếm các nguồn học bổng tại các nước tiên tiến trên thế giới, gửi các sinh viên 

sang đó đào tạo theo hợp tác, hoặc theo diện học bổng giáo sư [4]. 
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Với những sinh viên đã tốt nghiệp: 

- Kiểm tra và chọn lọc sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có kiến thức cơ bản về tiếng Anh; 

- Đề xuất với Nhà trường về chiến lược đào tạo của ngành, tìm kiếm các nguồn kinh 

phí hỗ trợ các điều kiện để các ứng viên có thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thành chương 

trình học ngoại ngữ; 

- Tìm kiếm các nguồn học bổng tại các nước tiên tiến trên thế giới, gửi các ứng viên 

sang đó đào tạo; 

- Ký biên bản ràng buộc về việc gắn bó và công tác với Bộ môn. 

Với những ứng viên đã tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn ở trường khác: 

- Thông tin rộng rãi về việc tuyển nhân sự cho chuyên ngành; 

- Lựa chọn những ứng viên phù hợp theo chuẩn của nhà trường, mục tiêu hướng đến là 

các tiến sĩ nghiên cứu ở nước ngoài về; 

- Tạo các điều kiện thuận lợi để động viên các ứng viên này. 

4.3.2. Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên đang công tác 

Bộ môn cùng Chi bộ Đảng thống nhất phương án: 

- Động viên khuyến khích các giảng viên làm nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo 

trong nước cũng như ngoài nước; 

- Chủ động tìm các nguồn tài chính hỗ trợ các khóa học ngắn hạn, các khóa học nâng 

cao trình độ thường niên; 

- Động viên, hỗ trợ các giảng viên viết báo, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học 

cũng như tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ; 

- Thực hiện tốt kế hoạch GS-01HQ (mục 4.3.4). 

4.3.3. Biện pháp tìm nguồn học bổng nước ngoài 

Nhà trường luôn quan tâm đến hội nhập, liên kết hợp tác trong giáo dục và đào tạo nên 

luôn mong mỏi tăng được số lượng các giảng viên đủ ngoại ngữ và trình độ [10]. Việc gửi các 

giảng viên đi học tập và thực tế nước ngoài là hướng đi được ưu tiên, và đang được thực hiện 

như sau: 

- Chờ thông tin học bổng từ các trường trên thế giới, triển khai cho ứng viên phù hợp; 

- Tìm thông tin thông qua các du học sinh Việt Nam đang học từ nước ngoài; 

- Bản thân ứng viên chủ động tìm qua mạng internet, báo chí, các phương tiện truyền 

thông khác; 

- Đi theo các dự án như hoặc Đề án 911, Hiệp định hợp tác,...  

Rất nhiều ứng viên đã được đi học nước ngoài thông qua các biện pháp trên song còn 

nhiều hạn chế và các ứng viên rất bị động. Do đó cần có kế hoạch tổ chức thực hiện như: 

- Chủ động gửi thư, cử các du học sinh đang học tập tại các trường nước ngoài đến gặp 

và mong muốn được cộng tác trong nhiều lĩnh vực trong đó có đào tạo; 

- Hoàn thành các mẫu hồ sơ ứng tuyển cho ứng viên; 

- Hướng dẫn viết thư, các thủ tục, văn hóa, kinh phí,... 

- Xây dựng chương trình kết nối các giảng viên đã từng học tập nghiên cứu bên Hàn 

Quốc và ứng viên, cộng đồng nghiên cứu sinh trên mạng; 

- Tăng cường hợp tác nhiều mặt trong đó ưu tiên: hợp tác giáo dục, viết báo, tham gia 

thực hiện chung dự án, trao đổi các giảng viên Việt Nam với giảng viên các trường tại nước 

bạn. 

4.3.4. Kế hoạch GS-01HQ (về việc mời, trao đổi giảng viên với các trường ở Hàn Quốc) 

Thuận lợi 

- Các giáo sư (GS) bên bên Hàn Quốc được nghỉ 1 năm sau 5 đến 7 năm công tác liên 

tục. GS thường thực hiện các dự án liên quan đến thỉnh giảng, viết sách thậm chí đi du lịch tại 
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nhiều nước trên thế giới. Dựa vào yếu tố này chúng ta có thể tranh thủ sự giúp đỡ bằng cách 

mời sang Việt Nam; 

- Mối quan hệ giữa GS bên Hàn Quốc và cựu du học sinh Việt Nam là rất tốt, bản thân 

các GS cũng muốn có thêm cơ hội để giao lưu hợp tác và nâng cao trình độ thông qua kênh 

thông tin này; 

- Việt Nam có nhiều điều thú vị để khám phá về văn hóa, con người nên nhận được sự 

quan tâm lớn của GS; 

- GS thích văn hóa, ẩm thực do có nhiều nét giống nhau do đó rất dễ dàng cho việc 

sinh hoạt và hòa đồng trong cuộc sống. 

Biện pháp thực hiện 

- Chủ động hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho GS tại Việt Nam như: xin VISA, các 

điều kiện sinh hoạt và làm việc; 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ GS khi sang Việt Nam và phổ biến rộng rãi thông tin 

thông qua nhiều kênh như du học sinh, internet các chuyến thăm và làm việc của các đoàn từ 

Việt Nam sang; 

- Thống nhất các môn học và đề cương các môn học sẽ mời. 

Kiến nghị 

Nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình GS công tác tại Việt Nam một số vấn 

đề sau cần được thực hiện:  

- Khu vực sinh hoạt của GS sẽ bố trí ít nhất 01 giảng viên trẻ; 

- Có trợ giảng cho GS; 

- Tạo không khí thân thiện và hiếu khách; 

- Xây dựng đồng bộ các kế hoạch từ đề cương, nội dung giảng dạy, kế hoạch đi lại, 

các hướng phát triển trong tương lai,... 

5. Kết luận 

Bài báo chỉ ra thực trạng đào tạo ngành Điện tự động tàu thủy thuộc Khoa Điện - Điện 

tử, các yêu cầu về đổi mới trong chương trình đào tạo, mô hình quản lý, xu thế phát triển của 

đào tạo đại học trên thế giới. Từ các đòi hỏi khách quan, chủ quan, nhiệm vụ đào tạo của 

ngành tác giả đi sâu tìm và vận dụng rất nhiều các giải pháp để áp dụng trong điều kiện cụ thể 

và dự kiến kết quả có thể đạt được nếu thực hiện đúng các quy trình được nêu ra. Khi mô 

hình, các biện pháp được thực hiện thành công và mang lại hiệu quả về chất lượng thì đây sẽ 

là sản phẩm tiên phong trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế đa phương 

diện. 

Bên cạnh kết quả đạt được thì nghiên cứu còn có một số vấn đề cần hoàn thiện thêm. 

Cụ thể là: các giải pháp mang tính chủ quan và chưa kiểm nghiệm trong thực tiễn. Đặc biệt 

trong thời đại công nghệ thay đổi liên tục, nhanh chóng thì các giải pháp đưa ra không được 

phân tích, bổ sung thì rất nhanh bị lạc hậu và không thể áp dụng được. Lộ trình thực hiện và 

cách thức phối hợp với các đơn vị trong Trường chưa được đồng bộ và chi tiết. Nghiên cứu 

chưa chỉ rõ được kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện các giải pháp nêu ra.  
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Nâng cao chất lượng ổn định hướng đi tàu thủy  

sử dụng bộ quan sát trạng thái  
Improving stability of ship directions using state observer 

 

Nguyễn Hữu Quyền, Trần Anh Dũng 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

nguyenhuuquyenhd@gmail.com 
 

Tóm tắt  

 Bài báo đề cập tới vấn đề nghiên cứu mô hình toán, đánh giá trạng thái ổn định của 

tàu thuỷ trong quá trình chuyển động. Ảnh hưởng của nhiễu đến sự thay đổi hướng đi, các 

phương pháp giảm thiểu tác động của nhiễu tới hướng đi. Nghiên cứu, ứng dụng bộ quan sát 

trạng thái để nâng cao chất lượng trong chế độ ổn định hướng đi tàu thủy trên cơ sở bộ quan 

sát trạng thái Kalman. 

Từ khóa: Ổn định tàu, nhiễu loạn, quan sát trạng thái. 

Abstract 

The paper refers to the mathematical model research problems, evaluate ship stability 

motion. The effect of disturbances to change direction, the method of reducing the impact of 

disturbances to the direction of moving. Research and application of state observers to 

improve the quality of stabilization direction the ship based on Kalman’s status observer. 

Keywords: Ship stability, disturbances, state observer. 

 

1. Chuyển động tàu thủy 

Tàu thủy là đối tượng hoạt động dưới nước, môi trường hoạt động phức tạp, chịu sự 

tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, như: sóng, gió, dòng chảy,... động lực học tàu thủy được 

áp dụng bởi định luật Newton trong đó coi tàu thủy như vật rắn chuyển động trong môi 

trường chất lỏng và chuyển động của tàu thủy có 6 bậc tự do DOF (Degress Of Freedom) [3]. 

Phương trình toán mô tả chuyển động tàu thuỷ là phương trình vi phân bậc cao, xét về tính 

chất động học của tàu thủy ta thấy đối tượng có tính chất động học như: quá trình dao động, 

thời gian quá độ dài, độ dự trữ ổn định thấp,... [3] 

Tổng hợp những bài toán nghiên cứu về điều khiển chuyển động tàu thuỷ cho thấy 

mục tiêu điều khiển chính của các bài toán là luôn ổn định hướng đi và quỹ đạo cho trước 

(trong bài toán điều khiển ổn định theo hướng và quỹ đạo). Chưa đặt nhiều mục tiêu đến vấn 

đề khi ổn định hướng và quỹ đạo như vậy thì chất lượng động học của hệ thống (quá trình quá 

độ, thời gian quá độ, độ dự trữ ổn định,...) như thế nào. Năng lượng điều khiển bỏ ra là nhiều 

hay ít và đã tối ưu hay chưa [7]. Nhất là trong điều kiện khai thác tàu thủy hiện nay thì vấn đề 

tiết kiệm năng lượng ngày càng được quan tâm[2]. 

Trong khuôn khổ bài báo, các tác giả đề cập đến bài toán kết hợp giữa việc nâng cao 

chất lượng động học và ổn định hướng đi (giảm thiểu, loại bỏ ảnh hưởng của nhiễu), tức là 

xây dựng bài toán có sự kết hợp bộ quan sát kháng nhiễu và bộ điều khiển tối ưu cho điều 

khiển chuyển động tàu thủy ở chế độ ổn định hướng đi. 

 2. Mô hình toán mô tả chuyển động tàu thuỷ 

Hình 1 mô tả chi tiết thành phần chuyển động và tham số động học tàu thủy trên các 

trục theo 6 bậc tự do DOF, cụ thể như sau: 
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Hình 1. Thành phần chuyển động, tham số động học của tàu thủy 

Các thành phần chuyển động và tham số động học mô tả trên hệ trục như sau: 

- Trượt dọc theo trục x gồm có: xG - sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều dọc, u - 

tốc độ dịch chuyển theo chiều dọc,  - góc nghiêng, 
.

p  - vận tốc góc của lắc ngang; 

- Trượt ngang theo trục y gồm có: yG - sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều ngang, 

v - tốc độ dịch chuyển theo chiều ngang,   - góc chênh, 
.

q  - vận tốc lắc dọc; 

- Trượt ngang theo trục z gồm có: zG - sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều thẳng 

đứng,  - hướng tàu, 
.

r  - tốc độ quay trở; 

- xG, yG, zG - tọa độ điểm trọng tâm của tàu. 

Chuyển động cân bằng tàu thủy ở mọi vị trí được thể hiện [3]:  
.

. ( ) ( ) ( )M v C v v D v v g          (1) 

Trong đó: - vectơ vị trí, để định hướng với hệ qui chiếu Trái đất (n-frame), - vectơ 

vận tốc hướng, vận tốc góc, M - ma trận quán tính, )(vC  - ma trận Coriolis, )(g - véc tơ lực và 

mô men trọng lực,  - véc tơ lực và mô men của tín hiệu điều khiển. 

Mô hình không gian trạng thái tuyến tính mô tả động học tàu thủy khi không có tác 

động của nhiễu có dạng sau [5]:     
.

.x A x Bu                                                                 (2) 

 Trong đó: [ ]x u v r p   ; ,A B - ma trận hệ số; u  - tín hiệu điều khiển;   - 

góc quay bánh lái. Phương trình (2) có thể được viết như sau: 

          
 

.

111 12 13 14.

221 22 23 24
.

331 32 33 34

.

.

0

0

0

0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

v
ba a a a v

r ba a a a r

ba a a a pp 








 
 

     
     
     
      
     
     
          

 
 

                                (3) 

Trong đó: aij, bij là các hệ số phụ thuộc vào động lực tàu, và được xác định theo các 

thông số của tàu. Phương trình (3) là phương trình không gian trạng thái dạng tuyến tính của 

tàu thuỷ dùng để tổng hợp bộ điều khiển chuyển động tàu thủy khi không có nhiễu tác động. 

Xét đối tượng tàu có các thông số như sau: chiều dài L = 175.0 m, chiều rộng ở giữa B = 25.4 

(m), lượng giãn nước W = 21222 m3, tốc độ lớn nhất u = 14 Knots. Với các hệ số aij,bij  được 

tính có giá trị như bảng 1. 
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Bảng 1. Giá trị các hệ số  aij,bij  [5] 

STT Hệ số Giá trị STT Hệ số Giá trị 

1 a11 -0.046 9 a31 -0.0010 

2 a12 -1.9614 10 a32 0.0147 

3 a13 0.2137 11 a33 -0.1163 

4 a14 0.1336 12 a34 -0.0006 

5 a21 0.0011 13 b1 -0.0600 

6 a22 -0.1326 14 b2 -0.0035 

7 a23 -0.1246 15 b3 -0.0026 

8 a24 -0.0331    

Từ mô hình toán (3) nhận xét rằng: với các hệ số aij,bij như bảng 1 của ma trận đặc 

tính A xét sự phân bố các điểm cực ta thấy sự phân bố điểm cực trên mặt phẳng phức làm cho 

đối tượng có chất lượng động học không tốt (dạng số phức s =  a+jb) nó làm cho dối tượng có 

quá trình quá độ dao động, thời quan quá độ dài dẫn tới đối tượng ổn định kém. Tất cả các 

biến trạng thái (đặc trưng cho tính chất động học): trượt ngang ( )v , tốc độ quay trở ( )r , góc 

nghiêng ( ) , tốc độ lắc ngang ( )p , góc hướng ( )  đều phụ thuộc vào độ lớn góc bẻ lái ( )

trong quá trình giữ hướng và truy theo quỹ đạo. Trong đó thông số góc nghiêng và tốc độ lắc 

ngang là hai thông số ảnh hưởng đến tính ổn định tàu. Mặt khác độ lớn góc bẻ lái ( ) trong 

quá trình giữ hướng và truy theo quỹ đạo quyết định đến năng lượng bỏ ra điều khiển. Do vậy 

cần có sự tổng hợp bộ điều khiển để tối ưu năng lượng điều khiển và nâng cao chất động học 

cho đối tượng. 

3. Ảnh hưởng của nhiễu, các phương pháp giảm thiểu tác động của nhiễu tới hướng đi 

Tàu thủy là đối tượng điều khiển có tính phi tuyến lớn (phi tuyến bậc cao) chuyển 

động trong môi trường phức tạp, chịu sự tác động của nhiễu là ngẫu nhiên: sóng, gió, dòng 

chảy,... các yếu tố nhiễu loạn này là nguyên nhân chính gây ra sự sai lệch hướng đi so với 

hướng đi đặt trước. Xét về tính chất động học các nhiễu này sẽ được cả cộng và nhân vào 

phương trình động học của chuyển động [5]:  

               dk. ( ) ( ) ( ) wave wind currend

environmental forces

M v C v v D v v g                                  (4) 

Trong đó: wave  - lực gây ra do tác động của sóng, wind - lực gây ra do tác động của 

dòng chảy, currend  - lực gây ra do tác động của dòng chảy, dk  - lực tác động bởi tín hiệu 

điều khiển. 

Trong hầu hết các ứng dụng lái tự động tàu thủy, một yếu tố quan trọng là đóng góp 

vào phương án loại bỏ thành phần chuyển động do sóng (biển) tần số cao nếu không xử lý 

được vấn đề này thì nhiễu sóng sẽ gây ra hiện tượng mài mòn trên các phần tử thực hiện như 

bánh lái, chân vịt chính và chân vịt mũi [4] đồng thời làm tổn hao năng lượng điều khiển của 

con tàu. Hiện nay có ba phương pháp loại bỏ thành phần nhiễu sóng tần số cao: 

- Sử dụng vùng không nhạy (dead - band); 

- Sử dụng bộ lọc thông thường; 

- Sử dụng bộ quan sát trạng thái. 

3. Nghiên cứu, ứng dụng bộ quan sát trạng thái để nâng cao chất lượng trong chế độ ổn 

định hướng đi tàu thủy sử dụng bộ quan sát trạng thái Kalman 

3.1. Bộ lọc Kalman 

Bộ lọc Kalman cho phép tính toán, ước lượng trạng thái x của đối tượng thông qua 

việc đo tín hiệu đầu ra khi có nhiễu tác động vào đối tượng. Giả sử mô hình tuyến tính của đối 

tượng có dạng: 

                          ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t A t x t B t u t E t w t                                                      (5) 
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Ở đây quá trình tác động của nhiễu được mô tả bởi ( ) (0, ( ))w t N Q t  và 

( ) ( , ( ))x t N m X t  là vectơ trạng thái ngẫu nhiên với ước lượng trung bình m  và ma trận 

phương sai X(t) [6]. Phương trình trạng thái đầu ra được xác định bởi phương trình: 

                             ( ) ( ) ( ) ( )z t H t x t v t                                                                             (6) 

Với ( )v t  là giá trị của nhiễu, ( ) N(0, R)v t . Mô hình cấu trúc trên cơ sở bộ quan sát 

Kalman được xây dựng như hình 2. 

 
Hình 2.  Mô hình cấu trúc trên cơ sở bộ quan sát Kalman 

3.2.  Cấu trúc bộ điều khiển tối ưu kết hợp bộ quan sát trạng thái Kalman  

Hệ thống điều khiển tối ưu phản hồi dầu ra (LQG) dùng bộ quan sát Kalman có cấu 

trúc như hình 3. 

HĐ [H] MÁY LÁI

[K]

LQR

+
(-)

d


Ax+Bx 

TÀU

Nhiễu



Hướng điu

f

Bộ QS Kalman
x̂

 
Hình 3. Cấu trúc hệ thống điều khiển tối ưu phản hồi dầu ra (LQG) dùng quan sát Kalman 

Trong đó: [H] - bộ tiền xử lý, [K] - bộ điều khiển tối ưu được xác định trong bài toán 

tối ưu phản hồi trạng thái, với thông số đối tượng như bảng 1 tính toán được giá trị   

K=[ -0.1440   16.1082    6.7620    1.1066    0.4471] , [H] - bộ tiền xử lý 

được tính toán theo [K], với [H] = [0.4471]. 

Tính toán thông số bộ quan sát Kalman 

Mô hình đối tượng khi không có nhiễu với các ma trận hệ số như sau [2], [5]: 

 

-0.0406 -1.9614 0.2137 0.1336 0 0.0600

0.0011 -0.1326 -0.1246 -0.0331 0 0.0035

-0.0010 0.0147 -0.1163 0.0006 0 , 0.0026

0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1

A B

C

   
   
   
     
   
   
      



  

Giả sử mô hình đối tượng khi có ảnh hưởng nhiễu có dạng dưới đây: 

  












nyDuCxy

nxBuAx
dt

dx
                                                 

(7) 

Mô hình bộ quan sát Kalman có dạng: 

 












xCy

DuyyLBuxA
dt

xd

~~

~~
~

                                           (8) 

Hàm tương quan Nx, Ny của tín hiệu nhiễu nx(t), ny(t) được cho như sau: 
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                          Nx = diag ([0.00001  0.0025  0.0012  0.009  0.00021]); Ny = 1 

Mục tiêu của bài toán là xác định ma trận L để hàm mục tiêu (9) đạt Min. 

          dtuNuxNxQ y

T

x

T

k 



0

2

1                                                                          (9) 

Với các ma trận hệ số như trên, giải phương trình Ricacti [7] xác định được ma trận P 

như sau: 

                                       P = [ 2.1125    -0.0600   -0.0062   -0.2288    0.0029 

-0.0600    0.0104    -0.0006   -0.0040   -0.0038 

-0.0062   -0.0006    0.0040    -0.0011    0.0117 

-0.2288   -0.0040   -0.0011    0.3218   -0.0227 

 0.0029    -0.0038    0.0117     -0.0227   0.1087] 

Theo phương pháp xác định hệ số ma trận của Kalman [6] ta xác định được ma trận L 

như sau [2]: 

                       L = [0.0006   -0.0008    0.0023   -0.0045    0.0217] 

Mô hình mô phỏng hệ thống  

 
Hình 4.  Mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển tối ưu phản hồi dầu ra (LQG) dùng quan sát 

Kalman Kết quả mô phỏng (khi thay đổi hướng đi 5 độ) 

 

 
                                           a)                                                                  b) 

Hình 5. Kết quả đáp ứng góc bẻ lái (hình a), hướng đi hình (b) dùng bộ điều khiển LQR 
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                                    a)                                                           b) 

Hình 6. Kết quả đáp ứng góc bẻ lái (hình a), hướng đi hình (b) dùng điều khiển tối ưu phản hồi 
dầu ra (LQG) và bộ  quan sát Kalman 

3. Đánh giá, kết quả đạt được  

Từ kết quả mô phỏng trên ta thấy khi thay đổi hướng đi 5 độ và cho cùng một tín hiệu 

nhiễu tác động vào đối tượng với 2 bộ điều khiển khác nhau cho đáp ứng đặc tính góc bẻ lái, 

góc hướng đi là khác nhau: so sánh về đáp ứng góc bẻ lái cho trường hợp dùng bộ điều khiển 

LQR số lần bẻ lái nhiều hơn so với bộ điều khiển LQG kết hợp bộ quan sát Kalman. So sánh 

về góc hướng với bộ điều khiển LQG kết hợp bộ quan sát Kalman cho chất lượng hướng đi 

tốt hơn 
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Nghịch lưu đa mức 
Multilevel Inverter 

 

Đặng Hồng Hải, Phạm Văn Toàn 
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Tóm tắt 

 Bài báo nêu lên những ưu điểm của bộ nghịch lưu đa mức so với bộ nghịch lưu hai 

mức truyền thống. Từ đó, ba cấu trúc phổ biến nhất của bộ nghịch lưu đa mức: Kiểu điôt kẹp, 

kiểu tụ kẹp và kiểu cầu H nối tầng được chỉ ra dựa trên việc phân tích các sơ đồ mạch điện, 

những công thức tính toán giá trị điện áp và dòng điện cũng như những kỹ thuật điều chế 

(SPWM, điều chế vector không gian). Mô hình mô phỏng áp dụng cho cấu trúc bộ nghịch lưu 

đa mức kiểu điôt kẹp được xây dựng trên Matlab & Simulink để kiểm chứng các ưu điểm của 

cấu trúc này.  

Từ khóa: Bộ nghịch lưu đa mức, phương pháp điều chế bộ nghịch lưu đa mức, Matlab 

& Simulink. 

Abstract 

 This paper gives advantages of multilevel inverter in comparison with traditional two-

level inverter. Consequently, the most common topologies of this inverter including neutral 

point clamped, flying capacitor and cascade H-bridge multilevel inverter are showed based 

on analysing electric schematics, expressions in voltage and current as well as modulation 

methods (SPWM, SVM). A simulation model, applying for neutral point clamped multilevel 

inverter on Matlab & Simulink, is constructed to verify these strong points of this topology. 

Keywords: Multilevel Inverter, multilevel Inverter Modulation, Matlab & Simulink. 

1. Giới thiệu chung 

Nghịch lưu đa mức - Multilevel Converter là nghịch lưu có cấu trúc sắp xếp van bán 

dẫn (thường là IGBT) và các linh kiện phụ trợ (tụ điện, điôt) theo nhiều mức khác nhau. Mạch 

nghịch lưu có đầu vào động lực là nguồn điện một chiều, thường lấy từ ăcquy hoặc từ các 

mạch chỉnh lưu và đầu ra nối trực tiếp với tải động cơ hoặc thông qua một bộ lọc, đầu vào 

điều khiển là các tín hiệu điều khiển van bán dẫn đến từ bộ điều chế. Sơ đồ khối nghịch lưu đã 

mức làm việc với tải động cơ được chỉ ra trên hình 1.  

  
Hình 1. Cấu trúc tổng quát của bộ nghịch lưu 

đa mức với tải động cơ 

Hình 2. Điện áp đầu ra của bộ nghịch 

lưu 

với các mức khác nhau 

 Hình 2 mô tả điện áp đầu ra bộ nghịch lưu đa mức với các mức khác nhau. Trong đó n 

là số mức nghịch lưu. Như vậy với một bộ nghịch lưu hai mức thì điện áp đầu ra nghịch lưu 

có ba mức. Tương tự với bộ nghịch lưu ba mức sẽ tạo được năm mức điện áp đầu ra,... Tổng 

quát số mức điện áp đầu ra được tính bằng công thức nvra = 2n-1 [1]. 
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 Số mức nghịch lưu càng tăng thì chất lượng nghịch lưu càng tốt thể hiện bởi các tham số: 

- Tổng méo do hài bậc cao giảm rõ rệt (từ > 50% đối với nghịch lưu hai mức xuống < 

10% đối với nghịch lưu chín mức); 

- Điện cảm lọc đầu ra không cần trị số lớn vẫn có chất lượng điện áp ra tốt; 

- Tuy công suất tiêu thụ trên điện cảm ít thay đổi nhưng công suất tổn hao trên các van 

bán dẫn giảm đáng kể. Mặc dù số mức điện áp nghịch lưu tăng đồng nghĩa với việc mạch 

nghịch lưu cần có số van lớn hơn {6.(n-1) với n là số mức nghịch lưu} nhưng tổng công suất 

tổn hao trên các van lại ít hơn là do mạch càng nhiều van thì điện áp đặt lên mỗi linh kiện 

giảm và thời gian đóng mở của mỗi linh kiện cũng ít hơn.  

Các nghịch lưu đa mức được điều chế theo các phương pháp khác nhau, phổ biến là 

hai phương pháp: điều chế độ rộng xung đa mức (Muti-level pusle width modulation - PWM) 

và điều chế vectơ không gian đa mức. Cả hai phương pháp trên được sử dụng để điều khiển 

đóng/cắt các van bán dẫn của mạch nghịch lưu theo một quy tắc nhất định. Tín hiệu vào bộ 

điều chế là các đại lượng mà thuật toán điều chế yêu cầu (dòng điện tải, điện áp tải, tốc độ, 

mô men động cơ,…) và tín hiệu ra là các xung điều khiển van bán dẫn được đưa tới mạch lực 

của nghịch lưu.  

Phụ thuộc vào cấu trúc của mạch nghịch lưu, sẽ có các sơ đồ nghịch lưu khác nhau.  

2. Các cấu trúc mạch lực của nghịch lưu đa mức 

2.1. Cấu trúc mạch lực nghịch lưu đa mức kiểu điôt kẹp (Neutral Point Clamped 

Multilevel Inverter - NPC) 

Nghịch lưu điôt kẹp cung cấp nhiều 

mức điện áp khác nhau dựa trên điện áp của 

dãy các tụ điện mắc nối tiếp. Số mức điện áp 

nghịch lưu tỉ lệ thuận với số tụ nối tiếp với 

nhau trong một dãy tụ [1]. Ban đầu người ta 

đưa ra một sơ đồ nghịch lưu ba mức với hai tụ 

điện ở mạch DC. Vì có hai tụ điện mắc nối tiếp 

nên có thêm một mức điện áp được thêm vào là 

½Vdc ngoài hai mức điện áp 0 và Vdc, thực hiện 

bằng cách kích mở các van bán dẫn nối  điểm 

giữa của mạch DC (hay là điểm nối các tụ điện) 

với tải hoặc nối các điểm này vào các pha 

thông qua các điôt. Có thể nhận thấy rằng khi 

các van bán dẫn tại các điểm kẹp tương ứng 

được kích mở thì điểm này được nối vào đầu 

ra, điện áp trong pha đó là điện áp của dãy tụ 

điện tương ứng. Vì điểm trung tính được nối 

vào các van bán dẫn thông qua các điôt nên 

xuất hiện thuật ngữ NPC. Tuy nhiên sự tăng 

dần của số mức nghịch lưu đồng nghĩa với sự 

tăng dần số lượng tụ điện và các điểm nối các 

tụ (hay điểm trung tính) vì vậy thường dùng 

thuật ngữ MPC (Multiple Point Clamped - 

Nhiều điểm kẹp (bám)) để chỉ bộ nghịch lưu 

dạng này (hình 3). 

 

Hình 3. Cấu trúc tổng quát của nghịch lưu 

kiểu điôt kẹp 

 Phương pháp điều chế chung: cần xác định thời gian đóng mở các van của mỗi pha. 

Chi tiết hơn, thời gian đóng mở được mô tả bởi biểu thức: 

𝑇𝑎𝑖 = 1  với  𝑠𝑎 ≥ 𝑖                                      (1) 

 𝑇𝑎𝑖 = 0  với  𝑠𝑎 < 𝑖 
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 Quan hệ giữa 𝑠𝑎 và 𝑇𝑎𝑖 được biểu diễn bởi công thức: 

 𝑠𝑎 = ∑ 𝑇𝑎𝑖
𝑛−1
𝑖=1                                     (2) 

Trong đó: n là số mức nghịch lưu. 

 Quan hệ giữa 𝑠𝑖 và 𝑣𝑖𝑔 được biểu diễn bởi công thức: 

 𝑣𝑖𝑔 =
𝑣𝑑𝑐

𝑛−1
𝑠𝑖                                       (3)        

 Trong đó: i = a, b, c 

 Khi một van bán dẫn được kích mở, biểu thức chung của điện áp pha - tâm nguồn DC 

và thành phần pha a của dòng một chiều có thể viết như sau: 

 𝑣𝑎𝑔 = ∑ 𝑇𝑎𝑖𝑣𝑐𝑖
𝑛−1
𝑖=1                                       (4)           

𝑖𝑎𝑑𝑐𝑖 = |𝑇𝑎(𝑖+1) − 𝑇𝑎𝑖|. 𝑖𝑎𝑠  khi i = 1, 2,…, (n-2)                                             (5) 

 Hai biểu thức (3) và (4) được dùng để lập trình mô phỏng nghịch lưu đa mức. Nó cho 

phép mô phỏng được cả sự thay đổi áp tụ. Trong trường hợp cần chính xác phải tính đến tổn 

hao trên các van và điôt. Nếu bỏ qua điện áp rơi trên điôt kẹp thì biểu thức điện áp cho một 

van bán dẫn được viết như sau: 

𝑣𝑇𝑎𝑖 = (1 − 𝑇𝑎𝑖)𝑣𝑐𝑖 + 𝑇𝑎𝑖[𝐼𝑎𝑣𝑠𝑤 − (1 − 𝐼𝑎)𝑣𝑑]                                          (6) 

 Trong đó 𝑣𝑠𝑤 và 𝑣𝑑 là điện áp rơi tương ứng của van và điôt trong khi dẫn và 𝐼𝑎 là đại 

lượng phản ánh chiều của dòng điện pha a, giá trị của nó được chỉ ra trong biểu thức (7): 

 𝐼𝑎 = 1  với  𝑖𝑎𝑠 ≥ 0                                     (7) 

𝐼𝑎 = 0  với  𝑖𝑎𝑠 < 0     

Điện áp pha được xác định theo biểu thức (8): 

 vag = ∑ Tai
n−1
i=1 [vTai − Iavsw + (1 − Ia)vd]                                           (8) 

Dòng điện van được xác định theo biểu thức (9): 

𝑖𝑇𝑎𝑖 = 𝑇𝑎𝑖𝐼𝑎𝑖𝑎𝑠              (9) 

 Dòng điện 𝑖𝑑𝑐𝑖 tại các điểm nút được xác định theo biểu thức (10): 

  𝑖𝑑𝑐𝑖 = [𝑇𝑎𝑖 − 𝑇𝑎(𝑖−1)]𝑖𝑎𝑠                     (10) 

2.2. Cấu trúc mạch lực nghịch lưu đa mức kiểu tụ kẹp (Flying Capacitor Multilevel 

Inverter - FLC) 

Cấu trúc bộ nghịch lưu đa mức nguồn áp dùng tụ kẹp được giới thiệu bởi Meynard và 

Foch [2] để thay thế cho nghịch lưu đa mức dùng diode kẹp dựa vào những thuận lợi của kiểu 

cấu tạo này. Cấu trúc tổng quát của nghịch lưu dùng tụ kẹp được chỉ ra trên hình 4. Ý tưởng 

của cấu trúc điôt kẹp là tăng số mức điện áp bằng dãy tụ nối tiếp thông qua điôt kẹp để đưa 

vào tải còn ý tưởng của cấu trúc dùng tụ kẹp này là thay thế mỗi cặp điôt kẹp bằng tụ điện 

kẹp. Mỗi tụ kẹp được nạp đến một nửa của điện áp DC và có thể được nối vào các pha để 

cộng hoặc trừ điện áp một cách trực tiếp. Tức là, điện áp đầu ra sẽ là kết hợp của các tụ điện 

được mắc nối tiếp trên sơ đồ. 

2.3. Cấu trúc mạch lực nghịch lưu dùng cầu H nối tầng (Cascade H-Bridge Multilevel 

Inverter - CHB) 

Được đề xuất vào năm 1975 [1], tuy nhiên gần đây mới được bổ sung và hoàn thiện. Ý 

tưởng của kiểu cấu trúc này đó là mắc nối tiếp nhiều cell trên một nhánh pha tải, trong đó mỗi 

cell là một mạch nghịch lưu cầu 1 pha với 1 nguồn DC riêng bằng nhau và được cách ly với 

nhau: Vdc1 = Vdc2 = … = Vdcn = V. Như vậy tự bản thân mỗi cell đã là một mạch nghịch lưu 

nhiều mức. Cụ thể bằng cách kích mở hợp lý các linh kiện trong mỗi bộ nghịch lưu một pha 

sẽ tạo thành ba mức điện áp (-V, 0, V) trên mỗi cell. 
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Hình 4. Sơ đồ nghịch lưu n mức 

dùng tụ kẹp 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ nghịch lưu năm mức cầu H  

nối tầng hai cell 

Sự kết hợp hoạt động của n bộ nghịch lưu áp trên một nhánh pha tải sẽ tạo nên n khả 

năng mức điện áp theo chiều âm (-V, -2V,…, -nV), n khả năng mức điện áp theo chiều dương 

(V, 2V,…, nV) và mức điện áp 0. Như vậy, bộ nghịch lưu áp dạng cascade gồm n bộ nghịch 

lưu áp một pha trên mỗi nhánh sẽ tạo thành bộ nghịch lưu (2n+1) mức [2]. Để mạch hoạt 

động được thì trạng thái đóng/cắt các van bán dẫn trong một nhánh pha phải thoả mãn điều 

kiện đóng/cắt đối nghịch. 

3. Phương pháp điều khiển nghịch lưu đa mức 

3.1. Phương pháp điều chế SPWM 

Phương pháp còn có tên Subharmonic PWM (SH-PWM), hay Multi carrier based 

PWM [3]. Ý tưởng của phương pháp sin PWM là so sánh một số sóng mang (dạng tam giác) 

và một tín hiệu điều khiển (dạng sin) để tạo giản đồ kích mở các linh kiện trong cùng một pha 

tải. Về nguyên lý, phương pháp được thực hiện dựa vào kỹ thuật analog.  

- Sóng mang 𝑢𝑝 (carrier signal) tần số cao, có thể ở dạng tam giác. Tuy nhiên, tần số 

đóng/cắt cao làm tổn hao phát sinh do quá trình đóng/cắt các van bán dẫn tăng theo. Ngoài ra, 

các linh kiện còn có thời gian ton và toff nhất định, các yếu tố này làm hạn chế việc chọn tần số 

sóng mang; 

- Sóng điều khiển 𝑢𝑟 (reference signal) hoặc sóng điều chế (modulating signal) dạng 

sin.  

Tuỳ theo việc sắp xếp các van bán dẫn, các van sẽ được kích đóng khi sóng điều khiển 

lớn hơn sóng mang (𝑢𝑟 > 𝑢𝑝). Trong trường hợp ngược lại, các van đối nghịch được kích 

đóng (hình 6). 

Khi tần số sóng mang càng cao, lượng sóng hài bậc cao xuất hiện trong dạng điện áp 

và dòng tải bị khử càng nhiều. 

Tỉ số điều chế tần số (frequency modulation ratio) 𝑚𝑓 được xác định theo biểu thức 

(11): 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟

𝑓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
=

𝑓𝑚

𝑓𝑐
                                           (11) 

Việc tăng giá trị mf sẽ dẫn đến việc tăng giá trị tần số các sóng hài xuất hiện. Nhược 

điểm của việc tăng tần số sóng mang là gây nên tổn hao lớn do số lần đóng/cắt lớn. Tỉ số điều 

chế biên độ (amplitude modulation ratio) ma được xác định theo biểu thức (12): 

𝑚𝑎 =
𝑈𝑚−𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑈𝑚−𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟
=

𝐴𝑚

(𝑛−1)𝐴𝑐
                                           (12) 
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Hình 6. Nguyên lý tạo xung của kỹ thuật 

PWM 

Hình 7. Quan hệ giữa biên độ sóng mang 

và sóng điều khiển 

Trong trường hợp 𝑚𝑎 ≤ 1 (biên độ sóng sin nhỏ hơn tổng biên độ sóng mang) thì quan 

hệ giữa thành phần cơ bản của điện áp ra và điện áp điều khiển là tuyến tính. Trong trường 

hợp giá trị 𝑚𝑎 > 1, biên độ tín hiệu điều chế lớn hơn tổng biên độ sóng mang thì biên độ hài 

cơ bản của điện áp ra tăng không tuyến tính theo 𝑚𝑎. Khi đó bắt đầu xuất hiện lượng sóng hài 

bậc cao tăng dần cho đến khi đạt ở mức giới hạn cho bởi phương pháp sáu bước. 

Phương pháp SPWM đạt được chỉ số điều chế lớn nhất trong vùng tuyến tính khi biên 

độ sóng điều chế bằng tổng biên độ sóng mang: 

 𝑚𝑆𝑃𝑊𝑀 𝑚𝑎𝑥 =
𝑈(1)𝑚

𝑈(1)𝑚−𝑠𝑖𝑥𝑠𝑡𝑒𝑝
=

𝑉𝑑𝑐/2
2

𝜋
𝑉𝑑𝑐

=
𝜋

4
= 0.785                              (13) 

Trong đó Vdc là tổng điện áp các nguồn DC. 

Việc đánh giá chất lượng sóng hài xuất hiện trong điện áp tải có thể được thực hiện 

bằng phân tích chuỗi Fourier. Ở đây, chu kỳ lấy tích phân Fourier được chia thành nhiều 

khoảng nhỏ, với cận lấy từng tích phân của từng khoảng được xác định từ các giao điểm của 

sóng điều khiển và sóng mang dạng tam giác. 

3.2. Phương pháp điều chế vector không gian 

Phương pháp điều chế vector không gian, xuất phát từ những ứng dụng của vector 

không gian trong máy điện xoay chiều, sau đó được mở rộng triển khai trong các hệ thống 

điện ba pha. Phương pháp điều chế vector không gian và các dạng cải biến của nó có tính hiện 

đại, giải thuật chủ yếu dựa vào kỹ thuật số và là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất 

hiện nay trong lĩnh vực điện tử công suất liên quan đến điều khiển các đại lượng xoay chiều 

ba pha như điều khiển truyền động điện xoay chiều, điều khiển các mạch lọc tích cực, điều 

khiển các thiết bị công suất trên hệ thống truyền tải điện [4]. 

Ý tưởng của phương pháp điều chế vector không gian là tạo nên sự dịch chuyển liên 

tục của vector không gian tương đương trên quĩ đạo đường tròn của véc-tơ điện áp bộ nghịch 

lưu, tương tự như trường hợp vector không gian của đại lượng sin ba pha tạo được. Với sự 

dịch chuyển đều đặn của vector không gian trên quỹ đạo tròn, các sóng hài bậc cao được loại 

bỏ và quan hệ giữa tín hiệu điều khiển và biên độ áp ra trở nên tuyến tính. Vector tương 

đương ở đây chính là vector trung bình trong thời gian một chu kì lấy mẫu Ts của quá trình 

điều khiển bộ nghịch lưu áp. Nguyên lý điều chế vector không gian đối với bộ nghịch lưu áp 

đa mức được thực hiện tương tự như ở nghịch lưu hai mức. 

Kỹ thuật điều chế SVM được thực hiện qua các bước cơ bản sau: 

Bước 1: Xác định giản đồ vector không gian và vị trí vector trung bình:  

Bước này xác định được số trạng thái chuyển mạch và số vector độc lập do các trạng 

thái chuyển mạch tạo ra. Biểu diễn hình học các vector chuyển mạch như sau: các vector 

chuyển mạch chia mặt phẳng ra thành những góc phần sáu (sector) bằng nhau được đánh số từ 

I đến VI. Mỗi góc phần sáu lại được chia thành các vùng (region) tam giác nhỏ hơn bằng việc 

nối các đỉnh của các vector nhỏ hơn. 

Bước 2: Xác định thời gian đóng/cắt để tạo thành vector  �⃗� 𝑟𝑒𝑓 
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Có được biểu diễn hình học của các vector không gian, tiếp theo tiến hành xác định 

thời gian chuyển mạch để tạo thành các vecto �⃗� 𝑟𝑒𝑓 quay liên tục quanh gốc toạ độ. Nguyên lý 

để tạo nên vector �⃗� 𝑟𝑒𝑓 là sử dụng các vector lân cận nó để làm vector cơ sở. Sau đó thực hiện 

các vector cơ sở trong những khoảng thời gian nhất định để vector tổng bằng đúng vector 

�⃗� 𝑟𝑒𝑓 [5]. 

 

 

 

Hình 8. Không gian vector của 

nghịch lưu ba pha ba mức NPC 

Hình 9. Minh họa chuyển động của vector 

quay giữa hai góc phần sáu 

 

Bước 3: Xác định trình tự chuyển mạch cho mỗi van bán dẫn 

Trình tự và thời gian tác động của các van bán dẫn tương ứng với trạng thái các vectơ 

phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:   

- Thời gian tác động: Ts = Ta + Tb + Tc trong đó Ts là chu kỳ điều chế; 

- Sự chuyển mạch giữa hai trạng thái liên tiếp là nhỏ nhất, nghĩa là mỗi lần chuyển 

mạch chỉ có một van bán dẫn thay đổi trạng thái; 

- Trong một chu kỳ điều chế, trên một pha của nghịch lưu chỉ có hai van bán dẫn đóng 

và hai van bán dẫn ngắt. Giả thiết rằng sự chuyển tiếp của vectơ trung bình �⃗� 𝑟𝑒𝑓 từ vùng này 

sang vùng khác không phụ thuộc vào các van bán dẫn, tần số đóng/cắt của van bán dẫn có giá 

trị bằng một nửa tần số điều chế: 

fmod = 0,5.fs = 0,5/Ts                              (14) 

Trên cơ sở đó xây dựng được giản đồ các trạng thái chuyển mạch khi vector �⃗� 𝑟𝑒𝑓 di 

chuyển qua vùng của các sector. 

Phương pháp điều chế vector không gian cho phép điều khiển tuyến tính tốt, hiệu quả 

cao, điều này là cần thiết cho các hệ tự động điều khiển. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế như: đòi hỏi bộ vi xử lý có khả năng tính toán cao, bộ nhớ lớn, việc 

tính toán càng phức tạp khi số mức của bộ nghịch lưu tăng lên, lập trình giải thuật khá phức 

tạp,... 
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Hình 10. Mô tả các trạng thái chuyển mạch khi Vref  di chuyển qua các vùng của sector I 

 

4. Mô phỏng 

Sơ đồ nghịch lưu ba mức NPC được mô phỏng với phương pháp điều khiển SPWM. 

Quá trình mô phỏng được thực hiện trên Matlab & Simulink. Thông số mô phỏng: Vdc = 

100V; điện trở: R1 = R2 = 1; tụ điện C1 = C2 = 2200uF. Kết quả nhận được từ quá trình mô 

phỏng được chỉ ra trong các hình 11, 12, 13 và 14. 

 
a) 

 
b) 

Hình 11. a) Tín hiệu sóng mang; b) Tín hiệu điều khiển cụm van trên, pha A 

 
a) 

 
b) 

Hình 12. a) Sector; b) Góc đồng bộ 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

Hình 13. Tải RL, R = 1, L = 1mH  

a) Điện áp pha; 

b) Điện áp dây; 

c) Dòng điện dây. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Hình 14. Tải RL, R = 1, L =5mH 

a) Điện áp pha; 

b) Điện áp dây; 

c) Dòng điện dây. 

Nhận xét: 

- Dạng điện áp ra và dòng điện vẫn giữ được dạng sin trong các trường hợp giá trị tải 

thay đổi; 

- Độ lớn điện cảm ảnh hưởng tới độ méo điện áp ra. 

Kết luận 

Phương pháp SPWM đơn giản và là phương pháp kinh điển trong điều khiển các bộ 

biến đổi công suất, tuy nhiên phương pháp này gây ra nhiều sóng hài bậc cao, ảnh hưởng tới 

chất lượng điều khiển. Ưu điểm của phương pháp này là dễ dàng mở rộng số mức của bộ 

nghịch lưu. 
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Mô phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox 
Simulation of Robot PUMA560 using Robotics Toolbox 
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1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  
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Tóm tắt  

Công cụ Robotics Toolbox tỏ ra chiếm ưu thế khi mô hình hóa robot. Bài báo tiến 

hành mô phỏng điển hình robot PUMA560 sử dụng công cụ này. Bài báo nghiên cứu xây 

dựng mô phỏng mô hình, tính toán phân tích động học, động lực học của robot PUMA560. 

Các kết quả mô phỏng đạt được của bài báo có thể góp phần trong công tác đào tạo nhân lực 

ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Từ khóa: Puma, Toolbox Robotics, mô phỏng. 

Abstract  

Robotics Toolbox is being used widely in simulation robot. By using this toolbox, the 

paper simulated model of PUMA560. Kinematics and Dynamics also were analysed. These 

simulation results confirmed that excellent performance has been indeed achieved via the 

proposed methods, leading to a promising approach to aid the training human factor in 

automation and control engineering at Vietnam Maritime University 

Keywords: Robotics, Puma560, simulation, Robotics Toolbox. 
 

1. Phần mở đầu 

Robot được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Những ứng dụng ban 

đầu gồm lắp đặt vật liệu, hàn điểm và phun sơn. Robot còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực 

khác như phục vụ cho máy công cụ, làm khuôn trong công nghiệp đồ nhựa, gắn kính xe hơi, 

gắp hàng ra khỏi băng tải và đặt chúng vào các trạm chuyển trung gian. 

Robot PUMA560 là đối tượng nghiên cứu của bài báo. Robot PUMA560 là môṭ robot 

có 6 bâc̣ tư ̣do với 6 khớp quay. Bàn kep̣ của robot có thể vươn tới các điểm trong không gian 

làm viêc̣ của robot từ bất kì hướng nào.  

Các công trình [3], [8] thiết kế điều khiển cho robot PUMA560, phương pháp tuyến 

tính hóa được đưa ra trong [3], còn công trình [8] tập trung vào phương pháp thiết kế điều 

khiển trượt.  

Bài báo này không đi sâu thiết kế điều khiển robot PUMA560 mà tập trung vào mô 

phỏng robot PUMA560 sử dụng công cụ Robotics Toolbox, phục vụ học tập, nghiên cứu loại 

robot này trong phòng thí nghiệm. Robotics Toolbox là một trong các công cụ mô phỏng 

Robot điển hình. Một số công cụ khác cũng được sử dụng một cách rộng rãi như: phần mềm 

Catia, Robot Microsoft RDS, Easy-rob,… 

Giáo sư Peter I. Corke đã phát triển công cụ Robotics Toolbox [7], công cụ này cho 

phép mô phỏng 3D của robot và cho phép mô phỏng, phân tích động học, động lực học robot. 

2. Nghiên cứu mô phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox 

2.1. Giới thiệu robot PUMA560 

Robot PUMA560 là sản phẩm của công ty Unimation (My)̃. Đó là loaị robot đươc̣ sử 

duṇg rôṇg raĩ ở nhiều nước. Khá dê ̃dàng để có đươc̣ các thông số đôṇg hoc̣ và đôṇg lưc̣ hoc̣ 

của robot PUMA560 vì đa ̃có nhiều nghiên cứu thưc̣ nghiêṃ trên robot này.  
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Bảng 1. Tên và chức năng các khớp robot 

Hê ̣truc̣ Khớp Chức năng 

1 Eo (Waist) Quay thân  robot 

2 Vai (Shoulder) Nâng và ha ̣cánh tay trên robot 

3 Khuỷu (Elbow) Nâng và ha ̣cẳng tay robot 

4 Quay cổ tay (Wrist roll) Quay cổ tay robot 

5 Hất cổ tay (Wrist pitch) Hất cổ tay robot 

6 Bàn kep̣ (Gripper) Quay bàn kep̣ 

Cấu trúc của robot PUMA như hình 1. Các khớp và chức năng của nó được đưa ra 

trong bảng 1. 

 
Hình 1. Các khớp của robot PUMA560 

 

2.2. Mô hình robot PUMA560 

Mô hình robot PUMA560 đươc̣ xây dưṇg dưạ trên các thông số đôṇg hoc̣ và đôṇg lưc̣ 

hoc̣ tham khảo tài liêụ [4, 5, 6].  

 
Hình 2. Các khung tọa độ của robot PUMA560 
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Bảng 2. Bảng thông số Denavit-Hartenberg của robot 

Khớp n αn-1 an-1 (mm) dn (mm) Giới haṇ góc quay của khớp 

1 1 0o 0 0 -160o ÷ +160o 

2 2 -90o 0 243.5 -225o ÷ +45o 

3 3 0o 431.8 -93.4 -45o ÷ +225o 

4 4 90o -20.3 433.1 -110o ÷ +170o 

5 5 -90o 0 0 -100o ÷ +100o 

6 6 90o 0 0 -266o ÷ +266o 

 

Bảng 3. Bảng thông số động lực học 

Khâu 

Khối 

lươṇg 

(kg) 

Mô men 

quán tính 

đôṇg cơ 

(kg.m2) 

Tỉ số 

truyền 

đôṇg cơ 

Lưc̣ ma sát nhớt 

(N.m.s/rad) 

Lưc̣ ma sát 

Cu-lông 

(N.m) 

1 0 291e-6 62,61 1,48e-3 [0,395  -0.435] 

2 17.4 409e-6 107,36 0,817e-3 [0,126  -0,071] 

3 4.8 299e-6 53,69 1,38e-3 [0,132  -0,105] 

4 0.82 35e-6 76,01 71,2e-6 [11,2e-3  -16,9e-3] 

5 0.34 35e-6 71,91 82,6e-6 [9,26e-3  -14,5e-3] 

6 0.09 35e-6 76,63 36,7e-6 [3,96e-3  -10,5e-3] 

 

Bảng 4. Thông số troṇg tâm của khâu 

Khâu Truc̣ 1 2 3 4 5 6 

Troṇg tâm của khâu 

(m) 

x 0 0.068 0 0 0 0 

y 0 0,006 -0,07 0 0 0 

z 0 -0,016 0,014 -0.019 0 0,032 

 

Bảng 5. Thông số mô men quán tính của khâu 

Khâu 1 2 3 4 5 6 

Mô men quán 

tính của khâu 

(kg.m2) 

Ixx 0 0,13 0,066 1,8e-3 0,3e-3 0,15e-3 

Iyy 0 0,524 0,0125 1,8e-3 0,3e-3 0,15e-3 

Izz 0,35 0,539 0,086 1,3e-3 0,4e-3 0,04e-3 

 

Sử dụng thông số D-H ở trong bảng 2 để viết file chương trình, khi đó ta có thể lập 

trình được giao diện hiển thị và bảng điều khiển của robot PUMA như hình 3. 

2.3. Đôṇg hoc̣ ngươc̣ robot PUMA560 

Trong điều khiển robot, ta cần biết các giá tri ̣ biến khớp q taị môṭ vi ̣ trí cu ̣thể của bàn 

kep̣. Đây chính là bài toán đôṇg hoc̣ ngươc̣ vị trí. Ta xây dưṇg trên M-File của Matlab hàm 

“donghocnguoc_puma560d.m” áp duṇg để giải bài toán đôṇg hoc̣ ngươc̣ robot. Đầu vào của 

hàm là giá tri ̣ biến khớp của robot ở tư thế ban đầu (q0) và toạ đô ̣bàn kep̣ ở tư thế đích. Hàm 

se ̃trả về giá tri ̣ biến khớp của robot ở tư thế đích (q1) cùng với các đồ thi ̣ liên quan.  
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Hình 3. Giao diêṇ đồ hoạ và bảng điều khiển robot PUMA560 

Trên cửa sổ Command Window của Matlab gõ các lêṇh: 

>> startup_rvc 

% góc quay của các khớp khi robot ở tư thế ban đầu: 1=0o, 2=0o, 3=0o, 4=0o, 5=0o, 5=0o) 

>> q0=[0 0 0 0 0 0]; 

>> toa_do_ban_kep=[0.8649  0.1501  0.0203]; 

>>[q1]= 

donghocnguoc_puma560d(q0,toa_do_ban_kep) 

q1 = -0.0000   0.0000   1.5708   0   -1.5708   0.0000 

 Kết quả nhâṇ đươc̣ là giá tri ̣ biến khớp ở tư thế đích của robot:1=0; 2=0; 3 =1.5708; 

4=0 ; 5= -1.5708; 6=0 (rad). 

 
 Hình 4. Robot PUMA560 ở tư thế ban đầu và tư thế đích 

 

 
Hình 5. Quỹ  đaọ của bàn kep̣ trong không gian 3 chiều 
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 Hình 6. Quỹ đaọ của bàn kep̣ trong các hê ̣truc̣ ZX, XY, YZ 

Trong trường hơp̣ này, quỹ đaọ chuyển đôṇg của bàn kep̣ là môṭ đường thẳng bởi vì 

muc̣ đích giải bài toán đôṇg hoc̣ ngươc̣ vị trí là xác định các giá trị biến trục tương ứng với vị 

trí và hướng cho trước của bàn kẹp. 

 
Hình 7. Vi ̣trí của bàn kep̣ theo thời gian 

 

 
 Hình 8. Sư ̣biến thiên góc quay của các khớp theo thời gian 

Từ hình 8, ta thấy khi robot thưc̣ hiêṇ quỹ đạo chuyển đôṇg của bàn kẹp, các khớp 
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2.4. Đôṇg lưc̣ hoc̣ robot PUMA560 

Mô men và lực tạo ra quá trình chuyển động được tính toán. Động lực học của robot 

PUMA560 được viết trên m-file của Matlab, để nhận được kết quả ta có thể chạy file chương 

trình tính toán động lực học. 

% góc quay của các khớp khi robot ở tư thế ban đầu: 1=0o, 2= 90o, 3= -90o, 4=0o, 

5=0o, 5=0o 

>> q0=[0 pi/2 -pi/2 0 0 0]; 

>>toa_do_ban_kep=[0.5 0.6 0.3]; 

>> dongluchoc_puma560d(q0,toa_do_ban_kep) 

Kết quả nhâṇ đươc̣ là các đồ thi ̣ biểu diêñ vâṇ tốc, gia tốc, mô men đăṭ lên các khớp. 

 

 
Hình 9. Đặc tính vâṇ tốc góc các khớp của robot 

 

Quan sát hình 9 ta thấy đồ thị vận tốc góc của khớp 3, 5 và 6 quay cùng chiều, khớp 1 

và 2 quay cùng chiều và ngược chiều quay với khớp 3, 5, 6, khớp 4 không quay. Đồ thi ̣ là 

những đường cong trơn không có điểm bất thường. Vâṇ tốc góc tăng dần từ 0 ở thời điểm bắt 

đầu và tăng đến tốc độ cực đại. Sau đó giảm dần về 0 khi robot kết thúc chuyển đôṇg. 

 
Hình 10. Gia tốc góc của các khớp robot 
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.  

Hình 11. Mô men quay của các khớp không tính đến ma sát 

Quan sát hình 11 ta thấy mô men quay tác duṇg vào khớp 1 và khớp 2 có giá tri ̣ lớn 

hơn so với các khớp còn laị. Điều này là do môṭ phần lớn mô men quay của khớp 1, 2 là mô 

men troṇg lưc̣. Mô men quay của khớp 1, 2, 3 đổi chiều trong suốt quá trình chuyển đôṇg.  

 
Hình 12. Mô men quay của các khớp có tính đến ma sát 

Khi lưc̣ ma sát ở bên trong đôṇg cơ đươc̣ tính đến khi phân tích, ta se ̃có kết quả như 

hình 12. Lưc̣ ma sát của đôṇg cơ chỉ gây ảnh hưởng vào thời điểm đầu và cuối chuyển đôṇg. 

Giá tri ̣ mô men quay của các khớp tăng nhanh đôṭ ngôṭ để thắng đươc̣ lưc̣ ma sát trong đôṇg 

cơ khi robot bắt đầu chuyển đôṇg và làm giảm nhanh giá tri ̣mô men quay khi robot ngừng 

chuyển đôṇg. 

 
Hình 13. Mô men troṇg lưc̣ của các khớp  
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Hình 14. So sánh giữa tổng mô men quay và thành phần mô men troṇg lưc̣ 

Từ hình 13, hình 14 ta thấy ở khớp 2, 3 thì mô men gây ra bởi troṇg lưc̣ chiếm môṭ 

phần lớn trong tổng mô men quay của khớp. Thưc̣ tế này gơị ý cho ta môṭ vài đề xuất trong 

viêc̣ giảm khối lươṇg robot khi thiết kế. 

 
Hình 15. Mô men quán tính của khớp  

 

Hình 15 cho thấy mô men quán tính của khớp 1 thay đổi đáng kể trong suốt quá trình 

chuyển đôṇg của robot. Đây là môṭ khó khăn trong thiết kế điều khiển robot, làm sao phải đaṭ 

đươc̣ đô ̣ổn điṇh và hiêụ suất cao khi robot chuyển đôṇg. 

3. Kết luận 

Với ưu thế của công cụ Robotics Toolbox trong việc mô phỏng 3D robot, mô phỏng 

động lực, động lực học của các robot khác nhau. Robot PUMA560 là một ví dụ điển hình 

được mô phỏng sử dụng bộ công cụ này. Các kết quả mô phỏng robot điển hình này cũng như 

phương pháp mô phỏng sử dụng Robotics Toolbox góp phần giúp sinh viên, học viên ngành 

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa khi nghiên cứu, học tập học phần Điều khiển robot có 

cái nhìn trực quan hơn, sâu sắc hơn và còn có thể kiểm chứng lại khi giải một số bài toán 

động lực học, động học robot. 
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Nghiên cứu khảo sát động học và chiến lược điều khiển động cơ đồng bộ  

kích thích nam châm vĩnh cửu 
Reseach on dynamics model and strategies control for a permanent magnet  

synchronous motor 
 

Phạm Tâm Thành, Đinh Anh Tuấn 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

phamtamthanh@vimaru.edu.vn,  
 

Tóm tắt  

Bài báo nghiên cứu mô hình động học của động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh 

cửu. Bài báo tiến hành phân tích các cấu trúc cũng như các chiến lược điều khiển. Quá trình 

phân tích, đánh giá được thể hiện qua các chương trình mô phỏng. Các kết quả mô phỏng 

ban đầu thu được khá khả quan, phục vụ tốt cho công tác đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật 

Điều khiển và Tự động hóa. 

Từ khóa: PMSM, động cơ xoay chiều ba pha, động cơ đồng bộ kích thích nam châm 

vĩnh cửu, mô phỏng. 

Abstract  

The paper proposed novel methods to research on dynamic model of Permanent 

Magnet Synchronous Motor (PMSM). The authour analysed structural controls and strategies 

for PMSM using simulated softwares. Simulation results confirmed that excellent 

performance has been indeed achieved via the proposed methods, leading to a promising 

approach to aid the training human factor in automation and control engineering. 

Keywords: PMSM, dynamic model, simulation, AC Machines. 
 

1. Phần mở đầu 

 Ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đề tài nghiên cứu về máy điện nói chung và động 

cơ điện đồng bộ xoay chiều ba pha nói riêng đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Máy điện 

rất đa dạng, lý thuyết về máy điện rất phức tạp, việc phân tích các quá trình quá độ, trạng thái 

làm việc của máy điện là điều không dễ dàng thực hiện được. Cấu trúc điều khiển máy điện 

xoay chiều ba pha và cấu trúc điều khiển động cơ đồng bộ xoay chiều ba pha được các nhà 

khoa học trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm [2, 3, 16]. 

Để có thể phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự 

động hóa, nghiên cứu về máy điện, truyền động điện, tổng hợp hệ điện cơ,… cần tiến hành 

khảo sát, mô phỏng động học của máy điện, mô phỏng các cấu trúc điều khiển,… giúp học 

viên, sinh viên có thể tiếp cận dễ dàng khi nghiên cứu về động cơ đồng bộ kích thích nam 

châm vĩnh cửu. Động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu có cấu tạo gồm các cuộn dây 3 pha 

phân bố đối xứng và rotor gắn nam châm vĩnh cửu để tạo từ trường khe hở. Việc loại bỏ được 

mạch điện kích từ ở phía rotor đem lại một số ưu điểm cho động cơ đồng bộ kích thích nam 

châm vĩnh cửu (ĐB-KTVC) như giảm tổn hao đồng, mật độ công suất cao hơn, giảm mô men 

quán tính của động cơ, cấu tạo rotor bền vững về mặt cơ khí hơn,... Hiện nay, giá thành của 

loại động cơ ĐB-KTVC vẫn cao hơn so với loại động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc (KĐB-

RLS) ở cùng dải công suất, nhưng động cơ ĐB-KTVC thường có hiệu suất cao hơn, nên trong 

thời gian lâu dài thì giá thành sử dụng của động cơ ĐB-KTVC vẫn nhỏ hơn so với động cơ 

KĐB-RLS. Động cơ ĐB-KTVC đang được sử dụng rất rộng rãi và ngày càng nhiều hơn trong 

công nghiệp, đặc biệt ở dải công suất thấp và trung bình (công suất tới vài trăm hp - horse 

power) [7, 10]. 

2. Mô hình động học của động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu 

Các phương trình của ĐB-KTVC trong hệ tọa độ rotor:  
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Hình 1. Lưu đồ mô phỏng động học của động cơ ĐB-KTVC 

Phương trình cuối cùng được thêm vào để tìm vị trí rotor vì nó rất quan trọng trong 

việc xác định điện áp và dòng điện từng pha của máy. Các vị trí rotor đơn vị là radian, đây 

không phải là đơn vị đã được chuẩn hóa để cho phép tính dòng và điện áp như là các hàm 
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theo thời gian. Đây là phương trình phi tuyến, có tích của các biến. Để giải quyết bài toán này 

cần sử dụng phương pháp số. Và  giải pháp của hệ thống là giải các phương trình vi tích phân. 

Phương pháp Runge Kutta Gill có thể được sử dụng để tính tích phân tích phân số. Chương 

trình trong chương trình MATLAB, có sử dụng một giải pháp đơn giản bằng cách rời rạc hóa. 

Các dòng pha abc có thể được lấy từ dòng dq trong hệ tọa độ rotor bằng cách sử dụng các ma 

trận nghịch đảo. Từ các dòng dq stator, tính được và vẽ được mô men điện từ. Giá trị này 

được cấp nhật từng bước của quá trình tích phân cho tới khi kết thúc quá trình tính tích phân. 

Các bước thực hiện được thể hiện trong lưu đồ thuật toán hình 1. Không có tín hiệu điều 

khiển tác động với ĐB-KTVC dựa trên vị trí rotor của nó trong mô phỏng này. Bởi vì các 

dòng stator đạt được giá trị cao với sự xuất hiện các dao động trong khe hở không khí mô 

men, dẫn đến sự rung lắc đáng kể của rotor. Sự rung lắc như vậy là điều không mong muốn. 

Đối với mô phỏng này, mô men tải được coi là bằng không và cân bằng điện áp ba pha có tần 

số 60 Hz. Các điện áp stator trục q và d điện áp stator trong hệ tọa độ rotor không phải là hằng 

số trong ví dụ này. Các rung lắc vị trí rotor có ảnh hưởng đến dòng stator trong hệ tọa độ rotor 

bởi vì ma trận chuyển đổi được tính toán dựa trên vị trí rotor. 

 

 
Hình 2. Kết quả mô phỏng động học của động cơ ĐB-KTVC 

 

3. Các cấu trúc và chiến lược điều khiển động cơ ĐB-KTVC 

3.1. Các cấu trúc điều khiển 

Hệ truyền động điều khiển mô men 

Coi hệ truyền động động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu với đầu vào bên ngoài là  mô 

men và từ thông tổng yêu cầu (giá trị đặt). Chúng có thể là các đầu vào độc lập trong trường 

hợp mô men điều khiển truyền động động cơ trong ứng dụng điều khiển chuyển động hoặc có 

thể là trong hệ truyền động điều chỉnh tốc độ phụ thuộc vào các biến nội bộ. 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        399 

 
Hình 3. Sơ đồ cấu trúc điều khiển vector hệ truyền động điều khiển mô men động cơ đồng bộ  

kích thích vĩnh cửu 

Cung cấp mô men đặt *

Mm , giá trị đặt dòng stator *

si  và góc mô men đặt 
*  được tính 

toán từ các phương trình đã biết của mô men, từ thông tổng, các biến đặt được đưa ra thay cho 

biến thực và chúng là: 

     
2

* * * * *3 1
sin sin 2 .

2 2 2

p

M p s sd sq s

z
m i L L i N m  

 
   

 
                                                     (4) 

     
2

* * * * *cos sinm p sd s sq sL i L i Wb                                                                             (5) 

Cung cấp đầu vào bên ngoài là mô men và từ thông đặt, biên độ dòng stator và góc từ 

thông đặt có thể được tính toán từ phương trình (4), (5) với giả thiết rằng tham số của động cơ 

là hằng. Có sự phức tạp và khó khăn khi giải các phương trình này là đặc biệt là đối với ĐB-

KTVC cực lồi. Cần yêu cầu một số phép tính lặp với tính toán off-line và bảng trong quá trình 

thực hiện. ĐB-KTVC với điện cảm dọc trục và ngang trục bằng nhau, khi đó giá trị đặt mô 

men và từ thông được giảm: 

 * * *3
sin . )

2 2

p

M p s

z
m i N m                                                                                                   (6) 

         
2 2 2

* * * * * 2 * * *cos sin 2 cosm p sd s sq s p sd s p sd sL i L i L i L i Wb                       (7) 

Sau khi viết chương trình mô phỏng trên phần mềm Matlab ta có kết quả mô phỏng 

như hình 4, ứng với thông số của động cơ: số đôi cực zp = 6; điện trở stator: Rs = 1,4  ; điện 

cảm trục d: Lsd = 0.0056 H; điện cảm trục q: Lsq = 0.009 H; từ thông cực; Hệ số ma sát: B = 

0.01; mô men quán tính J = 0.006 kg/m2; điện áp một chiều Vdc = 285 V; tốc độ góc định mức  

3.314s  rad/s. 

Truyền động điều chỉnh mô men trên cơ sở điều chế PWM (Pulse Width Modulaiton) 

sine được thể hiện như hình 4 với điều kiện vận hành tương tự như bộ điều khiển dòng có trễ. 

Thực hiện bộ điều khiển dòng PWM được thể hiện trong hệ điều chỉnh tốc độ động cơ. Tần số 

sóng mang PWM là 20 kHz. Dòng điện nhấp nhô và mô men dao động là rất nhỏ với tần số 

đóng cắt cao khi so sánh với bộ điều khiển có trễ với sai lệch lớn. Sự khác nhau về chất lượng 

là biên độ của dòng nhấp nhô và mô men đập mạch. 

Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ 

Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ được xây dựng bằng cách dùng hệ truyền động điều 

chỉnh mô men như cấu trúc hình 3 làm cốt lõi và thêm vào mạch vòng điều khiển tốc độ để 

điều chỉnh tốc độ rotor của hệ truyền động và được thể hiện như hình 5. Sai lệch tốc độ giữa 

tốc độ thực và tốc độ đặt 
*  được xử lý thông qua bộ điều khiển PI (bộ điều khiển tốc độ) 

để vô hiệu hóa trạng thái sai lệch tốc độ. 
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Hình 4. Điều khiển mô men với bộ điều khiển dòng có trễ 

Đầu ra của bộ điều chỉnh tốc độ thiết lập giá trị đặt cho mô men 
*

Mm bởi vì sai lệch tốc 

độ có thể bằng không và cực tiểu hóa chỉ bằng cách tăng hoặc giảm mô men điện từ của máy 

điện, phụ thuộc vào sai lệch tốc độ là dương hay âm. Để đáp ứng nhanh tốc độ, một bộ điều 

chỉnh tỷ lệ - tích phân - đạo hàm PID được sử dụng. 

Từ thông đặt được đưa ra phụ thuộc vào tốc độ rotor. Biên độ của sức điện động cảm 

ứng không vượt quá điện áp một chiều cấp cho nghịch lưu, tỷ số giữa sức điện động cảm ứng 

và tần số stator được giữ là hằng, kết quả là từ thông không đổi và tần số lớn nhất (tần số cơ 

bản), với sự giới hạn này, tốc độ ở đây là tốc độ cơ bản. Ngay khi tần số vượt quá giá trị cơ 

bản, tốc độ được điều khiển vượt quá tốc độ cơ bản và hệ quả là sức điện động cảm ứng ban 

đầu vượt quá biên độ của điện áp một chiều cung cấp. 

 
Hình 5. Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu 

Điều này dẫn đến điều khiển dòng stator rất khó và dẫn đến điều khiển mô men cũng 

khó khăn. Điều khiển hệ truyền động trở nên chậm trong vùng này. Để duy trì dòng điều 

khiển cần duy trì điều khiển qua độ lớn sức điện động cảm ứng, từ thông có thể được tính 
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toán để giảm tỷ lệ nghịch với tốc độ, sức điện động cảm ứng được giới hạn ở một mức mà có 

thể đáp ứng tốc độ cơ bản thậm chí tốc độ được đẩy vượt quá giá trị đó. Chế độ vận hành này 

được hiểu là vùng suy giảm từ thông, chế độ vận hành này gọi là điều khiển suy giảm từ 

thông. Nhưng mô men không thể hy vọng giữ ở giá trị cơ bản đáp ứng tốc độ cơ bản cung cấp 

công suất tổng và nó không bao giờ có thể được vượt quá trong máy điện trong trạng thái ổn 

định, khi đó tổn hao lớn, bảo vệ nhiệt tác động, dẫn đến máy điện bị lỗi. Dòng stator yêu cầu 

vượt quá giá trị cơ bản của máy điện. Tất cả các vấn đề này xảy ra khi mô men giảm, khi tốc 

độ vượt quá tốc độ cơ bản, bằng cách lập trình để giảm dưới giá trị cơ bản, do đó, công suất 

khe hở không khí sinh ra cân bằng với công suất cơ bản. Điều khiển phức tạp được thực hiện 

đơn giản theo hai bước sau đây: 

Bước 1: Lập trình tính toán từ thông 

Một bộ điều khiển cung cấp 1pu để tăng đến tốc độ cơ bản và quá tốc độ, điều này sẽ 

cho đầu ra tỷ lệ nghịch với tốc độ định mức, được tạo ra khi sử dụng chức năng tạo hàm để 

mô tả mô men hằng và chế độ vận hành trong vùng suy giảm từ thông của hệ truyền động. 

Đầu ra được định nghĩa bởi thành phần ( )bnf   và tỷ lệ với từ thông đặt. Hệ số tỷ lệ Kf được 

đưa ra ở đây nhằm mục đích đó.  

Hàm chức năng ( )bnf  sẽ đặt giá trị đặt cho từ thông tổng đòi hỏi hằng số Kf. Đầu ra 

của hàm chức năng cũng là đơn vị tương đối p.u, giá trị của Kf là duy nhất. 

Bước 2: Lập trình tính toán mô men trong vùng suy giảm từ thông 

Điều này kéo theo quá trình tính toán của bộ điều khiển tốc độ tạo ra giá trị mô men 

đặt 
*m  như một hàm của tốc độ. Từ thông được tính toán tỷ lệ với tốc độ của rotor, đầu ra của 

bộ điều khiển tính từ thông có thể dùng để điều chỉnh mô men đặt 
*m  để có thể tạo ra mô 

men đặt *

Mm  trong bộ điều khiển vector bằng cách nhân 
*m  và ( )bnf   như hình 5. Lý do cho 

khối này được điều chỉnh thành phần dòng stator tạo từ thông trong chế độ mà cả mô men và 

công suất đều giữ không đổi.  

Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ là phần cơ bản của hệ truyền động điều 

chỉnh vị trí. Mạch vòng phản hồi vị trí rotor biến đổi tốc độ hệ truyền động sang vị trí. Khi đó 

hệ truyền động điều chỉnh vị trí có thể được xây dựng, chẳng hạn với động cơ servo. Ở đây ta 

quan tâm có thể mô phỏng hệ truyền động với các hiểu biết về hệ thống. Mô phỏng được thực 

hiện bằng phần mềm Matlab, kết hợp giá trị đặt của thành phần dòng tạo mô men đặt. Với từ 

thông, giá trị đặt không giữ lâu như từ thông tổng, một cách dễ dàng để thực hiện là giữ giá trị 

đặt trục d của hệ tọa độ gắn với rotor. Điều này có nghĩa từ thông rotor là tổng của từ thông 

cực từ và từ thông dọc trục tạo bởi thành phần dòng stator. Mặc dù có sự thay đổi, đặc tính 

động của hệ truyền động vẫn được đảm bảo như kết quả mô phỏng. Lưu ý rằng từ thông đặt 

không được thực hiện theo cách này trong thực tiễn. Mạch vòng tốc độ của hệ truyền động 

điều chỉnh mô men là mạch vòng kín và làm việc ở bốn góc phần tư, khi mô phỏng với mô 

men tải 0.3 pu. Kết quả được thể hiện như hình 6.  

Bộ điều khiển tốc độ PI được sử dụng trong hệ truyền động này. Bộ điều khiển dòng 

PWM được thiết lập trong mô phỏng này. Máy điện đứng yên tại thời điểm ban đầu và với tốc 

độ dương, mô men đặt được điều khiển là giá trị dương lớn nhất và được duy trì cho đến khi 

tốc độ rotor đạt giá trị yêu cầu. Khi tốc độ rotor bằng với tốc độ yêu cầu, mô men đặt sẽ giảm 

để phù hợp với mô men tải và mô men ma sát. Mô men đặt là âm khi tốc độ đặt thay đổi từ 

0.5 pu đến -0.5 pu. Tốc độ rotor giảm dần tới 0. Giữ mô men âm, rotor đảo chiều quay và bám 

theo tốc độ đặt -0.5 pu. Khi gần giá trị -0.5 pu, mô men điện từ giảm nhẹ thấp hơn giá trị mô 

men tải +0.3 pu, bởi vì mô men ma sát là âm và do đó tổng của mô men ma sát và mô men tải 

được mô men tổng. Quan trọng là chất lượng của mạch vòng dòng là minh chứng cần thiết 

của sự đảo dòng pha trong khi đổi chiều quay. Sự phản ứng chậm của mạch vòng dòng sẽ tác 

động tiêu cực đến đáp ứng tốc độ.  
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Chế độ vận hành suy giảm từ thông: khi lớn hơn 0.5 pu, từ thông suy giảm được khởi 

tạo sử dụng thuật toán đã biết ở phần trước. Dòng đặt trục d được giảm khi suy giảm từ thông, 

kết quả là giảm từ thông tổng. Chất lượng của hệ truyền động dưới điều kiện này được nhận 

dạng để đạt hiệu quả trong cả 4 góc phần tư. Lưu ý rằng trong miền suy giảm từ thông, mô 

men yêu cầu giảm để giữ công suất tổng không đổi.  

 
Hình 6. Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ với 04 góc phần tư và sử dụng bộ điều chỉnh 

dòng PWM 

3.2. Các chiến lược điều khiển 

Điều khiển vector được chứng minh và đạt được tách kênh giữa từ thông và mô men 

trong máy điện đồng bộ kích thích vĩnh cửu. Tách kênh rất cần thiết cho một hệ truyền động 

chất lượng cao, yêu cầu phương pháp điều khiển đơn giản điều khiển từ thông, điều khiển tối 

ưu mô men, điều khiển tối đa hiệu suất và điều khiển mô men, tốc độ cực đại. Chất lượng 

cũng thể hiện là có thể điều khiển dòng pha stator và trong một số trường hợp phải đảm bảo 

tách kênh mô men và từ thông. Chất lượng truyền động điện là yêu cầu quan trọng trong các 

ứng dụng trong công nghiệp. Chẳng hạn, điều khiển từ thông tổng cung cấp tín hiệu điều 

khiển trơn trên toàn bộ vùng tốc độ mô men với sự chuyển đổi liền mạch sang vùng suy giảm 

từ thông trên tốc độ cơ bả. Điều khiển tối ưu hiệu suất là quan trọng nhất trong các ứng dụng 

khi yêu cầu tiết kiệm năng lượng và giá thành điện năng với các ứng dụng quạt, bơm, xe điện. 

Tiêu chí đặc biệt này càng trở lên cấp thiết trong công nghiệp và gia dụng.  

Các chiến lược điều khiển được xem xét một cách chi tiết trong các hệ truyền động 

động cơ đồng bộ: 

1. Điều khiển góc mô men là hằng hoặc dòng trục d bằng 0; 

2. Điều khiển hệ số công suất; 

3. Điều khiển từ thông tổng là hằng; 

4. Điều khiển góc của từ thông tổng và vector phức dòng; 

5. Điều khiển tối ưu mô men; 
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6. Điều khiển giảm tổn hao trên cơ sở điều khiển trong phạm vi tốc độ - mô men lớn 

nhất; 

7. Điều khiển tối thiểu tổn hao hoặc tối đa hiệu suất. 

Các chiến lược điều khiển này được phân tích từng bước. Ta phân tích kỹ hơn 2 chiến 

lược 6 và 7. 

3.2.1. Điều khiển hệ số tổn hao công suất là hằng 

Mô men/tốc độ lớn nhất trong chiến lược điều khiển này nhỏ hơn vùng tốc độ cơ bản 

được thực hiện bằng cách giới hạn biên độ dòng stator là giá trị định mức. Ở vùng tốc độ lớn 

hơn tốc độ cơ bản, công suất trên trục thường giới hạn ở giá trị định mức. Dòng giới hạn hạn 

chế tổn hao đồng nhưng không hạn chế tổn hao lõi thép. Giới hạn công suất  trên trục động cơ 

không trực tiếp hạn chế tổn hao công suất. Giới hạn dòng và công suất ở giá trị định mức, bỏ 

qua ảnh hưởng của nhiệt độ tới máy điện, tổng tổn hao là một giá trị có thể chấp nhận được. 

Dòng và công suất định mức đảm bảo công suất tổn hao có thể chấp nhận được chỉ ở tốc độ 

định mức. Do đó, sự giới hạn đơn giản này chỉ phù hợp với các ứng dụng điều khiển chuyển 

động. Hệ truyền động điều khiển tốc độ đơn giản ngày càng được thay thế bởi hệ truyền động 

điều chỉnh tốc độ để gia tăng hiệu quả và chế độ vận hành linh hoạt. Do yêu cầu tối ưu giá 

thành sản xuất, các máy điện được thiết kế để tận dụng các điều kiện môi trường làm việc 

khác nhau, phương pháp điều khiển cần được duy trì là ổn định về nhiệt của máy điện khi mô 

men tối đa và tốc độ vượt dải tốc độ giới hạn. Chế độ vận hành với tổn hao công suất không 

đổi cung cấp mô men tối đa. 

Hình 7 thể hiện cấu trúc thực hiện điều khiển tổn hao công suất không đổi. Bộ điều 

khiển mô men được giả thiết rằng cung cấp mô men tuyến tính trong toàn bộ dải tốc độ gồm 

cả dải suy giảm từ thông. Bất kỳ chiến lược điều khiển nào cũng có thể ứng dụng trong khối 

bộ điều khiển mô men. Bộ điều khiển dòng đưa ra dòng stator dọc trục và ngang trục yêu cầu 
* *,sd sqi i , vị trí góc rotor s là đầu vào. Tổn hao đồng và tổn hao lõi thép của máy điện được ước 

lượng dựa vào dòng và tốc độ. Tất cả các biến yêu cầu cho tính toán tổn hao công suất được 

cung cấp đối với hệ truyền động chất lượng cao. 

Tổn hao công suất ước lượng được so sánh với công suất tổn hao đặt, Plm
*. Sự khác 

nhau được xử lý bởi bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân PI. Đầu ra của bộ điều khiển công suất tổn 

hao xác định mô men tối đa cho phép, mlim. Nếu mô men yêu cầu lớn hơn giá trị giới hạn tối 

đa, hệ thống tự động điều chỉnh mô men về giá trị tối đa cho phép, mlim. Tuy nhiên, nếu mô 

men yêu cầu nhỏ hơn giá trị mô men tối đa cho phép tại tốc độ yêu cầu, mô men tổng yêu cầu 

vẫn giữ nguyên. 

 
Hình 7. Thực hiện điều khiển giữ tổn hao công suất không đổi 

Phương pháp điều khiển tác động đến nghịch lưu phụ thuộc vào dòng cho phép cao 

hơn ở tốc độ thấp hơn tốc độ cơ bản và ảnh hưởng của độ nhạy tham số. 

3.2.2. Điều khiển hiệu suất tối đa 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

404                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                         

Chiến lược điều khiển, tổng tổn hao điện là nhỏ nhất ở tất cả các điểm làm việc, đây là 

điều quan trọng trong một số ứng dụng khi hiệu suất vận hành là lớn nhất được yêu cầu. Các 

ứng dụng có thể thấy trong phần lớn trong quạt tản nhiệt và trong máy điều hoà không khí và 

các ứng dụng trong gia đình chẳng hạn máy rửa, máy sấy, tủ lạnh và các thiết bị cầm tay sử 

dụng acquy, công cụ làm vườn, máy hút bụi. Các ứng dụng hiệu năng cao, yêu cầu tối đa hiệu 

suất có thể bền đối với nhiệt độ cao, tuổi thọ cao với cách điện của máy, đây là yêu cầu thực 

tế của các hệ truyền động. Tỷ số mô men/dòng lớn nhất chỉ tối thiểu tổn hao trên điện trở 

stator không cần tối ưu tổn hao sắt từ và do đó cần kết hợp tổn hao về điện. Điều này được 

giải thích trong phần điều khiển hệ số tổn hao công suất.  

Chiến lược điều khiển hiệu suất tối đa đạt được từ mô men tối đa với tốc độ vận hành 

toàn dải với tổn hao công suất điện là cố định. Nếu công suất đầu vào là nhỏ nhất ở mọi điểm 

làm việc khi đó cần điều khiển tổn hao công suất là nhỏ nhất và đạt được hiệu suất lớn nhất. 

Đó là lý do tại sao giảm tổn hao khi tăng dòng stator và góc mô men vì đó là tổn hao lõi thép 

giảm khi từ thông tương hỗ giảm dù tổn hao trên điện trở stator tăng chậm. Với sự tăng góc 

mô men, dòng stator dọc trục tăng và dẫn đến từ thông dọc trục giảm. Thậm chí nếu dòng 

ngang trục vẫn giữ nguyên hoặc tăng, giữ nguyên hoặc tăng tương ứng từ thông ngang trục, từ 

thông hỗ cảm dọc trục giảm phụ thuộc vào dòng stator dọc trục. Điều này tích tụ ảnh hưởng 

đến giảm từ thông hỗ cảm. Khi tổn hao lõi thép tỷ lệ với từ thông, sự giảm của nó dẫn đến 

giảm toàn bộ tổn hao công suất điện. Trong máy điện cực lồi, dòng stator ngang trục không 

tăng mà giữ không đổi như mô men trước và sau khi góc mô men thay đổi.  

Một trong những ưu điểm của chiến lược điều khiển này là được ứng dụng trong máy 

điện với máy điện cực lồi, máy điện cực lồi thậm chí đối với máy điện cực lồi có tỷ số bằng 1. 

Mặc dù phương pháp điều khiển đơn giản nhưng không dễ để thực hiện các thuật toán đơn 

giản online. Tối thiểu tổn hao cho tất cả các điểm làm việc được tính off-line và có thể đưa 

vào các bảng để sử dụng tối ưu trong khi thực hiện. Phương pháp này dường như được thực 

hiện phổ biến. Tương tự như kỹ thuật điều khiển mờ được ứng dụng cho động cơ không đồng 

bộ nhằm tối thiểu tổn hao. Cấu trúc điều khiển tối đa hiệu suất được thể hiện trong hình 8: 

 
Hình 8. Cấu trúc hệ truyền động điều khiển tối thiểu tổn hao 

4. Kết luận 

Bài báo đã phân tích mô hình toán (phương trình toán) của động cơ đồng bộ kích thích 

vĩnh cửu trên miền liên tục. Phân tích cấu trúc điều khiển và chiến lược điều khiển. Mô 

phỏng hệ truyền động động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu và các kết quả mô phỏng thu 

được từ Matlab - Simulink. 
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Bộ tự động phân chia tải cho hai diesel lai chung chân vịt theo thuật toán 

lấy giá trị cực đại giữa hai tín hiệu ra của hai bộ điều chỉnh tốc độ 
A control structure of load sharing for parallel diesels drived propeller applied maximum of 

two output values of speed controllers 

 

Lưu Kim Thành, Lưu Hoàng Minh 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 luukimthanh@gmail.com 
 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu cấu trúc của bộ tự động phân chia tải cho 2 diesel lai chung một 

chân vịt trên tàu thuỷ theo thuật toán MAX giữa 2 giá trị tín hiệu ra của hai bộ điều chỉnh tốc 

độ, cũng như hiệu quả của việc sử dụng bộ lọc thông thấp và đưa ra kết quả mô phỏng quá 

trình tự động phân chia tải giữa chúng trong một số trường hợp. 

Từ khóa: Phân tải 2 diesel chung tải, thuật toán MAX. 

Abstract 

This paper introduces a configuration of a load sharing controller used maximum of 

two output values of two speed controllers drived a propeller on a ship and the effects of low 

pass filter. In addtion, the simulation results of sharing load automatically in random cases 

will be given. 

Keywords: A load share of two diesels driving a propeller, MAX algorithm. 
 

1. Đặt vấn đề  

 Khi các đối tượng điều khiển làm việc độc lập thì luôn phải đảm bảo tính chính xác 

của đại lượng được điều chỉnh, bằng cách sử dụng hệ kín với bộ điều chỉnh phù hợp để đảm 

bảo hệ vô sai (tức là để nhận được đặc tính ra cứng).  

Tuy nhiên trong thực tế xuất phát từ tính kinh tế và độ tin cậy trong quá trình khai 

thác, người ta thường sử dụng 2 hay nhiều đối tượng cùng làm việc song song. Trong trường 

hợp này nếu chúng ta vẫn dùng cấu trúc như khi các đối tượng làm việc độc lập thì việc phân 

chia tải giữa chúng rất khó thực hiện theo ý đồ điều khiển. Do vậy cần phải tạo ra đặc tính 

hữu sai cho các hệ tự động điều khiển các đối tượng cùng làm việc song song. 

Trên tàu thuỷ diesel lai chân vịt (máy chính) có thể được sử dụng trong chế độ độc lập 

(mỗi diesel lai riêng một chân vịt), cũng như trong chế độ làm việc song song (cùng lai chung 

một chân vịt). Để tránh cho hai diesel lai chung một chân vịt không lâm vào trạng thái liên tục 

biến động tải, tranh cướp tải của nhau và thậm trí trở thành tải thứ hai của nhau (để rồi xảy ra 

quá trình tự động bảo vệ và dừng một hoặc cả hai diesel) thì cần thiết phải sử dụng bộ tự động 

phân chia tải. 

Trong những năm qua nhiều hãng trên thế giới đã đưa ra một số hệ thống tự động 

phân chia tải cho hai diesel cùng lai chụng một chân vịt [1, 2, 3]. 

 Trong nước chưa có đơn vị nào đưa ra sản phẩm bộ tự động phân chia tải, cũng chưa 

công bố các công trình nghiên cứu nào ngoài [4], [6] và [7]. Tại các công ty đóng tàu trong 

nước chỉ tiến hành lắp đặt và hướng dẫn vận hành khai thác các hệ thống này. Tại các cơ sở 

đào tạo cũng chưa đưa ra các giáo trình và tài liệu phục vụ đào tạo,…. 

2. Nội dung 

Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan về hệ tự động phân chia tải 

giữa 2 diesel lai chung tải để giải quyết nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời đề xuất cấu trúc của bộ 

điều khiển tự động cân bằng hoặc phân chia không cân tải giữa 2 diesel làm việc song song 

theo thuật toán lấy giá trị cực đại của hai tín hiệu ra từ hai bộ điều chỉnh tốc độ; Lựa chọn bộ 

lọc thông thấp để mở rộng phạm vi thay đổi của một vài thông số; Cuối cùng đưa ra kết quả 

mô phỏng trên Matlab Simulink; 
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2.1. Nguyên tắc chung để tự động phân chia tải cho 2 Diesel lai chung chân vịt 

Giải quyết nhiệm vụ phân chia tải giữa các diesel làm việc song song sẽ liên quan đến 

hai vấn đề: tạo độ hữu sai đặc tính làm việc với tải của 2 diesel; tạo tín hiệu bù (chung, hoặc 

riêng) để phân chia tải, tức là thực hiện dịch chuyển song song đặc tính làm việc của 2 diesel 

bằng cách thay đổi tín hiệu đặt trước tốc độ của 2 hệ con. 

1.2.1. Tạo đặc tính hữu sai cho các Diesel làm việc song song 

Trong chế độ làm độc lập thì các đối tượng cần có đặc tính vô sai bằng cách sử dụng 

hệ kín với bộ điều chỉnh phù hợp cho mỗi diesel, nhằm giữ ổn định tốc độ quay khi tải thay 

đổi. Nhưng khi chuyển sang chế độ làm việc song song thì đặc tính của các đối tượng phải 

chuyển sang dạng hữu sai. Do vậy cần phải tạo ra đặc tính hữu sai cho các đối tượng điều 

khiển cùng làm việc song song. Việc tạo ra đặc tính hữu sai được thực hiện bằng hai phương 

án:  

Thứ nhất, theo lý thuyết tự động tính chính xác hay sai lệch tĩnh của hệ phụ thuộc vào 

hệ số khuếch đại của hệ. Do vậy để tạo độ hữu sai, tức là cố ý tạo ra sai lệch tĩnh của hệ, thì 

nhất thiết phải giảm bớt hệ số khuếch đại của hệ. Chủ yếu là giảm bớt hệ số khuếch đại của bộ 

điều chỉnh R(s), hoặc tăng hệ số khuếch đại khâu phản hồi, sao cho nhận được đặc tính hữu 

sai theo yêu cầu (đảm bảo đặc tính làm việc của diesel có hữu sai nhưng vẫn đảm bảo độ 

cứng). Cần lưu ý rằng: nếu bộ điều khiển của hệ có chứa khâu tích phân thì buộc phải ngắt bỏ 

nó trong trường hợp này. Tuy nhiên việc xác định hệ số khuếch đại để tạo ra đặc tính điều 

chỉnh với độ hữu sai mong muốn không hề dễ dàng, cũng như khó đảm bảo cố định độ hữu 

sai trong toàn dải thay đổi của Mc; 

Thứ hai, đưa thêm vào hệ khâu bù nhiễu, tín hiệu ra của nó phải tỷ lệ thuận với nhiễu 

loạn chính (Mc) của hệ và đóng vai trò phản hồi âm của hệ. Phương án này tạo ra độ hữu sai 

cố định trong toàn dải thay đổi của nhiễu mô men cản Mc do chân vịt đang quay sinh ra. 

Trong trường hợp cần tăng hoặc giảm độ hữu sai thì phải tăng hoặc giảm hệ số bù Kb. Như 

chúng ta đã biết khi diesel nhận thêm tải (tăng Mc) và vẫn cần giữ nguyên tốc độ mong muốn 

thì nhất thiết phải tăng lượng nhiên liệu cho nó, tức là tín hiệu ra của bộ điều tốc phải tăng 

theo. Như vậy thay vì việc sử dụng tín hiệu MC1 và MC2 chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tín 

hiệu ra của bộ điều tốc Ur1 và Ur2 để làm tín hiệu vào của bộ tự động phân chia tải cho 2 diesel 

lai chung chân vịt. 

 Trong bài báo này sử dụng kết hợp 2 phương án để tạo độ hữu sai với việc sử dụng 2 

tín hiệu ra của 2 bộ điều tốc. 

Từ các thông số của loại diesel CAT 3516C [3] (nđm = 1800 vòng/phút; Pđm =1900 

Kw; Mđm = 10080 Nm; MMAX = 14200 Nm; Jđ = 14,61 Kgm2, khi có hộp số và chân vịt ta 

chọn mô men quán tính của hệ là j = 30 Kgm2; Hệ số truyền của hộp số 1/7,115 = 0,14055, 

hay i = 7,115; Tốc độ quay của chân vịt 253 vòng/phút) theo [6] đã xác định hàm truyền của 

diesel gồm 2 khâu tạo mô men W1(s), tạo tốc độ quay W2(s) và hàm truyền của bộ điều chỉnh 

tốc độ R (s) là: 

 

𝑊1(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝑈đ𝑘(𝑠)
=

12400

(10𝑠 + 1)
   ;  𝑊2(𝑠) =

𝜔(𝑠)

𝑀(𝑠) − 𝑀𝑐(𝑠)
=

0.0001𝑠 + 1

30𝑠
            (1) 

   

𝑅𝜔(𝑠) = 4,2𝑠 + 2                                                                                                                      (2)  
        

(nhưng hệ số khuếch đại của R (s) được chọn là 2 nhỏ hơn tính toán theo tiêu chuẩn modul 

tối ưu). Trong [6] đã đưa ra mô hình nhận dạng tốc độ chân vịt ncv, mô men cản trên trục 2 

diesel MC1, MC2 và mô men tổng MC: 

𝑛𝑐𝑣 = 𝐾𝑞√(𝑛1 − 𝑛2)2 + 2𝑛1𝑛2                                                                                             (3) 

𝑀𝑐 = 𝑀𝑐1 + 𝑀𝑐2 = 𝐾(𝑛1
2 + 𝑛2

2) = 𝐾[(𝑛1 − 𝑛2)
2 + 2𝑛1𝑛2]                                                 (4)    
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Trong đó:        M - mô men cản do chân vịt quay sinh ra đã được quy đổi; 

 - hiệu suất ly hợp được chọn trong khoảng 0,98 ÷ 1;  

  i - hệ số truyền của hộp số i = KHS
-1; 

  K và Kcv - hệ số tỷ lệ giữa mô men cản diesel và của chân vịt với bình phương 

tốc độ quay của nó; 

  Kq - hệ số tính toán tốc độ quay chân vịt 𝐾𝑞 = √
𝐾

𝐾𝑐𝑣𝑖
.        

1.2.2. Khối tự động phân chia tải tạo tín hiệu bù chung  

 Về nguyên tắc để phân chia tải ta cần đưa 2 tín hiệu đặt tốc độ phù hợp vào 2 hệ con. 

Hai tín hiệu đặt tốc độ đó có thể tạo ra nhờ tín hiệu đặt chung cộng (cho diesel 1) và trừ (cho 

diesel 2) với tín hiệu bù chung (hình 1). Dấu của tín hiệu bù chung ε phụ thuộc dấu của hệ số 

phân chia tải B.  

 Trong khối tạo tín hiệu bù chung trên hình 1 có thể thực hiện theo thuật toán lấy giá trị 

lớn nhất (MAX), hoặc cũng có thể lấy tín hiệu nhỏ nhất (MIN) của hai tín hiệu vào (F1=Ur1, 

F2=Ur2) để thực hiện phân chia tải. Tuy nhiên kết quả của 2 phương án này sẽ có sai khác về 

giá trị tốc độ chân vịt (n) và mô men cản do nó sinh ra.  

X

MAX

B%

F1 F2

+

-

Ud

U1

U2

+

+

+

-

X1 X2

ε -ε

 
Hình 1. Cấu trúc khối tạo tín hiệu bù chung 

Sơ đồ cấu trúc khâu tạo tín hiệu bù chung trên hình 2 được sử dụng trong nội dung 

nghiên cứu của bài báo. Thuật toán lựa chọn MAX (F1, F2) được thực hiện bằng cách so sánh 

2 tín hiệu vào (F1, F2) dạng tương tự hoặc dạng số  để có tín hiệu ra Logic điều khiển khóa 

liên động (Switch), đầu ra (COM) của khóa sẽ nhận giá trị MAX (F1, F2).  

 
Hình 2. Sơ đồ mô phỏng cho khâu tạo tín hiệu bù chung theo thuật toán MAX (Ur1, Ur2) 

1.3. Bộ lọc thông thấp bậc 2 

1.3.1. Phân tích tín hiệu ra của bộ điều tốc 

Tuy nhiên khác với tín hiệu MC là tín hiệu biến đổi rất chậm, còn tín hiệu Ur của các 

bộ điều chỉnh tốc độ PID thường có dạng thay đổi nhanh với biên độ không đều và có tần số 
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luôn thay đổi được giới thiệu trên hình 3 [6]. Với các tín hiệu ra của bộ điều khiển khi có dạng 

biến động bất thường như vậy sẽ gây trở ngại lớn cho việc điều khiển, nhất là khi cần thực 

hiện việc tự động phân chia tải cho các đối tượng làm việc song song, nhất là khi B > 0,5 [6] 

và hệ số truyền đạt KĐ2 bị suy giảm 20%. Do vậy trong trường hợp này cần thiết sử dụng bộ 

lọc phù hợp để tạo ra đặc tính có dạng biến đổi chậm hơn, sử dụng thuận lợi hơn. 

 
Hình 3. Dạng tín hiệu ra từ1 bộ điều chỉnh tốc độ dạng PID 

để phân chia tải cho 2 Diesel lai chung chân vịt 

Để lựa chọn hàm truyền của bộ lọc ta cần phân tích dạng tín hiệu ra từ 1 bộ điều tốc 

(hình 3) từ giây thứ 24 đến giây thứ 30 (hình 4): có khoảng 15 đến 18 lần biến động phi chu 

kỳ trong khoảng thời gian 1s, tức là nó có tần số fcutoff = (15 ÷ 18) Hz, hay chu kỳ tương đối T 

= (66,7  ÷  55,6) ms. Trong nhiều trường hợp xấu hơn thì có thể nhiều hơn 25 lần biến động 

phi chu kỳ của tín hiệu ra từ bộ điều tốc (hay chu kỳ tương đối T = 40 ms). Như vậy tín hiệu 

ra từ bộ điều tốc UR là tín hiệu có tần số thấp (dưới 100 Hz). Do đó để xử lý dạng tín hiệu này 

ta chỉ cần dùng bộ lọc thông thấp (Low Pass Filter - LPF) thụ động hoặc tích cực, bậc 1 hoặc 

bậc 2, 

- Dạng hàm truyền bộ lọc thông thấp bậc 1: 

𝑊(𝑠) =  
𝑈𝑅(𝑠)

𝑈𝑉(𝑠)
=  

1 + 𝑏1𝑠

1 + 𝑎1𝑠
         𝑉ớ𝑖 0 ≤ 𝑏1 ≪ 𝑎1                                        (5) 

- Dạng hàm truyền bộ lọc thông thấp bậc 2: 

𝑊(𝑠) =  
𝑈𝑅(𝑠)

𝑈𝑉(𝑠)
=  

1 + 𝑏1𝑠

1 + 𝑎1𝑠 + 𝑎2𝑠2
                                                                  (6) 

 
Hình 4. Biến động của tín hiệu ra từ bộ điều tốc từ giây thứ 24 đến 30 

1.3.2. Lựa chọn các hệ số của hàm truyền LPF 

Để lựa chọn các hệ số a1, a2 và b1 của hàm truyền LPF dùng cho mục đích đề ra chúng 

ta cần khảo sát hiệu quả của việc lọc tín hiệu ra của bộ điều tốc nhờ một số mạch lọc thông 

thấp có dạng hàm truyền như (5) và (6) bằng phần mềm Matlab Simulink. Trên hình 5 giới 

thiệu sơ đồ mô phỏng việc xử lý tín hiệu UR khi dùng 4 dạng bộ lọc thông thấp.  
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Hình 5. Sơ đồ mô phỏng đáp ứng của các LPF 

Trong [7] đã khẳng định: “Nếu cùng bậc 1, hoặc 2 thì mạch lọc nào có thêm thành 

phần vi phân tuy nhỏ (b1 = 0,05) cũng có chất lượng kém hơn mạch lọc với b1 = 0. Mặt khác 

cấu trúc của mạch lọc có thêm thành phần vi phân sẽ phức tạp hơn và khi điều khiển, hoặc mô 

phỏng sẽ tốn thời gian hơn”. 

Khi so sánh về hiệu quả lọc tốt tín hiệu từ các kết quả đáp ứng của 4 bộ lọc với cùng 

tín hiệu vào trong [7] đã sắp xếp theo thứ tự như sau: 

- Thứ nhất là LPF bậc 2 không có khâu vi phân (b1 = 0) với a1 = 0,4 và a2 = 0 ,08; 

- Thứ hai là LPF bậc 2 có khâu vi phân với b1 = 0,05, với a1 = 0,4 và a2 = 0,08; 

- Thứ ba là LPF bậc 1 không có khâu vi phân (b1 = 0) và a1 = 0,4; 

- Cuối cùng là LPF bậc 1 có khâu vi phân với b1 = 0,05 và a1 = 0,4. 

Từ dạng tín hiệu (hình 4) đưa qua bộ lọc thông thấp bậc 2 với b1 = 0, a1 = 0,4 và a2 = 

0,08 ta nhận được kết quả trên hình 6. Kết quả sau khi lọc cũng cho thấy biên độ đỉnh xung 

thứ nhất (peak 1) là 75, xung thứ hai (peak 2) là 13, xung thứ ba (peak 3) là 0,7, xung thứ tư 

(peak 4) chỉ là -14. Đặc tính ở các khoảng thời gian còn lại không còn hiện tượng biến động 

tức thời về biên độ. Với dạng tín hiệu Ur sau lọc cho phép bộ phân chia tải dễ dàng thực hiện 

phép so sánh để lấy giá trị Max (Ur1, Ur1).  

Như vậy để mở rộng phạm vi thay đổi thông số B và suy giảm hệ số truyền KĐ của 

một diesel thì cần thiết sử dụng bộ lọc thông thấp bậc 2 không có khâu vi phân với a1 = 0,4 và 

a2 = 0,08. 

 

 
Hình 6. Tín hiệu ra của bộ lọc thông thấp bậc 2 
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2.2. Mô phỏng quá trình tự động phân chia tải dùng tín hiệu Ur của hai bộ điều tốc 

 
Hình 7. Sơ đồ mô phỏng hệ tự động phân chia tải theo Ur. 

giữa hai diesel lai chung chân vịt 

Theo sơ đồ mô phỏng được giới thiệu trên hình 7 chúng ta sẽ khảo sát đáp ứng của 2 

hệ con với một số trường hợp cụ thể: khi hệ số phân tải B = 0 (cân bằng tải) và B ≠ 0 (phân 

chia tải) với hệ số truyền KĐ của 2 diesel như nhau, hoặc KĐ của một diesel bị suy giảm.  

2.2.1. Trường hợp 2 diesel có cùng thông số KĐ 

Trường hợp 1: Cân bằng tải khi đặt hệ số phân chia B = 0 và các thông số của 2 diesel 

không bị thay đổi có kết quả mô phỏng trên hình 8. Tiến hành mô phỏng quá trình đồng thời 

khởi động và nhận tải của 2 diesel với các thông số của diesel CAT 3516C hãng Caterpillar 

[3]. Trong thực tế không bao giờ xảy ra trường hợp 2 diesel đồng thời khởi động và cùng 

nhận tải ngay từ đầu. Việc mô phỏng cho trường hợp này nhằm mục đích kiểm tra kết quả tự 

động phân chia tải theo tín hiệu biển đổi nhanh và phi chu kỳ UR1 và UR 2 trong toàn dải tốc 

độ (từ không đến định mức).  

 Trên hình 8.a ta thấy 3 đường đặc tính tốc độ n1, n2 trùng nhau hoàn toàn và ổn định 

với tốc độ 1800 vòng/phút ứng với tín hiệu đặt là 10 và giảm xuống 1440 vòng/phút ứng với 

tín hiệu đặt là 8. Tương ứng với tốc độ quay chân vịt ổn định n = 253 vòng/phút và giảm 

xuống 202,4 vòng/phút (đường nét đứt). Mô men Mc1 = Mc2 = 10080 Nm hai đặc tính trùng 

nhau (đường 2 hình 8.b) còn mô men tổng là đường 1 hình 8.b. Vì thế bộ tự động phân chia 

tải đều cho 2 tín hiệu đặt cho 2 hệ con có cùng giá trị 10 và 8 như nhau (hình 8.c). Như vậy ta 

thấy đáp ứng của 2 hệ con luôn trùng nhau khi tăng và giảm tốc độ. 

Trường hợp 2: Khi cần thực hiện việc phân chia tải cho 2 diesel ta phải đặt hệ số phân 

chia tải B. Khi có sự tham gia của 2 bộ lọc LPF đã được chọn thì ta có thể thay đổi hệ số B 

trong khoảng [-2, +2]. Ngoài khoảng này thì hệ rơi vào trạng thái dao động mạnh. Nếu đặt B 

< 0 thì diesel 2 sẽ nhận tải ít hơn diesel 1, tức là MC2 < MC1. Trong trường hợp cần cho diesel 

2 nhận tải nhiều hơn diesel 1 thì cần đặt hệ số phân chi tải  B > 0.  

Tuy nhiên khi cả 2 diesel cùng thông số chuẩn mà lại đặt hệ số B lớn thì một trong 

chúng sẽ bị hiện tượng quá tốc độ cho phép. Vì vậy để tránh sự cố quá tốc thì cần phải giảm 

giá trị đặt tốc độ cho toàn hệ. Trên hình 9 giới thiệu kết quả mô phỏng cho trường hợp 2 

diesel cùng thông số KĐ và đặt hệ số B = - 2 với tín hiệu đặt tốc độ giảm xuống Uđω = 6.  
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a) b) c)  

Hình 8. Kết quả mô phỏng quá trình tự động cân bằng tải theo UR cho hai Diesel 

đồng thời khởi động và cùng nhận tải 

Theo hình 9a ta thấy: mặc dù đã giảm tín hiệu đạt tốc độ xuống 6 nhưng tốc độ của 

diesel 2 vẫn vượt qua 2000 vòng/phút. Tuy nhiên vấn đề này sẽ được giải quyết bằng cách đặt 

lại thông số hạn chế nhiên liệu. 

 Trên hình 9b chỉ ra đặc tính quá độ của mô men, từ trên xuống dưới lần lượt là mô 

men tổng, mô men do diesel 1 tạo ra và thấp nhất là mô men được tạo ra bởi diesel 2. Tín hiệu 

ra của bộ tự động phân chia tải (ứng với trường hợp đang xét) cho diessel 1 (đường chấm 

chấm) và cho diesel 2 (đường nét liền) được chỉ ra trên hình 9c. 

Khi đặt ngược dấu của B thì đáp ứng của 2 hệ con có kết quả sẽ đảo lại vị trí trên hình 9. 

  
 

 

Hình 9. Kết quả mô phỏng quá trình tự động phân chia tải giữa hai diesel cùng KĐ 

với Udω= 6 và B = -2 

2.2.2. Khi 2 diesel không cùng thông số KĐ 

 Kết quả nghiên cứu về trường hợp hệ số truyền của 2 diesel khác nhau (KĐ1 ≠ KĐ2) đã 

khẳng định: không thể đạt được sự cân bằng tải ngay cả khi đặt hệ số B = 0 [6]. 

Khi thông số KĐ2 của diesel thứ 2 bị giảm 30% (KDiesel 2 = 8680) và đặt B = -2, Uđω = 6 

thì quá trình phân chia tải vẫn được thực hiện. Cụ thể diesel 1 làm việc với tốc độ định mức 

và nhận toàn tải, ở giây thứ  5 diesel 2 được khởi động với tín hiệu đặt tốc độ Uđω2 = 6,5. Đến 

giây thứ 20 đóng ly hợp diesel 2 và đồng thời giảm tín hiệu đặt tốc độ chung từ 10 xuống 6. 

Trên hình 10 giới thiệu kết quả mô phỏng cho trường hợp cụ thể này. 

b) c) a) 
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Theo đáp ứng nhận được cho trường hợp cụ thể nói trên của hệ chúng ta nhận thấy: 

Việc thực hiện quá trình khởi động, nhận tải và tự động phân chia tải của 2 diesel không đồng 

thời vẫn được đảm bảo. 

  

 

 

Hình 10.  Đáp ứng của hệ khi đặt B = -2 và hai Diesel khác thông số KĐ 

(KĐ2 giảm 30%) 

3. Đánh giá, kết quả nhận được  

Để thực hiện phân chia tải cho hai động cơ diesel công tác song song lai một chân vịt 

tàu thuỷ cần thiết phải có sự tham gia của khối tự động phân tải, mà trong nó có thể sử dụng 

thuật điều khiển MAX(Ur1, Ur2) từ 2 tín hiệu ra của 2 bộ điều chỉnh tốc độ.  

Khi sử dụng trực tiếp 2 tín hiệu ra từ 2 bộ điều chỉnh tốc độ diesel thì luôn không thể 

thực hiện việc cân bằng tải, hoặc phân chia tải nếu hệ số B vượt qua 0,5. Bởi vì việc lựa chọn 

tín hiệu vào khối tự động phân chia tải là Ur (tín hiệu ra của bộ điều chỉnh tốc độ quay của 

Diesel) tuy rất tiện lợi, nhưng tín hiệu này luôn biến động mạnh và phi chu kỳ. Nhưng khi sử 

dụng bộ lọc LPF bậc 2 (không có khâu vi phân b1= 0) thì dạng của hai tín hiệu ra từ hai bộ 

điều tốc được xử lý, cụ thể không còn dạng biến động phi chu kỳ và trở thành tín hiệu có dạng 

biến đổi chậm. Với dạng hai đặc tính vừa nhận được giúp cho khối tự động phân chia tải thực 

hiện theo thuật toán điều khiển theo giá trị lớn nhất giữa chúng (Ur1 và Ur2 ) một cách thuận 

lợi hơn.   

Từ kết quả mô phỏng nhận được về việc tự động phân chia tải khi không [6] và có đưa 

bộ lọc LPF bậc 2 vào hệ cho phép đánh giá như sau: 

- Việc sử dụng bộ lọc thông thấp bậc 2 (như đã chọn) chỉ có hiệu quả khi: 2 diesel 

cùng thông số KĐ và hệ số B được đặt lớn hơn 0,5; hoặc khi hệ số truyền của hai diesel chênh 

lệch lớn hơn 20% so với thông số chuẩn của chúng; hoặc người vận hành tiến hành thay đổi 

chế độ làm việc của 2 diesel ngay trong các giai đoạn quá độ. Điều đó có nghĩa là trong các 

trường hợp không cực đoan như trên thì đáp ứng của hệ khi dùng hoặc không dùng bộ lọc 

LPF bậc 2 khác nhau không đáng kể; 

- Khi đưa bộ lọc thông thấp bậc 2 tham gia vào hệ thống điều khiển tự động phân chia 

tải cho hai động cơ diesel lai chung chân vịt, thì cho phép mở rộng phạm vi của hệ số phân 

chia tải B từ [-0,5, 0,5] lên [- 2, + 2] không phụ thuộc hệ số truyền KĐ, của diesel.  

Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng khuyến cáo rằng:  

Việc thay đổi hệ số phân tải B ngoài phạm vi [- 2, + 2] khi hệ số truyền của một diesel 

giảm tới 30% thì đáp ứng của hệ có có dạng đập mạch - tựa ổn định, thậm trí không ổn định. 

Vì khâu tự động phân chia tải hoạt động theo thuật toán Max (Ur1 và Ur2 ) nên việc lựa 

chọn dấu của hệ số phân chia tải B phải phù hợp với hệ số KĐ1 và KĐ2. Cụ thể: B sẽ mang dấu 

b) c) a) 
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“+” khi KĐ1 < KĐ2 và B sẽ mang dấu “-” khi KĐ1 > KĐ2. Nếu vi phạm điều này thì đáp ứng 

của toàn hệ có hiện tượng đập mạch của tín hiệu đặt tốc độ cho 2 hệ con U1 và U2, dẫn đến 

đập mạch mô men và tốc độ quay của cả 2 diesel và chân vịt. 

Trong trường hợp KĐ1 ≠ KĐ2 thì nhất thiết phải giảm tín hiệu tốc độ đặt (Uđω) để tránh 

hiện tượng quá tốc cho một trong 2 diesel. Ví dụ khi KĐ2 giảm 30% thì tín hiệu đặt tốc độ 

chung phải giảm từ 10 xuống 6. 

Việc giảm tín hiệu đặt tốc độ cũng phải được chú trọng khi tăng hệ số phân tải B. 
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Nhận diện hành động người sử dụng qua thiết bị di động 
Recognizing human activities via mobile devices 

 

Lê Trí Thành1,  

Trần Đình Vương1, Thái Thanh Phú2 
1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 thanhlt@vimaru.edu.vn,  
2Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 

 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày một thuật toán cho phép nhận diện hành động hàng ngày của con 

người như di chuyển, dừng thông qua dữ liệu của các cảm biến gia tốc, từ trường và trọng 

lực trên điện thoại thông minh. Thuật toán thực hiện qua ba bước: ghi dữ liệu các cảm biến 

theo khung thời gian thực, sau đó xử lý dữ liệu cảm biến đưa ra những đặc trưng phù hợp để 

nhận diện hành động. Bước tiếp theo dữ liệu được qua bộ máy học để dự đoán hành động dựa 

trên bộ dữ liệu huấn luyện đã được lấy mẫu trước đó. Kết quả nhận diện các hoạt động của 

thuật toán cho độ chính xác từ 88 đến 92%. 

Từ khóa: Nhận diện hành động, gia tốc kế, từ trường kế, cảm biến trọng lực. 

Abstract  

The paper describes an algorithm to recognize human activities in real-time such as 

moving, stopping activities by using data collected from smartphone sensors including 

accelerometers, magnetic and gravity. The algorithm performed through three steps. Firstly, 

we collect the sensors’ data in real-time. After that, the data will be processed to find out 

features which are used to detect the activities. In the third step, the processed data will be 

sent to the machine for prediction of activities based on the trained data that is sampled 

previously. The recognition rates of the algorithm ranges from 88 to 92%. 

Keywords: Activity recognition, accelerometers, magnetic, gravity. 
 

1. Tổng quan 

Hệ thống nhận diện hành động qua cảm biến đeo người đã được nghiên cứu phát triển 

trên thế giới và cho kết quả chính xác cao đến trên 90% [1, 7]. Các cảm biến được đặt trên các 

vị trí khác nhau trên cơ thể và xác định các hoạt động thông qua việc thu thập dữ liệu cảm 

biến để chỉ ra các hành động bình thường và bất thường, sau đó trích chọn đặc trưng dữ liệu, 

cuối cùng sẽ nhận diện hành động thông qua việc phân lớp dựa vào việc kết hợp thuật toán 

như SVM một lớp (one-class support vector machine) và KNLR (kernel nonlinear 

regression). 

Tuy nhiên, với hệ thống trên có nhiều khó khăn khi áp dụng thực tế do cần nhiều cảm 

biến đeo trên người gây sự cồng kềnh, chi phí cao trong nghiên cứu cũng như xây dựng hệ 

thống kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Do đó, cần có một hệ thống thích hợp hơn khi 

ứng dụng vào thực tế, bài báo đưa ra một hướng tiếp cận là sử dụng các cảm biển trên điện 

thoại thông minh để nhận diện hành động sẽ tiện lợi hơn rất nhiều khi điện thoại thông minh 

được sử dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới.  

Bài báo sử dụng tín hiện thu được từ cảm biến gia tốc, từ trường và trọng lực, bước 

đầu nhận diện giữa hai hoạt động di chuyển - dừng, bước tiếp theo sẽ nhận diện thêm trạng 

thái lái xe, đi bộ trong di chuyển. 

2. Nhận diện hành động  

Cũng như hệ thống nhận diện qua cảm biến, nhận diện trên điện thoại thông minh 

cũng qua hai giai đoạn huấn luyện và nhận diện thực tế. 
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Hình 1. Mô hình nhận diện hành động với cảm biến đeo trên người 

 
Hình 2. Mô hình nhận diện với cảm biến trên điện thoại thông minh 

2.1. Huấn luyện dữ liệu 

Giai đoạn huấn luyện ban đầu yêu cầu một bộ dữ liệu gồm các thuộc tính đo lường 

được từ mỗi hoạt động, ở đây là năng lượng gia tốc và tần số hoạt động. Chuỗi thời gian được 

chia thành các cửa sổ thời gian để áp dụng trích chọn đặc trưng qua đó lọc thông tin liên quan 

trong các tín hiệu gia tốc đầu vào, qua thực nghiệm bài báo sử dụng cửa sổ thời gian 1 giây để 

đảm bảo số lượng mẫu cho phân lớp và độ trễ khi chuyển trạng thái. Sau cùng, mô hình học 

máy thống kê được sử dụng để huấn luyện ra một mô hình nhận dạng hoạt động từ bộ dữ liệu 

các đặc trưng đã được trích chọn.  

Trên điện thoại thông minh có tích hợp bộ cảm biến, mỗi cảm biến có chức năng riêng 

của nó. Trên nền hệ điều hành Android hỗ trợ ba loại cảm biến:  

- Cảm biến hành động: chúng bao gồm cảm biến gia tốc, cảm biến trọng lực, cảm biến 

con quay, cảm biến vectơ quay; 

- Cảm biến đo vị trí của một thiết bị vật lý: cảm biến từ trường, cảm biến phương 

hướng, cảm biến tiệm cận; 

- Cảm biến môi trường (áp kế, quang kế và nhiệt kế) đo các thông số khác nhau về 

môi trường như áp lực xung quanh và nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng.   

Trong bài báo quan tâm đến dữ liệu từ cảm biến gia tốc, từ trường và trọng lực. Tín 

hiệu sau khi thu được sẽ được lọc thông qua bộ lọc thông thấp trước khi trích chọn đặc trưng.  

Dữ liệu cảm biến 

trong môi trường thí 

nghiệm 

Tiền xử 

lý tín 

hiệu 

Lọc, trích chọn 

đặc trưng tần số, 

năng lượng 

Huấn 

luyện 

Mô hình 

Dữ liệu cảm biến 

trong môi trường 

thực 

Tiền xử 

lý tín 

hiệu 

Lọc, trích chọn 

đặc trưng tần số, 

năng lượng 
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quả 

Chuyển động người dùng 
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Cảm biến gia tốc kế  

 
Hình 1. Cảm biến gia tốc kế 

 

Một cảm biến gia tốc đo gia tốc áp dụng cho thiết bị theo 3 trục tọa đã loại bỏ thành 

phần của trọng lực. Cảm biến gia tốc xác định gia tốc được áp dụng cho một thiết bị (Ad) 

bằng cách tự đo lường các lực được áp dụng cho các cảm biến (Fs) sử dụng công thức sau: 

Ad = - ∑ Fs /mass       (1) 

Tuy nhiên, lực hấp dẫn luôn luôn ảnh hưởng tới việc đo lường gia tốc được tính theo 

công thức sau đây: 

Ad = -g - ∑ Fs /mass       (2) 

Vì vậy, khi thiết bị đang đứng yên (và không tăng tốc), gia tốc nhận giá trị của  

g = 9,81 m/s2. Tương tự như vậy, khi thiết bị này rơi tự do và đang tăng tốc hướng tới mặt đất 

với gia tốc là 9,81 m/s2, cảm biến gia tốc sẽ đọc một giá trị của g = 0 m/s2. Vì vậy, để đo 

lường gia tốc thực sự của thiết bị, cần loại bỏ sự ảnh hưởng của trọng lực khỏi dữ liệu gia tốc 

bằng cách áp dụng một bộ lọc thông thấp. 

Nhìn chung, cảm biến gia tốc là một cảm biến rất hữu ích trong việc theo dõi hành 

động thiết bị. Hầu hết các thiết bị cầm tay và máy tính bảng hỗ trợ Android đều có một cảm 

biến gia tốc và tiết kiệm năng lượng 10 lần so với cảm biến hành động khác. Một hạn chế là 

cần triển khai bộ lọc thông thấp để loại bỏ lực hấp dẫn và giảm nhiễu. 

Bảng 1. Các thông số từ trường kế 

              Giá trị        Kiểu dữ liệu Đơn vị 

Timestamp             long milliseconds 

Values[0] : X              float m/s2 

Values[1] : Y             float m/s2 

Values[2] : Z             float m/s2 

 

Cảm biến từ trường kế 

Cảm biến từ trường là một la bàn điện tử 3 trục, có thể dùng để xác định phương 

hướng. Cảm biến từ trường đo cường độ và hướng của từ trường tại vị trí của thiết bị. 

Bảng 2. Các thông số từ trường kế 

Giá trị Kiểu dữ liệu Đơn vị 

Timestamp             long Milliseconds 

Values[0] : X              float µT(micro Tesla) 

Values[1] : Y             float µT(micro Tesla) 

Values[2] : Z             float µT(micro Tesla) 
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Hình 2. Cảm biến từ trường 

Cảm biến trọng lực 

Cảm biến trọng lực có nguồn gốc từ cảm biến gia tốc kế 3 trục, đo các thành phần 

vectơ của trọng lực khi điện thoại đang đứng yên hoặc di chuyển chậm. Cảm biến trọng lực 

được sử dụng phổ biến trong điều khiển trò chơi bằng cách sử dụng hành động nghiêng. Cảm 

biến trọng lực gồm 3 thành phần X,Y,Z như hình dưới. 
 

Bảng 3. Các thông số gia tốc trọng lực 

Giá trị Kiểu dữ liệu Khoảng giá trị Đơn vị 

Timestamp long  milliseconds 

Values[0]: X float 
Min.value= -19.6 

Max.value = 19.6 
m/s2 

Values[1]: Y float 
Min. value = -19.6 

Max. value = 19.6 
m/s2 

Values[2]: Z float 
Min. value = -19.6 

Max. value = 19.6 
m/s2 

 
Hình 3. Cảm biến trọng lực 

 

Trích chọn đặc trưng 

Đưa vào nghiên cứu đã có, bài báo đưa ra các đặc trưng tín hiệu hành động theo ba 

trục, gia tốc chiều dọc [8], chiều ngang [8], độ di động [10], độ phức hợp [10]. 
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Hình 4. Quá trình trích chọn đặc trưng 

Huấn luyện dữ liệu 

Theo các nghiên cứu, với dữ liệu hành động của người dùng khi điện thoại để cố định 

tại một số vị trí trên người cho các kết quả tương đối giống nhau khi áp dụng các mô hình 

phân loại khác nhau. Tuy nhiên với các vị trí bất kỳ thì kết quả sẽ khác biệt rất nhiều so với 

từng đối tượng và hành động. Qua cài đặt và thử nghiệm, nhóm tác giả lựa chọn mô hình huấn 

luyện theo Random Forest [11] và đưa ra mô hình cho việc nhận diện thực tế. Số lượng dữ 

liệu mẫu cho mỗi hành động đi bộ, chạy, đi xe là 300 mẫu, riêng với hành động dừng sẽ thu 

200 mẫu cho từng trạng thái ngồi, đứng yên, ngồi trên xe. Tổng số lượng dữ liệu mẫu là 1500 

mẫu. 

2.3. Nhận diện hành động 

Để đưa ra hành động của người sử dụng, bài báo thực hiện qua các bước (hình 7): thu 

tín hiệu từ môi trường thực, tiền xử lý, trích chọn các đặc trưng, sau đó đưa vào mô hình huấn 

luyện đã có để phát hiện hành động. Hành động này chưa phải là kết quả cuối cùng do trong 

quá trình trích chọn có thể đưa ra dự đoán sai, hệ thống lưu lại hành động đã dự đoán được 

theo cửa sổ trượt độ lớn 5 và áp dụng phân lớp k - NN để đưa ra kết quả cuối cùng. 

 
Hình 5. Quá trình nhận diện 

3. Kết quả đạt được 

Hệ thống nhận diện được thiết kế bao gồm hai pha hoạt động riêng rẽ là huấn luyện và 

nhận diện hoạt động. 

Tín hiệu  

 

Vectơ đặc trưng: 

- Năng lượng gia tốc ngang 

- Năng lượng gia tốc dọc 

- Độ đo di động ngang 

- Độ độ di động dọc 

- Độ đo phức hợp ngang 

 

 

Dự đoán 

theo mô 

hình 

RandomF

orest 

Phân lớp K-

NN 

Lưu cửa sổ 

trượt 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

420                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                         

Việc thu và huấn luyện dữ liệu diễn ra như sau: 

- Dữ liệu được ghi lại bởi thiết bị Android có tích hợp cảm biến gia tốc, cảm biến từ 

trường kế, cảm biến trọng lực. Tần số lẫy mẫu được lấy mặc định theo tần số lấy mẫu nhanh 

nhất của thiết bị Android; 

- Thành phần gia tốc kế bao gồm thời gian ghi dữ liệu và giá trị gia tốc kế theo 3 trục; 

- Dữ liệu từ trường kế và trọng lực bao gồm dữ liệu theo 3 trục. 

Mỗi lượt chương trình thực hiện trong 5 phút: đi bộ, chạy, đi xe, đừng (ngồi, đứng 

yên, ngồi trên xe nổ máy không di chuyển). 

Trên giao diện chương trình, người dùng chọn hoạt động cần lấy mẫu và ấn nút start 

để bắt đầu và chương trình sẽ thu dữ liệu. Với hoạt động được thu nhiều lần thì tên dữ liệu thu 

được có kèm theo thứ tự lần ghi. Trong quá trình thu dữ liệu chương trình thu đồng thời dữ 

liệu của 3 cảm biến gia tốc kế, từ trường kế, cảm biến trọng lực, xử lý trực tiếp qua mỗi cặp 

dữ liệu 3 cảm biến này sẽ ra dữ liệu cảm biến gia tốc đã qua đổi trục và ghi liên tục vào file 

lấy mẫu được lưu ở bộ nhớ trong của điện thoại. 

Các trạng thái trong quá trình ghi dữ liệu là: đặt điện thoại trong túi quần, cầm điện 

thoại trên tay cố định, hoặc cầm điện thoại và để điện thoại hành động tự nhiên theo tay. Bộ 

dữ liệu huấn luyện được ghi lại của nhiều người với độ tuổi khác nhau, với 3 tư thế để điện 

thoại theo người như trên. Việc phân lớp sử dụng bộ thư viện weka trên di động. 

   
      Mẫu dữ liệu dừng     Mẫu dữ liệu di chuyển 

Hình 6. Mẫu dữ liệu thu thập 

Hệ thống cho kết quả nhận diện với các trạng thái thực hiện ngẫu nhiên các hành động 

liên tiếp của 10 người khác nhau bao gồm đi bộ, chạy, đi xe và dừng. Với trạng thái bao gồm 

đứng, ngồi ghế, ngồi trên xe nổ máy. Mỗi hành động trong thời gian 100 - 300 giây, các máy 

thực nghiệm cài hệ điều hành Android 4.2 trở lên. Kết quả nhận diện như sau: 

Bảng 4. Kết quả thực nghiệm 

TT 

Thời 

gian 

(giây) 

Hình thức 
Độ trễ khi chuyển trạng thái 

(Di chuyển <=> Dừng) 

Độ chính 

xác 

1 500 Đi xe trên 40 km/h- dừng xe (5 lượt) 7-8s 92,8% 

2 500 Đi xe dưới 40 km/h- dừng xe (5 lượt) 6-8s 94,2% 

3 500 Đi xe tự do - dừng xe (5 lượt) 6-8s 90,5% 

4 300 Đi bộ - dừng - chạy (3 lượt) 5-6s 94,3% 

5 300 Chạy - dừng - đi bộ (3 lượt) 5-6s 94,6% 

6 500 Đi bộ - dừng - đi xe tự do (5 lượt) 6-8s 88.5% 

7 500 Đi xe tự do - dừng- đi bộ(5 lượt) 6-8s 89.3% 

Kết quả thực nghiệm trên là khá khả quan, hệ thống nhận diện tốt khi các hành động 

diễn ra trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên thời gian chuyển trạng thái vẫn còn tương đối 

lớn nên không đáp ứng được khi người dùng thay đổi hành động nhanh, khi thay đổi hành 

động xảy ra việc nhận diện sai. Trong thời gian tới, nhóm tác giả sẽ tiếp tục phát triển để có 

thể phân biệt rõ các hành động và giảm thời gian trễ khi chuyển giữa các hành động. 
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Phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây 
A method for building infrastructure as a cloud service 

 

Trần Thị Hương, 

Nguyễn Hạnh Phúc, Võ Văn Thưởng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

huongtt@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp 

thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ 

được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài 

nguyên hệ thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong quản lý và nâng 

cấp, mở rộng hệ thống. Vậy bài toán đặt ra là cần phải xây dựng mô hình tập trung tài 

nguyên máy chủ để chia sẻ cho nhiều ứng dụng cùng được sử dụng, thay vì phải đầu tư nhiều 

máy chủ vật lý cho các ứng dụng khác nhau, nay chỉ cần một số lượng máy chủ rất ít ví dụ 

một hoặc hai máy chủ vẫn có thể chạy được rất nhiều ứng dụng mà không cần đến máy chủ 

dự phòng. Phương pháp giải quyết bài toán trên là xây dựng mô hình đám mây IaaS (cơ sở hạ 

tầng như một dịch vụ). 

Kết quả mô hình dịch vụ cơ sở hạ tầng được tạo ra sẽ gồm các lớp sau: lớp nền tảng 

hạ tầng phần cứng, mạng và các thiết bị; lớp ảo hóa, hệ điều hành sẽ cần phải có nếu ảo hóa 

host based; lớp quản lý dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây. Bộ phần mềm quản lý đám mây 

sẽ được cài đặt trực tiếp trên máy chủ ảo được phân chia từ máy chủ vật lý.  

Từ khóa: Điện toán đám mây, IaaS, ảo hóa máy chủ, cloudstack. 

Abstract 

With technology deployment model's traditional information entities, enterprises, 

network infrastructure, servers, systems, hosting a discrete operation, each server is allocated 

to departments several of the units to run the application, so system resources are not used 

optimally, wasting, difficulty in management and upgrades, system expansion. So the problem 

posed is the need to build models focused resource sharing server for multiple applications 

being used, instead of having to invest a lot of physical servers for various applications, now 

only a very small number of servers for example one or two servers can still run a lot of 

applications without the need for redundant servers. The method of solving the problem is to 

build on the cloud IaaS model.  

Service model infrastructure will result into the following classes: class hardware 

infrastructure platforms, networks and devices; virtualization layer, the operating system will 

need to be if based virtualization hosts; class service management infrastructure of the cloud. 

Potty cloud management software will be installed directly on the virtual servers are 

separated from the physical server. 

Keywords: Cloud computing, IaaS, server virtualization, cloudstack. 

 

1. Đặt vấn đề 

Điện toán đám mây là một xu hướng công nghệ mới ở nước ta trong những năm gần 

đây. Mô hình điện toán đám mây đã có những bước nhảy vọt về cả chất lượng, quy mô cung 

cấp và các loại hình dịch vụ với những nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng như  FPT, IBM, Viettel 

IDC, VNPT và một số hãng khác. Điện toán đám mây là mô hình điện toán trên internet, 

trong đó tài nguyên phần cứng, phần mềm, nền tảng lập trình cung cấp cho người sử dụng 

theo nhu cầu. Các dịch vụ của điện toán đám mây được truy cập từ xa trên web qua mạng 

internet [5]. Người dùng có thể sử dụng trực tiếp phần mềm mà không cần phải mất thời gian 

cài đặt vào máy, và các nền tảng phần cứng mà không cần phải đầu tư mua mới. Với điện 
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toán đám mây, các dịch vụ của nhà cung cấp là hoàn toàn trong suốt với người sử dụng và dễ 

dàng truy cập đối với những người dùng không biết về công nghệ thông tin.  

Môi trường điện toán đám mây ra đời đã khắc phục được các nhược điểm của môi 

trường điện toán truyền thống. Mô hình công nghệ thông tin truyền thống có đặc điểm: thiết 

bị lưu trữ tăng 40 - 70% mỗi năm, tốc độ sử dụng của máy tính chỉ đạt 10 - 25% tổng năng 

lực tính toán hiện có, chi phí cao cho hệ thống vận hành, nguồn điện và làm mát, có thể mất 

60-180 ngày để triển khai các ứng dụng mới, 50% trung tâm dữ liệu cấp độ doanh nghiệp sẽ 

bị lỗi thời trong vòng 1 năm [1]. Cơ sở hạ tầng hiện tại mang tính ngẫu hứng và có nhiều 

nhược điểm: không được tối ưu hóa, rất tốn băng thông, quản lý thiếu linh hoạt và cứng nhắc, 

trung tâm dữ liệu không được quản lý tập trung mà phân bố riêng lẻ tại các bộ phận. Những 

thống kê này cho thấy rằng mô hình hệ thống thông tin hiện tại đã lỗi thời và kém hiệu quả, 

cần phải chuyển sang một mô hình điện toán mới - đó là điện toán đám mây. Một trong những 

dịch vụ nền tảng của điện toán đám mây đó là cung cấp cơ sở hạ tầng như một dịch vụ. Người 

sử dụng thay vì phải đầu tư một hoặc nhiều máy chủ vật lý, thì có thể sử dụng các tài nguyên 

ảo hóa thông qua môi trường internet [1, 2]. 

Mô hình dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây ra đời đã trở nên cần thiết đối với nhiều 

các tổ chức, đơn vị mà có nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin. Với mô hình cơ sở hạ 

tầng truyền thống, tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân phải tự đầu tư cho hệ thống máy chủ, 

các thiết bị hỗ trợ và không gian để duy trì và vận hành liên tục hệ thống. Bên cạnh đó vấn đề 

đầu tư về nhân lực để quản trị, bào trì hệ thống, các điều kiện để hệ thống hoạt động liên tục 

như: nguồn điện, hệ thống phụ trợ, mạng, các máy chủ dự, các thiết bị dự phòng là khá tốn 

kém [3]. Mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ được triển khai trong các đơn vị, doanh 

nghiệp là một giải pháp tối ưu làm giảm chi phí đầu và tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống 

khi ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.  

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây 

2.1. Giới thiệu bài toán 

Điện toán đám mây là mô hình dịch vụ có kiến trúc phân tầng. Đặc tính này dẫn đến 

hình thành ba loại hình dịch vụ khác nhau cơ bản của điện toán đám mây bao gồm: cơ sở hạ 

tầng như một dịch vụ, nền tảng như một dịch vụ và phần mềm như một dịch vụ.  

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ là hình thức cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây theo nhu 

cầu sử dụng của người dùng, và là một trong 3 mô hình dịch vụ cơ bản trên. Dịch vụ IaaS 

cung cấp tài nguyên phần cứng có khả năng co giãn (mở rộng hoặc thu hẹp) được điều chỉnh 

theo yêu cầu của người sử dụng. Với đặc điểm này, IaaS đặc biệt phù hợp cho các đơn vị, 

doanh nghiệp từ mức cần sử dụng ngay hoặc chỉ tạm thời, thử nghiệm hoặc hay thay đổi về 

yêu cầu hạ tầng phần cứng, đến mức tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có và triển khai theo đám 

mây riêng hoặc không muốn đầu tư ban đầu sẽ thực hiện thuê các dịch vụ của đám mây công 

cộng. Mô hình này giúp loại bỏ chi phí đầu tư triển khai hệ thống phần cứng các chi phí về 

vận hành, bảo trì và quản trị hệ thống. 

 Dịch vụ IaaS sẽ đưa ra các hình thức như: cung cấp máy ảo - từ máy tính cấu hình 

thông thường nhất đến các máy chủ chuyên biệt, cung cấp dung lượng lưu trữ cho các máy ảo, 

các địa chỉ IP, các đám mây riêng và các dịch vụ hạ tầng khác.  

Các dịch vụ này có thể cung cấp riêng lẻ hoặc được cung cấp cùng nhau theo từng gói 

dịch vụ, trong đó cung cấp máy ảo, máy chủ vật lý là nhiệm vụ quan trọng nhất. Bởi vì hầu 

hết các đơn vị, doanh nghiệp đang sử dụng không hiệu quả nền tảng cơ sở hạ tầng hiện có, các 

tài nguyên này đầu tư chi phí cao nhưng chỉ dùng đến 10% đến 25% tổng năng lực của máy 

tính, bên cạnh đó vẫn cần phải chuẩn bị các máy chủ dự phòng. Như vậy với mô hình triển 

khai cũ của các đơn vị, doanh nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt 

động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị 

để chạy ứng dụng, điều này gây khó khăn trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ thống. Vậy 

bài toán đặt ra là cần phải xây dựng mô hình tập trung tài nguyên máy chủ để chia sẻ cho 

nhiều ứng dụng cùng được sử dụng, thay vì phải đầu tư nhiều máy chủ vật lý cho các ứng 
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dụng khác nhau, nay chỉ cần một số lượng máy chủ rất ít ví dụ một hoặc hai máy chủ vẫn có 

thể chạy được rất nhiều ứng dụng mà không cần đến máy chủ dự phòng.  

2.2. Phương pháp xây dựng mô hình 

 

 
Hình 1. Mô hình dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây 

Mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ của điện toán đám mây được minh họa như 

hình 1. Phần phân tích ở trên đã thể hiện rằng bản chất của bài toán xây dựng cơ sở hạ tầng 

như một dịch vụ là phải giải quyết vấn đề việc tập trung tài nguyên và chia sẻ tài nguyên. 

Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ công nghệ ảo hóa máy chủ. Công nghệ ảo hóa ra đời 

cho phép tăng hiệu suất làm việc của máy tính lên một cấp độ chưa từng có.  

Ảo hóa hệ thống tức là tiến hành phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ 

ảo hoặc kết hợp nhiều máy chủ vật lý thành một máy chủ logic. Đối với người sử dụng họ 

nhận biết và sử dụng các server ảo giống như một máy vật lý độc lập có đủ các tài nguyên cần 

thiết như bộ vi xử lý, bộ nhớ, kết nối mạng, trong khi đó các server ảo không hề có những tài 

nguyên độc lập như vậy, các tài nguyên này được gán từ máy chủ vật lý [3].   

Như vậy với bài toán đã đưa ra ở trên thì chỉ cần đầu tư 1 hoặc 2 máy chủ vật lý có hỗ 

trợ ảo hóa thì có thể vẫn chạy tốt nhiều ứng dụng khác nhau. Điều đó cho thấy rõ sự khác 

nhau của hệ thống ảo hóa và không ảo hóa. Bên cạnh đó ảo hóa góp phần tăng cường tính liên 

tục và không ngắt quãng.Thực hiện ảo hóa tài nguyên là giai đoạn đầu tiên xây dựng mô hình 

cơ sở hạ tầng như một dịch vụ. Phần tiếp theo chính là triển khai quản lý mô hình cấp phát 

máy chủ ảo. Bộ phần mềm quản lý máy chủ ảo có thể sử dụng các loại khác nhau, tuy nhiên 

bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phần triển khai bộ phần mềm mã nguồn mở apache 

cloudstack.  

Như vây phương pháp xây dựng mô hình sẽ có hai bước chính: 

- Bước 1: Tập trung tài nguyên và chia sẻ tài nguyên. Bước này bản chất là triển khai 

ảo hóa hệ thống. Ảo hóa hệ thống máy chủ có thể được thực hiện theo hai cách: ảo 
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hóa loại host based là ảo hóa trên nền tảng hệ điều hành sẵn có, hoặc ảo hóa 

hypervisor based là ảo hóa trực tiếp trên nền tảng phần cứng.  

- Bước 2: Triển khai cài đặt bộ phần mềm apache cloudstack. Đây là bộ phần mềm mã 

nguồn mở, được sử dụng miễn phí, tuy vậy khi triển khai khá phức tạp và phần thực 

thi mã nguồn phụ thuộc nhiều và tài nguyên phần cứng của máy tính được sử dụng. 

Bộ phần mềm này sẽ cung cấp một giao diện quản lý trên nền web. 

2.3. Mô hình thực hiện ảo hóa 

Ảo hóa là một phần không thể thiếu trong đám mây dựa trên khả năng trừu tượng và 

bao đóng. Ảo hóa cung cấp các máy chủ ảo, cho phép chạy nhiều ứng dụng trên một server 

vật lý, tài nguyên chia sẻ để sử dụng tối đa hết năng lực tính toán hiện có. Với hệ thống truyền 

thống không ảo hóa thì không thể thực hiện được điều này. Từ một máy chủ vật lý sau khi 

được triển khai ảo hóa sẽ tạo ra các máy ảo để chạy các ứng dụng khác nhau được thể hiện 

như hình 2.        

 
Hình 2. Mô hình tổng thể chia sẻ tài nguyên 

2.3.1. Mô hình hoạt động của đám mây IaaS quản lý bằng CloudStack 

Với cơ sở hạ tầng hiện có, các tổ chức doanh nghiệp có thể triển khai thành dịch vụ hạ 

tầng đám mây một cách đơn giản và không mất nhiều thời gian với việc ứng dụng bộ phần 

mềm apache cloudstack. Các nhà quản lý có thể tận dụng dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây để 

cung cấp hiệu quả hơn và không giới hạn các tài nguyên phần cứng cho người dùng cuối (End 

user). 

Cloudstack cho phép xây dựng đám mây cung cấp cơ sở hạ tầng như một dịch vụ 

(đám mây IaaS) và hỗ trợ nhiều phần mềm ảo hóa, mạng phức tạp, tường lửa, cân bằng tải 

trong môi trường đa người dùng. Với bộ phần mềm mã nguồn mở apache cloudsatck những 

vấn đề quản lý tài nguyền hạ tầng cơ sở phức tạp trở nên đơn giản và dễ thực hiện như: cấp 

phát tài nguyên máy tính một cách xác định; đưa ra cho người dùng cuối khả năng cung cấp 

các phương án dịch vụ điện toán khác nhau một cách có kiểm soát; đo lường sử dụng tài 

nguyên của người dùng theo thời gian. 

Đám mây IaaS cung cấp các tài nguyên chính như máy chủ, máy chủ ảo, mạng 

(network), lưu trữ (storage) theo nhu cầu của người dùng cuối. Người dùng cuối sử dụng các 

tài nguyên này từ xa thông qua mạng internet bằng tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ 

thống. Cloudstack cho phép người dùng cuối được tự động cấp phát tài nguyên theo nhu cầu 

sử dụng trên giao diện web dễ dùng, đơn giản, thân thiện. Mô hình hoạt động của đám mây 

IaaS thể hiện trong hình 3. 

CloudStack cho phép kết hợp nhiều máy chủ vật lý thành một môi trường đồng nhất 

(một máy chủ logic), người quản trị có thể tiến hành tạo và cấp phát các máy chủ ảo theo nhu 
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cầu sử dụng. Ưu điểm quan trọng mà bộ phần mềm nguồn mở này đem lại đó là quản lý tập 

trung tài nguyên có thể đạt tới hàng ngàn server, làm cho tài nguyên trở nên trong suốt với 

người sử dụng. Với ưu điểm này khi một máy chủ ảo bất kỳ bị hỏng thì không hề ảnh hưởng 

đến hoạt động của hệ thống hiện tại. Bên cạnh đó, máy chủ quản lý (management server) 

được triển khai thành nhiều node để đảm bảo tính cân bằng tải tránh tình trạng quá tải trên 

server vật lý.    

 
Hình 3. Mô hình hoạt động của đám mây IaaS 

2.3.2. Kiến trúc mô hình triển khai IaaS bằng cloudstack 
Trong mô hình kiến trúc hình 4, phần mềm ảo hóa (lớp hypervisor) là đơn vị cơ bản 

của mô hình. Host là đơn vị được cấu tạo nhỏ nhất (tương đương với một máy tính đơn). 

Cluster là tập hợp các host có cấu hình giống nhau hợp thành một nhóm và chia sẻ primary 

storage. Primary storage là nơi lưu trữ chính chứa các ổ đĩa ảo cho các máy chủ ảo. Khi triển 

khai thực tế theo cơ chế cluster thì hệ thống sẽ vẫn hoạt động bình thường cho dù có bất cứ 

phần tử nào trong cluster trong tình trạng downtime (không hoạt động). Một Pod được tạo 

thành bởi nhiều cluster tương đương với một tủ Rack. Trong thực tế, một data center vật lý 

được bao gồm nhiều tủ Rack, trong mô hình cloudstack một zone được ánh xạ là một data 

center và chứa secondary storage. Tại Secondary storage chứa các templates, các snapghots 

và các tài nguyên khác.  

 
Hình 4. Kiến trúc mô hình triển khai IaaS bằng CloudStack 

2.3.3. Thủ tục tạo máy chủ ảo theo Server offerings 

Cloudstack cho phép người quản trị tạo các máy chủ ảo một cách thuận tiện, thủ tục 

tạo máy chủ ảo được thực hiện như sau: 

- Xác định hệ điều hành cho máy chủ ảo, như: Windows, Linux; 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        427 

- Xác định tài nguyên máy tính cần cung cấp, như: CPU, RAM, Network; 

- Xác định ổ đĩa được cung cấp, chọn theo Disk offering và xác định volume size; 

- Xác định mạng và các dịch vụ, chọn theo Network offering; 

- Kết thúc thủ tục: máy ảo và các tài nguyên của máy ảo được tạo xong (như hình 5). 

 
Hình 5. Tạo và cấp phát tài nguyên cho máy chủ ảo trong cloudstack 

2.3.4. Cài đặt và triển khai hệ thống 

Phương pháp xây dựng mô hình dịch vụ đã được mô tả ở trên. Đầu tiên ảo hóa hệ 

thống máy chủ sẽ được triển khai, sau đó phần mềm quản lý đám mây sẽ được cài đặt. Kết 

quả mô hình dịch vụ cơ sở hạ tầng sẽ gồm các lớp sau: 

- Lớp nền tảng hạ tầng phần cứng, mạng và các thiết bị; 

- Lớp ảo hóa, hệ điều hành sẽ cần phải có nếu ảo hóa host based; 

- Lớp quản lý dịch vụ cơ sở hạ tầng của đám mây. Bộ phần mềm quản lý đám mây sẽ 

được cài đặt trực tiếp trên máy chủ ảo được phân chia từ máy chủ vật lý. 

Lớp nền tảng phần cứng cần chuẩn bị máy chủ 64 bit x86 lưu trữ máy chủ ảo. Lớp ảo 

hóa sẽ sử dụng phần mềm ảo hóa virtuabox trên hệ điều hành máy chủ. Yêu cầu để cài đặt 

được bộ phần mềm quản lý đám mây tối thiểu phải có là: cài đặt hệ điều hành Centos hoặc 

Ubuntu cho máy ảo, do đây là bộ phần mềm mã nguồn mở. Quy trình cài đặt bộ phần mềm 

khá phức tạp và thực hiện qua nhiều bước. Trong bài nghiên cứu này, phương pháp triển khai 

cài đặt bộ phần mềm quản lý sẽ được tập trung mô tả và giải thích với phần mềm ảo hóa 

Virtuabox và hệ điều hành CentOs 7 cho máy chủ ảo [4].  

Phần mô tả các đoạn mã cài đặt hệ thống theo từng bước khá dài, do vậy báo cáo 

nghiên cứu chỉ đưa quy trình triển khai hệ thống. 

Giao diện quản lý đám mây thu được có thể truy cập địa chỉ 10.0.2.15:8080/client/ để 

vào giao diện đăng nhập với user: admin, password: password.  

3. Đánh giá kết quả đạt được 

Mô hình triển khai cơ sở hạ tầng như một dịch vụ được quản lý cloudstack như đã 

thiết lập như ở trên có giao diện như hình bên dưới. Với giao diện sử dụng trực quan, người 

quản trị hệ thống có thể tạo các Host, Cluster, Pod và zone như phần mô tả ở trên và kết quả 

như hình. 

Dịch vụ cơ sở hạ tầng của điện toán đám mây đã giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp sử 

dụng tối ưu, có hiệu quả cơ sở hạ tầng do tận dụng tối đa năng lực tính toán của hệ thống máy 

tính. Với mô hình này, việc quản lý tài nguyên hạ tầng sẽ được tập trung, giúp cho các đơn vị, 

doanh nghiệp tiết kiệm chi phí duy trì hệ thống, không gian đặt máy chủ và năng lượng tiêu 

thụ, giảm thời gian khôi phục sự cố, không cần thiết phải có máy chủ dự trữ vì tài nguyên hệ 

thống là co giãn, dễ dàng mở rộng hệ thống. 
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Hình 6. Quy trình cài đặt phần quản lý mô hình dịch vụ  

 

 
Hình 7. Giao diện quản lý máy chủ ảo 
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Xây dựng hệ thống tính toán song song cho bài toán tính FFT hữu hạn 
Design of parallel computing system for solving limited FFT problem 
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Tóm tắt 

Xử lý song song được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu năng tính 

toán của hệ thống, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh trong khi khối 

lượng dữ liệu cần xử lý là rất lớn. Với một hệ thống xử lý song song, ngoài các giải thuật 

song song đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng phần cứng song song đủ mạnh để thực thi các 

giải thuật này. Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất và xây dựng một hệ thống xử 

lý song song áp dụng cho bài toán tính FFT (Fast Fourier Transform) hữu hạn. 

Từ khóa: Tính toán song song, máy tính cụm, Raspberry Pi 2, biến đổi Fourier nhanh. 

Abstract 

Parallel computing has been considered as an efficient solution to improve 

performance of computation systems. This is particularly the case of computing a large 

amount of computation in a short time. In a parallel computing system, along with a set of 

algorithms, there must be a parallel hardware infrastructure which is sufficient to execute 

these algorithms. In this paper the authors proposed and designed a parallel computing 

system for solving the limited FFT problem.   

Keywords: Parallel computing, cluster computer, raspberry Pi2, FFT. 

 

1. Đặt vấn đề 

Việc ứng dụng máy tính trong hầu hết các lĩnh vực đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực tính toán, máy tính là công cụ không thể 

thiếu khi giải quyết những bài toán đòi hỏi khối lượng tính toán lớn, độ chính xác cao (điều 

khiển tàu vũ trụ, xử lý thông tin về gen, điều khiển các lò phản ứng hạt nhân,..). Với những bài 

toán này, việc tính toán xử lý chỉ trên một bộ vi xử lý hoặc trên một máy tính cá nhân không thể 

đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Giải pháp cho vấn đề này đó là sử dụng các siêu máy tính hoặc kết 

hợp nhiều máy tính với nhau để tính toán. Khi đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống có khả năng 

tính toán song song để có thể tính toán, giải quyết một vấn đề nào đó cùng lúc tại nhiều máy 

tính khác nhau trở nên cấp thiết và đã được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu [1]. Khái 

niệm về hệ thống tính toán song song ra đời. Tính toán song song hay xử lý song song là quá 

trình xử lý thông tin trong đó nhấn mạnh việc nhiều đơn vị dữ liệu và nhiều câu lệnh được xử lý 

đồng thời bởi một hay nhiều bộ xử lý để giải quyết một bài toán [2].  

Với phương pháp lập trình cổ điển việc thực hiện tuần tự các lệnh trong một chương 

trình không giúp phát huy được tối đa hiệu năng của các hệ thống song song. Điều này đòi hỏi 

phải có những giải thuật, chương trình phù hợp để tận dụng được sức mạnh của các hệ thống 

đó, vì vậy giải pháp lập trình song song ra đời. Trong lập trình song song, các hoạt động song 

song của chương trình được xác định một cách rõ ràng, những hoạt động này thường được 

xem như là tiến trình hay là tác vụ. Bên cạnh đó, là các ngôn ngữ lập trình song song có khả 

năng điều chỉnh các tình huống mà ở đó các tiến trình đòi hỏi phải trao đổi, tương tác với 

nhau. Một chương trình song song sẽ cho hiệu năng cao nếu biết ứng dụng tốt các ngôn ngữ 

lập trình song song thích hợp và các giải thuật song song tốt nhất. Như vậy, một hệ thống xử 

lý song song sẽ liên quan trực tiếp đến kiến trúc phần cứng, phần mềm hệ thống, các giải 

thuật và ngôn ngữ lập trình [2-4]. 

Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất và xây dựng một hệ thống tính toán 

song song với mô hình kiến trúc phân cụm. Thử nghiệm hệ thống với giải thuật biến đổi 
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nhanh Fourier, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá về hiệu năng của hệ thống đạt được. Nội 

dung bài báo bao gồm 04 mục, mục 1 - Mở đầu, mục 2 - Hệ thống tính toán song song, đưa ra 

mô hình, kiến trúc hệ thống. Mục 3 - Xây dựng hệ thống và mục 4 - Kết luận, là những đánh 

giá về hệ thống đã xây dựng cũng như hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo. 

2. Hệ thống tính toán song song 

2.1. Kiến trúc máy tính song song 

Một trong những phân loại kiến trúc máy tính song song được biết đến nhiều nhất là 

phân loại của Michael Flynn. Cách phân loại này dựa vào đặc tính số lượng bộ xử lý, số lệnh 

thực hiện, cấu trúc bộ nhớ,… để chia máy tính thành bốn loại: kiến trúc đơn dòng lệnh - đơn 

dòng dữ liệu (SISD); kiến trúc đơn dòng lệnh - đa dòng dữ liệu (SIMD); kiến trúc đa dòng 

lệnh - đơn dòng dữ liệu (MISD) và kiến trúc đa dòng dữ liệu - đa dòng lệnh (MIMD) [5]. 

 

 

 
 

 

 

Hình 1a. Kiến trúc SISD Hình 1b. Kiến trúc SIMD 

 
 

Hình 1c. Kiến trúc MISD Hình 1d. Kiến trúc MIMD 

- Kiến trúc SISD (Single Instruction-Single Data), hệ thống chỉ bao gồm một đơn vị 

điều khiển và một đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm chỉ thực hiện được một 

lệnh (hình 1a); 

- Kiến trúc SIMD (Single Instruction-Multiple Data), hệ thống bao gồm một đơn vị 

điều khiển và nhiều đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm có thể thực hiện được 

một lệnh trên nhiều dòng dữ liệu khác nhau (hình 1b); 

- Kiến trúc MISD (Multiple Instruction-Single Data), hệ thống bao gồm nhiều đơn vị 

điều khiển và một đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm có thể thực hiện được 

nhiều lệnh trên cùng một dòng dữ liệu (hình 1c); 

- Kiến trúc MIMD (Multiple Instruction-Multiple Data), hệ thống bao gồm nhiều đơn 

vị điều khiển và nhiều đơn vị thực hiện, như vậy ở mỗi thời điểm có thể thực hiện 

được nhiều lệnh trên nhiều dòng dữ liệu khác nhau (hình 1d). 

Từ phân loại của Michael Flynn có thể thấy, các mô hình kiến trúc cho một hệ thống 

tính toán song song có thể sử dụng: kiến trúc SIMD và MIMD. 
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2.2. Hệ thống tính toán song song 

Như đã đề cập trên, các mô hình kiến trúc cho một hệ thống tính toán song song có thể 

sử dụng bao gồm kiến trúc SIMD và MIMD. Khi đó, các mô hình lập trình song song tương 

ứng được đề xuất [5]: 

- Mô hình chia sẻ bộ nhớ (Shared Memory): các máy tính trong hệ thống chia sẻ bộ 

nhớ với nhau, lệnh và dữ liệu được chia sẻ theo luồng (Thread). Mô hình lập trình 

tương ứng cho các hệ thống này đó là lập trình luồng (hình 2a); 

- Mô hình phân tán bộ nhớ (Distributed Memory): hệ thống bao gồm các máy đơn 

được kết nối với nhau qua mạng liên kết. Mô hình lập trình tương ứng cho các hệ 

thống này đó là truyền thông thông điệp (hình 2b). 

 
  

Hình 2a. Mô hình chia sẻ bộ nhớ  Hình 2b. Mô hình phân tán bộ nhớ 

Hình 2a minh họa cho hệ thống đa bộ vi xử lý (đa nhân - Core) được tích hợp trên 

cùng hệ thống vật lý duy nhất. Mỗi nhân thực hiện việc xử lý tuần tự từng gói dữ liệu, tuy 

nhiên sự kết hợp của nhiều nhân sẽ làm tăng tốc độ xử lý chung của hệ thống. 

Hình 2b minh họa cho hệ thống đa máy tính (máy tính cụm - Cluster), các máy tính 

độc lập được kết nối với nhau thành một hệ thống thống nhất thông qua việc sử dụng các phần 

mềm và các công nghệ kết nối mạng thích hợp. Hiệu năng của hệ thống được cải thiện nhờ 

khả năng tính toán song song của các máy con trong hệ thống khi các ứng dụng tính toán 

phức tạp được “chia nhỏ” thành các tác vụ. 

Trong phạm vi của bài báo, hệ thống tính toán song song mà nhóm tác giả đề xuất và 

xây dựng là một hệ thống tính toán cụm. 

3. Xây dựng hệ thống 

3.1. Hệ thống tính toán song song với Rasp Berry Pi 2 

Hệ thống tính toán phân cụm được chỉ ra trong hình 3. Các Computer Node thực hiện 

các tác vụ tính toán, trong khi các Management Node có vai trò là một giao diện để giao tiếp 

giữa hệ thống với người sử dụng, tất cả được kết nối bởi một hệ thống mạng Ethernet [6]. 

 
Hình 3. Kiến trúc hệ thống máy tính cụm  
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Hệ thống mà nhóm tác giả đề xuất sử dụng 04 máy tính mini Raspberry Pi 2 như các 

Computer Node, các Node được kết nối với nhau qua mạng Ethernet: 10/100 Mbs (hình 4).   

 

 

 

Hình 4. Hệ thống tính toán song song với Rasp Berry Pi 2 

 

Các Raspberry Pi 2 được lựa chọn với cấu hình CPU 4 lõi, xung nhịp 900 MHz kiến 

trúc ARM, bộ nhớ RAM 1Gb (DDR2) [7]. Hệ thống chạy trên hệ điều hành Linux, mô hình 

lập trình truyền thông thông điệp (MPI-Message Passing Interface), sử dụng các thư viện mở 

MPICH. 

3.2. Biến đổi Fourier nhanh  

Biến đổi Fourier: chuyển tín hiệu x(n) từ miền thời gian sang miền tần số ω (hay tần 

số f = ω/2π) [8]:  

( ) ( )j j n

n

X e x n e 






 
 

Khi đó X(ejω) là một hàm biến phức vì vậy có thể biểu diễn nó trong miền tần số ω 

dưới dạng phần thực và phần ảo. Tuy nhiên, trong thực tế chỉ có số lượng hữu hạn các giá trị 

rời rạc được lưu trữ, vì vậy ω được rời rạc hóa trong miền giá trị từ 0 đến 2π thành n điểm với 

khoảng cách 2π/n. Với phương pháp biến đổi như vậy, độ phức tạp về thời gian tính toán cho 

n điểm (mẫu) là O(n2). Để tăng hiệu năng tính toán, phương pháp biển đổi Fourier nhanh 

(FFT- Fast Fourier Transform) được hình thành. Ý tưởng chủ đạo của FFT là chia bài toán 

thành các bài toán con để tính toán (chia và trị). Khi đó, độ phức tạp về thời gian tính toán cho 

n điểm là O (nlogn). 

Bài toán tính FFT đã được giải quyết, tuy nhiên khi lượng mẫu rất lớn, vấn đề xử lý 

trở lên phức tạp với một hệ thống máy đơn và giải thuật tính toán tuần tự. Trong khuôn khổ 

của bài báo này, nhóm tác giả đề xuất giải thuật song song cho phép tính FFT trên hệ thống 

Rasp Berry Pi 2, giải thuật gồm ba pha chính. 

- Pha thứ nhất, hoán vị các giá trị tần số đầu vào và sắp xếp lại các chỉ số; 

- Pha thứ hai, thực hiện các thao tác (nhân chập) với logn giá trị tần số; 

- Pha thứ ba, lặp lại các bước trên khắp các hướng của mảng. 

Gọi n là số mẫu vào, p là số phần tử xử lý trong hệ thống, với giải thuật tính FFT song 

song, độ phức tạp về thời gian tính toán cho n mẫu là O (nlogn/p). 

3.3. Thử nghiệm giải thuật song song trên Raspberry Pi 2 

Tiến hành thử nghiệm giải thuật song song trên Raspberry Pi 2 (hình 5), kết quả thu 

được như mô tả trong bảng 1: 
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Bảng 1. Kết quả thử nghiệm 

STT Số phần tử Giải thuật tuần tự (ms) Giải thuật song song (ms) 

1 256 0.000868 0.038 

2  4096 0.015 0.047 

3  65536 0.36 0.20 

4  1048576 7.53 3.43 

5 16777216 151.29 53.83 

 

Trong lần thứ nhất, số phần tử đầu vào n = 256, thời gian thực hiện FFT tuần tự ttt = 

0.000868 ms, thời gian thực hiện FFT song song tss = 0.038 ms. Tương tự, ở lần 2: ttt = 0.015 

ms và tss = 0.047 ms. Như vậy có thể thấy với những bộ dữ liệu nhỏ, thời gian thực hiện giải 

thuật song song lớn hơn so với giải thuật tuần tự. Điều này có thể lí giải do ngoài thời gian 

tính toán, hệ thống còn chi phí lượng thời gian không nhỏ cho truyền thông giữa các nút. Tuy 

nhiên, khi số phần tử đầu vào đủ lớn (lần 3, 4 và 5) thời gian thực hiện giải thuật song song 

giảm đi đáng kể (lần 5: 53.83/151.29), điều này đồng nghĩa với việc hiệu năng của hệ thống 

đã được cải thiện (tăng lên gần 3 lần). 

 
Hình 5. Kết quả thử nghiệm FFT song song trên Rasp Berry Pi 2 

 

4. Kết luận 

Xử lý song song được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu năng tính 

toán của hệ thống, đặc biệt trong các bài toán khi yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh song khối 

lượng dữ liệu cần xử lý khổng lồ. Với một hệ thống xử lý song song, ngoài các giải thuật song 

song đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng phần cứng song song đủ mạnh để thực thi các giải 

thuật này. Trong khuôn khổ của bài báo, nhóm tác giả đã xây dựng thành công hệ thống tính 

toán song song hiệu năng cao dựa trên mô hình kiến trúc máy tính cụm với nền tảng là các 

máy tính mini Raspberry Pi 2. Bên cạnh đó, giải thuật song song tính FFT cũng được đề cập, 

từ đó nhóm tác giả tiến hành cài đặt thử nghiệm và đưa ra những so sánh nhằm khẳng định sự 

ưu việt trong hiệu năng của hệ thống đã được xây dựng.  
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Xây dựng ăng ten Logo ứng dụng trong hệ thống nhận dạng  

bằng sóng vô tuyến 
Design of Logo antenna application in radio frequency identification technology 

 

Phạm Trung Minh,  

Ngô Quốc Vinh, Cao Đức Hạnh, Nguyễn Trọng Đức 
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Tóm tắt 

Nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID - Radio Frequency Identification) đã và đang 

được ứng dụng phổ biến trong nhiều hệ thống nhằm cung cấp thông tin về con người, động 

vật, hàng hóa,.. trong quá trình di chuyển. Giống như tên gọi, công nghệ được sử dụng trong 

các hệ thống RFID được phát triển dựa trên truyền dẫn sóng vô tuyến. Giao tiếp giữa thiết bị 

mang thông tin và thiết bị đọc thông qua sóng vô tuyến thay vì được thực hiện không qua cơ 

chế tiếp xúc, khi đó vai trò của ăng ten trong các hệ thống này đặc biệt quan trọng. Trong bài 

báo này, nhóm tác giả thiết kế và chế tạo một ăng ten Logo có thể tích hợp trên phù hiệu hay 

đồng phục của nhân viên nhằm tăng tính linh hoạt cho hệ thống quản lí nhân sự bằng RFID. 

Từ khóa: Nhận dạng tự động, nhận dạng dùng sóng vô tuyến, ăng ten, logo. 

Abstract 

Radio Frequency Identification (RFID) has been widely applied in many systems to 

provide information of people, animals, cargo,... in transportation processes. As the name 

indicated, technologies in RFID systems were developed based on radio frequency 

transmission. Communication between a data carrier and a reader is contactless, through 

radio environment. In this scenario, antenna plays the most important role. In this paper the 

authors present a method for designing and developing a Logo antenna which can be 

attached on the badge or uniform of staffs to enhance the flexibility of human resource 

management system using RFID. 

Keywords: Auto-Identification, RFID, logo, logo Antenna.   
 

1. Mở đầu 

Tự động nhận dạng (Auto-Identification) đã và đang được ứng dụng phổ biến trong 

nhiều hệ thống như: hệ thống công nghiệp, phân phối bán hàng, các hệ thống, công ty sản 

xuất,... nhằm cung cấp thông tin về con người, động vật, hàng hóa trong quá trình di chuyển. 

Khởi đầu cho cuộc cách mạng về nhận dạng phải kể đến đó là các hệ thống mã vạch, tuy 

nhiên các hệ thống này hiện tại đã bộc lộ nhiều hạn chế như bộ nhớ lưu trữ thấp và không thể 

lập trình lại được [1-3]. 

Dạng chung của thiết bị điện tử lưu trữ dữ liệu ngày nay đó là các thẻ thông minh dựa 

trên một trường thông tin liên lạc (thẻ thông minh telephone, thẻ ngân hàng) và sử dụng 

phương pháp tiếp xúc cơ khí để đọc dữ liệu. Tuy nhiên, việc lưu trữ và đọc thông tin trên thẻ 

thông minh là không thực tế đòi hỏi phải có các giải pháp truyền dữ liệu không tiếp xúc giữa 

thiết bị mang dữ liệu và thiết bị đọc. Khi đó, nhận dạng dùng sóng vô tuyến RFID được xem 

là giải pháp ưu tiên hàng đầu.  

Giống như tên gọi, công nghệ được sử dụng trong các hệ thống RFID được phát triển 

dựa trên truyền dẫn sóng vô tuyến. Giao tiếp giữa thiết bị mang thông tin và thiết bị đọc thông 

qua sóng vô tuyến thay vì được thực hiện không qua cơ chế tiếp xúc, khi đó vai trò của ăng 

ten trong các hệ thống này đặc biệt quan trọng. Trong bài báo này, nhóm tác giả thiết kế và 

chế tạo một ăng ten Logo [4] có thể tích hợp trên phù hiệu hay đồng phục của nhân viên nhằm 

tăng tính linh hoạt cho hệ thống quản lí nhân sự bằng RFID. 

Nội dung bài báo bao gồm 4 mục. Mục 1 - Mở đầu, mục 2 -  Hệ thống RFID, tập trung 

vào việc phân tích hoạt động của hệ thống RFID, đặc tính của ăng ten sử dụng trong các hệ 
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thống này. Mục 3 - Thiết kế ăng ten, trên cơ sở phân tích trên, ăng ten logo VMU được thiết 

kế và chế tạo. Mục 4 là những kết luận và hướng phát triển tiếp theo của nhóm nghiên cứu. 

2. Hệ thống RFID 

2.1. Kiến trúc hệ thống 

Hình 1 chỉ ra kiến trúc của một hệ thống RFID. 
 

 
Hình 1. Hệ thống RFID 

 

Hệ thống bao gồm hai thành phần chính: 

Thiết bị đọc (reader) bao gồm mộ đun truyền/nhận sóng vô tuyến, đơn vị điều khiển 

và thành phần kết nối đến thiết bị thu phát. Ngoài ra, rất nhiều bộ đọc hỗ trợ các chuẩn giao 

tiếp khác nhau như RS232, RS485,... để có thể giúp hệ thống truyền dữ liệu nhận được đến 

các hệ thống khác như PC, hệ thống điều khiển robot,… 

Thiết bị thu phát (transponder): thành phần mang dữ liệu của hệ thống RFID, bao gồm 

thành phần kết nối đến thiết bị đọc (ăng ten) và một microchip (hình 2).  

 
Hình 2. Kiến trúc chung của thiết bị thu phát 

 

2.2. Hoạt động của hệ thống 

Khi transponder là thiết bị thông thường (không ở trong vùng hoạt động của thiết bị 

đọc) transponder ở chế độ thụ động hoàn toàn. Transponder chỉ được kích hoạt khi đi vào 

vùng phủ sóng của reader. Năng lượng để transponder hoạt động được truyền nhờ đơn vị liên 

kết coupling sử dụng công nghệ không tiếp xúc. Đơn vị liên kết này cũng được dùng để 

chuyển xung thời gian và dữ liệu. 

Tần số hoạt động của transponder: tần số mà các ăng ten trên transponder dùng để thu 

phát tín hiệu. Các dải tần phổ biến được sử dụng trong các hệ thống RFID: LF (Low 

Frequency), HF (High Frequency), UHF (Ultra High Frequency) và SHF (Super High 

Frequency). Bảng 1 chỉ ra các dải tần phổ biến và đặc tính của ăng ten khi hoạt động trong các 

dải tần này. 
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Bảng 1. Các dải tần phổ biến được sử dụng trong các hệ thống RFID 

Tên Khoảng tần số Khoảng cách đọc 

LF  30 - 300 KHz 50 cm 

HF  3 - 30 MHz 300 cm 

UHF  300 - 3000 MHz 900 cm 

SHF  3 - 30 GHz 1000 cm 

Khoảng cách đọc được của các transponder phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tần số làm 

việc, công suất đầu đọc, can nhiễu,… 

Trong khuôn khổ của bài báo, do thiết bị transponder là thụ động (chỉ được kích hoạt 

khi người dùng mặc đồng phục và đeo thẻ của Nhà trường) nên các ăng ten được thiết kế là 

các ăng ten thụ động, hoạt động trong dải tần UHF, SHF. Ăng ten có hình dạng là Logo của 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (hình 5a). 

3. Thiết kế ăng ten 

3.1. Cấu trúc hình học của ăng ten 

Ăng ten được thiết kế là ăng ten vi dải [5] hoạt động ở băng tần 2.4GHz (WLAN, 

WiMAX, Bluetooth,...). Hình 3 chỉ ra cấu trúc hình học của ăng ten, các thông số của ăng ten 

(sau khi tối ưu) được chỉ ra trong bảng 2. 

 

 

Bảng 2. Các tham số của ăng ten 

Tham số 
Kích thước 

(mm) 

wg  45 

hg  45 

h 1.6 

r  13.5 

 wf 1.8 

hch 13 

wch 8.2 

wpin 12.5 

h1 5 

h2 8 

hpin 15 
 

Hình 3. Cấu trúc hình học của ăng ten logo VMU 

Tấm phát xạ: dạng hình học được cách điệu từ logo của trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, sử dụng tấm dẫn điện PEC (Perfect Electrical Conductor). 

Tấm điện môi: sử dụng chất điện môi FR4 có Ɛ = 4.4. 

Tấm bức xạ, mặt phẳng đất: sử dụng tấm dẫn điện PEC. 

02 ngắn mạch bằng kim loại có đường kính 0.5 mm. 

Ăng ten được tiếp điện bằng SMA có trở kháng đặc trưng 50 Ω. 

Hình 4 chỉ ra mô hình 3D của ăng ten được thiết kế và mô phỏng trên phần mềm CST 

Microwave Studio version 2014.  
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Hình 4. Giao diện thiết kế 

 

Hình dạng ăng ten (logo) và hệ số tổn hao ngược S11 của ăng ten được chỉ ra trong 

hình 5 và 6. 

 
  

Hình 5. Ăng ten logo VMU: a) Logo, b) Top view, c) Back view 
 

Ăng ten hoạt động với tần số hội tụ tại 2.4GHz, hệ số tổn hao ngược S11= -29.05 dB, 

băng thông tại -10 dB là 321 MHz (12.9%) và tỷ số sóng đứng VSMR < 2 (1.08). 

 
Hình 6. Hệ số tổn hao ngược S11 
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Hình 7 chỉ ra đồ thị bức xạ (3D) của ăng ten đạt được, độ tăng ích của ăng ten tại tần 

số 2.4GHz là 3.012 dBi. 

 
Hình 7. Đồ thị bức xạ của ăng ten logo VMU 

3.2. Chế tạo ăng ten 

Ăng ten được in trên tấm nền là chất điện môi FR4 có ε = 4.4, chiều dày h = 1.6 mm. 

Các tham số của ăng ten như trong bảng 2. Hình 8 chỉ ra hình ảnh của ăng ten được chế tạo.  

 

 

 

Hình 8. Hình ảnh của ăng ten được chế tạo 

Tần số của ăng ten đo được có sự sai khác đôi chút (58 MHz) so với kết quả mô 

phỏng, các sai số này có thể được giải thích do độ chính xác khi chế tạo. Tuy nhiên ăng ten 

vẫn hội tụ tại tần số 2.4 GHz với băng thông 400 MHz.  

 
Hình 9. Tần số hoạt động của ăng ten mô phỏng và thực nghiệm 
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4. Kết luận 

Nhóm tác giả đã thiết kế và chế tạo thành công ăng ten Logo VMU hoạt động tại băng 

tần 2.4 GHz. Các tham số mô phỏng cũng như thực nghiệm của ăng ten đạt được khẳng định 

ăng ten có thể đáp ứng tốt trong môi trường truyền thông không dây. Bên cạnh đó, cấu trúc 

cũng như kích thước của ăng ten hoàn toàn phù hợp cho việc tích hợp ăng ten trên phù hiệu, 

đồng phục nhân viên, làm tiền đề cho hướng phát triển tiếp theo của nhóm nghiên cứu trong 

việc phát triển hệ thống nhận dạng nhân sự bằng công nghệ RFID.  
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Một số phương pháp gia tăng hiệu suất xử lý trên GPU đối với các bài toán  

song song không đầy đủ 
Methods to enhance the computing performance on GPU in not-fully parallelized 

problems 
 

Vũ Đình Trung, Nguyễn Trọng Đức 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

trungvd@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Sự ra đời của các bộ xử lý đồ họa GPU (Graphics Processing Units) đã làm thay đổi 

đáng kể hiệu năng của các hệ thống tính toán bởi khả năng xử lý song song trong các bộ xử lý 

này. Tuy nhiên, với những bài toán song song không đầy đủ NFPP (not-fully parallelized 

problems) khi vẫn tồn tại trong nó các ràng buộc về xử lý và dữ liệu thì việc sử dụng GPU khi 

thực hiện các bài toán này không đạt được hiệu quả như mong đợi. Trong phạm vi của bài 

báo, nhóm tác giả đề xuất một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu suất tính toán trên GPU 

cho các bài toán NFPP. Các phương pháp đề xuất được áp dụng trong trường hợp cụ thể là 

bài toán tìm trọng tâm cụm trong phân cụm dữ liệu mờ tổng quát GFKM (Generalized Fuzzy 

k-Means clustering).  

Từ khóa: Song song không đầy đủ, bộ xử lý đồ họa, phân cụm. 

Abstract 

The introduction of the Graphics Processing Units have changed significantly the 

performance of the computing system by the parallel processing capability of this processors. 

However, with the not-fully parallelized problems (NFPP) when it still exists the constraints 

of data and processing, the use of GPU performing this task has not achieved the expected 

efficiency. Within the scope of this paper, the authors propose some methods to enhance the 

computing performance on the GPU for NFPP. The proposed methods are applied in a 

specified case, which is the problem of finding cluster centers in the generalized fuzzy k-

means clustering. 

Keywords: Not-fully Parallelized, GPU, data clustering. 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong các bài toán song song không đầy đủ luôn tồn tại các ràng buộc về xử lý và dữ 

liệu. Như vậy, việc sử dụng GPU khi thực hiện các bài toán này không đạt được hiệu quả vì 

không thể tách rời từng bước xử lý để thực thi song song. Ngoài ra, một bài toán song song 

không đầy đủ cũng có thể được tạo lên từ các bài toán con song song không đầy đủ khác, như 

vậy việc truy cập dữ liệu là không đồng nhất. Để hạn chế các ràng buộc dữ liệu, tăng tính 

song song cho các bài toán NFPP, các giải pháp đã đề xuất [1, 7] thường tập trung vào việc 

sắp xếp lại dữ liệu nhằm đạt được hiệu quả truy cập bộ nhớ tốt nhất, sau đó một giải thuật 

song song sẽ được áp dụng để thu gọn các dữ liệu này.  

Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất hai giải thuật: giải thuật sắp xếp đếm 

song song, và giải thuật sắp xếp theo khóa ổn định. Các giải thuật được áp dụng trong bài toán 

tìm trọng tâm cụm của phân cụm dữ liệu mờ tổng quát. Để triển khai các thuật toán, các thư 

viện Thrust của CUDA [2] được sử dụng.  

Nội dung bài báo bao gồm 04 mục: mục 1 - Đặt vấn đề; mục 2 - Bộ xử lý đồ họa 

GPU: mô hình, kiến trúc bộ xử lý đồ họa GPU và CUDA; mục 3 - Bài toán tìm trọng tâm 

cụm: các bước xử lý, các phương pháp đề xuất và kết quả thực nghiệm; mục 4 - Kết luận, là 

những đánh giá về các phương pháp đã đề xuất, hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo. 
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2. Bộ xử lý đồ họa GPU 

2.1. Kiến trúc GPU 

Bộ xử lý đồ họa GPU được thiết kế đặc biệt cho việc tính toán chuyên sâu và song 

song hóa [1, 10]. Để đạt được hiệu suất song song cao, các GPU sử dụng kiến trúc một dòng 

lệnh - đa luồng xử lý (SIMT - Single Instruction - Multi Threads) (hình 1). Một số lượng rất 

lớn các luồng được thực thi song song trên các dữ liệu khác nhau.  

 
Hình 1. Kiến trúc bộ xử lý đồ họa GPU 

2.2. Kiến trúc tính toán hợp nhất CUDA 

Nhằm tăng hiệu năng xử lý cho GPU, một kiến trúc lập trình song song mục đích 

chung - kiến trúc thiết bị tính toán hợp nhất CUDA (Compute Unified Device Architecture) 

đã được NVIDIA đề xuất [1]. Trong mô hình lập trình theo kiến trúc CUDA, GPU được xem 

như một bộ đồng xử lý có khả năng xử lý một số lượng lớn các luồng song song. Một chương 

trình nguồn đơn giản bao gồm các mã chủ chạy trên CPU và các mã hạt nhân chạy trên GPU, 

khi đó các tính toán chuyên sâu và các tác vụ song song được cài đặt như các mã hạt nhân 

thực thi trên GPU. Các luồng của GPU được tổ chức thành các khối luồng, mỗi khối được xử 

lý đồng bộ trên một bộ xử lý luồng. Các luồng trong một khối luồng có thể chia sẻ dữ liệu 

thông qua bộ nhớ chia sẻ và có thể thực hiện các đồng bộ biên, nhưng không có cơ chế đồng 

bộ tự nhiên nào cho các khối luồng khác nhau ngoại trừ việc dừng chạy mã hạt nhân. Tùy 

thuộc vào số bộ xử lý luồng trên GPU mà các mã hạt nhân có thể chạy song song hoặc xen kẽ; 

khi một mã hạt nhân kết thúc, bộ xử lý luồng có thể lên lịch trình để xử lý mã hạt nhân tiếp 

theo. 

3. Bài toán tìm trọng tâm cụm 

3.1. Tính toán trọng tâm cụm  

Trong thuật toán phân cụm mờ tổng quát GFKM, việc tính toán trọng tâm cụm mới 

được xác định bởi biểu thức (1) [8]: 

Cj(p+1) = 









ji

ji
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q

ji

S

i

q

ji
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u

X

X

X

,

,

 , for S j = {Xi: Cj  NNTi, i = 1 to N}    (1) 

Trong đó:  

p: vòng lặp hiện tại, Cj(p+1) là trọng tâm cụm mới thứ j (j = 1...k); 

Xi: điểm dữ liệu thứ I; 

NNTi: M chỉ số trọng tâm cụm gần nhất của Xi. Giá trị tối ưu của M được chỉ ra trong 

[8] là 2; 

ui,j: hệ số thành viên xác định mức độ Xi thuộc về cụm Cj, ui,j  [0;1]; 
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q: hệ số mờ hóa (fuzzifier), giá trị tối ưu của q được xác định theo biểu thức (2) [9]. 

q = 1 + (
N

1418
+22.05)d-2 + (

N

33.12
+0.243)d-0.0406In(N)-0.1134    (2)  

với N là số điểm dữ liệu trong tập dữ liệu và d là số chiều của dữ liệu. 

Trong bước cập nhật hệ số thành viên ui,j trước đó, dữ liệu là một ma trận hai chiều 

kích thước N×d với số hàng là số điểm dữ liệu và số cột là số chiều của dữ liệu. Ma trận hai 

chiều N×d được lưu dưới dạng mảng một chiều. Mỗi luồng sẽ truy cập đến vùng bộ nhớ của 

một điểm dữ liệu liên tục hợp nhất như được thể hiện trong hình 2 và tính toán M hệ số thành 

viên lớn nhất cho điểm dữ liệu đó. Điều này giúp đạt được hiệu suất truy cập bộ nhớ tốt nhất 

khi tiêu tốn ít chu kỳ lệnh hơn, khi đó thời gian thực thi lệnh sẽ giảm đáng kể bởi nhiều luồng 

có thể hoạt động song song đồng bộ trên GPU. 
 

 
Hình 2. Sự truy cập dữ liệu hợp nhất 

 

Tuy nhiên, việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng này sẽ gây khó khăn cho bước tìm trọng tâm 

cụm mới tiếp theo. Tại bước này, mỗi luồng sẽ thực hiện việc tính toán một trọng tâm cụm 

mới dựa trên việc thu gọn các điểm dữ liệu thuộc về cụm đó. Các điểm thuộc về một cụm là 

rời rạc, do đó việc truy cập tới các điểm dữ liệu lúc này sẽ thiếu sự hợp nhất (hình 3). 

 
Hình 3. Sự truy cập dữ liệu không hợp nhất 

 

Trong biểu thức (1), phần tử số, việc nhân hệ số thành viên với véc tơ điểm dữ liệu có 

thể thực thi song song trên từng chiều (hình 4), tuy nhiên, việc truy cập tới các hệ số thành 

viên của từng điểm dữ liệu cũng thiếu sự hợp nhất. 

 
Hình 4. Xử lý song song trên từng chiều của các điểm dữ liệu 

 

3.2. Phương pháp đề xuất 

Đầu tiên, dữ liệu sẽ được chuyển vị từ N×d thành d×N sử dụng hàm chuyển vị trong 

thư viện CUBLAS của CUDA [3], nhằm đạt được sự truy cập bộ nhớ tốt hơn trên từng chiều 

dữ liệu (hình 5). 

 
Hình 5. Dữ liệu được chuyển vị (d×N)  

Các luồng T1 T2 T3 … TN-1 TN

Dữ liệu X (N ×d ) X1 X2 X3 … XN-1 XN

Các luồng T1 T2 T3 … Tk-1 Tk

Dữ liệu X (N ×d ) X1 X2 X3 X4 X5 X6 … XN-1 XN

Các luồng T1,1 T1,2 T1,3 … T1,d-1 T1,d

Điểm dữ liệu X1 X1,1 X1,2 X1,3 … X1,d-1 X1,d

Điểm dữ liệu X3 X3,1 X3,2 X3,3 … X3,d-1 X3,d

Lượt thứ d T1 T2 … …

Lượt thứ hai T1 T2 … …

Lượt thứ nhất T1 T2 … …

Dữ liệu X (d ×N ) X1,1 X2,1 … XN ,1 X1,2 X2,2 … XN ,2 … X1,d X2,d … XN ,d
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Tiếp theo, để đạt được hiệu suất truy cập điểm dữ liệu và hệ số thành viên tốt hơn, 

mảng NNT sẽ được sắp xếp theo khóa là chỉ số trọng tâm cụm và các giá trị được sắp xếp theo 

là chỉ số các điểm dữ liệu và hệ số thành viên thuộc về từng cụm.  

Các giải thuật sắp xếp cho mảng NNT: 

Giải thuật sắp xếp đếm song song: 

Bước 1: tìm histogram hay số điểm dữ liệu thuộc về mỗi cụm; 

Bước 2: quét scan để tính chỉ số điểm dữ liệu bắt đầu của mỗi cụm; 

Bước 3: sắp xếp đếm dựa trên mảng scan. 

Bước 1 và 3 sử dụng cùng một kỹ thuật song song là các thao tác nguyên tử. Khi nhiều 

luồng cùng gia tăng số điểm của một cụm nhất định, các thao tác nguyên tử đảm bảo các 

luồng thực hiện mà không bị xung đột việc đọc và ghi dữ liệu với các luồng khác. Tuy nhiên, 

việc sử dụng các thao tác nguyên tử để sắp xếp không đảm bảo thứ tự của các chỉ số điểm dữ 

liệu thuộc về mỗi cụm và dẫn đến việc truy cập chéo dữ liệu làm giảm hiệu suất (hình 6).  

 

 
Hình 6. Truy cập chéo tới các điểm dữ liệu 

 

Giải thuật sắp xếp theo khóa ổn định sử dụng thư viện Thrust của CUDA. Giải thuật 

sắp xếp này đảm bảo thứ tự của các chỉ số điểm dữ liệu sau khi sắp xếp, giúp tránh được việc 

truy cập chéo dữ liệu (hình 7). Song, việc khởi tạo và duy trì thứ tự trong hàm này dẫn tới 

việc tốn thời gian xử lý hơn, đôi khi không bù được cho thời gian xử lý nhanh hơn trong bước 

tiếp theo, đặc biệt đối với các bộ dữ liệu không đủ lớn. 

 

 
Hình 7. Truy cập tuần tự tới các điểm dữ liệu 

 

Sau hai bước tiền xử lý trên, việc tính toán trọng tâm cụm mới sẽ đạt hiệu suất tốt hơn. 

Cụ thể, mỗi mã hạt nhân có thể xử lý trên từng cụm và từng chiều dữ liệu. Các mã hạt nhân 

này sử dụng giải thuật rút gọn song song tối ưu được phát triển bởi Mark Harris [7] và có thể 

chạy song song hoặc xen kẽ trên các bộ xử lý luồng độc lập (hình 8).  

Trong ví dụ minh họa ở hình 8, sau các bước chuyển vị và sắp xếp, mỗi mã hạt nhân 

sẽ được thực thi trên một bộ xử lý luồng nhất định. Với cụm thứ nhất, SM1 thực thi mã hạt 

nhân tính tổng các hệ số thành viên hay mẫu số của biểu thức (1) trong khi SM2, SM3, và 

SM4 thực thi mã hạt nhân tính tổng các tích hệ số thành viên hay tử số của biểu thức (1) lần 

lượt trên chiều thứ nhất, thứ hai và thứ 3. Sau đó, công việc chia tử số cho mẫu số có thể thực 

hiện trên cả GPU hoặc CPU. 

 

Luồng T1 T2 T3 … T1 T2 T3 … T1 T2 T3 …

Dữ liệu X (d ×N ) X1,1 X2,1 … XN ,1 X1,2 X2,2 … XN ,2 … X1,d X2,d … XN ,d

Luồng T1 T2 T3 … T1 T2 T3 … T1 T2 T3 …

Dữ liệu X (d ×N ) X1,1 X2,1 … XN ,1 X1,2 X2,2 … XN ,2 … X1,d X2,d … XN ,d
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Hình 8. Sắp xếp theo chỉ số cụm 

3.3. Kết quả thực nghiệm 

Để kiểm chứng các phương pháp đề xuất, nhóm tác giả tiến hành thực nghiệm trên PC 

với một cạc đồ họa tầm trung NVIDIA GeForce GTX 760 [4, 5] và CPU Intel(R) Core(TM) 

i5-4690 [6].  

Thực nghiệm thứ nhất: thực hiện với bộ dữ liệu trung bình “LBP” sinh từ ba ảnh thực: 

“Lena,” “Baboon,” và “Peppers”. Bộ dữ liệu 16 chiều, bao gồm 49.152 điểm dữ liệu và số 

trọng tâm cụm là 8. Kết quả thực nghiệm được chỉ ra trong bảng 1 cho thấy phương pháp sắp 

xếp đếm cho kết quả tốt hơn phương pháp sắp xếp theo khóa ổn định. Kết quả không tốt của 

phương pháp sắp xếp theo khóa ổn định trong trường hợp này là do việc tốn thời gian khởi tạo 

và duy trì thứ tự trong xử lý sắp xếp với bộ dữ liệu không đủ lớn như đã trình bày trong phần 

3.2. 

Bảng 1. Sắp xếp trên bộ dữ liệu “LBP” 

CPU GPU - sắp xếp đếm GPU - sắp xếp theo khóa ổn định 

1.00 1.52 0.98 
 

Thực nghiệm thứ hai: thực hiện trên bộ dữ liệu lớn “poker”, bao gồm 10 chiều dữ liệu 

với 1.025.010 dòng và số trọng tâm cụm là 10. Kết quả thực nghiệm được chỉ ra trong Bảng 2 

và Hình 9 cho thấy khi k < 8 phương pháp sắp xếp theo khóa ổn định tốt hơn phương pháp 

sắp xếp đếm. Ngược lại, khi k  > 8, sự tăng tốc của cả hai phương pháp có sự chênh lệch 

không lớn. Kết quả này là do với cùng một bộ dữ liệu khi số trọng tâm cụm càng lớn thì số 

điểm dữ liệu thuộc về từng cụm càng giảm, khi đó sẽ không khai thác hết được khả năng tính 

toán song song của GPU, dẫn đến sự tăng tốc của cả hai phương pháp đều giảm. 
 

Bảng 2.  Sắp xếp trên bộ dữ liệu “poker” 

CPU GPU - sắp xếp đếm GPU - sắp xếp theo khóa ổn định 

1.00 1.85 1.89 

Chỉ số

1 1 3 7 1 2 0.9 0.1 0 0 0.9 0.1

2 3 5 6 1 3 0.9 0 0.1 0 0.9 0.1

3 8 4 9 1 4 0.85 0 0 0.15 0.85 0.15

4 7 9 10 3 1 0.1 0 0.9 0 0.9 0.1

5 4 3 6 3 4 0 0 0.75 0.25 0.75 0.25

6 2 6 5 2 3 0 0.8 0.2 0 0.8 0.2

7 3 10 1 2 4 0 0.85 0 0.15 0.85 0.15

8 10 1 8 4 2 0 0.1 0 0.9 0.9 0.1

X (3x8) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 3 8 7 4 2 3 10 SM2 1 2 3 4

2 3 5 4 9 3 6 10 1 SM3 4 4 4 4

3 7 6 9 10 6 5 1 8 SM4 0 4 8 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NNT 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

Chỉ số X 1 2 3 4 1 6 7 8 2 4 5 6 3 5 7 8

U' 0.9 0.9 0.85 0.1 0.1 0.8 0.85 0.1 0.1 0.9 0.75 0.2 0.15 0.25 0.15 0.9

NNT(M=2) Hệ số thành viên U U'

SM1

Chuyển vị dữ 

liệu

Sắp xếp theo 

chỉ số cụm

Dữ liệu X (8x3)

Đầu vào

Cụm

Histogram

Scan
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Hình 9. Quan hệ giữa hiệu suất hệ thống và số lượng trọng tâm cụm 

 

Thực nghiệm thứ ba: thực hiện trên bộ dữ liệu nhân tạo với 491.520 điểm dữ liệu, 8 

trọng tâm cụm và số chiều dữ liệu d thay đổi.  

 

 
Hình 10. Quan hệ giữa hiệu suất hệ thống và số chiều dữ liệu 

Hình 10 cho thấy, phương pháp sử dụng sắp xếp đếm, tốc độ giảm khá nhanh từ 

khoảng 2.3 xuống 1.8 khi d nhỏ hơn 16; sau đó, tốc độ có sự lên xuống không ổn định nhưng 

vẫn duy trì trong khoảng 1.6 đến 1.8. Với phương pháp sử dụng sắp xếp theo khóa ổn định, 

tốc độ tăng nhanh từ khoảng 1.5 tới 2.5 khi d nhỏ hơn 64; khi số chiều lớn hơn, tốc độ duy trì 

ổn định ở khoảng 2.5.  
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Trong thí nghiệm này, với số lượng trọng tâm cụm nhỏ thì số điểm dữ liệu thuộc về 

mỗi cụm sẽ đủ lớn và sức mạnh của GPU được khai thác tốt. Sự khác biệt trong kết quả đạt 

được giữa hai phương pháp được lí giải là do phương pháp sắp xếp đếm liên quan đến các 

thao tác nguyên tử, thiếu tính ổn định cho các chỉ số điểm dữ liệu thuộc về từng cụm và do đó 

làm giảm hiệu suất truy cập bộ nhớ. Phương pháp sắp xếp theo khóa ổn định giúp cho việc 

truy cập bộ nhớ trên từng chiều dữ liệu hiệu quả, đặc biệt khi số lượng chiều dữ liệu ngày 

càng tăng. 

4. Kết luận 

Trong bài báo, nhóm tác giả đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý 

song song trong các bài toán song song không đầy đủ, từ đó đưa ra các phương pháp gia tăng 

hiệu suất xử lý các bài toán này trên các bộ xử lý đồ họa. Kết quả thực nghiệm trên bộ xử lý 

đồ họa GPU tầm trung, số lượng bộ xử lý luồng hạn chế, các phương pháp đề xuất đều cho 

kết quả khá khả quan, nhanh hơn trung bình từ 1.5 đến 3 lần so với xử lý trên CPU. Những 

kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở khi giải quyết các bài toán dữ liệu lớn bằng phương pháp 

phân cụm, như: bài toán phân tích dữ liệu tuyến, luồng giao thông, bài toán nguồn nhân lực 

thuyền viên,… 
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Virtualization technology and server virtualization solution using KVM 
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Tóm tắt 

Ảo hóa là một công nghệ không còn mới, thậm chí còn có tuổi đời cao hơn rất nhiều 

so với những công nghệ tiên tiến về hệ thống hiện nay. Tuy nhiên, ảo hóa không hề lỗi thời, 

ngược lại, ở thời điểm hiện tại, ảo hóa còn được sử dụng, nghiên cứu và phát triển một cách 

mạnh mẽ, trở thành công nghệ then chốt trong điện toán đám mây, được xây dựng bởi các tập 

đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bài báo đã trình bày về tổng quan công nghệ ảo 

hóa, từ khái niệm cho đến phân loại các phương pháp ảo hóa, trong đó, tập trung chủ yếu vào 

ảo hóa máy chủ và vấn đề triển khai ảo hóa trên hệ thống công nghệ thông tin. Đồng thời, bài 

viết cũng đặt ra giải pháp ảo hóa mã nguồn mở với Kernel-based Virtual Machine (KVM). 

Việc triển khai, phát triển hệ thống máy chủ ảo hóa KVM đem lại hiệu quả về kinh tế và khả 

năng tự phát triển bởi là giải pháp mã nguồn mở, nhưng vẫn đem lại hiệu năng không hề thua 

kém so với các giải pháp ảo hóa thương mại cao cấp. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả chủ 

yếu tập trung đề cập về ảo hóa và ảo hóa với KVM chứ không đi sâu vào trình bày về việc 

triển khai một hệ thống máy chủ cụ thể với ảo hóa KVM, vấn đề này sẽ được trình bày trong 

các bài viết khác. 

Từ khóa: Ảo hóa, máy chủ, mã nguồn mở, KVM. 

Abstract 

Virtualization is no longer a new technology now, its age is even higher than many 

other advanced technologies used in infomation technology systems. Virtualization, however, 

is still not outdated, it can also be used, researched and developed more powerfully at the 

present; it becomes a key technology in cloud computing, which is built by many great 

corporations in information technology field. This paper presents an overview of 

virtualization technology, from concepts to classifing the virtualization methods, and focuses 

mainly on server virtualization and deloying virtualization solution on an information 

technology system. The paper also presents an open-source virtualization solution with 

Kernel-based Virtual Machine (KVM). The deployment and development virtualization server 

systems with KVM brings more economical, effictive and easier way, specially in self-

development, because it is an open-source solution, but its performance is still not worse than 

the performance of advanced commercial virtualization solutions. Due to the limited length of 

the paper, the author mainly discusses about virtualization and virtualization with KVM, but 

not shows how to deploy a specific server system with KVM virtualization, this topic will be 

presented in other papers. 

Keywords: Virtualization, server, open-source, KVM. 
 

1. Công nghệ ảo hóa trong xây dựng và quản lí hệ thống máy chủ 

1.1. Tổng quan về ảo hóa 

Ảo hóa không còn là một khái niệm xa lạ đối với những người làm việc trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin (CNTT). Khi nhắc đến ảo hóa, những người sử dụng máy tính thông 

thường hay nghĩ tới những chương trình ảo hóa trên máy tính. Còn trong khuôn khổ của 

nghiên cứu, bài báo tập trung vào hướng ‘Ảo hóa máy chủ’. Vậy ‘ảo hóa’ là gì? Về mặt ngữ 

nghĩa, ảo hóa được hiểu là biến đổi thứ gì đó thành ‘không có thực’. Còn trong ngành công 

nghệ thông tin, ‘ảo hóa’ là một thuật ngữ dùng để chỉ việc tạo ra các đối tượng không có thực 
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(ảo) mô phỏng theo đối tượng có thực. Các đối tượng có thực là các đối tượng tồn tại ở mức 

vật lý, còn những đối tượng ảo tồn tại ở mức logic. Các đối tượng ở đây là các tài nguyên 

công nghệ thông tin.Việc tồn tại hay không phụ thuộc vào góc nhìn của những bên tham gia 

vào quá trình ảo hóa và tương tác với đối tượng ảo hóa. 

1.2. Ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin 

Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm 

nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế 

phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước. Tổng quát hóa, hệ thống công nghệ thông tin 

cấu thành từ 3 thành phần cơ bản: “Cơ sở hạ tầng”, “nền tảng” và “phần mềm” (thuật ngữ 

tiếng Anh tương ứng là “Infrastructure”, “Platform” và “Software”). Nếu tiếp tục phân tích cụ 

thể hơn 3 thành phần này, có thể đưa ra một mô hình phân tầng về các thành phần tạo nên một 

hệ thống công nghệ thông tin, như hình 1. 

   
Hình 1. Ba yếu tố cấu thành hệ thống CNTT &  

Mô hình phân tầng các thành phần của hệ thống CNTT 

Như đã trình bày, việc nghiên cứu công nghệ, xây dựng và triển khai hệ thống sẽ chủ 

yếu tập trung vào thành phần Cơ sở hạ tầng. Nhìn vào mô hình phân tầng, cơ sở hạ tầng bao 

gồm 3 thành phần cơ bản sau: mạng (Networking), lưu trữ (Storage) và máy chủ (Server). 

Đây là 3 thành phần cơ bản của một hệ thống cơ sở hạ tầng. Việc xây dựng, triển khai và quản 

lý hệ thống chính là xây dựng, triển khai và quản lý 3 hệ thống cơ bản này và mối quan hệ của 

chúng với nhau. Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại có thể bổ sung thêm thành phần: 

Ảo hóa (Virtualization). Đây chính là công nghệ chủ đạo được tập trung nghiên cứu và trình 

bày trong bài báo. Khi xuất hiện thành phần ảo hóa, thành phần Máy chủ sẽ được chia làm 2 

thành phần là: phần cứng/thiết bị máy chủ (Server Hardware) và máy chủ (Servers). Khi có 

thành phần ảo hóa tham gia vào hệ thống cơ sở hạ tầng, khái niệm máy chủ trở thành hệ thống 

các máy chủ vật lý và máy chủ ảo. 

1.3. Phân loại ảo hóa 

Trong mô hình phân tầng hệ thống, ảo hóa là một lớp thuộc nhóm Cơ sở hạ tầng, với 

các thành phần mạng, lưu trữ, phần cứng, máy chủ, cơ sở dữ liệu. Ngoài ra còn các nhóm nền 

tảng với hệ điều hành, nhóm phần mềm với dữ liệu, ứng dụng.  

Về mặt lý thuyết, xét trên góc độ hệ thống, ảo hóa có thể được thực hiện trên bất kì 

thành phần nào của hệ thống; và thực tế cũng hoàn toàn như vậy. Nếu xét theo tiêu chí “Đối 

tượng được ảo hóa”, ảo hóa bao gồm một số cặp: ảo hóa máy chủ (server virtualization) và ảo 

hóa desktop (client virtualization); ảo hóa phần cứng (hardware virtualization) và ảo hóa phần 

mềm (software virtualization); ảo hóa mạng (network virtualization), ảo hóa lưu trữ (storage 

virtualization); ảo hóa cơ sở dữ liệu (database virtualization) và ảo hóa dữ liệu (data 

virtualization); ảo hóa hệ điều hành (OS virtualization), ảo hóa ứng dụng (application 

virtualization), ảo hóa dịch vụ (service virtualization); ảo hóa bộ nhớ (memory virtualization). 
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Như vậy, có rất nhiều đối tượng để áp dụng thực hiện ảo hóa, và với mỗi đối tượng lại có 

những công nghệ ảo hóa tương ứng. Trong các đối tượng được nêu ở trên, đa số các đối tượng 

trước khi thực hiện ảo hóa cũng là một đối tượng dạng logic. Đối tượng Phần cứng thuộc 

dạng vật lý nên việc ảo hóa phần cứng cần được quan tâm. Một tiêu chí được xét nữa đối với 

ảo hóa phần cứng, đó là cách thức ảo hóa. Khi đó ảo hóa phần cứng lại được chia thành các 

dạng sau đây: Ảo hóa toàn phần (full virtualizion); ảo hóa cục bộ/một phần (partial 

virtualization); ảo hóa song song (para-virtualization hay OS-assissted virtualization); ảo hóa 

hỗ trợ phần cứng (hardware-assissted virtualization). 

1.4. Ảo hóa với hệ thống máy chủ 

Ảo hóa máy chủ là việc thực hiện ảo hóa trên máy chủ vật lý để tạo ra sản phẩm là các 

máy chủ ảo. 

Khái quát về máy chủ và ảo hóa máy chủ: máy chủ (Server) - khi nhắc đến máy chủ, 

tất cả mọi người thường liên tưởng tới những cỗ máy tính lớn, thiết kế đặc biệt, kết nối mạng 

tốc độ cao và có cấu hình mạnh mẽ. Trong thực tế, máy chủ không quá khác biệt so với máy 

tính thông thường. Máy chủ là những máy tính mà trên đó được cài đặt các phần mềm có 

nhiệm vụ xác định, nhằm cung cấp một hoặc một số dịch vụ hay tài nguyên nhất định cho các 

máy tính khác - các máy trạm (Client) - thông qua mạng máy tính. Tùy thuộc vào quy mô mà 

máy chủ phục vụ, sức mạnh của máy chủ cũng phải tương xứng. Hiện nay với công nghệ thiết 

kế bộ xử lý phát triển, các bộ xử lý (CPU) của máy chủ với đa nhân, đa luồng, cho phép các 

máy chủ có khả năng chạy các tác vụ phức tạp một cách dễ dàng.  

Với cách thức truyền thống, nhà quản trị hệ thống thường dành riêng mỗi máy chủ cho 

một ứng dụng hoặc nhiệm vụ cụ thể. Rất nhiều trong số các tác vụ này không hoạt động giống 

như các tác vụ còn lại, mỗi tác vụ đòi hỏi nhu cầu cần có một máy chủ chuyên dụng riêng cho 

nó. Một ứng dụng trên mỗi máy chủ cũng giúp người quản lý dễ dàng hơn để trong việc theo 

dõi những sự cố khi phát sinh khi chúng xảy ra. Trên quan điểm kĩ thuật đây là cách thức đơn 

giản để xây dựng một mạng máy tính. Máy chủ trong trường hợp này là một máy chủ độc lập. 

Mặc dù vậy có một số vấn đề với phát sinh với phương pháp này. Một là, phương pháp không 

tận dụng hết được sức mạnh xử lý tính toán của các máy chủ hiện đại. Theo thống kê của các 

hãng công nghệ máy chủ, hầu hết các máy chủ chỉ tận dụng được một phần nhỏ trong toàn bộ 

khả năng xử lý tổng thể của chúng. Rất nhiều thời gian máy chủ nằm trong tình trạng “nhàn 

rỗi” trong khi một số lúc khác lại trở nên quá tải.  

Một vấn đề khác là khi một mạng máy tính mở rộng hơn và phức tạp hơn, các máy 

chủ bắt đầu tốn nhiều không gian vật lý. Một trung tâm dữ liệu có thể trở nên quá tải với rack 

máy chủ, tiêu thụ rất nhiều năng lượng và tỏa ra nhiều nhiệt. Ảo hóa máy chủ cố gắng để giải 

quyết cả hai vấn đề chỉ bằng một cách thức duy nhất. Bằng cách sử dụng phần mềm thiết kế 

đặc biệt (phần mềm ảo hóa), một quản trị viên có thể chuyển đổi một máy chủ vật lý thành 

nhiều máy ảo. Mỗi máy chủ ảo hoạt động như một thiết bị vật lý độc lập, nhưng lại tồn tại ở 

dạng logic, có khả năng chạy hệ điều hành (OS) riêng của mình. Về lý thuyết, có thể tạo nhiều 

các máy chủ ảo đủ để tận dụng được toàn bộ sức mạnh xử lý của máy chủ vật lý (mặc dù 

trong thực tế việc này không phải luôn là ý tưởng hay). Ảo hóa không phải là một khái niệm 

mới. Các nhà nghiên cứu công nghệ đã tạo ra các máy ảo trên các siêu máy tính trong nhiều 

thập kỷ trước. Nhưng công nghệ ảo hóa chỉ thực sự trở nên phát triển mạnh mẽ kể khoảng 10 

năm trở lại đây. Trong thế giới của công nghệ thông tin, máy chủ ảo hóa luôn là một chủ đề 

nóng. Nó vẫn là một công nghệ không lỗi thời và một số nhà phát triển cung cấp các hướng 

tiếp cận khác nhau.  

Lí do sử dụng máy chủ ảo hóa: theo [1], có nhiều nguyên nhân để các đơn vị và tổ 

chức đã, đang sẽ và đầu tư vào máy chủ ảo hóa. Một trong số lý do là sự tính toán trong chi 

phí đầu tư hệ thống, trong khi các nơi khác là việc giải quyết những vấn đề kỹ thuật: Ảo hóa 

máy chủ giúp giảm thiểu không gian sử dụng thông qua tính hợp nhất. Trường hợp phổ biến 

trong thực tế (đã đề cập ở phần đầu) là dành mỗi máy chủ cho một ứng dụng duy nhất. Nếu 

một số ứng dụng chỉ sử dụng một lượng nhỏ sức mạnh xử lý, nhà quản trị có thể hợp nhất một 
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số máy vào một máy chủ vật lý với môi trường ảo hóa. Đối với các hệ thống có hàng trăm, 

thậm chí hàng ngàn máy chủ, không gian vật lý cần thiết có thể được giảm đi đáng kể. Ảo hóa 

máy chủ cung cấp giải pháp cho các hệ thống thực hiện việc dự phòng mà không cần phải 

mua thêm phần cứng bổ sung. Dự phòng dùng để chạy các ứng dụng tương tự nhau trên nhiều 

máy chủ. Đó là một biện pháp an toàn - nếu một máy chủ vì lý do nào đó bị trục trặc, một 

máy chủ khác vẫn sẽ tiếp tục chạy các ứng dụng tương tự thay thế. Điều này làm giảm thiểu 

bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào. Sẽ rất vô nghĩa nếu xây dựng hai máy chủ ảo thực hiện cùng 

một ứng dụng trên cùng một máy chủ vật lý. Nếu máy chủ vật lý bị treo, hỏng, cả hai máy chủ 

ảo cũng sẽ cùng trục trặc. Trong hầu hết các trường hợp, nhà quản trị sẽ tạo ra các máy chủ ảo 

dự phòng trên máy vật lý khác nhau. 

Các máy chủ ảo cho phép người lập trình và hệ thống độc lập có thể kiểm tra các ứng 

dụng hoặc hệ điều hành mới. Thay vì mua một máy vật lý chuyên dụng, nhà quản trị có thể 

tạo ra một máy chủ ảo trên một máy tính hiện có. Bởi vì mỗi máy chủ ảo là độc lập trong mối 

quan hệ với tất cả các máy chủ khác, các lập trình viên có thể chạy phần mềm mà không phải 

lo lắng về việc ảnh hưởng đến các ứng dụng khác. Phần cứng máy chủ sẽ dần trở nên lỗi thời, 

và chuyển đổi từ hệ thống này một hệ thống khác thường khá khó khăn. Để tiếp tục cho phép 

các dịch vụ được cung cấp bởi các hệ thống cũ - tận dụng hệ thống - một nhà quản trị có thể 

tạo ra một phiên bản ảo của phần cứng cũ trên các máy chủ hiện tại. Xét trên quan điểm ứng 

dụng, vẫn không có gì thay đổi. Các chương trình được thực hiện như thể là chúng vẫn còn 

chạy trên các phần cứng cũ. Điều này có thể cho các đơn vị thêm thời gian để chuyển đổi sang 

quy trình mới mà không phải lo lắng về các lỗi phần cứng, đặc biệt là nếu các công ty sản 

xuất phần cứng cũ không còn hoặc không thể sửa chữa thiết bị bị hỏng. 

Một tính năng quan trọng với máy chủ ảo hóa được gọi là di chuyển/di trú máy ảo. Di 

trú liên quan đến di chuyển một môi trường máy chủ từ nơi này sang một nơi khác. Với phần 

cứng và phần mềm, nó có thể di chuyển một máy chủ ảo từ một máy vật lý trong mạng này 

sang một mạng khác. Ban đầu, điều này chỉ khả thi nếu như cả hai máy vật lý chạy trên cùng 

một phần cứng, hệ thống và bộ xử lý. Tuy nhiên bây giờ có thể di trú các máy chủ ảo từ một 

máy vật lý này sang máy vật lý khác ngay cả khi cả hai máy có bộ vi xử lý khác nhau, nhưng 

chỉ khi các bộ xử lý từ cùng nhà sản xuất. Trong khi di trú một máy chủ ảo từ một máy vật lý 

này sang một máy vật lý khác xuất hiện sau này, quá trình chuyển đổi một máy chủ vật lý 

thành một máy chủ ảo cũng được coi là di trú. Cụ thể, đó là di trú dạng vật lý - sang - ảo (P2V 

- physical-to-virtual). Mỗi máy chủ vật lý có thể chứa nhiều máy chủ ảo. Đôi khi, nhà quản trị 

muốn chuyển một máy ảo từ máy vật lý này sang một máy khác. Việc đó được gọi là sự di trú 

dạng ảo - sang - ảo (V2V). Nhà quản trị sử sụng phần mềm đặc biệt để chuyển máy ảo tới 

máy vật lý. Hiện nay các công cụ quản lý ảo hóa như VMware có một bản cài đặt riêng phục 

vụ việc chuyển đổi. Trong khi máy ảo có thể chạy trên hệ thống điều hành riêng, các máy vật 

lý cần phải có cùng hệ điều hành cơ bản để tương thích với các máy khác. Hai máy vật lý sử 

dụng kết nối mạng để gửi máy ảo từ máy này sang máy kia. Nhà quản trị có thể thực hiện điều 

này nếu như họ duy trì được hoạt động của máy vật lý hoặc cân bằng tải công việc của hệ 

thống. 

Các dạng ảo hóa máy chủ: như đã đề cập trong phần phân loại ảo hóa, ảo hóa có rất 

nhiều dạng. Đối với ảo hóa máy chủ, có ba cách để tạo ra các máy chủ ảo: ảo hóa toàn phần 

(Full virtualization), ảo hóa song song (Para-virtualization) và ảo hóa mức hệ điều hành (OS-

level virtualization). Tất cả các dạng này đều cùng có một số đặc điểm chung. Các máy chủ 

vật lý được gọi là máy chủ (Host). Các máy chủ ảo được gọi là máy khách (Guest). Các máy 

chủ ảo hoạt động giống như máy vật lý. Mỗi dạng sử dụng một cách tiếp cận khác nhau để 

phân bổ các tài nguyên máy chủ vật lý với nhu cầu của máy chủ ảo.  

Ảo hóa toàn phần sử dụng một loại phần mềm đặc biệt được gọi là một Hypervisor. 

Hypervisor tương tác trực tiếp với các CPU máy chủ vật lý và không gian lưu trữ (đĩa cứng). 

Hypervisor hoạt động như là nền tảng cho các hệ điều hành của máy chủ ảo. Hypervisor giữ 

mỗi máy chủ ảo hoàn toàn độc lập và không nhận biết được các máy chủ ảo khác cũng đang 
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chạy trên máy vật lý. Mỗi Guest chạy trên hệ điều hành riêng của mình - trên cùng một hệ 

thống có thể có một Guest đang chạy trên Linux và một máy khác chạy trên Windows. 

Hypervisor giám sát tài nguyên của máy chủ vật lý. Như các máy chủ ảo chạy các ứng dụng, 

các Hypervisor chuyển tiếp tài nguyên từ một máy vật lý đến máy chủ ảo thích hợp (hình 2a). 

Tất nhiên các Hypervisor có nhu cầu xử lý riêng của bản thân chúng, có nghĩa là các máy chủ 

vật lý phải dự trữ một lượng sức mạnh xử lý và tài nguyên để chạy các ứng dụng Hypervisor. 

Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của máy chủ và làm chậm các ứng dụng. 

Phương pháp tiếp cận ảo hóa song song có một chút khác biệt (hình 2b). Không giống như kỹ 

thuật ảo hóa toàn phần, các Guest trong một hệ thống ảo hóa song song nhận biết được một 

Guest khác. Một Hypervisor của ảo hóa song song không cần nhiều sức mạnh xử lý để quản 

lý các hệ điều hành Guest, bởi vì mỗi hệ điều hành đã nhận biết được yêu cầu các hệ điều 

hành khác được đặt trên các máy chủ vật lý. Toàn bộ hệ thống hoạt động với nhau như một 

đơn vị gắn kết. Phương pháp tiếp cận ảo hóa mức hệ điều hành hóa không sử dụng một 

Hypervisor nào cả. Thay vào đó, khả năng ảo hóa là một phần của hệ điều hành máy chủ 

Host, thực hiện tất cả các chức năng của một Hypervisor ảo hóa toàn phần (hình 2c). Hạn chế 

lớn nhất của phương pháp này là tất cả các Guest phải cùng chạy một hệ điều hành. Mỗi máy 

chủ ảo vẫn còn độc lập với tất cả những máy khác, nhưng không thể trộn lẫn và kết hợp các 

hệ điều hành giữa chúng. Bởi vì tất cả các hệ điều hành khách phải giống nhau, điều này được 

gọi là một ‘môi trường đồng nhất’. 
 

 
a. Ảo hóa toàn phần                b. Ảo hóa song song          c. Ảo hóa mức hệ điều hành 

Hình 2. Các dạng ảo hóa máy chủ 
 

Vậy phương pháp nào là tốt nhất? Chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu của nhà quản trị. 

Nếu tất cả máy chủ vật lý của quản trị viên chạy trên cùng hệ điều hành tương tự nhau, khi đó 

cách tiếp cận ảo hóa mức hệ điều hành có lẽ làm việc tốt nhất. Hệ thống mức hệ điều hành có 

xu hướng nhanh hơn và hiệu quả hơn các phương pháp khác. Mặt khác, nếu nhà quản trị máy 

chủ đang chạy trên hệ điều hành khác nhau, ảo hóa song song có thể là một lựa chọn tốt hơn. 

Trước đây nhược điểm đối với các hệ thống ảo hóa song song là sự hỗ trợ kỹ thuật ảo hóa này 

tương đối mới và chỉ có một vài công ty cung cấp phần mềm ảo hóa song song. Tuy nhiên 

hiện tại nhiều công ty phát triển hỗ trợ ảo hóa song song và có thể dần thay thế ảo hóa toàn 

phần trong thời gian tới. 

Hạn chế của máy chủ ảo hóa: những lợi ích của ảo hóa máy chủ có thể rất hấp dẫn 

người sử dụng, song mọi công nghệ đều tồn tại những mặt hạn chế. Điều quan trọng đối với 

một quản trị để nghiên cứu công nghệ ảo hóa máy chủ và kiến trúc mạng riêng của mình là 

cần phải cố gắng thiết kế một giải pháp trước khi triển khai ảo hóa trên hệ thống. Đối với các 

máy chủ dành riêng cho các ứng dụng với yêu cầu cao về sức mạnh xử lý, ảo hóa không phải 

là một lựa chọn tốt. Đó là bởi vì, về cơ bản ảo hóa cơ phân chia sức mạnh xử lý của máy chủ 

lên các máy chủ ảo. Khi sức mạnh xử lý của máy chủ không thể đáp ứng nhu cầu ứng dụng, 

tất cả mọi thứ sẽ chậm lại. Các tác vụ đáng lẽ không cần phải mất nhiều thời gian để hoàn 

thành lại tốn hàng giờ. Tệ hơn nữa, có khả năng là hệ thống sẽ treo nếu máy chủ không thể 

đáp ứng nhu cầu xử lý. Nhà quản trị nên có một cái nhìn cận cảnh mức độ sử dụng CPU trước 

khi phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy ảo. Cũng sẽ thiếu khôn ngoan khi làm 
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CPU của máy chủ quá tải bằng cách tạo ra quá nhiều máy chủ ảo trên một máy vật lý. Một 

máy chủ vật lý càng phải hỗ trợ nhiều máy ảo, mỗi máy chủ ảo càng nhận được ít sức mạnh 

xử lý. Ngoài ra, lượng không gian lưu trữ (đĩa cứng) trên máy chủ vật lý là có hạn chế. Quá 

nhiều máy chủ ảo có thể ảnh hưởng đến khả năng của máy chủ để lưu trữ dữ liệu. Một hạn 

chế khác là di trú. Hiện tại, chỉ có thể di trú một máy chủ ảo từ một máy vật lý này sang máy 

khác nếu cả hai máy vật lý sử dụng cùng bộ vi xử lý của một nhà sản xuất. Nếu một mạng sử 

dụng một máy chủ chạy trên bộ xử lý Intel và một là sử dụng một bộ xử lý AMD, không thể 

chuyển một máy chủ ảo từ một máy vật lý sang máy khác. Tại sao một quản trị viên di trú 

một máy chủ ảo? Nếu một máy chủ vật lý đòi hỏi phải bảo trì, việc chuyển các máy chủ ảo 

qua các máy chủ vật lý khác có thể làm giảm lượng thời - gian - chết của ứng dụng. Nếu việc 

di trú không phải là lựa chọn, khi đó tất cả các ứng dụng đang chạy trên các máy chủ ảo được 

lưu trữ trên máy vật lý sẽ không sẵn có trong khi bảo trì. 

Nhiều tổ chức đã và đang đầu tư vào ảo hóa máy chủ mặc dù nó có những giới hạn. 

Với những tiến bộ công nghệ ảo hóa máy chủ, nhu cầu cần các trung tâm dữ liệu khổng lồ có 

thể giảm. Việc tiêu thụ điện năng máy chủ và sản lượng nhiệt sinh ra cũng có thể làm giảm, 

làm cho việc sử dụng máy chủ không chỉ hấp dẫn về mặt tài chính, mà còn là một sáng kiến 

xanh. Đối với các hệ thống mạng sử dụng các máy chủ tận dụng gần như toàn bộ tiềm năng 

của mình, có thể thấy, hệ thống mạng máy tính sẽ hiệu quả hơn.  

1.5. Ảo hóa với Hypervisor 

Như đã đề cập trong phần ảo hóa máy chủ, ảo hóa máy chủ gồm 2 dạng cơ bản là ảo 

hóa với Hypervisor và ảo hóa không sử dụng Hypervisor. Xét về phương pháp ảo hóa, ảo hóa 

với Hypervisor bao gồm ảo hóa toàn phần, ảo hóa song song. Ảo hóa mức hệ điều hành là 

dạng ảo hóa không sử dụng Hypervisor. 

Một số thuật ngữ khi nhắc đến ảo hóa Hypervisor: Hypervisor là một phần mềm (hoặc 

một firmware) được cài đặt trên hệ thống thiết bị phần cứng, có nhiệm vụ thực hiện ảo hóa tài 

nguyên vật lý của máy vật lý (Host) và cấp phát/chia sẻ cho các hệ điều hành của máy ảo 

(Guest). Host là máy chủ vật lý, máy chủ được cài đặt hay máy chủ thực hiện ảo hóa. 

Hypervisor được cài đặt trên Host. Guest là máy chủ logic, máy chủ ảo hay máy chủ được tạo 

thành sau khi ảo hóa. Virtual Machine (VM) hay máy ảo, là sản phẩm của việc ảo hóa. 

So sánh ảo hóa Hypervisor với không sử dụng Hypervisor: Với ảo hóa không sử dụng 

Hypervisor, thông thường là ảo hóa mức hệ điều hành, hệ điều hành đóng vai trò trực tiếp 

trong việc quản lý tài nguyên vật lý và cấp phát cho các máy ảo, tạo môi trường ảo hóa. Các 

máy ảo thực chất giống như các chiếc hộp kín (Box/Container) cô lập một phần hệ điều hành 

cùng với tài nguyên hệ thống. Vì vậy, loại ảo hóa này còn được coi là Ảo hóa với Container. 

Phân loại Hypervisor: Có hai loại Hypervisor: Hypervisor loại 1 (Bare - metal) chạy 

trực tiếp trên hệ thống phần cứng. Hypervisor loại 2 (Hosted) chạy trên một hệ điều hành 

Host cung cấp các dịch vụ ảo hóa. Hypervisor loại 1 chạy trực tiếp trên phần cứng của hệ 

thống và truy cập trực tiếp vào lớp phần cứng vật lý nằm dưới để điều khiển phần cứng và 

quản lý các máy ảo (hình 3a). Chúng thường được gọi là bare - metal (hay native) Hypervisor. 

Hypervisor hiện đang ngày càng phổ biến với các nền tảng ảo hóa, việc xây dựng Hypervisor 

trong firmware mang lại hiệu quả hơn. Rất nhiều các công cụ ảo hóa xây dựng trên 

Hypervisor loại 1 như Vmware ESX/ESXi, MS HyperV, Xen,… Hypervisor loại 2 là một lớp 

ảo hóa được cài đặt trên một hệ điều hành Host. Hệ điều hành Host truy cập trực tiếp tới phần 

cứng của máy vật lý và có trách nhiệm quản lí các dịch vụ cơ bản của máy vật lý. Hypervisor 

loại 2 tạo ra môi trường máy ảo, hoạt động như một ứng dụng có khả năng hỗ trợ nhiều OS, 

và gọi liên kết tới CPU, bộ nhớ, đĩa, mạng và các tài nguyên khác thông qua hệ điều hành 

Host (hình 3b). Hypervisor phổ biến ở thời kì đầu ảo hóa do việc cài đặt đơn giản. Một số 

công cụ ảo hóa Hypervisor loại 2 như VirtualBox,… 
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a. Hypervisor loại 1 (Bare - metal)       b.  Hypervisor loại 2 (Hosted) 

Hình 3. Các loại Hypervisor 

KVM là trường hợp đặc biệt, do nằm trong nhân của Linux nên khi cài đặt KVM cần 

cài đặt hệ điều hành Linux, do đó KVM có thể xếp vào Hypervisor loại 2. Tuy nhiên KVM lại 

truy cập trực tiếp tài nguyên không thông qua hệ điều hành nên lại có thể được xếp vào 

Hypervisor loại 1. 

Lựa chọn Hypervisor: một trong những cách tốt nhất để xác định Hypervisor nào đáp 

ứng nhu cầu là so sánh số liệu hiệu suất của chúng. Số liệu bao gồm số lượng CPU, kích 

thước bộ nhớ tối đa được hỗ trợ với Host và Guest, sự hỗ trợ cho bộ vi xử lý ảo,… Nhưng chỉ 

với một mình số liệu thì không thể xác định đúng sự lựa chọn. Ngoài khả năng của 

Hypervisor, cũng phải xác định các hệ điều hành Guest mà mỗi Hypervisor hỗ trợ. Nếu đang 

chạy hệ thống không đồng nhất về môi trường hệ điều hành trong mạng, khi đó sẽ phải chọn 

Hypervisor hỗ trợ cho hệ điều hành đang chạy. Nếu chạy một mạng đồng nhất dựa trên 

Windows hoặc Linux, khi đó việc Hypervisor hỗ trợ ít hệ điều hành hơn vẫn có thể phù hợp 

với nhu cầu. Mọi Hypervisor không được tạo ra giống nhau, nhưng tất cả đều cung cấp các 

tính năng gần như tương tự nhau. Hiểu biết về các tính năng của chúng cũng như các hệ điều 

hành Guest chúng hỗ trợ là một khía cạnh quan trọng trong quá trình lựa chọn bất kỳ 

Hypervisor ảo hóa nào. So sánh các thông tin này với những yêu cầu của tổ chức sẽ là điểm 

cốt lõi tới quyết định thực hiện.  

Một số yếu tố sau đây nên được kiểm tra trước khi chọn một Hypervisor phù hợp.  

Hiệu năng máy ảo: hệ thống ảo nên đáp ứng bằng hoặc thậm chí vượt qua hiệu năng 

của hệ thống vật lý tương đương đang thực hiện ảo, ít nhất là liên quan đến các ứng dụng 

trong mỗi máy chủ,... Trường hợp lý tưởng, người quản trị muốn Hypervisor tối ưu hóa các 

tài nguyên nhằm đặt được hiệu năng tối đa cho mỗi máy ảo. Câu hỏi đặt ra là có thể sẵn sàng 

trả bao nhiêu cho việc tối ưu hóa này. Kích thước hoặc nhiệm vụ dự án thường xác định giá 

trị của việc tối ưu hóa trên.  

Quản lý bộ nhớ: tìm kiếm sự hỗ trợ cho ảo hóa bộ nhớ của hệ thống. Tính sẵn sàng 

cao (HA - High availability): mỗi nhà cung cấp lớn đều có giải pháp sẵn sàng cao của riêng 

của họ và những giải pháp đạt được nó có thể cực kỳ khác nhau, phương pháp tiếp cận từ rất 

phức tạp cho đến đơn giản. Hiểu biết về công tác phòng chống thảm họa và phương pháp 

phục hồi thảm họa cho mỗi hệ thống là rất quan trọng.  

Di trú trực tiếp (Live migration): di trú trực tiếp là vô cùng quan trọng đối với người 

dùng; cùng với sự hỗ trợ cho sự di trú trực tiếp trên nền tảng khác nhau và khả năng di trú 

trực tiếp đồng thời hai hoặc nhiều máy ảo, cần phải xem xét cẩn thận Hypervisor cung cấp ở 

khía cạnh này.  

Mạng, lưu trữ và bảo mật: về vấn đề mạng, Hypervisors nên hỗ trợ card giao tiếp 

mạng (NIC) phối hợp và cân bằng tải, mạng cô lập Unicast, hỗ trợ trunking mạng ảo cục bộ 

(VLAN) tiêu chuẩn (802.1Q),… Mỗi Hypervisor cũng nên hỗ trợ hỗ iSCSI và Fibre Channel - 

hỗ trợ phần mềm bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp và lưu trữ mạng, với một số tùy chọn cho các 

công cụ và các thư viện API, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), và khả năng tương thích 

của đĩa ảo đa - Hypervisor,…  

Tính năng quản lý: tìm kiếm các tính năng quản lý như Simple Network Management 

Protocol (SNMP), tích hợp với phần mềm quản lý khác, và độ chịu lỗi của quản lý máy chủ - 

các tính năng này là vô giá với một Hypervisor. Các thông tin như thông số kỹ thuật, đặc tính 
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của những giải pháp ảo hóa và các loại hypervisor do các hãng công nghệ lớn phát triển cùng 

sự so sánh tương quan giữa chúng được cung cấp một cách khá chi tiết tại [2]. 

2. Ảo hóa mã nguồn mở KVM 

2.1. Tổng quan về ảo hóa KVM 

KVM (viết tắt của Kernel-based Virtual Machine) là một giải pháp ảo hóa toàn phần 

cho Linux. KVM là một module trên kernel Linux, giúp Linux có thể thực hiện ảo hóa, với sự 

hỗ trợ của QEMU (QEMU viết tắt của Quick Emulator, là một hypervisor loại Hosted mã 

nguồn mở miễn phí thực hiện việc ảo hóa phần cứng). 

Sơ lược về KVM: các thông tin về KVM được cung cấp trên website chính thức của 

KVM [3]. Theo tham khảo từ [4], KVM là một giải pháp ảo của Linux trên phần cứng x86 có 

hỗ trợ ảo hóa (Intel VT hoặc AMD-V). Sự hỗ trợ có giới hạn cho ảo hóa song song cũng có 

mặt trên máy tính Linux và Windows dưới dạng một trình điều khiển mạng ảo hóa song song. 

KVM hiện tại được thiết kế để giao tiếp với nhân kernel thông qua một moldule được nạp vào 

nhân. Các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm một loạt các hệ điều hành như Linux, 

BSD, Solaris, Windows, Haiku, ReactOS và hệ điều hành nghiên cứu AROS. Một bản vá của 

KVM (qemu) có thể chạy được trên Mac OS X.  

Lưu ý rằng KVM không tự thực hiện bắt kì sự giả lập nào; thay vào đó, một chương 

trình người dùng sử dụng giao tiếp/dev/kvm để cài đặt không gian địa chỉ, mô phỏng I/O của 

Guest ảo và đưa các hiển thị hình ảnh của chúng lên trên hiển thị của Host. Trong kiến trúc 

KVM, máy ảo được thực thi như các tiến trình thông thường của Linux, lịch trình thực hiện 

như lịch trình tiêu chuẩn của Linux. Trong thực tế mỗi CPU ảo xuất hiện như một xử lý thông 

thường của Linux. Điều này cho phép KVM thừa hưởng tất cả các tính năng của nhân Linux. 

Sự giả lập thiết bị thực hiện bởi một phiên bản qemu đã được sửa đổi để cung cấp BIOS, PCI, 

bus USB ảo, và một tập các thiết bị tiêu chuẩn ảo như điều khiển đĩa IDE và SCSI, card 

mạng,... 

Tính năng: những tính năng then chốt của KVM [4]. 

Bảo mật: kể từ khi máy ảo được thực thi như một tiến trình của Linux, điều này sẽ 

thúc đấy mô hình bảo mật tiêu chuẩn Linux để cung cấp các sự cách ly và kiểm soát tài 

nguyên. Nhân Linux sử dụng SELinux (Security-Enhanced Linux) để thêm điều khiển truy 

nhập bắt buộc, bảo mật đa cấp độ và để thực thi chính sách. SELinux cung cấp sự cách ly tài 

nguyên cho các tiến trình đang chạy trên nhân của Linux.  

Quản lí bộ nhớ: KVM kế thừa tính năng quản lý bộ nhớ mạnh mẽ từ Linux. Bộ nhớ 

của máy ảo được lưu trữ tương tự như bộ nhớ thực, cho bất kỳ tiến trình Linux khác và có thể 

được ‘swap’, được hỗ trợ bởi các trang kích thước cho hiệu suất tốt hơn, chia sẻ, hoặc được 

hỗ trợ bởi file đĩa. Hỗ trợ NUMA (Khôngn-Uniform Memory Access, bộ nhớ thiết kế cho các 

bộ đa xử lý) cho phép các máy ảo truy cập hiệu quả vào bộ nhớ kích thước lớn. KVM hỗ trợ 

tính năng ảo hóa bộ nhớ mới nhất từ các nhà cung cấp CPU với sự hỗ trợ cho Extended Page 

Table (EPT) của Intel và Rapid Virtualization Indexing (RVI) của AMD nhằm giảm việc sử 

dụng CPU và thông lượng cao hơn. Chia sẻ trang bộ nhớ được hỗ trợ thông qua một tính năng 

của nhân được gọi là Kernel Same-page Merging (KSM). KSM quét bộ nhớ của mỗi máy ảo 

và chỗ nào các ảo máy có trang bộ nhớ giống hệt nhau, KSM sẽ gộp vào một trang duy nhất 

và chia sẻ nó giữa các máy ảo, chỉ lưu trữ một bản sao. Nếu một máy Guest cố gắng thay đổi 

trang chia sẻ này, Guest sẽ được cung cấp bản sao riêng dành riêng cho nó.  

Lưu trữ: KVM có thể sử dụng bất kỳ loại lưu trữ nào được hỗ trợ bởi Linux để lưu trữ 

ảnh máy ảo, bao gồm đĩa cục bộ với giao tiếp IDE, SCSI và SATA Network Attached Storage 

(NAS) bao gồm NFS và SAMBA/CIFS, hoặc SAN với hỗ trợ iSCSI và Fibre Channel. Đa 

đường dẫn I/O có thể được sử dụng để cải thiện thông lượng và phần dư dự phòng. Một lần 

nữa nhắc lại, vì KVM là một phần của nhân Linux, nó có thể tận dụng cơ sở hạ tầng lưu trữ 

đáng tin cậy đã được minh chứng với sự hỗ trợ từ tất cả nhà cung cấp lưu trữ hàng đầu; ngăn 

xếp lưu trữ của nó đã được chứng minh trong triển khai sản xuất. KVM cũng hỗ trợ ảnh máy 

ảo trên các hệ thống file chia sẻ như Global File System (GFS2) để cho phép ảnh máy ảo để 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

456                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                         

được chia sẻ giữa nhiều Host với nhau hoặc chia sẻ bằng cách sử dụng các ổ vật lý. Ảnh đĩa 

hỗ trợ thin provisioning cho phép cải thiện việc sử dụng lưu trữ bởi chỉ phân bổ lưu trữ khi 

cần thiết bởi máy ảo chứ không phải là phân bổ ứng trước toàn bộ lưu trữ. Định dạng đĩa cho 

KVM là QCOW2 bao gồm hỗ trợ cho chụp nhanh ảnh máy ảo (snapshot) cho phép nhiều mức 

chụp, nén và mã hóa.  

Di trú trực tiếp: KVM hỗ trợ di trú trực tiếp, cung cấp khả năng di chuyển máy ảo 

đang chạy giữa các Host vật lý mà không làm gián đoạn dịch vụ. Di trú trực tiếp là “trong 

suốt” đối với người dùng, máy ảo vẫn còn được “bật”, kết nối mạng vẫn hoạt động, và ứng 

dụng cho người dùng tiếp tục chạy trong khi máy ảo được chuyển tới một máy chủ vật lý mới. 

Ngoài việc di trú trực tiếp, KVM hỗ trợ lưu lại tình trạng hiện thời của máy ảo vào đĩa cứng, 

cho phép nó được lưu trữ và tiếp tục nguyên trạng tại một thời điểm sau đó.  

Trình điều khiển thiết bị: KVM hỗ trợ ảo hóa lai nơi mà trình điều khiển ảo hóa song 

song được cài đặt trong hệ điều hành Guest để cho phép các máy ảo sử dụng một giao tiếp I/O 

tối ưu hóa chứ không phải là thiết bị mô phỏng, nhằm cung cấp hiệu suất cao I/O cho các khối 

thiết bị và mạng. KVM Hypervisor sử dụng tiêu chuẩn VirtIO được phát triển bởi IBM và 

Red Hat kết hợp với cộng đồng Linux cho trình điều khiển ảo hóa song song; nó là một giao 

tiếp độc lập Hypervisor để xây dựng trình điều khiển thiết bị, cho phép cùng bộ các trình điều 

khiển thiết bị được sử dụng cho nhiều Hypervisor, cho phép khả năng tương tác của Guest tốt 

hơn. Trình điều khiển VirtIO chứa trong các nhân Linux mới (2.6.25 trở về sau), bao gồm 

trong Red Hat Enterprise Linux 4.8+ và 5,3+, và có sẵn cho Red Hat Enterprise Linux 3. Red 

Hat đã phát triển trình điều khiển VirtIO cho các Guest Microsoft Windows nhằm tối ưu hóa 

mạng và I/O đĩa, được chứng nhận theo chương trình chứng nhận Microsoft's Windows 

Hardware Quality Labs (WHQL) của Microsoft.  

Hiệu năng và khả năng mở rộng: KVM cũng thừa hưởng hiệu suất và khả năng mở 

rộng của Linux, hỗ trợ máy ảo với lên đến 16 CPU ảo và 256GB RAM, hệ thống Host với 

256 lõi và hơn 1TB RAM. Nó có thể cung cấp: Lên đến 95 - 135% hiệu suất tương đối so với 

bare-metal cho khối lượng công việc doanh nghiệp thực tế như SAP, Oracle, LAMP, và 

Microsoft Exchange. Hơn 1.2 triệu thông điệp mỗi giây và độ trễ trong khoảng 200 ms khi 

máy ảo chạy trên một máy chủ tiêu chuẩn. Tỷ lệ cao nhất với hơn 600 máy ảo chạy tải công 

việc doanh nghiệp trên một máy chủ duy nhất. Điều đó có nghĩa là KVM cho phép ngay cả 

các ứng dựng có khối lượng công việc yêu cầu cao nhất được ảo hóa.  

Quản lý các máy ảo: Có một số giải pháp quản lý máy ảo có sẵn bao gồm: 

Qemu/KVM: ta có thể chạy trực tiếp từ command line trên một máy KVM. Virsh: Một tập 

shell tối thiểu để quản lý các máy ảo. Virtual Machine Manager: còn được biết như là virt-

manager, giao diện đồ họa GUI để quản lý các máy ảo. Webvirtmgr: quản lý máy ảo với giao 

diện Web.  

Một số ưu khuyết điểm 

Mặt ưu điểm: KVM là một Hypervisor mới so với các giải pháp ảo hóa khác, modul 

kích thước nhỏ này tích hợp với nhân Linux cung cấp sự đơn giản trong việc thực hiện ảo hóa, 

cộng thêm sự tiếp tục hỗ trợ từ Linux và các nhà phát triển như RedHat. KVM khá linh hoạt; 

khi hệ điều hành Guest giao tiếp với một Hypervisor được tích hợp vào trong nhân Linux, 

chúng có thể đánh địa chỉ phần cứng trực tiếp trong mọi trường hợp mà không cần phải sửa 

đổi hệ điều hành ảo. Điều này khiến KVM thành một giải pháp nhanh hơn cho máy ảo. Các 

bản vá lỗi cho KVM tương thích với nhân Linux. Ảo hóa với KVM được thực hiện trong 

chính nhân Linux; hệ quả là điều đó khiến việc điều khiển các tiến trình ảo hóa trở nên dễ 

dàng.  

Mặt hạn chế: Không có công cụ mang tính phức tạp nào cho việc quản lý máy chủ 

KVM và các máy ảo. KVM vẫn cần phải cải thiện hỗ trợ mạng ảo, hỗ trợ lưu trữ ảo, bảo mật 

nâng cao, sẵn sàng cao (high availability), khả năng chịu lỗi, quản lý năng lượng, hỗ trợ 

HPC/thời gian thực, mở rộng khả năng CPU ảo, khả năng tương thích với nhà cung cấp, di 

động máy ảo, và xây dựng hệ thống các dịch vụ đám mây.  
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Các công cụ quản lí ảo hóa hỗ trợ KVM: hiện nay có rất nhiều công cụ quản lý ảo 

hóa, rất nhiều trong số đó hỗ trợ đa nền tảng, tức là hỗ trợ nhiều giải pháp ảo hóa khác nhau, 

trong đó có KVM. Số lượng các công cụ hỗ trợ KVM tương đối lớn, tuy nhiên, những công 

cụ chuyên biệt được phát triển dành riêng cho KVM lại hầu như thiếu. Đây là một trong 

những hạn chế lớn nhất của ảo hóa với KVM. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa không có 

công cụ hữu hiệu để làm việc cùng giải pháp ảo hóa này. Như đã đề cập trong phần trước, các 

ứng dụng được xây dựng và làm việc dựa trên Libvirt có khả năng ảo hóa mạnh mẽ.Công cụ 

virsh với giao diện dòng lệnh, các lệnh đơn giản nhưng tính linh hoạt cao. Công cụ virt-

manager với giao diện đồ họa hay webvirtmgr với giao diện web hoàn toàn có thể giúp nhà 

quản trị xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống với nền tảng ảo hóa KVM. Ngoài ra, với giải 

pháp công nghệ điện toán đám mây, việc sử dụng nền tảng ảo hóa KVM trong quá trình xây 

dựng và quản lý hệ thống là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Các giải pháp công cụ quản lý hệ 

thống với công nghệ đám mây như OpenStack hỗ trợ và lựa chọn KVM làm công cụ ảo hóa 

mặc định. 

2.2. Lựa chọn giải pháp ảo hóa với KVM 

Lựa chọn giải pháp để xây dựng và triển khai một hệ thống: như đã trình bày trong 

các phần trước, có thể thấy được sự đa dạng của các phương pháp và công cụ ảo hóa. Các nhà 

cung cấp đưa ra các giải pháp ảo hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng nhóm đối 

tượng sử dụng cụ thể. Từ các bản tính phí cho đến các bản thử nghiệm hay miễn phí, từ các 

giải pháp thương mại đóng cho đến giải pháp mã nguồn mở, từ các phiên bản quy mô nhỏ cho 

tới các doanh nghiệp lớn, từ các phiên bản tiêu chuẩn cho đến các phiên bản cao cấp, nhà 

quản trị hệ thống đang đứng trước rất nhiều sự lựa chọn nếu muốn triển khai ảo hóa cho hệ 

thống của mình. Tham khảo thêm về các giải pháp ảo hóa tại [2].  

Tuy nhiên để có thể xây dựng một giải pháp ảo hóa hợp lý nhất cho hệ thống thì 

không hề đơn giản. Có hay không nên áp dụng ảo hóa, sử dụng nền tảng nào, sử dụng công cụ 

nào để quản lý hệ thống sau ảo hóa,… thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Ngoài ra khi đã 

chọn lựa và triển giai một giải pháp ảo hóa, cũng chưa thể khẳng định ngay được giải pháp đó 

có thực sự hoàn hảo hoặc phù hợp với hệ thống hay chưa. Cần phải có rất nhiều thời gian theo 

dõi, vận hành, đưa ra đánh giá để biết được khả năng hoạt động của một nền tảng ảo hóa cụ 

thể trên hệ thống cụ thể. Thực tế sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh không thể nào lường hết, có 

thể nền tảng ảo hóa vận hành trơn tru trên hệ thống này nhưng lại có hiệu năng rất thấp trên 

hệ thống khác. Vậy nhà quản trị phải làm gì để có thể chọn lựa được một giải pháp ban đầu 

tạm coi là phù hợp, lựa chọn công cụ nào trong hàng tá công cụ đã liệt kê.  

Có thể thấy rằng, để đưa ra một giải pháp và thử nghiệm triển khai, ít nhất nên thực 

hiện một số công việc sau đây: phân tích và lên kế hoạch; cài đặt triển khai; vận hành và duy 

trì hệ thống. Đối với bước đầu tiên, cần phải hiểu rõ được chính hệ thống, từ cấu hình cho đến 

kiến trúc, tải trọng công việc của hệ thống. Sau khi đánh giá được điều này, nhà quản trị sẽ 

xác định nhu cầu cũng như mục đích sử dụng giải pháp ảo hóa. Xác định xem để có thể nắm 

được công cụ ảo hóa trong tay, cần phải trang bị các kiến thức chuyên môn nào, yêu cầu hệ 

thống ra sao. Sau đó, hãy lựa chọn công cụ ảo hóa phù hợp. 

Lựa chọn nền tảng ảo hóa: trong hàng loạt các nền tảng ảo hóa khác nhau, KVM là 

nền tảng ảo hóa mã nguồn mở trên Linux, nó được xây dựng như một module tích hợp vào 

nhân của Linux. Đối với những hệ thống thông thường, không yêu cầu các máy chủ có cấu 

hình quá mạnh, nên một giải pháp ảo hóa đòi hỏi cấu hình phần cứng trung bình sẽ rất hợp lý. 

Ngoài ra, tải công việc của hệ thống máy chủ là không cao, chỉ tập trung ở một số thời điểm 

nhất định. Vấn đề tiếp theo, một trong những vấn đề then chốt, ảnh hưởng lớn đến sự quyết 

định lựa chọn công cụ ảo hóa cũng như việc triển khai và duy trì hệ thống ảo hóa về lâu dài, 

đó chính là vấn đề kinh phí. Đối với các tổ chức hay doanh nghiệp có quy mô lớn, đòi hỏi một 

giải pháp ảo hóa mạnh mẽ và cao cấp, cung cấp các tính năng nâng cao hỗ trợ cho việc quản lí 

hệ thống lớn thì vấn đề kinh tế có thể không phải là chủ yếu, họ có thể chi trả để đổi lại được 

sự hoạt động ổn định, sử dụng và quản lý đơn giản. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ hay 
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các đơn vị trường học, không có quá nhiều nhu cầu về tính năng cao cấp, việc đầu tư cả một 

khoản tiền không nhỏ vào công cụ ảo hóa quả là lãng phí và bất hợp lý. Chi phí để mua bản 

quyền bản quyền ban đầu đôi khi không lớn, nhưng kinh phí bỏ ra để duy trì công nghệ và 

nhận hỗ trợ từ nhà cung cấp còn lớn hơn rất nhiều. Thật may mắn vì nó rất nhiều công cụ ảo 

hóa miễn phí, thậm chí các nhà cung cấp lớn vẫn đưa ra các phiên bản miễn phí cho những 

sản phẩm cao cấp của họ. Những sản phẩm miễn phí tuy có thể không cung cấp nhiều tính 

năng nâng cao nhưng không vì lẽ đó mà đấy lại là giải pháp kém chất lượng. Các công cụ ảo 

hóa phiên bản miễn phí như ESXi của Vmware, XenServer của Citrix là những ví dụ điển 

hình của công cụ miễn phí được đánh giá rất cao.  

Một hướng đi khác để chúng ta có thể tiếp cận giải pháp ảo hóa miễn phí chính là việc 

sử dụng các công cụ mã nguồn mở. Xen, KVM, những giải pháp ảo hóa mã nguồn mở tốt 

nhất trên nền Linux, hay công cụ ảo hóa mức OS OpenVZ có hiệu năng ảo hóa rất cao đều là 

những giải pháp sáng giá. Tuy nhiên, những phiên bản miễn phí của các công cụ cao cấp như 

ESXi thường vẫn có liên quan đến vấn đề bản quyền hay có sự giới hạn sử dụng, mở rộng hệ 

thống. Ngoài ra do ESXi là một công cụ hoạt động nặng, ngốn tài nguyên nên đòi hỏi phải 

được triển khai trên các hệ thống có cấu hình khá đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Các giải 

pháp mã nguồn mở có hiệu năng tốt, hoạt động trên nền Linux nên chạy khá nhẹ, yêu cầu về 

phần cứng không cao. Các công cụ ảo hóa mã nguồn mở như Xen hay KVM đều hoàn toàn 

miễn phí, không hề có giới hạn sử dụng nên chúng ta hoàn toàn có thể phát triển, mở rộng hệ 

thống. Hiện nay khi dạo quanh các diễn đàn hay các thảo luận chuyên môn về chủ đề ảo hóa, 

thường xuyên bắt gặp các câu hỏi dạng như: tại sao lại sử dụng vmWare, so sánh Xen với 

KVM,…  

Giống như đã từng đề cập trước đó, việc lựa chọn công cụ chỉ là tương đối, cần phải 

có thời gian và thử nghiệm lâu dài. Hơn nữa do tính chất cạnh tranh nên hiệu năng của các 

công cụ ảo hóa không chênh lệch quá nhiều, chẳng hạn như giữa Xen và KVM. Một số so 

sánh giữa 2 giải pháp ảo hóa Xen và KVM được trình bày trong [5], và một số bài benchmark 

giữa Xen với KVM tại [6]. Chi phí về công cụ ảo hóa chỉ là một phần, ngoài ra chi phí về hệ 

điều hành cũng là một vấn đề đáng để lưu tâm. Sử dụng các bản phân phối hệ điều hành mã 

nguồn mở là một ý tưởng không tồi. Các hệ điều hành mã nguồn mở hiện nay đã bắt kịp với 

các hệ điều hành cao cấp như Windows, cộng với sự phát triển của cộng đồng nguồn mở. 

Không phải ngẫu nhiên mà các hệ điều hành như Debian, Fedora, CentOS, Suse,... [7, 8] được 

ưa chuộng mà thường xuyên được lựa chọn để cài đặt trên các máy chủ. Việc cài đặt và triển 

khai một hệ thống ảo hóa với KVM trên môi trường hệ điểu hành Ubuntu được trình bày chi 

tiết trong tài liệu của Ubuntu về KVM [9]. 

Như vậy, tại sao lại lựa chọn KVM? thứ nhất như đã đề cập, KVM là mã nguồn mở. 

KVM hoàn toàn miễn phí và có thể sử dụng không có giới hạn. Ngoài ra vì là một sản phẩm 

mã nguồn mở nên KVM có một cộng đồng xây dựng và phát triển lớn mạnh. KVM hoạt động 

rất tốt trên Linux, trong khi các sản phẩm như Vmware,HyperV không hỗ trợ hoặc hoạt động 

với hiệu suất thấp. KVM được tích hợp sẵn trong nhân Linux. Như vậy chỉ cần cài đặt Linux 

hoặc các phiên bản hệ điều hành phân phối của Linux, cộng thêm hệ thống phần cứng hỗ trợ 

ảo hóa là ta hoàn toàn có thể triển khai công nghệ ảo hóa. KVM có hiệu năng không hề thua 

kém các giải pháp ảo hóa mã nguồn mở hay thậm chí là các sản phẩm thương mại, điều này 

đã được chứng minh qua các tài liệu và báo cáo so sánh về hiệu năng giữa KVM với các sản 

phẩm khác (điển hình như Xen). KVM hỗ trợ ảo hóa toàn phần. Ngoài ra hiện nay các phiên 

bản KVM mở rộng do các nhà phát triển lớn như RedHat cung cấp cho phép KVM hỗ trợ cả 

ảo hóa song song. KVM theo định nghĩa là một Hypervisor loại 2, tức là hosted-hypervisor 

bởi nó nằm trong nhân của Linux, hay có thể hiểu là có hệ điều hành host. Tuy nhiên thực 

chất KVM hoạt động như một Hypervisor loại 1 (bare-metal hypervisor), nó có thể hoàn toàn 

truy xuất vào tài nguyên phần cứng để tiến hành ảo hóa. Hiện nay KVM được hỗ trợ bởi rất 

nhiều các nhà sản xuất, nhà phát triển lớn. Đặc biệt là RedHat phát triển KVM thành một 

công cụ ảo hóa mạnh mẽ cho RHEL (RedHat Enterprise Linux) [10]. Hãng sản xuất máy chủ 
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hàng đầu IBM đang phát triển nền tảng ảo hóa KVM trên các máy hiện đại mẽ của họ. Có rất 

nhiều công cụ quản lý ảo hóa hỗ trợ hoặc thậm chí là phát triển dành riêng cho KVM. Các nền 

tảng đám mây sử dụng ảo hóa KVM ngày càng nhiều. Các hệ điều hành phân phối của Linux 

như Ubuntu đưa ra các gói giải pháp xây dựng hệ thống đám mây hoàn toàn là mã nguồn mở, 

sử dụng KVM và một công cụ quản lý đám mây như OpenStack, CloudStack.  

Với một số những điểm khái quát nêu trên, có thể thấy rằng dù cho KVM không hẳn 

là một công cụ ảo hóa ưu việt nhất, nhưng lợi ích về chi phí, mã nguồn mở và công cụ quản lý 

đem lại khiến nhà quản trị hoàn toàn có thể có thêm một cơ hội trải nghiệm sử dụng KVM 

cho hệ thống của của mình.  

3. Kết luận 

Chủ đề của bài báo là công nghệ ảo hóa và giải pháp ảo hóa máy chủ mã nguồn mở 

KVM. Trong khuôn khổ bài báo, tác giả đã trình bày tổng quan về ảo hóa, triển khai ảo hóa 

trong một hệ thống CNTT, phân loại các phương pháp ảo hóa và tập trung trình bày về ảo hóa 

máy chủ cũng như sử dụng ảo hóa với hypervisor. Bài báo cũng đề cập về các giải pháp ảo 

hóa, lựa chọn giải pháp ảo hóa mã nguồn mở KVM, đưa ra các thông tin và phân tích về đặc 

điểm, tính năng của KVM, đồng thời giải thích lí do lựa chọn giải pháp KVM để triển khai ảo 

hóa hệ thống máy chủ. Tác giả đã cài đặt và triển khai một hệ thống ảo hóa máy chủ cụ thể 

với KVM trong môi trường hệ điều hành Ubuntu và sẽ trình bày quá trình triển khai cụ thể, 

chi tiết trong những bài viết khác. Tham khảo cài đặt và triển khai KVM trên Ubuntu với [9].  
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Tóm tắt 

Bài báo đề xuất một hệ thống nhận dạng giới tính từ ảnh mặt người hoàn toàn tự động 

dựa trên việc sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng LPQ (Local Phase Quantization). Từ 

ảnh input, phần ảnh khuôn mặt người sẽ được phát hiện tự động bằng cách sử dụng các đặc 

trưng HOG (Histogram of Oriented Gradients). Tiếp đến, các ảnh mặt sẽ được chuẩn hóa về 

cùng điều kiện ánh sáng bằng kỹ thuật retinal filter. Ở bước trích chọn đặc trưng, phương 

pháp LPQ sẽ được sử dụng nhằm trích chọn các đặc trưng cục bộ quan trọng nhất của khuôn 

mặt. Cuối cùng, bộ phân lớp nhị phân SVM (Support Vector Machine) sẽ được áp dụng để 

đưa ra giới tính cho bức ảnh mặt tương ứng. Hệ thống được thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu 

mặt chuẩn FERET và cho kết quả tốt (tỉ lệ nhận dạng trung bình là 98.3%). Kết quả này 

chứng tỏ hệ thống đề xuất có khả năng nhận dạng giới tính tốt với các ảnh mặt được thu nhận 

ở các điều kiện trong nhà mặc dù có sự ảnh hưởng của ánh sáng, biểu hiện khuôn mặt, các 

thay đổi về thời gian. 

Từ khóa: Tự động, nhận dạng giới tính, LPQ SVM. 

Abstract 

This paper introduces a new automatic gender classification system based on the 

usage of LPQ (Local Phase Quantization) for facial feature extraction. From the input image, 

face regions are detected automatically by applying HOG (Histogram of Oriented Gradients) 

features. Next, detected face images are illumination normalized with retinal filter method. 

Within the feature extraction stage, the LPQ method is exploited to extract the most important 

features from normalized images. Finally, the binary SVM classifier is used to determine the 

gender of the given image. The experiments are carried out upon the FERET database and 

the obtained results are very amazing (average recognition rate is 98.3%). This shows that 

our system can cope quite efficiently with indoor images under the effects of variations of 

illumination, facial expressions and time-lapse. 

Keywords: Automatic, gender classification, LPQ SVM. 

 

1. Giới thiệu 

Việc phân tích và trích xuất các thông tin có thể có từ các ảnh mặt người đã được các 

nhà khoa học nghiên cứu từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Điều này là do có rất nhiều 

các thông tin có ích có thể khai thác từ một bức ảnh khuôn mặt, ví dụ như danh tính, giới tính, 

cảm xúc, cử chỉ tương tác, dân tộc, tình trạng sức khỏe,… Trong số các thông tin có thể suy ra 

từ ảnh mặt người, giới tính là một thuộc tính quan trọng vì nó có khá nhiều ứng dụng trong 

thực tế, ví dụ như trong tương tác người máy, trong quảng cáo có định hướng, trong thống kê 

dân số. 

Một hệ thống nhận dạng giới tính (gender recognition) từ ảnh mặt người, còn được gọi 

là một hệ thống phân lớp giới tính (gender classification), về bản chất là một bài toán phân 

lớp nhị phân thường có nhiều bước, mỗi bước có một chức năng khác nhau và kết quả output 

của bước này sẽ là dữ liệu input của bước ngay sau nó. Các bước trong một hệ thống nhận 

dạng giới tính được minh họa trong hình 1. Đầu tiên, từ bức ảnh input, một kỹ thuật phát hiện 

mặt người sẽ được dùng để xác định xem có vùng ảnh mặt người không, và nếu có thì nằm ở 

vị trí nào. Tiếp đến, do các ảnh mặt thường có các góc nhìn khác nhau, nên để có thể nhận 
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được kết quả nhận dạng tốt, một thuật toán căn chỉnh sẽ được sử dụng để đưa các ảnh mặt 

được phát hiện về cùng một góc nhìn thẳng. Sau đó, một thuật toán chuẩn hóa ánh sáng sẽ 

được áp dụng nhằm mục đích làm cho các bức ảnh ở cùng một điều kiện ánh sáng vì các thay 

đổi về điều kiện ánh sáng cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả nhận dạng. Ở bước trích chọn đặc 

trưng, một thuật toán trích chọn đặc trưng cục bộ sẽ được dùng để trích xuất ra các đặc điểm 

có tính chất phân biệt nhất của khuôn mặt. Kết quả của thuật toán trích chọn đặc trưng là mỗi 

ảnh mặt sẽ được biểu diễn bởi một vector đặc trưng có số chiều lớn (từ vài trăm tới vài trăm 

nghìn). Ở bước cuối cùng, một bộ phân lớp sẽ được sử dụng để xác định giới tính của ảnh 

input ban đầu. 

 
Hình 1. Sơ đồ tổng quan của một hệ thống nhận dạng giới tính 

Hiện nay hai phương pháp được dùng rộng rãi nhất cho việc phát hiện khuôn mặt 

người trong ảnh là phương pháp sử dụng đặc trưng Haar [1] và các đặc trưng HOG [2]. So với 

đặc trưng HOG, cách tiếp cận sử dụng đặc trưng Haar có tốc độ nhanh hơn nhưng độ chính 

xác kém hơn. Cả hai cách tiếp cận này hiện nay đều đã được cài đặt trong hai thư viện mã 

nguồn mở là OpenCV (opencv.org) và dlib (dlib.net). Để chuẩn hóa ánh sáng của các ảnh 

mặt, các kỹ thuật như cân bằng histogram hay retinal filter [3] đều có thể áp dụng.  

Bước quan trọng nhất trong một hệ thống nhận dạng giới tính là phương pháp trích 

chọn các đặc điểm từ ảnh mặt vì đó là cách duy nhất để có thể biểu diễn khuôn mặt thành các 

cấu trúc mà ta có thể so sánh với nhau (các vector đặc điểm). Trong [4] các tác giả đã sử dụng 

phương pháp mẫu nhị phân cục bộ LBP (Local Binary Patterns) với các ảnh ở các khung nhìn 

khác nhau và SVM để nhận dạng giới tính. Cũng sử dụng LBP nhưng với bộ phân lớp 

Adaboost là cách tiếp cận được trình bày trong [5]. Tác giả Luis đã kết hợp các đặc điểm LBP 

ở nhiều tỉ lệ khác nhau với các thông tin về hình dạng và cường độ sáng để nhận dạng giới 

tính trong bài báo [6]. Thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu FERET và nhận được kết quả khá tốt 

với phương pháp dựa trên các histogram của các biên của ảnh đã được Ardakany và các cộng 

sự đề xuất trong [7]. Một phương pháp khác kết hợp các đặc điểm LBP với các biến đổi cosin 

DCT cũng nhận được kết quả rất tốt đối với các thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu FERET [8]. 

Trong khi đó, cách kết hợp LBP với các đặc trưng SIFT và histogram màu cũng đã được đề 

xuất [9]. Có thể thấy LBP là một phương pháp được dùng khá phổ biến trong các phương 

pháp đã được trích dẫn ở trên. Điều này khẳng định cho sự hiệu quả của nó trong bài toán 

nhận dạng giới tính từ ảnh mặt. Tuy nhiên sử dụng LBP không phải là cách tiếp cận duy nhất, 

trong [10] các tác giả đã kết hợp các đặc trưng SIFT và các đặc trưng dựa trên biến đổi sóng 

nhỏ Gabor và thu được các kết quả tốt. 

Các hệ thống trên hầu hết là các hệ thống bán tự động với việc sử dụng các tọa độ mắt 

của ảnh để căn chỉnh ảnh mặt hoặc căn chỉnh thủ công. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 

một hệ thống nhận dạng giới tính hoàn toàn tự động sử dụng phương pháp trích chọn đặc 

trưng cục bộ LPQ. Cụ thể, ở bước phát hiện khuôn mặt, các đặc trưng HOG sẽ được áp dụng. 

Sau đó kỹ thuật lọc ảnh retinal filter được dùng để chuẩn hóa các điều kiện ánh sáng của 

khuôn mặt. Ở bước phân lớp, kỹ thuật phân lớp nhị phân SVM sẽ thực hiện trên các vector 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

462                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                         

LPQ nhận được ở bước trích chọn đặc trưng để đưa ra giới tính của bức ảnh mặt cần nhận 

dạng. Các kết quả thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu ảnh mặt FERET, một trong các cơ sở dữ liệu 

công cộng được sử dụng rộng rãi nhất cho nhận dạng mặt, cho thấy hệ thống đề xuất đạt được 

kết quả tốt đối với các ảnh mặt thư nhận được trong các điều kiện có kiểm soát dưới sự ảnh 

hưởng của các yếu tố như ánh sáng, cảm xúc khuôn mặt và các thay đổi về thời gian chụp. 

Điều này chứng tỏ sự hiệu quả của hệ thống đề xuất. 

Các phần tiếp theo của bài báo được tổ chức như sau: các chi tiết của hệ thống đề xuất 

sẽ được trình bày chi tiết trong phần 2, trong phần 3 là mô tả về các thử nghiệm và phần kết 

quả nhận dạng cùng với các kết luận, dự kiến công việc trong tương lai. 

2. Hệ thống nhận dạng mặt tự động sử dụng LPQ 

Trong phần này, tác giả sẽ đi sâu mô tả chi tiết về các bước của hệ thống nhận dạng 

giới tính tự động từ ảnh mặt người. Trước hết là sơ đồ mô tả về các kỹ thuật được dùng cho 

hệ thống được mô tả sơ bộ trong hình số 2. Cụ thể, hệ thống sẽ gồm 4 bước chính: phát hiện 

mặt người với các đặc trưng HOG, chuẩn hóa ánh sáng bằng kỹ thuật retinal filter, trích chọn 

đặc trưng với phương pháp LPQ và cuối cùng là sử dụng bộ phân lớp nhị phân SVM ở bước 

phân lớp. Các phần tiếp theo của bài báo sẽ đi vào từng bước cụ thể. 

 
Hình 2. Các bước của hệ thống nhận dạng giới tính tự động sử dụng LPQ 

 

2.1. Phát hiện mặt người sử dụng các đặc trưng HOG 

2.1.1. Phương pháp trích chọn đặc trưng HOG 

Ban đầu, phương pháp trích chọn đặc trưng HOG được đề xuất cho bài toán phát hiện 

người đi bộ (pedestrian detection) và đạt được kết quả tốt. Sau đó, phương pháp này được áp 

dụng cho các bài toán phát hiện đối tượng và cũng cho thấy hiệu năng rất tốt. So với phương 

phát phát hiện đối tượng phổ biến là dựa vào các đặc trưng Haar hay LBP, cách tiếp cận sử 

dụng HOG cho kết quả tốt hơn khi đối tượng trong ảnh bị ảnh hưởng bởi các điều kiện về 

hướng, ánh sáng hay bị che khuất. Tuy nhiên điểm trừ của HOG là chậm hơn. 

Về cơ bản, một vector đặc trưng HOG được thành lập từ việc tính các histogram về các hướng 

của đạo hàm của một ảnh tại các vùng cục bộ gọi là “tế bào” (cell). Cơ sở cho phương pháp 

này là thông tin của ảnh có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng sự phân bố của các giá trị 

đạo hàm của ảnh hoặc hướng của các đạo hàm cục bộ tại các điểm ảnh. Ảnh được chia thành 

nhiều tế bào là các vùng con để tính các histogram của các hướng đạo hàm. Biểu diễn 

histogram của các tế bào khi hợp lại sẽ tạo thành biểu diễn HOG cho ảnh ban đầu. Chuỗi 

histogram có thể được chuẩn hóa để tăng hiệu quả nhận dạng vì chúng có tính bất biến cao 

hơn đối với các thay đổi về ánh sáng.  
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Để tính một vector HOG từ một ảnh input chúng ta cần thực hiện qua 4 bước như mô 

tả sau đây. 

Bước 1: tính đạo hàm của ảnh. Bước này được thực hiện bằng cách nhân chập ảnh 

input với hai nhân 1 chiều tương ứng cho việc lấy đạo hàm theo hai hướng 

Ox và Oy, cụ thể giá trị của hai nhân là: 

        Dx = [-1 0 1] và Dy = [1 0 -1]T,                                                           (1) 

Trong đó T là ký hiệu của phép toán lấy ma trận chuyển vị. 

Với một ảnh input I sẽ có 2 đạo hàm được tính là Ix = I * Gx, Iy = I * Gy. 

Tiếp đến hai thành phần cường độ (magnitude) và hướng (orientation) sẽ 

được tính theo các công thức: 

      |G| = sqrt(Ix
2 + Iy

2),  = arctan(Iy, Ix)                                             (2) 

Bước 2: gán hướng. Sau khi tính xong hướng của các đạo hàm tại các điểm ảnh, ta sẽ 

nhóm các giá trị hướng khác nhau trong mỗi vùng của khoảng [0o, 360o] 

thành một nhãn duy nhất đại diện cho nhóm đó. Cụ thể sẽ có 9 nhãn từ 0 tới 8 

tương ứng với các vùng giá trị của các hướng từ [0o, 360o/9), [360o/9, 

2*360o/9),… Sau đó histogram của các cell sẽ được tính dựa trên số lần xuất 

hiện của các nhãn được gán. 

Bước 3: Tính histogram của các khối. Các cell nhỏ sẽ được ghép với nhau tạo thành 

các khối (block) không tách rời nhau (các cell sẽ xuất hiện nhiều hơn 1 lần 

trong các khối). Vector HOG được tạo thành từ histogram đã được chuẩn hóa 

của các khối. 

Bước 4: chuẩn hóa khối. Ở bước này các vector HOG sẽ được chuẩn hóa bằng cách sử 

dụng các hàm chuẩn hóa thông dụng như L1-norm, L2-norm để có thể đáp 

ứng tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng thay đổi. 

2.1.2. Phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG 

Để phát hiện mặt người trong ảnh sử dụng đặc trưng HOG ta cần tiến hành các bước 

như sau: 

Bước 1: chuẩn bị P mẫu là các ảnh mặt người đúng và tính vector HOG cho các mẫu 

này. 

Bước 2: chuẩn bị N mẫu (N lớn hơn nhiều so với P) không phải là các ảnh mặt người 

và tính vector HOG cho các mẫu này. 

Bước 3: sử dụng bộ phân lớp SVM tuyến tính để học với P+N vector HOG đã tính để 

sinh ra một mô hình đoán nhận. 

Bước 4: với mỗi bức ảnh trong bộ N bức ảnh không phải là mặt người, di chuyển một 

cửa sổ trượt qua tất cả các vị trí không gian của ảnh và tính vector HOG của 

vùng ảnh bao bởi cửa sổ tương ứng rồi đưa vào bộ phân lớp. Nếu bộ phân lớp 

cho kết quả sai, đó là ảnh mặt người, thì ghi lại vector HOG tương ứng cùng 

với xác suất phân lớp. 

Bước 5: sắp xếp các vector HOG nhận dạng sai theo xác suất phân lớp và đưa vào bộ 

phân lớp SVM để học lại. 

Bước 6: sử dụng mô hình kết quả của bước 5 để phát hiện ảnh mặt người. 

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng thư viện mã nguồn mở dlib (dlib.net) với thuật 

toán phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG đã được cài đặt sẵn. 

2.2. Kỹ thuật chuẩn hóa ánh sáng retinal filter 

Bộ lọc retinal filter là kỹ thuật dùng để chuẩn hóa ánh sáng dựa trên việc mô phỏng 

các bước xử lý hình ảnh trong hệ thống nhận thức hình ảnh của con người với 3 bước chính 

như mô tả trong hình 3. 
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Hình 3. Các bước của kỹ thuật lọc ảnh retinal filter 

Cụ thể, ở bước đầu tiên độ tương phản của ảnh sẽ được cải thiện với một hàm Naka-

Rushton [11]. Tiếp đến, hai bộ lọc thông thấp Gaussian sẽ loại bỏ các nhiễu khỏi ảnh. Nhằm 

tăng cường độ sắc nét của ảnh, một bộ lọc DoG (Difference of Gaussian) sẽ được áp dụng. 

Cuối cùng, một thao tác cắt bỏ các giá trị quá lớn hoặc quá bé (nhiễu gây ra do bộ lọc DoG) 

sẽ cho ra ảnh kết quả. Các công thức cụ thể cho các bước có thể tham khảo trong [3]. 

2.3. Phương pháp trích chọn đặc trưng LPQ 

Phương pháp trích chọn đặc trưng LPQ sử dụng các thông tin về pha (phase 

information) trong biểu diễn ảnh nhận được từ một biến đổi Fourier ngắn hạn (Short Term 

Fourier Transform) để phân tích các lân cận kích thước MxM xung quanh mỗi điểm ảnh x ký 

hiệu là Nx của ảnh f(x) và được xác định như sau: 

 𝐹(𝑢, 𝑥) = ∑ 𝑓(𝑥 − 𝑦)𝑒−𝑗2𝜋𝑢𝑇𝑦 = 𝑤𝑢
𝑓
𝑓𝑥𝑦∈𝒩𝑥

                                     (3) 

Với wu là vector cơ sở trong biến đổi DFT 2 chiều tại tần số u, còn fx là một vector 

chứa MxM mẫu của 𝒩𝑥. 

Phương pháp LPQ chỉ dùng 4 hệ số phức tương ứng với 4 giá trị tần số là u1 = [a, 0]T, 

u2 = [0, a]T, u3 = [a, a]T, u4 = [a, -a]T, trong đó a là một giá trị vô hướng đáp ứng điều kiện bất 

biến về độ mờ ảnh. 

Giả sử: F𝑥
𝑐 = [F(𝑢1, 𝑥), F(𝑢2, 𝑥), F(𝑢3, 𝑥), F(𝑢4, 𝑥)] , và F𝑥 = [Re{F𝑥

𝑐}, Im{F𝑥
𝑐}], trong 

đó Re{.} và Im{.} là các hàm tương ứng với phần thực và ảo trong biểu diễn của một số phức. 

Ma trận biến đổi có kích thước 8xM2
 sẽ là: 

 W = [Re{𝑤𝑢1, 𝑤𝑢2, 𝑤𝑢3, 𝑤𝑢4}, Im{𝑤𝑢1, 𝑤𝑢2, 𝑤𝑢3, 𝑤𝑢4}]
𝑇                              (4) 

Để tăng cường độ phân biệt của các đặc trưng LPQ trong các bài toán nhận dạng và 

phân tích hình ảnh, một hàm tách sự tương quan của các hệ số Fx sẽ được áp dụng như sau: 

  

     G𝑥 = V𝑇F𝑥,                                                                              (5) 

với V là một ma trận trực giao nhận được bằng cách áp dụng một biến đổi SVD từ ma trận D: 

 D = UΣV𝑇.                                                                   (6) 

D là ma trận hiệp phương sai trên các hệ số Fx và được tính như theo công thức: 

 D = WCW𝑇,                                                                (7) 

Với ma trận hiệp phương sai C của các mẫu thuộc 𝒩𝑥, nhận được tính từ công thức 

sau: 

 C = (

1 𝜎1,2 … 𝜎1,𝑀2

𝜎2,1 1 … 𝜎2,𝑀2

… … … …
𝜎𝑀2,1 𝜎𝑀2,2 … 1

).                                         (8) 

Các phần tử trong ma trận C được tính theo công thức 𝜎𝑖,𝑗 = 𝜌‖𝒙𝑖 − 𝒙𝑗‖ (‖. ‖ là hàm 

chuẩn hóa L2 và 𝜌 là tương quan về giá trị giữa các điểm ảnh lân cận với giả thiết hàm ảnh 
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f(x) là kết quả của chuỗi Markov bậc 1 và mỗi mẫu có phương sai bằng 1), và chính là hiệp 

phương sai của hai vị trí xi và xj trong 𝒩𝑥. 

Gọi kết quả của nhận được từ công thức (8) trên là Gx, một ảnh LPQ sẽ được tính từ 

việc lượng tử hóa 8 thành phần của nó như sau: 

 LPQ𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 = ∑ 𝑞𝑘2
𝑘−18

𝑘=1 ,                                                      (9) 

với qk là toán tử lượng tử hóa nhị phân áp dụng với thành phần thứ k của Gx: 

 𝑞𝑘 = {
1  𝑛ế𝑢  𝑔𝑘 ≥  0   

0  𝑛ế𝑢 𝑛𝑔ượ𝑐 𝑙ạ𝑖
.                                                       (10) 

Ảnh LPQ thu được sẽ được chia thành các vùng ảnh con không giao nhau để tính 

histogram cục bộ tương ứng của chúng. Các dãy histogram cuối cùng sẽ được ghép lại với 

nhau và tạo thành vector LPQ của ảnh ban đầu. Quá trình này diễn ra như minh họa trong 

hình 4. 

 
Hình 4. Các bước của tính vector LPQ của một ảnh mặt người 

2.4. Bộ phân lớp SVM 

Bộ phân lớp SVM được sử dụng để học từ dữ liệu trong tập tham chiếu (reference set) 

nhằm sinh ra một siêu phẳng (hyperplane) hay mô hình được sử dụng ở bước nhận dạng. Cụ 

thể, ở bước học từ tập dữ liệu học gồm các vector LPQ nhận được (từ phần 2.3 ở trên) được 

gán nhãn tương ứng là Nam (1) hay Nữ (-1), bộ phân lớp SVM sẽ sinh một mô hình chia 2 tập 

mẫu con tương ứng với 2 nhãn thành 2 nửa của không gian đa chiều (số chiều tương ứng với 

số thành phần của một vector LPQ). Sau đó, ở bước nhận dạng, mô hình này sẽ được dùng để 

nhận dạng xem một bức ảnh sẽ tương ứng với một người có giới tính Nam hay Nữ. Trong bài 

báo này chúng tôi sử dụng SVM vì nó chính là phương pháp phổ biến được áp dụng cho các 

bài toán phân lớp nhị phân như nhận dạng giới tính. 

Các bước từ chuẩn hóa ánh sáng tới trích chọn đặc trưng và phân lớp (hình 2) được cài 

đặt trên thư viện OpenCV (opencv.org) sử dụng ngôn ngữ C++ và công cụ Visual Studio 

2015. 

3. Đánh giá kết quả 

Để đánh giá kết quả nhận dạng của hệ thống đề xuất, tác giả sử dụng cơ sở dữ liệu ảnh 

mặt người FERET [12], một trong số các cơ sở dữ liệu công cộng được sử dụng rộng rãi nhất 

cho các bài toán liên quan tới nhận dạng mặt người. FERET có 5 tập ảnh mặt ký hiệu là Fa, 

Fb, Fc, Dup1 và Dup2 (xem minh họa hình 5). Tập Fa (có 1196 ảnh) là tập tham chiếu được 

dùng cho bước học. Tập Fb (có 1195), Fc (194), Dup1 (722) và Dup2 (234) là các tập để test 

(nhận dạng). Các ảnh trong tập Fb có thay đổi về biểu hiện cảm xúc của khuôn mặt còn các 

ảnh trong tập Fc chịu ảnh hưởng của các điều kiện sáng khác nhau. Các ảnh thuộc tập Dup1 

và Dup2 được chụp sau các ảnh trong tập Fa từ 1 tới 2 năm. 
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Hình 5. Một số ảnh mẫu trong cơ sở dữ liệu FERET 

Kết quả nhận dạng của hệ thống đề xuất được cho trong bảng 1. 
 

Bảng 1. Kết quả nhận dạng trên cơ sở dữ liệu FERET 

Tập Test Tỉ lệ nhận dạng đúng Ghi chú 

Fb 98.1% (1172/1195)  

Fc 97.4% (189/194)  

Dup1 98.8% (713/722)  

Dup2 99.1% (232/234)  

Tỉ lệ trung bình 98.3%  

 

Có thể kết luận từ kết quả của bảng 1 là hệ thống đề xuất cho tỉ lệ nhận dạng đúng khá 

tốt khi mà hầu hết các tập test đều được nhận dạng chính xác với tỉ lệ hơn 98% trừ tập Fc. Từ 

các số liệu này cũng có thể nhận thấy rằng mức độ ảnh hưởng của yếu tố thời gian (2 tập 

Dup1 và Dup2) trong bài toán nhận dạng giới tính chưa chắc đã nghiêm trọng bằng yếu tố 

cảm xúc khuôn mặt (tập Fc). Nguyên nhân là do khi cảm xúc khuôn mặt thay đổi, hình dáng 

của các yếu tố ảnh hưởng tới việc nhận dạng đúng giới tính, ví dụ như mắt, mồm và vùng 

lông mày, bị ảnh hưởng khá nhiều. Với tỉ lệ nhận dạng trung bình trên 98%, có thể đi đến kết 

luận là hệ thống nhận dạng giới tính tự động dựa trên LPQ có khả năng xử lý tốt đối với các 

ảnh mặt thu nhận được ở điều kiện trong nhà, mặc dù có sự ảnh hưởng của các yếu tố như ánh 

sáng, cảm xúc khuôn mặt và thời gian. 

Trong tương lai, tác giả mong muốn thử nghiệm với các bộ dữ liệu thu nhận được từ 

môi trường không có kiểm soát để đánh giá chính xác hơn hiệu năng của hệ thống đề xuất. 

Một hướng nữa cũng rất thú vị là áp dụng các thuật toán học trên các vector đặc trưng trước 

khi đưa vào bộ phân lớp SVM. 
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