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Tóm tắt 

Bài báo nghiên cứu tính toán mô phỏng sự tương 

tác giữa dòng chảy và cánh ngầm tại các vận tốc 

làm việc khác nhau. Bài toán tương tác rắn - lỏng 

hai chiều giữa cánh ngầm và dòng chảy có mặt 

thoáng qua cánh ngầm được mô phỏng. Giá trị và 

sự biến đổi theo thời gian của lực cản, lực nâng 

tác dụng lên cánh ngầm, biến dạng của cánh 

ngầm và ảnh hưởng của biến dạng tới lực tương 

tác tính toán, mô phỏng tại các vận tốc tàu khác 

nhau. Kết quả cho thấy sự phụ thuộc của lực cản, 

lực nâng, biến dạng cánh ngầm vào vận tốc tàu và 

độ chiều sâu của cánh so với mặt thoáng. 

Từ khóa: Cánh ngầm, CFD, phương pháp biên. 

Abstract 

The article explores the simulation of interaction 

between the flow and the hydrofoil wing at 

different working speeds. Two - dimensional solid 

- liquid interaction problem between the hydrofoil 

wing and the fluid is simulated. The value and 

transformation over time of the drag force, the 

lifting force on the wing, the deformation of the 

wing and the effect of the deformation to the 

interactive force, simulation at different speeds. 

The result shows the dependence of the resistance, 

the lifting, the deformation of the wing at the 

speed of the ship and the depth of the wings. 

Keywords: Inertial sorting, CFD, microfluidic, 

Immersed Boundary Method. 

1. Giới thiệu 

1.1. Khái quát chung 

Ở các vùng biển Việt Nam hiện nay, các loại tàu 

cao tốc được đưa vào khai thác khá rộng rãi, trong đó 

có loại tàu hai thân cao tốc. Loại tàu này có ưu điểm 

nổi bật với sức cản thân tàu nhỏ, độ ổn định cao, giảm 

lắc, không gian trên boong chính rộng giúp tăng hiệu 

suất sử dụng và giảm chi phí khai thác. Bên cạnh đó, 

tàu được chế tạo bằng vật liệu hợp kim nhôm, sợi tổng 

hợp giúp thân tàu nhẹ hơn, từ đó tăng tính cơ động của 

tàu. 

Trong các loại tàu cao tốc, tàu cánh ngầm là loại 

có tỷ số lực nâng trên lực cản cao. Sau thế kỷ XX, tàu 

cánh ngầm được thiết kế, chế tạo và đưa vào khai thác 

phục vụ du lịch một cách rộng rãi. Ngày nay, các loại 

tàu cao tốc cánh ngầm dần bị thay thế bởi các tàu hai 

thân với nhiều ưu điểm vượt trội, thu hút khách du lịch 

trải nghiệm, giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng, đặc 

biệt là đối với tàu cỡ lớn. 

Trong quá trình phát triển của loại tàu hai thân, 

việc trang bị thêm cánh ngầm cho các tàu đang khai 

thác và đóng mới là vấn đề mà các nhà thiết kế, chủ 

tàu đặc biệt quan tâm. Bởi cánh ngầm giúp tăng đáng 

kể vận tốc, làm êm chuyển động của tàu từ đó tăng 

hiệu suất trong quá trình khai thác. 

Trên thế giới đã có một vài nghiên cứu mô phỏng 

số cho cánh ngầm được lắp hỗ trợ cho tàu hai thân 

nhằm đánh giá các đặc tính thủy động lực học của 

cánh [2]. Riêng đối với trong nước, chưa có bài báo 

khoa học nào nghiên cứu về vấn đề này. 

1.2. Tính thực tiễn của vấn đề 

Mỗi con tàu hai thân đang khai thác hoặc đóng mới 

đều có một vận tốc khai thác nhất định trong trường 

hợp tàu toàn tải và cũng là yếu tố có mối quan hệ với 

lực cản và chiều chìm. Đó là những vấn đề mà các nhà 

thiết kế đặc biệt quan tâm trong quá trình cách tân, 

phát triển dòng tàu hai thân cao tốc. 

 

Hình 1. Tàu 2 thân Catamaran 
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Đối với các chủ tàu, yêu cầu đưa ra chủ yếu là làm 

thế nào để tăng vận tốc khai thác, giảm thời gian hành 

trình, tiết kiệm chi phí vận hành. Từ những yêu cầu 

đó, bài toán đặt ra cho các nhà thiết kế là tìm ra giải 

pháp tối ưu vừa giải quyết được vấn đề chủ tàu đưa ra, 

vừa tiết kiệm phí cải tiến và chế tạo. Một trong những 

giải pháp hiệu quả là lắp thêm cánh ngầm để tăng lực 

nâng giúp giảm chiều chìm từ đó giảm sức cản cho tàu. 

1.3. Mục đích nghiên cứu 

Áp dụng thiết kế cánh ngầm cho một con tàu đang 

được khai thác là tàu khách hai thân cao tốc 

CATAMARAN 2975 với vận tốc khai thác 30hl/h. 

Yêu cầu của bài toán cần giải quyết là xác định các 

thông số lực nâng, lực cản, ứng suất, biến dạng của 

cánh ngầm đã thiết kế nhằm phục vụ cho quá trình tính 

toán ổn định bổ sung cho tàu cánh ngầm, tính toán kết 

cấu cánh và kiểm bền cánh. 

Từ yêu cầu trên, thực hiện quá trình mô phỏng để 

khảo sát tương tác và độ ổn định của cánh ngầm tại 

các vận tốc khác nhau.  

2. Mô hình nghiên cứu 

2.1. Biên dạng cánh ngầm ứng dụng cho tàu 

hai thân 

Cánh ngầm thiết kế có biên dạng cánh Naca 4412, 

trong trường hợp dòng chảy có số Reynolds (Re) bằng 

50.000 và góc tấn của cánh là 4 độ có các thông số từ 

nghiên cứu thực nghiệm cho biên dạng cánh này thể 

hiện trong Bảng 1. 

Trong đó: CL là hệ số lực nâng của cánh ngầm; 

CD là hệ số lực cản của cánh ngầm. 

Thực hiện quá trình tính toán lực nâng và lực cản 

của cánh độc lập theo hệ số thực nghiệm trong bảng 

trên. 

Khi cánh ngầm nghiêng một góc α so với phương 

của dòng chảy, trên cánh sẽ xuất hiện hợp lực thủy 

động F đặt tại một điểm gọi là tâm áp lực của cánh 

ngầm [1]. 

Lực F bao gồm các thành phần lực như: Lực nâng 

FL vuông góc mới phương dòng chảy, lực cản FD song 

song với phương dòng chảy. 

Lực nâng do cánh tạo nên xác định theo công thức: 

𝐹𝐿 = 𝐶𝑧
𝜌𝑣2

2
𝑆   (1) 

Trong đó: Cz là hệ số nâng; ρ là mật độ nước 

(kg/m3); v là vận tốc của dòng chảy hay vận tốc tàu 

(m/s); S là diện tích mặt dưới của cánh. 

Cánh ngầm thiết kế có góc đặt cánh 4 độ, tra hệ số 

lực nâng trong bảng trên, áp dụng công thức để tính 

toán lực nâng của cánh theo Bảng 2. 

 

Hình 2. Tàu 2 thân Catamaran lắp thêm cánh ngầm 

 

Bảng 1. Thông số của biên dạng cánh Naca 4412 

Tham Số Giá trị Đơn vị 

α 4 độ 

CL 0,635 - 

CD 0,048 - 

 

 

Hình 3. Lý thuyết cánh ngầm 

Bảng 2. Lực nâng cánh tính theo công thức lý thuyết 

Tham 

số 
Giá trị 

Đơn 

vị 

S 1,74 1,74 1,74 1,74 m2 

v 13,89 14,4 14,92 15,43 m/s 

Re 68.033 70.552 73.072 75.592 - 

CL 0,635 0,635 0,635 0,635 - 

FL 109,25 117,42 126,05 134,82 kN 

 

Tham 

số 
Giá trị 

Đơn 

vị 

S 1,74 1,74 1,74 1,74 m2 

v 15,95 16,46 16,98 17,49 m/s 

Re 78.112 80.631 83.151 85.671 - 

CL 0,635 0,635 0,635 0,635 - 

FL 144,06 153,42 163,26 173,22 kN 
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2.2. Miền không gian tính toán 

Lựa chọn kích thước vùng không gian bao quanh 

cánh cần đảm bảo điều kiện đủ lớn để không ảnh 

hưởng tới kết quả tính toán. 

Từ yêu cầu trên, tác giả lựa chọn kích thước miền 

không gian tính toán mô phỏng như Hình 4. 

Các thông số kích thước miền không gian đã chọn: 

- Chiều dài: 16m; 

- Chiều rộng: 11m; 

- Chiều cao: 7m. 

2.3. Các mô hình vật lý 

Với bài toán mô phỏng cánh ngầm, chọn 2 mô 

hình vật lý đặc trưng cho chất lỏng (Physics Fluid) 

tương ứng với dòng bao quanh cánh và chất rắn 

(Physics Solid) tương ứng với vật liệu chế tạo cánh 

ngầm. 

Mô hình vật lý cho chất lỏng bao gồm: 

- Không gian (Space): 3 chiều (Three 

Demensional); 

- Thời gian (Time): Không ổn định (Implicit 

Unsteady); 

- Vật liệu (Material): Nhiều pha (Eulerian 

Multiphase); 

- Dòng (Flow): Hỗn loạn (Segregated Flow); 

- Chế độ nhớt (Viscous Regime): Chảy rối 

(Turbulent); 

- Mô hình rối: K-Epsilon. 

Mô hình vật lý cho chất rắn bao gồm: 

- Không gian (Space): 3 chiều (Three 

Dimensional); 

- Thời gian (Time): Không ổn định (Implicit 

Unsteady); 

- Vật liệu (Material): Chất rắn (Solid); 

- Mô hình tùy chọn (Optional Models): Ứng suất 

chất rắn (Solid Stress), tương tác rắn-lỏng (Fluid 

Structure Coupling). 

2.4. Phương trình chủ đạo  

2.4.1. Phương trình Reynolds-Averaged Navier-

Stokes (RANS) Turbulence Models: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∆. (𝜌�̅�) = 0   (2) 

𝜕/𝜕𝑡. (𝜌�̅�) + ∇. (𝜌�̅� × �̅�) = −∇. �̅�𝐼 + ∇. (�̅� +

𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆) + 𝑓𝑏   (3) 

𝜕/𝜕𝑡. (𝜌�̅�) + ∇. (𝜌�̅��̅��̅�) = −∇. �̅��̅� + ∇. (�̅� +

𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆)�̅� − ∇�̅� + 𝑓𝑏�̅�  (4) 

Trong đó: ρ là khối lượng riêng của chất lỏng; v
là vận tốc trung bình; p là áp suất trung bình, I tenxơ 

danh tính;T là tenxơ ứng suất nhớt; fb là kết quả của 

lực khối (như trọng lực và lực ly tâm); E là tổng năng 

lượng trung bình trên một đơn vị khối lượng; q
là thông lượng nhiệt. 

2.4.2. Phương trình biến dạng của vật liệu: 

a. Chuyển vị 

𝑥(𝑋, 𝑡) = 𝑋 + 𝑢(𝑋, 𝑡)   (5) 

                𝑢 = {𝑢𝑥 , 𝑢𝑦, 𝑢𝑧}
𝑇
    

Trong đó: X là vị trí của 1 chất điểm vật liệu; 

u(X,t) là sự dịch chuyển của chất điểm đó. 

Trường biến dạng (Deformation Gradient): 

𝐹 =
𝜕𝑥

𝜕𝑋
= 𝐼 +

𝜕𝑢

𝜕𝑋
= 𝐼 +

(

 
 

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑋

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑌

𝜕𝑈𝑥

𝜕𝑍
𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑋

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑌

𝜕𝑈𝑦

𝜕𝑍
𝜕𝑈𝑍

𝜕𝑋

𝜕𝑈𝑍

𝜕𝑌

𝜕𝑈𝑍

𝜕𝑍 )

 
 

 (6) 

𝐹 = 𝑅𝑈 

Trong đó: I là ma trận đơn vị; X, Y, Z là các thành 

phần vị trí của chất điểm vật liệu; R là tenxơ quay; U 

là tenxơ ứng suất: 

      𝐹 = 𝐹𝑉𝐹𝑑 

𝐹𝑑 = 𝐽−1/3𝑓   (7) 

       𝐹𝑉 = 𝐽−1/3𝐼 

       𝐽 = 𝑑𝑒𝑡𝐹 

Trong đó: detJ F là phần thể tích;
d

F là phần 

rời rạc. 

b. Ứng suất: 

𝜏 = (

𝜏𝑥
𝜏𝑦
𝜏𝑧
) = (

𝐹𝑥/𝐴
𝐹𝑦/𝐴

𝐹𝑧/𝐴

)  (8) 

Trong đó: F là lực tác động lên bề mặt; A là diện 

tích của bề mặt. 

 

Hình 4. Miền không gian bao quanh cánh 
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𝜎 = (

𝜎𝑥𝑥 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜎𝑦𝑧
𝜎𝑧𝑥 𝜎𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

) 

𝜏 = 𝜎. 𝑛 = (

𝜎𝑥𝑥 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜎𝑦𝑧
𝜎𝑧𝑥 𝜎𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

)(

𝑛𝑥
𝑛𝑦
𝑛𝑧
)  (9) 

Trong đó: n: vector đơn vị.  

c. Phương trình bảo toàn động lượng. 

𝜌𝑢 − ∇. 𝜎 − 𝑏 = 0̈   (10) 

Trong đó: ρ là khối lượng riêng của chất lỏng; u là 

sự dịch chuyển của chất rắn; b là tổng lực khối trên 

mỗi đơn vị thể tích. 

2.5. Điều kiện biên 

Miền không gian tính toán là một hình hộp chữ 

nhật bao gồm 6 mặt, mỗi mặt có điều kiện biên giống 

nhau hoặc khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện thực 

tế của bài toán đang xét. Với bài toán mô phỏng cánh 

ngầm, điều kiện biên được lựa chọn như sau: 

- Mặt Inlet của miền không gian phía trước cánh 

đặt điều kiện biên vận tốc đầu vào (Velocity Inlet); 

- Mặt Outlet của miền không gian phía sau cánh 

đặt điều kiện biên áp suất đầu ra (Pressure Outlet); 

- Các mặt còn lại của miền không gian: Điều kiện 

biên tường (Wall). 

2.6. Mô hình lưới 

Chia lưới là một quá trình quan trọng trong quá 

trình mô phỏng. Số lượng và chất lượng lưới ảnh 

hưởng trực tiếp tới thời gian mô phỏng cũng như độ 

chính xác của kết quả tính toán [3]. Với thông số của 

máy tính: Chip Intel(R) Core™ i5-5200U CPU @ 

2.2GHz , RAM 4.00GB, sử dụng công cụ chia lưới tự 

động (Automatic Mesh) với các thiết lập như sau: 

 

- Kích thước lưới cơ bản 100mm vùng chất lỏng 

xa cánh ngầm, xa mặt thoáng; 

- Kích thước lưới nhỏ nhất 10mm tại khu vực xung 

quanh bề mặt cánh và tại khu vực mặt thoáng. 

Kết quả sau quá trình sinh lưới là 370.000 phần tử 

lưới. 

3. Kết quả  

3.1. Kết quả tính toán 

Quan sát đồ thị sai số tính toán sau mỗi vòng lặp 

để nhận biết kết quả tính toán mô phỏng đã hội tụ. 

 

Hình 5. Điều kiện biên 

 

 

Hình 6. Chia lưới cánh ngầm 

 

Hình 7. Khu vực lưới gần bề mặt cánh và mặt thoáng 

 

Hình 8. Đồ thị sai số lực nâng 

 

Hình 9. Đồ thị sai số lực cản 
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Sau quá trình mô phỏng các trường hợp vận tốc và 

xuất kết quả, tổng hợp kết quả lực nâng, lực cản, ứng 

suất lớn nhất, biến dạng lớn nhất trong Bảng 3. 

Trong đó: v là vận tốc của dòng chảy hay vận tốc 

tàu; FL là lực nâng, FD là lực cản; σMAX là ứng suất lớn 

nhất; ΔZMAX là biến dạng lớn nhất theo phương Z. 

Từ bảng tổng hợp kết quả, xây dựng các biểu đồ 

thể hiện mối quan hệ giữa lực nâng, lực cản, ứng suất 

lớn nhất, biến dạng lớn nhất với vận tốc. 

 
.  

 

Hình 10. Đồ thị sai số ứng suất lớn nhất 

 

Hình 11. Đồ thị sai số biến dạng lớn nhất 

Bảng 3. Kết quả mô phỏng 

Tham số Giá trị 
Đơn 

vị 

v 27 28 29 30 Knot 

v 13,89 14,4 14,92 15,43 m/s 

FL 87,73 94,21 101,07 108,03 kN 

FD 10,36 11,13 11,94 12,76 kN 

σMAX 4,94 5,31 5,7 6,09 Mpa 

ΔZMAX 1,25 1,35 1,45 1,54 mm 

 

Tham 

số 
Giá trị 

Đơn 

vị 

v 31 32 33 34 Knot 

v 15,95 16,46 16,98 17,49 m/s 

FL 115,36 122,79 130,61 138,50 kN 

FD 13,62 14,5 15,12 16,34 kN 

σMAX 6,51 6,93 7,39 7,83 Mpa 

ΔZMAX 1,65 1,76 1,87 1,99 mm 

 

 

Hình 12. Biểu đồ thay đổi lực nâng theo vận tốc 
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Hình 13. Biểu đồ thay đổi lực cản theo vận tốc 
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Hình 14. Biểu đồ thay đổi ứng suất lớn nhất  

theo vận tốc 
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3.2. Trường vận tốc và áp suất quanh cánh  

 

Hình 15. Biểu đồ thay đổi biến dạng lớn nhất theo 

vận tốc 
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Hình 16. Phân bố áp suất động hình chiếu cạnh 

 

Hình 17. Phân bố áp suất động hình chiếu bằng 

 

Hình 18. Phân bố mặt thoáng 

 

Hình 19. Phân bố mặt thoáng hình chiếu bằng 

 

Hình 20. Phân bố mặt thoáng hình chiếu cạnh 

 

Hình 21. Phân bố ứng suất trên cánh ngầm 

 

Hình 22. Phân bố ứng suất hình chiếu cạnh 
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3.3. So sánh lực nâng giữa kết quả mô phỏng 

với tính toán lý thuyết  

4. Kết luận  

Kết quả mô phỏng cho thấy các thành phần như 

lực nâng, lực cản, ứng suất, biến dạng tăng đồng biến 

theo vận tốc; kết quả giá trị lực nâng từ quá trình mô 

phỏng nhỏ hơn kết quả tính toán lý thuyết; giá trị lực 

cản nhỏ không ảnh hưởng nhiều tới lực cản của thân 

tàu. Bên cạnh đó, giá trị ứng suất và biến dạng tại vận 

tốc khai thác lớn nhất của tàu nằm trong giới hạn cho 

phép của vật liệu chế tạo cánh. 

Qua quá trình mô phỏng, ý nghĩa của kết quả mong 

muốn đạt được là có thể giúp ích cho quá trình thiết 

kế biên dạng cánh ngầm sao cho phù hợp với mục tiêu 

giảm lực cản, tăng vận tốc khai thác tới giá trị mong 

muốn; đồng thời giúp ích cho việc kiểm tra ổn định 

cho tàu, tính toán lựa chọn kết cấu cánh ngầm đảm 

bảo điều kiện đủ bền, ít biên dạng và tiết kiệm vật tư 

chế tạo. 
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Hình 23. Phân bố ứng suất hình chiếu bằng 

 

Hình 25. Phân bố biến dạng hình chiếu đứng 

 

Hình 24. Phân bố biến dạng cánh 

 

Hình 26. Phân bố biến dạng hình chiếu cạnh 

 

 

Hình 27. Biểu đồ so sánh lực nâng giữa tính toán lý 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả mô phỏng, tính toán lực 

cản tàu ngầm hoạt động tại chế độ chạy ngầm 

bằng phương pháp CFD (computational fluid 

dynamic). Ảnh hưởng của kích thước lưới đến kết 

quả mô phỏng tính toán lực cản tàu được đề cập 

đến trong bài báo. Kết quả mô phỏng có sự so 

sánh với kết quả thử mô hình trong bể thử để 

khẳng định độ tin cậy của kết quả mô phỏng tính 

toán. Ngoài ra bài báo còn đưa ra các hình ảnh 

về đường dòng bao quanh thân tàu ngầm ở các tốc 

độ khác nhau, phục vụ cho các bài toán khác nhau 

như tối ưu hóa thiết kế hình dáng tàu ngầm. Mô 

hình tàu ngầm được sử dụng trong nghiên cứu là 

mô hình tàu ngầm DARPA SUBOFF của Mỹ. 

Từ khóa: Lực cản, tàu ngầm, CFD, DARPA 

SUBOFF. 

Abstract 

The paper presents numerical simulation results 

of the submarine resistance in submerged 

condition by Computational Fluid Dynamics 

(CFD) method. Otherwise, the influence of the 

mesh size on the simulation results is also 

mentioned. A comparison of the simulation results 

and the test results in the towing tank is made to 

confirm the reliability of the calculated simulation 

results. Moreover, the article also provides details 

of flow around submarine like pressure 

distribution and skin friction on the hull surface of 

submarine, which serves to many different 

problems such as in optimizing the hull form of 

submarine to minimize its resistance. The 

submarine model employed in this study is the US 

submarine model DARPA SUBOFF. 

Keywords: Resistance, submarine, CFD, DARPA 

SUBOFF. 

1. Mở đầu  

Một trong những bài toán rất quan trọng trong thiết 

kế tàu nói chung và thiết tàu ngầm nói riêng đó là bài 

toán xác định lực cản tàu bởi nó là thông số đầu vào 

trong thiết kế hệ thiết bị đẩy, xác định công suất của 

máy chính để tàu đạt được tốc độ thiết kế đề ra, ngoài 

ra nó còn phục vụ cho nhiều bài toán khác như bài 

toán tối ưu hóa hình dáng thân tàu ngầm dưới góc độ 

tối thiểu hóa lực cản.  

Việc ứng dụng CFD vào trong việc mô phỏng tính 

toán các bài toán thủy động lực học của tàu nói chung 

và bài toán tính toán lực cản tàu ngầm nói riêng đã 

được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới áp dụng. 

Công trình [1] của tác giả Budak, Gokhan và Beji, 

Serdar nghiên cứu tính toán lực cản tàu ngầm và ảnh 

hưởng của sự thay đổi các phương án hình dáng khác 

nhau đến lực cản tàu trong việc xác định hình dáng tối 

ưu cho tàu. Đối tượng nghiên cứu của nhóm tác giả là 

mô hình tàu ngầm DARPA-SUBOFF của Mỹ. Kết quả 

tính toán được đối sánh với kết quả thử trong bể thử 

để khẳng định độ tin cậy của kết quả thu được. Công 

trình [2] của tác giả Mark Bettle, Serge L. Toxopeus 

nghiên cứu mô phỏng tính toán ảnh hưởng của nước 

nông đến các thông số thủy động của tàu ngầm Walrus 

bằng CFD. Kết quả mô phỏng ở một số trạng thái có 

sự đối sánh với kết quả thực nghiệm và đều cho kết 

quả rất tốt so với kết quả thử. Công trình [3] của nhóm 

tác giả Pan Yu-cun, Zhang Huai-xin nghiên cứu tính 

toán các thông số thủy động của tàu ngầm ở chế độ 

lặn sâu dưới nước bằng CFD. Mô hình tàu ngầm 

DARPA-SUBOFF của Mỹ được nhóm tác giả sử dụng 

làm đối tượng nghiên cứu trong nghiên cứu của mình. 

Kết quả mô phỏng thu được rất sát so với kết quả đo 

đạc trong bể thử. 

Như vậy, có thể nói với sự phát triển mạnh mẽ của 

máy tính điện tử cũng như của các phần mềm tính toán 

CFD mà ngày nay CFD đã trở thành một công cụ hiện 

đại cho phép người thiết kế giải quyết được các bài 

toán thủy động lực học phức tạp với kết quả chính xác 

hơn rất nhiều so với việc sử dụng các công thức bán 

thực nghiệm. Chính vì vậy, bài báo này sẽ sử dụng 

CFD với sự hỗ trợ của bộ giải Star-CCM+ để mô 

phỏng dòng chảy bao quanh thân tàu và tính toán lực 

cản ngầm DARPA-SUBOFF của Mỹ. 
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2. Mô phỏng  

2.1. Mô hình tàu ngầm 

Mô hình tàu ngầm được sử dụng trong nghiên cứu 

này là mô hình tàu ngầm DARPA SUBOFF do Phòng 

Carderock thuộc Trung tâm Naval Surface Warfare 

center (CDNSWC) và bể thử Hydronautics Ship 

(HSMB) tiến hành thiết kế và thử nghiệm. Các số liệu 

thử lực cản của mô hình tàu ngầm DARPA SUBOFF 

được dùng cho việc kiểm nghiệm kết quả tính toán lực 

cản tàu bằng CFD cũng như phục vụ cho việc phân 

tích dòng chảy quanh tàu ngầm. Các thông số chủ yếu, 

hình dáng 3D của tàu DARPA SUBOFF được trình 

bày trên Bảng 1, các kết quả thử mô hình của tàu này 

có trong tài liệu [4]. 

2.2. Các thông số đầu vào 

Việc mô phỏng dòng bao quanh thân tàu ngầm 

được thực hiện trong điều kiện giống như điều kiện 

trong mô hình tàu trong bể thử cụ thể với khối lượng 

riêng của nước ρ=998,67kg/m3, độ nhớt động học của 

nước ν=1,080.10-6m2/s, độ nhám bề mặt 0µm, dải tốc 

tốc độ tàu từ 3,05m/s đến 9,15m/s [4]. 

2.3. Thiết lập tính toán 

Khi tàu ngầm chạy ngầm trong vùng nước sâu 

(khoảng cách từ đáy tàu ngầm đến đáy biển lớn hơn 

½ lần chiều dài tàu và khoảng cách từ điểm cao nhất 

trên đài chỉ huy đến mặt thoáng lớn hơn 1/3 lần chiều 

dài tàu [5]) sẽ không tồn tại ảnh hưởng của mặt thoáng 

cũng như ảnh hưởng của độ sâu đến lực cản tàu [5]. 

Trong trường hợp này miền chất lỏng tính toán toán 

sẽ chỉ có một pha là pha lỏng (nước) [6]. Khi đó, kích 

thước của miền chất lỏng tính toán được xác định như 

trên Hình 2. Cụ thể, chiều dài của bể thử ảo có kích 

thước gấp 4,5 lần chiều dài tàu. Trong đó, khoảng cách 

theo chiều dài phía trước tàu của bể thử nằm cách mũi 

tàu một đoạn 1,5L; khoảng cách theo chiều dài nằm 

phía sau tàu của bể thử ảo nằm cách đuôi tàu một đoạn 

3,0L. Chiều rộng của bể thử ảo có kích thước bằng 2,5 

lần chiều dài tàu tính từ mặt phẳng dọc tâm tàu. Phía 

trên và phía dưới của bể thử ảo nằm cách tàu một đoạn 

bằng 9 lần chiều cao mạn của tàu. 

Điều kiện biên được sử dụng trong bài toán dự báo 

lực cản tàu ngầm ở chế độ chạy ngầm được lựa chọn 

như sau: đối với bể thử ảo, phía trước sẽ sử dụng điều 

kiện biên là tốc độ dòng đến (velocity inlet), phía sau 

- áp suất đầu ra (pressure outlet), phía trên, dưới, mặt 

hông - mặt đối xứng (symmetry plane). Đối với tàu 

ngầm loại điều kiện biên được sử dụng là tường không 

trượt (No-slip wall). Sau khi đã tạo được bể thử ảo. 

Bước tiếp theo là tiến hành bài toán chia lưới. Ở đây, 

loại lưới lục diện được sử dụng để chia miền chất lỏng 

ra thành các thể tích hữu hạn, lưới lăng trụ được sử 

dụng để giải lớp biên bao quanh tàu ngầm loại, lưới 

bề mặt được sử dụng để chia bề mặt thân tàu ngầm ra 

thành các bề mặt hữu hạn. Ở đây, số lớp lưới lăng trụ 

được sử dụng là 6 lớp với độ dày của lớp lưới lăng trụ 

Bảng 1. Bảng các thông số chủ yếu của mô hình tàu 

ngầm DARPA SUBOFF 

Các thông số của tàu Ký hiệu Giá trị 

Chiều dài tàu lớn nhất 

của mô hình tàu  
Lmax (m) 4,356 

Đường kính thân mô 

hình  tàu 
D (m) 0,508 

Chiều dài của đài chỉ 

huy mô hình tàu 
Lsail (m) 0,368 

 

Hình 1. Hình dáng hình học 3D của tàu ngầm 

DARPA SUBOFF 

 

Hình 2. Kích thước bể thử ảo ở chế độ tàu chạy ngầm 

 

 

Hình 3. Kết quả chia lưới 
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đầu tiên cách tường là 0,0025m để giá trị Y+ trung 

bình là 80. Lưới sẽ được làm mịn tại các vị trí quan 

trọng như (khu vực gần thân tàu, khu vực mũi, đuôi 

và đài chỉ huy). Kết quả sau khi chia lưới được trình 

bày trên Hình 3. Mô hình vật lý được sử dụng trong 

mô phỏng dòng bao quanh tàu ngầm là mô hình chất 

lỏng thực RANSE (phương trình Navier-Stokes trung 

bình theo Reynolds) với dòng chảy đều do dòng chảy 

đến tàu ngầm khi hoạt động ở chế độ chạy ngầm là 

dòng chảy đều. Mô hình dòng rối được sử dụng trong 

bài báo là mô hình dòng rối realizable k–ε two layer. 

Đây là một trong những mô hình dòng rối cho kết quả 

tin cậy trong tính toán lực cản tàu nói chung và tàu 

ngầm nói riêng [7]. 

3. Tính toán và phân tích kết quả thu được 

3.1. Xác định sự hội tụ của lưới  

Xác định sự hội tụ của lưới là bước đầu tiên trong 

tính toán bằng CFD, mục đích của việc làm này là để 

tránh các sai số do việc chia lưới gây ra. Việc xác định 

sự hội tụ của lưới được tiến hành tại tốc độ tàu 

V=3,05m/s với 3 kích thước lưới khác nhau thay đổi 

với tỷ lệ 2
G

r   (Đây là giá trị do ITTC đề xuất khi 

nghiên cứu về sự hội tụ của lưới [8]). Trong mô phỏng 

tính toán tàu ngầm DARPA SUBOFF số lượng lưới 

được sử dụng trong xác định sự hội tụ được thể hiện 

trên Bảng 2. 

Sự thay đổi về kết quả tính thu được khi sử dụng  

các lưới có kích thước khác nhau được xác định theo 

biểu thức: 

12 1 2 1 23 2 3 2( ) / S ; ( ) / SS S S S      (1) 

Ở đây: S1, S2, S3 - là kết quả tính toán lực cản tàu 

ngầm khi sử dụng các kích thước lưới khác nhau lần 

lượt là lưới mịn, lưới cỡ trung và lưới thô.  

Sự hội tụ của kết quả mô phỏng được đánh giá dựa 

trên biểu thức (2). Tùy thuộc vào dấu và giá trị của Rk, 

sẽ có 3 trường hợp xảy ra gồm: 

- Hội tụ đơn điệu 0<Rk<1; 

- Hội tụ phân kỳ Rk<0; 

- Không hội tụ Rk>1. 

12

23

kR



    (2) 

Trên Hình 4 trình bày ảnh hưởng của kích thước 

lưới đến kết quả tính toán lực cản tàu ngầm DARPA 

SUBOFF khi chạy với vận tốc V=3,05m/s. Từ kết quả 

nghiên cứu sự hội tụ của lưới trên Hình 4, ta thấy rằng 

sự chênh lệch kết quả giữa lưới thô và lưới cỡ trung là 

0,4%, trong khi chênh lệch giữa lưới cỡ trung và lưới 

mịn chỉ là 0,15%. Nghĩa là ở đây có sự hội tụ đơn điệu 

về lưới. Bên cạnh đó, có thể nói rằng sự chênh lệch ở 

đây là tương đối nhỏ. Chính vì vậy trong các tính toán 

tiếp theo nhóm tác giả sẽ sử dụng lưới cỡ trung để tính 

toán lực cản tàu ngầm DARPA SUBOFF. 

3.2. Kết quả tính toán lực cản tàu ngầm DARPA 

SUBOFF 

Bảng 2. Số lượng lưới được sử dụng trong nghiên cứu 

sự hội tụ của lưới 

Mật độ lưới 
Kích thước 

lưới, m 

Số lượng 

lưới, triệu 

lưới 

Lưới thô 0,05m 0,75  

Lưới cỡ trung 0,035m 1,42  

Lưới mịn 0,025m 2,66  

 

 

Hình 4. Kết quả nghiên cứu sự hội tụ của lưới tại tốc 

độ V=3,05m/s 

 

Bảng 3. Kết quả dự báo lực cản tàu ngầm tại các tốc 

độ khác nhau có đối sánh với kết quả thử 

STT 
V 

[m/s] 

Kết quả mô 

phỏng 

R [N] 

Kết quả 

thử R [N] 

% sai 

số 

1 3,050 108,92 102,3 -6,47 

2 5,144 288,00 283,8 -1,48 

3 6,100 395,74 389,2 -1,68 

4 7,160 531,68 526,6 -0,96 

5 8,230 690,48 675,6 -2,20 

6 9,151 843,40 821,1 -2,72 
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Sử dụng mật độ lưới cỡ trung vào trong tính toán 

lực cản tàu ngầm DARPA SUBOFF ở các dải tốc độ 

khác nhau, nhóm tác giả thu được kết quả tính toán 

như trên Bảng 3. Từ Bảng 3, ta thấy rằng, kết quả dự 

báo lực cản tàu ngầm bằng CFD khá sát so với kết quả 

thử mô hình. Sai số giữa giữa kết quả tính toán và kết 

quả thử nằm trong dải từ 0,96% đến 6,47%. 

Các hình ảnh về phân bố áp suất, ứng suất tiếp, 

đường dòng dọc thân tàu khi tàu chạy tại tốc độ 

3,05m/s được biểu diễn trên Hình 6, 7 và 8. 

4. Kết luận 

Bài báo đã thành công trong việc ứng dụng CFD 

vào trong mô phỏng, tính toán lực cản tàu ngầm hoạt 

động ở chế độ chạy ngầm. Kết quả mô phỏng, tính 

toán thu được rất gần với kết quả thử mô hình (Sai số 

dao động trong dải từ 0,96 đến 6,47%). Bên cạnh đó, 

 
Hình 5. So sánh giữa kết quả tính toán và thử mô 

hình khi tàu chạy ở các tốc độ khác nhau 

 

 

 

 

Hình 7. Phân bố áp suất dọc thân tàu tại tốc độ 

V=3,05m/s 

 

 

 

 

Hình 6. Phân bố ứng suất tiếp dọc thân tàu tại tốc độ 

V=3,05m/s 

 

 

Hình 8. Hình dáng và tốc độ đường dòng (streamline) 

dọc thân tàu tại tốc độ V=3,05m/s 
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bài báo còn chỉ ra sự ảnh hưởng của kích thước lưới 

đến kết quả mô phỏng thu được, đưa ra một số hình 

ảnh về phân bố áp suất và ứng suất trên bề mặt thân 

tàu, đường dòng bao quanh thân tàu khi chuyển động. 

Đây là các hình ảnh rất quan trọng trong việc phân tích 

đường dòng phục vụ cho các bài toán khác trong tối 

ưu hóa thiết kế thân tàu ngầm. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày tổng quan về nguyên lý hoạt 

động các loại pin nhiên liệu (fuel cells), sự phát 

triển fuel cells trong và ngoài nước, phân tích hệ 

động lực không phụ thuộc không khí sử dụng fuel 

cells (fuel cell AIP) trên phương tiện ngầm hiện 

đại. Bài báo cũng đề xuất sơ đồ và định hướng 

thiết kế, chế tạo fuel cell AIP trong nước. 

Từ khóa: Tế bào nhiên liệu, pin nhiên liệu, thiết 

bị ngầm, AUV, UUV. 

Abstract 

The article presents an overview of the operating 

principles of fuel cells, the development of fuel 

cells in our country and abroad, as well as an 

analysis of fuel cell AIP for modern underwater 

vehicles. The article also proposes a schematic 

and an orientation for the design and manufacture 

of fuel cell AIP in our country. 

Keywords: Fuel cell, fuel cells, underwater 

vehicles, AUV, UUV. 

1. Mở đầu 

Tế bào nhiên liệu (fuel cell) hay pin nhiên liệu (fuel 

cells) là một hệ thống dùng để chuyển đổi trực tiếp 

hóa năng thành điện năng bằng cách ô xy hóa nhiên 

liệu. Khác với pin điện chỉ sử dụng được một lần (pin 

hết điện khi các phần tử hoạt tính ngừng hoạt động), 

hoặc ắc-quy dùng được một số lần (sạc và giải phóng 

điện), pin nhiên liệu hoạt động liên tục nếu được cấp 

nhiên liệu và chất ô xy hóa.  

Nhiên liệu trong fuel cell đóng vai trò chất khử, 

như hydro (H2), metan (CH4), metanol (CH3OH), 

etanol (C2H5OH), dầu diesel (DO) và chất ô xy hóa là 

ô xy được lấy từ không khí trong các ứng dụng trên 

bộ hoặc từ các nguồn không phụ thuộc vào không khí 

trên phương tiện ngầm dưới nước, như, thiết bị ngầm 

tự hành (autonomous underwater vehicle - AUV), 

thiết bị ngầm không người lái (unmanned underwater 

vehicles - UUV), tàu ngầm (submarines) và triển vọng 

trên ngư lôi (torpedo). 

Một số thiết bị ngầm hoạt động trong vùng nước 

nông có thể sử dụng nguồn điện được cấp từ bờ hoặc 

từ tàu mặt nước bằng dây dẫn. Phương án này có nhiều 

hạn chế, nên việc sử dụng hệ động lực (HĐL) không 

phụ thuộc vào không khí (air independent propulsion 

- AIP) được ưu tiên. 

Sử dụng AIP cho AUV, UUV là điều dễ hiểu, vì 

chúng có nhiệm vụ thăm dò dưới nước, thời gian, tầm 

hoạt động ngầm và độ sâu lặn càng lớn càng tốt, mức 

độ ồn càng nhỏ càng tốt. Đối với tàu ngầm diesel-điện, 

thời gian hoạt động ngầm hạn chế do giới hạn dự trữ 

điện ắc quy. Để sạc ắc quy, tàu ngầm phải nổi lên mặt 

biển hoặc động cơ diesel hoạt động ở chế độ ống thở, 

do đó xác suất tàu ngầm bị phát hiện bằng radar, hồng 

ngoại, quang điện tử và âm học tăng. Tỷ lệ giữa thời 

gian ống thở để sạc ắc quy và thời gian dùng điện ắc 

quy được gọi là “hệ số tổn thất tính bí mật” (0,07÷ 

0,10 [1]). Để giảm hệ số này (đến 0) và tăng thời gian 

hoạt động ngầm cần sử dụng AIP. 

AIP trên phương tiện ngầm gồm: AIP ắc quy, AIP 

CCD (closed cycle diesel - diesel chu trình kín); AIP 

MESMA (moduled energie sous marine autonome - 

tua bin hơi chu trình kín); AIP Stirling và fuel cell AIP. 

Theo [2] fuel cell AIP có ưu điểm vượt trội so với 

các AIP khác, như độ ồn thấp, kích thước-khối lượng 

nhỏ, hiệu suất cao (~70%). Do đó, fuel cell AIP là 

phương án lựa chọn đầy hứa hẹn trên các phương tiện 

ngầm hiện tại và tương lai. 

Mục đích nghiên cứu là phân tích nguyên lý hoạt 

động các loại fuel cells, sự phát triển công nghệ fuel 

cells trong và ngoài nước, cũng như fuel cell AIP  

trên phương tiện ngầm hiện đại, đề xuất sơ đồ và định 

hướng thiết kế, chế tạo fuel cell AIP trong nước. 

Phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu lý thuyết, 
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bao gồm tổng hợp các dữ liệu, phân tích, đánh giá, kết 

luận và đề xuất định hướng. 

2. Nguyên lý hoạt động của các loại fuel cell 

Về cơ bản, nguyên lý hoạt động của fuel cell 

ngược lại quá trình điện phân nước, nghĩa là nếu cho 

hydro và ô xy tác dụng với nhau khi có mặt chất xúc 

tác và trong điều kiện xác định sẽ sinh ra điện và nước. 

Phân tích tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài 

nước [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], các dữ liệu đã công bố 

không hoàn toàn thống nhất. Các tác giả đã so sánh, 

đối chiếu và tổng hợp thành sơ đồ nguyên lý hoạt động 

của các loại fuel cell (Hình 1). Một số ký hiệu: AFC - 

alkaline fuel cells (pin nhiên liệu kiềm); PEMFC - 

proton exchange membrane fuel cells (pin nhiên liệu 

màng trao đổi proton); SPFC - solid polymer 

electrolyte fuel fells (tên gọi khác của PEMFC); 

PAFC - phosphoric acid fuel cells (pin nhiên liệu axit 

photphoric); MCFC - molten carbonate fuel cells (pin 

nhiên liệu cacbonat nóng chảy); SOFC - solid oxide 

fuel cells (pin nhiên liệu oxit rắn); YSZ - yttria-

stabilized zirconia (oxit yttria và zirconium ổn định); 

Al-O2/H2O2 - semi-fuel cells (bán pin nhiên liệu); t - 

nhiệt độ; ηe - hiệu suất; vật liệu lớp xúc tác có thể là 

Pt, Pt-Ru, Ni, NiO hoặc kim loại không quý hiếm.  

Như vậy, có 5 loại fuel cells cơ bản (AFC, 

PEMFC/SPFC, PAFC, MCFC, SOFC) và 1 loại semi-

fuel cells, trong đó sử dụng nhôm hoặc kim loại khác 

làm nhiên liệu (không dùng H2 hoặc khí tổng hợp). 

Trong loại PEMFC có loại sử dụng trực tiếp 

metanol hoặc etanol làm nhiên liệu mà không có bước 

chuyển hóa thành H2 nên được gọi tương ứng là pin 

nhiên liệu metanol trực tiếp (DMFC - direct methanol 

fuel cells) và pin nhiên liệu etanol trực tiếp (DEFC - 

direct ethanol fuel cells) [6]. 

Nguyên lý hoạt động của DMFC: 

Trên anot: CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e- 

Trên catot: 1,5O2 + 6H+ + 6e- → 3H2O 

Tổng quát: CH3OH + 1,5O2 → CO2 + 2H2O 

Nguyên lý hoạt động của DEFC: 

Trên anot: C2H5OH + 3H2O → 2CO2 + 12H+ + 12e- 

Trên catot: 3O2 + 12H+ + 12e- → 6H2O 

Tổng quát: C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 

Các loại fuel cell khác nhau về kết cấu, các điện 

cực, các chất tham gia phản ứng, các chất điện phân, 

xúc tác, nhiệt độ làm việc và hiệu suất. 

3. Sự phát triển của fuel cells và fuel cell AIP 

Fuel cells đầu tiên được phát minh vào năm 1838-

1845 bởi Christian Friedrich Schoenbein và William 

Robert Grove [9]. Tuy nhiên, chúng phát triển không 

đáng kể so với động cơ nhiệt trong suốt thế kỷ đầu tiên 

vì nguồn nhiên liệu hóa thạch dồi dào. Bước đột phá 

đạt được vào những năm 1950-1960, khi phát triển các 

chương trình không gian. Cụ thể, hãng General 

Electric (Mỹ) đã phát triển PEMFC cho tàu vũ trụ 

Gemini, AFC cho chương trình vũ trụ Apollo mission 

và Space Shuttle. AUV “Deep Quest” đầu tiên lắp fuel 

cells được Mỹ chế tạo năm 1978 [10]. 

Tuy nhiên, đến nay, việc sử dụng rộng fuel cells 

trong kinh tế - xã hội còn gặp một số trở ngại do sự 

nghi ngờ về lợi nhuận của một số công ty về công 

nghệ này. 

Mặc dù vậy, theo phân loại sáng chế quốc tế (IPC) 

được xác định bởi nhóm chuyên gia về IPC của Tổ 

chức Sở hữu trí tuệ thế giới [11]: Công cụ phân tích là 

công cụ tra cứu Orbit của Questel; Phạm vi không 

gian toàn cầu; phạm vi thời gian từ 01/01/2006; ngày 

thực hiện tra cứu 14/4/2020. Có tổng số 17.994 tài liệu 

sáng chế liên quan đến fuel cells, trong đó có 51,3% 

sáng chế đã được cấp bằng. Trong 3 chủ đơn hàng đầu, 

Toyota motor đã có 1505 họ sáng chế, Honda motor 

có 748, Samsung SDI có 656. 

Các mã IPC được nhóm trong 35 lĩnh vực công 

nghệ [11]. Theo đó, từ 2006 đến nay, các sáng chế fuel 

cells chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ 

thiết bị năng lượng; hóa học vật liệu cơ bản; phương 

tiện vận chuyển; công nghệ môi trường; công nghệ bề 

mặt; vật liệu luyện kim; kỹ thuật hóa học. 

Trong nước, Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành 

Quyết định về Danh mục các công nghệ chủ chốt của 

cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, có 41 

công nghệ chủ chốt, đứng vị trí thứ 16 là “Công nghệ 

chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells)” [12]. Như vậy, 

nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo fuel cells là 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của các loại fuel cell 
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một vấn đề thời sự trong nước, cần được quan tâm, 

đầu tư thực hiện. 

Bước đầu đã có một số nghiên cứu về fuel cells 

được thực hiện trong nước. Trong đó, có một số 

nghiên cứu tổng quan, phân tích, đánh giá về công 

nghệ fuel cells và ứng dụng của nó [2, 4]; nhóm 

nghiên cứu của GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, Viện Hóa học 

công nghiệp Việt Nam và nhóm nghiên cứu của 

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thoa, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh bắt đầu nghiên cứu về chất xúc tác cho fuel 

cells; nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Tuấn, Viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh cũng như nhóm 

nghiên cứu của TS. Nguyễn Chánh Khê, Trung tâm 

R&D Saigon HitechPark nghiên cứu về DMFC [13]; 

nhóm nghiên cứu của các tác giả bài báo này đã tiến 

hành chế thử fuel cells kiểu PEMFC với 8 cặp pin, cho 

ra dòng điện một chiều 3,5A và điện áp 6,96V nhiên 

liệu sử dụng là hydro tinh khiết và chất ô xy hóa là ô 

xy tinh khiết (đây là kết quả ban đầu về fuel cells, hiệu 

suất tích toán ban đầu chỉ đạt 24%). 

Thông qua các nhóm nghiên cứu, cũng như việc 

chế thử fuel cells trên, có thể thấy, trong nước hoàn 

toàn có thể tiếp cận với các loại vật liệu để chế tạo fuel 

cells theo mục đích sử dụng. 

Như vậy, hiện nay các nghiên cứu về fuel cells ở 

nước ta đều trong giai đoạn ban đầu, chủ yếu là nghiên 

cứu hiệu ứng vật liệu xúc tác trong phòng thí nghiệm, 

chế thử fuel cells theo mẫu và hầu như chưa có nghiên 

cứu bài bản về công nghệ chế tạo fuel cells.  

Fuel cell AIP có ưu điểm vượt trội so với các loại 

AIP khác, nhất là về độ ồn. Những năm ngần đây các 

nước như Mỹ, Nga, Đức, Nhật, Canada, Trung Quốc 

không ngừng chế tạo AUV, UUV sử dụng fuel cell AIP.  

Dưới đây trình bày tổng quan về phát triển fuel cell 

AIP của thế giới [1, 3, 5, 7, 8, 10, 14]: 

Thụy Điển, theo đặt hàng của Hải quân Thụy Điển, 

năm 1964, công ty ASEA đã chế tạo thử nghiệm fuel 

cell AIP dựa trên AFC cho tàu ngầm. 

Tại Mỹ, cuối năm 1960, hãng General Electric đã 

phát triển 2 fuel cell AIP loại SOFC thử nghiệm có 

công suất tương ứng 1,8 và 44 kW. Năm 1978 hãng 

Lockheed lần đầu tiên đã thử nghiệm thành công fuel 

cell AIP cho AUV “Deep Quest”. Trên đó lắp 2 AFC 

có công suất 30kW được sản xuất bởi hãng United 

Technologies Corp.  

Cũng trong năm 1978, hãng General Electric chế 

tạo fuel cell AIP có công suất 17kW cho “Canadian 

Defense Research Establishment” để lắp lên AUV.  

Năm 1989 hãng Perry Energy Systems (Florida) 

hợp tác với hãng Ballard (Canada) sản xuất fuel cell 

AIP loại PEMFC để lắp cho 2 AUV Perry PC 1401.  

Cơ quan Nghiên cứu khoa học Dự án Tiên tiến 

Quốc phòng (Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA)) đã tài trợ cho hãng International 

Fuel Cells (IFC) để chế tạo UUV 44 inch lắp fuel cell 

AIP công suất 15kW bao gồm 4 PEMFC. 

Trong khuôn khổ khoản tài trợ 500.000USD nhận 

được vào năm 2011, hãng API Engineering và 

Nextech Materials đã chế tạo UUV lắp fuel cell AIP 

loại SOFC có công suất 2kW, đường kính 21 inch. 

Năm 2012, hãng Fuel Cell Energy đã nhận tài trợ 

3,8 triệu USD để chế tạo fuel cell AIP loại SOFC cho 

UUV có thời gian hoạt động độc lập đến 70 ngày. 

Tại Nga, đầu những năm 1970, hãng Rubin đã 

nghiên cứu ra fuel cell AIP cho tàu ngầm dự án 865, 

thiết bị ngầm Poisk-6 và Sirena-K. Sau đó, fuel cell 

AIP loại AFC công suất cao sử dụng cho thiết bị ngầm 

Kristall-27. Ngoài ra, trong những năm 1980 hãng 

Lazurit đã phát triển dự án trang bị fuel cell AIP cho 

tàu ngầm dự án 613E với công suất 280kW, các nhà 

phát triển Kvant và Cryogenmash, Applied Chemistry, 

Rubin và Admiralteyskie Verfi đã chế tạo một hệ 

thống sản xuất hydro liên tục bằng phương pháp ô xy 

hóa thủy nhiệt bột nhôm. Công nghệ này được các 

nước Phương Tây gọi là semi-fuel cells. 

Tại Đức, AUV sử dụng fuel cells được phát triển 

tích cực vào đầu năm 1980. Giữa những năm 1980 tập 

đoàn tàu ngầm Đức (GSC-German Submarine 

Consortium) bao gồm các hãng IKL, HDW và FS đã 

sản xuất thử nghiệm các fuel cell AIP trên cơ sở fuel 

cells của hãng Simens. Kết quả thử nghiệm cho thấy, 

fuel cell AIP có hiệu quả khi sử dụng trên tàu ngầm.  

Năm 1989 Hải quân Đức kết thúc thành công 9 

tháng thử nghiệm biển tàu ngầm U-1 dự án 205 lắp 

fuel cell AIP. Trên đó, sử dụng 16 AFC, mỗi cái 5kW. 

Năm 1992 tàu ngầm U-1 được hoán cải lắp AIP CCD 

thử nghiệm. Các thử nghiệm hoàn thành năm 1993, 

dựa vào kết quả này, Hải quân Đức dừng đóng tàu 

ngầm chỉ lắp HĐL diesel-điện, mà lắp HĐL “hybrid” 

(gồm HĐL chính diesel-điện và fuel cell AIP phụ).  

Fuel cell AIP được lắp trên 4 tàu ngầm 212A của 

Hải quân Đức và 2 tàu ngầm loại này của Italy, cũng 

như loại xuất khẩu 214 cho Hải quân Hy Lạp và Hàn 

Quốc. Trên tàu ngầm dự án 212/214, chất ô xy hóa là 

ô xy được lưu trữ ở trạng thái đông lạnh, nhiên liệu 

hydro lưu trữ ở dạng hấp phụ trong các hợp chất liên 

kim loại (Intermetallic compound - IMC). Hai tàu 

ngầm đầu tiên loại 212A được trang bị fuel cell AIP 

có công suất định mức 306kW, gồm 9 PEMFC BZM 
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34 của hãng “Siemens” mỗi cái 34kW, hai tàu ngầm 

tiếp theo được lắp 2 PEMFC BZM 120 mỗi cái 120kW. 

Fuel cell AIP này còn được trang bị cho tàu ngầm 

“Dolphin” và 209PN, ngoài ra, nó còn được trang bị 

cho tàu ngầm “Okeanos” của Hy Lạp. 

Tây Ban Nha, công ty “Navantia” đã phát triển tàu 

ngầm dự án S-80 lắp fuel cell AIP loại PEMFC công 

suất 300kW hoạt động bằng cách tái cấu trúc 

(reforming) etanol. Dự án này bắt đầu từ năm 2006, 

hiện tại tàu ngầm S-80A được xuất khẩu cho nhiều 

quốc gia. 

Tại Anh, đầu những năm 1990, hãng Vickers 

Shipbuilding and Engineering kết hợp với hãng 

Ballard Power Systems đã phát triển dự án tàu ngầm 

Type 2495 trên cơ sở 2400 (Upholder). Hiện nay, các 

dự án về PEMFC cho UUV được hãng Defense 

Science and Technology Laboratory thực hiện. 

Tại Canada, những năm 1980 Cơ quan quốc phòng 

Canada đã bắt đầu phát triển AIP 300kW loại PEMFC 

của hãng Ballard cho tàu ngầm “Oberon”. Các nghiên 

cứu được hoàn thành vào năm 1992, nhưng không được 

áp dụng. Sau đó, hãng Ballard Power Systems xây dựng 

fuel cell AIP 250kW sử dụng etanol làm nhiên liệu cho 

tàu ngầm “Victoria” (Tên Canada của tàu ngầm Anh 

thuộc dự án “Upholder”). 

Tại Nhật Bản, fuel cells cho phương tiện ngầm 

được phát triển bởi một số công ty và trường đại học, 

như, PEMFC bởi “Mitsubishi Heavy Industries” có 

công suất 2kW. Năm 2005, AUV "Urashima" (Hình 

2) hoạt động ngầm trong 56 giờ với tầm bơi 317km ở 

độ sâu 800m. 

Qua khảo sát trên, rút ra một số nhận xét sau: 

- Các hãng đi đầu trong sản xuất fuel cells: 

Simens; General Electric, Fuel Cell Energy; Ballard, 

Mitsubishi Heavy Industries; 

- Các hãng đi đầu trong phát triển fuel cell AIP: 

Lockheed, Perry Energy Systems, AIP Engineering, 

Rubin, IKL, HDW, FS, Ballard Power Systems; 

- Trong 5 loại fuel cells và 1 loại semi-fuel cells 

được liệt kê ở phần 2, đối với AUV và UUV có thể sử 

dụng các loại AFC, PEMFC, SOFC, đối với tàu ngầm 

sử dụng AFC, PEMFC hoặc semi-fuel cells. AFC đòi 

hỏi H2 và O2 tinh khiết nên chỉ được lắp trên một số 

phương tiện thế hệ đầu, hiện nay không còn sử dụng. 

Ưu điểm chính của PEMFC là có nhiệt độ làm việc 

thấp (Hình 1) nên được ưu tiên sử dụng trên cả AUV, 

UUV và tàu ngầm. 

- Trong nước chưa có nghiên cứu nào được thực 

hiện về thiết kế, chế tạo fuel cell AIP. 

4. Đề xuất sơ đồ fuel cell AIP và định hướng 

thiết kế, chế tạo 

Sơ đồ tổng quát của fuel cell AIP trên phương tiện 

ngầm được đề xuất như trên Hình 3. 

Việc thiết kế, chế tạo fuel cell AIP không chỉ là 

thiết kế, chế tạo bản thân các fuel cells (fuel cells 

stacks) mà còn các hệ thống của nó, bắt đầu từ chọn 

loại nhiên liệu, chất ô xy hóa. 

Chọn các chất phản ứng trong fuel cell AIP theo 

các thông số chính, như thế điện cực; hoạt động điện 

hóa; đương lượng điện hóa; hiệu quả kinh tế. 

Mặc dù, thế điện cực đặc trưng cho khả năng khử 

của nhiên liệu, nhưng nó không phải là thông số chính 

vì hầu hết các chất khử có thế điện cực gần như nhau. 

Đương lượng điện hóa biểu thị cho việc cứ một 

điện lượng 1C chuyển qua chất điện phân thì giải 

phóng được một khối lượng tương ứng chất đó ở điện 

cực. Do đó, đương lượng điện hóa gián tiếp đặc trưng 

cho khối lượng cần thiết của chất phản ứng để thu 

được 1C. Các chất có đương lượng điện hóa thấp hơn 

cần khối lượng ít hơn. Theo thông số này, các chất khử 

tiềm năng được sắp xếp thành một dãy: 

H2 < СН4 < C3Н8 < LiBH4 < С < CH3OH < NH3 

Các chất khử nhẹ nhất bao gồm hydro, khí tổng 

hợp, hydrocacbon, hydrua bo. 

Theo giá trị đương lượng điện hóa, các chất ô xy 

hóa được xếp thành một dãy: 

O2 < Н2O2 < F2 < HNO3 < НClO4 < Cl2 < Н2СrО4 

 

Hình 2. Hình dạng AUV sử dụng fuel cells 

 

Hình 3. Sơ đồ tổng quát fuel cell AIP 
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Như vậy, ưu tiên chọn nhiên liệu là H2, sau đó mới 

đến ankan, cồn và chất ô xy hóa là O2 sau đó mới đến 

nước ô xy già. 

Trên AUV và UUV, H2 có thể được lưu trữ đông 

lạnh trong bình đặc biệt dưới áp suất 170MPa, ở nhiệt 

độ 17-20,4K. Phương pháp hiện đại để lưu trữ hydro 

ở dạng khí là lưu trữ trong ống nanocacbon và các 

bình mini làm từ nhựa thủy tinh có đường kính R = 

20-500μm, tỷ lệ R/h = 20-100, h là chiều dày thành 

bình. Áp suất bình mini từ 50-200MPa [10]. 

Công nghệ lưu trữ hydro trong hợp chất liên kim 

loại, như LaNi5, FeTi, Mg2Ni, ZrV2 được nhiều nước 

áp dụng trên các phương tiện ngầm. 

Sản sinh hydro từ hydrua kim loại bằng quá trình 

phân hủy nhiệt, ví dụ đối với MgH2 ở 200oC hoặc từ 

hydrua liên kim loại LaNiHx (x = 6 - 7) và FeTiHy. 

LaNi5Hx ↔ LaNi5 + zH2 

Sản sinh hydro bằng thủy phân hydrua kim loại và 

bohydrua kim loại nhẹ [15]: 

NaBH4 + 2H2O → NaBO2 + 4H2 + 117,39kJ/mol 

Trên tàu ngầm ngoài các phương án lưu trữ và sản 

sinh H2 như đối với AUV, UUV, H2 còn được sản sinh 

từ metanol khi có chất xúc tác, như hợp chất của Cu, 

Zn, Pt ở nhiệt độ 227oC ÷ 427oC:  

СН3ОН ↔ CO + 2Н2 - 90kJ/mol 

Sản sinh hydro từ metanol cũng có thể thực hiện 

bằng quá trình chuyển hóa hơi theo phản ứng: 

СН3ОН + Н2O → CO2 + 3Н2 - 49kJ/mol 

Tương tự, có thể reforming C2H5OH hoặc DO để 

sản sinh H2 ngay trên tàu ngầm. 

Nếu chất ô xy hóa là ô xy thì nó được lưu trữ đông 

lạnh ở nhiệt độ -160oC ÷ - 180oC; sử dụng H2O2 làm 

chất ô xy hóa, có ưu điểm là lưu trữ ở nhiệt độ thường 

tại áp suất bất kỳ trong bình nhẹ và vỏ mềm, dễ dàng 

bố trí trên phương tiện ngầm. Nước ô xy già chuyển 

đổi thành ô xy theo phản ứng: 

H2O2 → 0,5O2 + H2O (hơi) + 3300kJ/kg 

Việc lựa chọn loại fuel cells cho phương tiện ngầm 

đòi hỏi phải phân tích nhiều tiêu chí, đây cũng là 

know-how của các nhà sản xuất phương tiện ngầm. 

5. Kết luận 

Sử dụng fuel cell AIP để nâng cao tính bí mật, kéo 

dài thời gian và tầm hoạt động ngầm cũng như tăng 

chiều sâu lặn của phương tiện ngầm là xu hướng tất 

yếu, cần được nghiên cứu phát triển. 

Trên AUV và UUV hiện đại có thể lắp fuel cell 

AIP loại PEMFC, SOFC; trên tàu ngầm lắp loại 

PEMFC và semi-fuel cells. 

Đã đề xuất sơ đồ fuel cell AIP, cách chọn nhiên 

liệu và chất ô xy hóa cũng như định hướng thiết kế, 

chế tạo fuel cell AIP trong nước. 

Thực trạng công nghệ của nước ta, cũng như việc 

tiếp cận các loại vật liệu hoàn toàn cho phép thiết kế, 

chế tạo fuel cells sử dụng cho phương tiện ngầm. 
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Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu tính toán, 

thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống hoàn lưu 

khí thải cho động cơ diesel HANSHIN 6LU32 

thuộc Trung tâm nghiên cứu hệ động lực tàu thủy 

- Khoa Máy tàu biển, nhằm mục đích giảm thiểu 

phát thải khí NOx trong khí thải của động cơ diesel 

đáp ứng Phụ lục VI Công ước Marpol 73/78 về 

bảo vệ môi trường biển của Tổ chức Hàng hải 

quốc tế (IMO). 

Từ khóa: Hệ thống hoàn lưu khí thải, động cơ 

diesel, phát thải khí NOx, Công ước Marpol 

73/78, môi trường biển. 

Abstract 

The article introduces the results of research on 

calculation, design and experiment manufacture 

of Exhaust Gas Recirculation system for the diesel 

engine HANSHIN 6LU32 in the Research Center 

of Marine Propulsion Plan - Marine Engineering 

Faculty, with aim of reducing NOx emission in the 

exhaust gases to meet Annex VI of the 

International Convention for the Prevention of 

Pollution from ships Marpol 73/78. 

Keywords: Exhaust Gas Recirculation system, 

diesel engine, NOx emissions, Marpol 73/78 

Convention, marine environment. 

1. Mở đầu 

Một trong các biện pháp khá hiệu quả và được áp 

dụng nhiều trên thực tế nhằm làm giảm phát thải khí 

NOx của động cơ diesel là sử dụng công nghệ hoàn 

lưu khí thải EGR (Exshaust Gas Recirculation). Tuy 

nhiên, việc trộn lẫn và kiểm soát tỷ lệ khí thải hoàn 

lưu như thế nào lại là vấn đề không đơn giản. Bởi vì 

một khi tải của động cơ thay đổi bất thường, nhất thiết 

phải duy trì được tỷ lệ khí thải hoàn lưu ổn định, hơn 

nữa mức độ đồng thể giữa không khí nạp và khí thải 

hoàn lưu cũng là một trong các yếu tố quyết định chất 

lượng làm việc của động cơ diesel.  

Việc nghiên cứu thiết kế và tạo ra thiết bị nhằm 

hòa trộn không khí và khí thải hoàn lưu một cách tốt 

nhất trước khi nạp vào động cơ là việc hết sức cần 

thiết, và việc kiểm soát tỷ lệ không khí - khí thải hoàn 

lưu cũng là nhiệm vụ không kém phần quan trọng. 

Trên thực tế, người ta có thể áp dụng các phương án 

khác nhau để cấp khí thải hoàn lưu vào động cơ như: 

sử dụng hệ thống hoàn lưu áp suất cao, hệ thống hoàn 

lưu áp suất thấp, cấp vào cửa hút của máy nén tăng áp, 

hoặc cấp vào phía sau máy nén,... Mỗi một giải pháp 

cấp khí thải hoàn lưu vào động cơ đều có những ưu 

nhược điểm khác nhau, vì thế phụ thuộc vào loại động 

cơ, nhiên liệu sử dụng, công suất động cơ, mà người 

ta có thể lựa chọn hệ thống thích hợp.  

Bài báo trình bày tính toán, thiết kế, chế tạo thử 

nghiệm thành công hệ thống hoàn lưu khí thải trực tiếp 

vào cửa hút của máy nén tăng áp cho động cơ 

HANSHIN 6LU32 thuộc Trung tâm nghiên cứu hệ 

động lực tàu thủy - Khoa Máy tàu biển trong trường 

hợp không sử dụng và có sử dụng hoàn lưu khí thải 

(EGR) với tỷ lệ 20% ở các chế độ 50%, 75% và 85% 

tải làm cơ sở để triển khai áp dụng cho các động cơ 

tàu thủy trên đội tàu biển Việt Nam nhằm giảm hàm 

lượng NOx trong khí thải động cơ. 

2. Nội dung 

2.1. Lựa chọn giải pháp trộn không khí sạch và 

khí thải hoàn lưu 

Trên thực tế, có nhiều giải pháp để hoàn lưu khí 

thải vào động cơ diesel như:  

- Cấp khí thải vào sau máy nén của tua bin tăng áp 

sử dụng vòi phun kiểu ống venturi; 

- Cấp khí thải vào cửa hút của máy nén của tua bin 

tăng áp.  

Giải pháp được lựa chọn là hệ thống áp suất thấp. 

Giải pháp này có những ưu điểm sau: 

- Khí thải hoàn lưu được cấp chủ động thông qua 

ứng dụng quạt tăng áp; 

- Giải pháp này thích hợp đối với các động cơ 

công suất lớn, cần cấp một lượng khí thải hoàn lưu 

tương đối lớn; 
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- Hệ thống có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo và bảo 

dưỡng; 

- Có thể kiểm soát được lượng khí thải hoàn lưu 

một cách chính xác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, cần đặc 

biệt lưu ý về khả năng làm bẩn cánh của máy nén tăng 

áp trong quá trình khai thác do chất lượng của khí thải 

không đảm bảo.  

Phương pháp cấp khí thải hoàn lưu vào cửa hút của 

máy nén là giải pháp công nghệ tương đối đơn giản. 

Theo phương pháp này, khí thải hoàn lưu được dẫn 

đến và cấp ngay vào cửa hút của máy nén tăng áp. Tại 

đây, không khí sạch cùng với khí thải hoàn lưu được 

trộn với nhau và tăng áp trước khi cấp vào động cơ. 

Trên Hình 1 trình bày sơ đồ nguyên lý của phương 

pháp cấp khí thải hoàn lưu vào trước máy nén của tua 

bin tăng áp động cơ HANSHIN 6LU32. Ở trường hợp 

này, khí thải sau khi được xử lý ở tháp lọc khí thải (4), 

được làm sạch tại phin lọc (5) sẽ được quạt (11) đẩy 

tới hòa trộn với không khí (10) trước khi vào máy nén 

của tua bin tăng áp (2), sau khi tăng áp, hỗn hợp sẽ 

được làm mát tại bầu làm mát (8) trước khi cấp vào 

cửa nạp của động cơ (1). Vấn đề hòa trộn không khí 

với khí thải hoàn lưu và kiểm soát tỷ lệ khí thải hoàn 

lưu trong hỗn hợp được đo đạc bằng áp kế (6), lưu 

lượng kế (7) và phân phối vào máy nén tăng áp bằng 

thiết bị (9).  

Hệ thống hoàn lưu khí thải được thiết kế, chế tạo 

và lắp đặt hoàn chỉnh trên động cơ HANSHIN 6LU32 

thuộc Trung tâm nghiên cứu hệ động lực tàu thủy - 

Khoa Máy tàu biển (Hình 2). 

2.2. Tính toán thiết kế hệ thống cấp khí thải 

hoàn lưu 

Thực tế, hệ thống cấp khí thải hoàn lưu vào cửa 

nạp của động cơ diesel là hệ thống không quá phức 

tạp. Trong quá trình tính toán thiết kế, điều quan trọng 

nhất đó là tính được đường kính đường ống dẫn khí 

thải hoàn lưu đến cửa nạp của máy nén tăng áp, tiếp 

theo là lựa chọn đặc tính kĩ thuật của quạt tăng áp 

(năng suất và áp suất tăng áp) và sau cùng là lựa chọn 

van bướm và lưu lượng kế. 

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống hoàn lưu khí xả lắp đặt trên động cơ Hanshin 6LU32 [1] 

1- Động cơ Hanshin 6LU32; 2 - Tua bin tăng áp; 3- Van trích khí xả; 4- Tháp lọc SOx; 5 - Phin lọc khí xả;  

     6 - Áp kế; 7 - Đo lưu lượng khí xả; 8 - Bầu làm mát khí tăng áp; 9 - Cửa cấp khí xả hoàn lưu; 

10 - Không khí vào máy nén tăng áp; 11- Quạt khí xả hoàn lưu. 

 

Hình 2. Hệ thống hoàn lưu khí thải trên động cơ 

6LU32  

1. Cửa hút của máy nén tăng áp;  

2. Cửa cấp khí thải hoàn lưu;  

3. Van điều chỉnh lưu lượng khí thải;   

4. Quạt tăng áp khí thải;  

5. Đường dẫn khí thải hoàn lưu; 6. Tháp lọc khí thải. 
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Việc tính toán, thiết kế hệ thống hoàn lưu khí thải 

cho động cơ diesel 6LU32 được thực hiện dựa trên các 

thông số kĩ thuật của động cơ (Bảng 1) và các yêu cầu 

kĩ thuật cơ bản sau đây [1]: 

Lưu lượng khí thải hoàn lưu: (20-30%); 

Lưu lượng khí nạp vào động cơ lớn nhất theo yêu 

cầu: napm = 4701,79m3/h; 

Đường kính ống dẫn khí nạp từ máy nén đến bầu 

sinh hàn: 158mm. 

2.2.1. Tính toán đường kính ống dẫn 

Việc thiết kế và chế tạo hệ thống cấp khí thải hoàn 

lưu vào cửa hút máy nén được bắt đầu từ tính đường 

kính của đường ống cấp khí thải này. Phương pháp 

tính đơn giản nhất chính là tính theo tỷ lệ giữa lưu 

lượng khí thải hoàn lưu và tổng lưu lượng khí nạp vào 

động cơ [4, 5]: 

 
a

% .100

ir

E
m

EGR

m m
EGR

GR 


 
  
 

    (1) 

�̇�𝑛ạ𝑝 = �̇�𝑎𝑖𝑟 + �̇�𝐸𝐺𝑅 

Vậy với thiết kế có thể sử dụng đến 30% lượng 

khí thải lưu hồi, thì theo công thức trên sẽ tính được 

giá trị của lượng khí thải lưu hồi cần thiết: 

�̇�𝐸𝐺𝑅 = 30%�̇�𝑛𝑎𝑝               (2)             

Thay số vào sẽ có:  

m EGR = 0,3 × 4701,79 = 1410,537 (m3/h)   (3) 

Vậy đường kính ống dẫn khí thải hoàn lưu được 

xác định [4, 5]: 

22,91
3

158

3

22

1 
d

d EGR
(mm)  (4) 

2.2.2. Lựa chọn quạt tăng áp 

Quạt tăng áp được trang bị cho hệ thống hoàn lưu 

khí thải với chức năng cấp lượng khí thải cần thiết 

theo thiết kế vào cửa nạp động cơ, tạo được áp suất 

phù hợp và đảm bảo được độ bền, độ tin cậy. 

Trên Bảng 2 là những thông số kĩ thuật yêu cầu đối 

với quạt tăng áp khí thải hoàn lưu cấp vào động cơ.  

2.3. Kết quả thử nghiệm và bình luận 

Sau khi tính toán, hệ thống hoàn lưu khí xả được 

chế tạo, lắp đặt trên động cơ và chạy thử nghiệm với 

hai loại nhiên liệu DO và FO ở điều kiện bình thường 

(không có hoàn lưu khí xả) và có hoàn lưu khí thải với 

tỷ lệ khí thải hoàn lưu là 20%, ở các chế độ tải khác 

nhau (50%, 75% và 85% tải) [1]. Hệ thống thử nghiệm 

động cơ 6LU32 trên bệ thử với phanh thử tải, hệ thống 

giám sát khí thải của hãng AVL (Cộng hòa Áo) và thiết 

bị đo TESTO 350 (Mỹ) [1]. Kết quả thu được thể hiện 

trên Bảng 3 và Bảng 4. 

Tiêu chuẩn phát thải khí NOx được qui định tại 

Phụ lục VI (MARPOL 73/78) áp dụng cho động cơ  

diesel thủy 6LU32 được cụ thể hóa như trên Bảng 5. 

Các kết quả thử nghiệm về phát thải khí NOx được 

so sánh, đánh giá trong hai trường hợp sử dụng nhiên 

liệu DO và FO được thề hiện trên biếu đồ Hình 3 và 

Hình 4 [3]. 

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ HANSHIN 6LU32 [2] 

STT Thông số        Ký hiệu     Đơn vị Giá trị 

1 Động cơ HANSHIN 6LU32   

2 Số xi lanh i  6 

3 Vòng quay định mức nđm vòng/phút 340 

4 Công suất định mức Neđm kW/hp 970/1300 

5 Đường kính xi lanh D mm 320 

6 Hành trình piston S mm 510 

7 Tốc độ trung bình piston W m/s 5,78 

8 Áp suất cháy lớn nhất Pz kG/cm2 90 

9 Góc phun sớm ps o gqtk  11 

10 Suất tiêu hao nhiên liệu ge g/kW.h 200 

 

Bảng 2. Thông số kĩ thuật của quạt tăng áp [1, 3] 

TT 
Thông số kĩ 

thuật 
Giá trị Ghi chú 

1 Năng suất  
1500 - 2000 

m3/h 
 

2 Áp suất Max. 1,4 bar  

3 
Nhiệt độ công 

tác 
160oC  

4 Vật liệu  
Thép các 

bon 

5 Động cơ điện  
Không 

tạo tia lửa 
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.  

Bảng 3. Kết quả phát thải khi sử dụng nhiên liệu DO 

Nhiên liệu DO 

Thông số phát 

thải 

Chế độ tải /vòng quay (EGR 0%) 

50%/238v/ph  75%/273v/ph 85%/300v/ph 

mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h 

NOx 1702 1458 6926 5935 10371 8887 

Nhiên liệu DO 

Thông số phát 

thải 

Chế độ tải/vòng quay (EGR 20%) 

50%/238v/ph  75%/273v/ph 85%/300v/ph 

mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h 

NOx 1058 906 4144 3525 6523 5559 

Bảng 4. Kết quả phát thải khi sử dụng nhiên liệu FO 

Nhiên liệu FO 

Thông số phát 

thải 

Chế độ tải/ vòng quay (EGR 0%) 

50%/240v/ph  75%/275v/ph 85%/300v/ph 

mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h 

NOx 1650 1414 5910 5064,7 11015 9439,8 

Nhiên liệu FO 

Thông số phát 

thải 

Chế độ tải / vòng quay (EGR 20%) 

50%/240v/ph  75%/275v/ph 85%/300v/ph 

mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h mg/Nm3 mg/kW.h 

NOx 1181 1012 4271 3660,2 6308 5406 

Bảng 5. Tiêu chuẩn phát thải khí NOx đối với động cơ 6LU32 [6] 

Vùng khai thác 
Tiêu chuẩn phát thải NOx 

Thời gian áp dụng 
mg/Nm3 mg/kW.h 

 Vùng biển chung 13430 11510 Từ 2011 

 Vùng biển đặc biệt (SECAs) 4320 2008 Từ 2016 

 

 

Hình 3. Mức độ giảm phát thải NOx khi động cơ sử 

dụng dầu DO và tỷ lệ hoàn lưu khí thải 20% 

 

Hình 4. Mức độ giảm phát thải NOx khi động cơ sử 

dụng dầu FO và tỷ lệ hoàn lưu khí thải 20% 
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Kết quả thử nghiệm cho thấy mức độ phát thải 

NOx khi động cơ 6LU32 sử dụng nhiên liệu DO và FO 

với tỷ lệ hoàn lưu khí thải 20% giảm đáng kể so với 

khi không áp dụng hoàn lưu khí thải và nhỏ hơn khá 

nhiều so với tiêu chuẩn phát thải ở vùng biển chung.   

3. Kết luận  

Kết quả thiết kế lắp đặt và thử nghiệm hệ thống 

hoàn lưu khí thải (EGR) cho động cơ 6LU32 có thể 

khẳng định việc áp dụng giải pháp hoàn lưu khí thải 

cho động cơ tàu thủy và kết hợp với các giải pháp khác 

như lắp đặt tháp hấp thụ SOx, NOx, hệ thống trộn 

nhiên liệu nhũ tương,... mang lại hiệu quả rõ rệt về 

việc giảm thiểu phát thải khí độc hại do động cơ diesel 

tàu thủy gây ra, góp phần thực hiện phụ lục VI Công 

ước quốc tế MARPOL 73/78 nhằm bảo vệ môi trường 

biển. Đặc biệt là khi động cơ sử dụng hoàn lưu khí 

thải tỷ lệ ERG = 20% với nhiên liệu DO và FO ở các 

mức tải 50%, 75%, 85% đều thấp hơn tiêu chuẩn ở 

vùng biển chung. Còn ở vùng biển đặc biệt cần kết 

hợp nhiều biện pháp sơ cấp và thứ cấp thì mới đạt 

được tiêu chuẩn quy định. Việc thiết kế, lắp đặt hệ 

thống với các thiết bị bổ sung không quá phức tạp. 

Tuy nhiên đây mới chỉ là những kết quả bước đầu, 

được thực hiện trong phòng thí nghiệm, để có thể triển 

khai áp dụng cho đội tàu thì cần tiến hành thử nghiệm 

thực tế nhiều hơn nữa, đồng thời cần có sự đánh giá 

toàn diện về các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng của động 

cơ cùng các chỉ tiêu phát thải khác. Trong thời gian tới 

nhóm nghiên cứu sẽ hướng tới việc thử nghiệm trên 

một số tàu cụ thể, để từ đó có thể đưa ra những đánh 

giá chính xác hơn. 
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MARINE DIESEL ENGINE BY THE CLOSED LOOP-TYPE WET SCRUBBER 
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Tóm tắt 

Trước các quy định về tiêu chuẩn hàm lượng các 

chất độc hại trong khí xả động cơ diesel, đặc biệt 

là phát thải SOx trong phụ lục VI MARPOL 73/78 

của Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO), trên cơ sở 

phân tích, đánh giá các giải pháp giảm thiểu SOx, 

nhóm tác giả nghiên cứu sử dụng thiết bị tháp lọc 

ướt hệ thống kín hấp thụ SOx lắp đặt trên đường 

ống xả của động cơ diesel tàu thủy. Tuy còn một 

số hạn chế, nhưng đây có thể coi là một trong 

những hướng đi phù hợp nhất hiện nay với điều 

kiện áp dụng cho đội tàu ở Việt Nam. 

Từ khóa: Tháp lọc ướt, phát thải khí SOx, động 

cơ diesel tàu thủy, Công ước Marpol 73/78, môi 

trường biển. 

Abstract 

In compliance with the regulations stipulated in 

Annex VI MARPOL 3/78 of the International 

Maritime Organization (IMO) for exhaust gas 

emissions from marine diesel engines, especially 

SOx emissions, based on careful analysis and 

assessment on SOx reduction solutions, the 

authors study on the SOx emissions closed loop 

type wet scrubber installed on exhaust gas outlet 

of marine diesel engines. Though of remained 

limitations, this solution seems to be the best 

choice for Vietnamese fleets in terms of effective 

application conditions. 

Keywords: The wet scrubber, the SOx emissions, 

marine diesel engine, the Convention Marpol 

73/78, marine environment. 

1. Đặt vấn đề 

Nhằm giúp các con tàu vẫn đáp ứng được các tiêu 

chuẩn về phát thải khí SOx, cũng như đảm bảo tính 

cạnh tranh về vận tải với cước vận tải hợp lý, Tổ chức 

Hàng hải quốc tế đã mở ra giải pháp mang tính thực 

tế cao: Sử dụng kết hợp nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp và nhiên liệu truyền thống (HFO) cùng với 

thiết bị xử lý khí SOx. Nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp được sử dụng khi tàu chạy trong vùng biển 

đặc biệt (ECA), còn khi tàu chạy ở vùng biển khác, có 

thể sử dụng nhiên liệu truyền thống kết hợp với thiết 

bị tháp lọc khí SOx trong khí thải động cơ. Với giải 

pháp này, con tàu có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu 

truyền thống (với hàm lượng lưu huỳnh theo thiết kế  

đến 3,5%) và hệ thống cấp nhiên liệu được giữ nguyên 

bản, không cần hoán cải hoặc thay thế.  

Tháp lọc SOx có thể được phân loại như sau: 

- Tháp lọc ướt: Sử dụng nước biển hoặc nước ngọt 

làm công chất xử lý; 

- Tháp lọc khô: Sử dụng chất hóa học khô. 

Nếu dựa vào hệ thống làm việc, có thể phân loại: 

- Hệ thống hở: Sử dụng nước biển làm công chất 

xử lý; 

- Hệ thống kín: Sử dụng nước ngọt kết hợp với 

chất hóa học ba zơ; 

- Hệ thống kép: Có thể áp dụng cả hệ thống hở và 

hệ thống kín. 

Mỗi loại lại có những điểm mạnh và yếu điểm 

riêng khi đứng trên các góc độ khác nhau để so sánh 

như: Năng lượng cần tiêu thụ, mức độ chiếm chỗ trên 

tàu, giá thành cho lắp đặt ban đầu và vận hành. Tuy 

nhiên đối với đội tàu biển của Việt Nam, nhóm tác giả 

đề xuất mô hình hệ thống tháp lọc để hấp thụ lượng ô 

xít lưu huỳnh trong khí thải như trên Hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống tháp lọc khí thải SOx [1] 

 



 

 25 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

2. Thiết kế tháp lọc SOx kiểu ướt hệ thống kín  

Để cụ thể hóa việc áp dụng hệ thống tháp lọc được 

thể hiện trên Hình 1, nhóm tác giả giới thiệu việc tính 

toán thiết kế chi tiết hệ thống tháp lọc cho động cơ 

diesel HANSHIN 6LU32 lắp đặt tại Trung tâm 

Nghiên cứu hệ động lực tàu thủy, Khoa Máy tàu biển, 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Các bước thực hiện thiết kế tháp lọc khí SOx từ khí 

thải như sau: 

- Lựa chọn hiệu suất làm việc của tháp lọc: 

P=η=1-(Yout/Yin); 

- Từ các thông số Yin, Yout và đường cân bằng, 

tính toán Lmin; ở đây cần lưu ý đến yếu tố (1+c) để 

tính sự thay đổi về mặt hóa học của SO2; 

- Từ giá trị của Lmin có được, chọn giá trị L theo 

công thức 1,5Lmin<=L<=3,0Lmin; 

- Tính toán giá trị của thông số β=mV/(1+c)L; 

- Tính trị số N của các lớp, sử dụng biểu thức liên 

quan đến η và β; 

- Chọn giá trị chiều cao của đơn vị truyền (chuyển 

đổi) HTU; 

- Tính chiều cao của tháp lọc H=N.HTU; 

- Tính toán dòng lưu lượng khí gây ngập lụt từ 

đường cong ngập lụt (đồ thị ngập lụt); 

- Tính vận tốc của dòng khí theo công thức 

v=0,5(Gy/ρy);  

- Tính diện tích thiết diện tháp lọc và sau đó tính 

đường kính của tháp; 

- Dự kiến lượng NaOH cần thiết cho tháp lọc. 

2.1. Các thông số đầu vào phục vụ thiết kế 

Các thông số kĩ thuật của động cơ diesel 6LU32 

được nêu trong Bảng 1. 

Các thông số lý hóa của nhiên liệu trong Bảng 2. 

Như vậy đối với động cơ 6LU32 Hanshin, có thể 

sử dụng nhiên liệu DO và nhiên liệu HFO với hàm 

lượng lưu huỳnh lớn nhất đến 2,5% tính theo khối 

lượng. 

2.2. Lựa chọn loại tháp lọc 

Tháp lọc để xử lý phát thải khí độc hại SOx, hạt 

cặn rắn, và một số tạp chất khác phát sinh khi đốt cháy 

nhiên liệu là tháp lọc ướt hệ thống kết hợp. Vậy nên, 

tính toán thiết kế tháp lọc xử lý phát thải khí SOx cho 

động cơ diesel 6LU32 sẽ bao gồm:  

- Tháp lọc dạng bọt khí nổi với các vật thể làm 

tăng bề mặt tiếp xúc giữa khí và nước (packing);  

- Lựa chọn vật liệu cho tháp lọc; 

- Lựa chọn loại vật thể làm tăng bề mặt tiếp xúc; 

- Hệ thống ống, các bơm, các loại van,...; 

- Các loại két: két thu gom, két chứa cặn, két chứa 

nước thải,...; 

- Thiết bị tự động kiểm soát quá trình hoạt động 

và các phần tử cảm ứng. 

Một số thông số tính toán tháp lọc được lựa chọn 

như sau: 

- Lưu lượng khí thải: 3342kg/h hoặc 56kg/phút; 

Bảng 1. Đặc tính kỹ thuật của động cơ 6LU32 [2] 

TT Các thông số Giá trị 

1 Động cơ HANSHIN 6LU32 

2 Số xi lanh i = 6 

3 Vòng quay định mức N = 340v/phút 

4 Công suất định mức 
Ne = 

1300HP/970kW 

5 Đường kính xi lanh B = 320mm 

6 Hành trình piston S = 510mm 

7 
Tốc độ trung bình 

piston 
W = 5,78m/s 

8 Áp suất cháy lớn nhất Pz = 90kG/cm2 

9 Góc phun sớm 11o trước ĐCT 

10 
Suất tiêu hao nhiên 

liệu 
ge = 200g/kW.h 

 

Bảng 2. Đặc tính nhiên liệu dành cho động cơ 

6LU32 [1] 

Đặc tính nhiên 

liệu 

Nhiên liệu 

diesel DO 

Nhiên liệu nặng 

(FO) 

Loại A Loại B 

Tỷ trọng ở 

15oC (kg/m3) 
0,82 - 0,84 

0,82 - 

0,86 
< 0,92 

Độ nhớt 

centistockes, 

30oC           

Redwood, 30oC 

2,5 - 3,2 

 

 

32 - 34 

< 20 

 

 

85 

< 29 

 

 

120 

Sức căng bề 

mặt nước/dầu 

(N/m) 

30,1 ở 0oC 

29,4 ở 15oC 

0,025 ở 

20°C 
>70 

Sức căng bề 

mặt hỗn hợp 

với nước (N/m) 

- 
0,05 ở 

20°C 
 

Hàm lượng lưu 

huỳnh (% theo 

khối lượng) 

- < 2,5% > 2,5% 
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- Loại packing (vật thể làm tăng bề mặt tiếp xúc 

giữa khí và chất lỏng): Loại pall ring làm bằng vật liệu 

PP (1 inch hoặc 2 inch); Chiều cao lớp packing: 

HTU=8,1 (1 inch) hoặc 12 (2 inch); Hệ số Fp: 52 (1 

inch); 40 (1.1/2 inch); 

- Nồng độ SO2 (Nhiên liệu nặng HFO) là 0,2%; 

- Hệ số chuyển đổi giữa SO2 và H2SO3 - kí hiệu là  

c = 6; 

- Dự kiến lượng nước cấp để rửa khí là:          

L = 1,8Lmin; 

Hiệu suất lọc của tháp lấy là: η = 95% (0,95). 

2.3. Tính toán, thiết kế tháp lọc 

2.3.1. Tính lượng khí thải của động cơ 

Công thức chung [3]: 

 Gkt = Gnl.L0.α.φ,kg/h          (1)                           

Trong đó: Gkt - Lượng khí thải của động cơ (kg/h); 

Gnl - Lượng tiêu thụ nhiên liệu của động cơ (kg/h); α- 

Hệ số dư lượng không khí; φ - Hệ số tốc độ dòng khí, 

đối với động cơ 2 kì là 1,45 còn động cơ 4 kì là 1,1. 

Vậy, lưu lượng khí thải của động cơ 6LU32 sẽ 

được xác định như sau: 

Gkt = 970kW.0,2kg/kWh. 14,5.1,8. 1,1 

= 5569,74kg/h = 92,83kg/phút = 4701,79m3/h (2)  

(Tỷ trọng của khí thải động cơ diesel là: 1,1846 

kg/m3) 

Khi động cơ làm việc ở 60% công suất định mức 

thì lưu lượng khí cần tính toán cho tháp lọc là: 3341,84 

kg/h = 55,69kg/phút ~ 56kg/phút.  

2.3.2. Thuật toán tính kích thước tháp lọc ướt 

Trên Hình 2 biểu thị thuật toán tính thiết kế các 

thông số kĩ thuật cơ bản của tháp lọc ướt cho động cơ 

6LU32 [4]. 

Thiết kế tháp lọc không để xảy ra hiện tượng ngập 

lụt cũng chính là giải pháp để loại trừ hiện tượng phản 

áp trên đường thải của động cơ diesel.  

Thông số cuối cùng được tính toán trong quá trình 

thiết kế chính là đường kính của tháp lọc. Đường kính 

tháp lọc quyết định đến vị trí, không gian đặt tháp lọc. 

2.3.3. Vật liệu của tháp lọc 

Tháp lọc là thiết bị chịu áp suất không lớn. Thông 

thường, áp suất trong tháp lọc khoảng 0,1MPa và 

nhiệt độ khoảng 50oC. Vậy nên, sức bền của tháp lọc 

được tính toán thông qua bề dầy của vật liệu làm vỏ 

tháp lọc. Vật liệu được lựa chọn để làm tháp lọc 

thường là loại thép chống ăn mòn như là thép cacbon 

thấp (Mild Steel). 

 

2.3.4. Các thông số kỹ thuật của tháp lọc 

Hình ảnh và bản vẽ thiết kế tháp lọc được biểu diễn 

trên Hình 3 và 4. 

 

Hình 2. Thuật toán tính thiết kế tháp lọc 

 

Hình 3. Hình ảnh tháp lọc 
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Các thông số cơ bản của tháp lọc sau khi tính toán, 

thiết kế được thể hiện tại Bảng 3. 

3. Thử nghiệm 

3.1. Kết quả thử nghiệm  

Các mẫu thử nghiệm được lấy theo hai giai đoạn: 

Động cơ làm việc với nhiên liệu DO và nhiên liệu FO 

khi không đi qua tháp lọc và đi qua tháp lọc. Thời gian 

thử nghiệm và lấy mẫu được thực hiện khoảng 10 giờ 

hoạt động của động cơ. Trên Bảng 4 thể hiện nồng độ 

phát thải khí SOx khi động cơ Hanshin 6LU32 làm 

việc với nhiên liệu DO và FO.  

3.2. Phân tích và đánh giá 

Các số liệu đo đạc về hàm lượng khí SOx (SO2) 

trong khí xả động cơ diesel 6LU32 ở các chế độ khác 

nhau với các loại nhiên liệu khác nhau, cùng với giới 

hạn về phát thải SOx được thể hiện tại Phụ lục VI, 

MARPOL 73/78, sẽ xây dựng được đồ thị so sánh tại 

Hình 5, 6. Hình 5 biểu diễn dữ liệu thử nghiệm về phát 

thải khí SOx khi không cho qua tháp lọc và tiêu chuẩn 

phát thải SOx theo quy định của IMO.  

Trên cơ sở các dữ liệu thí nghiệm về xử lý phát 

thải khí độc hại SOx tại Bảng 5 có thể xây dựng được 

đồ thị so sánh giữa hàm lượng khí SOx khi cho động 

cơ làm việc với các loại nhiên liệu khi được xử lý và 

so sánh với tiêu chuẩn phát thải (Hình 6). 

 

 

Hình 4. Bản vẽ thiết kế tháp lọc 

Bảng 3. Các thông số cơ bản của tháp lọc SOx  

sử dụng cho động cơ 6LU32 

TT Thông số kĩ thuật Giá trị 

1 
Đường kính của tháp 

(N2) 
0,80m 

2 
Chiều cao tổng của tháp 

(D) 
3,0m 

3 
Chiều cao lớp tăng bề 

mặt tiếp xúc (C) 
1,08m 

4 Bề dày tường tháp lọc 0,03m (3mm) 

5 Lưu lượng nước rửa 20 - 24m3/h 

6 Lưu lượng cấp NaOH 5l/MW.h/%S; 

7 Cặn thải 0,1 - 0,4kg/MW.h 

8 
Thể tích két chứa và xử 

lý nước rửa   
1,8 - 2,4m3 

9 Bầu sinh hàn nước rửa  15 - 22m3 

10 Năng suất bầu lọc cặn 300l/h 

11 
Đường kính cửa khí vào 

tháp lọc (N2) 
0,5m 

12 
Đường kính cửa thoát 

khí từ tháp lọc (N1) 
0,4m 

3 
Đường kính cửa vào ống 

venturi 
0,4m 

14 
Kích thước phần tử tăng 

bề mặt tiếp xúc 
0,025m 

15 Vật liệu chế tạo tháp lọc Thép cacbon 

 

Bảng 4. Phát thải khi động cơ làm việc với DO và FO [4] 

Nhiên liệu DO 

Thông số 

phát thải 

SOx 

Chế độ tải  

50% 75% 85% 

mg/

Nm3 

mg/k

W.h 

mg/

Nm3 

mg/k

W.h 

mg/

Nm3 

mg/k

W.h 

Không qua 

tháp lọc 
820 971 1420 1681 1950 2380 

Qua tháp 

lọc 

760 900 1267 1500 1638 2000 

Nhiên liệu FO 

Thông số 

phát thải 

SOx 

Chế độ tải 

50% 75% 85% 

mg/

Nm3 

mg/k

W.h 

mg/

Nm3 

mg/k

W.h 

mg/

Nm3 

mg/k

W.h 

Không qua 

tháp lọc 
4000 4736 5290 6263 5810 6880 

Qua tháp 

lọc 

3463 4100 4561 5400 5067 6000 
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Sau đây là một số nhận xét: 

- Nếu để động cơ chạy bằng nhiên liệu DO nguyên 

chất với hàm lượng lưu huỳnh S=0,5% (Bảng 4) và 

không xử lý khí xả sau động cơ, thì hàm lượng phát 

thải khí SOx đạt tiêu chuẩn phát thải ở vùng biển 

chung (2000mg/kW.h) mà không cần xử lý, tuy nhiên 

chưa đạt được tiêu chuẩn phát thải được qui định đối 

với vùng biển đặc biệt (400mg/kW.h) và điều này 

được thể hiện rất rõ tại Hình 5; 

- Nếu để động cơ chạy bằng nhiên liệu DO, kết 

hợp với xử lý khí xả sau động cơ bằng tháp lọc SOx, 

các kết quả đo nồng độ SOx cho thấy thấp hơn tiêu 

chuẩn phát thải SOx được qui định đối với các vùng 

biển đặc biệt; 

- Trường hợp động cơ chạy bằng nhiên liệu FO 

nguyên chất với hàm lượng lưu huỳnh S=1,5% (Bảng 

4), khí thải không được xử lý, thì hàm lượng khí SOx 

trong khí thải đạt mức 6000mg/kWh ở chế độ tải 85%. 

Như vậy hàm lượng khí SOx cao gấp khoảng 3 lần so 

với tiêu chuẩn phát thải SOx tại vùng biển chung và 

cao gấp 15 lần so với tiêu chuẩn phát thải SOx ở vùng 

biển đặc biệt; 

- Trường hợp cho động cơ làm việc với nhiên liệu 

FO với khí thải được xử lý bằng tháp lọc, hàm lượng 

khí SOx trong khí thải động giảm rất nhiều và phần 

lớn các trường hợp đo được nồng độ SOx trong khí 

thải ở các trạng thái tải khác nhau đối với các loại 

nhiên liệu khác nhau đều ở mức dưới tiêu chuẩn phát 

thải khí SOx ở vùng biển chung, tương đương nồng độ 

SOx được qui định cho vùng biển đặc biệt (Hình 6). 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho động cơ Hanshin 6LU32 

đã đạt được các kết quả phù hợp với mục tiêu nghiên 

cứu và các chỉ tiêu kiểm soát phát thải SOx do Tổ chức 

Hàng hải quốc tế (IMO) đề ra: 

- Hệ thống được thiết kế xử lý đến 95% lượng phát 

thải SOx trong khí thải khi động cơ diesel sử dụng 

nhiên liệu nặng HFO với hàm lượng lưu huỳnh đến 

3,5%. Hệ thống không chỉ làm sạch khí SOx, mà còn 

có khả năng loại 70% hàm lượng cặn rắn; 

- Tháp lọc khí phát thải SOx được thiết kế dưới 

dạng hệ thống tuần hoàn kín; Có nghĩa là khí SOx sẽ 

được nước ngọt hấp thụ và sau đó nước ngọt ra khỏi 

tháp lọc được trung hòa bằng hóa chất NaOH. Tiêu 

thụ NaOH khoảng 50lít/MW.h và nước rửa thải ra 

ngoài cũng như lượng nước ngọt được bổ sung khoảng 

0,1m3/MW.h; 

- Nước thải sẽ được lọc sạch cặn và được làm trung 

hòa đến nồng độ pH=6,5 trước khi thải ra môi trường biển; 

- Khí thải sau khi được làm sạch cặn cứng và khí 

SOx sẽ được trích một phần để sử dụng lại với mục 

đích xử lý phát thải khí NOx (EGR) 
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Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thử 

nghiệm sử dụng nhiên liệu nhũ tương được tạo 

thành từ hệ thống đồng thể hóa nước và nhiên 

liệu diesel cho động cơ diesel tàu thủy, nhằm 

giảm thiểu phát thải NOx trong khí thải của 

động cơ, đáp ứng Phụ lục VI Công ước Marpol 

73/78 về bảo vệ môi trường biển của Tổ chức 

Hàng hải quốc tế (IMO). 

Từ khóa: Nhiên liệu nhũ tương, động cơ tàu 

thủy, phát thải NOx, Công ước Marpol 73/78, môi 

trường biển. 

Abstract 

The paper introduces the experrimental 

research results using emulsion fuel created 

from the emulsionizing system of water and 

diesel oil on the marine diesel engine to 

decreasre NOx emission in the exhaust gases 

satisfying the Annex VI of the International 

Convention for the Prevention of Pollution from 

ships Marpol 73/78. 

Keywords: Emulsion fuel, marine diesel engine, 

NOx emission, Marpol 73/78, marine 

environment. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, để giảm thiểu hàm lượng khí NOx trong 

khí thải động cơ diesel tàu thủy có thể áp dụng một số 

giải pháp khác nhau như thay đổi quy luật cấp nhiên 

liệu, hoàn lưu khí thải về đường khí nạp, phun nước 

dạng sương vào xilanh, sử dụng nhiên liệu nhũ tương, 

lắp đặt các bộ xúc tác hấp thụ khí thải,... Trong đó, sử 

dụng nhiên liệu nhũ tương là một trong các giải pháp 

đang được nghiên cứu thử nghiệm nhằm triển khai ứng 

dụng cho đội tàu biển Việt Nam. Đã có một số công 

trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về 

sử dụng nhiên liệu nhũ tương cho động cơ diesel như: 

PGS.TS. Phan Minh Tân, TS. Nguyễn Hữu Tuấn, ThS. 

Phạm Thanh Truyền, Kannan và cộng sự,... Tuy nhiên 

trong tất cả các trường hợp, nhiên liệu nhũ tương đều 

được chuẩn bị trước và lưu trữ trong két chứa, nhưng 

với động cơ diesel tàu thuỷ có mức tiêu thụ nhiên liệu 

lớn thì điều đó là không phù hợp. Chính vì vậy việc 

nghiên cứu giải pháp hoà trộn nhiên liệu liên tục 

(online) là cần thiết. Để sử dụng nhiên liệu nhũ tương 

cho động cơ, trong hệ thống nhiên liệu truyền thống của 

động cơ cần thiết kế lắp đặt thêm thiết bị tạo nhiên liệu 

nhũ tương cung cấp cho động cơ. Các kết quả thử 

nghiệm trình bày dưới đây được thực hiện trên động cơ 

diesel tàu thuỷ Hanshin 6LU32 lắp đặt tại Trung tâm 

Nghiên cứu hệ động lực thuộc Khoa Máy tàu biển - 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

2. Nội dung chính 

2.1. Lựa chọn sơ đồ hệ thống tạo nhiên liệu nhũ 

tương cho động cơ diesel Hanshin 6LU32  

Các thông số kỹ thuật của động cơ Hanshin 6LU32 

được thể hiện trong Bảng 1. Sơ đồ hệ thống tạo nhiên 

liệu nhũ tương cho động cơ Hanshin 6LU32 được mô 

tả như trên Hình 1: Nhiên liệu từ két trực nhật và nước 

được đưa vào thiết bị trộn kiểu cánh khuấy (1) tạo ra 

nhiên liệu tiền nhũ tương với kích thước hạt đạt 

khoảng 50~100μm; Nhiên liệu từ thiết bị trộn, được 

bơm (2) cấp vào thiết bị đồng thể hóa (3) với chức 

năng nghiền cho các hạt nước và nhiên liệu đạt được 

kích thước 10μm và đảm bảo độ ổn định cao trước khi 

cấp tới động cơ. Lượng nhiên liệu dư thừa được hồi 

về thiết bị khuấy để hòa trộn tiếp mà không cần sử 

dụng thiết bị tách nước.   

2.2. Tính toán thiết kế thiết bị trộn liên tục 

Bộ trộn được thiết kế thử nghiệm cho động cơ 

Hanshin 6LU32 với các kết quả tính chọn kích thước 

của bộ hoà trộn được thể hiện trong Bảng 2.  

Trên cơ sở các kích thước tính toán trong Bảng 2, 

thiết bị trộn kiểu cánh khuấy liên tục đã được thiết kế 

với hình dạng và các kích thước đặc trưng thể hiện 

trên Hình 2, sản phẩm thiết bị hoà trộn sau khi chế tạo 

hoàn chỉnh được thể hiện trên Hình 3. Tốc độ khuấy 

của bộ trộn n = 60v/ph; kích thước hạt 60~70μm. 
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2.3. Tính toán thiết kế thiết bị đồng thể hóa 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích một số thiết bị 

đồng thể hoá hiện đang có mặt trên thị trường, nhóm 

nghiên cứu lựa chọn thiết bị đồng thể hoá kiểu rotor, 

sơ đồ kết cấu của thiết bị được thể hiện trên Hình 4 và 

Hình 5. Stator của thiết bị đồng thể hóa được thiết kế 

bao gồm 14 rãnh thoát với các kích thước 6×10×12 

(mm) và rotor bao gồm 12 rãnh thoát với kích thước 

10×10×10 (mm). Rotor được lắp lồng vào trong lòng 

của stator trên cùng một trục với khe hở cắt là 0,5mm.   

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống tạo nhiên liệu nhũ tương động cơ Hanshin 6LU32 [1] 

1.Thiết bị trộn kiểu cánh khuấy; 2. Bơm nhiên liệu; 3. Thiết bị đồng thể hóa; 4. Phin lọc; 

5. Van chặn; 6. Bầu lọc nước; 7. Lưu lượng kế; 8. Bầu hâm; 9. Nhớt kế. 

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ Hanshin 6LU32 [2] 

STT Các thông số Giá trị 

1 Động cơ Hanshin 6LU32          

2 Số xi lanh i = 6 

3 Vòng quay định mức n = 340v/phút 

4 Công suất định mức Ne = 1300hp/970kW 

5 Đường kính xi lanh D = 320mm  

6 Hành trình piston S = 510mm 

7 Áp suất cháy lớn nhất Pz = 90kG/cm2 

8 Góc phun sớm 11o gqtk trước ĐCT 

9 Suất tiêu hao nhiên liệu ge = 200g/kW.h 

 

Bảng 2. Kích thước của bộ hòa trộn kiểu cánh khuấy áp dụng cho động cơ Hanshin 6LU32 [3] 

Đường 

kính 

két: 

T (m) 

Đường 

kính cánh 

khuấy D 

(m) 

Số 

lượng 

cánh 

(chiếc) 

Chiều 

rộng 

cánh W 

(m) 

Chiều 

dài 

cánh L 

(m) 

Số 

lượng 

cánh 

cản 

(chiếc) 

Chiều 

rộng 

cánh 

cản B 

(m) 

Chiều 

cao cột 

chất lỏng 

H (m) 

Khoảng 

cách từ 

cánh đến 

đáy két Z 

(m) 

0,60 0,20 6 0,05 0,06 4 0,10 1,0 0,2 
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Các kích thước và thông số cơ bản của thiết bị 

đồng thể hoá nhiên liệu được thể hiện trong Bảng 3 

(do giới hạn về khuôn khổ bài báo, nội dung tính toán 

thiết bị không được trình bày ở đây). Hệ thống tạo 

nhiên liệu nhũ tương với các thiết bị hoà trộn và đồng 

thể hoá sau khi được chế tạo và lắp đặt được thể hiện 

trên Hình 6. 

2.4. Kết quả thử nghiệm sử dụng nhiên liệu nhũ 
tương cho động cơ diesel Hanshin 6LU32 

Nhiên liệu sử dụng trong thử nghiệm cho động 

cơ bao gồm nhiên liệu DO (tỷ trọng 0,8638; nhiệt trị 

42.460kJ/kg; độ nhớt ở 40oC 6,38; hàm lượng lưu 

huỳnh 0,5%,...) và nhiên liệu FO (tỷ trọng 0,987; 

nhiệt trị 42.230kJ/kg; độ nhớt ở 40oC 80,7; hàm 

lượng lưu huỳnh 1,5%,...). Tiến hành tạo mẫu nhiên 

liệu nhũ tương với các tỷ lệ nước khác nhau: 10%, 

20%, 30%, 40%, 50%. Các mẫu thực nghiệm được 

lấy ngay tại cửa ra của thiết bị đồng thể hóa. Nhìn 

chung, các mẫu nhiên liệu nhũ tương với tỷ lệ 

10~30% nước đều có tính ổn định tốt, trong vòng 24 

giờ quan trắc không có dấu hiệu nước bị lắng đọng, 

trong khi đó các mẫu nhiên liệu với tỷ lệ nước 

40~50% có tính ổn định không cao, có hiện tượng 

lắng đọng nước (Hình 7). 

Tiến hành thử nghiệm trên động cơ 6LU32 ở các 

chế độ tải khác nhau (50%, 75% và 85% tải) với nhiên 

liệu DO và FO nguyên bản và các mẫu nhiên liệu nhũ 

tương (Dnt, Fnt) giữa DO và FO với nước theo các tỷ 

lệ khác nhau (10%, 20% và 30% nước), thời gian thử 

là 10 giờ. Các kết quả đo phát thải NOx của động cơ 

sử dụng thiết bị đo Testo 350 được thể hiện trong Bảng 

4 và Bảng 5. 

Các kết quả thử nghiệm cho thấy: 

- Khi sử dụng nhiên liệu nhũ tương, mức độ phát 

thải NOx giảm đáng kể trong cả hai trường hợp sử 

dụng nhiên liệu nhũ tương nước với DO và FO, mức 

độ giảm NOx khá tương đồng nhau trong cả hai 

trường hợp; 

 

Hình 2. Bản vẽ thiết kế bộ hòa trộn liên tục [3] 

 

 

Hình 3. Sản phẩm thiết bị hòa trộn liên tục [3] 

 

 

Hình 4. Sơ đồ kết cấu của thiết bị đồng thể hóa 

 
Hình 5. Rotor và stator của thiết bị đồng thể hóa [3] 
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- Khi sử dụng nhiên liệu nhũ tương, mức độ phát 

thải NOx càng giảm theo sự tăng của tải; 

- Khi tăng tỷ lệ của nước trong nhiên liệu nhũ 

tương, mức độ giảm phát thải NOx càng nhiều, cụ thể 

mức độ giảm lớn nhất có thể đạt tới khoảng 80% ở chế 

độ tải 85% khi sử dụng nhiên liệu nhũ tương với tỷ lệ 

nước 30% trong cả hai trường hợp sử dụng nhiên liệu 

nhũ tương DO và FO. 

3. Kết luận 

Kết quả lắp đặt hệ thống và thử nghiệm sử dụng 

nhiên liệu nhũ tương trên động cơ diesel Hanshin 

6LU32 trong phòng thí nghiệm cho thấy khả năng ứng 

dụng trong thực tế là hoàn toàn khả thi. Hiệu quả giảm 

phát thải NOx trong khí thải động cơ là rõ ràng, đặc 

biệt là khi động cơ sử dụng nhiên liệu FO: Mức giảm 

Bảng 3. Tổng hợp các thông số thiết kế thiết bị đồng thể hoá [3] 

TT Các thông số thiết kế Trị số Ghi chú 

1 Loại thiết bị đồng thể hóa Rotor  

2 Năng suất 194kg/h Nhiên liệu + nước 

3 Mức độ đồng thể hóa d32 = 10μm  

4 Hàm lượng nước trong nhũ tương 10 ~ 50% Nước tinh khiết 

5 Đường kính rotor D = 100mm  

6 Khe hở tạo ứng suất Δ = 0,5mm  

7 Vận tốc quay của rotor 3000v/ph  

8 Công suất lai rotor P = 272W  

9 Động cơ điện loại 3 pha P = 500W  

10 Đường kính cửa vào d1 = 35mm  

11 Đường kính cửa ra d2 = 30mm  

12 Vật liệu chế tạo Thép không gỉ  

 

  

Hình 6. Hệ thống tạo nhiên liệu nhũ tương được lắp đặt thử nghiệm trên động cơ Hanshin 6LU32 [3] 

  

Hình 7. Các mẫu nhiên liệu nhũ tương được sử dụng thử nghiệm cho động cơ Hanshin 6LU32 [3] 
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phát thải thấp nhất là 23,24% ở chế độ 50% tải với 

hàm lượng nước trong nhiên liệu nhũ tương là 10%; 

mức giảm lớn nhất đạt tới gần 80% ở chế độ 85% tải 

với hàm lượng nước trong nhiên liệu nhũ tương là 

30%. Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống với các thiết bị 

bổ sung không quá phức tạp. Tuy nhiên đây mới chỉ 

là những kết quả bước đầu, được thực hiện trong 

phòng thí nghiệm, để có thể triển khai áp dụng cho 

đội tàu thì cần tiến hành thử nghiệm thực tế nhiều 

hơn nữa, đồng thời cần có sự đánh giá toàn diện về 

các chỉ tiêu kinh tế-năng lượng của động cơ cũng như 

ảnh hưởng của hàm lượng nước trong nhiên liệu nhũ 

tương đến trạng thái kỹ thuật của nhóm piston-xilanh, 

thiết bị cung cấp nhiên liệu,... Trong thời gian tới 

nhóm nghiên cứu sẽ hướng tới việc thử nghiệm trên 

một số tàu cụ thể, để từ đó có thể đưa ra những đánh 

giá chính xác hơn. 
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Bảng 4. Kết quả thử nghiệm đo phát thải NOx trên động cơ 6LU32 khi sử dụng nhiên liệu DO nhũ tương [3] 

Nhiên liệu DO 

Phát thải 

NOx 

Chế độ tải/Vòng quay  

50%/238 75%/273 85%/300 

mg/Nm3 g/kW.h Độ giảm % mg/Nm3 g/kW.h 
Độ 

giảm % 
mg/Nm3 g/kW.h Độ giảm % 

NOx - NO2 1602 11,09 - 4862 29,34 - 9805 53,85 - 

Nhiên liệu nhũ tương Dnt10 

NOx - NO2 1132 9,70 12,53 2506 21,47 26,82 2632 22,55 58,12 

Nhiên liệu nhũ tương Dnt20 

NOx - NO2 1022 8,75 21,18 1730 14,82 49,48 1632 13,98 74,03 

Nhiên liệu nhũ tương Dnt30 

NOx - NO2 920 7,88 28,94 1602 13,73 53,2 1429 12,25 77,25 

Bảng 5. Kết quả thử nghiệm đo phát thải NOx trên động cơ 6LU32 khi sử dụng nhiên liệu FO nhũ tương [3] 

Nhiên liệu FO 

Phát thải 

NOx 

Chế độ tải/Vòng quay   

50%/240 75%/275 85%/300 

mg/Nm3 g/kW.h 
Độ 

giảm % 
mg/Nm3 g/kW.h 

Độ 

giảm % 
mg/Nm3 g/kW.h 

Độ 

giảm % 

NOx - NO2 1650 12,35 - 5910 38,25 - 11015 63,40 - 

Nhiên liệu nặng nhũ tương Fnt10 

NOx - NO2 1107 9,48 23,24 2142 18,35 52,03 2470 21,16 66,62 

Nhiên liệu nặng nhũ tương Fnt20 

NOx - NO2 1069 9,16 25,82 1616 13,84 63,81 1647 14,11 77,74 

Nhiên liệu nặng nhũ tương Fnt30 

NOx - NO2 932 7,98 35,38 1506 12,90 66,27 1532 13,12 79,31 
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Tóm tắt 

Việc đo nhiên liệu tiêu thụ trên tàu theo thời gian 

thực rất quan trọng vì nó giúp cho các công ty tàu 

biển có thể giám sát được lượng nhiên liệu tiêu 

thụ của từng tàu theo thời gian thực. Từ các dữ 

liệu về nhiên liệu thu thập được, công ty tàu biển 

có thể đánh giá được hiệu quả sử dụng năng lượng 

của tàu biển trong quá trình khai thác. Nhóm 

nghiên cứu đã thiết kế và chế tạo ra một hệ thống 

giám sát tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel tàu 

biển theo thời gian thực. Hệ thống này được sử 

dụng công nghệ IoT để truyền dữ liệu liên tục từ 

tàu về trung tâm điều khiển. Động cơ diesel trên 

tàu biển được thử nghiệm ở các chế độ tải khác 

nhau từ 20-80% tải. Kết quả thí nghiệm cho thấy 

lượng nhiên liệu được đo chính xác và được 

truyền liên tục về trung tâm giám sát theo thời 

gian thực. Dựa vào các số liệu về nhiên liệu được 

thu thập liên tục sẽ giúp các công ty tàu biển có 

thể đánh giá được hiệu quả sử dụng năng lượng 

và phát hiện được những thay đổi bất thường của 

động cơ từ đó có biện pháp khắc phục và sửa chữa 

kịp thời để ngăn ngừa được những sự cố có thể 

xảy ra. 

Từ khóa: Nhiên liệu, động cơ diesel, tàu biển. 

Abstract 

Measuring fuel consumption on board ship in real 

time is important because it helps shipping 

companies to monitor the fuel consumption of 

each ship. From the collected data, the shipping 

company can evaluate the energy efficiency of the 

ship in the operation. The research team has 

designed and built a monitoring system to monitor 

fuel consumption in the real time. This system is 

used IoT technology to transmit data continuously 

from the ship to the control center. A marine diesel 

engine was tested at various loads from 20-80%. 

Experiment results show that the amount of fuel 

was accurately measured and continuously 

transmitted to the monitoring center in real time. 

Based on continuously collected data, it will help 

shipping companies to evaluate the energy 

efficiency and detect any abnormal condition of 

the engine from which to take remedial measures. 

and timely repair to prevent possible troubles. 

Keywords: Fuel oil, diesel engine, ship. 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây Tổ chức Hàng hải quốc 

tế IMO đã có các qui định về sử dụng năng lượng hiệu 

quả trên tàu biển. Một trong các lý do đưa ra các qui 

định này là hạn chế nguồn ô nhiễm không khí từ tàu 

biển. Hệ thống quản lý về sử dụng năng lượng hiệu quả 

trên tàu SEEMP được áp dụng từ năm 2017 [1]. Công 

cụ của SEEMP được sử dụng để tính toán năng lượng, 

cụ thể là tính chỉ số EEOI trên tàu trong quá trình khai 

thác tàu, trong công thức tính chỉ số lượng nhiên liệu 

được tính toán và chuyển ra thành lượng CO2 trên 

quãng đường và lượng hàng hóa chuyên chở của tàu, 

với mục đích đánh giá được hiệu quả năng lượng và 

mức độ ô nhiễm của tàu trong quá trình khai thác. Hiện 

nay đã có nhiều nghiên cứu về hệ thống đo và giám sát 

nhiên liệu trên tàu biển theo thời gian thực như hệ thống 

giám sát các thông số của tàu của hãng NAPA [2] là 

một hệ thống thông minh để giám sát các dữ liệu khai 

thác và hiệu quả hoạt động của tàu. Dữ liệu được thu 

thập từ nhiều thiết bị đo khác nhau, như từ các đồng hồ 

đo lưu lượng nhiên liệu, đồng hồ đo mô-men xoắn/lực 

đẩy, hệ thống tự động, hệ thống hàng hải hoặc dịch vụ 

dự báo thời tiết. Trên tàu nghiên cứu Simrad Echo [3] 

của Na Uy do Kongsberg sở hữu và vận hành, nó đã 

được trang bị hệ thống Internet of Things (IoT). Đây là 

một trong những tàu hoạt động đầu tiên sử dụng giải 

pháp IoT trong ngành hàng hải để truyền dữ liệu từ xa, 

hệ thống này được sử dụng để cải thiện hoạt động của 

tàu thông qua việc giám sát và phân tích dữ liệu theo 

thời gian thực. Công ty KVH và Kongsberg Digital đã 

lắp đặt ăng ten KVAT Watch VSAT trên tàu để kết nối 

IoT, cung cấp cơ sở hạ tầng tích hợp kết nối IoT và dữ 

liệu trên tàu. Simrad Echo hiện tại vẫn đang tiếp tục 
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hoạt động bình thường nằm trong dự án thí điểm IoT 

trong ngành hàng hải. Trong đó con tàu sẽ sử dụng 

Kognifai Vessel Insight để giám sát các hệ thống chính 

và phụ trên tàu, giúp đảm bảo hiệu quả khai thác tàu. 

Kongsberg Mapping Cloud sẽ chuyển dữ liệu có độ 

phân giải cao từ tàu tới bờ theo thời gian thực để các 

chuyên gia trên bờ có thể phân tích dữ liệu và tối ưu 

hóa hoạt động của tàu. Hệ thống quản lý năng lượng 

Mega-Guard (EMS) của Praxis Automation 

Technology [4] giống như một bộ não quản lý toàn bộ 

hệ thống động lực của Mega-Guard. EMS cho phép lựa 

chọn nguồn năng lượng điện tự động cho cả hai trường 

hợp sử dụng điện toàn bộ, hoạt động nối tiếp với động 

cơ diesel và hoạt động song song. Hệ thống EMS điều 

khiển công suất tối đa cấp tới động cơ điện lai chân vịt, 

nó cũng bảo vệ bộ lưu trữ năng lượng điện và máy phát 

điện một chiều không bị quá tải. Ngoài ra, Mega-Guard 

EMS còn kiểm soát năng lượng điện được sạc của bộ 

lưu trữ năng lượng điện sử dụng máy phát điện một 

chiều hoặc bằng điện cấp từ bờ. Mega-Guard EMS kết 

nối thông với các hệ thống khác thông qua mạng 

Ethernet. Do vậy việc nghiên cứu hệ thống giám sát 

nhiên liệu từ xa ứng dụng IoT là vấn đề cấp thiết hiện 

nay, các công ty tàu biển có thể giám sát được nhiên 

liệu tiêu thụ một cách liên tục và có những biện pháp 

kỹ thuật kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng năng 

lượng của tàu biển. 

2. Hệ thống đo và giám sát nhiên liệu 

2.1. Lựa chọn đối tượng thí nghiệm đo nhiên liệu 

Động cơ diesel lắp trong phòng thí nghiệm của 

Khoa Máy tàu biển được lựa chọn để đo và giám sát 

nhiên liệu từ xa. Động cơ có các thông số kỹ thuật như 

trong Bảng 1. Động cơ một đầu lai chân vịt biến bước 

thông qua ly hợp, một đầu lai phanh thủy lực. Phanh 

thủy lực được sử dụng để điều chỉnh tải của động cơ 

chạy ở các chế độ tải khác nhau, tải tăng theo bậc và 

ổn định. Động cơ sử dụng cả dầu nặng HFO và dầu 

nhẹ DO. 

2.2. Xây dựng hệ thống truyền dữ liệu ứng dụng 

công nghệ IoT 

Hệ thống truyền dữ liệu ứng dụng công nghệ IoT 

bao gồm: khối đo và phát dữ liệu, khối thu và phân 

tích dữ liệu, phần mềm giám sát và phân tích lượng 

nhiên liệu tiêu thụ của động cơ diesel ở các chế độ tải 

khác nhau.  

Hệ thống bao gồm một trạm phát, một trạm thu, 

một máy chủ trung gian (Remote Server) để truyền 

nhận dữ liệu và một máy tính giám sát (monitoring 

PC) cài đặt phần mềm giám sát và quản lý hệ thống. 

Trạm phát và trạm thu sử dụng hai PLC dòng S7-

1200 là CPU 1214 và 2 module GPRS CP 1247-7. Hai 

module CP 1247-7 được kết nối vào mạng sử dụng 

giao thức GPRS và kết nối tới hệ thống mạng Internet. 

Một máy chủ trung gian với địa chỉ IP (Internet 

Protocol) tĩnh cũng được thiết lập với các Port mở sẵn 

để sẵn sàng nhận các truy vấn của các trạm S7-1200. 

Khi trạm phát muốn gửi dữ liệu đến trạm thu, trạm 

phát sẽ thực hiện việc truy vấn đến Remote Server. 

Sau khi được chấp nhận, trạm phát sẽ gửi gói dữ liệu 

lên Remote Server. Với trạm thu, định kỳ sau một 

khoảng thời gian thì trạm thu sẽ gửi đến Remote 

Server một truy vấn để hỏi có dữ liệu mới hay không. 

Nếu có thì yêu cầu Remote Server gửi dữ liệu đến 

trạm thu. 

Sau khi nhận được dữ liệu mới, trạm thu sẽ gửi dữ 

liệu qua cổng PROFINET tới máy tính giám sát. Trên 

máy tính giám sát một phần mềm được cài đặt sẵn sẽ 

xử lý dữ liệu nhận được để đưa lên giao diện và thực 

 

Hình 1. Động cơ diesel 6NNVD26-2A   

 

Bảng 1. Các thông số của động cơ diesel 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Loại động cơ 6NVD26-2A  

Công suất 300 HP 

Số xy lanh 6  

Vòng quay 750 v/ph 

 

 

Hình 2. Cấu trúc hệ thống gửi, nhận sử dụng GPRS 
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hiện các thuận toán quản lý toàn diện toàn bộ hệ thống. 

Các thành phần chính của module bao gồm: 

- PS1 (Pressure sensor): Cảm biến áp suất khí nén, 

đầu ra 4-20mA. 

- PS2 (Pressure sensor): Cảm biến áp suất khí nén, 

đầu ra 4-20mA. 

- PT100: Cảm biến đo nhiệt độ khí nén. 

- CT (current transformer): Biến dòng, phục vụ đo 

công suất nhóm thiết bị tiêu thụ năng lượng điện. 

- FM1, FM2: Cảm biến đo lượng nhiên liệu tiêu 

thụ, đầu ra cảm biến là số tần số. 

- I/V converter: Mạch chuyển đổi dòng thành áp 

phục vụ đo lường. 

- R/U: Mạch chuyển đổi giá trị điện trở của cảm 

biến nhiệt PT100 thành điện áp. 

- CU: Mạch chuyển đổi giá trị dòng điện từ biến 

dòng thành điện áp một chiều để phục vụ thuật toán 

đo dòng. 

- PU1, PU2: Bộ biến đổi đầu ra xung của cảm biến 

lưu lượng thành điện áp. 

- ARM STM32F103C8T6: Bộ vi điều khiển xử lý 

trung tâm của module vào ra. 

- DAC (Digital Analog Converter): Bộ biến đổi 

thành tương tự 0-10V đưa tới PLC (Programable 

Logic Controller) thu. 

Nguyên lý hoạt động của mạch vào/ra: 

Mạch có vai trò biến đổi các giá trị đầu ra khác 

nhau của các cảm biến thành các điện áp tỉ lệ (0 đến 

10V) để đưa đến bộ PLC của đầu phát. Để thực hiện 

được chức năng đó thì module sử dụng các mạch biến 

đổi các giá trị dòng, xung ra từ các cảm biến thành 

điện áp một chiều 0-3,3V rồi đưa tới vi điều khiển 

ARM STM32F103C8T6. Vi điều khiển sẽ xử lý các 

giá trị nhận được rồi tính toán ra lượng giá trị vật lý 

(nhiệt độ, áp suất, dòng điện) tại đầu vào của cảm biến 

rồi gửi tới PLC thu. Giữa vi điều khiển và PLC không 

có chung một giao thức kết nối do vậy phải sử dụng 

các đầu vào tương tự của PLC để nhận dữ liệu của vi 

điều khiển gửi đến. Bộ vi điều khiển sẽ phải chuyển 

đổi các biên độ giá trị vật lý thành điện áp 0 đến 10V 

nhờ một bộ DAC. Phương án này giúp cho quá trình 

xử lý trên PLC được đơn giản hơn và tận dụng được 

các đầu vào tương tự của PLC. 

2.3. Xây dựng hệ thống đo và giám sát nhiên liệu 

Hệ thống thí nghiệm được xây dựng như trong 

Hình 4. Nhiên liệu tiêu thụ của động cơ diesel 

6NVD26-2A được đo bằng các lưu lượng kế đặt ở 

đường cấp và đường nhiên liệu hồi về của động cơ. 

Lưu lượng kế truyền tín hiệu đo về máy tính và giám 

sát lưu lượng của máy theo thời gian thực. Quá trình 

thử nghiệm được thực hiện ở các chế độ tải của động 

cơ khác nhau từ 0-80% tải. Tải được tăng theo bậc và 

trong khoảng thời gian 15 phút để máy chạy ổn định 

ở một chế độ tải và để các phép đọc của dụng cụ đo 

được chính xác và ổn định. Tải được đo bằng phanh 

thủy lực, tải này được duy trì ở mỗi chế độ đo và trong 

một thời gian nhất định. 

Cảm biến được lắp trên đường nhiên liệu cấp từ 

két trực nhật tới động cơ diesel là loại cảm biến đo 

theo nguyên lý Corilois có thông số như Bảng 2, lưu 

lượng nhiên liệu được đo được tính toán ra thành lưu 

lượng khối lượng.  

Hệ thống đo và giám sát bao gồm các sensor đo. 

 
Hình 3. Sơ đồ khối module đầu vào/ra 
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Hình 4. Sơ đồ luồng dữ liệu của bộ phát và thu 

Bảng 2. Các thông số của lưu lượng kế 

 Tham số Giá trị Đơn vị 

Cảm biến Coriolis   

Dải đo 0-700 kg/h 

Áp lực cho phép 0-3 atm 

Nhiệt độ hoạt động 0-300 0C 
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3. Kết quả và thảo luận 

 Hệ thống đo và thu thập lượng nhiên liệu qua 

phần mềm giám sát, lượng nhiên liệu được đo ở các 

chế độ tải khác nhau từ 20-80% tải của động cơ diesel. 

Mỗi lần đo được thực hiện 10 phút. 

Động cơ chạy ở 80% tải tương ứng với công suất 

của động cơ là 240kW, lưu lượng của động cơ được 

đo theo thời gian thực. Gói dữ liệu được gửi về trung 

tâm 5s/lần tổng số 116 lần gửi dữ liệu về tương ứng 

với 580s. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình là 45 

kG/h. Do động cơ chạy ở chế độ tải ổn định ở chế độ 

vòng quay là 600 v/ph nên lượng nhiên liệu tiêu thụ 

gần như không đổi qua thời gian đo. 

Động cơ chạy ở 70% tải tương ứng với công suất 

của động cơ là 210kW, lưu lượng của động cơ được 

đo theo thời gian thực. Gói dữ liệu được gửi về trung 

tâm 5s/lần tổng số 116 lần gửi dữ liệu về tương ứng 

với 580s. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình là 

39kG/h. Do động cơ chạy ở chế độ tải ổn định ở chế 

độ vòng quay là 600v/ph nên lượng nhiên liệu tiêu thụ 

gần như không đổi qua thời gian đo. 

Động cơ chạy ở 60% tải tương ứng với công suất 

của động cơ là 180kW, lưu lượng của động cơ được 

đo theo thời gian thực. Gói dữ liệu được gửi về trung 

tâm 5s/lần tổng số 116 lần gửi dữ liệu về tương ứng 

với 580s. Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình là 33 

kG/h. Do động cơ chạy ở chế độ tải ổn định ở chế độ 

vòng quay là 600v/ph nên lượng nhiên liệu tiêu thụ 

gần như không đổi qua thời gian đo. 

Động cơ được duy trì chạy ổn định ở 80% tải tương 

ứng với công suất phát ra của động cơ là 240kW, thời 

gian đo được thực hiện trong 10 phút bằng lưu lượng 

kế. Động cơ chạy bằng nhiên liệu nhẹ với tỷ trọng 

 

Hình 5. Sơ đồ đo các thông số làm việc của máy nén khí 

 

Hình 6. Lượng nhiên liệu ở 80% tải theo thời gian 

 

Hình 7. Lượng nhiên liệu ở 80% tải theo thời gian thực 

 

 
Hình 8. Lượng nhiên liệu ở 70% tải theo thời gian 

 

Hình 9. Lượng nhiên liệu ở 60% tải theo thời gian 

 

Hình 10. Lượng nhiên liệu ở 60% tải theo thời gian thực 
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0,860kG/m3. Nhiệt độ đầu vào được duy trì ở 400C. 

Lưu lượng thể tích được tính ra lưu lượng khối lượng 

là kG/h. Lượng nhiên liệu tiêu thụ 43,8kG/hrs. Trong 

10 phút động cơ tiêu thụ 7,3kG/hrs. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu hệ thống đo và giám sát lượng 

nhiên liệu tiêu thụ của động cơ diesel theo thời gian 

thực cho thấy: 

Việc ứng dụng công nghệ IoT để giám sát lượng 

nhiên liệu của động cơ diesel theo thời gian thực (cách 

5s truyền về một lần) cho phép người khai thác tàu có 

thể theo dõi trạng thái của động cơ ở các chế độ tải 

khác nhau từ đó lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và 

cải thiện hiệu suất của động cơ, giúp giảm tiêu thụ 

nhiên liệu, tiết kiệm chi phí năng lượng. 
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Tóm tắt 

Sự phối hợp công tác giữa động cơ và chân vịt là 

vấn đề quan trọng trong quá trình khai thác Hệ 

động lực tàu thủy. Việc lựa chọn phù hợp tốc độ 

quay chân vịt sẽ cho hiệu suất của động cơ và 

chân vịt cao, ngược lại có thể gây sự cố cho động 

cơ, chân vịt và hệ thống đường trục. Vòng quay 

chân vịt bị giới hạn trong phạm vi dải tốc độ quay 

công tác của động cơ diesel, phụ thuộc vào chất 

lượng quá trình cháy trong buồng đốt động cơ 

diesel ở dải vòng quay thấp và giới hạn mô men 

hay hiệu suất thủy động của chân vịt ở dải vòng 

quay cao hơn. Bài báo này giới thiệu chọn vùng 

vòng quay làm việc phù hợp, hiệu quả và an toàn 

của trục chân vịt tàu thủy trong thiết kế và khai 

thác hệ thống động lực diesel tàu thủy. 

Từ khóa: Trục chân vịt tàu thủy, động lực diesel 

tàu thủy. 

Abstract 

Engine - propeller matching is an important work, 

a right chosen propeller RPM will give high 

efficiency of engine and propeller, otherwise, may 

cause some problems for engine, propeller and 

shaft devices. The propeller rotation is limited to 

the range of the rotational speed of the diesel 

engine, depending on the quality of the 

combustion in the diesel engine combustion 

chamber in the low revolution range and the 

torque limit of shaft or hydrodynamic efficiency of 

propeller in the higher RPM range. This article 

instroduces the selecting suitable, efficient and 

safe speed range of propeller shaft in design and 

operation of marine diesel propulsion. 

Keywords: Marine propeller shaft, marine diesel 

propulsion. 

1. Đặt vấn đề 

Công nghiệp tàu thủy đã tiến những bước dài trên 

phương diện số lượng và chất lượng đội tàu, nhưng 

cần đặc biệt chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật 

hàng hải cùng với quản lý hiệu quả năng lượng tàu 

thủy theo các yêu cầu của tổ chức hàng hải thế giới để 

nâng cao hiệu suất hệ động lực, giảm ô nhiễm môi 

trường, giảm phát thải carbondioxit, trên cơ sở của 

nghị định thư Kyoto về hướng dẫn thực hiện các qui 

định bắt buộc về hiệu quả năng lượng tàu thủy theo 

MARPOL annex VI, trong đó có: Chỉ tiêu thiết kế 

hiệu quả năng lượng EEDI (energy efficiency design 

index) và chỉ tiêu kế hoạch quản lý hiệu quả năng 

lượng tàu thủy SEEMP (ship energy efficiency 

management plan) cho tàu thiết kế và đóng mới với 

mục đích thúc đẩy nâng cao hiệu suất sử dụng, bố trí 

trang thiết bị và máy móc của hệ động lực tàu thủy.  

Như vậy với việc nghiên cứu phân tích lựa chọn 

vùng vòng quay khai thác và thiết kế của chân vịt tàu 

thủy theo yêu cầu tương thích với động cơ diesel và 

hiệu suất công tác của chân vịt, là hoàn toàn phù hợp 

với yêu cầu cấp thiết của khoa học kỹ thuật hàng hải. 

2. Nội dung 

2.1. Phân tích và chọn dải vòng quay làm việc 

của động cơ diesel chính trong thiết kế 

Chúng ta biết công suất chân vịt có quan hệ bậc ba 

với vòng quay trên trục, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố: Từ sức cản vỏ tàu, chiều chìm tàu, sóng gió, dòng 

chảy hay chiều sâu luồng lạch cho đến các bộ phận 

hợp thành hệ động lực. 

 

Hình 1. Hiệu suất chân vịt, hệ số mô men và lực đẩy 

theo tỷ số tiến J  [3] 

η0- Hiệu suất chân vịt trong bể thử mô hình, chưa tính 

ảnh hưởng khi chân vịt làm việc thực tế sau đuôi tàu, 

KT- Hệ số lực đẩy, KQ- Hệ số mô men trong bể thử mô 

hình, chưa tính tới ảnh hưởng sau đuôi tàu [9]. 
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3.nKN Ncv  , (W)           (1) 

Tương ứng mô men trên trục: 

  
2.nKM M , (Nm)       (2) 

Trong đó: KN, KM - Hệ số công suất và hệ số mô 

men trên trục chân vịt sau đuôi tàu; 

n - Vòng quay trên trục chân vịt, (v/s). 

Theo phân tích toán học đơn thuần thì tăng vòng 

quay sẽ tăng được công suất chân vịt và mô men. Tuy 

nhiên trong thực tế không phải hoàn toàn như vậy, vì 

nó liên quan đến hiệu suất chân vịt, hiệu suất chân vịt 

được định nghĩa là tỷ số giữa công suất đẩy nước và 

công suất quay cơ học cung cấp cho chân vịt. 

Mặt khác, mô men tổng phát triển bởi dòng nước 

gây ra trên trục có thể xác định theo quan hệ bậc 5 với 

đường kính chân vịt: 

25

, .. nDKM cvM             (3) 

Trong đó:  

KM,cv - Hệ số mô men theo chân vịt; 

D - Đường kính chân vịt, (m); 

ρ - Mật độ dòng nước sau chân vịt, (N/m3). 

Phương trình (3) gợi ý cho chúng ta thấy để thử 

buộc bến có kiểm soát và ‘an toàn’, tránh động cơ 

diesel chính đạt đến giới hạn quá tải về mô men và 

nhiệt thì chúng ta có thể giảm mật độ dòng nước ρ 

bằng cách khuếch tán bọt khí nén vào dòng nước tới 

chân vịt. 

So sánh phương trình (2) và (3) ta rút ra hệ số mô 

men trên trục chân vịt có bước cố định là:                                    

KM = KM,cv. ρ. D5                (4) 

Dễ thấy KM hay KM,cv tốt khi D tăng (mặc dù là xu 

hướng hiện nay nhưng nó còn bị giới hạn bởi chiều 

chìm tàu) nhưng chúng đều không tỷ lệ thuận với tỷ 

số tiến của chân vịt ‘advance coefficient’ J, là thông 

số phản ánh hiệu suất chân vịt: 

.

aV
J

n D
             (5) 

Trong đó:  

Va - Tốc độ tiến của chân vịt so với mặt nước, xấp 

xỉ tốc độ tiến của tàu, (m/s); 

KM  hay KM,cv  đều làm giảm ảnh hưởng của J. 

Từ (5) chúng ta thấy có một giới hạn vòng quay làm 

việc của trục quay để đảm bảo hiệu suất chân vịt theo 

‘advance coefficient’ J, và thực tế người ta thấy rằng 

hiệu suất chân vịt có giá trị tối ưu khi J nằm trong 

khoảng 0,5÷0,9 (Hình 1), vượt ra ngoài khoảng này 

hiệu suất chân vịt sẽ giảm. Điều đó có nghĩa vòng quay 

làm việc của chân vịt có một giá trị giới hạn hiệu quả 

theo tốc độ và kích cỡ tàu, từ đó trên cơ sở giá trị tối ưu 

của J phụ thuộc theo tốc độ thiết kế chạy tàu Va và 

thông số phụ thuộc chiều chìm tàu là đường kính chân 

vịt, thì chúng ta có thể sơ bộ xác định vòng quay làm 

việc hiệu quả của chân vịt, và trong thực tế các tàu cỡ 

lớn giá trị vòng quay này nằm trong khoảng 60÷260 

(v/ph), còn ngược lại hiệu suất chân vịt sẽ nhỏ, có thể 

dưới 30%. Tàu chiến, tàu ưu tiên kích thước động cơ 

nhỏ, tốc độ cao thì không thể có hiệu suất chân vịt hay 

tỷ số tiến cao hơn các tàu vận tải được. Ngoài ra việc 

chọn vòng quay còn cần quan tâm đến tình trạng xâm 

thực của chân vịt, và được tính tới trong hệ số xâm thực, 

xâm thực sẽ tăng khi n hoặc Va tăng. 

Câu hỏi đặt ra bây giờ là với dải vòng quay rộng 

như vậy thì với các tàu cụ thể theo lượng chiếm nước 

thì chọn như thế nào? Từ phương trình vi phân chuyển 

động của tàu thủy có dạng: 

  B
𝑑𝑣(𝑡)

𝑑𝑡
  =  Tp-RT           (6) 

Trong đó:  

B - Khối lượng toàn bộ, liên quan đến dung tích 

của tàu; 

v - Vận tốc tàu; 

   Tp, RT - Lực đẩy có ích và sức cản toàn bộ lên tàu. 

Ta thấy tàu nhỏ, dung tích nhỏ thì việc gia tốc 

khi thay đổi tốc độ tàu theo sự thay đổi lực phát 

động Tp-RT sẽ tốt, có nghĩa những tàu này có thể 

lắp máy vòng quay cao kích thước nhỏ, ngược lại, 

tàu lớn có dung tích lớn, quán tính lớn (tàu 220.000 

tấn ở tốc độ 10 hải lý/h có trớn ‘stopping distance’ 

đến 4,5 hải lý), những tàu này có khả năng gia tốc 

tàu hạn chế thì nên chọn máy có vòng quay thấp sẽ 

nâng cao hiệu suất đẩy chân vịt, điều đó lý giải vì 

sao có những tàu lớn như ULCC (Ultra large crude 

carrier) vòng quay máy chỉ 70 (v/ph) mà tốc độ có 

thể đạt 17 hải lý/h. 

2.2. Phân tích và lựa chọn vùng vòng quay  

làm việc của động cơ diesel chính 

Trong mục này nhóm tác giả tiến hành phân tích và 

hướng dẫn thực nghiệm chọn vùng vòng quay làm việc 

phù hợp an toàn và hiệu quả cho động cơ diesel chính, 

trên cơ sở các đường đặc tính tải của máy 6S70MC-C 

trên bệ thử, được lắp cho tàu hàng rời NSS 

ENDEAVOR (Hình 2). 
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Công suất thiết kế hoạt động liên tục (M.C.O.) 

ở 100% tải là 16860kW, ở vòng quay chân vịt là 91 

(v/ph) [6]. 

O.O. - ‘overload output’ - Là điểm làm việc khi 

tiến hành thử quá tải động cơ hoặc trong một số điều 

kiện làm việc khắc nghiệt (tàu bị mắc cạn, chân vịt bị 

vướng vật cản, tàu chạy trong bão,...). 

Đường 3 - Đường áp suất có ích trung bình định 

mức100% tải. 

Đường 4 - Đường đặc tính thiết kế chân vịt, đường 

này chọn công suất nhỏ hơn công suất chân vịt định 

mức từ 2,5%÷5,0% để bù cho hàu hà bám trong chu 

kỳ lên đà, tương ứng trong khai thác là tàu đầy hàng, 

thời tiết tốt và vỏ tàu không hàu hà. 

Đường 6 - Đường gấp khúc biểu diễn đặc tính giới 

hạn phụ tải, ở các chế độ giới hạn mô men tải gây quá 

tải nhiệt. 

Đường 7 - Đường giới hạn quá tải, giới hạn trên 

gây cho tua bin và phá hoại các chế độ làm việc bình 

thường của động cơ. 

Diện tích nằm trong giới hạn đường 4, đường 5 và 

đường 6 là vùng khai thác động cơ ở chế độ đầy hàng. 

Khi tàu chở hàng quá đường mớn nước, vỏ tàu bị hàu 

hà, chạy ngược sóng, ngược nước, chạy ở luồng lạch 

cạn, chân vịt bị vật cản, hay đặc biệt khi tàu bị mắc 

cạn, tùy thuộc theo mức độ khắc nghiệt mà chế độ 

khai thác máy sẽ nằm lân cận đường 6, khi đó vòng 

quay máy không đạt định mức 91 (v/ph) nhưng máy 

bị quá tải về mô men, bị quá tải về nhiệt. 

Đường 1 - Đường đặc tính chân vịt định mức ở chế 

độ đủ tải - tương ứng trong khai thác là tàu đầy hàng, 

vỏ tàu bị hàu hà và thời tiết tốt, vùng giới hạn giữa 

đường 4, đường 5 và đường 1 là vùng dư công suất 

2,5%÷5,0% bù cho hàu hà bám giữa chu kỳ lên đà. 

   Khai thác ở chế độ định mức trung bình C.S.O. 

(Continuous service output) tương ứng 85% công suất 

thiết kế ở vòng quay khoảng 86,5 (v/ph) là chế độ khai 

thác trung bình thường xuyên, khi tàu đầy hàng, vỏ 

tàu bị hàu hà. Nhưng nếu tàu chạy ngược sóng, ngược 

dòng, luồng cạn, mặc dù vẫn đặt ở vòng quay khai 

thác 86,5, thì điểm khai thác C.S.O. sẽ dịch lên trên đi 

về phía gần với đường giới hạn quá tải nhiệt, khi đó 

cần quan tâm tới mô men tải hoặc vị trí thanh răng 

nhiên liệu, và qua thông số phản ánh trực tiếp chất 

lượng quá trình cháy của động cơ là nhiệt độ khí xả, 

lúc này còn cần quan tâm đến chế độ tăng áp khí nạp 

vì tua bin tận dụng nhiệt khí xả cũng đạt đến giới hạn. 

Khi hỏng một vài xi lanh, khi chạy chống cướp có 

thể khai thác máy đến áp suất có ích trung bình 100% 

tương ứng 18kG/cm2 (6S70MC), các thông số khai 

thác khác như nhiệt độ khí thải, thanh răng nhiên liệu 

có thể lấy tương đương chế độ M.C.O. nói như vậy vì 

thông số khai thác chủ yếu là vòng quay còn phụ thuộc 

tình trạng biển và khi đó tình trạng làm việc của cặp 

tua bin - máy nén khí tăng áp cũng đạt đến giới hạn 

trên do đó cũng làm ảnh hưởng ngược lại quá trình 

cháy trong động cơ. 

   Diện tích nằm trong giới hạn đường 2, đường 5 và 

đường 4 đặc trưng cho chế độ chạy ballast của tàu, về 

mặt lý thuyết thì khi này tải nhẹ có thể khai thác máy 

ở vòng quay cao, nhưng trong thực tế không phải hoàn 

toàn như vậy. Chúng ta xem xét chế độ khai thác này 

trên đồ thị Hình 3. 

Giả sử động cơ đang khai thác ở vòng quay định 

mức xung quanh điểm A, giao của đặc tính mô men 

yêu cầu của chân vịt - đường I, mô men phát động của 

động cơ - đường 1 và đặc tính điều tốc AB. 

 

Hình 2. Các đặc tính công tác của máy 6S70MC-C 

trên bệ thử [6] 

 

Hình 3. Phối hợp công tác giữa động cơ với chân vịt 
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Khi sóng yên biển lặng, chúng ta khai thác máy ở 

vòng quay định mức thì không có vấn đề gì, nhưng 

khi chạy trong vùng có sóng gió thì cần giảm vòng 

quay máy chính theo tình trạng biển để tránh 

‘shutdow’ do ‘overspeed’ (Bảng 2, với máy 6S60MC-

C, ở địa chỉ 093, 094 vòng quay overspeed shutdow 

là 101(v/ph)). Trên đồ thị ta thấy khi sóng trùm lên 

tàu, lên chân vịt làm chiều chìm tàu tăng lên tức thời, 

lúc này đặc tính yêu cầu của chân vịt sẽ đi đến đường 

II, động cơ giảm vòng quay về tương ứng điểm A’do 

tính tự ổn định, nhưng sau đó bộ điều tốc sẽ tác động 

điều chỉnh tăng thanh răng nhiên liệu để tăng phục hồi 

vòng quay về định mức tương ứng với công suất yêu 

cầu là tại B’, ở đó động cơ sẽ quá tải mô men, quá tải 

nhiệt và giới hạn về không khí cấp buồng đốt. Nhưng 

như chúng ta biết bộ điều tốc còn có bố trí thiết bị giới 

hạn lượng nhiên liệu cấp cả bằng điện tử và cơ khí 

(Bảng 2, với máy 6S60MC-C, giới hạn lượng nhiên 

liệu cấp lớn nhất của bộ điều tốc điện tử ở địa chỉ 099 

là 77,1mm) nên động cơ chỉ phát động công suất 

tương ứng với đường ‘max fuel limiter’, động cơ lúc 

này làm việc ở chế độ có vòng quay tương ứng với 

điểm B trở xuống. Sóng đi qua tàu lại trồi lên, chiều 

chìm tàu tức thời lại giảm, chân vịt trồi lên trên mặt 

nước, đường đặc tính yêu cầu của chân vịt lại trở về 

đường III, điểm phối hợp công tác lúc này là B”, vượt 

ra ngoài đường ‘overspeed’ máy sẽ ‘shutdow’ngay lập 

tức không có độ trễ, rất nguy hiểm. Vì vậy cần dự liệu 

tình trạng sóng biển để chọn giá trị đặt vòng quay khai 

thác máy chính trong trường hợp này để đảm bảo 

trong mọi trường hợp không làm vượt tốc động cơ 

diesel chính. 

Bảng 1 nhóm Tác giả giới thiệu việc lựa chọn vòng 

quay làm việc của động cơ chính 6S60MC-C lắp trên 

tàu NSS ENDEAVOR, trên cơ sở thực nghiệm điều 

chỉnh và thống kê ảnh hưởng của sóng biển lên tốc độ 

động cơ chính trong khai thác ở chế độ đầy ballast khi 

đi qua eo biển Cape Hope Nam Phi trong ba chuyến 

liên tục. 

Như vậy việc chọn giới hạn trên cho vòng quay 

khai thác động cơ diesel trong trường hợp như Bảng 1 

là hoàn toàn dựa vào thống kê giá trị vòng quay lớn 

nhất xuất hiện theo tình trạng sóng biển thực tế để đảm 

bảo an toàn tàu không để xảy ra tình trạng ‘shutdow’ 

động cơ do ‘over speed’, còn giới hạn dưới của vòng 

quay đặt càng cao, gần với yêu cầu tốc độ khai thác 

của tàu (vì các động cơ điều khiển cam MC làm việc 

ở tải càng nhỏ càng kém) và thường càng xa vùng giới 

hạn làm việc của quạt gió phụ tăng áp càng tốt, để 

tránh việc tự động bật tắt quạt này do áp suất trong 

hộp khí quét giảm đến giới hạn 0,069MPa mà làm ảnh 

hưởng đến dòng tải, đến công suất máy phát điện, hay 

tuổi thọ các thiết bị. 

Cũng như các máy diesel thông thường, động cơ 

6S70MC-C cho phép chạy quá tải công suất 110% 1 

giờ sau chu kỳ 12 giờ. 

Trên sơ đồ Hình 4 giới thiệu sơ đồ phân vùng khai 

thác động cơ diesel theo công suất yêu cầu của chân 

vịt, ở đây đường cong công suất yêu cầu của chân vịt 

phụ thuộc theo vòng quay là quan hệ bậc ba (phương 

trình (1)), vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tình 

trạng vỏ tàu, tình trạng ngoại biên, hay lực cản từ hệ 

đường trục và các khớp nối. 

Đặc tính tiêu thụ công suất của chân vịt luôn luôn 

thay đổi trong quá trình công tác do ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố như: Tình trạng biển, sức gió, dòng chảy, 

tình trạng vỏ tàu hay lượng chiếm nước. Nói chung, 

việc tăng tính khốc liệt của những yếu tố này sẽ yêu 

cầu tăng công suất chân vịt để duy trì tốc độ động cơ 

Bảng 1. Ảnh hưởng của sóng biển lên tốc độ động cơ 

diesel chính và tốc độ tàu NSS ENDEAVOR 

 

Bảng 2. Một số giá trị giới hạn đặt động cơ 6S60MC  

 

Nguồn:Manoeuvring system, Mitsui-Man B&W-NSS 

ENDEAVOR finish plan, 2004 

 

Hình 4. Phạm vi công tác của máy chính lai chân vịt 
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theo điểm đặt của bộ điều tốc. Như vậy, đường công 

suất yêu cầu của chân vịt khi này sẽ di chuyển về bên 

trái tiến tới đường A, tương ứng với chế độ làm việc 

của động cơ nặng nề hơn so với thiết kế, làm động cơ 

có thể rơi vào vùng quá tải về mô men hay quá tải 

nhiệt, do đó trong thực tế điều này phải được tính tới 

trong sử dụng khai thác động cơ, cũng như khi chọn 

máy chính, thiết kế hệ thống động lực. Một đường 

cong như đường B, nằm bên phải đường công suất 

thiết kế yêu cầu của chân vịt có thể được lựa chọn cho 

phối hợp công tác giữa động cơ và chân vịt trong khai 

thác, đảm bảo có độ dư an toàn của động cơ lai chân 

vịt, bù cho tình trạng khắc nghiệt của biển, hay các 

vấn đề khác chưa được tính đến, để đảm bảo hiệu quả 

khai thác trong chu kỳ lên đà. 

3. Kết luận 

Như vậy qua thực tế vận hành khai thác hệ động 

lực tàu thủy, chúng tôi thấy việc chọn vòng quay làm 

việc cho động cơ chính trong các điều kiện khác nhau 

là khác nhau: Cần phải tính tới ảnh hưởng của sóng 

gió, dòng hải lưu, vị trí của bánh lái, chiều chìm tàu 

và ảnh hưởng của hàu hà bám,... 

Dựa trên kinh nghiệm và các số liệu về khai thác 

thực tế trên tàu cùng với những phân tích khoa học, 

bài báo đã chỉ ra hướng nghiên cứu lựa chọn tốc độ 

quay tối ưu của động cơ lai chân vịt trong thiết kế hệ 

động lực tàu thủy, giúp cho các kỹ sư và chủ tàu trong 

quá trình thiết kế lựa chọn lắp đặt máy chính. 

Cùng với đó bài báo đã đưa ra những hướng dẫn 

chọn vòng quay khai thác trong các trường hợp rất cụ 

thể, rõ ràng và hữu ích với những ví dụ thực tế khai 

thác trên tàu, giúp cho người khai thác nắm bắt được 

các kiến thức cơ bản cùng các kỹ năng cần thiết để sử 

dụng máy hiệu quả và an toàn trong quá trình khai thác 

hệ động lực diesel tàu thủy. 
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Tóm tắt 

Trong các khuyết tật của kết cấu tàu và công trình 

biển di động như biến dạng ban đầu, ứng suất dư, 

ăn mòn, vết nứt, vết lồi lõm,… thì ăn mòn là dạng 

khuyết tật phổ biến nhất. Ăn mòn rất đa dạng như 

ăn mòn điểm, ăn mòn đều, ăn mòn tạo rãnh, ăn 

mòn tạo khe hở, ăn mòn do điện hoá, ăn mòn do 

mài mòn, ăn mòn do xâm thực, ăn mòn do ứng 

suất, ăn mòn do mỏi và vị trí xuất hiện tập trung 

vào những vùng nhất định tuỳ thuộc theo chủng 

loại tàu. Ảnh hưởng của ăn mòn tới kết cấu, tới độ 

bền cục bộ của kết cấu, độ bền mỏi hay độ bền tới 

hạn của thân tàu và các khía cạnh khác đã được 

đề cập nhiều trong các công bố khoa học của 

nhiều nhóm tác giả và nhà nghiên cứu. Vấn đề xác 

định loại, mức độ, phạm vi và độ lớn của ăn mòn 

có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá ảnh hưởng của 

nó đến kết cấu thân tàu và các bài toán như kiểm 

tra bền kết cấu, kiểm tra bền thân tàu, bài toán 

đánh giá độ tin cậy của kết cấu, bài toán đánh giá 

rủi ro của tàu. Bài báo này sẽ tổng hợp và phân 

tích các mô hình xác định ăn mòn trên kết cấu tàu 

và công trình biển di động để làm căn cứ cho các 

nghiên cứu và bài toán kể trên. 

Từ khóa: Khuyết tật kết cấu, ăn mòn, mô hình ăn 

mòn, kết cấu tàu, công trình biển di động. 

Abstract 

Among imperfections of ship structures and 

mobile offshore structures such as initial 

imperfections, residual stresses, corrosion, 

cracks, and dents, etc… corrosion is the most 

popular one. The corrosion is multiform, 

including pitting corrosion, general corrosion, 

grooving corrosion, crevice corrosion, galvanic 

corrosion, erosion-corrosion, cavitation, stress 

corrosion, and fatigue corrosion, and corrosion 

appearance is mostly in several locations inside of 

the ship hull which is depended on ship types. The 

influences of corrosion on the structures, on the 

local strength, the fatigue strength, hull girder 

strength, and other aspects have been mentioned 

in the publications of the variety of groups of 

authors and groups of researchers. The corrosion 

determination of type, rate, location, and 

magnitude has great meaning in the influence 

assessment of the corrosion on the ship structures 

and problems such as structure strength, hull 

girder strength, structure reliability, and risk 

assessment of ship. This article will summarize 

and analyze all of the corrosion models to 

determine the corrosion in ship structures and 

mobile offshore structures as the basis for the 

above-mentioned studies and problems. 

Keywords: Imperfection structures, corrosion, 

corrosion model, ship structure, mobile offshore 

unit. 

1. Tổng quan về ăn mòn trên kết cấu tàu và 

công trình biển 

Theo Tiêu chuẩn nhà nước, TCVN 2223-77, về Ăn 

mòn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa, ăn mòn kim 

loại là sự phá huỷ kim loại do tác dụng của hoá học 

hay điện hoá học (danh từ kim loại ở đây bao gồm kim 

loại và hợp kim) [1]. Trong lĩnh vực đóng tàu và công 

trình biển di động, thân vỏ thường được đóng từ vật 

liệu thép hoặc hợp kim (nhôm, đồng,…). Môi trường 

làm việc của tàu thuỷ và các công trình biển di động 

(bao gồm các dạng công trình biển loại di động, có 

hình dạng giống tàu như giàn khoan bán chìm, kho 

chứa dầu FSO hoặc FPSO) là trên bề mặt nước (biển, 

sông, hồ) với nhiều yếu tố tác động từ môi trường 

xung quanh như hàng hoá, nước mặn, nước có chứa 

các chất ôxy hoá, sóng, gió, dòng chảy, hơi ẩm. Điều 

kiện làm việc của các kết cấu, máy móc, thiết bị, hệ 

thống trên tàu cũng rất đa dạng như chịu các lực va 

đập, lực có tính chu kỳ, tải trọng của bản thân thiết bị, 

của hàng hoá, cọ sát, ăn mòn, xâm thực,… Ngoài ra, 

các yếu tố xuất phát từ thiết kế kết cấu và khả năng 

công nghệ thi công lắp ráp, hàn và đấu lắp hình thành 

thân tàu cũng như công trình biền di động cũng có tác 

động đến điều kiện làm việc của các kết cấu, máy móc, 

thiết bị được lắp đặt. Tất cả các yếu tố kể trên (bao 
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gồm: Môi trường làm việc, điều kiện làm việc, thiết 

kế kết cấu, khả năng công nghệ) là nguyên nhân dẫn 

đến ăn mòn và mài mòn trên các chi tiết kim loại trên 

kết cấu thân tàu và công trình biển di động. 

 Phân loại về ăn mòn kim loại được quy định rõ 

trong TCVN 2223-77. Theo đó, ăn mòn kim loại gồm: 

ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá. Trong khi đó, các 

dạng ăn mòn được liệt kê như trong Bảng 1 [1]. 

Trên kết cấu tàu thuỷ và công trình biển di động, tùy 

theo môi trường làm việc cụ thể của từng vùng, các 

dạng ăn mòn xuất hiện cũng khác nhau như ăn mòn đều, 

ăn mòn điểm, ăn mòn rãnh, ăn mòn khe, ăn mòn điện 

hóa, ăn mòn ma sát, ăn mòn do xâm thực, ăn mòn ứng 

suất và ăn mòn do mỏi,… Hình 1 minh hoạ một số dạng 

ăn mòn phổ biến trên kết cấu tàu thuỷ [2]. 

Ăn mòn có thể xuất hiện tại tất cả các vùng trên 

kết cấu thân tàu. Khảo sát thực tế cho thấy, ăn mòn 

xuất hiện trong vùng hầm hàng nhiều hơn và nặng hơn 

các vùng khác của tàu. Tại đây, ăn mòn xuất hiện 

nhiều trên tôn mạn, tôn mép mạn, cơ cấu mạn, tôn 

boong và cơ cấu boong, tôn két hông và két đỉnh mạn 

[3]. Ăn mòn xuất hiện trên các kết cấu tàu là do nhiều 

yếu tố có thể kể đến như hệ thống bảo vệ chống ăn 

mòn, loại hàng hóa chuyên chở, nhiệt độ, độ ẩm, độ 

pH hoặc các thành phần hóa học,… [4]. 

Một khi ăn mòn xuất hiện trên bề mặt của kết cấu 

và tôn vỏ tàu, chúng gây ra nhiều tác động xấu như 

làm giảm tính mỹ quan của tàu, làm hư hại lớp sơn 

bảo vệ chống ăn mòn trên bề mặt tôn và cơ cấu từ đó 

khiến các bề mặt này dễ bị hư hại bởi các yếu tố xâm 

nhập từ môi trường bên ngoài. Ở một khía cạnh khác, 

việc xuất hiện ăn mòn trên bề mặt kim loại làm thay 

đổi thông số của kết cấu như giảm chiều dày của tôn 

và các cơ cấu, giảm trọng lượng kết cấu do lượng kết 

cấu đã bị mòn, bề mặt kim loại có những vết nứt, vết 

xẻ rãnh, vết lõm. Các yếu tố này làm giảm độ bền, độ 

tin cậy của kết cấu và là nguyên nhân của những hư 

hỏng khác trên kết cấu thân tàu. Các ăn mòn xuất hiện 

ở nhiều vị trí với dạng, mức độ khác nhau làm thay 

đổi kế hoạch bảo quản bảo dưỡng của tàu. 

Do đó, vấn đề xác định chuẩn xác hình dạng, giá 

trị, mức độ ăn mòn trên kết cấu của tàu và công trình 

  

Ăn mòn đều Ăn mòn điểm 

  

Ăn mòn khe Ăn mòn điện hóa 

  

Ăn mòn ma sát Ăn mòn xâm thực 

  

Ăn mòn ứng suất Ăn mòn do mỏi 

Hình 1. Các dạng ăn mòn phổ biến trên kết cấu tàu 

và công trình biển di động 

 

Bảng 1. Các dạng ăn mòn kim loại (TCVN 2223-77) 

TT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh  TT Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh 

1 Ăn mòn do khí Gas phase corrosion  16 Ăn mòn không đều Onequal corrosion 

2 Ăn mòn, khí quyển Atmosphere corrosion  17 Ăn mòn cục bộ Local corrosion 

3 Ăn mòn nhúng hoàn toàn Deep corrosion  18 Ăn mòn ngầm Subsurface corrosion 

4 Ăn mòn theo đường ngấn Waterline corrosion  19 Ăn mòn dạng sợi Thread like corrosion 

5 Ăn mòn nhúng gián đoạn Periodic inmersion  20 Ăn mòn điểm  Poin corrosion 

6 Ăn mòn dưới đất  Underground corrosion  21 Ăn mòn đốm Patchy corrosion 

7 Ăn mòn do dòng điện rò Stray current corrosion  22 Ăn mòn lỗ Honeycomb corrosion 

8 Ăn mòn vi sinh Bacterial corrosion  23 Ăn mòn cấu trúc Structural corrosion 

9 Ăn mòn do dòng điện ngoài External current corrosion  24 Ăn mòn chọn lựa Selective corrosion 

10 Ăn mòn tiếp xúc  Corrosion contact  25 Sự graphit hóa gang Graphilic of castiron 

11 Ăn mòn khe Crevice corrosion  26 Sự loại kẽm Dezincification 

12 Ăn mòn ma sát Erosion corrosion  27 Ăn mòn tinh giới Intercystalline corrosion 

13 Ăn mòn fretting Fretting corrosion  28 Ăn mòn ứng suất Stress corrosion 

14 Ăn mòn toàn bề mặt Continious corrosion  29 Ăn mòn nứt Fracture corrosion 

15 Ăn mòn đều Equal corrosion  30 Độ mỏi do ăn mòn Corrosion fatigue 
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biển di động có ý nghĩa lớn. Nó giúp cho các nhà 

nghiên cứu có thể đánh giá ảnh hưởng của ăn mòn 

hoặc ăn mòn kết hợp với các yếu tố bất định khác 

đến độ bền cục bộ, độ bền tới hạn của cơ cấu hoặc 

của cả thân tàu, độ bền mỏi, độ tin cậy của kết cấu 

và bài toán đánh giá rủi ro của kết cấu tàu và công 

trình biển di động. Khi biết các thông số của ăn mòn, 

các nhà khai thác và quản lý tàu sẽ có căn cứ để lập 

và điều chỉnh kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng tàu cho 

phù hợp với thực tế. Các vấn đề vừa đề cập sẽ giúp 

cho tàu đảm bảo được độ bền, độ tin cậy trong khai 

thác, giúp bảo vệ an toàn cho người và hàng hoá 

chuyên chở, giảm tổn thất về người, hàng hoá và tài 

sản cho chủ tàu.  

Với vai trò và ý nghĩa của vấn đề xác định thông 

số của ăn mòn kể trên, các nhóm nghiên cứu đã đo 

đạc, thống kê các dữ liệu, từ đó phân tích và đề xuất 

nhiều mô hình xác định ăn mòn áp dụng cho các 

nhóm tàu khác nhau, đặc biệt là các tàu thương mại 

phổ biến như tàu hàng và tàu dầu. Bài báo này sẽ 

tổng hợp và đưa ra so sánh các mô hình xác định ăn 

mòn. 

2. Các mô hình xác định ăn mòn  

Giải thích các ký hiệu: 

d(t), dw, tr, wi - Chiều dày lớp ăn mòn, (mm); 

t, ny - Tuổi của tàu, (năm); 

C1 - Hệ số mô tả xu hướng phát triển của ăn mòn; 

C2 - Hệ số về tốc độ ăn mòn hàng năm; 

T0, Ti - Thời gian lớp sơn bảo vệ còn hiệu lực, (năm); 

Tt - Thời gian từ lúc lớp sơn bảo vệ hết hiệu lực 

đến lúc bắt đầu ăn mòn, (năm); 

 - Hệ số tỷ lệ của mô hình ăn mòn; 

Tst - Thời điểm mà ăn mòn điểm xuất hiện, (năm); 

TL - Thời điểm bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu, 

(năm); 

rs - Tỷ lệ ăn mòn trung bình hàng năm, mm/năm; 

 - Hệ số hình dáng của mô hình ăn mòn; 

d∞ Chiều dày lớn nhất của ăn mòn, (mm); 

tc1, tc2 - Lượng ăn mòn bổ sung ở mỗi phía của cơ 

cấu (giá trị của các đại lượng được quy định rõ trong 

quy định của IACS); 

treserve - Lượng chiều dày dự trữ, treserve = 0,5mm. 

2.1. Mô hình xác định ăn mòn do các nhóm nhà 

nghiên cứu đề xuất  

Thông tin về các mô hình xác định ăn mòn do các 

tác giả hoặc nhóm tác giả đề xuất được thể hiện trong 

Bảng 2. 

 

2.2. Lượng ăn mòn bổ sung quy định bởi IACS  

Theo quy định của tổ chức phân cấp tàu quốc tế 

(IACS) [5], lượng ăn mòn bổ sung phải được quy định 

rõ cho từng vùng kết cấu như không gian két dằn, két 

gom nước đáy tàu, két chứa, hầm xích neo, khoang chứa 

hàng, không gian hở trên tàu, két nhiên liệu, két nước 

ngọt và các không gian khô của nhóm tàu chở dầu, tàu 

hàng rời và nhóm tàu còn lại. Chiều dày ăn mòn bổ sung 

được xác định như sau (áp dụng cho thép Các bon): 

Tổng chiều dày ăn mòn bổ sung, tc, mm, cho cả 

hai phía của cơ cấu được xác định như sau: 

tc = Roundup0,5(tc1 + tc2) + treserve    (1) 

- Đối với cơ cấu nằm toàn bộ trong một khoang đã 

biết, tổng chiều dày ăn mòn bổ sung, tc, được xác định 

như sau: 

tc = Roundup0,5(2tc1) + treserve   (2) 

- Đối với hợp kim nhôm và thép độ bền cao, lượng 

mòn gỉ bổ sung được lấy bằng 0. 

Giá trị lượng ăn mòn bổ sung cho tàu chở hàng rời 

và tàu chở dầu được minh hoạ lần lượt trong các Hình 

2 và 3 [5]. 

 

Hình 2. Lượng ăn mòn bổ sung của tàu chở 

hàng rời 

 

 
Hình 3. Lượng ăn mòn bổ sung của tàu chở dầu 
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Theo Hìn 
Bảng 2. Các mô hình xác định ăn mòn 

TT Mô hình ăn mòn 
Năm 

công bố 
Công thức tính chiều dày lớp ăn mòn  

1 Southwell [6] 1979 

Mô hình ăn mòn tuyến tính (linear model): 

𝑑(𝑡) = 0,076 + 0,038𝑡 

Mô hình ăn mòn song tuyến (bilinear model): 

𝑑(𝑡) = {
0,09𝑡, 0 < 𝑡 < 1,46 

0,076 + 0,038𝑡, 1,46 < 𝑡 < 16 
 

(3) 

 

(4) 

2 Ohyagi [7] 1987 
𝑑𝑤 = 0,34𝑛𝑦 

(5) 

3 Violet [8] 1994 𝑑𝑤 = {
0,005𝑛𝑦

2 , 0 ≤ 𝑛𝑦 < 10,83 

0,03925𝑛𝑦
2 − 0,8506𝑛𝑦 + 5,1948, 10,83 ≤ 𝑛𝑦 ≤ 25 

 (6) 

4 Melchers [9] 1994 

Mô hình ăn mòn phi tuyến (nonlinear model): 

𝑑𝑤 = 0,0833𝑛𝑦
0,8765 ,       0 ≤ 𝑛𝑦 ≤ 16 

Mô hình ăn mòn song tuyến (bilinear model): 

𝑑𝑤 = {
0,09𝑛𝑦, 0 ≤ 𝑛𝑦 < 1,46 

0,076 + 0,038𝑛𝑦, 1,46 ≤ 𝑛𝑦 ≤ 16 
 

 

(7) 

 

 

(8) 

5 Melchers [10] 1995 
𝑑𝑤 = 0,084𝑛𝑦

0,823 ,       0 ≤ 𝑛𝑦 ≤ 16 
(9) 

6 
Guedes Soares 

[11] 
1996 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑖0 − 𝐶𝑖𝑡 
(10) 

7 Melchers [12] 1998 

Mô hình ăn mòn ba tuyến tính: 

𝑑 = {
0,170𝑡, 0 ≤ 𝑡 < 1

0,152 + 0,0186𝑡, 1 ≤ 𝑡 < 8
−0,364 + 0,083𝑡, 8 ≤ 𝑡 ≤ 16

 

Mô hình ăn mòn: 

𝑑 = 0,1207𝑡0,6257 

(11) 

 

 

(12) 

8 Paik [3] 1998 
𝑑(𝑡) = 𝐶1(𝑡 − 𝑇0)𝐶2  

(13) 

9 Sun và Bai [13] 2001 𝑑(𝑡) = 𝑟𝑠[𝑡 − (𝑇𝑖 − 𝑇𝑡) + 𝑇𝑡𝑒
−

𝑡−𝑇𝑖
𝑇𝑡 ] (14) 

10 Paik [14] 2002 𝑡𝑟 = 𝐶1(𝑡 − 𝑇𝑐 − 𝑇𝑡)𝐶2 (15) 

11 Qin [15] 2002 𝑑(𝑡) = {

0, 0 ≤ 𝑡 < 𝑇𝑠𝑡

𝑑∞ {1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑡 − 𝑇𝑠𝑡


)

𝛽

]} , 𝑇𝑠𝑡 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝐿
 (16) 

12 Melchers [16] 2003 𝑑(𝑡) = {

0,145(𝑡 − 𝑡0), 𝑡0 < 𝑡 < 𝑡1

0,25𝑡0,5 − 0,125, 𝑡1 < 𝑡 < 𝑡𝑎

𝑑(𝑡𝑎) + 0,076(𝑡 − 𝑡𝑎), 𝑡𝑎 < 𝑡

 (17) 

13 Garbatov [17] 2007 𝑑(𝑡) = {

0, 𝑡 < 𝑇𝑐

𝑑∞ {𝑡 − 𝑒𝑥𝑝 −
𝑡 − 𝑇𝑐

𝑇𝑡
} , 𝑡 > 𝑇𝑐

 (18) 

14 Paik [18] 2012 
𝑑(𝑡) =

𝛼

𝛽
(

𝑡

𝛽
)

𝛼−1

𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑡

𝛽
)

𝛼

] 
(19) 
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Theo Hình 2 với tàu chở hàng rời, lượng ăn mòn 

bổ sung của phần đáy lớn hơn của phần boong. Trong 

cùng một không gian thì lượng ăn mòn bổ sung của 

tôn là lớn hơn của bản thành và bản cánh. Lượng ăn 

mòn bổ sung của tôn và bản thành các cơ cấu trong 

không gian két hông và đáy đôi là bằng nhau trừ 

trường hợp tôn đáy trên và tôn nghiêng két hông có 

lượng ăn mòn bổ sung lớn nhất. 

Đối với tàu chở dầu có kết cấu đáy đôi, mạn kép 

và vách dọc (Hình 3), lượng ăn mòn bổ sung lớn nhất 

áp dụng cho tôn đáy trên, tôn hông, tôn boong, cơ cấu 

boong, tôn vách và cơ cấu vách (vùng 3 mét tính từ 

tôn boong) với giá trị là 4,0mm. Trong khi đó, lượng 

ăn mòn bổ sung có giá trị nhỏ nhất áp dụng cho tôn 

mạn và cơ cấu mạn vùng mạn khô với giá trị tương 

ứng là 2,5mm và 2,0mm. 

2.3. So sánh và bình luận 

Các mô hình xác định ăn mòn đề cập ở trên có thể 

phân thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất bao gồm 

các mô hình không giả thuyết về thời gian lớp phủ bảo 

vệ ăn mòn còn phát huy tác dụng. Tức là, ăn mòn sẽ 

xuất hiện ngay từ khi tàu được đưa tàu vào khai thác. 

Nhóm thứ hai bao gồm các mô hình ăn mòn có giả 

thuyết ăn mòn bắt đầu xảy ra khi lớp sơn phủ bảo vệ 

chống ăn mòn hết tác dụng (sau một quãng thời gian 

từ khi tàu được đưa vào khai thác). Bảng 3 diễn tả 

phân nhóm các mô hình ăn mòn được đề xuất bởi các 

nhóm nghiên cứu. Trong khi đó, Hình 4 thể hiện tiến 

trình hình thành và phát triển của ăn mòn trên bề mặt 

kim loại của hai nhóm mô hình xác định ăn mòn. 

Thông qua hình ảnh về tiến trình hình thành và phát 

triển ăn mòn trên bề mặt kim loại của các mô hình xác 

định ăn mòn và thực tế quy định về sơn phủ bề mặt đặc 

biệt là quy định của SOLAS (1974) về sơn phủ bề mặt 

két dằn của tàu chạy biển (PSPC) [19] thì việc ăn mòn 

xuất hiện ngay sau khi tàu được đưa vào khai thác là 

chưa phù hợp (trừ trường hợp các điểm trên bề mặt bị 

bong hoặc hư hỏng toàn bộ các lớp sơn phủ). 

Các mô hình xác định ăn mòn thuộc nhóm hai phù 

hợp hơn với thực tế khi có giả thuyết về thời gian lớp 

sơn phủ bề mặt còn phát huy tác dụng trong giai đoạn 

đầu. Hầu hết các mô hình xác định ăn mòn thuộc 

nhóm hai đều mô tả tiến trình ăn mòn là giống nhau, 

ăn mòn từ khi bắt đầu xuất hiện thì sẽ phát triển mãi 

(không có điểm dừng), chỉ có mô hình xác định ăn 

mòn của tác giả Garbatov (2007) [17] và Qin (2002) 

[15] là có sự khác biệt. Theo mô tả trong Hình 4 đối 

với mô hình xác định ăn mòn của Garbatov (2007) và 

Qin (2002) thì ăn mòn phát triển đến một giá trị nhất 

định thì sẽ giữ nguyên tại giá trị đó mà không phát 

triển thêm. Đối với mô hình xác định ăn mòn của Paik 

(1998) [3] được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập về 

ăn mòn trên thực tế của chủng loại tàu chở hàng rời và 

tàu chở dầu. Cụ thể, tác giả Paik và các cộng sự đã 

thực hiện đo 7503 dữ liệu về ăn mòn của 44 tàu chở 

hàng rời và đề xuất tốc độ ăn mòn hàng năm cho 34 

vị trí trên mặt cắt ngang của tàu chở hàng rời. Đối với 

tàu chở dầu, nhóm tác giả này đã thực hiện đo đạc trên 

230 tàu chở dầu đang khai thác với 33820 dữ liệu và 

cũng chia ra thành 34 vị trí trên mặt cắt ngang của tàu 

chở dầu bao gồm 14 vị trí về tôn, 11 vị trí về bản thành 

cơ cấu, 9 vị trí về bản cánh của các cơ cấu. 

Theo Hình 5, những vị trí kết cấu có tốc độ ăn mòn 

hàng năm rất lớn là tôn đáy trên (0,1265mm/năm), tôn 

boong (0,1188mm/năm) và tôn nghiêng của két hông 

(0,0952mm/năm). Tốc độ ăn mòn của tôn vùng ngâm 

nước thường lớn hơn tốc độ ăn mòn của bản thành và 

bản cánh. Giá trị này ngược lại với vùng mạn khô khi 

tốc độ ăn mòn của cơ cấu lại lớn hơn của tôn. 

 

a) Nhóm thứ nhất 

 

b) Nhóm thứ hai 

Hình 4. Tiến trình hình thành và phát triển của ăn 

mòn trên kim loại 
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Đối với tốc độ ăn mòn của tàu chở dầu có kết cấu 

đáy đôi, mạn kép và vách dọc (Hình 6) những vị trí 

kết cấu có tốc độ ăn mòn cao bao gồm: Tôn boong 

vùng mạn kép, cơ cấu trong két hông tàu, cơ cấu dọc 

của mạn trong.  

Tóm lại, các mô hình xác định ăn mòn thuộc nhóm 

hai là phù hợp hơn với thực tế xuất hiện cũng như phát 

triển của ăn mòn trên bề mặt tôn và cơ cấu thân tàu. 

Trong đó, mô hình xác định ăn mòn của Paik (1998) 

là thuyết phục hơn cả vì được đề xuất từ dữ liệu rất 

lớn các đo đạc thông số ăn mòn của các tàu đang khai 

thác. Mô hình xác định ăn mòn này cũng được vận 

dụng trong rất nhiều các nghiên cứu và công bố khoa 

học liên quan đến ăn mòn kim loại của kết cấu tàu thủy 

và công trình ngoài khơi. 

3. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu khái niệm, phân loại về ăn 

mòn kim loại, các dạng ăn mòn trên kim loại nói 

chung và ăn mòn trên kết cấu tàu và công trình biển 

di động nói riêng. Các đặc điểm về ăn mòn liên quan 

đến tàu thủy cũng đã được đề cập như vùng xảy ra ăn   

mòn, ảnh hưởng của ăn mòn đến một số khía cạnh về 

tàu thủy. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã phân tích đưa 

ra các vị trí trên mặt cắt ngang của tàu chở hàng rời và 

tàu chở dầu mà ăn mòn xảy ra mạnh nhất. Từ đó, các 

nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và chủ tàu có thể có 

những giải pháp hoặc quan tâm đặc biệt đến các kết 

cấu tại các vị trí này. Ngoài ra, trong các mô hình xác 

định ăn mòn được giới thiệu thì những mô hình thuộc 

nhóm hai phù hợp với thực tế hơn và mô hình của Paik 

(1998) có độ tin cậy hơn cả vì có căn cứ xây dựng và 

đã được kiểm chứng, vận dụng trong rất nhiều công 

bố khoa học sau này. 

Với các thông tin về ăn mòn kim loại và đặc biệt 

là ăn mòn trên kết cấu tàu và công trình biển di động 

sẽ hữu ích cho các nhà khai thác tàu có kế hoạch khai 

thác, sửa chữa, bảo dưỡng tàu hợp lý để có thể đảm 

bảo an toàn cho tàu trong quá trình khai thác. 

Các dữ liệu, mô hình xác định ăn mòn được đề 

xuất sẽ giúp các nhà nghiên cứu có căn cứ để thực hiện 

các bài toán, các nghiên cứu và đánh giá chuyên sâu 

về ảnh hưởng của ăn mòn đến kết cấu thân tàu thuỷ và 

công trình biển di động. 
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Tóm tắt 

Tổng nhu cầu sức kéo đầu máy trong ngành đường 

sắt bao gồm số lượng đầu máy vận dụng làm 

nhiệm vụ kéo tàu trên tuyến , làm công tác phụ trợ 

và số lượng đầu máy nằm ở các cấp bảo dưỡng, 

sửa chữa. Nội dung bài báo này trình bày quá 

trình xây dựng chương trình tính toán xác định số 

lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng sửa chữa, từ 

đó áp dụng cho việc tính toán xác định số lượng 

đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trên 

tuyến Hà Nội - Sài Gòn theo số liệu dự báo về khối 

lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đến 

năm 2030. Chương trình cho phép rút ngắn thời 

gian, đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện trong 

quá trình tính toán với các phương án khác nhau. 

Từ khóa: Chương trình tính toán, bảo dưỡng, sửa 

chữa, đường sắt Việt Nam. 

Abstract 

The total demand for locomotive traction in the 

railway industry includes the number of 

operational locomotives pulling trains on lines, 

performing auxiliary works, and the number of 

locomotives at maintenance, repair levels. The 

article presents the process of developing a 

calculation program to determine the number of 

locomotives at maintenance, repair levels, thence 

applying to calculate the number of locomotives 

at maintenance, repair levels on the Hanoi - 

Saigon line with the forecast data for the transport 

volume of passengers and goods to 2023. The 

program allows shortening time, ensuring 

flexibility and convenience in the calculation 

process with different options. 

Keywords: Calculation program, maintenance, 

repair, Vietnamese railway. 

 

1. Mở đầu  

Việc xác định nhu cầu sức kéo trong ngành đường 

sắt nói chung và trong ngành đường sắt Việt Nam nói 

riêng, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

1. Cơ sở lý thuyết tính toán nhu cầu sức kéo cho 

đầu máy vận dụng. 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán số lượng đầu máy ở 

các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. 

3. Xây dựng chương trình tính toán xác định số 

lượng đầu máy vận dụng.  

4. Xây dựng chương trình tính toán xác định số 

lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. 

Các nội dung 1, 2, 3 đã được trình bày trong các 

công trình nghiên cứu của tác giả và nhóm nghiên cứu 

đã công bố. 

Dưới đây, bài báo trình bày nội dung 4 nhằm cho 

phép rút ngắn thời gian, đảm bảo tính linh hoạt và 

thuận tiện trong quá trình tính toán với các phương án 

khác nhau. 

2. Mô hình tổng quát xác định tổng số đầu 

máy nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa của 

các khu đoạn trong một ngày đêm 

Cơ sở xác định số lượng đầu máy ở các cấp bảo 

dưỡng và sửa chữa trong ngành đường sắt nói chung 

đã được trình bày trong [2]. Để tiện theo dõi, dưới đây 

nêu lại mô hình tổng quát xác định tổng số đầu máy 

nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong toàn ngành 

trong một ngày đêm như sau [2, 4 - 7]: 

scN
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  (1) 

Trong thực tế, các loại đầu máy khác nhau có thể 

có ký hiệu và số lượng các cấp bảo dưỡng, sửa chữa 

trong một chu trình sửa chữa là khác nhau, do đó các 

mô hình tổng quát trên đây cần được thay đổi cho phù 

hợp một cách linh hoạt. 

3. Xây dựng chương trình tính toán và xác 

định số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, 

sửa chữa trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

3.1. Lưu đồ thuật toán  

Trên cơ sở lý thuyết đã trình bày, bằng ngôn ngữ 

lập trình Matlab, tiến hành xây dựng chương trình tính 

toán xác định số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, 

sửa chữa với lưu đồ thuật toán thể hiện trên Hình 1. 

3.2. Các thông số tính toán 

Để tính toán xác định số lượng đầu máy ở các cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn, cần 

kế thừa các thông số và kết quả tính toán số lượng đầu 

máy vận dụng (D19E) đã được trình bày trong [1], bao 

gồm: 

+ Khối lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa 

trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn dự báo cho năm 2030 [1, 

8], được giới thiệu lại trong Bảng 1. 

+ Các thông số của tuyến đường đã được thể hiện 

trong [1], và các thông số kỹ thuật của đầu máy, toa 

xe đã được thể hiện trong [1, 4]. 

+ Khối lượng đoàn tàu khách và đoàn tàu hàng đã 

được xác định trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn [1]. 

+ Số đôi tàu khách và tàu hàng đã được xác định 

trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn [1]. 

+ Các phương án tính toán bao gồm: 

- Các phương án về hệ số bất bình hành [1]: 
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Hình 1. Lưu đồ thuật toán của chương trình 

Bảng 1. Dự báo KLVC hành khách và hàng hóa  

trên hành lang Bắc - Nam năm 2030 

Hành khách Hàng hóa 

HN-

ĐH 

ĐH-

DT 

DT-

SG 

HN-

ĐH 

ĐH-

DT 

DT-

SG 

7,665 7,300 9,125 10,220 10,220 9,855 

Đơn vị tính: triệu hành khách/năm;  

triệu tấn hàng hóa/năm 

HN-ĐH: Hà Nội - Đồng Hới; ĐH-DT: Đồng Hới - 

Diêu Trì; DT-SG: Diêu Trì - Sài Gòn. 
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Phương án A: Hệ số bất bình hành kbh=1,15; 

Phương án B: Hệ số bất bình hành kbh=1,30.  

- Các phương án về thông số thời gian quay vòng 

đầu máy [1], thể hiện trong Bảng 2. 

- Tổ hợp các phương án: 

Tổ hợp các phương án về hệ số bất bình hành và 

phương án về thông số quay vòng đầu máy, ta có các 

phương án sau đây: PA(A1), PA(A2), PA(A3), 

PA(A4) và PA(B1), PA(B2), PA(B3), PA(B4). 

Ngoài ra cần bổ sung một số thông số tính toán sau đây: 

+ Chu kỳ sửa chữa đầu máy D9E [9] được cho 

trong Bảng 3. 

+ Lựa chọn đầu máy làm công tác phụ trợ (vận 

chuyển nhỏ, dồn) là đầu máy D12E có chu kỳ sửa 

chữa thể hiện trong Bảng 4 [9]. 

3.3. Các bước tính toán  

Trong [1] đã xác định được các thông số sau đây: 

1. Khối lượng đoàn tàu khách và tàu hàng tính toán 

(cả bì) cho các khu đoạn trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

tương ứng với loại đầu máy, toa xe đã lựa chọn và 

tương ứng với độ dốc hạn chế trên các khu đoạn đó. 

2. Khối lượng và thành phần đoàn tàu khách và tàu 

hàng (số lượng toa xe thực tế trong đoàn tàu) trên các 

khu đoạn sau khi đã được kiểm nghiệm theo chiều dài 

hữu hiệu của đường ga. 

3. Khối hàng hóa và khành khách trên đoàn tàu kể 

bì và không kể bì trên cơ sở số lượng toa xe thực tế 

trong đoàn tàu đã xác định. 

4. Số đôi tàu khách và tàu hàng trên tuyến tương 

ứng với khối lượng vận chuyển hành khách và hàng 

hóa dự báo cho năm 2030, với các phương án về hệ số 

bất bình hành khác nhau (kbh=1,15 và kbh=1,3). 

5. Số lượng đầu máy vận dụng kéo tàu khách và 

tàu hàng trên các khu đoạn tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

bằng phương pháp giải tích, theo hệ số quay vòng đầu 

máy với 8 phương án khác nhau, A1- A4 và B1-B4. 

Kết quả tính toán số lượng đầu máy vận dụng 

(D19E) trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn [1, 4], được giới 

thiệu trên Hình 2 và 3.  

Bảng 2. Các phương án về thông số quay vòng đầu máy 

TT 

Các 

thông 

số 

vận 

dụng 

PA1 PA2 PA3 PA4 

K H K H K H K H 

1 

Tốc 

độ 

khu 

đoạn, 

Vkd, 

km/h 

40 25 45 30 50 35 55 40 

2 

Thời 

gian 

dừng 

đoạn 

trạm, 

td,tr, h 

9 9 7 7 5 5 3 3 

 

Bảng 3. Chu kỳ sửa chữa các cấp của đầu máy D19E, km 

Cấp Rđ Cấp Rk Cấp R2 Cấp R1 Cấp Rt Cấp R0 

960.000 240.000 120.000 30.000 15.000 1.700 

 

Bảng 4. Chu kỳ sửa chữa các cấp của đầu máy D12E, km 

Cấp 

Tđt 

Cấp 

Tky 

Cấp 

Tsc2 

Cấp  

Rsc1 

Cấp  

Tt 

Cấp  

T0 

10 năm 3 năm 
1,5 

năm 
3 tháng 1 tháng 

4 ngày 

đêm 

 

 

Hình 2. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy vận dụng 

trên các khu đoạn và trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

theo các phương án A 

 

Hình 3. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy vận dụng 

trên các khu đoạn và trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

theo các phương án B 
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3.4. Giới thiệu một số giao diện chính của 

chương trình 

Các giao diện chính của chương trình thể hiện trên 

các Hình 4-6. 

Việc tính toán cho phương án hệ số bất bình hành 

k =1,30 được tiến hành hoàn toàn tương tự. 

3.5. Kết quả tính toán 

3.5.1. Kết quả tính toán với hệ số bất bình hành k=1,15 

Kết quả tổng hợp xác định số lượng đầu máy nằm 

ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm 

của các khu đoạn với hệ số bất bình hành k=1,15 được 

thể hiện trong Bảng 5 [11]. 

Với số đôi tàu khách và tàu hàng trên các khu đoạn 

(Hình 3) và chu kỳ sửa chữa của đầu máy D19E và 

đầu máy D12E (Bảng 3 và 4), thì trên tuyến Hà Nội - 

Sài Gòn trong một ngày đêm có tổng số có 30,1998 

(làm tròn là 31) đầu máy vận dụng kéo tàu khách, tàu 

hàng trên chính tuyến và đầu máy vận dụng dồn, vận 

chuyển nhỏ nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. 

Ngoài ra trên giao diện cũng hiển thị kết quả số lượng 

đầu máy kéo tàu khách và tàu hàng nằm ở từng cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa cụ thể đối với từng khu đoạn và 

tổng hợp cho toàn tuyến (Hình 7). 

3.5.2. Kết quả tính toán với hệ số bất bình hành k=1,30 

Kết quả tổng hợp xác định số lượng đầu máy nằm 

ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm 

của các khu đoạn với hệ số bất bình hành k=1,30  

được thể hiện trong Bảng 6. 

Với phương án này, trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn 

trong một ngày đêm có tổng số 33,8494 (làm tròn là 

34) đầu máy vận dụng kéo tàu khách, tàu hàng trên 

chính tuyến và đầu máy vận dụng dồn, vận chuyển 

nhỏ nằm ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa. Ngoài ra trên 

giao diện cũng hiển thị kết quả số lượng đầu máy kéo 

tàu khách và tàu hàng nằm ở từng cấp bảo dưỡng, sửa 

chữa cụ thể đối với từng khu đoạn và tổng hợp cho 

toàn tuyến (Hình 8). 

 

Hình 4. Giao diện xác định năng lực thông qua của 

tuyến đường với k=1,15 

 

Hình 5. Giao diện tính toán số lượng đầu máy ở các 

cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm trên 

tuyến Hà Nội - Sài Gòn (với k=1,15) 

 

Hình 6. Giao diện tính toán tổng hợp nhu cầu sức kéo 

cho tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn ứng với hệ số 

bất bình hành k=1,15 

 

Hình 7. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy ở các cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa trên các khu đoạn và toàn 

tuyến Hà Nội - Sài Gòn ứng với k=1,15 
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4. Kết luận  

Chương trình tính toán cho phép xác định được số 

đôi tàu trên tuyến, xác định được thành phần và lượng 

đoàn tàu, từ đó xác định được số lượng đầu máy đầu 

máy vận dụng trên các khu đoạn theo các phương án 

tốc độ khu đoạn khác nhau và số lượng đầu máy ở các 

cấp bảo dưỡng, sửa chữa một cách nhanh chóng, thuận 

tiện và linh hoạt. Chương trình tính toán này là cơ sở 

cho việc xây dựng một phần mềm tổng hợp tính toán 

xác định nhu cầu sức kéo cho ngành đường sắt Việt 

Nam theo số liệu dự báo về nhu cầu vận chuyển cho 

từng giai đoạn cụ thể. 
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Bảng 5. Kết quả tính toán số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm của các khu đoạn 

ứng với k=1,15 

TT Chỉ tiêu HN - ĐH ĐH - DT DT - SG Tổng 

1 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp đại tu trong một ngày đêm 0,0495 0,0531 0,0625 0,1651 

2 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp ky trong một ngày đêm 0,1474 0,1581 0,1863 0,4917 

3 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 2 trong một ngày đêm 0,2023 0,2171 0,2557 0,6751 

4 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 1 trong một ngày đêm 1,3290 1,4257 1,6795 4,4341 

5 Tổng số lượng đầu máy bảo dưỡng cấp trung gian trong một ngày đêm 7,3231 7,8559 9,2547 24,4341 

 Tổng cộng 9,0513 9,7098 11,4387 30,1998 

Bảng 6. Kết quả tính toán số lượng đầu máy ở các cấp bảo dưỡng, sửa chữa trong một ngày đêm của các khu đoạn 

ứng với k=1,3 

TT Chỉ tiêu HN - ĐH ĐH - DT DT - SG Tổng 

1 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp đại tu trong một ngày đêm 0,0551 0,0593 0,0707 0,1851 

2 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp ky trong một ngày đêm 0,1641 0,1765 0,2105 0,5512 

3 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 2 trong một ngày đêm 0,2253 0,2423 0,2891 0,7567 

4 Tổng số lượng đầu máy sửa chữa cấp 1 trong một ngày đêm 1,4800 1,5914 1,8986 4,9700 

5 Tổng số lượng đầu máy bảo dưỡng cấp trung gian trong một ngày đêm 8,1553 8,7694 10,4618 27,3865 

 Tổng cộng 10,0799 10,8389 12,9307 33,8494 

 

 

Hình 8. Biểu đồ phân bố số lượng đầu máy ở các cấp 

bảo dưỡng, sửa chữa trên các khu đoạn và toàn tuyến 

Hà Nội - Sài Gòn ứng với k=1,3 



 

 57 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

[8] Bộ Giao thông vận tải, Dự án đường sắt tốc độ cao 

trên trục Bắc - Nam, Báo cáo tiền khả thi, Báo cáo 

cuối kỳ, tháng 11/2018. 

[9] Võ Trọng Cang, Tối ưu hóa thời hạn bảo dưỡng, 

sửa chữa bộ phận chạy đầu máy diesel khai thác 

trong điều kiện Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, 

Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 

12/2020. 

 

 

Ngày nhận bài:  14/6/2021 

Ngày nhận bản sửa: 02/8/2021 

Ngày duyệt đăng: 19/8/2021 



 

 

 

58 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

BÀI TOÁN ĐỘNG HỌC THUẬN CỦA ROBOT DÂY SONG SONG 

THE FORWARD KINEMATICS PROBLEM  

OF CABLE-DRIVEN PARALLEL ROBOTS 

PHẠM ĐÌNH BÁ1*, CAO NGỌC VI1, TRƯƠNG TIẾN PHÁT2  
1Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  

2Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  

*Email liên hệ: bapd.vck@vimaru.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Mô hình động học, bao gồm động học nghịch (IK) 

và động học thuận (FK), là vấn đề đầu tiên cần 

được giải quyết khi nghiên cứu robot dây song 

song (CDPR). Ngược lại với bài toán IK, trong đó 

các phương trình được tách rời và có thể được 

giải trực tiếp, bài toán FK lại liên quan đến tính 

phi tuyến và khó giải hơn. Nhìn chung, vấn đề FK 

của CDPR không thể giải quyết được về mặt phân 

tích. Tuy nhiên, đối với một CDPR thông thường 

với sáu bậc tự do (DoF), không có giải pháp phân 

tích nào khả quan. Do đó, phương pháp số phải 

được cân nhắc để tìm ra lời giải, phương pháp này 

có một nhược điểm là tiêu tốn thời gian, đặc biệt 

là trong tính toán thời gian thực. Trong nghiên 

cứu này, để giải quyết các vấn đề liên quan đến 

bài toán FK, chúng tôi đề xuất một mạng nơ-ron 

để ước tính vị trí và góc nghiêng của thiết bị đầu 

cuối (EE) dựa trên phương pháp học nông. Dữ 

liệu huấn luyện đầu vào là chiều dài của dây và 

dữ liệu đầu ra là vị trí và hướng của EE thu được 

từ mô hình IK. 

Từ khóa: Robot dây song song, mô hình động 

học, mô hình ngược, mạng Nơ-ron. 

Abstract 

Kinematic model, including inverse kinematics 

(IK) and forward kinematics (FK), is the first 

problem that needs to be solved when researching 

cable-driven parallel robots (CDPR). In contrast 

with inverse kinematics, where the equations are 

decoupled and can be solved directly, the forward 

kinematics problem is more involved. Generally, 

the forward kinematics problem of CDPR are not 

analytically solvable. However, for a general 

CDPR with six degree of freedom (DoF), there is 

no analytical solution at hand. Therefore, 

numerical method has to be considered to find the 

solution, which is a drawback in terms of time 

consumption, especially in real-time computing. 

In this study, to solve the problems related to the 

forward kinematics problem, we propose a neural 

network to estimate the position and orientation of 

end-effector (EE) based on the shallow learning 

method. The input training data is the length of the 

cables and the output data is the position and 

orientation of EE obtained from the inverse 

kinematic model. 

Keywords: Cable-driven parallel robot, 

kinematic model, inverse model, neural network. 

1. Giới thiệu chung 

Robot song song có những ưu điểm về không gian 

làm việc rộng [1], khả năng chịu lực lớn [2], tốc độ 

cao [3] khi so sánh với robot nối tiếp. Robot này được 

ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như robot in 3D [4], 

robot lau kính [5],... Trong quá trình thiết kế và cấu 

hình cho robot, động học của robot là bài toán đầu tiên 

cần phải đạt được. Ngoài ra, phân tích động học thuận 

(FK) trong hệ thống điều khiển thời gian thực rất quan 

trọng để đưa ra một kế hoạch điều khiển. Do vậy, phân 

tích FK trong thời gian thực là rất quan trọng cho thiết 

kế, điều khiển, và phân tích không gian làm việc của 

robot song song. 

Bài toán động học của robot song song được chia 

làm hai bài toán lớn, đó là bài toán động học nghịch 

(IK) và bài toán FK. Bài toán FK có thể dễ dàng giải 

được bằng phương pháp closed-form [6]. Tuy nhiên, 

vấn đề này là rất phức tạp, bởi vì nó là hệ thống các 

phương trình phi tuyến bậc cao [7]. Hiện nay, hầu hết 

các nhà nghiên cứu đều quan tâm đến bài toán FK. 

Một vài phương thức được đề xuất trong các nghiên 

cứu [6, 8]. Tuy nhiên, những phương pháp trên cần 

một khoảng thời gian dài để giải bài toán này, nó 

không phù hợp trong thời gian thực. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một mạng 

nơ-ron với phương thức học nông để giải bài toán FK. 

Sau khi mạng nơ-ron được huấn luyện, nó có thể đưa 

ra được vị trí và hướng của EE dựa trên chiều dài của 

mỗi dây trong thời gian thực. Mạng nơ-ron đã được 

ứng dụng rộng rãi để tìm ra mô hình ngược của hệ 
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thống. Đây là một đặc điểm rất đáng chú ý khi áp dụng 

vào giải quyết vấn đề FK của CDPR. 

Những nội dung chính của nghiên cứu này được 

liệt kê như sau: 

- Xây dựng mô hình FK của CDPR; 

- Lựa chọn và giới thiệu một sơ đồ mạng nơ-ron 

với học nông để giải bài toán FK; dữ liệu cho việc học 

sẽ được lấy từ bài toán IK; 

- Sử dụng Matlab để huấn luyện cho mạng nơ-ron 

và mô phỏng kết quả của bài toán FK. 

Nghiên cứu này được tổ chức như sau. Mục 2 giới 

thiệu về mô hình FK và IK của CDPR. Mục 3 mô tả 

mạng nơ-ron để giải bài toán FK. Kết quả mô phỏng 

được trình bày trong mục 4. Mục 5 là kết luận và 

kiến nghị. 

2. Mô hình FK của CDPR  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khai thác mô hình 

của robot song song sử dụng tám dây cho một EE [9]. 

Mô hình của CDPR được mô tả như trong Hình 1. 

Trong mô hình này, một hệ thống trục tọa độ bao 

gồm hệ trục tọa độ toàn cục O0X0Y0Z0 gắn với khung 

của robot và một hệ trục tọa độ OXYZ gắn với EE. Ma 

trận chuyển giữa hai hệ trục tọa độ được xác định như 

sau [9]: 

ℝ = [

𝑐𝜑𝑐𝜓 𝑠𝜃𝑠𝜑𝑐𝜓 − 𝑐𝜃𝑠𝜓 𝑐𝜃𝑠𝜑𝑐𝜓 + 𝑠𝜃𝑠𝜓
𝑐𝜑𝑠𝜓 𝑠𝜃𝑠𝜑𝑠𝜓 + 𝑐𝜃𝑐𝜓 𝑐𝜃𝑠𝜑𝑠𝜓 − 𝑠𝜃𝑐𝜓
−𝑠𝜑 𝑠𝜃𝑐𝜑 𝑐𝜃𝑐𝜑

],  (1) 

Ttrong đó: 𝑐(⋅) ≡ cos(⋅) và 𝑠(⋅) ≡ sin(⋅), , φ, và 

ψ là góc nghiên của EE quanh các trục OX, OY, và OZ. 

Bài toán động lực học thuận là đưa ra vị trí và 

hướng của EE theo chiều dài của dây li. Phương trình 

mô tả FK của robot mô tả như sau [9]: 

𝐹𝑖(𝐩) = [ℝ𝐚𝑖
𝑝

+ 𝐩 − 𝐛𝑖
𝑏]

𝑇
. [ℝ𝐚𝑖

𝑝
+ 𝐩 − 𝐛𝑖

𝑏] − 𝑙𝑖
2 = 0, (2) 

Trong đó: 𝐩 = [𝑥 𝑦 𝑧]𝑇 là vị trí của EE, 𝐚𝑖
𝑝
 và 

𝐛𝑖
𝑏 (i = 1  8) tương ứng là véc-tơ mô tả vị trí của 

điểm Ai và Bi trong hệ trục tọa độ OXYX và O0X0Y0Z0, 

li là chiều dài của dây thứ i. 

Như vậy, trong mô hình FK đầu vào của nó là 

chiều dài li của các dây i = 1  8, trong khi đó đầu ra 

với sáu thông số trong đó ba thông số vị trí, x, y, và z, 

và ba thông số về hướng của EE, , φ, và ψ. 

Mô hình mạng nơ-ron được khai thác để giải bài 

toán FK như được mô tả trong Hình 2. Trong hình này, 

dữ liệu để cho việc huấn luyện mạng nơ-ron được đưa 

ra từ mô hình IK [9]. 

3. Mô hình mạng nơ-ron cho mô hình FK 

Trong phần này mạng nơ-ron được xây dựng trên 

phần mềm Matlab để giải bài toán FK. Thuận toán lan 

truyền ngược được sử dụng cho việc học nông. 

3.1. Thiết kế mạng nơ-ron cho bài toán FK  

Để giải bài toán FK, một mạng nơ-ron được đề 

xuất như trong Hình 3. Bao gồm các lớp như sau: 01 

lớp đầu vào, 01 lớp đầu ra, và 03 lớp ẩn. 

Lớp input (đầu vào). Lớp này mô tả các thông số 

đầu vào cho mạng nơ-ron. Trong bài toán FK, lớp đầu 

vào chính là chiều dài của tám dây l = [l1, l2,…, l8]T. 

 

Hình 1. Mô hình và cấu trúc của CDPR với tám dây 

 

Hình 2. Giải bài toán FK 

q = [x, y , z,  ,  ,  ]T l = [l1, l2,..., l8]
T

 

Hình 3. Sơ đồ mạng nơ-ron 
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Lớp output (đầu ra). Lớp đầu ra là kết quả của 

bài toán FK để đưa ra chuyển vị của EE tương ứng với 

06 đầu ra, bao gồm vị trí (x, y, z) và hướng (, φ, ψ) 

của EE. 

Lớp hidden layer (ẩn). Cấu trúc mạng nơ-ron, 

như trong Hình 3, bao gồm ba lớp ẩn. Lớp ẩn đầu tiên 

được cấu thành từ 20 nơ-ron với hàm trọng số là hàm 

‘logsig’, lớp ẩn thứ hai được tạo thành cũng từ 20 nơ-

ron có hàm truyền là ‘purelin’, và lớp ẩn còn lại có 

tương ứng 6 nơ-ron với hàm truyền được lựa chọn là 

hàm ‘purelin’. 

Việc lựa chọn cấu trúc mạng nơ-ron bao gồm số 

lớp ẩn và hàm truyền của các lớp được lựa chọn theo 

kinh nghiệm để đáp các yêu cầu của bài toán.  

3.2. Dữ liệu cho việc huấn luyện mạng nơ ron 

Không gian làm việc của EE là cơ sở để tạo ra tính 

tổng quát cho dữ liệu huấn luyện cho mạng nơ-ron. 

Trong nghiên cứu [9], không gian làm việc của EE 

được mô tả như sau: 

xmin  xmax = -0,5  0,5, m 

ymin  ymax = -0,5  0,5, m 

zmin  zmax = -0,8  0,8, m 

min  max = -45°  45° 

φ min  φ max = -45°  45° 

ψ min  ψ max = -45°  45° 

Sau đó, dựa vào công thức IK đưa ra chiều dài của 

li của mỗi dây (i = 1  8) [9]: 

 𝑙𝑖 = √(ℝ𝐚𝑖
𝑝

+ 𝐩 − 𝐛𝑖
𝑏)

𝑇
(ℝ𝐚𝑖

𝑝
+ 𝐩 − 𝐛𝑖

𝑏).       (3) 

Dữ liệu phục vụ cho việc thiết lập mô hình động 

học thuận được tạo ra từ phương trình (3) với 

34.012.224 mẫu trong đó số mẫu cho việc huấn luyện 

(dạy học) là 27.209.779 (tương ứng 80%) và số mẫu 

cho việc kiểm tra và xác minh lại kết quả tính toán là 

6.802.444 (tương ứng 20%). 

4. Kết quả mô phỏng 

4.1. Huấn luyện cho mạng nơ-ron 

Trong mục này, quá trình huấn luyện sử dụng dữ 

liệu như đã trình bày trong Mục 3.2 để xác định các 

trọng số của các lớp trong mạng nơ-ron. Công việc 

này được thực hiện trong phần mềm Matlab. Thuật 

toán Levenger-Marquardt được sử dụng cho việc huấn 

luyện. Quá trình huấn luyện được thể hiện và mô tả 

như trong Hình 4. Số lần lặp để đạt được kết quả tối 

ưu là 80.000 lần, sai số cho phép đặt 0,00841, quá 

trình trên kết thúc sau 265 phút. 

 

 

4.2. Mô phỏng kết quả trong Simulink 

Kết quả của quá trình huấn luyện mạng nơ-ron là 

tìm ra các trọng số của các nơ-ron trong các lớp mạng. 

Sau đó, mạng nơ-ron này được mô phỏng lại trong 

Simulink như trong Hình 5.  

 

Hình 4. Kết quả huận luyện với Matlab 

 

Hình 5. Mô phỏng mô hình FK với Simulink 

 

Hình 6. Chiều dài của các dây li 
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Kết quả mô phỏng trên Matlab Simulink được thể 

hiện như trong các Hình 6 và 7. Hình 6 thể hiện đầu 

vào cho mạng nơ-rơn với tám tín hiệu vào. Mô hình 

tính toán FK của mạng này đưa ra chuyển vị và hướng 

của EE tương ứng như trong Hình 7 với độ lớn sai số 

khá nhỏ không vượt quá 0,0005 (như trong Hình 8). 

5. Kết luận và kiến nghị 

Bài báo này đề xuất một mạng nơ-ron để giải bài 

toán FK cho một CDPR với sáu bậc tự do. 

FK được đưa ra để xác định vị trí và hướng của EE 

từ một tập dữ liệu các chiều dài của các dây (trong 

thực tế chiều dài dây này có thể được xác định từ các 

encoder gắn trên các mô tơ lai dây). 

Kết quả huấn luyện mạng nơ-ron cho bài toán FK 

được thực hiện trên Matlab sau đó mạng nơ-ron này 

được xây dựng trên Simulink trong mô phỏng. 
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Tóm tắt 

Trong bài báo này trình bày việc tính toán dao 

động tuần hoàn và phân tích rẽ nhánh của nghiệm 

tuần toàn đối với cơ hệ gồm động cơ dạng piston 

một xi lanh đặt trên nền đàn hồi. Trước tiên, việc 

xây dựng mô hình dao động của động cơ trên đệm 

đàn hồi đã được thực hiện, ở đó có kể đến khe hở 

giữa vỏ động cơ và nền móng. Tiếp theo, phương 

trình động lực học của hệ đã được thiết lập bằng 

áp dụng phương pháp Lagrange, ta được một hệ 

phương trình vi phân phi tuyến. Việc tính toán dao 

động tuần hoàn và phân tích rẽ nhánh được thực 

hiện bằng phương pháp tính toán số, dựa trên 

thuật toán bắn đơn. Kết quả thu được là biểu đồ 

rẽ nhánh của dao động khi các tham số của hệ 

thay đổi và các dao động tuần hoàn tại một số 

trạng thái chuyển động của hệ. 

Từ khóa: Dao động phi tuyến, phương pháp bắn, 

mô phỏng số, tuyến tính từng khúc, ổn định 

Floquet. 

Abstract 

In this paper, the periodic vibration calculation 

and branching analysis of the periodic root are 

presented for a motor model located on an elastic 

base. Firstly, the vibrated model on the elastic 

base was proposed which includes the clearance 

between the motor housing and the base. Next, the 

dynamic equation of the system has been 

established by applying Lagrange method and we 

obtained a system of nonlinear differential 

equations. All the calculation was performed by 

numerical method based on the single shot 

algorithm. The results acquired are the branching 

figures of vibration according to the changes in 

the system parameters and periodic vibrations at 

some steady state of the system. 

Keywords: Nonlinear vibration, shooting 

method, numerical simulation, piecewise -linear 

system, Floquet stability. 

1. Mở đầu  

Với các hệ dao động kỹ thuật, trong thực tế thường 

là các hệ thống phi tuyến. Đặc biệt với các máy và 

thiết bị, khi có kể đến các khe hở tại các chỗ tiếp xúc, 

sẽ cho ta một hệ dao động phi tuyến mạnh. Các hệ 

thống như vậy có các đáp ứng động lực học rất phức 

tạp, như sự rẽ nhánh trong dao động hay sự dao động 

hỗn độn [1]. Đã có nhiều công trình đã được công bố 

về tính toán dao động tuần hoàn và phân tích rẽ nhánh 

đối với các hệ có khe hở. Shaw và Holmes [7] đã tìm 

thấy chuyển động điều hòa, sóng đa hài và dao động 

hỗn độn của hệ dao động phi tuyến một bậc tự do, có 

xét đến lò xo phi tuyến. Natsiavas [8] đã trình bày 

động lực học của hệ dao động phi tuyến mạnh với 

giảm chấn kiểu van der Pol. Ponce và cộng sự [9] đã 

nghiên cứu sự nhân đôi chu kỳ của một lớp dao động 

tuyến tính từng khúc bằng phương pháp đại số. Bằng 

thực nghiệm, Wiercigroch et al. [10] đã đo dao động 

hỗn loạn của hệ dao động tuyến tính từng khúc. Kết 

quả thí nghiệm được so sánh với mô phỏng số. Casini 

và Vestroni [11] đã phân tích các đáp ứng của tuyến 

tính từng khúc 2 bậc tự do. Phân tích dao động phi 

tuyến mạnh của hệ thống bằng phương pháp IHB đã 

được trình bày trong một số bài báo [2-6]. Dựa trên 

phương pháp IHB, Xu et al. [5, 6] đã tính toán các 

nghiệm tuần hoàn của hệ dao động chịu kích động 

điều hòa, trong đó sự tuyến tính từng khúc của lò xo 

và cản nhớt đã được đề cập, phân tích sự nhân đôi chu 

kỳ và hỗn độn được thực hiện bằng thuật toán IHB.  

Từ các phân tích ở trên, bài báo này tập trung vào 

tính toán và phân tích rẽ nhánh đối với dao động tuần 

hoàn của động cơ trên đệm đàn hồi, khi có kể đến khe 

hở giữa vỏ động cơ và giá đỡ bằng phương pháp tính 

toán số dựa trên thuật toán bắn đơn. 

2. Thiết lập phương trình động lực học của 

động cơ trên đệm đàn hồi 

Xét mô hình dao động của động cơ một piston - xi 

lanh đặt trên nền đàn hồi như Hình 1, trong đó vỏ máy 

được xem là vật rắn đồng chất, khối lượng m0, dịch 

chuyển theo phương thẳng đứng. Giả thiết, vỏ máy 

được đặt trên các lò xo có độ cứng k0, k1 và các cản 

nhớt có độ cản b0, b1, ở đó liên kết của vỏ máy với lò 
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xo k0 và cản b0 là liên tục còn liên kết của vỏ máy với 

lò xo k1 và cản b1 là không liên tục, chúng như các 

điểm tựa. Khi lò xo k0 chưa biến dạng hoặc chịu kéo 

thì lò xo k1 không biến còn khi lò xo k0 chịu nén thì lò 

xo k1 cũng chịu nén. Động cơ được mô hình hóa bởi 

cơ cấu tay quay con trượt, gồm có, tay quay OA = R, 

khối lượng m1, mô men quán tính đối với khối tâm C1 

là J1, thanh truyền AB = L, khối lượng m2, mô men 

quán tính đối với khối tâm C2 là J2, con trượt B khối 

lượng m3 được xem như một chất điểm. Các khoảng 

cách OC1 = e1, AC2 = e2. Ta thấy hệ có 2 bậc tự do, ta 

chọn hệ tọa độ suy rộng đủ là q1 = y là lượng dịch 

chuyển của vỏ động cơ so với vị trí cân bằng tĩnh, q2 

=   là góc quay của OA so với phương thẳng đứng. 

Khi đó, động năng, thế năng và hàm hao tán của hệ 

được xác định như sau: 

* Động năng của cơ hệ: 

 
1 1

2 2

2 2 2 2

0 1 1

2 2 2 2

2 2 3

1 1 1
( )

2 2 2

1 1 1
( )

2 2 2

   

   

C C

C C B

T m y m x y J

m x y J m y





 (1) 

Từ hình vẽ, ta có: 

 
1

1

1

1

sin
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C

C
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 (2) 

 
2

2

2

2

sin sin
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C

C

x R e

y y OC R e

 

 

 


   

 (3) 

 cos cosBy y OC R L      (4) 

Thay (2), (3) và (4) vào (1), sau khi biến đổi, ta được:

 

1 1 12 2 2 2( ) sin
0 1 1 1 1 1 12 2 2

1 1 12 2 2 2 2( ) sin
2 2 2 2 2 22 2 2

sin cos cos
2 2 2 2

1 12 2 2 2sin sin sin
2 2 3 32 2
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3 3 32 2 2
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m Re m y m R

m Ry m L m

  

   

    

    

   

    

    

 

  

   sin

1
2 sin sin

32

Ly

m RL

 

  

 (5) 

Mặt khác, với  = R/L, cũng từ hình vẽ ta có: 

 sin sin     (6) 

Từ (6), ta suy ra được: 

 2 2 2os 1 sin 1 sinc         (7) 

 
os

os

c

c

 



   (8) 

Với  << 1, áp dụng khai triển Taylor và bỏ qua 

các vô cùng bé bậc cao, ta được: 

2 2os 1 sin / 2c      (9) 

 2 2os 1 sin / 2c        (10) 

 2 2 2 2 4 2 2 2os os sinc c          (11) 

Thay (6), (7), (9), (10) và (11) vào (5), sau khi thực 

hiện các phép biến đổi lượng giác, ta được: 

 

2

1 2

4 1

2 3 4

2

5 6

/ 2 ( sin sin 2

sin4 ) ( os
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Trong đó: 
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Hình 1. Mô hình dao động của động cơ 
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* Thế năng của cơ hệ: 
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Trong đó: 
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      (14) 

* Hàm hao tán của cơ hệ: 
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* Các lực suy rộng của lực khí thể: 

 * * 20;   ( sin sin 2 / 2)y ktQ Q P R L       (16) 

Áp dụng phương trình Lagrange loại II: 

*;    1,2i

i i i i

d T T
Q i

dt q q q q

    
      

    
 (17) 

Giả thiết ở trạng thái chuyển động bình ổn, trục 

động cơ quay đều với vận tốc góc , khi đó ta thu 

được phương trình vi phân mô tả dao động của vỏ 

động cơ có dạng như sau: 

 
0 0
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Trong đó: 
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3. Tính toán dao động tuần hoàn và phân tích 

rẽ nhánh 

Xét phương trình vi phân (18), bằng cách đặt: 

 
1 2,  y y y y    

Ta đưa (18) về hệ phương trình vi phân thường có 

dạng như sau: 

1 2

2 0 0 2 1

2

1 2 4

(1/ )[ ( ) ( )

( cos 2 cos 2 4 cos4 )]

y y

y M b y k y H y G y

B t B t B t

 


    

     

 (21) 

Dựa trên hệ phương trình (21), ta đi thiết lập 

chương trình tính toán số để tính toán dao động tuần 

hoàn và khảo sát rẽ nhánh của dao động đối với vỏ 

máy động cơ. Việc tính toán dao động tuần hoàn của 

các hệ phi tuyến được thực hiện dựa trên thuật toán 

bắn đơn [1], còn việc phân tích rẽ nhánh được thực 

hiện dựa trên lý thuyết rẽ nhánh của nghiệm tuần hoàn 

[1]. Để phân tích rẽ nhánh, ta chọn tốc độ quay  của 

động cơ làm tham số rẽ nhánh, còn các tham số khác 

được xác định dựa trên một thiết bị trong phòng thí 

nghiệm, có các giá trị như sau: m0 = 50(kg), m1 = 

3,2(kg), m2 = 1,0(kg), m3 = 0,5(kg), R = 0,046(m), L 

= 0,17235(m), e1 = 0,0346(m), e2 = 0,047(m), k1 = 

7,0*105(N/m), k0 = 2.0*105(N/m), b0 = 0,75(N.s/m), 

b1 = 5,0 (N.s/m). 

Với các số liệu được cho như trên, cho  biến 

thiên trong khoảng [150(rad/s); 314(rad/s)], sau khi 

tính toán, ta được một số kết quả được cho trên các 

Hình 2 đến Hình 7. 

Từ biểu đồ rẽ nhánh trên Hình 2, ta thấy, với  

=314(rad/s) ứng với điểm A, ta tìm được một nghiệm 

tuần hoàn có chu kỳ 2/ ổn định, nghiệm này được 

gọi là nghiệm 1 - chu kỳ, hình ảnh của nghiệm 1 - chu 

kỳ tại  = 280(rad/s), được cho trên Hình 5. Cho  

 

Hình 2. Biểu đồ rẽ nhánh 
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giảm dần nghiệm 1 - chu kỳ này vẫn tồn tại và ổn định 

cho đến khi  = 232(rad/s), ứng với điểm B trên Hình 

2, tại đây có nhân tử Floquet nằm trên vòng tròn đơn vị 

và có xu hướng dời vòng tròn đơn vị theo hướng - 1 khi 

 tiếp tục giảm xuống (xem Hình 3 và Hình 4a), nên 

theo lý thuyết rẽ nhánh của nghiệm tuần hoàn [1], tại 

đó, sẽ xuất hiện rẽ nhánh nhân đôi chu kỳ (period - 

doubling), có nghĩa là khi  giảm qua giá trị này, 

nghiệm 1- chu kỳ sẽ mất ổn định và xuất hiện nghiệm 

có chu kỳ 4/ ổn định, nghiệm này được gọi là 

nghiệm 2 - chu kỳ, hình ảnh về nghiệm 2 - chu kỳ tại 

= 220(rad/s), được cho trên Hình 6. Tiếp tục cho   

giảm xuống, nghiệm 2 - chu kỳ này vẫn ổn định, cho 

đến khi  = 164,5(rad/s), ứng với điểm C trên Hình 2, 

tại đây có nhân tử Floquet nằm trên vòng tròn đơn vị và 

có xu hướng dời vòng tròn đơn theo hướng +1 khi  

tiếp tục giảm xuống (xem Hình 3 và Hình 4b), theo lý 

thuyết rẽ nhánh, tại đó sẽ xuất hiện rẽ nhánh chuyển 

qua giới hạn (transcritical), có nghĩa là khi  giảm qua 

điểm rẽ nhánh này, nghiệm 2 - chu kỳ này sẽ mất ổn 

định và dao động của hệ sẽ nhảy đến một nghiệm 2 - 

chu kỳ mới ổn định, hình ảnh về nghiệm 2 - chu kỳ mới 

này được cho trên Hình 7 và nghiệm 2 - chu kỳ mới này 

ổn định cho đến khi  = 150(rad/s). 

 

 

Hình 3. Biểu đồ nhân tử Floquet 

 

 

  

Hình 4. Biểu đồ nhân tử Floquet trên mặt phẳng phức 

(a) Ứng với  = [232; 314];  

(b) Ứng với  = [165; 232]. 

 

 

 

 

Hình 5. Nghiệm 1 - chu kỳ tại  = 280(rad/s) 

 

 

 
Hình 6. Nghiệm 2 - chu kỳ tại  = 220(rad/s) 
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4. Kết luận  

Bài báo này đã áp dụng phương pháp bắn đơn 

trong tính toán dao động tuần hoàn của các hệ dao 

động phi tuyến mạnh. Áp dụng phương pháp đưa, tìm 

nghiệm tuần hoàn và khảo sát rẽ nhánh đối với động 

cơ đặt trên nền đàn hồi, với độ cứng và độ cản tuyến 

tính từng khúc. Từ các kết quả có được ta thấy, trong 

hệ khảo sát đã xuất hiện điểm rẽ nhánh nhân đôi chu 

kỳ và điểm rẽ nhánh chuyển qua giới hạn. Khi qua 

điểm rẽ nhánh nhân đôi chu kỳ, thì chu kỳ của dao 

động của hệ sẽ được nhân đôi, còn khi đi qua điểm rẽ 

nhánh chuyển qua giới hạn, dao động của hệ sẽ có 

bước nhảy sang nghiệm tuần hoàn mới, có đặc điểm 

khác với nghiệm ban đầu. 
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Tóm tắt 

Bộ điều khiển tỷ lệ, tích phân và vi phân PID được 

sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và trong các 

hệ thống điều khiển hệ động lực tàu thủy. Bài báo 

giới thiệu các bộ điều khiển PID khí nén, nghiên 

cứu các tác động điều khiển tỷ lệ, tích phân và vi 

phân làm ảnh hưởng đến tín hiệu ra của bộ điều 

khiển, đồng thời cũng phân tích các giải pháp thiết 

kế và bố trí các bộ điều khiển khác nhau cho các 

hệ thống khác nhau trên tàu, bên cạnh đó các tác 

giả đã dùng thực nghiệm nghiên cứu tìm các giá 

trị hệ số tỷ lệ, tích phân và vi phân trên bộ điều 

khiển và hiển thị NS 732 của nhà chế tạo 

NAKAKITA SEISAKUSHO. 

Từ khóa: Bộ điều khiển PID, bộ điều khiển khí 

nén PID. 

Abstract 

The PID controller is widly used in industrial and 

control systems of propulsion system on board the 

ship. Article inroduces PID pnuematic controller, 

make a study of the influence of propotional, 

intergral and differential to output of controller. 

Simultaneously, the article analyses solutions for 

designing and application the various controllers 

in the several ship systems, beside the authors 

used  practic together with research to finding 

out the values of scale factor for propotional, 

intergral and differential for the NS 732 automatic 

indicating controller of maker NAKAKITA 

SEISAKUSHO. 

Keywords: PID controller, PID pnuematic 

controller. 

1. Đặt vấn đề 

Tự động điều khiển các thông số của các hệ thống 

tàu thủy là vô cùng quan trọng, đảm bảo các thông số 

hệ thống hoạt động chính xác hiệu quả và an toàn, 

giúp thuyền viên giảm tải sức lao động và căng thẳng 

thần kinh. 

Như vậy việc nghiên cứu thiết kế, phân tích và ứng 

dụng các bộ điều khiển tự động PID vào tự động điều 

khiển các thông số của hệ động lực tàu thủy theo đặc 

điểm riêng của chúng sẽ góp phần tích cực trong hoàn 

thiện đóng mới cũng như quản lý khai thác năng lượng 

tàu thủy hiệu quả. Các bộ điều khiển kết hợp điều 

khiển PI, PID đã được sử dụng trên tàu trong các hệ 

thống: Điều chỉnh nhiệt độ dầu nhờn vào động cơ 

diesel, điều chỉnh nhiệt độ nước làm mát vào làm mát 

xi lanh động cơ diesel, điều chỉnh nhiệt độ nước biển 

tuần hoàn làm mát vòng ngoài, điều chỉnh nhiệt độ 

dầu đốt, dầu nhờn vào máy lọc, điều chỉnh độ nhớt 

dầu đốt vào động cơ diesel, điều chỉnh áp suất cấp dầu 

đốt vào động cơ diesel, điều chỉnh áp suất cấp nước 

sinh hoạt và phục vụ, điều chỉnh cấp nước nồi hơi, 

điều chỉnh áp suất hơi nồi hơi,... Các bộ điều khiển 

này có thể được điều khiển bằng điện, bằng điện tử - 

khí nén hay bằng khí nén thuần túy. 

2. Nội dung 

2.1. Cơ sở toán học của bộ điều khiển PID 

Nhiệm vụ của bộ điều khiển là tác động điều chỉnh 

thông số điều chỉnh của đối tượng sao cho đáp ứng 

đầu ra thỏa mãn các yêu cầu như đáp ứng nhanh, độ 

vượt quá nhỏ và ít sai lệch. Trong công nghiệp nói 

chung và tàu thủy nói riêng phổ biến sử dụng các bộ 

điều khiển PI, và PID. Lý thuyết điều khiển kết hợp 

điều khiển tỷ lệ, tích phân và vi phân được nhà toán 

học, vật lý học người Mỹ gốc Nga, Nicolas Minosky 

phát hiện đầu tiên từ năm 1922, áp dụng cho lái tự 

động tàu thủy trên Hạm đội tàu hải quân Mỹ. PID- 

Propotional - Intergral - Differential-gọi là bộ điều 

chỉnh tỷ lệ, tích phân và vi phân. 

Trên Hình 1 giới thiệu sơ đồ cấu trúc bộ điều khiển 

PID[2], tín hiệu vào bộ điều khiển là sai lệch e(t) của 

 

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc bộ điều khiển PID 
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thông số điều khiển và giá trị đặt, bộ điều khiển sẽ 

phản ứng đưa ra 3 tác động điều khiển: Tỷ lệ, tích 

phân và vi phân để cho ra tín hiệu điều khiển z(t) tác 

động phục hồi thông số điều chỉnh: 

z(t)= Kpe(t) + KI∫e(t) + KD
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
  (1) 

Trong đó: 

z(t) - Tín hiệu ra bộ điều khiển; 

e(t) - Sai lệch thông số điều chỉnh, tín hiệu vào bộ 

điều khiển; 

KP - Hệ số khuếch đại tỷ lệ; 

KI - Hệ số tỷ lệ tích phân; 

KD - Hệ số tỷ lệ vi phân. 

Sau đây nhóm tác giả sẽ thực nghiệm điều chỉnh 

để kiểm tra đặc điểm của các tác động điều khiển trong 

bộ điều khiển PID, trên hệ thống điều chỉnh SPC 3521 

Control response, từ Phòng thí nghiệm thực hành Tự 

động điều khiển, Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam. 

Tải tiêu thụ khí từ bình khí nén được đo bằng lưu 

lượng khí thoát từ van bi qua van nhiễu.  

Áp suất khí trong bình được phản hồi qua rơ le và 

được duy trì nhờ bộ điều khiển tác động vào động cơ 

van ‘pilot’để điều chỉnh PID van điều chỉnh theo tải 

tiêu thụ khí từ bình. 

Giá trị áp suất đặt, các hệ số tỷ lệ, tích phân và vi 

phân được đưa vào từ màn hình máy tính và kết nối 

với bảng điều khiển. 

a. Điều chỉnh tỷ lệ P 

Điều chỉnh tỷ lệ z(t) = Kpe(t) thuộc loại tĩnh học, 

tín hiệu ra bộ điều chỉnh tỷ lệ với sai số bằng hệ số 

khuếch đại KP, nó là tác động điều khiển chính và có 

mặt trong tất cả các bộ điều chỉnh, nó có tác dụng như 

tác động điều khiển thô, như phần gốc rễ nền móng 

cần thiết và cơ bản trong bộ điều khiển, tác động điều 

khiển tỷ lệ sẽ hình thành khi có sai lệch thông số điều 

khiển, nó có đặc điểm là không triệt tiêu được sai lệch, 

vì việc tăng hệ số khuếch đại kéo theo quán tính lớn 

và khó ổn định. Hình 3 là đồ thị biểu diễn tác động 

điều khiển tỷ lệ và đáp ứng nhận được khi thực 

nghiệm điều chỉnh duy trì áp suất khí trong bình chứa 

theo giá trị đặt (xem mô hình thực nghiệm Hình 2): 

Đường màu đỏ biểu thị giá trị đặt ‘set point’; Đường 

màu xanh nước biển là tác động điều khiển mở van 

điều khiển để duy trì áp suất khí trong bình chứa theo 

giá trị đặt; Đường màu xanh lá cây là đáp ứng thông 

số điều chỉnh. Trên đồ thị chúng ta thấy sai số điều 

chỉnh giảm khi chúng ta tăng hệ số khuếch đại (hệ số 

khuếch đại trong bài thực nghiệm là đặt tỷ lệ theo dải 

tỷ lệ Pb=10-250% của hệ thống điều khiển SPC 3521), 

nửa bên trái đồ thị biểu diễn là cho trường hợp hệ số 

khuếch đại theo dải tỷ lệ Pb=80%, nửa còn lại cho hệ 

số khuếch đại với Pb=100%, trong khi điều kiện nhiễu 

là như nhau. 

b. Điều chỉnh tích phân I 

Khác với điều chỉnh tỷ lệ, điều chỉnh tích phân 

quan tâm đến sai số tích lũy sản sinh, tức là theo lịch 

sử của sai lệch, z(t) = KI∫e(t), tín hiệu ra bộ điều chỉnh 

bằng tích phân xác định của sai số trên miền thời gian 

t, tức là z(t) = KI∑e(t), nó có tác dụng như các tác động 

hiệu chỉnh, tuy chậm nhưng có thể triệt tiêu được sai 

lệch thông số điều chỉnh. 

 

Hình 2. Mô tả thực nghiệm điều chỉnh áp suất khí 

bình áp suất 

SP-Tác động đặt, PV-giá trị áp suất đo phản hồi, CO-Tác 

động điều khiển. 

 

 

(ảnh từ màn hình máy tính) 

Hình 3. Đồ thị đáp ứng điều khiển khi thay đổi hệ số 

khuếch đại từ 80% lên 100%  

 
(ảnh từ màn hình máy tính) 

Hình 4. Đồ thị đáp ứng điều khiển PI 
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Đồ thị Hình 4 mô tả thực nghiệm điều chỉnh áp 

suất khí theo giá trị đặt khi kết hợp tác động điều khiển 

tỷ lệ và tích phân PI, nó đã triệt tiêu sai lệch thông số 

điều chỉnh tuy đáp ứng có chậm đi, trong thực nghiệm 

và trên đồ thị chọn Pb=100% và Ti=10s. 

c. Điều chỉnh vi phân D 

Trong thực tế có thể gặp trường hợp tốc độ tiêu thụ 

từ két chứa dầu hay nước lớn hơn mức cấp vào thì có 

thể làm khô két, hay như trường hợp xe lên dốc, rõ 

ràng là không chờ đến khi xe giảm tốc mới tăng ga 

duy trì tốc độ mà cần dự liệu trước, tức là cần phải 

điều khiển theo dự báo biến thiên thông số điều chỉnh 

hay là tốc độ thay đổi của sai lệch, nó tác động điều 

chỉnh theo mức độ, cường độ hoạt động của đối tượng, 

điều chỉnh vi phân bổ sung là để giải quyết vấn đề trên 

và mô tả toán học tương ứng z(t)=KD
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
= KD∆e(t), 

tức là tín hiệu ra bộ điều chỉnh tỷ lệ với tốc độ biến 

thiên của sai lệch thông số điều chỉnh, nó quan tâm 

đến độ dốc hay gia số của thông số điều chỉnh, khi có 

điều chỉnh vi phân chúng ta sẽ giảm được độ vượt quá, 

giảm được thời gian điều chỉnh và đáp ứng thời gian 

điều chỉnh sẽ nhanh. Hình 5 là thực nghiệm điều chỉnh 

PD, Với Pb=100% và TD=0,5s nó cho thấy đáp ứng 

nhanh, không ổn định và không triệt tiêu được sai lệch. 

2.2. Kết hợp các tác động điều khiển trong bộ 

điều khiển khí nén PI 

Rõ ràng là không thể chỉ sử dụng một tác động điều 

khiển đơn lập trong các bộ điều khiển tàu thủy vì như 

chúng ta đã thấy trong các phân tích toán học và vật lý 

học ở trên, đồng thời cần lưu ý rằng nhiễu các loại trong 

môi trường tàu thủy là rất phức tạp, đơn cử như nếu 

chấp nhận sai số để bố trí bộ điều khiển tỷ lệ đơn lập 

vào hệ thống điều khiển cấp nước nồi hơi chẳng hạn thì 

hệ thống cũng rất khó ổn định trong mọi thời điểm vì 

mức nước nồi luôn dao động do nghiêng lắc tàu do sóng, 

do đó trong trường hợp này cần kết hợp điều khiển tỷ 

lệ với ít nhất là điều khiển tích phân [1]. 

Như vậy cần thiết phải chọn và kết hợp các khâu 

điều khiển thích ứng vào bộ điều khiển các thông số 

của hệ thống phù hợp với đặc điểm riêng của hệ thống 

đó. Sơ đồ Hình 6 là thiết kế mô phỏng tác động điều 

khiển kết hợp điều khiển tỷ lệ và điều khiển tích phân 

PI trong bộ điều khiển tỷ lệ và tích phân dùng năng 

lượng khí nén. Hộp xếp tỷ lệ 5 có áp suất thay đổi theo 

tỷ lệ khe hở x giữa vòi phun và tấm chắn 

Pp=Po±Kp∆Pp, còn hộp xếp hiệu chỉnh tích phân 6 có 

áp suất PI=Po± KI∑∆PI, trong đó Po là áp suất trong 

các hộp xếp ở thời điểm đầu ở trạng thái cân bằng 

trước đó, ∆P là giá trị áp suất thay đổi trong các hộp 

xếp trong khoảng thời gian điều chỉnh. Áp suất khí 

nén sau rơ le qua đường 10 sẽ tác động điều khiển để 

đạt thông số điều chỉnh, còn tín hiệu phản hồi thông 

số điều chỉnh sau khuếch đại trở về so sánh với tín 

hiệu đặt đi qua đường 11. Như trên sơ đồ nếu có một 

sự dao động của thanh tỷ lệ gây ra do chênh lệch giá 

trị đo và giá trị đặt sẽ làm thanh tỷ lệ dao động, làm 

khoảng cách giữa vòi phun và tấm chắn thay đổi, tác 

động điều chỉnh tỷ lệ và điều chỉnh tích phân sẽ có 

tác dụng điều chỉnh áp suất khí cấp tới van điều chỉnh 

để thay đổi độ mở của van, phục hồi thông số điều 

chỉnh theo giá trị đặt, đồng thời khi đó áp suất khí 

nén trong các hộp xếp tỷ lệ và hộp xếp hiệu chỉnh 

tích phân sẽ phục hồi khoảng cách vòi phun và tấm 

chắn trở lại vị trí cân bằng như ban đầu. 

Giả sử giá trị đo và đặt tương đương và bộ điều 

khiển hoạt động tốt, tức là áp suất vào hộp xếp tỷ lệ 5 

và hộp xếp hiệu chỉnh 6 cũng tương đương, khi đó bộ 

điều chỉnh đã thiết lập được chế độ cân bằng. Nếu giá 

trị đo lại lớn lên, làm giảm khe hở x, hoạt động điều 

chỉnh tỷ lệ P lại xuất hiện ngay lập tức làm áp suất khí 

điều khiển tăng lên tỷ lệ, để điều chỉnh khoảng cách 

 

Hình 5. Đồ thị đáp ứng điều khiển PD 

 

 

Hình 6. Sơ đồ hệ thống điều khiển khí nén của bộ 

điều khiển PI  

A.S- nguồn cấp khí, 1- thanh tỷ lệ, 2- hộp xếp giá trị đặt,  

3- hộp xếp giá trị đo, 4- rơ le khí nén, 5- hộp xếp điều chỉnh 

tỷ lệ, 6- hộp xếp điều chỉnh tích phân, 7- khâu tích phân,  

8- van điều chỉnh giá trị đặt, 9- tiết lưu, 10- khí đến van điều 

chỉnh vị trí mở van, 11- tín hiệu đo phản hồi. 
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vòi phun - tấm chắn, lúc đó áp suất trong hộp xếp hiệu 

chỉnh 6 được điều tiết nâng lên từ từ thông qua van 

tiết lưu, và thanh tỷ lệ đi xuống, vòi phun tấm chắn lại 

giảm khe hở làm áp suất phản hồi tăng lên, như vậy 

áp suất trong khoang rơ le lại tăng lên, tăng áp suất 

khí ra đến van điều chỉnh, tăng độ mở van, tăng lưu 

lượng cấp để phục hồi thông số điều chỉnh, đồng thời 

lúc đó áp suất trong hộp xếp tỷ lệ 5 lại tăng để dịch 

tấm chắn ra xa vòi phun. Tác động điều chỉnh như vậy 

diễn ra liên tục cho đến khi áp suất điều chỉnh tăng 

đến mức van điều chỉnh mở đủ làm cân bằng giá trị 

đo và đặt, tức là không còn sai số, tác động điều chỉnh 

đó là kết hợp điều chỉnh tỷ lệ và điều chỉnh tích phân 

PI. Như vậy áp suất trong hộp xếp tỷ lệ và áp suất 

trong hộp xếp hiệu chỉnh lúc này cân bằng nhau và sự 

cân bằng của bộ điều chỉnh là như ở trạng thái ban 

đầu, áp suất khí điều chỉnh lúc này chúng ta có thể duy 

trì khoảng 60kPa (20-100kPa). 

2.3. Chọn và bố trí các bộ điều khiển PI hoặc 

PID trên các hệ thống tàu thủy 

Bộ điều khiển kết hợp tác động điều khiển tỷ lệ, 

điều khiển tích phân và vi phân sẽ bổ sung cho nhau 

làm hoàn thiện bộ điều khiển, tức là tác động điều 

khiển khi có sai số, triệt tiêu sai số và điều chỉnh theo 

dự báo, theo tốc độ thay đổi của thông số điều chỉnh, 

như vậy sẽ giảm độ vượt quá, giảm thời gian điều 

chỉnh. Tuy nhiên tùy theo yêu cầu thực tế của hệ thống 

như sai số cho phép của thông số điều chỉnh, độ vượt 

quá hay thời gian đáp ứng điều chỉnh mà cho phép 

chúng ta có thể đơn giản hóa bộ điều khiển bằng giảm 

bớt đi tác động điều khiển vi phân mà không làm ảnh 

hưởng nhiều đến chất lượng làm việc của hệ thống.  

Những hệ thống không quá yêu cầu khắt khe về 

sai số điều chỉnh, độ vượt quá hay thời gian đáp ứng 

điều chỉnh như hệ thống điều khiển nhiệt độ nước biển 

vòng ngoài bằng phương pháp hòa trộn lưu lượng 

nước cấp mới và nước hồi để đảm bảo nhiệt độ nước 

cấp vào không quá thấp, thì vì sự ổn định của nhiệt độ 

nước biển theo vùng và không có gia số lớn khi 

chuyển tiếp, trong khi nước hồi hòa trộn trở lại cũng 

ít biến động lớn thì có thể chọn và bố trí bộ điều khiển 

PI là đã có được sự ổn định điều chỉnh.  

Những thông số điều chỉnh có quán tính lớn, độ trễ 

lớn như điều chỉnh nhiệt độ dầu vào máy lọc dầu phân 

ly ly tâm thông qua việc điều chỉnh độ mở van hơi 

hâm dầu đáng ra cần tác động điều chỉnh vi phân để 

tác động điều chỉnh theo dự báo sai số thì sẽ rút ngắn 

thời gian điều chỉnh và giảm được độ vượt quá, tuy 

nhiên chúng lại có đặc điểm là tải nhiệt ổn định vì 

nhiệt độ dầu vào từ két lắng ít dao động, lưu lượng 

dầu vào máy lọc luôn giữ nguyên. Trong khi hệ thống 

vẫn yêu cầu về độ chính xác thông số điều chỉnh là 

nhiệt độ dầu vào máy lọc theo nhiệt độ đặt thì việc bố 

trí bộ điều khiển PI là phù hợp. 

Những hệ thống thủy lực có sự phụ thuộc lớn của 

áp suất theo lưu lượng cấp như trong hệ thống điều 

chỉnh lưu lượng cấp nước phục vụ các máy và sinh 

hoạt của thuyền viên theo áp suất cấp, hay duy trì áp 

suất cấp dầu đốt vào máy ở trong hệ thống cấp dầu đốt 

cho máy chính cỡ lớn (điều chỉnh lưu lượng bơm cấp 

bằng van hồi dầu tại bơm cấp), ở đó một sự thay đổi 

nhỏ lưu lượng tiêu thụ sẽ cho một sai số áp suất phản 

hồi lớn, trong khi đó chất lỏng thủy lực là không chịu 

nén nên một sự đình trệ nơi tiêu thụ có thể làm tăng 

áp suất bất thường làm phá hoại hệ thống, như vậy cần 

thiết phải bố trí bộ điều chỉnh có hiệu chỉnh độ biến 

thiên sai số sẽ nhanh chóng có được đáp ứng điều 

chỉnh. Bộ điều chỉnh kiểu kết hợp điều chỉnh tỷ lệ và 

điều chỉnh tích phân và vi phân PID là rất phù hợp cho 

các hệ thống này.  

Những hệ thống điều chỉnh nhiệt độ theo phương 

pháp hòa trộn chất nóng và chất lạnh, như sơ đồ Hình 

7, ở đó bộ điều khiển sẽ tự động điều khiển vị trí van 

3 ngã để hòa trộn chất lạnh qua bộ làm mát với chất 

nóng để đạt được nhiệt độ đặt, ví dụ như bộ điều chỉnh 

nhiệt độ dầu nhờn, bộ điều chỉnh nhiệt độ nước làm 

mát xi lanh của động cơ diesel lại yêu cầu khắt khe về 

độ chính xác thông số điều chỉnh, độ vượt quá cũng 

như thời gian đáp ứng điều chỉnh (sẽ nói cụ thể ở trong 

ví dụ ở Mục 2.4). Với yêu cầu và phương pháp điều 

chỉnh nhiệt độ như vậy thì sẽ rất hiệu quả nếu bố trí 

bộ điều chỉnh PID, khỏi phải bàn sự cần thiết của điều 

khiển PI trong trường hợp này, riêng điều chỉnh vi 

phân ở đây sẽ phát huy tác dụng rõ rệt trong khi tăng 

máy gia tốc tàu, giảm máy giảm tốc độ tàu hay khi 

điều động tàu. 

 

Hình 7. Sơ đồ điều khiển vị trí van hòa trộn của bộ 

điều khiển PID  

A.S- nguồn cấp khí, F.R-phin lọc, TIC- nhiệt độ điều khiển và 

hiển thị, T.E- sai số nhiệt độ phản hồi, P/C- piston điều khiển, 

POS- chuyển vị của van ngăn kéo. 
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Chúng ta không gặp bộ điều chỉnh chỉ kết hợp tác 

động điều chỉnh tỷ lệ và vi phân PD trên tàu thủy vì 

như đã phân tích ở trên, chúng luôn không ổn định 

điều chỉnh và luôn tồn tại sai số. 

2.4. Nghiên cứu sử dụng và chỉnh đặt bộ điều 

khiển PID trên các hệ thống tàu thủy 

Từ kết quả nghiên cứu thực thực nghiệm ở trên kết 

hợp với sử dụng bộ điều khiển NS 732 (Hình 8) theo 

hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo:  

- Propotional band: 10-250%; 

- Reset time: 20-0,1Min; 

- Rate time: 10-0,05Min. 

Để đưa bộ điều khiển vào hoạt động ổn định trong 

hệ thống chúng ta cần tiến hành chỉnh đặt theo các 

bước sau đây: 

Bước 1. Đặt thời gian hiệu chỉnh tích phân ‘reset 

time’ Ti ở giá trị lớn nhất (20Min), trong khi thời gian 

mức ‘rate time’ ở giá trị nhỏ nhất (0,05Min); 

Bước 2. Chỉnh P, nếu hệ số tỷ lệ Pb bé sẽ nhạy, 

nhưng bé quá sẽ gây dao động. Bắt đầu với Pb=250%, 

chúng ta từ từ giảm về 10%, khi thấy kim đo dao động 

ở một khoảng nào đó, thì giá trị đặt Pb=2-4 lần giá trị 

trung bình của khoảng đó. Ví dụ khoảng dao động là 

từ 30-40% thì giá trị đặt Pb=110%; 

Bước 3. Chỉnh loại bỏ sai số tĩnh, chỉnh thời gian 

tích phân Ti, nếu Ti ngắn thì nhanh đạt đáp ứng điều 

chỉnh, nhưng gây dao động. Từ giá trị Ti lớn nhất 

chúng ta từ từ giảm về 0,5, chú ý khi vượt qua và ở rìa 

giá trị tối ưu thì kim đo sẽ dao động, như vậy chúng 

ta chỉ cần rà trở lại và đặt; 

Bước 4. Chỉnh giảm độ vượt quá, chỉnh thời gian 

vi phân ‘rate time’, Td quá dài sẽ gây độ vượt quá lớn, 

theo nhà sản xuất thì nên lấy xấp xỉ Td=1/4Ti. 

Ngoài ra trong thực tế tàu thủy chúng tôi còn thấy 

rằng việc chỉnh đặt các giá trị thông số điều khiển cho 

các hệ thống khác nhau là khác nhau tùy theo mức độ 

an toàn và độ trễ cho phép của hệ thống. Ví dụ đặt nhiệt 

độ nước làm mát xi lanh, từ trạng thái máy nghỉ, 70oC 

lên nhiệt độ làm việc ở tải ổn định là 95oC, các hệ số 

của bộ điều khiển có Pb=100%, Ti=1Min. Td=0,25Min. 

Nếu chúng tôi đặt ngay một bước từ 75oC lên 95oC thì 

độ vượt quá có thể hơn 125%, tức nhiệt độ nước làm 

mát xi lanh có thể vượt lên trên 120oC, có khả năng 

‘slowdown’ động cơ ngay. Do đó trong trường hợp 

đang điều động tàu, đang tăng máy thì thay vì đặt ngay 

‘set point’ 95oC thì chúng tôi đặt theo nấc thang, có thể 

bước một nâng từ 70oC lên 85oC, bước hai nâng lên 

92oC và từ từ đặt lên 95oC như yêu cầu. 

Khi máy đã vào tải ổn định thì mọi tác động điều 

khiển của bộ điều khiển nhiệt độ nước làm mát xilanh 

này là hoàn toàn tương thích và ổn định với sai số rất 

nhỏ. Còn trong trường hợp giảm máy thì không có vấn 

đề gì vì lúc này van điều chỉnh (Hình 8) luôn luôn ở 

vị trí lối tắt không qua bộ làm mát nên bộ điều khiển 

chỉ giữ nguyên tác động điều chỉnh. 

3. Kết luận  

Bài viết đã phân tích ảnh hưởng của các tác động 

điều khiển tỷ lệ, tích phân và vi phân đến thông số đầu 

ra của các bộ điều khiển, đó là cơ sở để người thiết kế 

lựa chọn các khâu điều khiển phù hợp bố trí vào trong 

bộ điều khiển đang nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, các tác giả đã kết hợp kinh nghiệm 

trong thực tế sử dụng các bộ điều khiển PID trên tàu 

với những phân tích vật lý và toán học trên cơ sở chạy 

thực nghiệm vận hành các hệ thống điều chỉnh: Áp 

suất, nhiệt độ, lưu lượng và mức chất lỏng để đưa ra 

những nhận xét quan trọng về các ảnh hưởng của các 

tác động điều khiển P, I và D của các bộ điều khiển 

PID trong các hoạt động cụ thể của các hệ thống tàu 

thủy, điều đó giúp cho người thiết kế có thể lựa chọn 

những bộ điều khiển phù hợp bố trí vào các hệ thống, 

đồng thời giúp người sử dụng có những tác động điều 

chỉnh phù hợp trong quá trình khai thác. 
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Hình 8. Kết cấu của bộ điều khiển PID NS 732 

Prop. dial - núm tỷ lệ, reset time dial - núm tích phân, rate 

time dial-núm vi phân, throttle valve - van tiết lưu, reset&rate 

bellow chamber - hộp xếp tích phân và vi phân, 

flapper&nozzle - tấm chắn&vòi phun, measuring pointer - kim 

chỉ giá trị đo, setting pointer - kim đặt, spiral bourdon tube -

ống lò xo xoắn, pilot relay - rơ le điều khiển. 
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Tóm tắt 

Tính toán dao động lắc ngang của tàu có ý nghĩa 

quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, tính chống 

lật của tàu trong khai thác và cần được đặc biệt 

quan tâm trong giai đoạn thiết kế. Lý thuyết thế 

được áp dụng rộng rãi trong xác định hệ số cản 

lắc ngang có độ chính xác không cao và cần được 

chính xác hóa bằng thực nghiệm. Trong nghiên 

cứu này, dao động lắc ngang tự do của tàu 

DTMB5512 trên nước tĩnh được mô phỏng bằng 

phương pháp số (CFD) sử dụng phần mềm thương 

mại Star-CCM+ kết hợp phương pháp mô hình 

hộp xám để xác định hệ số cản lắc ngang của tàu. 

Ảnh hưởng của kích thước lưới, độ lớn góc lắc ban 

đầu, vận tốc tàu và vây giảm lắc được nghiên cứu 

và phân tích. Kết quả tính toán hệ số cản lắc 

ngang được so sánh với phương pháp năng lượng 

Froude,... Kết quả cho thấy phương pháp được đề 

xuất là một giải pháp tốt, tiết kiệm thời gian và chi 

phí mà vẫn đảm bảo độ tin cậy. 

Từ khóa: Mô phỏng số CFD, lưới chồng, chuyển 

động lắc ngang, hệ số cản lắc ngang, mô hình hộp 

xám, phương pháp năng lượng Froude. 

Abstract 

Ship roll motion prediction plays an important 

role in ensuring the safety, anti-capsize of the ship 

in operation and needs special attention during 

the design phase. The potential theory, which is 

widely applied in determining the roll damping 

coefficient, has low accuracy and needs to be 

determined by model test. In this paper, free-roll 

motion in calm water is simulated numerically 

using commercial software Star-CCM+ together 

with the application of the grey-box modeling 

method for the direct calculation of roll damping 

coefficient. The effect of mesh size, initial roll 

angle, forward speed, and bilge keels are studied 

and analyzed; roll damping coefficient are 

compared with Froude energy,… The obtained 

results indicate that the proposed hybrid method 

is a good solution, cost and time saving with a 

high level of accuracy. 

Keywords: CFD simulation, overset mesh, roll 

motion, roll damping coefficient, grey-box 

modeling, Froude energy method. 

1. Tổng quan 

Dao động lắc ngang gắn liền với mức an toàn 

chống lật của tàu. Tầm quan trọng của nó được khẳng 

định thông qua quy định của các tổ chức đăng kiểm 

trong kiểm tra ổn định ngang của tàu [1], [2], [3], cũng 

như nhiều nghiên cứu từ giữa thế kỷ 19 cho đến nay 

[4], [5], [6] và vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. 

Ngoài ra, lắc ngang còn ảnh hưởng xấu đến điều kiện 

làm việc của các trang thiết bị, an toàn hàng hóa trên 

tàu và mức độ tiện nghi đối với thuyền viên, hành 

khách trên tàu.  

Cho đến nay, các nghiên cứu đã đề cập đến gần 

như đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng nhằm mục đích nâng 

cao độ chính xác của việc xác định hệ số lực cản lắc 

ngang. Tiền đề là Froude [7] với đề xuất mô hình 

tuyến tính, phi tuyến bậc hai và đến nay là mô hình 

phi tuyến bậc ba đã được áp dụng rộng rãi [8]. Tổng 

quát, lực cản lắc ngang được biểu diễn như sau: 

𝐵𝜙 = 𝐵1𝜙�̇� + 𝐵2𝜙�̇�|�̇�| + 𝐵3𝜙�̇�3 (1) 

Trong đó: 𝐵𝜙(�̇�), 𝐵𝑖𝜙 - Là các hệ số lực cản lắc 

ngang, �̇� - Vận tốc lắc ngang của tàu. 

 Mô hình phi tuyến bậc hai có nhược điểm là gây 

khó cho việc biến đổi biểu thức khi giải bài toán liên 

quan, độ chính xác trong bài toán xấp xỉ kém [9] 

nhưng đạt được sự phù hợp tốt hơn với kết quả thử mô 

hình đối với trường hợp tàu có vây giảm lắc [10]. 

Ảnh hưởng của vận tốc đến lực cản lắc ngang được 

Ikeda và các đồng nghiệp nghiên cứu và đề xuất 

phương pháp tính toán [11]. Ảnh hưởng của vận tốc 

đến lực cản lắc ngang xuất hiện mạnh ở một dải vận 

tốc tương đối nhỏ và giảm dần khi vận tốc của tàu đạt 

đến một giá trị nào đó và không đổi [12]. 

Các phương pháp xác định hệ số lực cản lắc ngang 
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của tàu như: lý thuyết, thực nghiệm và thử mô hình. 

Các phương pháp như: Lý thuyết thế 2D, lý thuyết 

Ursell, biến hình bảo giác,… cho phép xác định nhanh 

và kết quả tính toán trơn đều nhưng không thể hiện tốt 

trường hợp thân tàu có góc nhọn, các mặt cắt ngang 

tàu có hệ số béo diện tích nhỏ. Lý thuyết thế và 

phương pháp tấm 3D [13], [14] có thể áp dụng với hầu 

hết các hình dáng tàu và được Huijsmans phát triển áp 

dụng thêm đối với trường hợp tàu có vận tốc [15]. 

Phương pháp thực nghiệm đề xuất bởi Himeno 

[16] được áp dụng rộng rãi đối với các tàu hàng có 

hình dáng truyền thống dưới tên gọi “phương pháp 

Ikeda”. Các cải tiến sau đó cho phép tính đến ảnh 

hưởng của vận tốc tịnh tiến của tàu [17] và mở rộng 

đối với các tàu có hình dáng bất kỳ bởi Kawahara [18].  

Thử mô hình là phương pháp chính xác để xác 

định lực cản lắc ngang của tàu có chi phí cao và tốn 

nhiều thời gian. Hệ số lực cản lắc ngang được xác định 

dựa trên dữ liệu ghi góc nghiêng ngang của tàu theo 

thời gian sử dụng phương pháp bán tuyến tính (lượng 

giảm lôgarit), năng lượng Froude,… Các phương 

pháp này có nhược điểm khi chỉ áp dụng cho dao động 

có lực cản nhỏ, lực cản phi tuyến nhỏ hơn nhiều so với 

thành phần tuyến tính, biên độ ban đầu nhỏ (≤10 độ). 

Với sự phát triển mạnh của lý thuyết CFD trong 

những năm gần đây, ứng dụng CFD trong mô phỏng 

các bài toán động học tàu nói chung và mô phỏng dao 

động lắc ngang của tàu nói riêng đã đạt được các kết 

quả tốt [19], [20]. CFD có thể được áp dụng để thay 

thế cho việc chế tạo và thử mô hình giúp giảm chi phí 

và thời gian. Ngoài ra, CFD còn cho phép trích xuất 

nhiều kết quả trung gian mà không thể thực hiện được 

trong khi thử mô hình tàu.  

Trong nghiên cứu, dao động lắc ngang của tàu 

được mô phỏng bằng phần mềm thương mại Star-

CCM+. Tính toán được thực hiện cho mô hình tỷ lệ 

của tàu chiến DTMB 5512. Mô hình tàu được thiết lập 

lắc ngang tự do với góc lắc ban đầu sử dụng kỹ thuật 

lưới chồng (overset mesh) và sử dụng kết quả vào việc 

xác định hệ số lực cản lắc ngang của tàu bằng phương 

pháp mô hình hộp xám cho phép áp dụng không giới 

hạn độ lớn của biên độ lắc ngang ban đầu. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Phương trình dao động lắc ngang của tàu 

trên nước tĩnh 

Phương trình dao động lắc ngang 1 bậc tự do của 

tàu có dạng: 

(𝐼𝑥𝑥 + 𝐴𝜙)�̈� + 𝐵𝜙(�̇�)�̇� + 𝐶(𝜙)𝜙 = 0 (2) 

Trong đó: 𝐼𝑥𝑥  - Mô-men quán tính khối lượng 

của tàu đối với trục Ox (kg.m2); 𝐴𝜙 - Mô-men quán 

tính khối lượng nước kèm lắc ngang (kg.m2); 𝐵𝜙(�̇�) 

- Hệ số lực cản lắc ngang của tàu, hàm phụ thuộc vào 

tốc độ lắc ngang (N.m.s); 𝐺(𝜙) - Mô-men hồi phục 

của tàu, hàm phụ thuộc góc nghiêng ngang (N.m). 

Sử dụng công thức (1), hệ số lực cản được biểu 

diễn ở dạng tổng của các thành phần: 

Với 𝑏(�̇�) =
𝐵𝜙(�̇�)

𝐼𝑥𝑥+𝐴𝜙
 ; 𝑐(𝜙) =

𝐶(𝜙)

𝐼𝑥𝑥+𝐴𝜙
. 

Phương trình (2), được viết lại ở dạng chuẩn hóa 

như sau: 

�̈� + 𝑏1𝜙�̇� + 𝑏2𝜙�̇�|�̇�| + 𝑏3𝜙�̇�3 + 𝑐(𝜙)𝜙 = 0 (5) 

Trong tính toán lắc ngang, có thể sử dụng mô hình 

hệ số lực cản tuyến tính tương đương 𝑏𝑒(𝜙).  

�̈� + 𝑏𝑒(𝜙)�̇� + 𝑐(𝜙)𝜙 = 0 (6) 

Trong đó:  

𝑏𝑒(𝜙) = 𝑏1𝜙 +
8

3𝜋
𝜔𝑑𝜙𝑎𝑏2𝜙 +

3

4𝜋
𝜔𝑑

2𝜙𝑎
2𝑏3𝜙 (7) 

2.2. Phương pháp năng lượng Froude xác định 

hệ số lực cản lắc ngang 

Phương pháp này dựa trên giả thiết rằng năng 

lượng tổn hao do lực cản trong một nửa chu kỳ bằng 

với năng lượng của mô-men hồi phục (Hình 2). 

Lượng giảm biên độ lắc ngang của tàu sau mỗi nửa 

chu kỳ 𝑑𝜙𝑎/𝑑𝑟  được xấp xỉ bằng đường cong đa 

thức bậc ba như biểu thức (8), (9): 

𝐵𝜙(�̇�) = 𝐵1𝜙�̇� + 𝐵2𝜙�̇�|�̇�| + 𝐵3𝜙�̇�3 (3) 

𝑏𝜙(�̇�) = 𝑏1𝜙�̇� + 𝑏2𝜙�̇�|�̇�| + 𝑏3𝜙�̇�3 (4) 

Hệ số lực cản 

lắc ngang tổng 

Thành 

phần 

tuyến 

tính 

Thành 

phần phi 

tuyến bậc 

hai 

Thành 

phần 

phi 

tuyến 

bậc ba 

 

 

 

Hình 1. Đồ thị lắc ngang của tàu 
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𝑑𝜙𝑎

𝑑𝑟
=

𝜋𝑏1𝜙

2𝜔𝑑
𝜙𝑎 +

4

3
𝑏2𝜙𝜙𝑎

2 +
3

8
𝜔𝑑𝜋𝑏3𝜙𝜙𝑎

3 
(8) 

𝑑𝜙𝑎

𝑑𝑟
= 𝑎𝜙𝑎 + 𝑏𝜙𝑎

2 + 𝑐𝜙𝑎
3 

(9) 

Các hệ số a, b, c trong biểu thức (9) được xác định 

bằng phương pháp xấp xỉ. Hệ số lực cản lắc ngang 

tương ứng 𝑏1𝜙, 𝑏2𝜙, 𝑏3𝜙 cũng như hệ số lực cản lắc 

ngang tuyến tính tương đương 𝑏𝑒 xác định theo (7).  

2.3. Lý thuyết CFD 

Trong báo cáo này, nhóm tác giả sử dụng phương 

trình RANS hay được gọi là phương trình Navier-

Stokes với số Reynolds trung bình. Việc tách các 

phương trình Navier-Stokes thành các phương trình 

RANS cho phép mô phỏng các dòng chảy giống với 

trong thực tế [21]. Chất lỏng được giả thiết là không 

nén và các phương trình được biểu diễn dưới dạng ứng 

suất trong hệ tọa độ Descartes như sau: 

𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑥𝑖

= 0 (10) 

𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜌𝑢𝑖𝑢̅̅̅̅̅𝑗 + 𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ )

=
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖

+
𝜕𝜏�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑗

+ 𝜌𝑓𝑖 

(11) 

 

Trong đó: 𝜏�̅�𝑗 - Là thành phần ứng suất nhớt, �̅� - 

Là áp suất, 𝜕(�̅�𝑖) - Là thành phần tọa độ của véc tơ 

vận tốc, 𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅  là ứng suất Reynolds,  - Khối lượng 

riêng của chất lỏng, µ - Độ nhớt động học, fi- Ngoại 

lực. 

Các phương trình trên được giải sử dụng phương 

pháp phần tử hữu hạn, bằng cách phân chia miền chất 

lỏng thành các phần tử, sau đó giải phương trình 

chuyển động và các định luật bảo toàn trong mỗi phần 

tử lưới. Kết quả là các phương trình vi phân đạo hàm 

riêng này được rời rạc hóa thành một hệ phương trình 

đại số tuyến tính đơn giản hơn.  

2.4. Mô hình hộp xám 

Mô hình hộp xám là phương pháp trong lĩnh vực 

nhận dạng hệ thống. Nó là sự kết hợp của phương 

pháp hộp trắng và phương pháp hộp đen cho phép sử 

dụng thông tin biết trước là mô hình toán học của hệ 

(phương pháp hộp trắng) và thông tin đầu ra từ kết quả 

đo (phương pháp hộp đen). 

Giản đồ minh họa của phương pháp hộp xám được 

thể hiện trong Hình 3. 

Biểu diễn tổng quát của bài toán xác định tham số 

bằng mô hình hộp xám có dạng sau: 

𝜐𝑡 = 𝑓(𝜐, 𝑢, 𝑝) + 𝑒 

𝑦 = ℎ(𝜐, 𝑝) + 𝜔 
(12) 

Trong đó: 𝜐 - Vector trạng thái, 𝑢 - Đầu vào biết 

trước, 𝑝 - Tập hợp các tham số, 𝑦 - Thông số đầu ra, 

𝑒 và 𝜔 - Tương ứng là nhiễu trắng liên tục và gián 

đoạn, 𝑓 và ℎ là hai hàm phi tuyến bất kỳ.  

Trong nghiên cứu này, phương pháp hộp xám của 

MATLAB (System Identification Toolbox) được sử 

dụng để xác định giá trị của các biến là các hệ số lực 

cản, hệ số mô-men khối lượng nước kèm của tàu khi 

lắc ngang với phương trình chuyển động được mô tả 

bằng phương trình vi phân thường bậc hai theo (5).  

 

a) 

 

b) 

Hình 2. Xác định các thông số tính toán lực cản lắc 

ngang theo phương pháp năng lượng Froude 

d
Φ

a
/d

r

Φa  

Hình 3. Giản đồ phương pháp hộp xám 
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Phương trình dao động lắc ngang tự do của tàu 

được viết ở dạng không gian trạng thái như sau: 

𝑥1̇ = 𝑥2

𝑥2̇ = −𝑏1𝜙𝑥2 − 𝑏2𝜙𝑥2|𝑥2| − 𝑏3𝜙𝑥2
3 − 𝑐(𝜙)𝑥1

 (13) 

với: 𝑥1 = 𝜙, 𝑥2 = �̇�. 

Các tham số của mô hình (13) được xác định bằng 

các phương pháp tìm kiếm như: ước lượng hợp lý cực 

đại MLE, tối thiểu hóa sai số dự đoán PEM. 

3. Mô phỏng dao động lắc ngang tự do của tàu 

bằng CFD 

3.1. Thông số mô hình tàu  

Mô phỏng chuyển động lắc ngang được thực hiện 

với mô hình tàu DTMB 5512 tỷ lệ 1:46,6 (Hình 4) 

[22]. Các thông số kích thước của tàu DTMB 5512 

được đưa ra trong Bảng 1.   

3.2. Thiết lập mô phỏng 

Nghiên cứu thực hiện cho trường hợp tàu được 

thiết lập đứng yên và trường hợp tàu chạy với vận tốc 

ứng với Fn = 0,41. Góc nghiêng ban đầu được thiết 

lập lần lượt là 50, 7,50 và 100. Trường hợp riêng, tàu 

được gắn thêm vây giảm lắc, đứng yên và với góc lắc 

ban đầu là 100. 

3.2.1. Thiết lập bể thử ảo 

Bể thử ảo được thiết lập với kích thước đủ rộng 

với mục đích tránh được phản xạ của nước từ thành 

bể tác động đến mô hình tàu làm ảnh hưởng đến kết 

quả tính toán. Kích thước của bể thử ảo như mô tả 

trong Hình 5Hình . 

3.2.2. Thiết lập lưới 

Ba mô hình lưới được lựa chọn là: lưới bề mặt 

(surface remesher), lưới giao (trimmer mesh) và lưới 

lăng trụ (prism layer).  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp lưới chồng 

(overset) để rời rạc hóa miền tính toán với các lưới chồng 

lên nhau cho phép mô phỏng chuyển lộng lắc ngang ở 

góc lắc ban đầu lớn với độ chính xác khá cao. Miền tính 

toán được chia thành hai miền chính là background bao 

quanh miền tính toán và overset. Miền overset được thiết 

lập chuyển động lắc ngang cùng với mô hình. Các miền 

tính toán và các biên được chỉ ra trong Hình 6. Hình ảnh 

lưới được thể hiện trong Hình 7. 

3.2.3. Điều kiện biên 

Điều kiện biên được thiết lập cho các thành của bể 

thử ảo và thân tàu được mô tả trong [20]. 

3.2.4. Mô hình vật lý và mô hình dòng rối 

Mô hình vật lý được sử dụng ở đây là chất lỏng thực 

và phương pháp thể tích chất lỏng (VOF) cho bài toán 

hai hoặc nhiều pha. Mô hình dòng rối k- được sử dụng 

do có tính hội tụ tốt và thời gian tính toán nhanh. 

Bảng 1. Thông số mô hình tàu 

Thông số 
Mô hình 5512 

(1:46,6) 

Chiều dài giữa hai đường 

vuông góc (Lpp, m) 
3,048 

Chiều rộng (B, m) 0,405 

Mớn nước *T, m) 0,132 

Điện tích mặt ướt (Sw) (m2) 1,459 

Hệ số béo (CB) 0,506 

Số Froude (Fn) 0,41 

 

 

Hình 4. Mô hình tàu DTMB 5512 

 

Hình 5. Kích thước bể thử ảo 

 

 

Hình 6. Miền tính toán và các điều kiện biên 
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3.2.5. Bước thời gian 

Bước thời gian được lựa chọn theo khuyến cáo của 

ITTC [23], được thiết lập là t = 0,01s ứng với 1/150 

chu kỳ lắc ngang. 

4. Kết quả và thảo luận 

Các trường hợp tính mô phỏng được đặt tên và cho 

trong Bảng 4. 

4.1. Kiểm tra hội tụ lưới 

Ba kích thước lưới cho tính toán: lưới thô (410.164 

phần tử), lưới trung bình (988.498 phần tử) và lưới 

mịn (1.394.932 phần tử). Mô phỏng được thực hiện 

cho trường hợp tàu có vận tốc ứng với Fn = 0,41.  

𝐹𝑛 = 𝑉 √𝑔𝐿⁄ , 

Trong đó: V - Vận tốc tàu, (m/s); g - Gia tốc trọng 

trường, (m/s2); L - Chiều dài tàu, (m). 

Từ Bảng 3 và công bố [24], lưới trung bình được 

lựa chọn để chạy mô phỏng cho tất cả các trường hợp. 

 

Bảng 2. Điều kiện biên 

Biên Điều kiện biên 

Miền 

Background 

Inlet Velocity Inlet 

Outlet Pressure Outlet 

Top Velocity Inlet 

Bottom Velocity Inlet 

Back Wall 

Side Wall 

Miền Overset 

Deck Wall 

Hull Wall 

Overset Overset mesh 
 

 

Hình 7. Mô hình chia lưới dùng trong mô phỏng 

 

Bảng 3. Chu kỳ lắc ngang với các kích thước lưới 

Kích thước lưới Chu kỳ lắc ngang, s 

Lưới thô 1,45 

Lưới trung bình 1,43 

Lưới mịn 1,43 

 

Hình 8. Kết quả hội tụ lưới với 0 = 100 và Fn = 0,41 

Bảng 4. Các trường hợp tính toán 

Trường 

hợp tính 
Fn 

Vây 

giảm lắc 

Góc nghiêng 

ban đầu 𝝓𝟎, 

độ 

TT01 0 Không 5,0 

TT02 0 Không 7,5 

TT03 0 Không 10,0 

TT04 0 Có 10,0 

TT05 0,41 Không 5,0 

TT06 0,41 Không 7,5 

TT07 0,41 Không 10,0 

Bảng 5. Chu kỳ lắc ngang của tàu 

Trường 

hợp tính 

Chu kỳ 

lắc CFD, 

s 

Chu kỳ lắc 

EFD, s 

Sai 

số, % 

TT01 1,45 - - 

TT02 1,45 - - 

TT03 1,45 - - 

TT04 1,40 - - 

TT05 1,40 - - 

TT06 1,40 - - 

TT07 1,40 1,46 -

4,1%  

 

Hình 9. Lắc ngang với các góc nghiêng ban đầu 

khác nhau (Fn=0,41) 



 

 

 

78 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

4.2. Ảnh hưởng của góc lắc ban đầu và vận tốc 

Kết quả mô phỏng với các góc nghiêng ban đầu 

khác nhau được đưa ra trong Hình 9.  

Hình 10 so sánh dao động lắc ngang trong trường 

hợp tàu đứng yên và khi tàu chạy với Fn=0,41. Kết quả 

tính chu kỳ lắc ngang ở các góc lắc ban đầu và vận tốc 

tới khác nhau được đưa ra trong Bảng 5. 

Hình 9 và Bảng 5 cho thấy chu kỳ lắc ngang tự 

nhiên của tàu có thể coi là không phụ thuộc vào giá trị 

góc lắc ban đầu nhỏ và phù hợp với kết quả của các 

nghiên cứu khác. Đồng thời cho thấy, tàu có vận tốc 

thì chu kỳ lắc ngang của tàu nhỏ hơn so với trường 

hợp tàu đứng yên và dao động lắc ngang bị dập tắt 

nhanh hơn. 

4.3. Ảnh hưởng của vây giảm lắc 

Kết quả mô phỏng được so sánh cho trường hợp 

tàu không gắn phần nhô được thể hiện trên Hình 11. 

Hình 12 thể hiện hình ảnh xoáy nước quanh thân tàu 

khi đứng yên tại thời điểm giữa chu kỳ (chu kỳ lắc thứ 

5) của mô hình tàu không có và có gắn vây giảm lắc. 

Cường độ xoáy nước tại vị trí vây giảm lắc lớn hơn 

nhiều so với trường hợp tàu không lắp vây giảm lắc. 

Điều này giải thích cho việc lực cản lắc ngang trong 

trường hợp có vây giảm lắc lớn hơn góp phần làm dao 

động lắc ngang của tàu giảm nhanh và chu kỳ lắc cũng 

nhỏ hơn so với trường hợp tàu không có vây giảm lắc.  

Kết quả áp dụng mô hình hộp xám cho các dữ liệu 

mô phỏng lắc ngang tự do của tàu trong 10 giây được 

thể hiện trong Bảng 6. 

Phương pháp xấp xỉ bằng mô hình hộp xám cho kết 

quả độ chính xác cao. Trường hợp TT04 kết quả độ 

chính xác xấp xỉ đạt được gần 80% và kết quả xác định 

hệ số lực cản lắc ngang có sự khác biệt lớn so với 

phương pháp năng lượng Froude. Sai số này cho thấy 

mô hình biểu diễn lực cản lắc ngang của tàu ở dạng đa 

thức có thể không hoạt động tốt trong trường hợp tàu 

có vây giảm lắc như nhận định của nghiên cứu [9], [10]. 

 

Hình 10. Lắc ngang tại Fn=0 và Fn=0,41 

 

Hình 11. Lắc ngang của tàu có gắn và không gắn vây 

giảm lắc (Fn=0) 

 

a) 

 

b) 

Hình 12. Xoáy nước quanh thân tàu khi không gắn (a) 

và có gắn (b) vây giảm lắc tại thời điểm giữa chu kỳ  

 

Hình 13. So sánh mô phỏng lắc ngang của tàu theo 

phương pháp năng lượng Froude và mô hình hộp xám 

 

Hình 14. Kết quả xấp xỉ bằng phương pháp hộp 

xám với dữ liệu mô phỏng CFD 
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Nhận thấy, không có sự ổn định trong xu hướng 

thay đổi về giá trị cũng như dấu của các hệ số lực cản 

thành phần trong mô hình phi tuyến được áp dụng. 

Đây là nhược điểm của mô hình lực cản lắc ngang của 

tàu ở dạng đa thức do không cho phép xây dựng được 

một phương pháp tin cậy để xác định giá trị của các 

hệ số trong biểu thức (4). 

Sự ổn định trong kết quả có thể được nhận thấy 

trong việc xác định hệ số mô-men quán tính khối 

lượng nước kèm AΦ và phù hợp theo lý thuyết (Ixx 

không đổi đối với trạng thái tải trọng tính toán). Theo 

đó, hệ số AΦ liên quan trực tiếp với chu kỳ lắc ngang 

của tàu, có thể coi là không phụ thuộc vào biên độ lắc. 

Trong các phương pháp xác định hệ số lực cản lắc 

ngang, phương pháp năng lượng Froude không có hạn 

chế về độ lớn của lực cản cũng như các thành phần phi 

tuyến của nó cũng như không đòi hỏi nhiều dữ liệu 

của các điểm đỉnh hoặc đáy của góc lắc ngang. Do vậy, 

các kết quả tính toán bằng phương pháp mô hình hộp 

xám được so sánh với phương pháp năng lượng 

Froude (Bảng 7). 

5. Kết luận  

Nghiên cứu đã áp dụng thành công phương pháp 

CFD và kỹ thuật lưới chồng (overset mesh) trong mô 

phỏng dao động lắc ngang tự do của tàu cho cả hai 

trường hợp tàu đứng yên và tàu có vận tốc. Tính chính 

xác của phương pháp mô phỏng được xác nhận thông 

qua việc so sánh với dữ liệu thử đối với tàu 

DTMB5512.  

Kết hợp giữa mô phỏng CFD và mô hình hộp xám 

cho phép ứng dụng trong việc xác định hệ số lực cản 

phi tuyến lắc ngang, thay thế phương pháp thử mô 

hình với độ chính xác cao. Ngoài ra, phương pháp còn 

trực tiếp cho phép xác định hệ số mô-men quán tính 

khối lượng nước kèm AΦ. 

Kết quả xác định hệ số lực cản lắc ngang tương 

đương be bằng mô hình hộp xám phù hợp với các kết 

quả xác định bằng phương pháp năng lượng Froude. 

Tính ứng dụng của phương pháp hộp xám trong 

trường hợp tàu có vây giảm lắc là hướng cần nghiên 

cứu tiếp tục của nhóm tác giả. 
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Tóm tắt 

Khi hoán cải, hiện đại hóa tàu đã qua sử dụng 

chúng ta cần phải có bản vẽ tuyến hình để tính 

toán lại cân bằng, ổn định cho tàu. Trong trường 

hợp tàu cũ không có tài liệu này thì cần phải đo 

đạc và dựng lại bản vẽ tuyến hình của tàu. Bài báo 

trình bày phương pháp đo và dựng lại tuyến hình 

tàu sử dụng máy toàn đạc điện tử. 

Từ khóa: Bản vẽ tuyến hình, hoán cải, hiện đại 

hóa. 

Abstract 

When converting and modernizing used ships, we 

need to have a lines drawing to recalculate the 

balance and stability of the ship. In case the old 

ship did not have this document, it is necessary to 

measure and redraw the ship's lines. This paper 

will present a method of measuring and redrawing 

the ship’s lines using an electronic total station. 

Keywords: Lines, Conversion, Modernization. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, để từng bước đáp ứng nhu cầu về số 

lượng phương tiện nhằm nâng cao năng lực quản lý, 

bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên 

các vùng biển, đảo của Tổ quốc, bên cạnh việc đầu tư 

đóng mới tàu thuyền, các lực lượng quản lý, bảo vệ 

biển, đảo còn triển khai các dự án đầu tư sửa chữa, 

khôi phục, hoán cải, hiện đại hóa tàu đã qua sử dụng. 

Trong số các tàu này có những tàu nhận chuyển giao 

của nước ngoài.  

Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế hoán cải, tính 

toán lại ổn định cho tàu sau hoán cải và lập thông báo 

ổn định cho thuyền trưởng, sự thiếu hụt dữ liệu về 

tuyến hình là khó khăn lớn đối với người thiết kế. Để 

thực hiện nội dung này cần phải đo và dựng lại tuyến 

hình tàu làm cơ sở cho việc tính toán các yếu tố thủy 

lực, tính dung tích khoang két. 

Trong điều kiện nước ta, tính toán thiết kế nâng 

cấp, hoán cải, hiện đại hóa, tăng hạn phục vụ các tàu 

cũ theo mục đích sử dụng mới là việc làm thường 

gặp. Vì vậy nghiên cứu một phương pháp đo và dựng 

lại tuyến hình của tàu là việc làm hết sức thiết thực 

và cấp bách. 

Tàu thủy là một đối tượng có kích thước biên dạng 

lớn, chiều dài có thể đến hàng trăm mét, chiều cao có 

thể bằng hoặc lớn hơn 10m. Vì vậy đo đạc và dựng lại 

đường hình dáng thân tàu là công việc phức tạp. Theo 

kinh nghiệm thực tế, người ta đã dùng một số phương 

pháp đo và dựng lại tuyến hình tàu cũ như: phương 

pháp dùng dây - quả rọi, phương pháp tạo khung 

dưỡng, phương pháp đo sử dụng máy đo (toàn đạc, 

lazer - tracker, 3D scan [1], [2], [3],...). Trong bài viết 

này, tác giả sẽ giới thiệu phương pháp đo tuyến hình 

tàu thủy sử dụng máy toàn đạc điện tử. Phương pháp 

này đã được áp dụng để đo và dựng lại tuyến hình tàu 

kiểm ngư KN-586. 

2. Máy toàn đạc điện tử 

Máy toàn đạc là một thiết bị chuyên dụng trong 

ngành trắc địa, được dùng để thiết lập các giá trị đo 

vật lý gồm góc và khoảng cách (Hình 1). Máy toàn 

đạc điện tử là sự kết hợp giữa máy kinh vĩ điện tử và 

khối đo xa, hai phần này được kết nối với nhau thông 

qua phần mềm tiện ích cài đặt trong máy. Thiết kế máy 

toàn đạc dựa trên nguyên lý số học điện tử, biểu thị 

kết quả trên màn hình tinh thể lỏng. 

Trong khối đo xa có bộ phận thu phát tín hiệu. 

Nguyên lý đo xa là đo khoảng cách từ máy toàn đạc (bộ 

 

Hình 1. Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET-5X [4] 
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phận thu phát tín hiệu) đến gương mục tiêu (hệ thống 

phản hồi tín hiệu). Máy toàn đạc sẽ phát tín hiệu về phía 

gương mục tiêu, gương mục tiêu phản hồi tín hiệu và 

hệ thống thu của máy sẽ nhận tín hiệu phản hồi. 

Khoảng cách cần đo được tính theo công thức: 

D = vt/2 

Trong đó: 

- D là khoảng cách cần đo; 

- v là vận tốc lan truyền tín hiệu (v = 3*108 m/s); 

- t là thời gian lan truyền tín hiệu truyền đi và về 

trên khoảng cách cần đo. 

Để xác định tọa độ các điểm đo chúng ta cần có 

tọa độ của điểm đặt máy và góc định hướng. Tọa độ 

điểm đo và tọa độ điểm đặt máy liên hệ với nhau bởi 

các biểu thức sau: 

X1 = X0 + D*cosT*cosPV 

Y1 = Y0 + D*cosT*sinPV 

Z1 = Z0 + D*sinT 

Trong đó:  

- X1, Y1, Z1 là tọa độ điểm đo; 

- X0, Y0, Z0 là tọa độ điểm đặt máy; 

- D là khoảng cách từ điểm đặt máy đến điểm đo;  

- PV là góc phương vị giữa điểm đặt máy và điểm đo;  

- T là góc tầm giữa 2 điểm đặt máy và điểm đo. 

Phần mềm trong máy sẽ tự động tính tọa độ các 

điểm đo và lưu vào trong bộ nhớ của máy, chúng ta có 

thể sao lưu dữ liệu này sang máy tính và xem trên máy 

tính bằng các phần mềm như Autocad, Excel. 

3. Tàu kiểm ngư KN-586  

Tàu Kiểm ngư KN-586 là tàu do Chính phủ Nhật 

Bản chuyển nhượng cho lực lượng Kiểm ngư Việt 

Nam. Tàu có nguồn gốc là tàu câu cá ngừ đại dương 

mang tên M.S. KOEI MARU NO.58, số hiệu KGI-

658 (Hình 3, 4) [5]. 

- Chiều dài lớn nhất thân tàu Lmax = 56,90m 

- Chiều dài giữa hai đường vuông góc Lpp = 49,90m 

- Chiều rộng tàu  B = 9,00m 

- Chiều cao mạn D = 3,85m 

- Chiều chìm d = 3,49m 

- Thuyền viên Z = 23 người 

- Vận tốc kinh tế vkt = 12,3hl/h 

- Dung tích hầm cá  472,2m3 

- Dự trữ nước ngọt  25,9m3 

- Dự trữ dầu cháy  330,8m3   

- Dự trữ dầu bôi trơn  11,9m3   

Tàu có 98 sườn thực đánh số theo thứ tự từ sườn -

7 (đuôi tàu) đến sườn 90 (mũi tàu). Khoảng sườn thực 

từ đuôi tàu đến sườn 12, từ sườn 82 đến mũi tàu: 

550mm; từ sườn 12 đến sườn 82: 600mm. 

4. Phương pháp đo tuyến hình tàu 

Sau khi đưa tàu lên đốc, làm sạch rong, rêu, hà và 

các lớp sơn bám không chắc trên bề mặt bên ngoài của 

tôn bao thì tiến hành đo tọa độ các điểm trên bề mặt 

bên ngoài của vỏ tàu theo trình tự các bước như sau: 

Bước 1: Xác định vị trí và số lượng sườn cần đo, 

đánh dấu bằng cách vạch đường phấn trắng trên tôn 

bao thân tàu. 

Bước 2: Căng đường chuẩn dưới ky đáy tàu bằng 

dây thép. 

Bước 3: Xác định vị trí đặt máy toàn đạc điện tử. 

Bước 4: Đo tọa độ điểm đầu và điểm cuối của 

đường chuẩn dưới ky đáy tàu để xác định điểm gốc và 

các trục của hệ trục tọa độ. 

Bước 5: Đo tọa độ các điểm nằm trên mặt phẳng 

dọc tâm tàu (các điểm nằm trên sống mũi và sống 

đuôi tàu). 

Bước 6: Đo tọa độ các điểm trên các sườn đã xác 

định ở bước 1. 

Bước 7: Xử lý kết quả đo, dựng tuyến hình tàu. 

Gương mục tiêu thông thường sử dụng trong quá 

trình đo tuyến hình tàu là gương bằng kim loại, hình 

chữ nhật, kích thước 16x10mm, trên mặt gương mục 

tiêu vẽ nửa hình tròn và các đường tâm (Hình 2). Đối 

với tuyến hình đặc biệt có đường bẻ góc hoặc nhẩy 

bậc,… thì có thể sử dụng gương mục tiêu có hình dạng 

và kích thước phù hợp. Gương mục tiêu có từ tính để 

tự hút chặt vào vỏ tàu khi đặt gương lên điểm cần đo 

tọa độ. Số lượng gương mục tiêu cần khoảng 15÷20 

chiếc. Trong quá trình đo, máy toàn đạc được giữ cố 

 

Hình 2. Gương mục tiêu 
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định tại vị trí đặt máy trên sàn ụ, các gương mục tiêu 

được di chuyển dọc theo các sườn đã đánh dấu ở bước 

1. Việc di chuyển gương mục tiêu được thực hiện nhờ 

xe nâng di động, người đứng trên xe nâng trực tiếp đặt 

gương mục tiêu vào các điểm đo đã xác định. 

Theo quy trình nêu trên, Viện Kỹ thuật Hải quân 

đã phối hợp với Công ty đóng tàu Hồng Hà sử dụng 

máy toàn đạc điện tử Sokkia đo và dựng lại tuyến hình 

tàu kiểm ngư KN-586.  

Ở bước 1, việc xác định vị trí và số lượng sườn cần 

đo căn cứ vào kích thước của tàu, độ cong ba chiều 

của tuyến hình tàu. Có thể lấy tổng số lượng sườn cần 

đo là 21 sườn bố trí cách đều nhau dọc thân tàu (số 

lượng và bố trí các sườn như số lượng và bố trí sườn 

lý thuyết trên bản vẽ tuyến hình tàu). Trong đó, tại 

những khu vực tuyến hình có độ cong lớn (phần mũi 

và đuôi tàu) cần phải triển khai số lượng đường sườn 

đo nhiều hơn để tăng độ chính xác khi dựng tuyến 

hình. Tại khu vực giữa tàu (đoạn thân ống) triển khai 

số lượng đường sườn đo thưa hơn để giảm bớt công 

việc đo mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Trên Hình 5 và 

Hình 6 là sơ đồ đo tuyến hình tàu kiểm ngư KN-586. 

Đối với tàu này, phần tuyến hình từ sườn giữa tàu đến 

đuôi tàu được đo tại 10 vị trí sườn và đường sống đuôi 

tàu, phần tuyến hình từ sườn giữa tàu đến mũi tàu 

được đo tại 10 vị trí sườn và đường sống mũi tàu, 

ngoài ra ở phần mút mũi và phần mút đuôi tàu còn đo 

ở 2÷3 vị trí đường đo trung gian. Tọa độ các điểm đo 

của một số đường phần mũi tàu thể hiện ở Bảng 1.  

Ở bước 2, việc căng đường chuẩn dưới ky tàu được 

thực hiện bằng dây thép nhỏ có đường kính Ø=0,6÷0,8 

(mm), hai điểm căng dây ở hai đầu càng cách xa nhau 

thì sai số đo dựng tuyến hình tàu càng nhỏ. 

 

Hình 4. Tàu kiểm ngư KN-586 - nhìn từ sàn ụ 

 

Hình 3. Tàu kiểm ngư KN-586 - phần thượng tầng 

 

Hình 5. Sơ đồ đo tuyến hình nửa phía đuôi thân tàu 

KN-586 

1 - Đường chuẩn dưới ky tàu; 2 - Điểm đặt gương mục 

tiêu trên bề mặt ngoài vỏ tàu (điểm đo); 3 - Trục tọa độ; 

4 - Điểm đặt máy toàn đạc điện tử. 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ đo tuyến hình toàn bộ thân tàu KN-586 

1 - Trục X thể hiện vị trí sườn theo chiều dọc tàu, 2 - 

Điểm đặt gương mục tiêu trên bề mặt ngoài vỏ tàu (điểm 

đo); 3 - Điểm đặt máy toàn đạc điện tử phía mũi tàu; 4 - 

Điểm đặt máy toàn đạc điện tử phía đuôi tàu. 
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Ở bước 3, để dựng lại tuyến hình của tàu cần phải 

đặt máy toàn đạc tại một số vị trí đo sao cho từ các vị 

trí này có thể quan sát được toàn bộ bề mặt tôn bao vỏ 

tàu. Tàu KN-586 là tàu có tuyến hình tương đối đơn 

giản, vì vậy máy toàn đạc được đặt tại 2 vị trí: vị trí 

phía đuôi tàu (xem Hình 5, 6) để đo phần tuyến hình 

từ sườn giữa tàu đến đuôi tàu, vị trí phía mũi tàu (Hình 

6) để đo phần tuyến hình từ sườn giữa tàu đến mũi tàu. 

Theo chiều ngang, các vị trí đặt máy toàn đạc nằm 

cách mặt phẳng dọc tâm tàu khoảng 7÷8 (m). Theo 

chiều dọc, vị trí đặt máy toàn đạc phía mũi tàu nằm 

ngang với điểm mút ngoài cùng của phần mũi tàu, vị 

trí đặt máy phía đuôi tàu nằm ngang với điểm mút 

ngoài cùng của phần đuôi tàu. 

Ở bước 4, sau khi đo tọa độ điểm đầu và điểm cuối 

của đường căng dây chuẩn dưới ky tàu, phần mềm tích 

hợp trong máy toàn đạc điện tử sẽ xác định điểm gốc 

hệ tọa độ nằm trên đường này và lấy trục X của hệ 

trục tọa độ là trục đi qua điểm đầu và điểm cuối của 

đường căng dây. 

Ở bước 5, trên sống mũi và sống đuôi tàu xác 

định khoảng 10÷15 điểm nằm giữa (tại mặt phẳng 

dọc tâm tàu) để đo tọa độ. Ở những phần có độ cong 

lớn thì bố trí các điểm dày hơn so với những phần 

có độ cong nhỏ. 

Ở bước 6, trên mỗi sườn đã xác định tại bước 1, 

xác định khoảng 7÷15 điểm để đo tọa độ. Trên các 

sườn gần mũi tàu và đuôi tàu thì xác định số lượng 

điểm nhiều hơn so với các sườn ở giữa tàu. Trên các 

phần mạn phẳng và đáy phẳng chỉ cần xác định hai 

điểm đo ở vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc của phần mạn 

phẳng và đáy phẳng. 

5. Xử lý kết quả đo 

Thông thường tuyến hình tàu đối xứng qua mặt 

phẳng dọc tâm tàu, vì vậy việc đo tọa độ các điểm trên 

tôn bao vỏ tàu chỉ cần thực hiện ở một bên mạn. Khi 

tính toán dựng ba chiều, tuyến hình bên mạn còn lại 

của tàu sẽ được lấy đối xứng. 

Hình 6 thể hiện kết quả đo tuyến hình tàu KN-586 

trên toàn bộ thân tàu sau khi nhập tọa độ đo vào phần 

Bảng 1. Tọa độ điểm đo của một số đường phần mũi tàu 

STT X, mm Y, mm Z, mm 

 Đường sườn 1 

1 26628,0 4516,2 7536,2 

2 26583,4 4516,2 6548,1 

3 26527,9 4521,7 1369,9 

4 26544,0 4362,1 890,4 

5 26654,2 3685,6 500,1 

 Đường sườn 2 

6 29189,8 4509,9 7528,3 

7 29169,9 4514,8 6569,7 

8 29096,6 4513,8 1719,6 

9 29180,2 4519,8 4160,4 

10 29042,0 4302,3 956,4 

11 29088,6 3464,2 491,8 

… … … … 

 Đường sống mũi tàu 

91 56239,8 -0,5 7848,1 

92 55117,6 1,8 6815,1 

93 54000,0 -0,6 5755,4 

94 53428,9 1,1 4760,2 

95 53288,8 1,1 3543,2 

96 53960,6 0,2 2761,3 

97 54577,9 1,2 1970,0 

98 54430,6 0,9 1233,0 

99 53797,1 -1,3 641,3 

 

 

Hình 7. Tuyến hình tàu KN-586 trong không gian ba chiều 
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mềm đồ họa Autocad 3D. Có tổng số 217 điểm đo 

(phần từ sườn giữa tàu đến mũi tàu có 99 điểm, phần 

từ sườn giữa tàu đến đuôi tàu có 118 điểm). Các điểm 

đo là các điểm nằm trên bề mặt bên ngoài của tôn bao, 

để có các điểm nằm trên bề mặt tuyến hình lý thuyết 

cần phải tính toán hiệu chỉnh tọa độ theo chiều dày 

của tôn bao. Sau khi hiệu chỉnh, nối các điểm đã đo ta 

sẽ được các đường lưới, từ các đường lưới này sẽ tạo 

ra bề mặt lý thuyết của vỏ tàu. Cắt bề mặt lý thuyết 

của vỏ tàu bằng các mặt phẳng vuông góc với trục X, 

Y và Z sẽ được các đường sườn, đường cắt dọc và 

đường nước tương ứng. Sau khi hiệu chỉnh để các 

đường sườn, đường nước và đường cắt dọc có độ cong 

trơn, đều ta sẽ được tuyến hình tàu như thể hiện trên 

Hình 7. 

Sử dụng tuyến hình nêu trên của tàu KN-586 để 

tính thể tích các két nhiên liệu liền vỏ bố trí dọc đáy 

tàu. Kết quả tính toán được so sánh với dữ liệu trong 

hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo tàu và thể hiện trong Bảng 

2. Từ bảng so sánh ta thấy độ sai lệch thể tích các két 

nhiên liệu liền vỏ theo tuyến hình đã dựng so với dữ 

liệu thiết kế ban đầu nhiều nhất là 2,53%. 

 

 

6. Ưu điểm của phương pháp đo tuyến hình 

tàu sử dụng máy toàn đạc điện tử 

Các phương pháp đo tuyến hình tàu nêu ở Mục 1 

đều chỉ có thể thực hiện khi đã đưa tàu lên đốc. Trong 

các phương pháp đo này, phương pháp đo bằng máy 

toàn đạc điện tử có nhiều ưu điểm như sau: 

- Độ chính xác cao, chương trình tích hợp trong 

máy toàn đạc tự động tính toán, chuyển dữ liệu trị số 

tuyến hình sang máy tính với định dạng Autocad, 

Excel,…; 

- Không cần công đoạn lấy cân bằng tàu; 

- Không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết (gió) khi đo; 

- Công lao động, vật tư tiêu hao không nhiều. 

7. Kết luận 

Giải pháp đo tuyến hình bằng máy toàn đạc điện 

tử là một giải pháp hiệu quả. Với nhóm thực hiện đo 

tuyến hình khoảng 4÷5 người, trong một ngày làm 

việc có thể xác định chính xác được toàn bộ dữ liệu 

tọa độ các điểm đo trên vỏ tàu có lượng chiếm nước 

khoảng 1000 tấn để dựng lại tuyến hình. Độ sai lệch 

kết quả tính toán thể tích các két nhiên liệu liền vỏ 

theo tuyến hình đã dựng so với dữ liệu thiết kế ban 

đầu của tàu dưới 3% là chấp nhận được. Trong điều 

kiện hiện nay, việc nghiên cứu, thực tế hóa một 

phương pháp đo và dựng lại tuyến hình của tàu để 

dùng tàu đã qua sử dụng, tính toán thiết kế nâng cấp, 

hoán cải, hiện đại hóa chúng theo mục đích sử dụng 

mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một việc làm thiết 

thực và cấp bách. 
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Bảng 2. So sánh thể tích các két nhiên liệu 

Tên gọi Vị trí 

Thể tích, m3 

Chênh 

lệch, % 

Theo 

hồ sơ 

theo 

tàu [5] 

Theo 

tuyến 

hình 

đo đạc 

Két nhiên 

liệu №1 

Mạn 

trái, 

Sn75÷81 

15,45 15,63 1,17 

Két nhiên 

liệu №2 

Mạn 

trái, 

Sn66÷75 

43,35 43,8 1,04 

Két nhiên 

liệu №3 

Mạn 

trái, 

Sn49÷66 

22,59 22,81 0,97 

Két nhiên 

liệu №4 
Sn24÷49 45,16 45,35 0,42 

Két nhiên 

liệu №5 
Sn16÷24 5,43 5,54 2,03 

Két nhiên 

liệu №6 

Mạn trái, 

Đuôi-

Sn7 

25,28 25,92 2,53 
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Tóm tắt 

Vấn đề giám sát nhiên liệu còn lại trên tàu khi tàu 

đang hành trình trên biển là công việc rất khó 

khăn đối với thuyền viên trên tàu cũng như các 

công ty tàu biển, do mức nhiên liệu trong các két 

rất khó để đo được chính xác trong điều kiện 

nghiêng lắc do sóng biển. Bài báo nghiên cứu 

phương pháp đo két bằng sóng Radar được thử 

nghiệm với các điều kiện nghiêng lắc khác nhau ở 

các cấp sóng được mô phỏng như thực tế. Mức 

nhiên liệu trong két được tính toán sử dụng thuật 

toán lọc Kalman để đưa ra mức nhiên liệu trong 

két được chính xác. Dữ liệu về lượng nhiên liệu 

được gửi về trung tâm giám sát bằng công nghệ 

IoT. Kết quả thực nghiệm cho thấy mức nhiên liệu 

trong két được dự báo chính xác ở các điều kiện 

nghiêng lắc khác nhau của két chứa nhiên liệu. 

Từ khóa: Nhiên liệu, cảm biến Radar, tàu biển. 

Abstract 

To monitor the remained fuel on board when the 

ship running at sea is a very difficult work for the 

crew, as well as the shipping companies because 

the fuel level in the tanks is difficult to measure 

accurately in the oscilating condition due to sea 

waves. The article studies the method of 

measuring tanks by Radar tested with various 

shacking conditions. The fuel level in the tank is 

calculated using Kalman filter algorithm to give 

the correct fuel level in the tank. Fuel quantity 

data is sent to the monitoring center by IoT 

technology. Experimental results show that the 

fuel level in the tank is accurately measured at 

various shacking conditions of the fuel tank. 

Keywords: Fuel oil, radar sensor, ship. 

1. Mở đầu  

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua Hệ 

thống thu thập dữ liệu dầu nhiên liệu (DCS) bắt buộc 

đối với vận chuyển quốc tế, yêu cầu các tàu có tổng 

trọng tải từ 5.000GT trở lên bắt đầu thu thập và báo 

cáo dữ liệu với cơ sở dữ liệu IMO từ năm 2019 [1]. 

Điều đó đã được ủy ban bảo vệ môi trường biển 

của IMO (MEPC70) thông qua vào ngày 28/10/2016 

như là sửa đổi cho Chương 4, Phụ lục VI của 

MARPOL, bổ sung quy định mới 22A về thu thập và 

báo cáo dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu và các 

phụ lục mới bao gồm thông tin được đệ trình lên Cơ 

sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu tàu biển của IMO. 

Các sửa đổi này có hiệu lực vào ngày 01/3/2018 [2]. 

Các tàu từ 5.000GT trở lên phải nộp báo cáo hàng 

năm về mức tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường đã đi và 

số giờ đang thực hiện cho chính quyền của họ, theo 

phương pháp được nêu trong Phần II của kế hoạch giám 

sát hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP). Hướng dẫn xây 

dựng SEEMP năm 2012 đã được sửa đổi cho phù hợp 

và hướng dẫn mới năm 2016 đã được thông qua tại 

MEPC (Nghị quyết MEPC.282 (70)). Dữ liệu tổng hợp 

sẽ được báo cáo cho Quốc gia treo cờ của tàu sau khi 

kết thúc mỗi năm, điều này sẽ cần xác minh rằng dữ 

liệu đã được báo cáo phù hợp với các yêu cầu trước khi 

ban hành chứng chỉ tuân thủ cho tàu. Các công ty sẽ gửi 

dữ liệu tổng hợp tới IMO [3]. Bảng dữ liệu tổng hợp 

(DCP) là một kế hoạch mô tả các chi tiết cụ thể của con 

tàu cũng như các qui trình được sử dụng để giám sát 

mức tiêu thụ nhiên liệu, số giờ đang thực hiện và quãng 

đường di chuyển. DCP được lập trong Phần II của kế 

hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP) và 

phải có trên tàu. DCP bao gồm 9 phần: Các thông số 

của tàu; hồ sơ sửa đổi Kế hoạch thu thập dữ liệu tiêu 

thụ dầu nhiên liệu; Động cơ tàu thủy và các hộ tiêu thụ 

dầu nhiên liệu khác và các loại dầu nhiên liệu sử dụng; 

Hệ số phát thải; Phương pháp đo mức tiêu thụ dầu nhiên 

liệu; Phương pháp đo quãng đường đi được; Phương 

pháp đo giờ đang được thực hiện. Các quy trình sẽ được 

sử dụng để báo cáo dữ liệu cho cơ quan quản lý chất 

lượng dữ liệu. Sau khi kết thúc giai đoạn giám sát 

(2018), các tàu từ 5.000GT trở lên phải lập báo cáo dữ 

liệu dầu nhiên liệu bằng cách sử dụng định dạng báo 

cáo dữ liệu chuẩn do IMO cung cấp. 

Báo cáo dữ liệu nhiên liệu yêu cầu các yếu tố sau: 

Phương pháp được sử dụng để đo mức tiêu thụ nhiên 

liệu; Mức tiêu hao nhiên liệu cho từng loại nhiên liệu; 

Số giờ đang thực hiện và quãng đường đã đi; Công 
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suất đầu ra (các) động cơ phụ và công suất đẩy chính; 

Các thông tin khác như lớp băng (nếu có), EEDI, 

DWT, NT, GT, loại tàu, số IMO, ngày bắt đầu và kết 

thúc. Báo cáo dữ liệu về nhiên liệu sẽ được gửi cho 

Cơ quan quản lý hoặc bất kỳ tổ chức nào được quốc 

gia ủy quyền hợp pháp để xác minh. 

Hiện nay đa số trên các tàu biển tại Việt Nam đều 

không có hệ thống giám sát lượng nhiên liệu còn lại 

trong các két một cách liên tục khi tàu đang hành trình 

trên biển, do khi tàu chạy luôn bị nghiêng lắc do sóng 

biển tác động. Để đo được chính xác mức nhiên liệu 

trong két là không thể thực hiện được đối với các dụng 

cụ đo thông thường. Vì vậy việc nghiên cứu hệ thống 

đo và giám sát liên tục lượng nhiên liệu trong các két 

theo thời gian thực của tàu là việc hết sức cần thiết, từ 

đó có thể theo dõi được lượng nhiên liệu tiêu thụ liên 

tục và phát hiện được những sự thay đổi bất thường 

về lượng nhiên liệu tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng nhiên liệu trên tàu. 

2. Hệ thống đo và giám sát nhiên liệu  

2.1. Cảm biến radar 

Cảm biến đo radar như trong Hình 1 của hãng 

Endress-Hauser được sử dụng trong thí nghiệm, cảm 

biến có các thông số như trong Bảng 1. Tín hiệu ra của 

cảm biến là tín hiệu dòng từ 4 ÷ 20 (mA). Ống dẫn 

hướng dài 2000mm. Cảm biến được lắp trên đỉnh két, 

két chứa hình trụ có chiều cao 1,0m, đường kính 0,8m. 

Két được làm bằng sắt có chứa nhiên liệu ở các mức 

khác nhau từ 0 ÷ 800 (mm). 

Các xung radar phản xạ được nhận bởi ăng-ten và 

truyền vào thiết bị điện tử trong cảm biến. Bộ vi xử lý 

đánh giá tín hiệu và xác định mức dội âm phản xạ của 

xung radar trên bề mặt chất lỏng. Việc nhận dạng tín 

hiệu rõ ràng được thực hiện bởi phần mềm 

PulseMaster® trong cảm biến. Khoảng cách "D" từ 

cảm biến đến bề mặt chất lỏng tỷ lệ với thời gian 

truyền "t" của sóng [4]: 

𝐷 = 𝑐. 𝑡/2   (1) 

Với "c" là tốc độ của sóng truyền. 

Dựa trên khoảng cách trống đã biết "E", mức "L" 

được tính: 

L = E – D   (2) 

Độ ổn định của điểm tham chiếu "E" đối với phép 

đo có ảnh hưởng quyết định đến độ chính xác của 

phép đo, cảm biến có các chức năng để khử tiếng vọng 

nhiễu. Nó đảm bảo tiếng vọng nhiễu (từ các cạnh và 

đường hàn) không được nhận như tiếng vang mức. 

Trước khi đo cảm biến phải được hiệu chỉnh các thông 

số: nhập khoảng cách trống "E" (= không), mức cao 

nhất "F" (= khoảng cách) và một tham số ứng dụng. 

Tham số ứng dụng tự động điều chỉnh thiết bị với các 

điều kiện thực hiện. Các điểm đo "E" và "F" tương 

ứng với 4mA và 20mA tương ứng với 0% và 100% 

của thông số hiển thị.  

2.2. Thiết bị truyền dữ liệu bằng IoT 

Hệ thống giám sát nhiên liệu trong két ứng dụng 

công nghệ IoT được thiết kế và chế tạo bao gồm: khối 

đo và phát dữ liệu, khối thu và phân tích dữ liệu, phần 

mềm giám sát và đo mức nhiên liệu trong két. Trong 

đó, hai khối đo và phát, thu và phân tích dữ liệu sử 

dụng PLC S7-1200 kết hợp với GPRS (General 

 

Hình 1. Cảm biến radar FMR532   

Bảng 1. Các thông số cảm biến radar 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Loại FMR532  

Tên cảm biến Micropilot S   

Tín hiệu ra 4-20 HART mA 

Ống đo 2000  mm 

 

 

Hình 2. Vị trí lắp cảm biến radar trên két   

1  
Điểm đo tham chiếu (cạnh dưới của mặt bích 

hoặc kết nối ren); 

2 Điểm 0 mức (tấm tham chiếu của máy đo); 

E  Hiệu chuẩn điểm không; 

F  Hiệu chuẩn mức cực đại (= span); 

D  Khoảng cách đo được; 

L  Mức (L = E - D). 
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Packet Radio Service) như trong Hình 3 để truyền dữ 

liệu qua Internet về máy chủ. Bộ dữ liệu gồm mức 

nhiên liệu được thu thập từ các hệ thống kỹ thuật sẽ 

được đóng gói lại dưới dạng các gói tin và được truyền 

đi qua mạng internet với tốc độ 144kbps. Sơ đồ luồng 

dữ liệu cho bộ thu và phát dữ liệu được mô tả như trên 

Hình 3. Bộ phát dữ liệu bắt đầu bằng việc cấu hình 

cho mô-đun AI (Analog Input) để nhận dữ liệu từ các 

cảm biến. Điện áp sử dụng có dải đo 0 ÷10 (V) do vậy 

chúng ta cần cài đặt dải đo cho mô-đun AI là 0 ÷10 

(V), sử dụng 6 kênh vào AI0 đến AI5 tương ứng cho 

6 kênh vào của cảm biến. Sau khi đã cấu hình cho mô- 

đun AI, chương trình sẽ cần phải cấu hình cho mô- 

đun GPRS để kết nối vào mạng và kết nối đến trạm 

PLC nhận. Việc cấu hình này được thực hiện trên phần 

mềm TIA portal. 

2.3. Cơ sở thuật toán lọc dữ liệu 

Thuật toán lọc Kalman được sử dụng để lọc nhiễu 

khi mức nhiên liệu trong két thay đổi trong các điều 

kiện lắc khác nhau. Bộ lọc Kalman đơn giản là thuật 

toán xử lý dữ liệu hồi quy tối ưu. Có nhiều cách xác 

định tối ưu, phụ thuộc tiêu chuẩn lựa chọn trình thông 

số đánh giá. Nó cho thấy rằng bộ lọc Kalman tối ưu 

đối với chi tiết cụ thể trong bất kỳ tiêu chuẩn có nghĩa 

nào. Một khía cạnh của sự tối ưu này là bộ lọc Kalman 

hợp nhất tất cả thông tin được cung cấp tới nó. Nó xử 

lý tất cả giá trị sẵn có, ngoại trừ độ sai số, ước lượng 

giá trị hiện thời của những giá trị quan tâm, với cách 

sử dụng hiểu biết động học thiết bị giá trị và hệ thống, 

Hình 4 mô tả số liệu thống kê của hệ thống nhiễu, gồm 

nhiễu ồn, nhiễu đo và sự không chắc chắn trong mô 

hình động học, và những thông tin bất kỳ về điều kiện 

ban đầu của giá trị quan tâm [5]. 

Trong Hình 5, ở lưu đồ thuật toán khi nào xảy ra 

ngắt Timer 2 (10ms), bộ lọc Kalman được thực thi. 

Nếu không có ngắt Timer 2, chương trình chính bỏ 

qua và thực hiện lệnh trễ 100ms và cuối cùng thực 

 

Hình 3. Sơ đồ thuật toán của bộ phát và thu  

 

Hình 4. Mô hình đo lường ước lượng của bộ lọc 

Kalman [5] 

 

 

Hình 5. Thuật toán của bộ lọc Kalman  
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hiện chương trình con gửi gói NMEA0183. Khi khởi 

động chương trình ngắt Timer 2 (10ms), gán giá trị 

cho thanh ghi TCNT2=178. Mục đích của việc này là 

tạo bộ định thời ngắt Timer 2 10ms, vì tần số của 

Timer 2 là 7,813kHz khi thanh ghi TCNT2 liên tục 

tăng từ 178 đến 255 (10ms). Vì vậy cứ sau 10ms 

Timer 2 sẽ tạo ra một ngắt. Bên trong chương trình 

ngắt, tác giả sử dụng biến chỉ số để xác định khi nào 

là “Dự đoán” và khi nào là “Chính xác”. Nếu 

(index=0), hãy thực hiện quá trình "Cập nhật bộ hẹn 

giờ" cho Kalman. Đối với trường hợp này, viết 

index=1 (cho lần gián đoạn thử nghiệm tiếp theo) khi 

thực hiện quá trình này 150 lần (tiếp theo = 150) thì 

hãy tiếp tục để lấy giá trị mức nhiên liệu sau khi lọc 

Kalman và gán biến mức. Trong quá trình cập mức 

>2000 hoặc <0 có thể được hiệu chỉnh. Nếu một trong 

những trường hợp này xảy ra, gán mức = 0 (Vì mức 

nhiên liệu trong két chỉ từ 0 đến 2000m). 

Nếu index=1 thì chúng ta tiến hành thực hiện quá 

trình "Cập nhật số liệu" cho bộ lọc Kalman. Ở đây 

chúng ta viết index=0 để chương trình ngắt tiếp theo 

sẽ là "Timer update" Trong trường hợp này (index=1) 

câu lệnh đo giá trị từ mô-đun HMC5883 bằng một 

chương trình con, sau đó tính toán góc và gán nó đến 

biến zk. công thức). Thuật toán lập trình của Timer 2 

ngắt như Hình 5. 

Giải thuật gồm hai quá trình: Quá trình dự đoán và 

quá trình điều chỉnh [5]. 

a. Quá trình dự đoán 

Bộ lọc Kalman dựa vào trạng thái ước lượng điều 

chỉnh �̂�𝑘|𝑘: ước lượng của xk để ước lượng trạng thái; 

�̂�𝑘+1|𝑘: là ước lượng dự đoán của xk+1 của phép đo zk+1 

Trạng thái dự đoán: 

  �̂�𝑘+1|𝑘 = 𝐹𝑘�̂�𝑘|𝑘 + 𝐺𝑘. 𝑢𝑘   (3) 

Hiệp ước phương sai dự đoán: 

𝑃𝑘+1|𝑘 = 𝐹𝑘𝑃𝑘|𝑘𝐹𝑘
𝑇 + 𝑄𝑘   (4) 

Đo lường dự đoán: 

�̂�𝑘+1|𝑘 = 𝐻𝑘+1�̂�𝑘+1|𝑘   (5) 

b. Quá trình điều chỉnh 

Độ lệch đo lường: 

  𝑟𝑘+1 = 𝑧𝑘+1 −𝐻𝑘+1. �̂�𝑘+1|𝑘  (6) 

Hiệp phương sai độ lệch: 

𝑆𝑘+1 = 𝐻𝑘+1𝑃𝑘+1|𝑘𝐻𝑘+1
𝑇 + 𝑅𝑘+1  (7) 

Độ lời Kalman: 

𝐾𝑘+1 = 𝑃𝑘+1|𝑘𝐻𝑘+1
𝑇 𝑆𝑘+1

−1    (8) 

Trạng thái ước lượng điều chỉnh: 

�̂�𝑘+1|𝑘+1 = �̂�𝑘+1|𝑘 + 𝐾𝑘+1. 𝑟𝑘+1  (9) 

Hiệp phương sai ước lượng điều chỉnh: 

𝑃𝑘+1|𝑘+1 = (1 − 𝐾𝑘+1𝐻𝑘+1)𝑃𝑘+1|𝑘  (10) 

2.4. Phần mềm đo và giám sát nhiên liệu trong két  

Thiết bị đo radar được kết nối với phần cứng và 

được kết nối với PLC để gửi truyền thông tới máy tính 

giám sát, phần mềm hiển thị thông số của két nhiên 

liệu như mức thực tế nhiên liệu trong két. Trọng lượng 

nhiên liệu có trong két được tính toán theo mức nhiên 

liệu được đo và tỷ trọng của nhiên liệu theo nhiệt độ 

trong két. 

3. Thực nghiệm đo lượng nhiên liệu ở các điều 

kiện nghiêng lắc khác nhau 

Hệ thống đo két bằng cảm biến radar được bố trí 

như Hình 8. Két nhiên liệu có thể tích là 200 lít. Nhiên 

liệu có tính chất như trong Bảng 2. Được cấp vào các 

mức khác nhau. Mỗi một mức được thử ở 3 điều kiện 

nghiêng lắc khác nhau với độ nghiêng so với trục 

thẳng đứng lầm lượt là 5, 10, 15 độ. 

Két được đặt trên bệ. Hệ thống truyền dữ liệu ứng 

dụng công nghệ IoT được sử dụng để gửi dữ liệu mức 

nhiên liệu về trung tâm giám sát theo thời gian thực 

như trong Hình 7. Mức nhiên liệu được thử nghiệm ở 

các mức khác nhau từ 20 ÷ 80 (cm). 

 

Hình 6. Tóm tắt quá trình khởi tạo của Kalman [5] 

 
Hình 7. Giao diện phần mềm giám sát nhiên liệu 

trong két 

 



 

 

 

90 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

Mức nhiên liệu trong két được đo ở trạng thái tĩnh 

là 20cm. Két được lắc trên bệ với các độ nghiêng khác 

nhau là 5, 10, 15 độ. Độ dao động mức so với mức 

thực cao nhất là 7,5% khi lắc 5 độ, 15,1% khi lắc 10 

độ, 16,7% khi lắc ở 15 độ. Qua bộ lọc Kalman, mức 

nhiên liệu đo ổn định và duy trì ở mức 20cm, sai số 

phép đo là 0,25%.  

Mức nhiên liệu trong két được đổ tăng lên và 

được đo ở trạng thái tĩnh là 40cm. Két được lắc trên 

bệ với các độ nghiêng khác nhau là 5, 10, 15 độ. Độ 

dao động mức so với mức thực cao nhất là 3,9 % khi 

lắc 5 độ, 7,7% khi lắc 10 độ, 13,7% khi lắc ở 15 độ. 

Qua bộ lọc Kalman, mức nhiên liệu đo ổn định và duy 

trì ở mức 40cm, sai số phép đo là 0,5%.  

4. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu hệ thống đo và giám sát mức 

nhiên liệu trong két ở các điều kiện nghiêng lắc khác 

nhau cho thấy: Ở các điều kiện nghiêng lắc khác nhau 

mức đo được chỉ báo chính xác với sai số 0,5% khi 

qua bộ lọc Kalman. Dữ liệu đo mức được truyền về 

trung tâm ứng dụng công nghệ IoT theo thời gian thực 

(cách 5s một) cho phép người khai thác tàu có thể cải 

thiện lượng nhiên liệu tiêu thụ, giúp tiết kiệm chi phí 

năng lượng. 
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Hình 8. Hệ thống tạo nghiêng lắc bằng cơ khí 

Bảng 2. Các thông số của nhiên liệu thí nghiệm 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Loại MDO  

Tỷ trọng 853.1 Kg/m3 

Độ nhớt 4.567 Cst 

Sulphur 0,041  % 

 

Hình 9. Mức dầu được đo ở 20cm 

 

Hình 10. Mức dầu được đo ở 40cm 
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Tóm tắt 

Máy khuấy siêu âm là thiết bị dùng để hòa trộn 

các hỗn hợp chất lỏng - chất lỏng, chất lỏng - chất 

rắn rất hiệu quả. Quá trình hòa trộn siêu âm là 1 

quá trình cơ học để giảm kích thước hạt và phân 

bố đều các chất trong hỗn hợp chất lỏng. Trong 

máy khuấy siêu âm, đầu rung đóng vai trò rất 

quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 

sản phẩm và khả năng công nghệ. Đầu rung được 

thiết kế tùy thuộc vào các ứng dụng. Mỗi máy 

khuấy có thể được trang bị nhiều đầu rung khác 

nhau tùy theo các mẫu khuấy khác nhau. Đầu 

rung được chế tạo từ hợp kim của Titan là có đặc 

tính kỹ thuật tốt nhất. Tuy nhiên giá thành của 

bằng hợp kim Titan là rất cao so với các vật liệu 

khác như thép, nhôm. Bài báo này trình bày về 

nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đầu rung bằng hợp 

kim nhôm cho máy khuấy ứng dụng công nghệ 

siêu âm thay thế cho đầu rung bằng hợp kim Titan. 

Từ khóa: Máy khuấy siêu âm, đầu rung/thanh 

rung, hợp kim nhôm. 

Abstract 

Ultrasonic homogenizers are powerful tools to 

mix and homogenize solid - liquid and liquid -

liquid suspensions. Ultrasonic homogenization is 

a mechanical process to reduce particles in a 

liquid so that they become uniformly small and 

evenly distributed. In The ultrasonic 

homogenizers, homogenizing tool called a 

sonotrode/horn, is very important part which 

directly affect to mixing or homogenization 

quality. The horn is designed depending on 

certain application. A homogenize can be 

equipped with a several horns for many cases of 

working. The ideal material for manufacturing 

horn is titanium alloy. However, Titanium alloy is 

more expensive than iron or aluminum alloy. This 

paper will present a study on developing the 

aluminum alloy horn for ultrasonic homogenizers 

which can be an option for replacing the titanium 

alloy horn. 

Keywords: Ultrasonic homogenizers, horn/ 

sonotrode, aluminum alloy. 

1. Giới thiệu 

Nguyên lý khuấy siêu âm thể hiện ở Hình 1. 

Nguồn phát siêu âm nhận nguồn điện xoay chiều 

220V/50Hz và biến chúng thành dao động điện tần số 

siêu âm (20, 30, 40,… kHz). Dao động này được 

truyền tới bộ chuyển đổi gốm áp điện, giúp chuyển đổi 

dao động điện thành dao động cơ cùng tần số. Biên độ 

dao động cơ ở đầu ra của bộ chuyển đổi lần lượt được 

khuyếch đại qua bộ khuyếch đại (booster) và truyền 

đến đầu rung (horn). Dao động với tần số siêu âm của 

đầu rung được truyền tới chất lỏng cần khuấy. Dưới 

tác dụng của dao động siêu âm các thành phần chất 

lỏng, chất rắn trong hỗn hợp cần khuấy sẽ được chia 

nhỏ, hòa trộn, khuếch tán vào nhau. 

Đầu rung là chi tiết tiếp xúc trực tiếp và truyền dao 

động cơ học từ máy khuấy siêu âm vào dung dịch cần 

khuấy. Tùy thuộc vào ứng dụng mà đầu rung được chế 

tạo theo kích thước và hình dạng khác nhau như trong 

 
Hình 1. Nguyên lý khuấy siêu âm 

 

 
Hình 2. Các dạng đầu rung siêu âm 
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Hình 2. Đầu rung là vật liệu tiêu hao, thường được 

thay thế sau khoảng 6 tháng đến 1 năm hoạt động. Vật 

liệu chế tạo đầu rung thường là hợp kim titan. 

2. Chế tạo đầu rung 

2.1. Lý thuyết thiết kế đầu rung 

Nhiệm vụ chính của đầu rung siêu âm là khuếch 

đại biên độ dao động đến mức độ phù hợp tại bề mặt 

làm việc. Đồng thời truyền năng lượng cơ học từ hệ 

transducer/bộ chuyển đổi và booster/bộ khuếch đại 

(nếu có) đến bề mặt làm việc. Khi hoạt động các phân 

tử của đầu rung co và giãn theo trục của nó và với tần 

số dao động tự nhiên. Vì vậy bộ chuyển đổi, bộ 

khuếch đại và đầu rung cần phải được cộng hưởng với 

nhau. Tần số dao động tự nhiên của đầu rung phụ 

thuộc vào chiều dài của nó và được tính theo công 

thức sóng (1), như sau [1-3]: 

l
E

ff

c

nn

2
1




         (1) 

Trong đó, l là chiều dài đầu rung, λ là bước sóng, 

fn là tần số dao động tự nhiên, c là vận tốc truyền sóng, 

E và ρ là mô đun đàn hồi và khối lượng riêng của vật 

liệu làm đầu rung tương ứng. 

Tính toán kích thước chính xác của đầu rung là vô 

cùng quan trọng. Kích thước đầu rung luôn là bội số 

của nửa bước sóng.  

Trong nghiên cứu này, đầu rung dạng bước, Hình 

3, được thiết kế và chế tạo sử dụng hợp kim nhôm 

A7075 với các thông số công nghệ như: tần số làm 

việc 20kHz, biên độ dao động là 65µm, hệ số khuếch 

đại là 2,5 và diện tích làm việc là hình tròn bán kính 

15mm. Biên độ dao động dọc trục đầu rung được phần 

mềm CARD (Computer Aided Resonator Design) mô 

phỏng như Hình 4.  

Dao động dọc trục của đầu rung bao gồm dao động 

nén và dao động dãn. Trong kết quả mô phỏng, nếu 

chọn điểm số 2 làm gốc, chính là điểm gốc trong lắp 

ghép chi tiết, thì dao động của toàn bộ đầu rung được 

biểu diễn như trên Hình 4. Ở đây biên độ ở điểm 4 là 

lớn nhất và bằng 65 µm, trục tung biểu diễn tỉ số giữa 

biên độ dao động dọc trục tại các điểm trên đầu rung 

với biên độ lớn nhất. Kết quả mô phỏng ở Hình 4 cho 

thấy mẫu thiết kế đầu rung bằng vật liệu nhôm A7075 

này đáp ứng được yêu cầu về dao động làm việc. 

Trong phần mềm CARD, tần số của đầu rung có thể 

điều chỉnh bằng cách điều chỉnh các thông số cộng 

hưởng như: chiều dài, chiều dày hoặc đường kính, và 

vị trí bán kính chuyển tiếp. Ngoài ra, CARD có thể tự 

động điều chỉnh tăng và giảm thiểu ứng suất. Dựa vào 

các thông số đầu vào phần mềm CARD sẽ tính toán 

theo mặt cắt ngang dọc trục dao động để đưa ra kích 

thước chiều dài đầu rung phù hợp với tần số cộng 

hưởng của hệ. Hình 5 là kết quả mô phỏng trong 

CARD ứng suất dọc trục của đầu rung. Ứng suất tới 

hạn khe và ứng suất tới hạn bo tròn sẽ được xác định 

bởi các dữ liệu đầu vào như vật liệu, kích thước đầu 

rung, tần số làm việc,... Ứng suất dọc trục của đầu 

rung phải nhỏ hơn các ứng suất tới hạn để tránh hiện 

tượng nứt, phá hủy đầu rung khi làm việc. Trong Hình 

5, ứng suất dọc trục, đặc biệt tại các vị trí có khe hở 

(điểm có chiều dài 30 và 121,6mm) và có sự thay đổi 

tiết diện (từ 60 đến 90mm), đã được điều chỉnh lựa 

chọn thỏa mãn nhỏ hơn ứng suất tới hạn. 

2.2. Kết quả thiết kế 

 

Hình 3. Biên dạng đầu rung thiết kế 

 

Hình 4. Phân bố dao động dọc trục của đầu rung 

 

Hình 5. Phân bố ứng suất dọc trục của đầu rung 
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Thông thường đầu rung được chế tạo từ vật liệu 

tiêu chuẩn là hợp kim titan. Trong nghiên cứu này 

nhóm tác giả đã chọn hợp kim nhôm A7075 với các 

đặc tính như Bảng 1 và Bảng 2 [4].  

Các kết quả mô phỏng trong CARD cho thấy rằng 

đầu rung bằng hợp kim nhôm 7075 hoàn toàn có thể 

sử dụng làm đầu rung cho máy khuấy siêu âm thay thế 

được đầu rung bằng hợp kim titan trong một số ứng 

dụng khuấy siêu âm [2]. Từ kết quả tính toán, mô 

phỏng và lựa chọn vật liệu, phôi được tiền hành phay, 

mài và mạ để thu được đầu rung như Hình 6. 

2.3. Kết quả thực nghiệm 

Đầu rung sau khi gia công được lắp đặt thử nghiệm 

trên máy khuấy của Công ty TNHH Mecstech Vina, 

như Hình 7. 

Tiến hành khuấy trộn bằng máy khuấy thực tế, so 

sánh kết quả giữa khuấy trộn hỗn hợp chất lỏng bằng 

máy khuấy siêu âm với phương pháp khuấy trộn 

truyền thống. Từ đó cho thấy điểm vượt trội của 

phương pháp khuấy trộn bằng siêu âm. Trong thí 

nghiệm có 02 mẫu hỗn hợp chất lỏng được khuấy, kết 

quả được tóm tắt trong Bảng 3 và Bảng 4. 

Các mẫu sẽ được khuấy bằng dụng cụ khuấy cơ 

học trong 05 phút (300 giây), các mẫu khuấy bằng siêu 

âm sẽ được khuấy 15 giây (mẫu 01) và 20 giây (mẫu 

02). Từ các mẫu thí nghiệm trên rất dễ dàng để đánh 

giá bằng mắt thường rằng hiệu quả khuấy bằng máy 

siêu âm là nổi trội hơn rất nhiều so với phương pháp 

khuấy dụng cụ khuấy thông thường về cả thời gian lẫn 

độ hòa tan. Sau khi khuấy từ 5-10 phút thì mẫu khuấy 

thông thường sẽ bị tách pha trở lại trong khi mẫu 

khuấy bằng máy siêu âm hầu như không tách pha và 

sau 25 ngày thì mới bắt đầu có hiện tượng tách pha. 

3. Kết luận 

Bài báo đã tổng hợp các kiến thức về nguyên lý 

hoạt động, ứng dụng của công nghệ khuấy siêu âm; 

đưa ra phương pháp thiết kế đầu rung. Các tác giả đã 

sử dụng phần mềm CARD để thiết kế chế tạo đầu rung 

hợp kim nhôm A7075. Đầu rung được gia công và thử 

nghiệm trên một số mẫu hỗn hợp dung dịch cho kết 

quả tốt vượt trội so với khuấy thủ công cả về thời gian 

Bảng 1. Thành phần hóa học của nhôm A7075 

 

Bảng 2. Đặc tính cơ lý của nhôm A7075 

 

 

Hình 6. Đầu rung sau khi gia công 

 
Hình 7. Máy khuấy siêu âm 20kHz với khuôn hàn 

Bảng 3. Mẫu 01: Hỗn hợp nước trà - Dầu diesel 

 

Bảng 4. Mẫu 02: Hỗn hợp Sữa tắm - Sữa cam - Dầu 

diesel 
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và chất lượng dung dịch thu được. 

Kết quả này có thể hướng đến việc sản xuất và nội 

địa hóa sản phẩm đầu rung siêu âm với vật liệu thay 

thế là hợp kim nhôm A7075. Đồng thời có thể nghiên 

cứu chế tạo các ứng dụng khác của khuấy siêu âm 

như:  

- Chế tạo bộ hòa trộn nhiên liệu online cho động 

cơ diesel sử dụng nhiên liệu hỗn hợp; 

- Chế tạo các máy pha chế siêu âm; 

- Máy trích ly sử dụng công nghệ siêu âm. 
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Tóm tắt 

Các nghiên cứu về màng phân phối trên cánh 

phun (cánh tĩnh) tuabin thường sử dụng mô hình 

dạng trụ tròn đối với khu vực mũi cánh và mô hình 

dạng tấm phẳng đối với khu vực lưng hoặc bụng 

cánh. Do sự tương tác giữa dòng phun và dòng 

ngang, khu vực lưng hoặc bụng cánh có hệ số trao 

đổi nhiệt cục bộ tăng lên rõ rệt. Hệ số này có thể 

được tính toán bằng mô phỏng CFD hoặc thực 

nghiệm, tuy nhiên sai số kết quả mô phỏng trong 

các công trình đã công bố hiện nay còn tương đối 

lớn khi sử dụng phương pháp RANS. Qua việc 

phân tích ưu và nhược điểm của các phương pháp 

thực nghiệm thường được sử dụng (nhiệt độ ổn 

định theo thời gian, nhiệt độ diễn biến theo thời 

gian và dao động nhiệt độ - TOIRT), bài báo đề 

xuất phương pháp xây dựng mô hình thực nghiệm 

xác định hệ số trao đổi nhiệt cho mô hình màng 

phân phối trên cánh phun tuabin theo nguyên lý 

dao động nhiệt độ. 

Từ khóa: Tuabin, hệ số trao đổi nhiệt, TOIRT, 

thực nghiệm. 

Abstract 

Studying the jet impingement cooling method on 

turbine vane often uses cylindral models for the 

edge tip zone and flat plate models for the 

midchord region. At the midchord region, there is 

an interaction between the jet flow and the 

crossflow and as such the local heat transfer 

coefficient increases markedly. The heat transfer 

coefficient can be determined by CFD simulation 

or experiment, but the current literatures show 

that the simulation uncertainty is still relatively 

high. Through analyzing the advantages and 

disadvantages of common experimental methods 

utilized in the current lieterature (e.g. stational 

temperature with time, Transient Liquid Crystal 

Technique and Temperature Oscillation Infra-Red 

Thermography - TOIRT), an experiment system 

was developed in this work to determine the heat 

transfer coefficient for a jet impingement plate of 

turbine nozzles guide vane by TOIRT method. 

Keywords: Turbine, heat transfer coefficient, 

TOIRT, jet impingement plate. 

1. Mở đầu 

Màng phân phối là một chi tiết hợp kim chịu nhiệt 

dạng ống, được đặt vào bên trong cánh tuabin nhằm 

thổi dòng không khí làm mát tốc độ lớn tới các vùng có 

nhiệt độ cao như mũi cánh hoặc lưng, bụng cánh. Nó là 

một trong các phương pháp làm mát tin cậy và hiệu quả 

cho cánh phun, hệ số trao đổi nhiệt cục bộ tăng tới 

1000÷3000 (W/m2K), cánh có thể hoạt động trong 

dòng khí có nhiệt độ toàn phần lên tới 1400oC [1]. 

Để giảm bớt độ phức tạp và cô lập một số thông 

số, các nghiên cứu về đặc tính trao đổi nhiệt của cánh 

sử dụng màng phân phối thường sử dụng các mô hình 

có hình dạng cơ bản, đơn giản hơn. Mô hình nghiên 

cứu màng phân phối ở khu vực mũi cánh thường đưa 

 

Hình 1. Mô hình màng phân phối nhiều lỗ chịu ảnh 

hưởng của dòng ngang 

D - Đường kính lỗ phun; S - khoảng cách giữa các lỗ; 

H - khoảng cách giữa màng phân phối và bề mặt cần 

làm mát (tấm đích). 
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về dạng hình trụ tròn hoặc hình thang. Tại khu vực 

lưng hoặc bụng cánh, do bán kính cong của lưng và 

bụng cánh lớn hơn nhiều so với đường kính lỗ phun 

nên màng phân phối đưa về mô hình tấm phẳng như 

trên Hình 1 [2]. Bài báo này tập trung nghiên cứu 

màng phân phối dạng tấm phẳng ở khu vực lưng 

(bụng) cánh, nơi có tương tác giữa dòng phun và dòng 

ngang. 

Các màng phân phối có kích thước hình học khác 

nhau, hoạt động trong điều kiện nhiệt độ và tính chất 

dòng môi chất rất khác nhau nên để đảm bảo tính tổng 

quát, nhiều công trình sử dụng lý thuyết đồng dạng để 

biểu diễn kết quả hệ số trao đổi nhiệt qua hệ số không 

thứ nguyên Nusselt. 

              
hD

Nu


                (1)                                                                              

Trong đó: D - Đường kính lỗ phun, m; λ - Hệ số 

dẫn nhiệt của môi chất, W/mK; h là hệ số trao đổi 

nhiệt giữa dòng môi chất và bề mặt tấm đích, 

(W/m2K). 

Ngoài thông số vật lý của dòng môi chất, Nu còn 

phụ thuộc vào một số thông số hình học H/D, S/D; 

Re ju D  – số Reynold của dòng phun, VR=uj/uc - 

tỷ số vận tốc dòng phun/dòng ngang [1]. Để nghiên 

cứu vấn đề này, đã có các công trình nghiên cứu trên 

mô hình 1 lỗ [3-6]. Ngoài ra, cũng có một số công 

trình nghiên cứu trên mô hình nhiều lỗ có đề cập đến 

dòng ngang nhưng chỉ đo được hệ số trao đổi nhiệt ở 

một số ít các điểm do sử dụng hữu hạn các cặp cảm 

biến nhiệt độ [7], không xác định được chính xác các 

giá trị Nu cực đại khi nó đã lệch khỏi tâm lỗ phun, 

không có bức tranh toàn cảnh về diễn biến Nu trên 

toàn tấm. 

Để xác định hệ số trao đổi nhiệt trên mô hình màng 

phân phối, các tác giả sử dụng hoặc bằng phương pháp 

mô phỏng lý thuyết CFD [6, 8] hoặc bằng thực nghiệm, 

tuy nhiên việc mô phỏng còn có sai số lớn nên cần 

kiểm chứng bằng các kết quả thực nghiệm [9-11]. 

Việc thực nghiệm xác định hệ số trao đổi nhiệt thường 

sử dụng ba phương pháp: phương pháp nhiệt độ ổn 

định theo thời gian, nhiệt độ biến thiên theo thời gian 

và dao động nhiệt độ (TOIRT). 

Khi đo hệ số trao đổi nhiệt bằng phương pháp 

nhiệt độ ổn định theo thời gian (phương pháp 1), bề 

mặt tấm đích cần có thông lượng nhiệt q phân bố đều 

và là hằng số theo thời gian. Thông thường sẽ dùng 

một tấm gia nhiệt để sấy nóng tấm đích, sau đó thổi 

dòng không khí có nhiệt độ thấp hơn vào bề mặt tấm 

đích và đo nhiệt độ các điểm trên bề mặt. Để đo nhiệt 

độ bề mặt có thể dùng camera nhiệt (IR Camera) [11] 

hoặc tấm chỉ thị màu (TLC) kết hợp với camera kỹ 

thuật số [8, 9, 12], trước đây có thể dùng cảm biến 

nhiệt độ (hiện nay ít dùng vì chỉ đo được rất ít điểm) 

như [3, 4]. Phương pháp này có độ chính xác cao, 

nguyên lý tính toán, xử lý số liệu đơn giản nhất. 

Nhưng khó khăn gặp phải là chiều dày của tấm đích 

phải rất mỏng (khi sử dụng IR camera và TLC - để có 

thể coi nhiệt độ hai bề mặt bằng nhau), đồng thời 

nguồn điện duy trì tấm gia nhiệt có cường độ dòng rất 

cao (lớn hơn 50A [6], có khi hơn 100A [12]). 

Để loại bỏ khó khăn liên quan đến việc gia nhiệt 

trong phương pháp 1, một số tác giả sử dụng phương 

pháp nhiệt độ diễn biến theo thời gian (The transient 

liquid crystal thermography technique) - phương pháp 

2. Phương pháp này được xây dựng từ phương trình 

cân bằng nhiệt lượng giữa nhiệt lượng cấp vào, nhiệt 

lượng làm tăng nhiệt độ thành vách và nhiệt lượng 

trao đổi với dòng không khí thổi ra từ màng phân phối 

(có thể có thêm nhiệt lượng trao đổi với môi trường). 

Phương pháp 2 sử dụng tấm chỉ thị màu TLC và 

camera kỹ thuật số để hiển thị và ghi lại diễn biến nhiệt 

độ theo thời gian [13, 14]. Khó khăn lớn nhất là đòi hỏi 

phần mềm để trích xuất nhiệt độ từ ảnh chụp có độ 

chính xác cao, cần xây dựng và hiệu chỉnh thang đo có 

dải hẹp và không tuyến tính [15], đặc biệt gần như chỉ 

có thể nghiên cứu trên mô hình một dòng đầu vào. 

Công trình [16] đề xuất phương pháp dao động 

nhiệt độ (The Temperature Oscillation Infra-Red 

Thermography) - phương pháp 3 (TOIRT) để đo hệ số 

trao đổi nhiệt đối lưu dựa vào dữ liệu duy nhất là nhiệt 

độ thành vách đo bằng camera hồng ngoại (IR 

camera). Từ độ trễ pha giữa nhiệt độ bề mặt tấm kim 

loại so với xung nguồn nhiệt cưỡng bức cấp vào 

(thường dùng đèn halogen) có thể tính toán ra hệ số 

trao đổi nhiệt. 

Phương pháp TOIRT không phụ thuộc vào cường 

độ nguồn nhiệt, không đòi hỏi nguồn nhiệt phân bố 

đồng đều trên bề mặt tấm (như phương pháp 1), thời 

gian đo dài (tần số f=0,01Hz ÷0,2Hz) nên không đòi 

hỏi tốc độ chụp cao (như phương pháp 2) [10, 17]. 

Đồng thời phương pháp này không đòi hỏi sử dụng 

tấm kim loại mỏng (tới vài chục μm như phương pháp 

1) hoặc tấm kính chuyên dụng (như phương pháp 2), 

do đó có khả năng nghiên cứu cho các bề mặt có gân, 

gờ, rãnh. 

Tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm là số 

lượng ảnh nhiệt rất lớn trong một lần đo, trung bình 
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cần đo 3÷5 chu kỳ, xử lý số liệu từ vài trăm bức ảnh 

[10], đòi hỏi thời gian và tài nguyên máy tính lớn. 

Đồng thời, độ chính xác của thuật toán xác định độ trễ 

pha quyết định tới độ chính xác của kết quả hệ số trao 

đổi nhiệt, cần có phương pháp đồng bộ thời gian của 

ảnh chụp và nguồn bức xạ. Bên cạnh đó cũng cần xác 

định thời gian trễ nhiệt của chính bản thân đèn halogen, 

có thể lên tới 100÷150 (ms) [10] với đèn công suất 

50÷150 (W) hoặc tới 229ms khi công suất đèn 500W 

[17]. 

Từ phân tích những ưu nhược điểm của ba phương 

pháp trên, bài báo lựa chọn phương pháp TOIRT để 

xây dựng hệ thống thực nghiệm xác định hệ số trao 

đổi nhiệt cho màng phân phối cánh phun động cơ 

tuabin khí. 

2. Mô hình toán học của phương pháp TOIRT 

Sơ đồ nguyên lý đo hệ số trao đổi nhiệt bằng 

phương pháp TOIRT được thể hiện trên Hình 2a. Việc 

đồng bộ thời gian giữa camera nhiệt và nguồn nhiệt 

được thực hiện nhờ máy hiện sóng và thiết bị đồng bộ. 

Dữ liệu nhiệt độ trước và sau biến đổi Fourier tại mỗi 

điểm có dạng như Hình 2b. 

Khi cấp thông lượng nhiệt q từ nguồn nhiệt 

(thường là đèn halogen) biến thiên theo vận tốc góc ω 

thì dữ liệu nhiệt độ tức thời tại mỗi điểm cũng biến 

thiên có tính tuần hoàn theo thời gian (Hình 2b). Đối 

với thành vách mỏng và đồng nhất có hệ số khuếch 

tán nhiệt a (m2/s), đồng thời bỏ qua dòng nhiệt khuếch 

tán theo chiều x và y, ta có phương trình dẫn nhiệt một 

chiều theo thời gian [10, 16]: 

2

2

T T
a

t z

 


 
 (2) 

Trong đó: t - Thời gian; z - Tọa độ theo chiều dày 

của tấm (Hình 2a). 

Điều kiện biên trong trường hợp này là phương 

trình cân bằng nhiệt tại hai bề mặt của tấm (với z=0 

và z=δ) [16, 17]: 
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Trong đó: h, hδ - Tương ứng là hệ số trao đổi nhiệt 

cần tìm (tại mặt được tăng cường trao đổi nhiệt) và tại 

mặt ngoài (mặt IR chụp ảnh) (Hình 2a); ω - Vận tốc 

góc của nguồn nhiệt, và q0 - Biên độ dao động của 

nguồn nhiệt. 

Nhiệt độ bề mặt tấm kim loại phụ thuộc vào các yếu 

tố chính: hệ số trao đổi nhiệt ở cả hai phía của tấm h và 

hδ, thông số hình học (độ dày δ), thông số vật lý (hệ số 

dẫn nhiệt λ, nhiệt dung riêng C, hệ số khuếch tán nhiệt 

a) của tấm kim loại và thông lượng nhiệt cưỡng bức q 

truyền tới tấm kim loại (Hình 2a). Khi các thông số hình 

học, vật lý của tấm kim loại không đổi thì dữ liệu về 

nhiệt độ theo thời gian, thông lượng nhiệt q và hệ số 

trao đổi nhiệt có mối quan hệ trực tiếp với nhau, đây là 

nguyên lý tính toán của phương pháp này. 

Công trình [16] đã trình bày các bước biến đổi 

trung gian để thu được hàm số biểu diễn mối quan hệ 

giữa độ trễ pha φ(z) ở bề mặt bức xạ (z=δ) với hệ số 

trao đổi nhiệt h theo phương trình: 

   

2 2

1 2 3

2 3 3

0 1 2 3

tan

2 2

2 1 2 1 2 4

z

c c c

r c r c c c




  

   




 


    

  (5) 

Trong đó: r, ψ, ξ và c0, c1, c2, c3 được xác định theo 

phương trình (6) [10, 16]; 

 

a) 

 

b) 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống đo xác định hệ số trao đổi 

nhiệt bằng phương pháp TOIRT  

a - Mô hình nguyên lý của Wandelt và Roetzel [16]; 

b - Diễn biến dao động nhiệt độ đặc trưng tại một 

điểm theo thời gian [10]. 
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(7) 

Ở đây hàm sinh(x) và cosh(x) là các hàm 

hyperbolic: sinh(x)=(ex-e-x)/2; cosh(x)=(ex+e-x)/2.  

Việc đồng bộ, xác định độ trễ của đèn halogen 

được thực hiện bằng phương pháp bán vô hạn (một 

mặt có h ≈ 0W/m2K), xác định được thời gian trễ của 

đèn halogen 500W sử dụng trong mô hình thực 

nghiệm này tdelay=0,205s. 

3. Xây dựng hệ thống thực nghiệm TOIRT 

3.1. Xây dựng sơ đồ trang thiết bị 

Sơ đồ thực nghiệm được trình bày trên Hình 3 

trong đó gồm 2 phần chính: kênh của dòng phun và 

dòng ngang. Để tạo dòng khí cho dòng phun, hệ thống 

sử dụng máy thổi khí công suất định mức 0,8kW đi 

kèm bộ điều chỉnh công suất. Lưu lượng không khí 

được đo theo nguyên lý chênh áp qua tấm tiết lưu I 

(ISO 5167-1:2003 [18]). Mức chênh áp được đo bằng 

thiết bị 2 - Kimo MP 210G gắn bộ áp kế vi sai MPR 

10000 - có dải đo đến 10000Pa, độ phân giải 1Pa, độ 

chính xác ±0,2% hoặc ±10Pa [19]. Ống đo có đường 

kính trong Dinside=30mm, tùy thuộc vào lưu lượng khí 

chảy qua mà lỗ tiết lưu có đường kính dorifice=7mm, 

10mm hoặc 15mm, được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 

5167-2:2003 [20].  

Để ổn định dòng cho dòng phun sử dụng khoang 

ổn định 5 kích thước 250x250x400 (mm) có màng san 

dòng 6 ở giữa. Các lỗ phun đường kính 5mm được 

khoan trên tấm mica II có độ dày 6mm, tỷ số giữa độ 

dày và đường kính lỗ nằm trong dải thường gặp của 

màng phân phối thực trên cánh tuabin. 

Kênh của dòng ngang bao gồm quạt 15 công suất 

240W đi kèm bộ điều chỉnh công suất, khoang ổn định 

áp suất 14 kích thước 350x350x350 (mm), ống dẫn 

dòng ngang bằng mica có mặt cắt hình chữ nhật, kích 

thước trong là Hx250mm (H khoảng cách từ màng 

phân phối tới bề mặt tấm đích), chiều dài tính tới tấm 

kim loại là 500mm, sau đó đường dẫn không khí ra 

môi trường có chiều dài 250mm. Trước quá trình đo, 

vận tốc dòng ngang được khảo sát tại 10 điểm theo 

trục y bằng thiết bị E-Instruments E8500 plus, kết quả 

cho thấy tại khu vực từ tâm đến vị trí cách thành 

10mm vận tốc lệch nhau không đáng kể và có thể coi 

chúng bằng nhau. 

Khi thực nghiệm, thiết bị Testo 425 được sử dụng 

để đo vận tốc và nhiệt độ của dòng chảy ở đường tâm 

của kênh dẫn (Hình 3). Thiết bị Testo 425 có dải đo 

vận tốc từ 0 đến 20m/s, độ nhạy 0,01m/s, sai số 

±0,03m/s (hoặc ±5%), dải đo nhiệt độ từ -20÷70oC, độ 

nhạy 0,1oC, sai số ±0,5oC khi nhiệt độ trong dải 

0÷60oC [21]. Để cân bằng nhiệt độ giữa dòng phun và 

dòng ngang thì cửa hút của quạt 15 có lắp đặt bộ sấy 

16 (kiểu điện trở) cùng bộ điều khiển đi kèm, sai lệch 

nhiệt độ giữa hai dòng được duy trì nhỏ hơn 0,2oC 

(theo dõi bằng cảm biến nhiệt số 3 và testo 425 số 15). 

 

Hình 3. Sơ đồ thực nghiệm 

I - Lỗ tiết lưu; II - Màng phân phối; 1 - Máy thổi khí; 2 - Áp kế vi sai Kimo MP 210G; 3 - Nhiệt kế điện tử; 4 - Áp kế; 5 - Hộp 

ổn định dòng; 6 - Màng san dòng; 7 - Ống dẫn khí; 8 - Tấm kim loại; 9 - Đèn halogen; 10 - Camera nhiệt FLIR i7; 11 - Máy 

tính; 12 - Thiết bị điều khiển; 13 - Testo 425; 14 - Hộp cấp khí cho dòng ngang;  

15 - Quạt thổi; 16 - Bộ sấy. 
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Tấm kim loại được dùng làm tấm đích có kích thước 

250x250x1 mm. 

Để cung cấp xung nhiệt cho tấm kim loại, sử dụng 2 

bóng đèn halogen 500W được điều khiển bởi mạch điện 

tử, chu kỳ có thể thay đổi trong dải 5÷60s. Trong thử 

nghiệm này, tác giả lựa chọn chu kỳ p=30s, vì theo công 

trình [10] ξ cần nhỏ hơn 0,5, ở đây ξ=0,09, đồng thời hệ 

số trao đổi nhiệt không thứ nguyên ψ cần nằm trong dải 

0,1÷10. 

Nhiệt độ trên bề mặt tấm kim loại được đo bằng 

camera nhiệt loại Flir i7, có dải đo -20÷250oC, độ 

nhạy nhiệt <0,1oC, độ chính xác ±2%, ống kính có tiêu 

cự f=6,76mm, trường nhìn 29o, hình ảnh có độ phân 

giải 240x240 pixels, tần số đo 9Hz [22]. 

3.2. Xử lý số liệu và tính toán hệ số trao đổi nhiệt 

Số liệu thu được từ thực nghiệm là ma trận ảnh 

nhiệt ba chiều ghi lại diễn biến nhiệt độ tấm kim loại 

(chiều thứ 1 và 2 - nhiệt độ tại từng điểm tọa độ tấm 

kim loại (x, y); chiều thứ 3 là số thứ tự frames thể hiện 

cho thời gian (i)). Từ các dữ liệu này cần xây dựng 

được đồ thị của nhiệt độ tại từng điểm trên bề mặt 

ngoài, kết hợp với việc đồng bộ dữ liệu với dao động 

của nguồn nhiệt (đèn halogen) để xác định độ trễ pha 

φ của nhiệt độ tại các điểm trên bề mặt ngoài tấm kim 

loại. Khi đã biết độ trễ pha φ, việc xác định hệ số trao 

đổi nhiệt h được thực hiện bằng cách giải phương trình 

(5). Cuối cùng, dùng phương trình (1) để biến đổi giá 

trị h thành kết quả ở dạng hệ số Nusselt có tính tổng 

quát cao hơn. Trình tự các bước xử lý số liệu được thể 

hiện trên Hình 4. 

4. Kết quả và bàn luận 

4.1. Kiểm tra sự hội tụ của kết quả 

Mỗi chế độ thực nghiệm được đo 3 lần, kết quả thu 

được từ thực nghiệm này là phân bố Nu trên toàn bộ 

bề mặt tấm đích (Hình 5). Với độ phân giải của camera 

nhiệt, ma trận Nu thu được có kích thước 230x170, 

tức là xmax=230, ymax=170. 

Kết quả đo Nu trên đường y = 0 (Hình 5) đều có 

mức độ sai lệch so với trung bình cộng dưới 5%Numax 

(Hình 6). Kết quả Nusselt trung bình trên đường y = 0 

Nuave sai lệch so với giá trị trung bình của cả 3 lần đo 

aveNu dưới 3% ( 100
aveave

ave

ave

Nu Nu
Nu

Nu



 <3%) 

 

Hình 4. Sơ đồ các bước xử lý số liệu thực nghiệm 

[xmax*ymax] - Kích thước khung ảnh nhiệt; imax - Tổng số ảnh; T[xmax ymax imax], T’[xmax ymax imax] - Dữ liệu nhiệt độ ở dạng 

ma trận kích thước xmax*ymax*imax trước và sau bù trôi dữ liệu; φ[xmax ymax], φ’[xmax ymax] - Dữ liệu độ trễ pha ở dạng ma trận 

kích thước xmax*ymax trước và sau khi thêm các thành phần hiệu chỉnh; Tave(i) - Nhiệt độ trung bình của toàn tấm ở thời điểm chụp 

ảnh thứ i; φnullphase - Độ lệch pha giữa thời điểm t=0 của đèn halogen và của camera nhiệt; Δφdelay - Độ trễ nhiệt của đèn halogen. 

 
Hình 5. Kết quả Nu được ở chế độ TN2.2a (1x3 lỗ: 

Rej=13000, VR=7, H/D=2, S/D=10) 
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(Hình 7). Như vậy có thể kết luận rằng, thực nghiệm 

bằng phương pháp TOIRT cho kết quả hội tụ. 

4.2. Kiểm nghiệm kết quả so với các công trình 

đã công bố 

Với cùng trường hợp số Reynolds của dòng phun 

Rej=25000 khi không có dòng ngang (Hình 8), kết quả 

thử nghiệm và mô phỏng được kiểm nghiệm với dữ 

liệu trong công trình [9]. Ở đây Carlo Carcasi đưa ra 

kết quả khi sử dụng phương pháp 2 - nhiệt độ diễn 

biến theo thời gian (đường ‘Exp - [Carcasci et al. 

2016]’). Đường thực nghiệm (đường ‘Exp-TOIRT-

TN01’) luôn nằm trong đường biên độ sai số 

10%Numax, đa phần sai lệch với [9] dưới 10%. Sai số 

tại tâm lỗ so với kết quả của [9] rơi vào khoảng 10%, 

sai số của Nuave khoảng 10%. 

Với trường hợp có dòng ngang (Rej=13400, 

H/D=2, VR=7), đường kết quả thực nghiệm bằng 

phương pháp TOIRT (đường Exp-TOIRT-TN02) bám 

sát đường kết quả của công trình [6] với biên độ sai số 

10%Numax (Hình 9). Tại vùng x/D=2,5÷3,5 và x/D<-

1 sai lệch vượt ngưỡng này, nhưng cũng không quá 

15%Numax. Sai số tại tâm lỗ so với [6] chỉ là 2%, còn 

Nuave sai lệch 10,3%. 

Nguyên nhân có sai số giữa kết quả thực nghiệm 

trong bài báo so với các kết quả đã công bố [6, 9] do: 

Bài báo và công trình [6, 9] sử dụng phương pháp thực 

nghiệm khác nhau; còn một số điều kiện thực nghiệm 

mà bài báo này cũng như [6, 9] chưa phân tích tới như 

độ nhám bề mặt tấm đích, tỷ số nhiệt độ thành vách 

và dòng khí,...; Sử dụng các thiết bị đo khác nhau cũng 

là một trong các nguyên nhân dẫn đến sai số giữa các 

công trình. 

5. Kết luận 

Từ các phân tích và kết quả thu được, bài báo đưa 

ra được một số nhận định sau: 

Phương pháp TOIRT là một trong những phương 

pháp xác định hệ số trao đổi nhiệt có nhiều ưu điểm; 

Bài báo đã xây dựng thành công mô hình thực 

nghiệm theo nguyên lý TOIRT xác định hệ số trao đổi 

nhiệt cho mô hình màng phân phối nhiều lỗ có xét đến 

tương tác giữa dòng phun và dòng ngang. Kết quả thu 

được từ mô hình có độ hội tụ, sai lệch giữa các kết quả 

so với giá trị trung bình dưới 5%; 

Kết quả thực nghiệm được kiểm chứng thông qua 

các kết quả đã công bố [6, 9] với sai số khoảng 10%; 

 

Hình 6. Độ hội tụ kết quả của 3 lần đo ở chế độ 

TN2.2a (1x3 lỗ Rej=13000, VR=7, H/D=2, S/D=8) 

 

Hình 7. Sai lệch giữa Nusselt trung bình Nuave trên 

đường y=0 tại các lần đo ở chế độ TN2.2a 

 

Hình 8. Kiểm nghiệm kết quả thực nghiệm TN 0.1 

bằng [9] với biên độ sai số 10%Numax (Rej=25000, 

H/D=2, VR=∞) 

 

Hình 9. Kiểm nghiệm kết quả thực nghiệm TN 0.2 bằng 

[6] với biên độ sai số 10%Numax (Rej=13400, H/D=2 và 

VR=7) 
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Có thể sử dụng mô hình thực nghiệm này để tiến 

hành nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số hình học 

và khí động tới hệ số trao đổi nhiệt của màng phân 

phối trên cánh phun tuabin. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về 

ảnh hưởng của nhiệt độ hoá già đến tổ chức và độ 

cứng của hợp kim Al-5Zn-3.5Mg-1.2Cu sau khi 

được làm nhỏ mịn hạt bằng đất hiếm Việt Nam 

chứa La, Ce. Bằng các kết quả phân tích tổ chức 

như hiển vi quang học, XRD và SEM đã xác định 

được tổ chức và độ cứng của hợp kim trước và sau 

hoá già. Kết quả thử nghiệm cho thấy hợp kim sau 

khi được biến tính với 0,21% La + 0,16% Ce cỡ 

hạt giảm từ ≈ 66 µm xuống còn ≈ 48µm. Kết hợp 

chế độ xử lý nhiệt mẫu gồm ủ đồng đều hoá tại 

nhiệt độ 480oC trong 16 giờ+ tôi mẫu ở 480oC 

trong 2 giờ, sau đó tiếp tục hoá già tại 120oC trong 

6 giờ. Phân tích tổ chức mẫu sau khi hóa già cho 

thấy cỡ hạt là ≈ 41,5μm, trong khi đó kích thước 

hạt mẫu sau tôi ≈ 38,7μm. Ngoài ra tổ chức sau 

hoá già còn quan sát được một số pha liên kim của 

Zn, Mg, Cu như η(MgZn2) và pha S(Al2CuMg) 

phân bố trong nền α-Al. Sau hóa già, độ cứng pha 

α và pha liên kim lần lượt đạt giá trị lớn nhất là 

126 và 150HV. 

Từ khóa: Hoá già, độ cứng, cỡ hạt, pha liên kim, 

đất hiếm. 

Abstract 

The article presents about influence of aging 

temperature on the microstructure and hardness 

of Al-5Zn-3.5Mg-1.2Cu alloy after modification 

by Vietnam’s rare-earth, containing elements La, 

Ce. By analytical results of structure such as 

optical microscopy; XRD and SEM, the 

microstructure have identified. After modification 

by 0,21%La + 0,16%Ce, the grain size of this 

alloy is 48µm compare than the non-modification 

alloy. The experiment result shows that the heat 

treatment process of this alloy was annealing, 

quenching and aging, the aging process was 

determined at temperature 120oC in 6 hours. After 

that, the grains size of modified alloy and aging 

treatment was ≈ 41,5μm meanwhile this value of 

the sample after quenching  ≈ 38,7 μm. In 

addition, after aging process the microstructure of 

alloy has intermetallic phases of Zn, Mg, Cu 

elements such as η(MgZn2) và S(Al2CuMg) phases 

distributed in the α-Al matrix. The hardness of α 

phase and intermetallic phase are 126 and 150HV. 

Keywords: Sging, hardness, grain size, 

intermetallic phases, Rare-earth. 

1. Mở đầu 

Hợp kim Al-5Zn-3.5Mg-1.2Cu tương đương mác 

7475 (AA), được ứng dụng rất rộng rãi trong công 

nghiệp hàng không, ô tô, xe máy,... là những lĩnh vực 

có nhiều chi tiết được chế tạo từ hợp kim này. Đặc biệt 

là khi được biến tính kết hợp với xử lý nhiệt  

Cũng theo nghiên cứu của [1] cho thấy khi xử lý 

nhiệt ở chế độ T6 (sau khi hóa già) thì trong hợp kim 

hình thành nên pha η có cấu trúc nhỏ mịn và phân tán 

ở trong nền.  

Các nguyên tố hợp kim hòa tan vào nhôm tạo nên 

dung dịch rắn α và tạo ra nhiều pha liên kim. Do vậy, 

tổ chức tế vi hợp kim Al-Zn gồm các pha liên kim trên 

nền dung dịch rắn α. Các pha liên kim chính thường 

gặp trong hợp kim này là pha (MgZn2), T 

(Al2Mg3Zn3), S (Al2CuMg) và θ (Al2Cu) được đưa ra 

trong Bảng 1. Trong đó, các pha η (MgZn2), T 

(Al2Mg3Zn3), S (Al2CuMg) đều là các pha hóa bền. Pha 

η và T đóng vai trò chủ yếu còn pha S là pha hóa bền 

phụ, sở dĩ như vậy là vì hiệu quả hóa bền khi hóa già 

do Cu gây ra trong hợp kim này nhỏ, Cu với hàm lượng 

nhỏ chủ yếu hóa bền dung dịch rắn. Khi nung nóng để 

tôi, các pha η, T và pha S hòa tan vào dung dịch rắn α 

và khi tôi (làm nguội nhanh) sẽ tạo thành dung dịch rắn 

α quá bão hòa nguyên tố hợp kim. Khi hóa già nhân tạo, 

từ dung dịch rắn α quá bão hòa tiết ra các phần tử phân 

tán với kích thước nhỏ mịn của các pha η, T và S, gây 

ra hiệu ứng hóa bền cao. Như vậy, nguyên nhân gây ra 
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độ bền cao của hợp kim Al-Zn chính là trong nó có 

lượng chứa của các nguyên tố Zn, Mg và Cu khá cao, 

chúng có tác dụng tốt đến quá trình tiết pha khi hóa già. 

Hóa già nhân tạo hợp kim Al-Zn thường thực hiện ở 

100 160oC trong thời gian 10  30 (giờ). 

Với hợp kim nhôm hệ Al-Zn-Mg-Cu, pha trung 

gian hóa bền là các pha η’ và η. Cơ tính tốt nhất của 

hợp kim sẽ đạt được khi trong hợp kim tồn tại pha η’ 

và η nhỏ mịn phân tán đều trên nền dung dịch rắn. 

Vùng GP, pha η’ và η được tạo mầm và phát triển ở 

các nhiệt độ khác nhau, do đó để tối ưu hóa về tính 

chất (độ bền, độ dẻo, tính ăn mòn, độ bền mỏi,…) thì 

quá trình hóa già (nhiệt độ, thời gian) cần được điều 

chỉnh, lựa chọn thích hợp. Nhiệt độ của hệ biểu thị 

mức độ dao động của các nguyên tử xung quanh vị trí 

cân bằng. Càng tăng nhiệt độ các nguyên tử dự trữ 

năng lượng càng cao, càng lệch ra khỏi vị trí cân bằng 

và quá trình hóa già xảy ra càng dễ dàng hơn. Khi thay 

đổi nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hóa dung 

dịch rắn quá bão hòa. Quá trình phân hóa này sẽ bị chi 

phối bởi hệ số khuếch tán và độ quá bão hòa của dung 

dịch rắn. Khi tăng nhiệt độ, độ quá bão hòa giảm 

nhưng hệ số khuếch tán tăng. Nếu giảm nhiệt độ, quá 

trình xảy ra theo chiều ngược lại nghĩa là hệ số khuếch 

tán giảm đi trong khi độ quá bão hòa tăng. Ảnh hưởng 

của nhiệt độ và thời gian tới tiến trình tiết pha hóa bền 

khi thực hiện quá trình hóa già hợp kim Al-Zn được 

thể hiện rõ hơn trên Hình 1.  

Qua giản đồ nhận thấy, quá trình phân hóa xảy ra 

tại các mức nhiệt độ khác nhau có thể xảy ra như sau: 

Khi hóa già ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ nhỏ hơn 

150oC: α quá bão hòa → vùng GP → η’ (và các pha 

S’, T’) → η (và các pha S, T) → tích tụ [10]–[12]. 

Khi tăng nhiệt độ hóa già (hơn 180oC), có thể bỏ 

qua một vài giai đoạn phân hóa trung gian: α quá bão 

hòa → η’ (và các pha S’, T’) → η (và các pha S, T) → 

tích tụ [10]. 

Ở nhiệt độ cao hơn (lớn hơn 350oC) quá trình hóa 

già chỉ xảy ra hai giai đoạn: α quá bão hòa → η (và 

các pha S, T) → tích tụ [3]. 

Tuy nhiên, trong số các công trình nghiên cứu hiện 

nay chưa thấy có phân tích về ảnh hưởng của La và 

Ce đến tổ chức và cơ tính của hợp kim Al-5Zn-3.5Mg-

1.2Cu đặc biệt là sau khi hóa già. Đây cũng chính là 

nội dung chính mà bài báo công bố. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết chọn chế độ nhiệt luyện 

Ủ đồng đều hoá: Mục đích chính của giai đoạn xử 

lý nhiệt này khử bỏ tổ chức tế vi ở trạng thái đúc của 

hợp kim nghiên cứu. Đối với hợp kim Al-Zn-Mg-Cu, 

các nguyên tố hợp kim hóa như Cr; Mn và Zr hình 

thành pha liên kim trong quá trình đồng nhất hóa, điều 

này có ảnh hưởng đến giảm kích thước hạt và kết tinh 

lại ở nhiệt độ cao. Căn cứ vào giản đồ pha, nhiệt độ ủ 

Bảng 1. Các pha liên kim loại thường gặp trong hợp kim Al-Zn [2, 4, 5] 

Tên pha Công thức 

θ Al2Cu 

S AlCuMg (Al2CuMg, Al6Mg4Cu, Al5Mg2Cu6, Al6Cu4Mg2…) 

T AlMgZn (Al2Mg3Zn3, Al2Zn2Mg, Al6Mg11Zn11, AlMg4Zn11…) 

η (hay ký hiệu M) MgZn2 

η’ (hay ký hiệu Z) MgZn2, Mg4Zn7, Mg2Zn11… 

N Al7Cu2Fe, Al23CuFe4… 

E Al18Mg3Cr2, Al12Mg2Cr… 

 

 

Hình 1. Giản đồ TTT của hợp kim Al-Zn [3] 
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đồng đều hóa được thực hiện trong khoảng 450÷ 

500oC 

Tôi: Mục đích của quá trình tôi nhằm tạo ra dung 

dịch rắn quá bão hòa các nguyên tố hợp kim. Trong 

quá trình nung tôi, các pha liên kim sẽ hòa tan vào nền 

dung dịch rắn của nhôm và tạo ra dung dịch rắn quá 

bão hòa sau khi làm nguội nhanh với tốc độ nguội lớn 

hơn tốc độ nguội tới hạn của hợp kim nhôm. Nhiệt độ 

tôi của hợp kim Al-Zn-Mg-Cu nói chung hay hợp kim 

B95 nói riêng nằm trong khoảng 450÷490oC [7]. 

Hoá già: Hóa già là phương pháp xử lý nhiệt hợp 

kim sau khi tôi không có chuyển biến thù hình. Sau 

khi tôi, hợp kim có tổ chức là dung dịch rắn quá bão 

hòa với hiệu quả tăng bền không cao, vì vậy hợp kim 

sau tôi phải được hóa già. Hóa già 1 cấp hợp kim 

nhôm hệ Al-Zn-Mg-Cu là chế độ hóa già phổ biến, 

thường được tiến hành ở nhiệt độ 100÷160oC (chế độ 

hóa già truyền thống, ký hiệu T6). 

2.2. Các bước tiến hành thực nghiệm 

Hợp kim Al-5Zn-3.5Mg-1.2Cu được tiến hành 

nấu trong lò trung tần và tiến hành hợp kim hóa La, 

Ce. Mẫu nghiên cứu được chia thành 2 nhóm: Có 

(La+Ce) và không có (La+Ce) với thành phần hoá học 

như ở Bảng 2. 

Sau quá trình nấu luyện và biến tính, mẫu sẽ được 

thực hiện một quy trình tiếp theo là xử lý nhiệt bao 

gồm các ủ đồng đều hóa, tôi và hóa già với các chế độ 

như sau:  

Ủ đồng đều hóa:  

Tiến hành ủ tại 480oC, thời gian giữ nhiệt là 16 

tiếng.  

Tôi: Sau khi quá trình đồng đều hóa kết thúc, nâng 

nhiệt độ lò lên 480oC và giữ nhiệt trong 2 giờ, mẫu 

được làm nguội bằng nước. 

Mẫu sau đúc 

 
a) Mẫu M1 

 
b) Mẫu M2 

Hình 2. Tổ chức tế vi mẫu sau đúc 

 

 
a) Mẫu M1 

 

b) Mẫu M2 

Hình 3. Tổ chức tế vi mẫu sau ủ đồng đều hoá 

 

Bảng 2. Thành phần hợp kim 

 

 
Zn Mg Cu Si Fe La Ce Al 

M1 8,26 2,30 1,11 0,71 0,15 x x 
Còn 

lại 

M2 7,60 1,90 1,05 0,61 0,19 0,21 0,16 
Còn 

lại 

 



 

 105 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

Hóa già: Sau quá trình tôi các mẫu tiếp tục thực 

hiện hóa già với chế độ nung ở 120oC trong 6 giờ. 

Phân tích tổ chức tế vi của mẫu nghiên cứu được 

thực hiện trên thiết bị phân tích FESEM và phân tích 

XRD. 

Để đo độ cứng tế vi (HV) của hợp kim Al-Zn-Mg-

Cu sẽ sử dụng máy đo độ cứng Vicker PHV-1000.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Kết quả phân tích tổ chức tế vi  

Phân tích ảnh SEM mẫu sau đúc: Khoảng cách 

giữa các nhánh cây của hợp kim sau đúc không có La 

và Ce là khoảng 65µm; tuy nhiên đối với mẫu khi có 

La và Ce thì khoảng cách này giảm còn từ 40÷50 (µm). 

Điều này, có thể được giải thích nhờ vai trò của các 

nguyên tố đất hiếm (La+Ce) trong mẫu làm giảm kích 

thước của các nhánh cây.  

3.1.1. Mẫu sau ủ đồng đều hoá  

Phân tích ảnh SEM mẫu sau đồng đều hóa:  

Đối với mẫu không có La và Ce độ hạt là không 

đều có hạt có kích thước khá lớn (trên 57µm). Đối với 

mẫu có La và Ce ở mức độ phóng đại thấp kích thước 

hạt trung bình (khoảng 30-40 (µm)) và các hạt có kích 

thước tương đối đều. Với độ phóng đại cao hơn, cho 

thấy các hạt đều trục và có độ hạt tương đối nhỏ. 

3.1.2. Kết quả phân tích về tổ chức tế vi sau tôi  

Quan sát hình ảnh tổ chức tế vi của mẫu 1 và mẫu 

2 ở trạng thái sau tôi, tổ chức của mẫu này có sự tương 

đồng với kết quả mà tác giả Mahmoud Chemingui [6] 

 
a) Mẫu M1 

 

b) Mẫu M2 

Hình 4. Tổ chức tế vi mẫu sau tôi 

 
a) Mẫu M1 

 

b) Mẫu M2 

Hình 5. Tổ chức tế vi mẫu sau hóa già 

 

 

Hình 6. Phân tích kết quả XRD 
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đã chỉ ra. Mẫu không chứa La, Ce sau trạng thái tôi, 

hạt có kích kích thước lớn, hạt thô, cỡ hạt là ~ 47μm, 

kích thước đã tăng 70% so với mẫu ở trạng thái ủ đồng 

đều hóa. Mẫu 2 có chứa La, Ce ở trạng thái sau tôi, 

hạt mịn hơn, đều hơn so với mẫu 1 không chứa La, Ce. 

Kích thước hạt tương đồng, cỡ hạt là ~ 33μm. Các pha 

màu đen không còn tồn tại ở biên hạt như mẫu ở trạng 

thái ủ đồng đều hóa (Hình 4b). 

3.1.3. Kết quả phân tích về tổ chức tế vi sau hoá già 

Sau khi quá trình hóa già tại 120oC trong 6h, cỡ 

hạt của mẫu không chứa La, Ce là 5,48 (ASM) ~  

53,7μm, kích thước hạt tăng 15% so với mẫu ở trạng 

thái tôi. Mẫu 2 có chứa La, Ce cỡ hạt là 6,24 (ASM) 

~ 41,5μm, kích thước hạt tăng 7% so với mẫu ở trạng 

thái tôi. Một số pha màu đen có hiện tượng tập trung 

thành vùng độc lập trong nền nhôm. Các pha màu đen 

này được cho là các pha liên kim của Zn, Mg, Cu, cụ 

thể là các pha η (MgZn2) và pha S (Al2CuMg) được 

nhận định bởi Mahmoud Chemingui [6]. 

3.2. Kết quả phân tích độ cứng 

Phân tích độ cứng của các pha α và pha liên kim 

nhận thấy: 

Sau khi xử lý nhiệt độ cứng của các pha này lớn 

hơn so với mẫu sau đúc. Điều này được giải thích là 

do có sự hòa tan của các nguyên tố hợp kim vào trong 

mẫu dẫn đến làm tăng giá trị độ cứng của hợp kim 

nghiên cứu. 

Mẫu có La và Ce cho giá trị độ cứng cao hơn so 

với mẫu không có La và Ce. Điều này được giải thích 

là do có sự hình thành các pha liên kim của đất hiếm 

cũng như sự hòa tan của đất hiếm vào dung dịch rắn 

góp phần làm tăng cơ tính của hợp kim. 

4. Kết luận  

Từ các kết quả phân tích ở trên cho thấy mẫu sau 

khi được hợp kim hóa bằng La+Ce có độ hạt nhỏ hơn 

so với mẫu không được hợp kim hóa. Sau hóa già, 

kích thước hạt của hợp kim nghiên cứu là 41,5µm so 

với 53,7µm của mẫu không có La và Ce. 

Giá trị độ cứng của pha α mẫu được hợp kim hóa 

La và Ce cao hơn so với mẫu không được hợp kim 

hóa. Sau hóa già giá trị độ cứng pha α của hợp kim có 

đất hiếm là 126HV so với giá trị độ cứng của hợp kim 

không có đất hiếm là 71,6HV. Đối với kết quả của pha 

liên kim cũng tương ứng là 150HV đối với mẫu có La; 

Ce và 94,8HV với mẫu không có La; Ce. 

Bằng kỹ thuật phân tích XRD xác định được các 

pha liên kim của mẫu sau khi hóa già. Các pha màu 

đen này được cho là các pha liên kim của Zn, Mg, Cu, 

cụ thể là các pha η (MgZn2) và pha S (Al2CuMg). 
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 Mẫu không có La và Ce (HV) Mẫu có La và Ce (HV) 

 Pha α Pha LK Pha α Pha LK 

Sau đúc 42,1  71,6  62,8  94,8 

Ủ + tôi + hóa già) 102  126  148 150  
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Tóm tắt 

Trong bài báo này, ảnh hưởng của nhiệt độ rót đến 

sự hình thành tổ chức của hợp kim nhôm 356.0, 

358.0 và 512.0 trong công nghệ đúc mẫu cháy đã 

được nghiên cứu. Nhiệt độ rót càng cao, tổ chức 

tế vi hình thành càng thô to. Các hạt α-Al đều trục 

xuất hiện trong hợp kim 512.0 ở cả 3 giá trị nhiệt 

độ rót. Tổ chức này chỉ xuất hiện khi nhiệt độ rót 

thấp hơn 675oC đối với hợp kim 356.0 và 650oC 

đối với hợp kim 358.0. Ngược lại, tổ chức dạng 

nhánh cây hình thành trong hợp kim 356.0 khi rót 

ở 700oC, khoảng cách giữa các nhánh cây thứ 2 

xấp xỉ 50μm và chiều dài nhánh cây lên tới 250μm. 

Từ khóa: Đúc mẫu cháy, nhiệt độ rót, hợp kim Al-

Si, hợp kim nhôm trước cùng tinh. 

Abstract 

In this paper, the effect of pouring temperature to the 

created microstructure of 356.0, 358.0 and 512.0 

aluminum alloys with the lost foam casting process 

is investigated experimentally. Pouring temperature 

is more highly, the created microstructure is more 

coarsely. The equiaxed grains of α-Al are appeared 

in 512.0 alloy with three values of pouring 

temperature. This microstructure is just created with 

the below 6750C and 6500C of temperature for 356.0 

and 358.0, respective. In constrast, the dendrite of α-

Al grains is formed in 356.0 alloy with the 7000C of 

pouring temperature, the second dendrite arm size is 

approximately 50μm and the length of dendrite up to 

575μm. 

Keywords: Lost foam casting, pouring temperature, 

Al-Si alloy, hypoeutectic aluminum alloys. 

1. Mở đầu 

Hợp kim nhôm đúc được sử dụng rộng rãi trong 

công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ và dần được 

thay thế thép và gang bởi vì chúng nhẹ hơn và mức 

năng lượng tiêu thụ ít hơn. Đúc mẫu cháy là một trong 

những công nghệ đúc được dùng chủ yếu trong công 

nghiệp ô tô để sản xuất vật đúc ít khuyết tật, hình dạng 

phức tạp và chất lượng bề mặt tốt. Các đặc tính của 

hợp kim Al-Si được kiểm soát bởi các pha cấu thành 

nên hợp kim và các tham số công nghệ đúc. Nhiệt độ 

rót chính là một tham số ảnh hưởng trực tiếp đến quá 

trình tạo mầm và phát triển mầm của các pha sơ cấp 

(Al hay Si) trong hợp kim Al-Si. Nhiệt độ rót quyết 

định tốc độ nguội, quá trình tạo mầm, kiểm soát kích 

thước của hạt được hình thành trong suốt quá trình 

phát triển, hình thái hạt và sự phân bố nguyên tố hợp 

kim trong nền [1].  

Majid Karimian và cộng sự [2] đã chỉ ra rằng, 

nhiệt độ rót có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng 

cũng như tổ chức tế vi của hợp kim Al-Si LM6 đúc 

mẫu cháy. Nhiệt độ rót càng thấp, tổ chức tế vi nhỏ 

mịn của hợp kim LM6 được hình thành. T. Pacyniak 

và R. Kaczorowski [3] đã đánh giá ảnh hưởng của 

nhiệt độ rót đến tốc độ rót và áp suất trong vùng khe 

hở khí khi đúc hợp kim Al-Si và gang bằng phương 

pháp mẫu cháy. Nhiệt độ rót tăng kéo theo tốc độ rót 

tăng và áp suất trong vùng khe hở khí giảm xuống. 

Tương tự, S. Izman và cộng sự [4] chỉ ra rằng khi nhiệt 

độ rót càng tăng thì số lượng rỗ trong vật đúc thành 

mỏng giảm xuống. 

 Có thể thấy, nhiệt độ rót là một tham số công 

nghệ khá quan trọng trong công nghệ đúc mẫu cháy. 

Chính vì vậy, bài báo này tiến hành nghiên cứu ảnh 

hưởng của nhiệt độ rót đến sự hình thành tổ chức tế vi 

của 3 mác hợp kim Al-Si sử dụng thành phần sơn mới 

do nhóm nghiên cứu đang phát triển. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Chi tiết đúc 

Chi tiết đúc dạng tấm có kích thước 150mm × 

70mm × 20mm như trong Hình 1. Các mẫu được chế 

tạo từ các khối xốp có sẵn và được gắn với hệ thống rót 

bằng keo nến. Sử dụng thành phần sơn: 95% vật liệu 

chịu lửa tự nhiên, 5% chất dính và dung môi nước. Các 

mẫu được sơn 2 lớp có chiều dày trung bình 0,6mm. 

Các chi tiết đúc cùng hệ thống rót được chèn vào 

hòm khuôn dùng cát V5.5, độ chân không trong khuôn 

duy trì - 0,7 bar trước và sau khi rót 5 phút. Đây là các 
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yếu tố không đổi, chỉ thay đổi nhiệt độ rót trong quá 

trình nghiên cứu. Sơ đồ bố trí thiết bị như trong Hình 2. 

2.2. Hợp kim nghiên cứu 

Để xét ảnh hưởng của nhiệt độ rót đến sự hình 

thành tổ chức của hợp kim nhôm trước cùng tinh, 

nghiên cứu này sử dụng 3 mác hợp kim có thành phần 

sau khi nấu luyện như trong Bảng 1. 

Các hợp kim được nấu trong lò điện trở. Khối 

lượng mỗi mẻ nấu là 2kg. Trong quá trình nấu kim 

loại lỏng được che phủ bằng hỗn hợp muối có thành 

phần: 15% Na3AlF6, 40% NaF, 45% NaCl, lượng 

dùng khoảng 20-40 gram nung khô ở 1000C từ 15 phút 

trở lên. Khi hợp kim chảy lỏng hoàn toàn, duy trì 15 

phút tại các nhiệt độ rót để đảm bảo đồng đều nhiệt độ. 

Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ cầm tay Tenma 72-2060 

để đo nhiệt độ của hợp kim lỏng trước khi rót. Nhiệt 

độ rót: 7000C, 6750C, 6500C cho cả 3 hợp kim trên. 

Các chi tiết sau khi đúc được chuẩn bị mẫu bằng 

phương pháp kim tương và chụp ảnh tổ chức tế vi trên 

kính hiển vi quang học AxioVert A2M. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tổ chức tế vi của hợp kim 356.0  

Hình 3 biễu diễn tổ chức tế vi của hợp kim 356.0 

ở các nhiệt độ rót khác nhau. Tổ chức tế vi bao gồm 

các nhánh cây α-Al thô to được bao quanh bởi nền 

cùng tinh xuất hiện khi rót ở 700oC (Hình 3a). 

Khoảng cách giữa các nhánh cây thứ 2 khoảng 50μm 

và chiều dài nhánh cây lên tới 575μm. Trong khi đó, 

 

Hình 1. Chi tiết đúc  

a. Kích thước mẫu, b. Mẫu được gắn với hệ thống rót, c. Mẫu sau khi sơn. 

 

Hình 2. Sơ đồ bố trí thiết bị 

Bảng 1. Thành phần các hợp kim nghiên cứu 

Hợp kim Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr Al 

356.0 6,96 0,29 0,25 0,14 0,13 0,02 0,03 0,05 Còn lại 

358.0 8,23 0,35 0,53 0,15 0,25 0,02 0,02 0,06 Còn lại 

512.0 1,55 0,89 0,53 0,83 4,25 0,15 0,01 0,07 Còn lại 

 

 
a) Nhiệt độ rót 7000C 

 
b) Nhiệt độ rót 6750C 

 

c) Nhiệt độ rót 650oC 

Hình 3. Tổ chức tế vi hợp kim 356.0, x50 
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tổ chức α-Al đều trục đạt được khi rót hợp kim ở 

675oC và 6500C (Hình 3b và c). Tuy nhiên, kích thước 

của pha α-Al hình thành vẫn khá thô to và Si cùng tinh 

dường như phân tán hơn. Có sự khác nhau khá nhiều 

về hình thái các pha khi rót ở các nhiệt độ khác nhau.   

3.2. Tổ chức tế vi của hợp kim 358.0 

Hình 4 biễu diễn tổ chức tế vi của hợp kim 358.0 ở 

các nhiệt độ rót khác nhau. Nhận thấy, kích thước hạt α -

Al dường như không có quá nhiều khác biệt theo nhiệt 

độ rót. Các hạt α-Al nhánh cây xuất hiện rõ ràng khi rót 

hợp kim ở 675oC, khoảng cách giữa các nhánh cây thứ 2 

có thể lên tới 65μm. Ngược lại, tổ chức α-Al đều trục thô 

to hình thành khi rót ở 700oC và 650oC. Tổ chức cùng 

tinh có hình thái và kích thước trong cả 3 trường hợp 

không khác nhau quá nhiều.  

3.3. Tổ chức tế vi của hợp kim 512.0 

Tổ chức đều trục khá thô to hình thành trong cả 3 

nhiệt độ rót (Hình 5). Kích thước trung bình của hạt α-

Al giảm dần theo nhiệt độ. Khoảng 130 μm khi rót ở 

7000C trong khi rót ở 6500C kích thước chỉ khoảng 80 

μm. Tổ chức cùng tinh 3 nguyên phân bố khá đều 

nhưng với tỷ lệ không nhiều trong cả 3 trường hợp. Pha 

trung gian Al15Mn3Si2 (màu nâu) và pha Mg2Si (màu 

đen) xuất hiện trong tổ chức với tỷ lệ khá nhiều [5]. 

4. Kết luận  

Qua nghiên cứu có thể nhận thấy, nhiệt độ rót ảnh 

hưởng rất lớn đến sự hình thành tổ chức của hợp kim 

nhôm trước cùng tinh. Nhiệt độ rót càng cao, về cơ 

bản tổ chức càng thô đại và các tinh thể nhánh cây có 

thể dễ dàng được hình thành. Ngược lại, nhiệt độ rót 

càng thấp, các tinh thể đều trục được ưu tiên phát triển 

hơn. Nhiệt độ rót không ảnh hưởng quá nhiều đến kích 

thước và hình thái của pha cùng tinh trong tổ chức.  

Tổ chức đều trục không phải lúc nào cũng hình 

thành ở nhiệt độ rót thấp. Khi rót ở nhiệt độ cao vẫn 

có khả năng hình thành tổ chức này, tuy nhiên đường 

kính hạt trung bình thường lớn hơn rất nhiều. Điều này 

hoàn toàn có thể là do ảnh hưởng của các tham số công 

nghệ khác mà chưa được nghiên cứu trong bài báo này. 

 

a) Nhiệt độ rót 7000C 

 

b) Nhiệt độ rót 6750C 

 

c) Nhiệt độ rót 650oC 

Hình 4. Tổ chức tế vi hợp kim 358.0, x50 

 

a) Nhiệt độ rót 7000C 

 

b) Nhiệt độ rót 6750C 

 

c) Nhiệt độ rót 650oC 

Hình 5. Tổ chức tế vi hợp kim 512.0, x50 
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ANALYSIS OF MATERIAL SELECTED FOR AUTOMOBILE BODY DESIGN 

NGUYỄN THANH QUANG*, LÊ HỒNG QUÂN, PHẠM VIỆT THÀNH 

Khoa Công nghệ ô tô, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
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Tóm tắt 

Ngành công nghiệp ô tô thế giới thay đổi theo 

hướng phát triển các vật liệu mới, thiết kế lại vật 

liệu hiện có và lựa chọn vật liệu hợp lý. Vật liệu 

chế tạo xe hợp lý làm tiết kiệm nhiên liệu, giảm 

khối lượng xe trong khi vẫn đảm bảo các tính năng 

an toàn cần thiết. Bài báo trình bày nội dung phân 

tích lựa chọn vật liệu thân vỏ trong thiết kế xe ô 

tô. Trên cơ sở tính toán hiệu quả sử dụng vật liệu, 

hai chỉ tiêu chính gồm khối lượng và độ bền của 

tấm được lựa chọn trong thiết kế thân xe để có thể 

ứng dụng vào thực tiễn. 

Từ khóa: Vật liệu tấm vỏ xe ô tô, độ bền, khối 

lượng. 

Abstract 

In recent years there has been much focus on the 

research and development of new materials, re-

designing existing materials, and choosing 

appropriate materials. Advanced materials 

contribute to the vehicle’s fuel economy, reducing 

vehicle mass while ensuring the necessary safety 

features. This article presents a method to analyze 

the selection of thin plate material for automobile 

body. To calculate the efficiency of the material 

selection, two main criteria including the mass 

and the durability of thin plate are chosen in the 

body design to be applied in practic. 

Keywords: Materials of thin plate, durability, 

mass. 

1. Mở đầu 

Chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới có khung bằng 

gỗ, sau đó được thay thế bằng khung thép có hệ số đàn 

hồi cao và hợp kim Vanadium. Khung xe ô tô hiện nay 

kết hợp của các loại vật liệu trong đó có thép siêu bền 

nhẹ hơn của nhôm và sợi carbon. Việc lựa chọn tỷ lệ 

vật liệu chế tạo xe ô tô hiện đại cần đáp ứng những 

đặc điểm phù hợp với công nghệ chế tạo, sự phát triển 

kinh tế xã hội và yêu cầu của khách hàng, thân thiện 

với con người, hình dáng ô tô có phong cách đổi mới, 

tốc độ chuyển động trung bình tăng, xe thân thiện với 

môi trường. Có thể nhận thấy rằng, khung vỏ ô tô nói 

chung được chế tạo từ nhiều vật liệu khác nhau, trong 

đó những vật liệu chính là thép, nhôm, magiê, đồng, 

titanium, nhựa và sợi carbon.  

Các vật liệu chế tạo xe được lựa chọn cần đảm bảo 

tính năng phù hợp với yêu cầu cụ thể của chi tiết. Có 

hai lý do chính khiến việc lựa chọn vật liệu là để thiết 

kế một loại xe mới là chi phí thấp hơn và giảm trọng 

lượng so với xe tương đương hiện có [1, 2]. Vật liệu 

composite, nhựa và polyme là một trong những lựa 

chọn thay thế được ưa chuộng rộng rãi để giảm trọng 

lượng của ô tô vì chúng có độ bền va đập cao, khả 

năng chống mốc dễ dàng, dễ cải thiện tính thẩm mỹ 

[3, 4, 5, 6]. Tỷ lệ các vật liệu tổng hợp theo khối lượng 

trên một xe ô tô trung bình đã tăng từ 6% năm 1970 

lên 16% năm 2010 và dự kiến sẽ đạt 18% năm 2020, 

Hình 1 [7, 8]. 

Một kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy 

khi giảm 10% trọng lượng xe thì lượng tiêu thụ 

nhiên liệu giảm 5-7% tác động đến phát thải nhà 

kính GHG (GREENHOUSE GAS) từ vòng đời của 

xe, Bảng 1 [7, 9]. 

2. Cơ sở khoa học chọn vật liệu trên vỏ ô tô 

2.1. Hiệu quả sử dụng vật liệu 

Lựa chọn vật liệu cho xe là yếu tố quan trọng đầu 

tiên trong thiết kế ô tô. Các vật liệu cần phải đáp ứng 

một số tiêu chí về môi trường, tính an toàn và yêu cầu 

của khách hàng gồm: 

- Trọng lượng nhẹ nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu 

tăng tính thân thiện với môi trường; 

- Hiệu quả kinh tế nhằm giảm chi phí trong sản 

xuất và vận hành. 

 

Hình 1. Sự thay đổi tỷ lệ sử dụng vật liệu trên xe ô tô 
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- An toàn, khả năng hấp thụ năng lượng từ tác động 

bên ngoài nhằm kiểm soát và tăng không gian sống 

sót cho hành khách; 

- Khả năng sử dụng lại/tái chế và vòng đời của 

chi tiết. 

Những tiêu chí trên được đặc trưng bởi hiệu quả 

sử dụng vật liệu P trên một chiếc xe ô tô. P là một hàm 

được xác định bằng phương trình (1) [10]: 

  , ,P f F G M    (1) 

Trong đó: F, G, M là những hàm số liên quan đến 

yêu cầu kết cấu xe trong đó có thông số tải trọng liên 

quan đến độ bền chi tiết (F: Function carry load), 

thông số hình học liên quan đến kích thước chi tiết (G: 

Geometry) và đặc tính vật liệu liên quan đến khối 

lượng chi tiết (M: Mass).  

Do kết cấu xe là sự ghép nối phức tạp từ các chi 

tiết rời với nhau nên đa số các trường hợp đều có F, G, 

M độc lập nhau và tách rời, khi đó hiệu quả sử dụng 

vật liệu được tính theo phương trình (2): 

       
1 2 3C

P f F f G f M  (2) 

Việc lựa chọn vật liệu sẽ thống nhất các yêu cầu 

về tải trọng (F), hình dáng hình học (G) và sẽ được tối 

ưu hóa theo thông số đặc tính vật liệu f3(M) được xác 

định bởi khối lượng chi tiết (M). 

2.2. Đặc tính vật liệu chế tạo thân vỏ ô tô 

Vật liệu chế tạo thân xe phổ biến là các tấm mỏng 

kim loại dày 1,0mm. Các vật liệu lựa chọn thay thế là 

ba loại vật liệu tổng hợp (1) Composite, Epoxy/carbon 

fiber, resin infused fabric, biaxial (Composite, E/c-f, 

nd); (2) Composite, Epoxy/glass fiber, UD prepreg, 

QI (Composite, E/g-f, QI); (3) Epoxy E-glass UD là 

vật liệu đa hướng.  

Các chỉ số chính về đặc tính vật liệu gồm chỉ tiêu 

độ bền σ, mô đun đàn hồi E và khối lượng riêng ρ. 

2.3. Phân tích thiết kế khung vỏ xe 

2.3.1. Thiết kế chi tiết theo tiêu chí nhẹ và độ bền uốn 

Thiết kế một tấm vỏ ô tô theo tiêu chí nhẹ và đảm 

bảo độ bền uốn khi chịu tải F, chiều dài tấm L, chiều 

rộng b, chiều dày d, khối lượng riêng ρ. 

Khối lượng m của tấm phôi bất kỳ được xác định 

bởi phương trình (3): 

   m b d L (kg)    (3) 

Độ bền uốn của tấm được xác định bởi phương 

trình (4): 

2

3

2
f

FL

bd
        (4) 

Thay d từ (3) vào (4) cho tấm chế tạo chi tiết cụ 

thể ta có phương trình (5): 

2

2

3 3

2 ( / ) 2
f

FL FL bL

b m bL b m






 
   

 
 (5) 

Và nhận được phương trình (6) tính khối lượng 

tấm theo độ bền uốn. 

 

Bảng 1. Tác động của vật liệu nhẹ đối với phát thải GHG từ vòng đời của xe 

Hệ thống truyền lực Động cơ đốt trong 

Kiểu xe Xe cỡ trung 

Vật liệu Thép đen chế tạo Thép hợp kim Al (nhôm) Mg (ma-giê) 
CFRP 

(composite) 

Mức tiết kiệm khối lượng (%) 0 19% 30% 37% 37% 

Ứớc tính khối lượng động cơ (kg) 1528 1238 1070 1024 1024 

Mức tiết kiệm nhiên liệu (MPG)   34,40 39,68 43,54 46,42 46,42 

Mức phát thải nhà kính (GHG) (tấn CO2)  

Trước khi chế tạo 4,29 4,29 5,51 13,13 13,13 

Trong sản xuất 1,74 1,74 1,70 1,81 1,81 

Trong sử dụng 69,77 60,49 55,12 51,70 51,70 

Chu kỳ vòng đời của động cơ -1,18 -1,18 -3,33 -10,00 0 

Tổng cộng mức phát thải GHG (tấn CO2) 74,62 65,34 59 56,64 66,64 

Tỷ lệ % giảm phát thải 0 -12% -21% -24% -11% 
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3

1 11/2

3

2 f

FL b
m A B





 
    

 
 

  (6) 

A1 Là hàm kích thước và là hàm điều kiện biên của 

tấm, B1 Là hàm đặc tính vật liệu. Khi hiệu quả sử dụng 

vật liệu lớn nhất thì hàm số khối lượng M1 là nghịch 

đảo của B1 và tính gần đúng bằng phương trình (7):  

 
1

E
M


            (7) 

2.3.2. Thiết kế chi tiết theo độ cứng uốn 

Độ cứng uốn của tấm được xác định bằng phương 

trình (8): 

3

CEI
S

L
     (8) 

C là hằng số phụ thuộc vào sự phân bố tải trọng 

tập trung hay phân bố đều, E là mô đun đàn hồi vật 

liệu, I là mô men quán tính (I = b xd3/12).  

Tương tự cách phân tích ở trên ta nhận được khối 

lượng tấm tính theo độ cứng uốn (9): 

 2
3

2 2 23

125
m bL A B C

cb E

 
      

 
 (9) 

A2 là hàm điều kiện biên, B2 Là hàm kích thước 

tấm, C2 Là hàm đặc tính vật liệu. Khi hiệu quả sử dụng 

vật liệu lớn nhất thì hàm số M2 là nghịch đảo của C2 

thể hiện trong phương trình (10): 

3

2

E
M


   (10) 

2.3.3. Thiết kế chi tiết theo những tiêu chí khác 

Tương tự ta xác định theo những tiêu chí khác (M3). 

Theo chi phí thiết kế thấp với hệ số Cm giá thành /kg 

vật liệu (11): 

3

f

m

M
C




   (11) 

Theo hệ số chi phí năng lượng q và độ bền uốn (12): 

3

f
M

q




   (12) 

Theo hệ số chi phí thấp năng lượng q và độ cứng 

uốn (13): 

3

4

E
M

q
   (13) 

Tổng quát, theo hệ số chi phí thiết kế thấp với hệ 

số Cm giá thành/kg vật liệu (14): 

3

4

m

E
M

C
   (14) 

3. Kết quả, ứng dụng 

Từ các công thức (7), (10), (14) nhận thấy thông  

số đặc trưng của tiêu chí thiết kế là tỷ số E/ρ. Đặt (E/ρ) 

thép là X1 và (E/ρ) CFRP là X2 ta nhận được tỷ lệ giảm 

khối lượng ηM theo các công thức (15), (16): 

1

2

1M

X

X
     (15) 

Tính theo %: 

1

2

/ 100 1M

X

X




 
  

 

   (16) 

Đánh giá tỷ lệ giảm khối lượng ηM theo E/ρ nhận 

được kết quả nêu trên đồ thị Hình 2 để so sánh đối 

với mỗi loại vật liệu. Mức độ giảm khối lượng đạt 

được khi thay thế thép (E=205GPa) bằng các tấm 

composite CFRP có mô đun đàn hồi (Young’s 

modulus) nằm trong khoảng từ 150 đến 600GPa, tiết 

kiệm khối lượng vật liệu tới 20% và việc sử dụng 

thành phần CFRP sẽ làm giảm 20% khối lượng. Kết 

quả này do (E/ρ) của tấm sử dụng vật liệu composite 

CFRP bằng 5 lần (E/ρ) của thép, nên tỷ lệ khối lượng 

của hai thành phần theo tỷ lệ 1:5, và thép sẽ nặng hơn 

composite CFRP năm lần. 

 

Hình 2. Tỷ lệ giảm khối lượng thép tấm và 

composite tấm  

 

 

Hình 3. Độ giảm khối lượng theo độ bền 
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Theo tiêu chí độ bền uốn σf của tấm khi việc tiết 

kiệm khối lượng từ việc thay thế thép bằng các tấm 

composite CFRP chứa sợi thủy tinh 40% theo thể tích 

cho thấy giá trị độ bền uốn phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ 

sợi thủy tinh trong vật liệu tổng hợp CFRP nên phụ 

thuộc vào số lớp hỗn hợp (Hình 3). 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu phân tích lựa chọn vật liệu 

composite cho kết cấu thân xe có thể giảm được khối 

lượng thân xe đến 20% (Hình 2). Thân xe tăng độ 

cứng và có thể tăng độ bền thêm 2% so với vật liệu 

thép tấm (Hình 3) và đảm bảo không gian an toàn cho 

hành khách trong trường hợp va chạm.  

Về giá thành chế tạo tấm bằng composite dễ dàng 

hơn nên giảm giá thành chế tạo. Loại vật liệu cốt sợi  

thủy tinh Epoxy E-Glass được sử dụng khá phổ biến 

trong thực tế phù hợp với với dạng sản xuất nhỏ hoặc 

đơn chiếc. 
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Tóm tắt 

Bài báo này nghiên cứu chế tạo và thực nghiệm 

đánh giá hiệu quả chuyển đổi xe chở rác đẩy tay 

sang xe chở rác điện. Phương pháp nghiên cứu 

thực nghiệm trong trường đại học và trên hiện 

trường được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt 

động của xe chở rác điện. Kết quả thực nghiệm 

trên xe chở rác điện công suất 700W, pin lithium 

48V 20Ah trong trường đại học cho thấy, tại vận 

tốc 3 km/h, ở chế độ không tải, thời gian và quãng 

đường xe di chuyển lần lượt là 15h và 30km, càng 

tăng tải trọng của xe thì thời gian và quãng đường 

di chuyển của xe càng giảm. Khi tăng tốc độ của 

xe, thời gian và quãng đường di chuyển của xe 

giảm, tải trọng của xe tăng. Thử nghiệm trên hiện 

trường tại các tuyến phố Kim Mã, Núi Trúc, Giang 

Văn Minh và Nguyễn Thái Học thuộc quận Ba 

Đình, Hà Nội, xe có thể chở liên tục trong 8h mà 

không phải sạc pin, xe hoạt động ổn định và được 

công nhân môi trường đánh giá tốt, giúp giảm sức 

lao động cho người công nhân. 

Từ khóa: Xe chở rác đẩy tay, xe chở rác điện, tải 

trọng, ắc quy, hiệu quả. 

Abstract 

This paper conducts experiments to evaluate the 

efficiency of converting hand garbage vehicles to 

electric garbage vehicles. Experimental research 

methods in univercity and on the road are used to 

evaluate the performance of electric garbage 

vehicles. Experimental results on a 700W electric 

garbage vehicle and 48V 20Ah lithium battery in 

university show that, At a speed of 3 km/h and  

idling mode, the time and vehicle's travel distance 

are about 15 hours and 30km, the increasing the 

load, the lower time and vehicle's travel distance 

are observed, when the vehicle speed increase 

(5km/h and 7km/h), the time and travel distance of 

the vehicle decrease, the load of the vehicle 

increases. The carry out experiments at Kim Ma, 

Nui Truc, Giang Van Minh and Nguyen Thai Hoc 

streets in Ba Dinh district, Hanoi, the results show 

that, the electric garbage vehicles can be carried 

continuously for a day without having to charge 

the battery, the electric garbage vehicle operates 

stably and is well appreciated by environmental 

workers, helping to reduce labor for workers. 

Keywords: Hand garbage vehicles, electric 

garbage vehicle, load, battery, efficiency. 

1. Đặt vấn đề 

 Rác thải ở Việt Nam đang là một trong những vấn 

đề đáng lo ngại. Cùng với sự phát triển kinh tế và sự 

gia tăng dân số, lượng rác thải ngày một tăng. Theo 

thống kê tại Hà Nội [1], khối lượng rác thải sinh hoạt 

tăng trung bình 15%/năm, với tổng lượng ước tính 

5.000 (tấn/ngày), thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày 

có trên 7.000 (tấn/ngày) rác thải sinh hoạt [1]. Đối với 

các khu đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

quá trình thu gom rác thải sinh hoạt gồm 2 giai đoạn, 

thứ nhất thu gom rác tại các hộ dân, rác thải sẽ được 

thu gom bằng các xe thu gom rác đẩy tay từ các hộ 

dân trong khu vực và vận chuyển đến các điểm trung 

chuyển. Giai đoạn hai, rác thải tại các thùng chứa của 

xe thu gom rác sẽ được nâng và đổ lên xe cuốn ép rác 

hoặc xe chở rác để vận chuyển đến các khu tập kết rác 

chung hoặc nơi xử lý rác thải của thành phố. Hiện nay 

phương tiện xe thu gom rác đẩy tay vẫn được dùng 

phổ biến và cho thấy hiệu quả cao trong việc thu gom 

rác tại các ngõ phố nhỏ hẹp, chưa có phương tiện nào 

khác có thể thay thế được. Các xe thu góp rác hiện nay 

đa phần là đẩy tay, sử dụng sức lao động của công 

nhân. Việc sử dụng và điều khiển xe vất vả do tải trọng 

lớn đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Thời gian vận 

chuyển rác thải dài, người công nhân thường phải cúi 

sát xe để đẩy rác, vì vậy hít phải mùi ô nhiễm từ chất 

thải sinh hoạt phát ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

của người lao công. Hiện nay, sử dụng phương tiện xe 

điện đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ. Động cơ 

điện là loại động cơ thân thiện với môi trường, không 

phát sinh ra các chất thải độc hại hay gây hiệu ứng nhà 
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kính, công suất và moment xoắn của các động cơ điện 

cũng đạt tương đối cao [2, 3]. Xe đạp điện, xe máy 

điện và cả ô tô điện xuất hiện ngày càng nhiều và dần 

thay thế cho các phương tiện sử dụng sức người và 

động cơ nhiên liệu hóa thạch truyền thống [4]. Hiện 

nay đã có một số nghiên cứu về thiết kế chế tạo xe ba 

bánh thu gom rác sử dụng năng lượng điện hoặc năng 

lượng từ động cơ đốt trong đã công bố và chế tạo thử 

nghiệm [5, 6]. Tuy nhiên các xe ba bánh như đề cập ở 

trên có công suất lớn và tốc độ cao, cần có người lái. 

Các phương tiện này hiện nay vẫn chưa được phép lưu 

hành do vướng mắc trong văn bản luật. Xe gom rác ba 

bánh đẩy tay vẫn cho thấy hiệu quả cao trong thu góp 

rác đặc biệt là tại các ngõ phố nhỏ đặc trưng của Việt 

Nam, giá thành của phương tiện này cũng khá rẻ phù 

hợp với điều kiện Việt Nam, vì vậy xe gom rác đẩy 

tay vẫn sẽ là phương tiện thu gom rác quan trọng trong 

tương lai. Nhược điểm lớn nhất của xe gom rác đẩy 

tay là sử dụng sức lao động của người công nhân, ảnh 

hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động. Xuất phát 

từ thực tế trên, tác giả đã đề xuất chuyển đổi xe gom 

rác đẩy tay sang xe gom rác sử dụng động cơ điện. 

Việc tính toán thiết kế chuyển đổi xe gom rác đẩy tay 

sang xe gom rác điện đã được báo cáo [7]. Bài báo 

này sẽ nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả hoạt 

động của xe gom rác điện khi chuyển đổi từ xe gom 

rác đẩy tay. 

2. Phương án chuyển đổi, chế tạo và lắp đặt xe 

2.1. Thông số kỹ thuật xe gom rác đẩy tay 

Xe gom rác điện được thiết kế dựa trên chuyển đổi 

xe gom rác đẩy tay đang phổ biến trên thị trường. Hình 

1 chỉ ra xe gom rác đẩy tay, đây là loại xe ba bánh 

dung tích 500 lít, kích thước tổng thể của xe là 

1425x1100x1110 (mm), kích thước thùng chứa là 

1060x800x840 (mm). 

2.2. Phương án chuyển đổi xe gom rác đẩy tay 

sang xe gom rác điện 

Với kết cấu xe gom rác đẩy tay 3 bánh, tải trọng 

được đặt lên hai bánh trước, bánh sau chủ yếu làm 

nhiệm vụ dẫn hướng (Hình 1). Trong nghiên cứu này, 

tác giả giữ nguyên phương án bố trí ba bánh xe như 

xe đẩy tay, sử dụng hai động cơ điện gắn trực tiếp lên 

hai bánh xe phía trước, bánh xe phía sau không thay 

đổi, các bánh xe lắp động cơ có thể dễ dàng thay thế 

và lắp đặt lên khung xe. Công suất và lực kéo của các 

bánh động cơ điện đã được tính toán [7], theo đó công 

suất động cơ điện 350W phù hợp để lắp lên xe, tổng 

công suất hai bánh xe là 700W, pin lithium 48V 20Ah. 

Hình 2 chỉ ra xe chở rác sau khi chuyển đổi, xe sau 

khi chuyển đổi được bố trí thêm hộp điều khiển hai 

động cơ điện 13, hộp đựng pin 3, hệ thống đèn chiếu 

sáng 14, hệ thống phanh 1. Để đảm bảo an toàn khi 

vận hành tránh bị ngập nước, hộp điều khiển và hộp 

đựng pin được để trên cao, hộp pin phải để ở nơi dễ 

tháo lắp thuận lợi cho việc mang đi sạc, trên khung xe 

chuyển đổi, phải hàn làm thêm càng 2 để lắp động cơ 

điện, phải hàn khung để bắt khóa điện, công tắc đèn, 

còi, chuông, tay ga và phanh (Hình 2), vị trí tay phanh 

cũng được bố trí ở trên ngay cạnh chỗ đánh lái của 

người lao công đảm bảo thuận lợi cho người lao công 

 

Hình 1. Xe thu gom rác đẩy tay nguyên bản 

1. Bánh sau dẫn hướng; 2. Trục dẫn hướng;  

3. Bánh trước; 4. Khung xe; 5. Cơ cấu kẹp thùng;  

6. Thùng chứa rác; 7. Khung xe; 8. Nan hoa. 

 

Hình 2. Xe gom rác điện sau khi chuyển đổi 

1. Guốc phanh; 2. Càng đỡ bánh động cơ điện; 3. Vị 

trí đặt hộp pin; 4. Công tắc đèn còi; 5. Đồng hồ báo 

dung lượng pin; 6. Công tắc đóng mở tay ga;  

7. Công tắc chuông; 8. Ổ khóa; 9. Tay ga; 10. Khung 

cố định dây phanh; 11. Dây phanh; 12. Cụm dây điện; 

13. Hộp điều khiển; 14. Đèn chiếu sang;  

15. Động cơ điện. 
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khi phanh xe. Ngoài ra hệ thống dây điện, dây phanh 

cũng được bố trí dọc theo khung xe đảm bảo an toàn 

khi xe chuyển động (Hình 2). 

3. Lựa chọn thiết bị cho xe chở rác điện 

3.1. Lựa chọn động cơ và bộ điều khiển 

Hiện nay, trên thị trường, động cơ điện ba pha 

không chổi than đều được sản suất cùng với bộ điều 

khiển tương ứng với động cơ đó. Do vậy, khi lựa chọn 

động cơ thì cần kèm theo loại bộ điều khiển, tay ga 

tương ứng để đảm bảo động cơ chạy đúng đủ công 

suất và không gây ồn hay giật cục trong quá trình vận 

hành. Trong nghiên cứu này, tác giả chọn động cơ ba 

pha không chổi than 350W-48V, bộ điều khiển và tay 

ga của hãng HK Bike để lắp lên xe chở rác (Hình 3). 

Ngoài ra, ở hệ thống tay ga sẽ được bố trí thêm một 

công tắc đóng ngắt để giúp cho người công nhân có 

thể ngắt hoặc dừng tay ga khi cần thiết.   

3.2. Lựa chọn nguồn điện 

Hiện nay, nguồn điện sử dụng cho xe điện chủ yếu 

là ắc quy và pin. Ắc quy thường có khối lượng và kích 

thước lớn, điều này khiến cho xe gom rác sẽ tăng thêm 

khối lượng và tăng kích thước xe, Pin Lithium là một 

nguồn điện đang được sử dụng rộng rãi hiện nay trên 

các động cơ xe điện. Với kích thước nhỏ gọn, khối 

lượng pin thường nhỏ nên việc sử dụng pin làm nguồn 

điện cho hoạt động của xe là hoàn toàn phù hợp. Trong 

nghiên cứu này, tác giả lựa chọn pin Lithium của 

Trung Quốc có điện áp 48V và dung lượng 20Ah để 

lắp trên xe chở rác (Hình 4). 

3.3. Lựa chọn đèn chiếu sáng và còi xe 

Để giúp cho công nhân thu gom hoạt động khi trời 

tối, trên xe sẽ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Với 

điện áp của nguồn điện là 48V thì loại đèn phù hợp là 

đèn LED sử dụng điện áp trong dải từ 10-100V (Hình 

5), trên xe cũng cần có công tắc để có thể bật tắt đèn 

xe khi cần thiết. Bên cạnh đó để đảm bảo an toàn khi 

tham gia giao thông, xe gom rác sẽ lắp đặt thêm còi, 

loại còi được sử dụng là 12V sẵn có trên thị trường lắp 

trên xe máy (Hình 5), khi lắp trên xe chở rác phải có 

mạch giảm áp từ 48V xuống 12V. 

3.4. Lựa chọn phanh 

Đối với xe rác điện, hệ thống phanh ngoài phanh 

hai bánh còn phải ngắt điện vào động cơ để đảm bảo 

cho động cơ điện không bị quá tải, vì vậy trên tay 

phanh sẽ được thiết kế thêm một bộ dẫn tín hiệu phanh 

về bộ điều khiển để có thể ngắt nguồn điện cấp vào 

 

Bộ điều khiển 

 

 

Động cơ điện 

 

Tay ga 

Hình 3. Động cơ điện và bộ điều khiển 

 

Hình 4. Pin lithium và đồng hồ báo dung lượng pin 

 

 

Hình 5. Đèn led và còi sử dụng trên xe chở 

 

Hình 6. Cấu tạo hệ thống phanh 
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động cơ giúp tránh trường hợp cháy hỏng động cơ. Hệ 

thống phanh của động cơ bao gồm 2 thành phần: tay 

phanh và bộ guốc phanh, má phanh (Hình 6). Bộ guốc 

phanh và má phanh của động cơ điện thường được lắp 

kèm theo bánh động cơ. Do đó, khi chọn lựa chọn các 

bánh động cơ thì bộ guốc và má phanh sẽ được đi kèm 

theo cùng bộ với động cơ hoặc bộ guốc phanh, má 

phanh có thể lựa chọn mua tại các cửa hàng mua bán, 

sửa chữa xe điện. Tay phanh của xe điện HK Bike 

được lựa chọn lắp cho xe thu gom rác điện 

4. Chế tạo và lắp đặt xe thu gom rác điện 

4.1. Chế tạo các cụm chi tiết 

4.1.1. Chế tạo lại khung xe 

Khung xe gom rác đẩy tay nguyên bản được cắt bỏ 

phần trục, sau đó hàn gắn thêm phần khung để gá lắp 

động cơ. Các tấm khung này được làm từ thép tấm có 

độ dày 5mm để đảm bảo bền. Do bánh động cơ có 

kích thước nhỏ hơn so với kích thước bánh của xe gom 

rác nguyên bản nên phần khung sau khi cải tiến phải 

được nâng lên để đảm bảo chiều cao của xe bằng chiều 

cao xe nguyên bản (Hình 7). 

4.1.2. Chế tạo hộp đựng pin và hộp điều khiển 

Hộp đựng pin có kích thước 300x150x150 (mm) 

được chế tạo từ các tấm thép dày 1,5mm được gia 

công bằng phương pháp dập khuôn, hộp pin có khóa 

để đảm bảo an toàn cho pin khỏi bị lấy cắp, vỏ hộp 

điều khiển là hộp nhựa chịu nước có kích thước 

200x200x100 (mm). 

4.1.3. Chế tạo tay gá phanh và các thiết bị điều khiển 

Các ống thép có đường kính kích thước d = 20mm, 

dày 1,5mm được chọn để gia công tay gá phanh và các 

thiết bị điều khiển (Hình 8). 

4.2. Lắp đặt các hệ thống của xe thu gom rác điện 

Hình 9 chỉ ra quá trình lắp ráp các hệ thống chính 

của xe gom rác điện, các bánh xe được gá lắp lên 

khung trước (Hình 9a), tiếp theo lắp hộp điều khiển 

(Hình 9b), tay ga (Hình 9c), hộp pin, hệ thống phanh, 

đèn còi (Hình 9d). Hình 10 chỉ ra hình ảnh xe thu gom 

rác điện sau khi lắp hoàn thiện. 

 
Hình 7. Gia công lại phần khung xe để lắp động 

cơ điện 

 

Hình 8. Gia công tay gá phanh  

và các thiết bị điều khiển 

  

  

Hình 9. Quá trình lắp đặt các hệ thống lên khung 

xe gom rác 

 

Hình 10. Xe thu gom rác sau khi chế tạo thành công 

a b 

c d 
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5. Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả xe gom 

rác điện 

5.1. Phương pháp và thiết bị thử nghiệm 

Phương pháp thí nghiệm trong trường đại học và 

ngoài hiện trường được sử dụng để đánh giá hiệu quả 

hoạt động của xe. Quá trình đánh giá trong khuôn viên 

trường đại học bao gồm thử nghiệm đo quãng đường 

và thời gian đi của xe khi giữ cố định vận tốc xe ở 

3km/h, 5km/h và 7km/h (tương đương tốc độ đi chậm, 

trung bình và nhanh của người công nhân chở rác) tải 

trọng của xe được thay đổi từ 0 đến 660kg, tiếp đến 

thử nghiệm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của 

xe tại các tuyến phố như Kim Mã, Núi Trúc, Giang 

Văn Minh, Nguyễn Thái Học thuộc quận Ba Đình, Hà 

Nội, xe thử nghiệm được vận hành trực tiếp bởi công 

nhân của Công ty TNHH Môi trường và Đô thị 

URENCO, để đo quảng đường và thời gian, tác giả đã 

sử dụng điện thoại iphone cá nhân có định vị toàn cầu 

GPS để đo tốc độ và thời gian di chuyển của xe, tốc 

độ của xe được đo bởi máy đo tốc độ Simpo DT-105A, 

việc điều chỉnh tốc độ thông qua tay ga của xe. 

 

 

5.2. Đánh giá hoạt động của xe trong khuôn 

viên của trường đại học 

Hình 11 chỉ ra sự thay đổi thời gian và quãng 

đường di chuyển của xe khi thay đổi tải trọng và vận 

tốc của xe là 3km/h, khi xe không mang tải thì thời 

gian và quãng đường xe đi được lần lượt là 15h và 

30km (Hình 11a), khi tăng dần tải trọng lên xe thì thời 

gian và tải trọng giảm dần. Tại chế độ xe không chở 

tải, phần công suất của xe phát ra chỉ cần thắng tổn 

hao cơ khí của xe và gia tốc xe đến 3km/h, vì vậy xe 

có thể đi được quãng đường và thời gian lớn nhất, khi 

càng tăng tải trọng đặt lên xe (tăng số viên bê tông đúc 

sẵn lên thùng xe), công suất của xe tăng lên để thắng 

tải trọng của xe, với dung lượng pin cố định, thời gian 

và quãng đường đi được của xe giảm, khi tải trọng xe 

tăng đến 400kg thì xe bị quá tải và không thể di 

chuyển (Hình 11a). Hình 11b và Hình 11c chỉ ra quãng 

đường và thời gian xe đi được khi xe chạy với tốc độ 

lần lượt là 5km/h và 7km/h. khi tăng vận tốc xe, năng 

lượng để gia tốc và tổn hao cơ khí xe tăng cao hơn, 

điều này đòi hỏi công suất của xe phát ra cao hơn, 

chính vì vậy với dung lượng pin cố định, thời gian và 

quãng đường xe đi được sẽ giảm so với khi chạy ở 

3km/h. 

   

 

 

 

Hình 11. Sự thay đổi thời gian và quãng đường di chuyển của xe khi thay đổi tải trọng  

của xe tại các vận tốc xe khác nhau:  

a (3km/h); b (5km/h); c (7km/h). 
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5.3. Đánh giá hoạt động thực tế của xe trên 

đường phố 

Hình 12 chỉ ra xe thu gom rác điện hoạt động thực 

tế trên đường, kết quả thử nghiệm cho thấy xe có thể 

hoạt động liên tục trong thời gian 8h mà không phải 

sạc pin, sản phẩm khi đưa ra thử nghiệm thực tế đã 

được chính những người công nhân lao công đánh giá 

là thuận tiện, tiết kiệm thời gian và sức lao động cũng 

như là gia tăng năng suất lao động, xe hoạt động ổn 

định trong các điều kiện thời tiết khác nhau. 

6. Kết luận 

Bài báo đã nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu 

quả chuyển đổi xe chở rác đẩy tay sang xe chở rác 

điện. Kết quả thực nghiệm trên xe chở rác điện công 

suất 700W, pin lithium 48V-20Ah trong trường đại 

học cho thấy, tại vận tốc 3km/h, ở chế độ không tải, 

thời gian và quãng đường xe di chuyển của xe là 15h 

và 30km, càng tăng tải trọng thì thời gian và quãng 

đường di chuyển của xe càng giảm. Khi tăng tốc độ 

của xe (5km/h và 7km/h), thời gian và quãng đường 

di chuyển của xe giảm, tải trọng của xe tăng. Thử 

nghiệm trên hiện trường tại các tuyến phố Kim Mã, 

Núi Trúc, Giang Văn Minh và Nguyễn Thái Học thuộc 

quận Ba Đình, Hà Nội, xe có thể chở liên tục trong 8h 

mà không phải sạc pin, xe hoạt động ổn định và được 

công nhân môi trường đánh giá tốt, giúp giảm sức lao 

động cho người công nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Ngân hàng thế giới, Đánh giá công tác quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp 

nguy hại, NXB Hồng Đức, 2018. 

[2] Phát triển xe điện ở Malaysia, Diễn đàn xe điện 

Việt Nam, Tháng 3, 2019. 

[3] g Laoonual, Xu hướng xe điện ở Thái Lan, Diễn 

đàn xe điện Việt Nam, Tháng 3, 2019. 

[4] Kie-Bong Chang, Eun-Seok Chang, Chiến lược 

kinh doanh xe điện, Diễn đàn xe điện Việt Nam, 

Tháng 3, 2019. 

[5] Xe chở rác chạy điện thân thiện môi trường - Giải 

pháp xanh cho môi trường sạch, 

http://xechorac.vn/index.php/xe-cho-rac-chay-

dien.html. 

[6] Xe điện 3 bánh chở rác tung hoành Đà Nẵng: Sở 

Tài nguyên môi trường nói gì?, 

https://www.atgt.vn/xe-dien-3-banh-cho-rac-

tung-hoanh-da-nang-so-tai-nguyen-moi-truong-

noi-gi-d492830.html. 

[7] Nguyễn Thế Lương, Bùi Văn Chính, Nghiên cứu 

tính toán chuyển đổi xe chở rác đẩy tay sang xe 

chở rác điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tập 57, Số 

2, Tháng 4, 2021. 

 

 
Ngày nhận bài:  29/6/2021 

Ngày nhận bản sửa: 10/8/2021 

Ngày duyệt đăng: 16/8/2021 

 

Hình 12. Xe thu gom rác điện hoạt động thực tế trên đường 
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Tóm tắt 

Động cơ scramjet là động cơ phản lực tĩnh siêu 

âm có sự tuần hoàn không khí và hoạt động ở 

khoảng số Mach từ 4 đến 8 [1]. Ngày nay, các nhà 

khoa học đang cải tiến tạo ra động cơ scramjet có 

buồng đốt có thể đốt được cả dòng trên âm và 

dưới âm. Do môi trường làm việc như vậy nên sự 

đốt cháy nhiên liệu trong động cơ và các vấn đề 

về nhiệt và nhiễu loạn dòng gây nên dòng trào 

ngược từ miệng buồng đốt quay lại cửa hút, hiện 

tượng gây hại cho cửa hút và có thể làm tắt động 

cơ. Có nhiều phương pháp để hạn chế hiện tượng 

có hại này, ví dụ như đặt một đoạn ống có chiều 

dài được tính toán trước vào vị trí sau cửa hút và 

trước buồng đốt, hay còn gọi là vùng cách ly 

(isolator). Bài báo này trình bày về các hiện tượng 

xảy ra trong vùng cách ly, các lý thuyết tính toán 

liên quan đến lớp biên trên âm và hiện tượng sóng 

va. Trong điều kiện cơ sở vật chất cho ngành hàng 

không vũ trụ của Việt Nam chưa có nhiều, bài báo 

trình bày phương pháp mô phỏng số để nghiên 

cứu các hiện tượng trong vùng cách ly động cơ 

sau đó đưa ra các định hướng tính toán thiết kế 

cải tiến hiệu suất. 

Từ khóa: Động cơ scramjet, sóng trào ngược, 

vùng cách ly, CFD. 

Abstract 

Scramjet engine is the engine with air circulation 

and operate in the range of 4 to 8 Mach numbers. 

Scientists today are improving the old version to 

make a new scramjet engine with the combustion 

both subsonic and supersonic flow. Therefore, it 

causes pseudo flows from the combustor to inlet of 

engine, this phenomenon harms to the inlet and 

may turn off the engine. There are many methods 

to reduce this harmful phenomenon, such as 

putting a pipe segment length is calculated in front 

of the combustor and behind the inlet, this region 

known as isolator. This article described the 

phenomena occurring in isolated areas, the 

theoretical calculations related to supersonic 

boundary layer phenomena and shock wave. So 

the phenomenon is very complex, simulate this 

phenomenon using numerical simulation tool 

ANSYS FLUENT to better explain the 

phenomenon and offering the reasonable design-

oriented calculations. 

Keywords: Scramjet engine, pseudo shock, 

isolator, CFD. 

1. Mở đầu 

Để khởi động động cơ scramjet cần có tàu mang 

và một tên lửa đẩy phụ để đưa động cơ scramjet đến 

độ cao và tốc độ thích hợp. Hình 1 là lược đồ cấu tạo 

động cơ scamjet của một con tàu. Khi động cơ hoạt 

động, dòng không khí bên ngoài đi vào cửa hút động 

cơ, đi qua các tầng sóng va xiên, tại đây dòng không 

khí được nén lại và tăng nhiệt độ. Dòng không khí tiếp 

tục đi vào vùng cách ly và được nắn dòng, ổn định 

dòng. Tại đây dưới tác động của lớp biên trên thành 

ống, sóng va xiên và sự tăng áp đột ngột của buồng 

đốt, dòng trong vùng cách ly trở nên bất ổn định và 

sinh ra một loạt sóng va xiên đan xen nhau lan truyền 

đến cửa buồng đốt, hiện tượng này được gọi là dãy 

sóng va (shock train). Đến miệng buồng đốt dòng gặp 

phải sự tăng áp đột ngột và vùng lớp biên có vận tốc 

nhỏ và tạo điều kiện cho dòng quay ngược lại chính 

trên vùng lớp biên này. Phần chính của dòng không 

khí được trộn với nhiên liệu phun ra trong buồng đốt 

và cháy tạo ra luồng khí nóng, đẩy vào cửa ra của động 

cơ và tạo ra lực đẩy. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ mặt cắt của động cơ scramjet [1] 
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Dòng trong vùng cách ly chịu ảnh hưởng bởi nhiều 

thông số, điển hình là áp suất và nhiệt độ, trạng thái 

lớp biên, số Mach tại cửa hút, cách bố trí, cấu tạo vòi 

phun nhiên liệu trong buồng đốt, số lượng vòi phun. 

Trong vùng cách ly và buồng đốt xuất hiện dòng rối 

tách thành và chúng bao quanh lõi dòng. Ở số Mach 

8, năng lượng nhiệt của dòng vào động cơ tăng cao 

dẫn đến áp suất trong buồng đốt tăng lên, nó không đủ 

để gây ra tách thành ở lớp biên. Những dòng còn lại 

hoàn toàn là dòng trên âm và là dòng gắn, động cơ 

hoạt động đúng bản chất là scramjet. 

Trong bài báo này sẽ trình bày cấu trúc dòng xảy 

ra trong vùng cách ly của động cơ scramjet và đưa ra 

cái nhìn tổng quan nhất về dòng và tính toán thiết kế 

vùng cách ly thông qua phương pháp mô phỏng. 

2. Cơ sở lý thuyết  

2.1. Lớp biên rối 

Trong phần lớp biên tầng, phương trình lớp biên 

được đạo hàm cho dòng ổn định. Với mỗi chỉ số 

Reynolds nhất định thì lớp biên có thể cho kết quả 

không ổn định tạo nên lớp biên rối. Các nghiên cứu 

cần đưa ra các điều kiện để chỉ ra tham số ảnh hưởng 

tới hiện tượng dòng quá độ rối, một trong các tham số 

đó là số Reynolds. Dựa trên quan sát, nghiên cứu thực 

nghiệm, các công thức diễn tả trường dòng của lớp 

biên rối đối với dòng không nén được đã được đưa ra 

[2]. Sau đó từ nhiệt độ tham chiếu có thể được sử dụng 

để tính toán ma sát trên tường, nhiệt truyền trên tường, 

chiều dày lớp biên dịch chuyển và mô men động 

lượng lớp biên. 

2.2. Tương tác của lớp biên sóng va 

Nếu trong trường hợp nào đó có một sóng va nén 

gặp lớp biên của dòng trên âm thì kết quả sẽ xuất hiện 

lớp tách dòng. Áp suất động trên lớp biên sẽ giảm đi 

do ma sát. Nhưng sóng va nén làm tăng áp suất, áp 

suất của lớp biên sẽ không theo kịp sự tăng này và kết 

quả là sinh ra hiện tượng tách dòng trên lớp biên. Có 

hai trường hợp sẽ xảy ra ảnh hưởng của lớp biên sóng 

va như sau: 

Tương tác của lớp biên sóng va xuất hiện khi dòng 

trên âm gặp một đường dốc và tạo nên sóng va xiên 

như trên Hình 2, sóng va xiên này kết hợp với hiện 

tượng lớp biên tạo ra tương tác. Hiện tượng này 

thường xảy ra tại cửa hút của các loại động cơ tuần 

hoàn khí trên âm và siêu âm. Tại góc ngoặt khi tốc độ 

dòng đủ lớn sẽ sinh ra bong bóng tách dòng. Hình 3 

cho thấy áp suất tăng từ điểm va chạm đầu tiên sẽ lan 

truyền qua sóng va thứ hai và liên tiếp như vậy. 

Áp suất tổng mất đi khi qua hai sóng va sẽ nhỏ hơn 

qua một sóng va với cùng khoảng nén phát sinh 

entropy là nhỏ. Hình dạng kích thước của bong bóng 

tách dòng biến đổi khác nhau tùy thuộc vào số lượng 

sóng va xiên và góc sóng va. Kích thước bong bóng 

thực tùy thuộc vào biên dạng lớp biên và các thông số 

dòng đi vào. Công thức thực nghiệm được đưa ra như 

sau [3]: 
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   (1) 

Trong đó:  

BL - Chiều dài bong bóng tách thành, (m); 

incp - Áp suất tại điểm bắt đầu có bong bóng, (Pa); 

𝛿1 - Chiều dày lớp biên, (m); 

𝑅𝑒𝐿 - Số Reynold trên chiều dài tham chiếu L; 

𝜇𝑊  và 𝜇𝑒 - Độ nhớt động trên tường và trên 

phương x (chiều động động cơ), (kg/(ms)); 

𝑇𝑊 và 𝑇𝑒 - Nhiệt độ trên tường và trên phương x, (K); 

M - Số Mach; 

𝑝𝐼 , 𝑝𝐼𝐼𝐼 - Áp suất tại tại cửa vào và cửa ra vùng 

cách ly, (Pa); 

𝛾 - Tỷ lệ nhiệt; 

 

Hình 2. Sóng va xiên tác động đến lớp biên [3] 

 

 

Hình 3. Phân bố áp suất tại nơi có tương tác lớp biên 

sóng va và vùng hai sóng va xiên gặp nhau [3] 
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𝑐𝑓,𝐿- Nhiệt dung riêng, (J/(kg*K)). 

Hiện tượng tách dòng này thường xảy ra ở nơi có 

lớp biên mỏng, áp suất tăng dễ dàng trượt đi qua sóng 

va tách hơn. 

inc Ip p - Bước nhảy áp suất nhỏ nhất tại vị trí xảy 

ra hiện tượng và được tính như sau [3]: 

   
0.250.5

2 2
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I f L I
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p




   (2) 

Thực nghiệm đã chỉ ra tỉ số này trong khoảng từ 

1,57 đến 2,00 và phụ thuộc chủ yếu vào số Mach. 

Theo các thí nghiệm thực nghiệm khác thì kích thước 

bong bóng được tính như sau [2]: 
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  (3) 

Các nghiên cứu trước đây đã tiến hành đo đạc và 

kiểm tra trường dòng trong trường hợp góc nghiêng 

của dốc là 15 độ. Kết quả cho thấy kích thước bong 

bóng tăng lên khi nhiệt độ tường tăng và nhiệt độ dòng 

vào giảm (Tw tăng, Te giảm). Kích thước bong bóng 

có tác động cực kì nhạy đến biên dạng lớp biên. Giá 

trị hệ số ma sát trên bề mặt tường Cf và Ch có thể tính 

toán được thông qua các thí nghiệm thực nghiệm và 

phương pháp mô phỏng số [3]: 

2

4

Re

h III inc

B

IIf

C p px
L

pMac

 
  

 
  (4) 

Nhiệt độ tường ảnh hưởng đến kích thước bong 

bóng là hết sức phức tạp để tính toán được. Với các 

giả thiết, mức độ ảnh hưởng có thể được định lượng 

và các quan hệ giữa nhiệt độ tường, kích thước lớp 

tách thành và áp suất tăng. Hình sau đây là thực 

nghiệm với lớp biên tầng [3]. 

2.3. Cấu trúc dòng trong vùng cách ly động cơ 

scramjet 

Vùng cách ly động cơ scramjet thường là một ống 

dài tại đó, cấu trúc của dòng trên âm bị hạn chế bởi 

thành ống và chịu tác động mạnh mẽ của gradient áp 

suất khi dòng tốc độ cao bị nén rất mạnh, đó là đặc 

trưng quan trọng cần được xem xét trong thiết kế vùng 

cách ly của động cơ scramjet. Dòng trên âm nén được 

trong ống sẽ sinh ra sóng va, nếu không có lớp biên 

hình thành, đặc tính của sóng va sẽ tương tự như dòng 

ngoài. Tuy nhiên với sự hiện diện của lớp biên tách 

thành tạo ra một loạt các sóng va xiên, nó trải dài, làm 

tăng áp suất lên trên mỗi đơn vị chiều dài thành ống 

Hình 5. Hiện tượng này gọi là loạt sóng va hay dãy 

sóng va (shock train), nó bao gồm vùng tách dòng trên 

tường, cùng với một loạt sóng va xiên trong lõi dòng. 

Vùng trộn tạo ra giữa lõi dòng và dòng tách thành. 

Những phân tích trên có thể dùng để dự báo trước 

hiện tượng xảy ra trong vùng cách ly và phục vụ cho 

việc thiết kế vùng cách ly động cơ trên âm scramjet. 

Theo hai nghiên cứu của McLafferty năm 1950 và 

Waltrup và Billig năm 1970 [4], Họ đã theo dõi được 

sự ảnh hưởng của áp suất tăng ( / )P P , chiều dài mà 

loạt sóng va trải ra với 
1/2 1/2D   và phần nghịch đảo 

2 1/4(M 1)(Re ) , trong đó D là đường kính ống. M là 

số Mach của dòng trong,   là chiều dày động lượng 

lớp biên trong vùng lớp biên và Re


 là số Reynolds 

của động lượng tại độ dày nào đó của vùng lớp biên. 

Thí nghiệm thực hiện trong khoảng số Mach từ 1,5 

đến 2,7. Waltrup và Billig [4] đã tìm ra mối liên hệ 

giữa độ dày lớp biên dẫn đến chiều dài của loạt sóng 

va và sự phát triển thực tế liên quan đến chiều dài cấu 

trúc sóng va s như trong phương trình 5 [3]: 

22 1/4

1/2 1/2

(M 1)(Re )
50 170

s P P

P PD





     
    

   
  (5) 

3. Phân tích mô phỏng 

3.1. Xây dựng mô hình hình học và mô hình 

phần tử hữu hạn  

Mô hình vùng cách ly trong bài toán này được đơn 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ tường tới kích 

thước bong bóng [3] 

 

 

Hình 5. Cấu trúc dòng trong vùng cách ly [1] 
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giản hóa là một ống dạng hộp vuông có chiều dài 

300mm, mặt cắt tiết diện ống là 30x30mm. Tác giả 

mô phỏng dòng nhớt đi vào ống với tốc độ trên âm có 

giá trị M=2 [4]. 

Có thể nhận thấy đây là mô hình đối xứng mặt. Do 

đó để giảm khối lượng và tài nguyên tính toán, nghiên 

cứu này chỉ thực hiện tính toán cho một phần bốn hình 

hộp với các điều kiện biên tuần hoàn phù hợp, kết quả 

các phần còn lại sẽ được nội suy đối xứng theo các mặt. 

Kích thước mô hình tính toán được mô tả như Hình 6. 

 Điều kiện biên bài toán được thiết lập như trong 

Hình 6 với các điều kiện biên cơ bản là: Tường, mặt 

đối xứng, áp suất đầu vào, áp suất đầu ra. 

Vấn đề chia lưới cho bài toán này cần được quan 

tâm kỹ lưỡng vì liên quan đến lớp biên. Tại biên tường 

cần chia lưới đủ mịn để có thể bắt được các hiện tượng 

tách thành xảy ra trong vùng cách ly. Sau một số khảo 

sát và tính toán thử nghiệm về lưới, một lưới cuối cùng 

Hình 7 được lựa chọn mô phỏng bài toán này có thông 

số như sau: 

- Lưới tứ diện; 

- Số nút lưới: 568.635 nút; 

- Số phần tử lưới: 537.500 phần tử; 

- Lớp biên: 9 lớp, tỷ lệ dựng 1,5, chiều cao lớp lưới 

đầu tiên 0,01mm; 

- Minimum Orthogonal Quality = 6,39257e-01 

(tiêu chuẩn này càng gần 0 lưới càng xấu); 

- Maximum Ortho Skew = 3,60743e-01 (tiêu 

chuẩn này càng gần 1 lưới càng xấu). 

3.2. Các tham số thiết lập bài toán 

Chọn giải bài toán theo biến tin cậy là khối lượng 

riêng (Density based) và bài toán tính ở chế độ ổn định 

(Steady). 

Chọn mô hình rối k-epsilon, ở chế độ Standard và 

hàm tường Non-Equilibrium do bản chất bài toán là 

do hiện tượng tách thành trên lớp biên. 

Áp dụng thêm phương trình năng lượng trong bài 

toán mô phỏng. 

Vật chất: Khí lí tưởng có Cp là hằng số, độ nhớt 

thay đổi theo nhiệt độ theo luật sutherland. 

Đặt điều kiện biên tại đầu vào có tên inlet: 

Áp suất tổng 100.000Pa; 

Áp suất tĩnh 12.780Pa. 

Theo hướng pháp tuyến với mặt inlet. 

Suy ra M = 2. 

Đặt điều kiện tại cửa ra mang tên outlet: 

Giả sử áp suất tăng do đốt cháy nhiên liệu là gấp 

3,8 lần áp suất tĩnh tại cửa vào: 48.564Pa. 

Tính toán với số vòng lặp khoảng 3.050 vòng lặp 

cho giá trị dư hội tụ. 

4. Phân tích xử lý kết quả 

Kết quả về trường số Mach và trường áp suất tại 

mặt cắt tâm đối xứng được đưa ra trong Hình 8 và 

Hình 9 tương ứng.  

 

Hình 6. Một phần tư mô hình vùng cách ly 

 

 

Hình 7. Hình ảnh lưới trên đầu ống và lớp lưới đầu tiên 

 

 

Hình 8. Kết quả số Mach tại mặt cắt đối xứng 

phương đứng dọc trục ống 

 

Hình 9. Kết quả áp suất tại mặt cắt trung tâm 
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Nhận xét: 

Về mặt lý thuyết: Việc hình thành loạt sóng va và 

phản sóng va là tương đồng so với lý thuyết, hình 

thành liên tiếp các sóng va xiên, sóng va cong hình bát 

úp. Nhận biết sóng va tại các vị trí thông số có bước 

nhảy. Ở phần cuối của ống sóng va hầu như không 

suất hiện, các thông số là liên tục không có bước nhảy 

như Hình 10 và Hình 11. 

Kết quả sau khi phân tích thu được dưới Bảng 1. 

5. Kết luận 

Loạt sóng va là do ảnh hưởng của nhớt, lớp biên 

kết hợp với hình dạng ống và tác động của sóng va 

xiên tạo nên, hiện tượng phức tạp và khó khăn để khảo 

sát, nhưng dựa trên mô phỏng và một số phương pháp 

thực nghiệm có thể xác định gần đúng chiều dài của 

chúng và một số thông số tính toán khác. Sóng trào 

ngược qua dòng tách trên lớp biên là do áp suất tăng 

quá đột ngột do hiện tượng cháy trong buồng đốt. 

Dựa trên mô phỏng hai hiện tượng loạt sóng va và 

sóng va trào ngược, bài báo đưa ra cái nhìn tổng quan 

hơn và xác định các thông số để thiết kế kích thước 

vùng cách ly. Qua đó ta thấy được vai trò quan trọng 

của vùng cách ly: Nắn dòng và ổn định dòng, giảm tác 

động của hai loại sóng trên đến động cơ siêu âm 

scramjet. Từ đó đưa ra các phương án cải thiện hiệu 

suất buồng đốt và hiệu quả của vùng cách ly trong các 

nghiên cứu sau này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Professor Michael K. Smart, Scramjet Isolators, 

Chair of Hypersonic Propulsion Centre for 

Hypersonics The University of Queensland 

Brisbane 4072 AUSTRALIA. 

[2] John D. Anderson, Jr., Fundamentals of 

Aerodynamics, University ofMaryland.  

[3] Christian Max Fischer, Investigation of the 

Isolator Flow of Scramjet Engines, 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. H. Olivier 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. W. Schröder, 

2014N. 

[4] Sridhar T, Chandrabose G & Thanigaiarasu S, 

Numerical Investigation of Geometrical Influence 

On Isolator Performance, Dept. of Aerospace 

Engg., Madras Institute of Technology, Chennai, 

India, 2013. 

 

 

 

 

Hình 10. Đồ thị thay đổi áp suất trên trục ống theo 

chiều dài ống 

 

 
Hình 11. Đồ thị thay đổi áp suất trên thành ống theo 

chiều dài ống 

Bảng 1. Thông số kết quả phân tích 

Thông số Giá trị Đơn vị 

Vị trí mép vào 0,082 m 

Chiều dài tổng 0,218 m 

Chiều dài loạt sóng va 0,128 m 

Lực cản áp suất 0 N 

Lực cản nhớt 1,99 N 

 

Ngày nhận bài:  10/6/2021 

Ngày nhận bản sửa: 09/8/2021 

Ngày duyệt đăng: 15/8/2021 
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TRÊN ĐỘNG CƠ IAMZ-236 

STUDY ON THE POSSIBILITY OF USING THE OVAL-DRUM PISTON 

ON THE IAMZ-236 ENGINE 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết và kết quả tính 

toán biên dạng ô van - trống pít tông động cơ 

IAMZ-236. Bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

khi dùng phần mềm ANSYS 17.2 tính toán tương 

tác của cặp pít tông - xi lanh nguyên bản và pít 

tông-xi lanh có pít tông ô van - trống. Từ đó đưa 

ra nhận định, đánh giá hiệu quả của việc sử 

dụng pít tông ô van - trống trên động cơ IAMZ-

236. 

Từ khóa: Pít tông, ô van - trống, khe hở, xy lanh, 

biến dạng, IAMZ-236. 

Abstract 

This article presents the theoretical basis and 

original piston conversion result of the IAMZ-236 

engine to an oval - drum. Based on the finite 

element method in software ANSYS 17.2 calculates 

the interaction of the original piston - cylinder 

pair and piston - cylinder pair with oval - drum 

piston to conclude on the effect of the use of the 

oval - drum piston on a particular engine, for 

example on the IAMZ-236 engine. 

Keywords: Piston, oval - drum, slits, 

deformation, IAMZ-236. 

1. Đặt vấn đề 

Pít tông (PT) là một trong những chi tiết rất quan 

trọng của động cơ, làm việc trong điều kiện khắc 

nghiệt, chịu tác dụng của lực khí thể, lực quán tính, 

lực ngang, lực ma sát gây mòn ở nhiệt độ cao,... Khe 

hở giữa PT và xi lanh (XL) là một thông số quan trọng, 

ảnh hưởng đến khả năng làm việc của nhóm PT-XL 

[1]. Kích thước khe hở phụ thuộc vào ứng suất cơ -

nhiệt, các thông số hình học, tính chất vật lý của vật 

liệu chế tạo các chi tiết nhóm PT-XL [2]. 

Dưới tác dụng của lực ngang lên thân PT, áp lực của 

khí thể lên đỉnh PT, cũng như do biến dạng nhiệt không 

đều của đầu PT khiến phần thân dẫn hướng của PT biến 

dạng và có biên dạng ô van với trục lớn cùng hướng với 

chốt PT. Để loại bỏ hiện tượng này, khi chế tạo PT 

thường làm thân PT có biên dạng ô van theo chiều 

ngược lại, nghĩa là trục lớn vuông góc với chốt PT [3]. 

Do phân bố nhiệt độ theo chiều cao PT khi động 

cơ làm việc là không đều, nên độ biến dạng theo chiều 

cao tại các phần của PT khác nhau, dẫn đến khe hở 

giữa thân PT và XL không đều nhau. Để đảm bảo khe 

hở giữa thân PT và XL hợp lý và đều nhau giữa các 

phần theo chiều cao, PT được làm theo dạng ô van - 

trống. Theo [4] với biên dạng ô van - trống đảm bảo 

giảm ứng suất nhiệt đến 20%, giảm ồn và tiêu hao dầu 

bôi trơn do bị cháy.  

Động cơ IAMZ-236 được sử dụng phổ biến trên 

các phương tiện đặc chủng. Trên động cơ sử dụng PT 

và XL có biên dạng trụ với đường kính theo cả chiều 

cao tương ứng là 129,8mm và 130mm [5]. Mục đích 

của nghiên cứu là tính toán biên dạng ô van-trống cho 

PT động cơ IAMZ-236, đánh giá khả năng sử dụng PT 

có biên dạng mới thông qua khe hở nhiệt giữa PT và 

XL ở trạng thái làm việc. 

2. Cơ sở lý thuyết xác định biên dạng ô van-

trống của pít tông 

2.1. Cơ sở lý thuyết xác định biên dạng trống  

Quy luật truyền nhiệt trong PT theo chiều cao như 

sau [6]: Ở đây, chấp nhận một số giả thiết, như chế độ 

nhiệt của PT-XL là ổn định; quá trình truyền nhiệt 

thuần túy là truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt; hệ số dẫn 

nhiệt của vật liệu chế tạo PT và của màng dầu bôi trơn 

không đổi. Trong đó: chK - Hàm hyperbolic cosin của 

K; τ - Chênh lệch nhiệt độ giữa PT-XL; Lю, Sю - Chiều 

dài và độ dày trung bình thân PT; λ - Hệ số dẫn nhiệt 

của vật liệu chế tạo PT; λм, δм - Hệ số dẫn nhiệt và độ 

dày của màng dầu. 

Mỗi phần của thân PT được xác định bằng tọa 

độ x và độ tăng đường kính tương ứng với x (Hình 

1). Từ đó có thể xác định được biên dạng trống của 

thân PT. 
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     (1) 

Khi x = Lю, thì ,0dxd do đó: 

1
x

chK
Lю

в
chK
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    (3) 

I - XL nguội; II - XL nóng; III - PT nguội; IV - PT nóng. 

Đặt:  n)1(yг  y  (4) 

Kết hợp (2), (3), (4) suy ra: 
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 (5) 

Trong đó: ;2)( нвDd    - Hệ số giãn nở 

nhiệt của vật liệu chế tạo PT; y = f(x) với điều kiện

0dxdy và 0
22 dxyd ; Hệ số n đặc trưng cho độ 

tang trống của PT thông qua trị số β, n được chọn theo 

kinh nghiệm, thông thường 0 < n <1.  

Có thể tìm được vị trí x0, tại đó y đạt cực đại (ymax): 

1 1
1o

ю

x chK
arc sh

L K K


    (6) 

Thay (6) vào (5) ta rút ra được: 

0

max

1

1
Ю o

ю

x
chK

Ly x

d chK L


 
 

       (7) 

Từ (5) và (7) ta rút ra được: 

1

1
1

1max 1

xochK
Lю

xy chK o

y Lю
chK







 



  
  

  
 
 
 
 
 
 

 (8) 

ymax được xác định từ điều kiện: ,max ny   

Trong đó:  - Khe hở giữa PT và XL. 

Từ đó ta có thể xác định biên dạng trống của thân 

PT thông qua các tọa độ (x, y) theo (5) và (8). 

2.2. Cơ sở lý thuyết xác định biên dạng ô van 

Trong tiết diện ngang vuông góc với đường tâm 

PT, tọa độ cực có véc tơ bán kính , góc cực .  

Gọi  = R - , trong đó: R - Bán kính của PT. 

Theo [6], 
 
phụ thuộc vào  theo biểu thức có dạng: 

∆ = А+Вcos2φ +Сcos4φ  (9) 

Gọi l là hiệu của bán kính lớn và bán kính nhỏ của 

hình ô van, với B = l/4, biến đổi (9) ta được: 

  
1

cos 2 1 cos 4
4

U U
l

 

   

  (10) 

Trong đó: А+С=В, được xác định từ chuỗi Fourier. 

Thông thường các nhà chế tạo chọn giá trị U = 0,7 

÷ 1,33 [6]. Biên dạng ô van của thân PT là hàm phụ 

thuộc vào tham số U, được thể hiện trên Hình 2. 

 

Hình 1. Kích thước của thân PT dạng trống và XL 

ở hai trạng thái nóng và nguội 

 

Hình 2. Biên dạng ô van của thân PT 
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Giá trị U phụ thuộc vào tỉ số a/R (Hình 3), trong 

đó: a = h/4, h - Chiều dài của chốt PT [6]. 

3. Tính toán xác định biên dạng ô van - trống 

của PT động cơ IAMZ-236 

Các thông số kết cấu để tính toán biên dạng ô van 

- trống của PT động cơ IAMZ-236 được thể hiện trong 

Bảng 1 [5]. 

Đối với PT động cơ IAMZ-236, ta tính được các 

thông số: K = 3,33. Chọn K = 3; 
0 0,390юx L  ;

0,368  ; chọn n = 0,09, tính được ymax = 0,409. 

Tính các tọa độ (x, y) để xác định biên dạng trống 

(Hình 4). Trong đó, trục đứng là chiều dài thân PT, 

tính từ xéc măng dầu trên đầu PT đến đuôi PT, (mm). 

Xác định được U = 0,96. Chọn l = 2mm, từ đó  

rút ra được biểu thức xác định biên dạng ô van của 

thân PT động cơ IAMZ-236. 

 
1

64, 49 0,96 cos 2 0,04cos 4
2

       (11) 

Biên dạng ô van của thân PT động cơ IAMZ-236 

được xác định như Hình 5. Trong đó, trục đứng là 

đường kính của PT, mm. 

Mô hình PT động cơ IAMZ-236, được xây dựng 

bằng phần mềm Autodesk Inventor. Các thông số kết 

cấu của PT biên dạng ô van - trống về cơ bản giống 

với PT nguyên bản, chỉ khác về biên dạng ô van theo 

tiết diện ngang và trống theo chiều cao của thân PT. 

4. Đánh giá khe hở nhiệt giữa PT-XL trên 

động cơ IAMZ-236 

 

Hình 2. Biên dạng ô van của thân PT 

 

Hình 3. Sự phụ thuộc của tham số U vào tỉ số a/R 

Bảng 1. Thông số kết cấu của PT động cơ IAMZ-236 

Thông số 
Ký 

hiệu 

Giá 

trị 

Chiều dài thân PT, [mm] Lю 105 

Độ dày trung bình của thân PT, [mm] Sю 7,6 

Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu chế tạo 

PT, [W/m.K] 
  150 

Hệ số dẫn nhiệt của màng dầu М10Г2 

ở 150  200oC, [W/m.K] M
  0,115 

Độ dày màng dầu, [mm] 
M

  0,1 

Khe hở giữa PT và XL, [mm]   0,1 

Chiều dài chốt PT, [mm] h 106 

Đường kính PT, [mm] D 129,8 

 

 

Hình 4. Biên dạng trống của thân PT 

 

 

Hình 5. Biên dạng ô van của thân PT 

 

Hình 6. Diễn biến áp suất khí thể 



 

 

 

130 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

                                          

 

Hình 7. Diễn biến nhiệt độ khí thể 

 

Hình 8. Diễn biến hệ số trao đổi nhiệt 

Bảng 2. Kết quả tính toán biến dạng và khe hở nhiệt giữa PT-XL ở trạng thái làm việc 

Chiều dài 

từ đỉnh 

PT  

[mm] 

PT nguyên bản PT ô van-trống XL nguyên bản Khe hở nhiệt PT-XL 

Biến 

dạng 

[mm] 

Bán kính 

[mm] 

Biến 

dạng 

[mm] 

Bán kính 

[mm] 

Biến 

dạng 

[mm] 

Bán kính 

[mm] 

Nguyên bản     

[mm] 

Ô van-

trống 

[mm] 

0,00 0,538 65,438 0,533 65,188 0,040 65,040 -0,398 0,012 

22,25 0,430 65,330 0,426 65,081 0,112 65,112 -0,218 0,195 

31,70 0,382 65,282 0,378 65,033 0,155 65,155 -0,127 0,286 

42,50 0,337 65,237 0,334 64,989 0,174 65,174 -0,063 0,349 

53,10 0,306 65,206 0,297 64,952 0,183 65,183 -0,022 0,395 

62,50 0,277 65,177 0,291 64,946 0,196 65,196 0,019 0,413 

75,63 0,260 65,160 0,265 65,066 0,204 65,204 0,045 0,203 

88,75 0,247 65,147 0,258 65,134 0,211 65,211 0,063 0,094 

99,25 0,251 65,151 0,251 65,151 0,220 65,220 0,069 0,069 

115,00 0,242 65,142 0,243 65,132 0,233 65,233 0,091 0,109 

128,13 0,252 65,152 0,251 65,104 0,245 65,245 0,093 0,173 

141,25 0,273 65,173 0,273 65,073 0,248 65,248 0,075 0,242 

154,38 0,295 65,195 0,298 65,031 0,250 65,250 0,055 0,331 

167,50 0,325 65,225 0,318 64,973 0,254 65,254 0,028 0,444 

 

 

Hình 9. Biến dạng của PT 

nguyên bản 

 

Hình 10. Biến dạng của PT  

ô van - trống 

 

 

Hình 11. Biến dạng của XL nguyên bản 
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Mô hình tính toán, xác định khe hở nhiệt giữa PT-

XL được giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

trong phần mềm ANSYS 17.2. Các kết quả tính toán 

bao gồm khe hở nhiệt giữa PT nguyên bản và XL 

nguyên bản, PT ô van - trống và XL nguyên bản. 

Các thông số đầu vào, áp suất khí thể (Hình 6), 

nhiệt độ khí thể (Hình 7) và hệ số trao đổi nhiệt (Hình 

8) được lấy từ các kết quả tính toán chu trình công tác 

của động cơ IAMZ-236 tại chế độ định mức Neđm = 

132kW, nđm = 2100vg/ph bằng phần mềm GT-Suite. 

Kết quả tính toán biến dạng của PT và XL trên 

phần mềm ANSYS 17.2 được thể hiện trên các Hình 

9, 10, 11 và trong Bảng 2. 

Từ kết quả tính toán dựng được đồ thị biến dạngvà 

khe hở nhiệt giữa PT-XL khi động cơ làm việc (theo 

mặt cắt đi qua đường tâm PT vuông góc với chốt PT) 

(Hình 12). 

Trong trạng thái làm việc, khe hở nhiệt của phần 

đầu PT nguyên bản với XL có giá trị âm nói lên rằng, 

cặp PT-XL nguyên bản không có khe hở tại phần đầu 

PT, hiện tượng này sẽ gây ra ma sát khô, bào mòn PT 

và XL, gia tăng ứng suất nhiệt, có thể xuất hiện bó kẹt 

PT trong XL và gây ồn. Phần thân PT theo chiều cao 

PT co lại làm cho khe hở giữa PT-XL lớn hơn giá trị 

theo thiết kế, chất lượng bôi trơn xấu hơn. 

Với cặp PT ô van - trống và XL nguyên bản, khe 

hở nhiệt giữa PT-XL dao động xung quanh giá trị 0,1 

mm, gần bằng khe hở thiết kế, đúng kỳ vọng của việc 

hoán cải PT trụ sang PT ô van - trống. 

Kết quả nghiên cứu cần được kiểm chứng về độ 

tin cậy. Tuy nhiên, do điều kiện nghiên cứu thực 

nghiệm gặp nhiều khó khăn nên vấn đề này sẽ được 

tiếp tục nghiên cứu sau. Mặc dù vậy, kết quả nghiên 

cứu thu được đúng như sự kỳ vọng của việc hoán cải 

PT trụ sang PT ô van - trống, đây sẽ là cơ sở quan 

trọng cho những nghiên cứu tiếp theo về sự hoán cải 

hai loại PT này. 

5. Kết luận  

Nghiên cứu đã thực hành tính toán biên dạng ô van 

- trống của PT động cơ IAMZ-236, kiểm tra biến dạng 

của PT, XL trên phần mềm chuyên dụng. 

Ở trạng thái làm việc, khi sử dụng PT ô van - trống 

đảm bảo khe hở nhiệt giữa PT-XL gần bằng khe hở 

thiết kế, chiều dày màng dầu hợp lý, từ đó nâng cao 

chất lượng bôi trơn, giảm nguy cơ bó kẹt, giảm ồn và 

ma sát. 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô 

phỏng ảnh hưởng của việc bổ sung hydro trên 

đường ống nạp tới sự hình thành muội than trong 

động cơ diesel có trang bị hệ thống luân hồi khí 

thải. Động cơ nghiên cứu là động cơ diesel R180, 

4 kỳ, một xi lanh. Phần mềm mô phỏng là phần 

mềm AVL Boost. Chế độ nghiên cứu là chế độ 

2600 (v/ph). Kết quả nghiên cứu cho thấy hydro 

có vai trò tích cực trong việc giảm hình thành 

muội than. Cụ thể với tỷ lệ hydro tối ưu khối lượng 

muội than giảm trung bình là 22% so với động cơ 

nguyên bản. 

Từ khóa: Động cơ diesel, bổ sung hydro, luân hồi 

khí thải, giảm hình thành muội than. 

Abstract 

This paper presents the results of simulation study 

on the effect of hydrogen addition to the intake 

manifold on soot formation of diesel engines 

equipped with exhaust gas recirculation system. 

The research engine is a single-cylinder R180, 4-

stroke diesel engine. The simulation software is 

AVL Boost software. The study mode is the 

2600rpm mode. Research results show that 

hydrogen has play an important role in reducing 

soot formation. Specifically, with the optimal 

hydrogen ratio, the amount of soot reduced on 

average by 22% compared to the original engine. 

Keywords: Diesel engine, hydrogen addition, 

EGR, reduction soot formation. 

1. Giới thiệu 

Động cơ diesel là nguồn động lực vô cùng quan 

trọng trong ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên khí 

thải lại chứa nhiều các chất độc hại như muội than, 

NOx và các chất gây ô nhiễm khác như CO, HC,... 

đang là vấn đề đáng lo ngại của toàn cầu. Nồng độ các 

chất ô nhiễm này phụ thuộc vào đặc tính động cơ cũng 

như các thông số vận hành.  

Để xử lý được tất cả các thành phần phát thải độc 

hại cần trang bị hệ thống xử lý khí thải gồm bộ xử lý 

DOC (Diesel Oxidation Catalysts) để xử lý CO và HC, 

bộ xử lý DPF (Diesel Particulate Filter) để lọc bụi, bộ 

xử lý SCR (Selective Catalytic Reduction) kết hợp 

DEF (Diesel Exhaust Fluid) để giảm NOx. Việc trang 

bị các bộ xử lý khí thải động cơ diesel giúp giảm đáng 

kể các thành phần phát thải của động cơ. Tuy nhiên, 

kết cấu hệ thống xử lý khí thải này khá cồng kềnh, chi 

phí tốn kém và sử dụng phức tạp.  

Phương pháp luân hồi khí thải EGR (Exhaust Gas 

Recirculation) được xem là một phương pháp hiệu 

quả để giảm phát thải NOx của động cơ diesel và đã 

được sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, công nghệ này lại làm 

giảm hiệu suất động cơ và tăng hàm lượng CO, HC và 

PM trong khí thải nên cần được sử dụng kết hợp với 

các biện pháp xử lý khác. Nhiên liệu hydro được coi 

là nguồn nhiên liệu đầy tiềm năng với nhiệt trị khối 

lượng cao, tốc độ cháy nhanh được hy vọng là loại 

nhiên liệu khả thi cho việc giảm phát thải độc hại cho 

động cơ diesel có luân hồi khí thải.  

Theo Bose [2] và cộng sự khi cung cấp hydro với 

khối lượng là 0,15kg/h cho động cơ có EGR0%, 

EGR10% và EGR20% , hệ số nạp giảm khi thực hiện 

EGR và bổ sung hydro. Khi thực hiện EGR10% và 

EGR20% phát thải khói, CO, CO2 và HC đều tăng. 

Nếu bổ sung hydro cho các trường hợp luân hồi thì 

các phát thải kể trên đều giảm hơn so với động cơ 

nguyên bản. Giảm nhiều nhất lần lượt là 42% (khói), 

45,8% (CO ở 80% tải), 40,5% (CO2 ở 80% tải ), 58% 

(HC ở 80% tải) với EGR0%. Khi thực hiện EGR10% 

và 20% phát thải NOx giảm. Việc bổ sung hydro sẽ 

làm gia tăng phát thải NOx nhưng vẫn thấp hơn động 

cơ nguyên bản. 

Yadav [3] và cộng sự khi nghiên cứu bổ sung 

hydro với khối lượng 40mg/hr trên động cơ 1 xi lanh, 

công suất định mức 3,5kW kết quả cho thấy BTE tăng 

1,83%; CO2 giảm 10%; CO giảm 21,7%; HC giảm 

5,13%. 
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Một nghiên cứu khác tại Việt Nam của tác giả Anh 

Tuan Hoang [4] và cộng sự nghiên cứu bổ sung hydro 

với lưu lượng 25 l/p với EGR10% và EGR20% trên 

động cơ D243. Kết quả cho thấy: Hiệu suất nhiệt động 

cơ tăng lên 5%, tiêu hao nhiên liệu giảm đến 8%. 

Lượng khí thải CO và HC giảm mạnh trong khi khí 

thải NOx tăng so với động cơ nguyên bản. 

Có thể thấy trong việc cung cấp hydro trên đường 

ống nạp cho động cơ diesel có luân hồi khí thải được 

chia làm 2 trường hợp. Trường hợp 1: Thay thế một 

phần diesel bằng hydro sao cho đảm bảo tổng năng 

lượng đầu vào cung cấp không đổi. Trường hợp 2: Giữ 

nguyên lượng nhiên liệu diesel cung cấp và bổ sung 

hydro với lưu lượng không đổi. Các kết quả đều khẳng 

định phát thải muội than trên động cơ diesel giảm là 

do 2 nguyên nhân: Một là lượng diesel cung cấp đầu 

vào giảm, hai là hydro cải thiện quá trình cháy giúp 

quá trình cháy trở nên hoàn toàn hơn từ đó sẽ góp phần 

giảm phát thải. Tuy nhiên chưa có công trình nghiên 

cứu ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình thành muội 

than và khối lượng hình thành muội than trên động cơ 

R180, một loại máy phổ biến dùng trong nông nghiệp 

tại Việt Nam. Chính vì vậy bài báo này trình bày kết 

quả nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của việc bổ sung 

hydro trên đường ống nạp tới tốc độ hình thành muội 

than và tổng khối lượng muội than hình thành trên 

động cơ diesel có luân hồi khí thải. 

2. Nghiên cứu mô phỏng 

2.1. Động cơ nghiên cứu 

Động cơ nghiên cứu là động cơ diesel R180, bốn 

kỳ, 1 xi lanh. Thông số kỹ thuật của động cơ nghiên 

cứu được trình bày ở Bảng 1. 

2.2. Mô hình mô phỏng 

Mô hình mô phỏng được trình bày ở Hình 1. 

Các thông số cơ bản được nhập vào mô hình bao 

gồm đường kính xi lanh, hành trình piston, kiểu loại 

động cơ,... Mô hình cho quá trình cháy của động cơ 

lưỡng nhiên liệu là mô hình cháy AVL MCC. Mô hình 

này có thể sử dụng cho nhiên liệu diesel hoặc đa nhiên 

liệu giữa diesel và một loại nhiên liệu khác. Mô hình 

có khả năng dự đoán tốc độ giải phóng nhiệt trong 

động cơ hình thành hỗn hợp không đồng nhất, sự ảnh 

hưởng quá trình luân hồi và dự đoán được sự hình 

thành NOx, CO và muội than [5]. 
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Trong đó: 

 
d

umd c . - Biến đổi nội năng bên trong xi lanh; 

d

dV
p

c
.

 - Công chu trình thực hiện; 

d

dQ
F  - Nhiệt lượng cấp vào; 

d

dQ
w

 - Tổn thất nhiệt qua vách; 

d

dm
h BB

BB
.

- Tổn thất enthalpy do lọt khí; 

mc - Khối lượng môi chất bên trong xi lanh; 

u - Nội năng; 

pc - Áp suất bên trong xi lanh; 

V - Thể tích xi lanh; 

 - Góc quay trục khuỷu; 

hBB - Trị số enthalpy; 

d

dm
BB

 - Biến thiên khối lượng dòng chảy. 

 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật động cơ R180 [1] 

Thông số kỹ thuật Giá trị 

Mã động cơ R180 

Kiểu động cơ Diesel, 4 kỳ, 1 xi lanh,  

Công suất định mức 5,15kW tại 2600v/ph 

Tiêu hao nhiên liệu 278 (g/kWh) 

Tỉ số nén  201 

Dung tích công tác 0,402 (lít) 

S x D 80 x 80 (mm) 

Kiểu làm mát Nước, đối lưu tự nhiên 

Thời điểm phun  22  2 Độ (BTDC) 

Áp suất phun 140 bar 

 

 
Hình 1. Mô hình mô phỏng trên AVL Boost 

C1 là động cơ diesel R180; CO1 là bộ làm mát khí luân hồi; 

TH1 là van EGR;I1 là vòi phun H2; SB1, SB2: là các điều kiện 

biên; MP1đến MP6: là các điểm đo;J1, J2: là các điểm nối 

giữa các đường ống; E1: là các tử đặt các thông số chung. 
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Quá trình truyền nhiệt từ trong buồng cháy qua 

thành buồng cháy như nắp xi lanh, piston, và lót xi 

lanh được tính dựa vào phương trình truyền nhiệt sau:                               

     wicwiwi TTAQ  ..    (2) 

Trong đó: 

Qwi - Nhiệt lượng truyền cho thành (nắp xi lanh, 

pít-tông, lót xi lanh); 

Ai - Diện tích truyền nhiệt (nắp xi lanh, pít tông, 

lót xi lanh); 

w - Hệ số truyền nhiệt; 

Tc - Nhiệt độ môi chất trong xi lanh; 

Twi - Nhiệt độ thành (nắp xi lanh, pít tông, lót xi 

lanh). 

Cơ chế hình thành phát thải muội than trong mô 

phỏng AVL-Boost sử dụng mô hình của Schubiger [6] 

nếu coi quá trình cháy gồm hai vùng hoặc mô hình của 

Hiroyasu [7, 8] nếu coi quá trình cháy đa vùng. 

Schubiger quan tâm đến hai phản ứng quyết định đến 

quá trình hình thành phát thải muội than theo cơ chế 

phản ứng động. Phản ứng hình thành muội than phụ 

thuộc vào tốc độ cháy khuếch tán trong xi lanh. Quá 

trình ô xy hóa được quyết định bởi lượng muội than 

thực tế trong xylanh và hàm lượng ô xy còn dư thừa 

trong vùng phản ứng. Thông số τchar liên quan tới tổng 

nhiệt tỏa ra theo hai phương trình 3 và 4 
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             (4) 

Trong đó: 

,
dm

s f

dt

- Tốc độ hình thành muội than, (kg/s); 

,dms o

dt

- Tốc độ ô xy hóa muội than, (kg/s); 

,fb diffdm

dt

- Tốc độ quá trình cháy khuếch tán, 

(kg/s); 

po2, po2,ref - Áp suất thực/áp suất tham chiếu, (Pa); 

Esf, Eso - Năng lượng kích hoạt quá trình hình 

thành và ô xy hóa, (J/mol); 

msoot - Khối lượng muội than, (kg); 

As,f - số hình thành muội than (-); 

As,o - Hệ số ô xy hóa muội than (-); 

char - Hệ số hòa trộn (-); 

n1, n2, n3 - Hằng số mô hình (-). 

Theo quan điểm của Hiroyasu, quá trình hình 

thành phát thải muội than phụ thuộc trực tiếp vào nồng 

độ hơi nhiên liệu. Quá trình ô xy hóa cũng được quyết 

định bởi lượng muội than thực tế trong xi lanh và hàm 

lượng ô xy còn dư thừa trong vùng phản ứng. Hai phản 

ứng (5) và (6) diễn ra đồng thời và lượng muội than 

thực tế sinh ra phụ thuộc vào tốc độ ô xy hóa và tốc 

độ hình thành muội than trong xi lanh: 

TR

E

fvfs

fs m
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epmC
dt

dm
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,

,

,
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             (5) 
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        (6) 

Trong đó:  

,
dm

s f

dt

- Tốc độ hình thành muội than, (kg/s); 

,dms o

dt

- Tốc độ ô xy hóa muội than, (kg/s); 

po2 - Áp suất thực/áp suất tham chiếu, (Pa); 

Esf, Eso - Năng lượng kích hoạt quá trình hình 

thành và ô xy hóa, (J/mol); 

msoot - Khối lượng muội than, (kg); 

Cs,f - Hệ số hình thành muội than (-); 

Cs,o - Hệ số ô xy hóa muội than (-). 

2.3. Trình tự mô phỏng 

- Thực nghiệm động cơ NB để xác định số liệu xây 

dựng mô hình mô phỏng; 

- Mô phỏng và đánh giá tính chính xác của mô 

hình động cơ NB; 

- Mô phỏng động cơ NB cung cấp nhiên liệu 

diesel với các giá trị nhiên liệu lần lượt là 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1,0 (kg/h) và được ký hiệu từ Gnl1 đến 

Gnl5 tương đương với sự gia tăng tải trọng động cơ 

tại tốc độ 2600 (v/ph); 

- Mô phỏng luân hồi khí thải với tỷ lệ luân hồi là 

10% và 20% trên động cơ NB; 

- Mô phỏng cung cấp hydro có động cơ NB có trang 

bị luân hồi khí thải với các tỷ lệ hydro bổ sung lần lượt 

là 4%; 6% và 8% khối lượng của diesel cung cấp; 

- Đánh giá hiệu quả giảm phát thải muội than của 

hydro cho động cơ diesel có trang bị hệ thống luân hồi 

khí thải. 
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Đánh giá độ tin cậy của mô hình  

Để có thể có bộ thông số đầu vào nhập mô hình 

trên phần mềm ALV Boost thì cần phải nghiên cứu 

thực nghiệm. Hình 2 trình bày diễn biến công suất và 

suất tiêu hao nhiên liệu tại đặc tính ngoài của động cơ 

thuần diesel khi thực nghiệm và mô phỏng. Kết quả 

mô phỏng và thực nghiệm sai lệch không quá 5% vì 

vậy kết quả mô phỏng từ mô hình này có thể được sử 

dụng làm số liệu tham chiếu khi nghiên cứu ảnh 

hưởng của việc bổ sung hydro đến sự hình thành muội 

than trên động cơ R180 với các tỷ lệ luân hồi khác 

nhau ở tốc độ 2600 (v/ph). 

Trong nghiên cứu, tỷ lệ EGR được tính bằng công 

thức (7): 

(%) 100
megr

EGR
mi

     (7) 

Trong đó: megr ,mi lần lượt là lượng không khí luân 

hồi, lượng không khí nạp mới được lấy ra từ AVL 

Boost.  

3.2. Lượng nhiên liệu hydro bổ sung  

Hình 3 trình bày mối quan hệ giữa tỷ lệ hydro bổ 

sung và lưu lượng hydro bổ sung cho mỗi trường hợp 

Gnl khác nhau. Lượng hydro được xác định theo công 

thức (8): 

m Gnl kH       (8) 

Trong đó: 

mH - Khối lượng hydro được bổ sung; 

Gnl - Lượng nhiên liệu diesel cung cấp; 

k - Tỷ lệ thay thế. 

3.3. Ảnh hưởng của hydro bổ sung tới hệ số 

lambda 

Hình 4 trình bày ảnh hưởng của việc bổ sung 

hydro trên động cơ R180 với các tỷ lệ khí thải luân 

hồi khác nhau ở tốc độ 2600 (v/ph) tới hệ số lambda. 

Kết quả mô phỏng cho thấy việc bổ sung hydro sẽ làm 

cho lamba giảm. Điều này có thể lý giải hydro đã 

chiếm chỗ của không khí trong buồng đốt. Trong 

nghiên cứu mô phỏng này lấy các giá trị lambda lớn 

hơn 1,2 để đảm bảo đủ không khí đốt cháy hoàn toàn 

diesel và hydro. Theo quan điểm đó thì chỉ nên thực 

hiện đồng thời luân hồi và bổ sung hydro tại các 

trường hợp Gnl1, Gnl2 và Gnl3. 

3.4. Ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình thành 

muội than 

Hình 5 đến Hình 10 trình bày kết quả mô phỏng 

tốc độ hình thành muội than trong các trường hợp 

Gnl1 đến Gnl3. 

Có thể thấy khi thực hiện bổ sung hydro trên động 

cơ có trang bị hệ thống luân hồi khí thải thì thời điểm 

bắt đầu hình thành muội than luôn có xu hướng muộn 

hơn so với trường hợp không bổ sung hydro.  

Tại mỗi trường hợp luôn có 1 tỷ lệ hydro cung cấp 

tối ưu. Tại mỗi tỷ lệ tối ưu này luôn hình thành một 

vùng diện tích được tạo bởi trục hoành và đường cong 

tốc độ hình thành muội than là nhỏ nhất so với động 

cơ NB. Các tỷ lệ tối ưu được liệt kê tại Bảng 2. 

 

 
Hình 2. Đồ thị đánh giá độ tin cậy của mô hình 
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Hình 3. Mối quan hệ giữa tỷ lệ và lưu lượng hydro bổ sung 
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Hình 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ hydro bổ sung  

tới hệ số lambda 
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 3.5. Ảnh hưởng của hydro bổ sung tới khối 

lượng muội than được hình thành 

Hình 11 trình bày kết quả mô phỏng ảnh hưởng 

của việc bổ sung hydro tới khối lượng muội than hình 

thành trên động cơ R180 có trang bị luân hồi khí thải 

với các tỷ lệ hydro cung cấp tối ưu theo Bảng 2. 

Kết quả mô phỏng cho thấy: 

- Khi thực hiện luân hồi khí thải thì khối lượng muội 

than có xu hướng tăng theo sự gia tăng của tỷ lệ EGR; 

 
Hình 5. Ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình thành 

muội than tại Gn1, E10 

 
Hình 6. Ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình thành 

muội than tại Gnl1, E20 

 

Hình 7. Ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình thành 

muội than tại Gnl2, E10 

 

Hình 8 . Ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình thành 

muội than tại Gnl2, E20 

 

Hình 9. Ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình thành 

muội than tại Gnl3, E10 

 
Hình 10. Ảnh hưởng của hydro tới tốc độ hình 

thành muội than tại Gnl3, E20 
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Bảng 2. Tỷ lệ hydro tối ưu cho động cơ R180  

có luân hồi khí thải 
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- Khi thực hiện bổ sung hydro cho động cơ R180 

có luân hồi thì phát thải muội than giảm mạnh. Cụ thể 

tại Gnl1 giảm 31,5%; tại Gnl2 giảm 25,4%; tại Gnl3 

giảm 22,5% so với động cơ NB; 

Việc phát thải muội than của động cơ diesel được 

giảm mạnh khi được cung cấp hydro có thể được giải 

thích theo các bước sau: 

- Quá trình thành muội than trong động cơ diesel: 

khi nhiên liệu diesel cháy trong buồng đốt, những 

phần hơi nhiên liệu ở vùng có nhiệt độ cao sẽ tạo thành 

muội than. Cơ chế hình thành muội than bao gồm các 

quá trình: Nhiệt phân, tạo mầm, phát triển của hạt, kết 

tụ, thiêu kết và oxi hóa; 

- Quá trình thành muội than khi thực hiện luân hồi 

khí thải: Khi thực hiện luân hồi khí thải, một phần khí 

thải sẽ quay lại buồng đốt điều này dẫn tới sự thiếu 

hụt ô xy do khí luân hồi chiếm chỗ là yếu tố chính dẫn 

đến gia tăng sự hình thành muội than đặc biệt là các 

chế độ tải trọng lớn; 

- Giảm muội than do bổ sung hydro: như đã nói ở 

trên, hydro với khả năng khuếch tán tốt khi được bổ 

sung trên đường ống nạp và nạp vào trong xi lanh sẽ 

giúp cho hỗn hợp không khí-hydro đồng nhất. Hỗn 

hợp này là điều kiện để giúp nhiên liệu diesel cháy 

một cách triệt để hơn tránh tạo ra các vùng cục bộ khó 

cháy, không còn nhiên liệu thừa thì sự hình thành 

muội than sẽ giảm. Thêm nữa hydro có tốc độ cháy 

nhanh sẽ giúp lan tràn màng lửa để có thể đốt cháy 

nhiên liệu ở những nơi xa nguồn lửa trước khi xu-páp 

thải mở ra. Tất cả các yếu tố trên đã cải thiện quá trình 

cháy của động cơ, nhờ đó phát thải muội than giảm 

đáng kể. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của việc 

bổ sung hydro trên đường ống nạp tới tốc độ và khối 

lượng muội than hình thành trong động cơ diesel R180 

có trang bị hệ thống luân hồi khí thải ở chế độ 2600 

(v/ph) có thể khẳng định: 

- Hệ số lambda của động cơ giảm do hydro có thể 

tích chiếm chỗ lớn làm giảm lượng khí nạp cung cấp 

cho động cơ; 

- Tốc độ hình thành muội than và khối lượng muội 

than hình thành giảm mạnh. Cụ thể khối lượng muội 

than hình thành giảm trung bình 22% tại các tỷ lệ 

hyrdo bổ sung tối ưu trong vùng lưu lượng nhiên liệu 

diesel cung cấp từ 0,2kg/h đến 0,6kg/h; 

- Ở các vùng lưu lượng nhiên liệu lớn hơn 0,8kg/h 

không nên thực hiện bổ sung hydro vì lúc này lambda 

thấp; 

Như vậy bổ sung hydro trên đường ống nạp là một 

phương án khả thi để khắc phục sự tăng hình thành 

muội than trên động cơ diesel có luân hồi khí thải. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả xây dựng mô hình tính 

toán chu trình công tác và tính toán các thông số 

công tác động cơ diesel 7-2D42 lai máy phát điện 

khi tàu ngầm hoạt động ở chế độ ống thở. Mô hình 

đã xây dựng đảm bảo độ tin cậy, kết quả tính toán 

chỉ ra rằng, khi tàu chuyển từ chế độ nổi sang ống 

thở công suất của động cơ giảm gần 12%, để duy 

trì công suất ban đầu cần bổ sung 13,5% nhiên 

liệu, hiệu suất có ích của động cơ giảm trên 11%. 

Từ khóa: Mô hình, diesel, động cơ, ống thở. 

Abstract 

This article presents the results of building a 

model for calculating the operating cycle and 

calculating the engine performance parameters of 

the 7-2D42 diesel-generator when the submarine 

is operating in the schorkel. The constructed 

model is provided with reliability, the calculation 

results show that when the submarine switches 

from surface to schorkel mode, the engine power 

decreases by almost 12%, to maintain the original 

power, it is necessary to add 13.5% of fuel, and 

the engine efficiency decreases by more than 11%. 

Keywords: Model, diesel, engine, schorkel. 

1. Mở đầu 

Tàu ngầm (TN) là loại phương tiện thủy đặc biệt 

có thể hoạt động ở cả hai chế độ nổi trên mặt nước 

như một tàu thủy bình thường và lặn sâu trong nước. 

Đối với TN diesel-điện truyền thống, thời gian 

hoạt động ngầm hạn chế do giới hạn dự trữ điện năng 

trong ắc quy. Để sạc ắc quy, TN phải nổi lên mặt biển 

hoạt động ở chế độ tuần dương hoặc hoạt động khi 

“làm việc của động cơ diesel dưới nước” [1]. Ở chế 

độ này TN ở độ sâu an toàn và sử dụng thiết bị nâng 

hạ đóng vai trò như một ống thở (schnorkel) để hút 

không khí và sử dụng đường ống dẫn khí thải ở một 

độ sâu nhất định dưới nước để thải khí thải (nhằm tăng 

tính bí mật). Chế độ này được gọi là chế độ ống thở. 

Khi động cơ diesel chuyển từ chế độ nổi (hút trực 

tiếp không khí và thải khí xả ra khí quyển) sang chế 

độ ống thở (hút không khí qua ống thở và thải khí xả 

ngầm dưới nước), các yếu tố kết cấu và vận hành sẽ 

ảnh hưởng đến sự làm việc của động cơ. Sự ảnh hưởng 

này thể hiện qua các thông số công tác của động cơ 

như công suất có ích (Ne), suất tiêu thụ nhiên liệu có 

ích (ge), hiệu suất có ích (ηe) của động cơ. 

Mục đích nghiên cứu là đánh giá định lượng sự 

thay đổi các thông số công tác của động cơ diesel trên 

TN khi hoạt động ở chế độ bình thường (nổi trên mặt 

nước) và chế độ ống thở (ngầm sử dụng ống thở). 

Phương pháp nghiên cứu là kết hợp giữa nghiên 

cứu lý thuyết, tính toán kiểm chứng trên phần mềm 

máy tính. Với các thông số kỹ thuật chính của động 

cơ tiến hành xây dựng mô hình tính toán chu trình 

công tác (CTCT) của động cơ trên phần mềm ở chế 

độ bình thường. So sánh kết quả tính toán với kết quả 

thử nghiệm theo hồ sơ máy của nhà sản xuất để đánh 

giá độ tin cậy của mô hình. Mô hình đã xây dựng được 

hiệu chỉnh đảm bảo độ tin cậy là công cụ để tính 

CTCT ở chế độ ống thở. 

2. Đối tượng nghiên cứu, công cụ sử dụng  

Đối tượng nghiên cứu là động cơ diesel 7-2D42 

dùng dẫn động máy phát điện được sản xuất tại Liên 

bang Nga. Đây là động cơ diesel 4 kỳ, tăng áp 2 cấp 

nén bằng tua bin khí thải và có làm mát khí tăng áp, 

buồng cháy thống nhất, 6 xi lanh bố trí thẳng hàng, 

phun nhiên liệu trực tiếp. Động cơ có tỉ số nén ε = 16, 

công suất định mức 1500kW tại tốc độ quay trục 

khuỷu 750 (v/ph) [2]. Các thông số kỹ thuật chính của 

động cơ 7-2D42 được thể hiện trong Bảng 1. 

Trong nghiên cứu này sử dụng phần mềm Diesel-

RK [3]. Đây là phần mềm tính toán CTCT động cơ 

đốt trong do các chuyên gia của Đại học Kỹ thuật 

Quốc gia Bauman - Liên bang Nga phát triển và đã 

được nhiều cơ sở chuyên nghiên cứu phát triển, sản 

xuất động cơ sử dụng.  

Phần mềm Diesel-RK sử dụng mô hình tạo hỗn 
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hợp và cháy hiệu quả, đó là mô hình cháy đa vùng dựa 

trên mô hình tạo hỗn hợp và cháy của Giáo sư 

Razleitsev, được tác giả Kuleshov bổ sung và phát 

triển nên còn được gọi là mô hình Razleitsev-

Kuleshov (mô hình cháy RK). Mô hình cháy RK đã 

xem xét chi tiết các thông số ảnh hưởng đến quá trình 

tạo hỗn hợp và cháy trong động cơ diesel, bao gồm: 

Thuộc tính và quy luật cung cấp nhiên liệu, hình dạng 

buồng cháy; hình dạng và phân bố tia phun; sự va 

chạm của tia phun với bề mặt buồng cháy; sự tương 

tác giữa các tia phun liền kề; loại và cường độ vận 

động rối trong xi lanh [4]. 

3. Xây dựng và kiểm tra mô hình tính toán  

Động cơ 7-2D42 dẫn động máy phát điện nên hoạt 

động thường xuyên ở chế độ tải định mức. Mô hình 

tính toán được xây dựng cho chế độ làm việc định mức 

của động cơ. Các tham số cần thiết để xây dựng mô 

hình được lấy từ Bảng 1 và tài liệu [2]. 

Lượng nhiên liệu cung cấp cho 1 CTCT được xác 

định bằng công thức:  

in

Ng
g ee

ct
30

 , g 

Dựa vào Bảng 1, tính toán gct = 2,7015g/CTCT. 

Quy luật cung cấp nhiên liệu được khai báo theo 

biên dạng cam, các đường ống nạp, thải và các thông 

số kết cấu khác của động cơ được khai báo dựa trên 

tập bản vẽ động cơ [5], cũng như được đo đạc trực tiếp 

trên động cơ (chiều dài cửa nạp, thải; đường kính ống 

góp; chiều dài ống dẫn khí nạp, khí thải; số lượng và 

kích thước lỗ phun; các thông số hình học của buồng 

cháy dạng ω). 

Sau khi chạy phần mềm, kết quả thu được là các 

thông số đánh giá CTCT và sự làm việc của động cơ. 

Các thông số công tác chính của động cơ được thể 

hiện trên Hình 1. 

Trong Bảng 2 là kết quả so sánh giữa kết quả tính 

toán và thử nghiệm trong hồ sơ máy của nhà sản xuất 

động cơ [2]. Trong đó, chỉ ra sai số giữa hai kết quả. 

Từ kết quả so sánh trong Bảng 2 cho thấy, mô hình 

tính toán CTCT của động cơ ở chế độ định mức cho 

sai số rất nhỏ so với thông số kỹ thuật do nhà sản xuất 

công bố. Điều này khẳng định mô hình tính toán đã 

xây dựng có độ tin cậy cao. 

4. Tính toán ở chế độ ống thở  

Như đã đề cập trong phần 1, khi động cơ diesel 

chuyển từ chế độ nổi sang chế độ lặn ngầm sử dụng 

ống thở, các yếu tố kết cấu và vận hành sẽ ảnh hưởng 

đến sự làm việc của động cơ. Thông qua phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của động cơ diesel 

khi làm việc trong điều kiện môi trường khí quyển [7] 

và ảnh hưởng của chúng đến sự làm việc của động cơ 

diesel khi chuyển sang chế độ ống thở [1, 8], tiến hành 

tổng hợp thành Bảng 3.  

Khi động cơ diesel chuyển sang chế độ ống thở do 

thay đổi hình dạng, kích thước của đường nạp, đường 

thải nên sự ảnh hưởng của chúng tới CTCT và các 

thông số công tác của động cơ là chủ yếu. Các yếu tố 

kết cấu khác hầu như không ảnh hưởng hoặc ảnh 

hưởng không đáng kể đến sự làm việc của động cơ. 

Độ sâu lặn ở chế độ ống thở là 15m [6] nên chiều dài 

đường ống nạp tăng thêm 15m. Ở chế độ nổi, khí thải 

được dẫn lên phần trên tháp bao buồng chỉ huy và xả trực 

tiếp ra không khí. Ở chế độ ống thở khí thải được thải 

qua đường ống dẫn khí thải dưới nước ở độ sâu khoảng 

2,5m, tức là ống thải dài thêm 15-2,5 = 12,5m so với vị 

trí nổi và bổ sung áp suất đối áp trên đường thải là 0,25at. 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật chính của động cơ  

Thông số kỹ thuật Giá trị 

Tên động cơ theo Nhà máy sản xuất 7-2D42 

Số lượng xi lanh, i 6 

Đường kính xi lanh, mm 300 

Hành trình của pít tông, mm 380 

Thể tích công tác của động cơ, dm3 161,16 

Thứ tự làm việc của xi lanh 1-5-3-6-2-4 

Công suất định mức, Ne, kW 1500 

Tốc độ quay trục khuỷu tại công suất 

định mức, n, v/ph 
750 

Góc phun sớm nhiên liệu, oGQTK 14 ÷ 19 

Suất tiêu thụ nhiên liệu, ge, g/kW.h 243 

Tốc độ quay ổn định nhỏ nhất, v/ph 420 

 

 

Hình 1. Các thông số công tác ở chế độ nổi 

Bảng 2. So sánh kết quả tính toán và hồ sơ 

Thông số 
n = 750 vg/ph 

Ne, kW ge, g/kW.h ηe 

Tính toán 1502,7 242,69 0,35 

Hồ sơ 1500 243 - 

SS, % 0,2 0,13 - 
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Toàn bộ thay đổi trên được khai báo trong mô hình 

tính toán CTCT đã xây dựng, ví dụ như trên Hình 2, 

khai báo về độ sâu lặn của TN. 

Sau khi khai báo chế độ hoạt động ngầm và các 

yếu tố ảnh hưởng khác, tiến hành tính toán CTCT của 

động cơ. Các thông số công tác chính của động cơ khi 

hoạt động ở chế độ ống thở được thể hiện trên Hình 3. 

 

Bảng 3. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của động cơ 

Các yếu tố 
Chế độ 

Nổi Ống thở 

Các yếu tố kết cấu 

Kết cấu buồng cháy + = 

Kích thước xi lanh + = 

Tỷ số nén của động cơ + = 

Vật liệu pít tông và nắp máy + = 

Chiều dài đường ống cao áp + = 

Vận tốc và đường kính của pít tông bơm cao áp + = 

Kích thước và số lỗ phun + = 

Diện tích các lỗ phun + = 

Áp suất nén ban đầu của lò xo vòi phun + = 

Chất lượng phun tơi và thời gian cung cấp nhiên liệu + ↕ 

Hình dạng, kích thước của đường nạp + ↓ 

Tỷ số giữa tiết diện lưu thông của xu páp nạp và tiết diện ngang của pít tông + = 

Tăng áp cho động cơ + ↓ 

Pha phối khí + = 

Các yếu tố vận hành 

Tình trạng kỹ thuật + = 

Nhiệt độ môi trường + = 

Áp suất môi trường + ↓ 

Tốc độ quay của động cơ + = 

Phụ tải trên động cơ + = 

Công suất dẫn động các cơ cấu treo + ↕ 

Áp suất của khí thải trên đường thải và áp suất của khí sót trong xi lanh + ↓ 

Nhiệt độ của khí sót  - ↕ 

Áp suất khí nạp mới + ↓ 

Lượng khí nạp mới + ↓ 

Áp suất cuối quá trình nạp + ↓ 

Chế độ làm việc không ổn định của động cơ + = 

Áp suất phun nhiên liệu + ↕ 

Góc phun sớm nhiên liệu + = 

Áp suất của khí nén trong buồng cháy + ↓ 

Tính chất của nhiên liệu + ↕ 

Ghi chú:  

(+) có ảnh hưởng; (-) ảnh hưởng không đáng kể; (=) không thay đổi ảnh hưởng khi chuyển chế độ;  

(↑) ảnh hưởng tốt hơn khi chuyển chế ống thở; (↓) ảnh hưởng xấu đi khi chuyển chế độ ống thở; 

(↕) ảnh hưởng không đáng kể khi chuyển chế độ ống thở. 

 

 

Hình 2. Khai báo chế độ hoạt động ngầm 
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5. So sánh kết quả tính toán và bàn luận 

Kết quả tính toán ở chế độ nổi và chế độ ống thở 

được so sánh trong Bảng 4. Trong đó gồm các ký hiệu: 

Me - mô men xoắn, ηm - hiệu suất cơ khí, pe - áp suất 

có ích trung bình; pi - áp suất chỉ thị trung bình; các 

ký hiệu còn lại như đã trình bày ở các phần trên. 

 Kết quả so sánh cho thấy, khi chuyển sang chế độ 

ống thở từ chế độ nổi, do sức cản trên đường nạp và 

thải, cũng như đối áp trên đường thải khi động cơ thải 

khí thải ngầm dưới nước làm cho công suất, mô men 

xoắn, áp suất có ích trung bình giảm 11,9%, suất tiêu 

thụ nhiên liệu có ích tăng 13,5%, hiệu suất có ích của 

động cơ giảm 11,4%. 

Các thông số trên suy giảm là do chất lượng CTCT 

của động cơ kém đi, cụ thể, áp suất khí thể trong xi 

lanh giảm, đặc biệt trong giai đoạn cháy chính (Hình 

4). Trên Hình 4 ta thấy, áp suất cháy cực đại giảm từ 

135 bar xuống 130 bar, tương đương giảm 3,8%, trung 

bình giảm 3% (pi trong Bảng 4). 

Không những chất lượng CTCT giảm mà còn tình 

trạng kỹ thuật của động cơ cũng xấu đi (thể hiện qua 

hiệu suất cơ khí trên Hình 1 và 3, cũng như trong Bảng 

4), kết quả là hiệu suất có ích của động cơ giảm 11,4%.  

6. Kết luận 

Mô hình tính toán CTCT của động cơ diesel lai 

máy phát điện đã xây dựng đảm bảo độ tin cậy. 

Kết quả cho thấy khi tàu ngầm chuyển sang chế độ 

ống thở, do có sức cản trên đường nạp và thải, cũng 

như đối áp trên đường thải nên công suất có ích của 

động cơ giảm gần 12%, để duy trì công suất 1500kW 

cần bổ sung 13,5% nhiên liệu. 

Khi chuyển sang chế độ ống thở không những chất 

lượng CTCT xấu đi mà còn hiệu suất cơ khí cũng giảm 

dẫn đến hiệu suất có ích của động cơ giảm trên 11%. 

Kết quả tính toán là cơ sở để khuyến cáo trong khai 

thác hiệu quả động cơ. 
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Hình 3. Các thông số công tác ở chế độ ống thở 

 

Bảng 4. So sánh các thông số công tác của động cơ 

Thông 

số 
Đơn vị 

Chế độ Tăng (+) 

Giảm 

(-), % 
Nổi 

Ống 

thở 

n vg/ph 750 750 - 

Ne kW 1502,7 1323,4 - 11,9 

Me N.m 19135 16852 - 11,9 

ge g/kW.h 242,69 275,57 + 13,5 

ηe - 0,35 0,31 - 11,4 

ηm - 0,868 0,853 - 1,73 

pe bar 14,919 13,139 -11,9 

pi bar 18,023 17,487 - 3,0 

 

 

Hình 4. Diễn biến áp suất trong xi lanh 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo hệ thống điện điều khiển phối hợp hệ thống 

luân hồi khí thải và bổ sung hydro cho động cơ 

diesel R180. Code điều khiển được viết trên phần 

mềm Labview và biên dịch trên phần cứng HDL 

9090 để điều khiển các cơ cấu chấp hành như: Van 

EGR, vòi phun hydro và bơm cao áp. Kết quả thử 

nghiệm tại tốc độ 1500 vòng/phút cho thấy bộ điều 

khiển làm việc ổn định, thời gian đáp ứng nhanh, 

các thành phần khí thải độc hại như NOx và khói 

đều giảm so với động cơ nguyên bản trong khi tiêu 

hao nhiên liệu giảm ở một số chế độ tải. 

Từ khóa: Động cơ diesel, bổ sung hydro, luân hồi 

khí thải, giảm phát thải NOx, giảm phát thải khói, 

hệ thống điện điểu khiển EGR và hydro. 

Abstract 

This paper presents the research results of the 

design and manufacture of an electrical control 

system that coordinates the exhaust gas 

recirculation system and hydrogen addition for 

the diesel engine R180. Control code is written on 

Labview software and compiled on HDL 9090 to 

control actuators such as EGR valve, hydrogen 

injector, high-pressure pump. The test results at 

1500rpm show that the electrical control system 

operates stably with a rapid response, the toxic 

emissions components such as NOx and smoke are 

reduced compared to the original engine, while 

fuel consumption is reduced at some load 

conditions. 

Keywords: Diesel engine, hydrogen addition, 

reduction EGR, NOx, reduction smoke, electrical 

control system EGR and hydrogen. 

1. Đặt vấn đề 

Động cơ diesel là loại động cơ được ứng dụng rất 

nhiều trên các phương tiện giao thông vận tải, máy 

phát điện,... do tính tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy và 

độ bền nhưng động cơ này lại phát thải nhiều các chất 

độc hại NOx và khói bụi (PM) [1]. Theo một thống kê 

thì lượng khí thải độc hại của động cơ diesel chiếm tỉ 

trọng lớn của phát thải trên thế giới, cụ thể là NOx 

60%, PM 10% và CO 30% [2]. Với số lượng lớn động 

cơ diesel đang hoạt động, đây là sự đe dọa với môi 

trường bởi vì sự phát thải độc hại của nó và nguy cơ 

cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch toàn cầu. Điều này 

dẫn đến thúc đẩy việc phải tìm ra các phương pháp 

giảm phát thải độc hại và tìm nguồn nhiên liệu thay 

thế cho động cơ diesel. 

Phương pháp luân hồi khí thải EGR (Exhaust Gas 

Recirculation) được xem là một phương pháp hiệu 

quả để giảm phát thải NOx của động cơ diesel và đã 

được sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, công nghệ này lại làm 

giảm hiệu suất động cơ và tăng hàm lượng CO, HC và 

PM trong khí thải nên cần được sử dụng kết hợp với 

các biện pháp xử lý khác.  

Việc ứng dụng hydro cho động cơ diesel được 

nghiên cứu nhiều trong những năm gần đây. Hydro 

được xem như là một nguồn nhiên nhiệu thay thế đầy 

tiềm năng vì phát thải không ô nhiễm và trữ lượng lớn. 

Tuy nhiên việc sử dụng nhiên liệu hydro như một loại 

nhiên liệu chính còn nhiều bất cập vì thế việc sử dụng 

nhiên liệu hydro như là một loại nhiên liệu bổ sung hỗ 

trợ cho nhiên liệu chính là một cách tiếp cận thực tế 

nhất đối với nhiều nhà khoa học [3]. Khi bổ sung 

hydro cho nhiên liệu diesel thì đặc tính của hai loại 

nhiên liệu này khắc phục nhược điểm của nhau. Hydro 

được phun vào đường ống nạp và hòa trộn với không 

khí sạch làm cho hỗn hợp không khí đồng nhất nhờ sự 

khuếch tán của nhiên liệu này, diesel phun vào buồng 

đốt sẽ tự cháy và trở thành nguồn lửa để đốt cháy hỗn 

hợp hòa khí diesel - hydro giúp quá trình cháy của 

nhiên liệu diesel triệt để hơn. Chính vì vậy, để kiểm 

soát đồng thời tất cả các thành phần phát thải của động 

cơ diesel và đặc biệt là NOx và khói bụi với giá thành 

thấp có thể sử dụng phương pháp kết hợp luân hồi khí 

thải với bổ sung khí hydro hoặc khí giàu hydro vào 

động cơ (được viết tắt là EHSy). Với phương pháp này, 

NOx giảm được đáng kể nhờ luân hồi khí thải, còn CO, 



 

 

 

144 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

HC và khói bụi sẽ giảm nhờ sự cải thiện quá trình cháy 

của nhiên liệu hydro bổ sung [4, 5]. Nhưng một vấn 

đề đáng quan tâm là với động cơ diesel trang bị bộ 

điều tốc cơ khí khi chuyển đổi sang lưỡng nhiên liệu 

diesel-hydro thường mất ổn định khi tải thay đổi, đặc 

biệt là tải cao và xuất hiện tiếng gõ [6 - 8]. Vì vậy cần 

có hệ thống điều khiển hợp lý và chính xác để tránh 

hiện tượng này. Đây là một vấn đề mới do đó cũng 

chưa có các bộ kit thương mại để chuyển đổi động cơ 

diesel sang động cơ lưỡng nhiên liệu diesel - hydro có 

luân hồi khí thải. Chính vì thế bài báo này trình bày 

kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều 

khiển phối hợp hệ thống luân hồi khí thải và bổ sung 

khí hydro trong động cơ diesel. Hệ thống này hoạt 

động đảm bảo tự động điều chỉnh lượng cung cấp 

diesel, hydro và tỷ lệ luân hồi khi tốc độ động cơ thay 

đổi ở các tải trọng khác nhau để động cơ có thể làm 

việc ổn định. Đồng thời hệ thống này cũng giúp việc 

vận hành động cơ được linh hoạt với các chế độ làm 

việc khác nhau như thuần diesel, thuần diesel có EGR, 

lưỡng nhiên liệu diesel - hydro, lưỡng nhiên liệu 

diesel-hydro có EGR. 

2. Thiết kế chế tạo  

2.1. Phần cứng của hệ thống 

Hệ thống EHSy bao gồm 3 khối chính: Khối cảm 

biến, khối ECU và khối cơ cấu chấp hành. Sơ đồ cấu 

tạo được thể hiện ở Hình 1, sơ đồ bố trí thực tế được 

trình bày ở Hình 2. 

2.1.1. Hệ thống các cảm biến và công tắc 

a) Cảm biến tốc độ động cơ và thời điểm phun 

nhiên liệu hydro 

Cảm biến này có nhiệm vụ gửi tín hiệu tốc độ động 

cơ và thời điểm phun nhiên liệu hydro cho ECU.  

Cảm biến này là loại cảm biến phần tử Hall, tín hiệu 

ra của cảm biến là tín hiệu xung vuông.  

b) Cảm biến vị trí chân ga 

Cảm biến vị trí chân ga có chức năng nhận biết góc 

xoay của chân ga của người vận hành. Cảm biến là 

loại biến trở, tín hiệu ra của cảm biến này dựa trên sự 

biến đổi điện áp đầu ra của cảm biến theo góc quay 

của chân ga. Tín hiệu điện áp này được gửi về ECU 

và từ đó ECU sẽ tính toán được tốc độ mong muốn 

của người vận hành. 

c) Công tắc chọn chế độ làm việc 

Công tắc chọn chế độ làm việc là tín hiệu đầu vào 

cho ECU. Tùy thuộc vào trạng thái của công tắc, ECU 

sẽ điều khiển động cơ làm việc ở các chế độ mong 

muốn như: Động cơ thuần diesel, động cơ thuần diesel 

có luân hồi khí thải, động cơ lưỡng nhiên liệu diesel -

hydro, động cơ lưỡng nhiên liệu diesel - hydro có luân 

hồi khí thải. 

2.1.2. Các cơ cấu chấp hành 

Cơ cấu chấp hành của hệ thống EHSy gồm ba cơ 

cấu: Động cơ Servo, vòi phun hydro và van EGR. Tất 

 
Hình 1. Sơ đồ cấu tạo hệ thống EHSy 

 

 

 

 
Hình 2. Sơ đồ bố trí trong thực tế 

1.Van EGR; Vòi phun hydro; 3. Động cơ Servo; 4. Cảm biến 

tốc độ động cơ; 5. Động cơ R180; 6. Bệ thử công suất; 

7. ECU; 8. Máy tính cài đặt Labview. 

 

Hình 3. Sơ đồ cấu tạo của hệ thống EHSy 

1. Cảm biến tốc độ và thời điểm phun nhiên liệu 

hydro; 2. Cảm biến vị trí chân ga; 3. Công tắc chọn 

chế độ làm việc; 4. Card HDL 9090; 5. Phần mềm 

Labview; 6,7,8. Mạch công suất; 9. Vòi phun hydro; 

10. Van EGR; 11. Động cơ Servo. 
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cả các cơ cấu chấp hành đều có mạch công suất để 

điều khiển. 

a) Động cơ Servo 

Động cơ Servo dùng để điều khiển góc xoay của 

bơm cao áp để thay đổi lượng nhiên liệu cung cấp 

trong một chu trình. Động cơ Servo được kết nối với 

thước nhiên liệu thông qua cơ cấu dẫn động đảm bảo 

góc quay động cơ tỷ lệ với góc xoay bơm cao áp (góc 

quay động cơ Servo đã được khuyếch đại để đảm bảo 

điều khiển với độ phân giải mịn hơn). Vì vậy để điều 

khiển thay đổi lượng diesel cung cấp chỉ cần thay đổi 

góc quay của động cơ Servo. Để đảm bảo mô-men kéo 

động cơ Servo được chọn là động cơ MG995.  

b) Vòi phun hydro  

Vòi phun hydro dùng để cấp nhiên liệu hydro vào 

đường nạp của động cơ, lượng hydro cấp cho một chu 

trình làm việc của động cơ được thay đổi dựa trên thời 

gian mở vòi phun. Để đảm bảo lượng hydro cung cấp 

chỉ phụ thuộc vào thời gian mở vòi phun thì độ chênh 

áp trước và sau vòi phun được duy trì ổn định là 3 bar. 

Vòi phun hydro là vòi phun khí thương mại kiểu van 

điện từ đảm bảo đóng cắt dứt khoát, thời gian tác động 

nhanh, làm việc ổn định.  

c) Van EGR 

Van EGR có nhiệm vụ luân hồi một phần khí thải 

quay lại đường nạp của động cơ. Để tránh muội than 

trong khí luân hồi có thể là nguồn lửa đốt cháy nhiên 

liệu hydro trên đường ống nạp, khí luân hồi sẽ được 

làm mát trước khi đưa vào van EGR. Van EGR là van 

thương mại do Honda sản xuất. Độ mở được điều 

khiển bằng xung PWM, ngoài ra trong van còn tích 

hợp luôn cảm biến vị trí độ mở của van.  

2.1.3. ECU điều khiển 

ECU liên tục đọc các tín hiệu gửi về từ các cảm 

biến để phân tích và tính toán ra tốc độ thực của trục 

khủy và tốc độ mong muốn. Từ các thông số này ECU 

sẽ tính toán ra góc quay cho động cơ Servo, thời gian 

mở vòi phun, độ mở van EGR theo thuật toán đã được 

lập trình trong ECU để điều khiển các bộ chấp hành. 

Để đảm bảo nhiệm vụ trên thì kết cấu phần cứng của 

ECU bao gồm các khối chính như sau:  

Khối nguồn: Có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp 

khác nhau cung cấp cho ECU. Khối nguồn được lấy 

từ mạch cấp nguồn đã được thương mại hóa LM2596 

Khối vi điều khiển: Là card HDL 9090 đã được 

thương mại hóa. Khối vi điều khiển dùng để nhận xử 

lý các tín hiệu của cảm biến, tính toán và xuất các 

xung điều khiển bộ chấp hành theo code được lập trình. 

Code lập trình được nạp vào Card HDL 9090 thông 

qua phần mềm Labview.  

Mạch công suất: có nhiệm vụ nhận các tín hiệu từ 

ECU, khuếch đại để điều khiển các cơ cấu chấp hành 

có dòng tiêu thụ lớn. Mạch công suất gồm LM2596 

để điều khiển động cơ servo. Hai bộ BTS7960 dòng 

43A để điều khiển vòi phun và van luân hồi khí thải. 

Khối hiển thị: Dùng để hiển thị các thông số làm 

việc của động cơ trên màn hình máy tính thông qua 

phần mềm Labview. Các thông số bao gồm: tốc độ 

động cơ, vị trí chân ga, công tắc chọn chế độ làm việc, 

thời gian mở vòi phun, độ mở van EGR. 

Công tắc chọn chế độ làm việc: Tùy thuộc vào 

trạng thái công tắc này mà ECU sẽ điều khiển 1 trong 

bốn chế độ làm việc: Thuần diesel, thuần diesel có 

EGR, lưỡng nhiên liệu diesel-hydro, lưỡng nhiên liệu 

diesel có EGR. Hình 4 trình bày sơ đồ khối của hệ 

thống EHSy. 

2.2. Xây dựng code chương trình 

2.2.1. Thuật toán xác định tốc độ thực, tốc độ đặt và 

vị trí van EGR của động cơ 

a) Thuật toán xác định tốc độ thực: 

Tốc độ của động cơ được đo thông qua đo chu kỳ 

của một xung tín hiệu gửi về từ cảm biến tốc độ của 

động cơ. Thuật toán này cho kết quả tính toán tốc độ 

vòng quay với độ chính xác cao và dễ dàng lắp đặt 

cảm biến cũng như chế tạo vấu từ trên trục khởi động 

của động cơ một cách dễ dàng. Cảm biến tốc độ của 

động cơ gửi tín hiệu dạng xung vuông về ECU. Xung 

đó được tạo ra khi vấu từ quét qua đầu cảm biến. Chu 

kỳ xung được xác định bằng cách sử dụng chức năng 

ngắt ngoài của vi điều khiển.  

 

Hình 4. Sơ đồ mô tả các tín hiệu của card 9090 

 

Hình 5. Sơ đồ thuật toán xác định tốc độ thực  
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Bằng những phép tính đại số được lập trình trong 

vi điều khiển, có thể tính được chu kỳ của tín hiệu 

xung µs/vòng và từ đó tính ra tốc độ vòng quay của 

động cơ vòng/phút theo công thức:  

660.10
n

T
 (vòng/phút)       (1) 

Trong đó: n là tốc độ vòng quay của động cơ; 

        T là chu kỳ xung tính toán được, (µs). 

b) Thuật toán xác định vị trí chân ga và tốc độ 

mong muốn của động cơ 

Sau khi mở khóa điện tín hiệu điện áp từ cảm biến 

vị trí chân ga (0V-5V) liên tục được đọc sau đó đưa 

vào bộ biến đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số 

(ADC) của vi điều khiển để chuyển đổi mức điện áp 

đọc được thành giá trị số (0-1024). Giá trị nhận được 

kết hợp với giá trị ứng với vị trí chân ga 0% và 100% 

được lưu trong bộ nhớ thì vi điều khiển sẽ tính toán ra 

phần trăm vị trí chân ga theo công thức: 

𝑏 =
𝑎−𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
. 100              (2) 

Trong đó: b là phần trăm vị trí chân ga (%); a là 

giá trị số sau khi chuyển đổi; min là giá trị lưu trong 

bộ nhớ ứng với vị trí chân ga 0%; max giá trị lưu trong 

bộ nhớ ứng với vị trí chân ga 100%. 

Tốc độ đặt của động cơ được tính từ giá trị vị trí 

chân ga. Với hạn chế tốc độ tối đa của động cơ là 2600 

(v/ph). Vì vậy có công thức tuyến tính đơn giản xác 

định tốc độ đặt của động cơ như sau:  

 n = 26.b (vòng/phút)             (3) 

c) Thuật toán xác định vị trí van EGR 

Thuật toán xác định vị trí van EGR tương tự xác 

định vị trí chân ga. 

2.2.2. Thuật toán điều khiển góc quay servo, thời gian 

mở vòi phun, van EGR 

Sau khi tính toán được góc quay của servo và thời 

gian mở vòi phun, độ mở van EGR cần có các thuật 

toán để tạo tín hiệu thích hợp gửi các cơ cấu chấp hành 

để thay đổi lượng diesel, lượng hydro và độ mở van 

EGR tương ứng. 

a) Thuật toán điều khiển góc quay servo 

Góc quay mong muốn của động cơ servo đã được 

VĐK tính toán và lưu vào bộ nhớ, sao đó ECU sẽ đọc 

giá trị này và tạo ra xung vuông có độ rộng xung tương 

ứng với góc quay động cơ mong muốn. Sau đó tín hiệu 

xung vuông này được gửi đến động cơ servo để quay 

đến góc mong muốn theo giá trị ECU đã tính toán. 

Đồng thời giá trị này cũng được gửi lên hiển thị trên 

máy tính. 

b) Thuật toán điều khiển thời gian mở vòi phun 

hydro 

 
Hình 6. Sơ đồ thuật toán xác định vị trí chân ga 

 

 

Hình 7. Thuật toán xác định vị trí van EGR 

 

 

Hình 8. Thuật toán điều khiển góc quay động cơ Servo 
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Từ giá trị tốc độ thực của động cơ ECU sẽ tính 

toán thời gian một chu trình làm việc theo công thức: 

n
tck

610.30
  

Từ giá trị thời gian mở vòi phun hydro trong mỗi 

chu trình được tính toán và lưu trong ECU, ECU sẽ 

tạo ra xung vuông có chu kỳ và độ rộng xung cao đúng 

bằng hai khoảng thời gian trên. Tín hiệu xung vuông 

này sau đó được gửi ra để điều khiển đóng mở vòi 

phun tạo thời gian như mong muốn. 

c) Thuật toán điều khiển độ mở van EGR 

2.3. Code lập trình trên Labview 

Hình 11 trình bày ngôn ngữ lập trình thu thập các 

tín hiệu cảm biến, hiển thị giá trị trên máy tính và điều 

khiển các cơ cấu chấp hành. 

2.4. Giao diện hiển thị trên máy tính 

Hình 12 trình bày giao diện hiển thị trên máy tính 

phục vụ nghiên cứu thử nghiệm hệ thống EHSy. 

 

Hình 10. Thuật toán điều khiển van EGR 

 

Hình 11. Code lập trình điều khiển EHSy trên Labview 

 

Hình 9. Thuật toán điều khiển thời gian phun hydro 
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3. Thử nghiệm xây dựng và đánh giá khả năng 

làm việc của EHSy 

3.1. Hệ thống EHSy 

Hình 13 trình bày hệ thống EHSy được lắp đặt 

trong quá trình thử nghiệm và cũng như vận hành sau 

này. Động cơ nghiên cứu được trang bị hệ thống EHSy 

là động cơ diesel bốn kỳ, một xi lanh R180, dung tích 

0,402lít có công suất lớn nhất 5,17kW tại 2600 (v/ph). 

Động cơ sử dụng bơm cao áp kiểu Bosch và bộ điều 

tốc đa chế độ. 

3.2. Trang thiết bị thử nghiệm  

Hình 13 trình bày trang thiết bị thử nghiệm hệ 

thống EHSy trên động cơ R180. Thí nghiệm được 

thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu động cơ, nhiên 

liệu và khí thải Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

3.3. Quy trình thử nghiệm 

Quy trình chạy thử nghiệm bao gồm các giai đoạn 

như sau: 

Giai đoạn 1: Xây dựng hàm số P=f(d) tại 1500 

(v/ph) của động cơ nguyên bản, với P là công suất 

động cơ, d là lượng nhiên liệu diesel tiêu thụ. 

Giai đoạn 2: Xây dựng hàm số P=f(s) của động cơ 

EHSy tại tốc độ 1500 (v/ph) khi tháo bỏ điều tốc cơ 

khí, với P là công suất động cơ, s là góc quay của động 

cơ servo. 

Giai đoạn 3: Xây dựng hàm số P=f(s,e,h), với P là 

công suất động cơ; s, e, h lần lượt là trị số góc quay 

servo, độ mở van EGR, thời gian phun hydro. Thực 

nghiệm được diễn ra tại các tải trọng với trình tự: 

- Điều chỉnh góc quay servo để được tốc độ và 

công suất ở các tải trọng 1kW; 2kW; 3kW; 4kW. Ở 

mỗi tải trọng sẽ thu được tiêu hao nhiên liệu thực thế. 

- Thực hiện giảm diesel (giảm góc quay servo) với 

các tỷ lệ là 5% đến 30% ở mỗi tải trọng (lúc này công 

suất động cơ sẽ giảm). Tỷ lệ nhiên liệu giảm được tính 

theo công thức (4): 

%100
Dbd

Dtt

m

m                (4) 

- Tính toán lượng hydro thay thế và điều khiển 

phun vào đường ống nạp. Lượng hydro thay thế được 

tính gần đúng theo công thức (5): 

H

D
Dtt

LHV

LHV
m 

                (5) 

- Thay đổi vị trí van luân hồi để duy trì được công 

suất như ban đầu của động cơ thuần diesel. Tại đây 

ghi nhận tỷ lệ luân hồi. Tỷ lệ luân hồi được xác định 

theo công thức (6): 

100% 



exhaustair

exhaust

VV

V
EGR          (6)   

Các số liệu này được dùng để lập trình ECU. Việc 

thay thế hydro bằng diesel sẽ dừng lại khi xuất hiện 

kích nổ qua nghe tiếng gõ kim loại trong động cơ. 

Trong đó mDtt là lượng diesel giảm, mDbd là lượng 

diesel ban đầu, LHVD và LHVH là nhiệt trị thấp của 

diesel và hydro (MJ/kg). LHVD = 42,8 (MJ/kg) và 

LHVH = 119,7 (MJ/kg);  

Vexhaust, Vair lần lượt là lưu lượng thể tích của khí 

thải và khí nạp. 

Giai đoạn 4: Từ các dữ liệu đã có ở giai đoạn 2 và 

giai đoạn 3 sẽ tiến hành lập trình cho ECU. 

Giai đoạn 5: Thử nghiệm đánh giá khả năng làm 

việc của hệ thống EHSy khi đã hoàn thiện. 

 

 
Hình 13. Sơ đồ hệ thống EHSy và hệ thống thử 

nghiệm 

1. Động cơ thử nghiệm; 2. Bệ thử công suất; 3. Thiết bị phân 

tích khí thải; 4. Bộ thu thập dữ liệu. 5. Màn hình hiển thị; 6. 

Cảm biến đo tiêu hao nhiên liệu diesel; 7. Thiết bị đo áp suất 

buồng đốt; 8. Lọc khí; 9. Cảm  biến lưu lượng khí nạp; 10. 

Vòi phun hydro; 11. Cảm biến đo áp suất buồng đốt; 12. Van 

EGR; 13. Bộ làm mát khí luân hồi; 14. Cảm biến nhiệt độ khí 

thải; 15. Cảm biến lambda;16. Cảm biến thời điểm phun 

hydro; 17. ECU; 18. Bình hydro; 19. Van khóa cơ khí. 20. Bộ 

giảm áp; 21. Cảm biến lưu lượng hydro; 22. Van 1 chiều; 

23.Van chống cháy ngược. 

 

Hình 12. Giao diện điều khiển và hiển thị trên 

Labview 
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4. Kết quả thử nghiệm 

Động cơ được trang bị hệ thống EHSy làm việc ổn 

định ở tốc độ 1500 (v/ph). Các kết quả về tỷ lệ hydro 

thay thế, tỷ lệ luân hồi, hệ số lambda và suất tiêu hao 

nhiên liệu thể hiện ở các đồ thị từ Hình 14 đến Hình 

16. Công suất và mô men động cơ EHSy được duy trì 

không đổi so với động cơ nguyên bản. Tỷ lệ hydro 

thay thế và EGR phụ thuộc vào tải trọng của động cơ. 

Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ EHSy giảm trung 

bình 3% so với nguyên bản. Trong nghiên cứu này tiêu 

hao nhiên liệu hydro được quy đổi ra nhiên liệu diesel. 

Kết quả thử nghiệm đánh giá phát thải của động cơ 

EHSy được thể hiện từ Hình 17 đến Hình 20. Kết quả 

cho thấy các phát thải giảm trung bình so với nguyên 

bản lần lượt là: CO là 7%; HC là 13,5%; khói là 61%; 

NOx là 4%. 

Các kết quả ở trên có thể được giải thích như sau: 

khi thay thế nhiên liệu diesel (có gốc các-bon) bằng 

nhiên liệu hydro (không có gốc các-bon) tức là hàm 

lượng nhiên liệu tiêu thụ có nguồn gốc hóa thạch giảm, 

điều này sẽ làm cho lượng phát thải sẽ giảm. Thêm 

nữa hydro có nhiệt trị cao hơn diesel, khả năng 

khuyếch tán tốt, tốc độ cháy nhanh sẽ làm cho hòa khí 

diesel - hydro đồng đều hơn, điều này dẫn tới quá trình 

 

Hình 14. Tỷ lệ hydro và EGR thay thế tối ưu 

 

Hình 15. Hệ số lambda của động cơ NB và EHSy 

 

Hình 16. ge của động cơ NB và EHSy 

 

Hình 17. Phát thải CO của động cơ NB và EHSy 

 

Hình 18. Phát thải HC của động cơ NB và EHSy 

 

Hình 19. Phát thải Smoke của động cơ NB và EHSy 

 

Hình 20. Phát thải NOx của động cơ NB và EHSy 
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cháy triệt để nhiên liệu tại các vùng xa nguồn lửa trung 

tâm. Các lý do trên sẽ làm cho phát thải khói, HC, CO 

giảm. Mặc dù hydro có xu hướng làm giảm lượng 

không khí nạp và gia tăng sự hình thành NOx nhưng 

với tỷ lệ hydro và EGR tối ưu thì quá trình cháy vẫn 

được duy trì ổn định và phát thải NOx giảm so với 

động cơ NB (nguyên bản). 

5. Kết luận  

Từ các kết quả nghiên cứu trong bài báo, có thể rút 

ra một số kết luận như sau: 

Đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công hệ 

thống EHSy cho động cơ diesel R180 với khả năng 

làm việc ổn định, đáp ứng nhanh, hoạt động linh hoạt, 

chính xác cùng với việc lắp đặt thay thế đơn giản mà 

không mất nhiều chi phí cho việc chuyển đổi động cơ. 

Việc sử dụng EHSy vẫn đảm bảo được công suất 

và mô men cho động cơ đồng thời tối ưu được lượng 

nhiên liệu hydro và diesel cung cấp cho các chế độ tải 

ở tốc độ 1500 (v/ph). Kết quả nghiên cứu cho thấy 

động cơ EHSy tại tốc độ 1500 (v/ph) và sẽ cho tiêu 

hao nhiên liệu và phát thải thấp hơn so với động cơ 

nguyên bản. Cụ thể suất tiêu hao nhiên liệu giảm 3%; 

CO là 7%; HC là 13,5%; khói là 61%; NOx là 4%. 

Có thể khẳng định việc sử dụng hệ thống EHSy là 

giải pháp hữu hiệu khi chuyển đổi động cơ thuần 

diesel sang lưỡng nhiên liệu diesel-hydro có trang bị 

hệ thống luân hồi khí thải. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung khí 

HHO (được sản xuất dựa trên việc điện phân 

nước) trên đường nạp đến tiêu hao nhiên liệu và 

hình thành phát thải của động cơ diesel. Động cơ 

nghiên cứu là động cơ diesel R180, 4 kỳ, một xi 

lanh. Tải trọng của động cơ là máy phát điện xoay 

chiều 220V. Tốc độ nghiên cứu là 1.500 (v/ph). 

Dòng điện khi điện phân là 3A. Dung dịch điện 

phân là KOH có nồng độ 40%. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy khi bổ sung HHO, tiêu hao nhiên liệu 

giảm trung bình là 9,1%. Phát thải khói giảm 

trung bình 31%, phát thải CO giảm trung bình 

28%, phát thải HC giảm trung bình 13%. Riêng 

phát thải NOx tăng trung bình là 2,5%. 

Từ khóa: Bổ sung HHO, Động cơ diesel, Điện 

phân , giảm phát thải. 

Abstract 

This paper presents experimental results to 

determine the effect of the addition of HHO gas 

(produced based on water electrolysis) to the 

intake manifold on fuel consumption and emission 

formation of diesel engines. The research was 

conducted on a single-cylinder, 4-stroke, diesel 

engine R180. The load of the engine was a 220V 

AC generator. Research speed was 1500 rpm. The 

current during electrolysis was 3A. The electrolyte 

solution was KOH with a concentration of 40%. 

Research results showed that when HHO addition 

diesel fuel consumption was reduced 9,1%, smoke 

31%; CO 28%; HC 13%, NOx emissions tended to 

increase 2,5%. 

Keywords: HHO addition, diesel engine, 

electrolyte solution, reduction emission. 

1. Giới thiệu 

Động cơ diesel là nguồn động lực quan trọng trong 

cuộc sống nhưng động cơ diesel lại sản sinh ra nhiều 

chất phát thải độc hại. Ngày nay các công nghệ mới 

trên động cơ diesel có thể giảm hầu hết các thành phần 

độc hại như: Luân hồi khí thải, lọc muội than, khử 

NOx,... Nhưng với số lượng rất lớn các động cơ tại 

Việt Nam chưa được áp dụng các công nghệ này thì 

đó là một điều đáng quan tâm vì chúng chính là nguồn 

gây ô nhiễm mỗi trường trầm trọng. Để giảm phát thải 

cho các động cơ diesel thì việc sử dụng nhiên liệu thay 

thế đã và đang được nghiên cứu trong đó có hydro. 

Hydro là một loại nhiên liệu đầy triển vọng nhưng khó 

khăn của nhiên liệu này là việc lưu trữ vô cùng khó 

khăn và phức tạp đặc biệt là trên phương tiện cơ giới. 

Hydro có mật độ năng lượng theo thể tích thấp, rất 

khó hóa lỏng nên hydro thường được nén trong bình 

chứa lên tới 700 bar để đảm bảo yêu cầu sử dụng. Việc 

chế tạo thiết bị tạo hydro ngay trên phương tiện vận 

chuyển cũng là một thách thức [1]. Vì thế phương án 

sử dụng hydro với oxy (gọi là khí HHO) đang được 

các nhà nghiên cứu quan tâm [2]. 

HHO (khí Brown, khí Rhode và HRG) được hình 

thành từ H2 (60,79%) và O2 (30,39%) cũng như một 

lượng nhỏ hơi nước và các chất hoạt động như gốc 

oxy (O) và gốc hydroxyl (OH); ở nhiệt độ 570oC khí 

HHO sẽ bốc cháy. Năng lượng cần thiết để đốt cháy 

hỗn hợp này là 20µJ. Quá trình cháy xảy ra khi hàm 

lượng thể tích hydrogen trong hỗn hợp HHO nằm 

trong khoảng 4% - 95%. Khi cháy, lượng nhiệt sinh ra 

là 41,8kJ đối với 1 mole HHO. HHO có tính chất oxy 

hóa khá mạnh trong kích thích phản ứng dây chuyền 

C - H nhằm thúc đẩy quá trình oxy hóa phát thải HC, 

CO và PM trong quá trình cháy của nhiên liệu vì thế 

khí HHO có thể sử dụng kết hợp với các loại nhiên 

liệu truyền thống trên động cơ đốt trong để cải thiện 

hiệu suất và giảm phát thải ô nhiễm môi trường.  

HHO được sản xuất theo nhu cầu sử dụng tại chỗ, 
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không lưu trữ. Đối với động cơ đốt trong, HHO được 

sản xuất từ bình điện phân và được cung cấp bổ sung 

trực tiếp vào đường nạp cùng với các loại nhiên liệu 

khác. Thiết bị sản xuất HHO nhỏ gọn, có thể bố trí tích 

hợp trên phương tiện giao thông cơ giới. Do không phải 

lưu trữ nhiên liệu khí nên khắc phục được những nhược 

điểm đối với bình chứa nhiên liệu áp lực cao. 

Việc áp dụng cung cấp HHO trên đường ống nạp 

để giảm phát thải cho động cơ diesel đã được sử dụng 

ở châu Âu, châu Mỹ từ những năm 1995 cho các động 

cơ được trang bị bơm cao áp, vòi phun cơ khí, năm 

2009 được áp dụng cho động cơ sử dụng hệ thống 

phun dầu điện tử. Theo các số liệu nghiên cứu [3], 

công nghệ này góp phần làm giảm tiêu hao nhiên liệu 

từ 16% đến 35%, giảm phát thải độc hại tới 46%. 

Tại Việt Nam có một số các công trình nghiên cứu 

như nghiên cứu ứng dụng lắp đặt hệ thống HHO cho 

động cơ diesel HD700 sử dụng bơm cao áp, vòi phun 

cơ khí và động cơ diesel MaxxForce11 sử dụng hệ 

thống phun dầu điện tử được trang bị trên xe đầu kéo. 

Kết quả cho thấy động cơ HD700 với 100km có tải, 

tiêu thụ nhiên liệu giảm từ 34 lít xuống 28 lít (giảm 

14%), động cơ Maxfore có tải, tiêu thụ giảm từ 38 lít 

xuống 35 lít (giảm 8%). Có thể thấy HHO có hiệu quả 

tốt trong việc giảm tiêu hao nhiên liệu với các động 

cơ thế hệ cũ hơn so với động cơ phun dầu điện tử. Về 

việc giảm phát thải độc hại thì với động cơ HD700, 

lượng khí CO giảm 32,7%, khí NOx giảm 21,8%, 

muội than giảm 47,5%; với động cơ MaxxForce 11, 

lượng khí CO giảm 16%, lượng khí NOx giảm 18%, 

muội than giảm 15%. Lượng phát thải CO2 cũng giảm 

do việc nhiên liệu tiêu thụ giảm [4]. 

Công ty Fujidenki lắp đặt và thử nghiệm hệ thống 

thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trên tàu đánh cá 

để tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát khí thải gây ô 

nhiễm môi trường. Kết quả thử nghiệm tại tàu cá ngư 

dân Bình Định, mức tiêu hao nhiên liệu trong 1 giờ 

giảm được 4,98 (lít/giờ) (16,6%), nếu tính trên 1 hải 

lý là 0,56 (lít/hải lý) (17,5%) và tổng số nhiên liệu khi 

thử nghiệm trên cùng một hành trình giảm được 22 lít 

dầu diesel (tương đương khoảng 17,6%) [5]. 

Có thể thấy HHO có hiệu quả tích cực với việc giảm 

tiêu hao nhiên liệu và phát thải của động cơ diesel vì 

vậy bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực 

nghiệm ảnh hưởng của việc bổ sung HHO trên đường 

nạp tới tiêu hao nhiên liệu và đặc điểm phát thải của 

động cơ diesel R180 kéo máy phát điện phục vụ trong 

nông nghiệp. Ở Việt Nam đây là loại động cơ phổ biến 

phục vụ nhiều lĩnh vực với số lượng rất lớn và hàm 

lượng phát thải độc hại cao. Từ đó đề xuất hướng cải 

tạo để giảm phát thải do động cơ diesel gây ra. 

2. Nghiên cứu thử nghiệm 

2.1. Động cơ thử nghiệm 

Động cơ thử nghiệm là động cơ R180 do Trung 

Quốc sản xuất được thiết kế để kéo máy phát điện. 

Máy phát điện có thông số 220V-4kW. Thông số động 

cơ được trình bày trong Bảng 1. 

2.2. Hệ thống cung cấp HHO 

Bình điện phân tạo khí bổ sung HHO sử dụng 

trong thử nghiệm có đặc điểm như sau: Kích thước 

của bộ điện phân, dung dịch điện phân và dòng điện 

phân được lựa chọn theo nghiên cứu thực nghiệm của 

tài liệu tham khảo số [7]. Bộ điện phân có kích thước 

được thể hiện trên Hình 1. Bộ điện phân có 9 bản cực 

được làm từ vật liệu inox 304. Khe khở giữa các bản 

cực là 5mm được làm kín bằng gioăng cao su. Dung 

dịch điện phân là KOH với tỉ trọng 40%. Dòng điện 

phân là 3A [7].  

Dòng điện điện phân cấp cho bình điện phân HHO 

có thể điều chỉnh được cường độ nhờ bộ điều chế xung 

(PWM). Hình 2 trình bày sơ đồ hệ thống tạo khí HHO. 

Dung dịch điện phân chứa trong bình 6 tự chảy xuống 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật động cơ R180 [6] 

Thông số kỹ thuật Giá trị 

Mã động cơ R180 

Kiểu động cơ Diesel, 4 kỳ, 1 xi lanh,  

Công suất định mức 
5,15 (kW) tại 2600 

(v/ph) 

Tiêu hao nhiên liệu 278 (g/kWh) 

Tỉ số nén  201 

Dung tích công tác 0,402 (lít) 

S x D 80 x80 (mm) 

Kiểu làm mát Nước, đối lưu tự nhiên 

Thời điểm phun  222 Độ (BTDC) 

Áp suất phun 140 (bar) 
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bình 5 nhờ chênh lệch độ cao. Khi được cấp điện trong 

bình số 5 sẽ tạo ra khí HHO. Khí này được đưa vào 

trong bình 6 và bình số 7 với vòi thấp hơn mặt thoáng 

của dung dịch KOH để đề phòng cháy ngược vào bộ 

điện phân rồi tiếp tục được đưa vào cổ hút hòa trộn 

với không khí nhờ sức hút do chênh lệch áp suất trong 

kỳ nạp. Nguồn điện dùng để điện phân là điện ắc-qui 

12V. Hình 3 trình bày hình ảnh thực tế của bộ HHO 

khi lắp lên động cơ nghiên cứu. 

2.3. Trang thiết bị thử nghiệm 

Sơ đồ và trang thiết bị thử nghiệm được trình bày 

ở Hình 4. Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.  

Đồng hồ đo dòng điện phân và đo dòng tiêu thụ 

điện là loại đồng hồ đo dòng không tiếp xúc của hãng 

Kyoritsu. Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu là bộ DFL 

của Kistler. Thiết bị phân tích khí thải Stargas 495 

gồm 2 mô-đun, mô đun đo độ khói và mô đun đo HC, 

CO, NOx của hãng Tecnotest. Tải trọng của động cơ 

R180 là máy phát điện 220V-4kW của công ty Hữu 

Toàn. Tải điện của máy phát điện là dây moay so nhiệt 

dùng trong công nghiệp. Bộ điều tốc điện tử là loại 

GAC ESD 5500E. Mô tơ kéo ga là mô tơ ADC120. 

Cảm biến tốc độ động cơ là cảm biến kiểu điện từ. 

Động cơ được trang bị bộ điều tốc điện tử để đảm 

bảo tốc độ động cơ luôn ổn định trong khoảng 1.500 

(v/ph). Máy phát điện có bộ tự động điều chỉnh điện 

áp AVR. 

2.4. Chế độ thử nghiệm 

Thực nghiệm động cơ làm việc ở tốc độ 1.500 

(v/ph) với các tải của máy phát là 5A, 10A, 15A để đo 

tiêu hao nhiên liệu và phát thải. 

Duy trì tải trọng và bổ sung HHO vào đường nạp 

với dòng điện phân là 3A. Đo tiêu hao nhiên liệu động 

cơ diesel và phát thải. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của HHO bổ sung tới suất tiêu 

hao nhiên liệu 

Hình 5 trình bảy ảnh hưởng của HHO bổ sung tới 

suất tiêu hao nhiên liệu diesel trên động cơ NB. Có thể 

thấy khi bổ sung HHO quá trình cháy được cải thiện, 

tốc độ động cơ tăng lên vượt quá 1.500 (v/ph). Lúc 

này điều tốc điện tử sẽ làm việc tác động kéo bơm cao 

áp giảm nhiên liệu để duy trì tốc độ định mức. Vì vậy 

lượng tiêu hao nhiên liệu sẽ thấp hơn so với động cơ 

nguyên bản (NB). Cụ thể trong thí nghiệm này suất 

tiêu hao nhiên liệu giảm trung bình là 9,1%. Lượng 

nhiên liệu tiêu hao giảm do 2 yếu tố. Một là một phần 

 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống tạo khí HHO 

1.Khóa điện; 2.Cầu chì; 3.Relay; 4.Bộ PWM;  

5. Bộ điện phân; 6.Dung dịch điện phân;  

7.Bình chống cháy ngược; 8.Cổ hút động cơ. 

 

Hình 3. Hệ thống HHO trên động cơ R180 

1.Bình chứa dung dịch KOH; 2.Bình điện phân; 

3.Bình chống cháy ngược; 4.Cụm cổ hút động cơ. 

 

Hình 4. Sơ đồ nghiên cứu thực nghiệm 

1.Bình điện phân; 2. Đồng hồ đo dòng điện phân; 

3.Dung dịch điện phân; 4. Bình nhiên liệu diesel; 5.Thiết bị 

đo tiêu hao diesel; 6,7. Máy phân tích khí thải; 8. Tải điện 

cho máy phát điện; 9. Đồng hồ đo dòng phát điện; 10. Máy 

phát điện; 11.Đồng cơ diesel R180; 12. Mô-tơ kéo ga;  

13. Cảm biến tốc độ động cơ; 14. Bộ điều tốc điện tử. 
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lượng nhiên liệu diesel đã không sử dụng do nhiên liệu 

HHO thay thế diesel, hai là HHO cải thiện quá trình 

cháy làm tăng công suất động cơ. 

3.2. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải khói 

Hình 6 trình bày ảnh hưởng của HHO bổ sung tới 

phát thải khói của động cơ diesel. Có thể thấy phát 

thải khói khi có HHO giảm so sới động cơ nguyên bản. 

Tải càng lớn mức độ giảm khói càng nhiều. Trung 

bình lượng khói giảm tới 31%. 

3.3. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải NOx 

Hình 7 trình bày ảnh hưởng của HHO bổ sung tới 

phát thải NOx. Cụ thể khi bổ sung HHO phát thải NOx 

có xu hướng tăng, điều này có thể thấy HHO cải thiện 

quá trình cháy làm tăng nhiệt độ khí cháy và làm tăng 

NOx. Lượng phát thải này tăng so với NB trung bình 

2,5%. 

3.4. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải CO 

Hình 8 trình bày ảnh hưởng của HHO bổ sung tới 

phát thải CO. Có thể thấy khi bổ sung HHO hàm 

lượng CO đều giảm trên cả ba tải trọng thí nghiệm. Sự 

giảm này là do một phần nhiên liệu diesel bị thay thế 

bởi HHO và hiệu quả cháy của khí HHO cho nhiên 

liệu diesel mang lại. Lượng giảm trung bình là 28%. 

3.5. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải HC 

Hình 9 trình bày ảnh hưởng của HHO tới phát thải 

HC. Có thể thấy khi bổ sung HHO, phát thải HC giảm, 

lượng giảm trung bình là 13%. Điều này chứng tỏ 

HHO thúc đẩy quá trình cháy hoàn toàn của nhiên liệu. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung 

khí HHO trên đường ống nạp tới sự hình thành phát 

thải của động cơ diesel ở chế độ 1.500 (v/ph), dung 

dịch điện phân là KOH tỉ trọng 40%, dòng điện phân 

là 3A có thể khẳng định: Khí HHO với đặc tính cháy 

nhanh, không có gốc Các-bon khi bổ sung cho nhiên 

liệu diesel sẽ hỗ trợ quá trình cháy làm cho quá trình 

cháy triệt để hơn, đồng thời khí HHO còn cung cấp 

một nhiệt lượng nhất định cho quá trình cháy vì thế 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của HHO tới suất tiêu hao 

nhiên liệu 
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Hình 6. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải khói 
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Hỉnh 7. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải NOx 
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Hình 8. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải CO 
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Hình 9. Ảnh hưởng của HHO tới phát thải HC 
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công suất động cơ tăng lên, giảm tiêu hao nhiên liệu 

và phát thải. Cụ thể tiêu hao nhiên liệu giảm trung 

bình là 9,1%. Phát thải khói giảm trung bình 31%, 

phát thải CO giảm trung bình 28%, phát thải HC giảm 

trung bình 13%. Riêng phát thải NOx tăng nhưng 

không nhiều trung bình là 2,5%. 

Bổ sung HHO cho động cơ diesel trên đường ống 

nạp là một phương án khả thi để giảm tiêu hao nhiên 

liệu và giảm phát thải độc hại của động cơ diesel gây 

ra đặc biệt là khói trong khi không cần phải thay đổi 

kết cấu động cơ. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả thử nghiệm khi nghiên 

cứu đặc tính tia phun nhiên liệu, tính năng kỹ 

thuật và phát thải động cơ diesel 4 xi-lanh, không 

tăng áp sử dụng hỗn hợp nhiên liệu diesel, cồn 

ethanol và diesel sinh học (biodiesel). Các hỗn 

hợp nhiên liệu nghiên cứu, gồm: DE5 (95% 

diesel-5% ethanol), DB5 (95% diesel-5% 

biodiesel), DE5B5 (90% diesel-5% ethanol-5% 

biodiesel), DE10B5 (85% diesel-10% ethanol-5% 

biodiesel). Đặc tính tia phun nhiên liệu được đánh 

giá qua chiều dài thâm nhập và góc nón tia phun. 

Diễn biến áp suất trong xi lanh, suất tiêu hao 

nhiên liệu và các thành phần phát thải động cơ 

được so sánh khi sử dụng diesel và các loại hỗn 

hợp nhiên liệu. Động cơ được thử nghiệm theo đặc 

tính ngoài và đặc tính tải tại tốc độ 2000 (v/ph). 

Từ khóa: Cồn ethanol, diesel sinh học, phát thải, 

đặc tính tia phun, động cơ diesel. 

Abstract 

This paper presents the fuel spray 

characteristics, performance and emissions of a 

4-cylinder, naturally aspirated diesel engine 

fueled by diesel and blends of diesel, ethanol 

and biodiesel. The blends included DE5 (95% 

diesel-5% ethanol), DB5 (95% diesel-5% 

biodiesel), DE5B5 (90% diesel-5% ethanol - 

5% biodiesel), DE10B5 (85% diesel-10% 

ethanol-5% biodiesel). The spray 

characteristics were analyzed in aspect of spray 

tip penetration and spray cone angle. The 

cylinder pressure, specific fuel consumption 

and emissions were compared when the engine 

operated with diesel and fuel blends. The 

engine was tested at full load condition as well 

as at different loads at 2000rpm. 

Keywords: Ethanol, biodiesel, emissions, spray 

characteristic, diesel engine. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay năng lượng và ô nhiễm môi trường là hai 

vấn đề quan trọng và cấp bách cần giải quyết. Thực tế 

cho thấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền công 

nghiệp kéo theo là lượng năng lượng cần thiết cũng 

tăng lên rất lớn. Trong khi đó nguồn năng lượng hóa 

thạch đang ngày càng cạn kiệt, nên việc tìm ra nguồn 

năng lượng mới có khả năng tái tạo và thân thiện với 

môi trường là xu hướng chung của nhiều nước trên thế 

giới. Nhiên liệu sinh học sử dụng cho động cơ đốt 

trong phổ biến nhất là diesel sinh học (biodiesel) và 

ethanol sinh học (bioethanol), có nguồn gốc từ động, 

thực vật và là nhiên liệu có khả năng tái tạo, thân thiện 

với môi trường. Do biodiesel có tính chất tương tự với 

diesel khoáng và ethanol tương tự xăng khoáng nên 

thông thường biodiesel được phối trộn với diesel 

khoáng sử dụng trên động cơ diesel, còn ethanol phối 

trộn với xăng khoáng sử dụng trên động cơ xăng. Do 

vậy, việc phối trộn ethanol với diesel khoáng sẽ tăng 

khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học thay thế cho 

nhiên liệu khoáng. Bài báo này đánh giá ảnh hưởng 

của hỗn hợp nhiên liệu diesel - ethanol, diesel - 

biodiesel, diesel - ethanol - biodiesel tới suất tiêu hao 

nhiên liệu và phát thải của động cơ diesel đang lưu 

hành ở Việt Nam. 

2. Phương pháp thử nghiệm 

2.1. Nhiên liệu thử nghiệm 

Nhiên liệu để thử nghiệm là nhiên liệu diesel, hỗn 

hợp nhiên liệu DE5, DB5, DE5B5 và DE10B5. Nhiên 

liệu diesel 0,05% S có sẵn trên thị trường Việt Nam 

theo TCVN 5689-2005. Biodiesel có nguồn gốc từ 

dầu cọ và các tính chất lý hóa của nhiên liệu diesel, 

ethanol và biodiesel được trình bày trong Bảng 1. 
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2.2. Đối tượng thử nghiệm 

 Đối tượng thử nghiệm là động cơ diesel D4BB 

đã qua sử dụng. Đây là động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng 

hàng, không tăng áp được lắp trên xe Hyundai 1,25 

tấn. Thông số của động cơ diesel D4BB được trình 

bày trong Bảng 2. 

2.3. Chế độ thử nghiệm 

Thử nghiệm theo đường đặc tính ngoài tốc độ 

động cơ thay đổi từ 1000 (v/ph) đến 3500 (v/ph) bước 

500 (v/ph) và theo đường đặc tính tải tại 20%, 50%, 

75%, 100% ở tốc độ 2000 (v/ph). 

2.4. Thiết bị thử nghiệm 

Quá trình nghiên cứu đặc tính tia phun được thực 

hiện với vòi phun của động cơ D4BB gắn trên thiết bị 

cân chỉnh vòi phun. Tia nhiên liệu phun ra môi trường 

có áp suất 1 bar và nhiệt độ 298K. Hình ảnh các tia 

phun được thu lại bới máy quay Photron Fastcam SA3 

với tốc độ 3000 FPS (Hình 1). 

Thử nghiệm đánh giá tính năng kỹ thuật của động 

cơ được thực hiện trên băng thử động lực học với các 

thiết bị chính gồm phanh điện APA100, cân nhiên liệu 

AVL 733S, cảm biến đo áp suất xi lanh kiểu áp điện, 

Bảng 1. Tính chất lý hóa của nhiên liệu [1] 

TT Các chỉ tiêu Diesel Ethanol 
Biodiesel từ 

dầu cọ 

1 Tỷ trọng ở 150C (kg/m3) 838 780 869 

2 Độ nhớt động học ở 400C, (mm2/s) 2,5 1,2 4,1 

3 Trị số xêtan 53 - 65 

4 Trị số Ốc tan (RON) - 118 - 

5 Nhiệt trị (kJ/kg) 45,8 27 40,135 

6 Hàm lượng lưu huỳnh, % (khối lượng) 0,05 - 0,04 

7 Điểm vẩn đục, 0C 15 - 16 

8 Chỉ số iot 86 - 48 

Bảng 2. Các thông số cơ bản của động cơ D4BB theo Catalog [2] 

TT Tên thông số Ký hiệu Giá trị Đơn vị 

1 Kiểu động cơ D4BB   

2 Thứ tự nổ - 1-3-4-2 _ 

3 Thể tích công tác Vh 2,607 lít 

4 Hành trình pít tông S 100 mm 

5 Đường kính xi lanh D 91,1 mm 

6 Góc phun sớm φs 20 độ 

7 Chiều dài thanh truyền Ltt 158 mm 

8 Công suất định mức/tốc độ động cơ Neđm/nđc 59/4000 kW/(v/ph) 

9 Mômen lớn nhất/tốc độ động cơ MeMax/ nđc 165/2200 Nm/(v/ph) 

10 Tỷ số nén  22 _ 

11 Hệ thống cung cấp nhiên liệu Bơm phân phối điều khiển cơ khí. Áp suất phun 220 bar 

 

  

a)                 b) 

Hình 1. Thiết bị kiểm tra tia phun nhiên liệu  

a) Thiết bị cân chỉnh vòi phun 

b) Máy quay Photron Fastcam SA3 

 

Hình 2. Sơ đồ thử nghiệm động cơ D4BB 
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tủ phân tích khí thải AVL CEBII, thiết bị đo độ khói 

AVL Smoke Meter,... (Hình 2). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đặc tính tia phun  

Cấu trúc tia phun của các nhiên liệu diesel, DE5, 

DB5, DE5B5, DE10B5 được thể hiện trên Hình 3. 

Thông qua hình dạng tia phun đo được chiều dài tia 

phun Bảng 3 và góc nón tia phun thể hiện trên Bảng 

4. Từ hình ảnh cho thấy chiều dài tia phun của nhiên 

liệu diesel lớn hơn so với nhiên liệu DE5, DB5, 

DE5B5, DE10B5.   

Nghiên cứu quan sát tia phun nhiên liệu DE5, DB5, 

DE5B5, DE10B5 và diesel cho thấy ở các điều kiện 

tương tự nhau, chiều dài chùm tia chủ yếu phụ thuộc 

vào thời gian phun, áp suất phun và độ nhớt của nhiên 

liệu. Trong trường hợp thời gian và áp suất phun 

không đổi thì độ nhớt của nhiên liệu có ảnh hưởng lớn 

đến chiều dài chùm tia. Do độ nhớt của DB5 cao hơn 

diesel nên chiều dài tia phun tăng, góc nón của chùm 

tia phun giảm. Khi bổ sung ethanol do độ nhớt của 

DE5, DE5B5 và DE10B5 giảm nên chiều dài tia phun 

giảm theo, góc nón của chùm tia tăng. Hình dáng của 

chùm tia diesel mỏng và dài hơn chùm tia DE5, 

DE5B5 và DE10B5. Do nhiệt độ sôi và độ nhớt của 

DE5, DE5B5 và DE10B5 thấp, chùm tia DE5, DE5B5 

và DE10B5 có thời gian phá vỡ ngắn hơn so với chùm 

tia diesel. Mặt khác, hình dáng chùm tia diesel dày và 

ngắn hơn chùm tia DB5. Do nhiệt độ sôi và độ nhớt 

của DB5 cao, chùm tia DB5 có thời gian phá vỡ dài 

hơn so với chùm tia diesel.  

3.2. Tính năng kỹ thuật của động cơ khi sử 

dụng diesel, DE5, DB5, DE5B5, DE10B5 

Mô men, suất tiêu hao nhiên liệu theo đường đặc 

tính ngoài (Hình 4, Hình 5). Mức giảm mô men trung 

bình khi sử dụng nhiên liệu DE5, DB5, DE5B5 và 

DE10B5 lần lượt là: 4,3%, 2,02%, 0,6% và 1,1% và 

suất tiêu hao nhiên liệu tăng lần lượt là: 4,31%, 1,96%, 

0,62%, 1,1% so với nhiên liệu diesel. Suất tiêu hao 

nhiên theo đường đặc tính tải tại 2000 (v/ph) (Hình 6) 

tăng trung bình là 2,1%, 1,13%, 1,67% với DE5, 

DE5B5 và DE10B5 giảm 2,15% với DB5. Kết quả 

cho thấy ethanol và diesel sinh học trong hỗn hợp giúp 

cải thiện quá trình cháy. 

 

 

 

 

 

Hình 3. Cấu trúc tia phun nhiên liệu diesel, DE5, DB5, 

DE5B5 và DE10B5 

Bảng 3. Chiều dài của tia phun 

Thời điểm từ 

lúc bắt đầu 

phun (ms) 

Chiều dài thâm nhập(mm) 

Diesel DE5 DB5 DE5B5 DE10B5 

1,3 66 51 70 59 55 

1,6 77 63 81 71 67 

1,9 83 69 87 76 73 

2,2 86 73 90 80 77 

2,5 95 80 99 88 84 

 

Bảng 4. Góc nón của tia phun 

Thời điểm 

từ lúc bắt 

đầu phun 

(ms) 

Góc nón tia phun (độ) 

Diesel DE5 DB5 DE5B5 
DE10B

5 

1,3 10 13 9 11 12 

1,6 12 15 11 13 14 

1,9 15 18 14 16 17 

2,2 17 20 16 18 19 

2,5 20 23 19 21 22 

 

 

Hình 4. Mô men động cơ theo đường đặc 

tính ngoài đặc tính ngoài 
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Diễn biến áp suất trong xi lanh khi sử dụng nhiên 

liệu diesel, DE5, DB5, DE5B5, DE10B5 theo đường 

đặc tính ngoài có cùng xu hướng, áp suất cực đỉnh có 

xu hướng dịch chuyển về phía điểm chết trên. 

Nhìn chung, quá trình cháy trong động cơ diesel 

khi sử dụng hỗn hợp diesel - ethanol và diesel - 

ethanol - biodiesel cũng gồm các giai đoạn tương tự 

như đối với khi sử dụng diesel thông thường. Tuy 

nhiên vì tính chất các nhiên liệu hỗn hợp khác với 

diesel nên diễn biến chi tiết của quá trình cháy có sự 

 

Hình 5. Suất tiêu hao nhiên liệu theo đường  

đặc tính ngoài 

 

Hình 6. Suất tiêu hao nhiên liệu theo đường 

 đặc tính tải tại 2000 (v/ph) 

 

 

 

Hình 7. Diễn biến áp suất trong xylanh theo đường đặc tính ngoài 



 

 

 

160 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

khác nhau, đặc biệt là ở giai đoạn cháy trễ. So với 

diesel, hỗn hợp diesel - ethanol có trị số Xê tan nhỏ 

hơn, nhiệt ẩn lớn hơn làm cho thời gian cháy trễ kéo 

dài. Với nhiên liệu DE5B5, DE10B5 ở chế độ tải nhỏ 

thời gian cháy trễ tăng so với diesel. Do thời gian 

cháy trễ dài hơn nên đỉnh áp suất trong xi lanh giảm. 

hỗn hợp diesel - biodiesel DB5 có trị số Xê tan lớn 

hơn, nhiệt ẩn nhỏ hơn làm cho thời gian cháy trễ 

ngắn hơn nên đỉnh áp suất trong xi lanh cao nhất. Ở 

chế độ tải lớn, lượng nhiên liệu phun vào nhiều, với 

hỗn hợp diesel - ethanol - biodiesel mặc dù giai đoạn 

cháy trễ vẫn dài hơn tuy nhiên sau đó giai đoạn cháy 

nhanh lại ngắn hơn so với diesel do trong nhiên liệu 

ethanol, biodiesel có sẵn ô xy dẫn tới áp suất cực đại 

trong xy lanh cao hơn. 

3.3. Ảnh hưởng của hỗn hợp DE5, DB5, 

DE5B5, DE10B5 tới phát thải động cơ 

Khi sử dụng DE5, DB5, DE5B5 và DE10B5 hàm 

lượng phát thải CO giảm khi sử dụng nhiên liệu diesel 

(Hình 8, Hình 9). Hàm lượng oxy có trong ethanol và 

biodiesel lần lượt khoảng 34,7% và 8,4%, do đó nhiên 

liệu diesel pha trộn ethanol và biodiesel được bổ sung 

lượng oxy làm giảm các vùng thiếu oxy trong buồng 

cháy và thúc đẩy quá trình cháy hoàn toàn, dẫn đến 

lượng CO trong khí thải giảm. Bên cạnh đó, hàm 

lượng C thấp hơn trong các hỗn hợp làm giảm sự hình 

thành CO trong khí thải. Tính trung bình, lượng phát 

thải CO giảm 30,1%, 26,6%, 22,4%, 34,4% theo 

đường đặc tính ngoài và lượng phát thải CO giảm 

16,9%, 15,1%, 12,8%, 14,7% theo đường đặc tính tải 

ở 2000 (v/ph), tương ứng với DE5, DB5, DE5B5 và 

DE10B5 so với diesel. 

Hàm lượng phát thải HC giảm đáng kể khi sử dụng 

các hỗn hợp nhiên liệu so với nhiên liệu diesel (Hình 

10, Hình 11). Kết quả này phù hợp với việc giảm 

lượng khí thải CO như trên, do quá trình cháy với các 

hỗn hợp được cải thiện đáng kể. Phát thải HC giảm 

cực đại tại 100% tải. Trung bình lượng phát thải HC 

khi sử dụng các hỗn hợp nhiên liệu DE5, DB5, DE5B5 

và DE10B5 giảm 37,2%, 32,26%, 33,5%, 43,3% theo 

đường đặc tính ngoài và 25%, 39,3%, 43%, 35,8% 

theo đường đặc tính tải ở 2000 (v/ph), so với nhiên 

liệu diesel. 

Hàm lượng phát thải NOx tăng khi sử dụng hỗn 

hợp nhiên liệu DE5, DB5 và giảm khi sử dụng DE5B5  

và DE10B5 tại tất cả các chế độ thử nghiệm (Hình 12). 

 

Hình 8. Phát thải CO theo đường đặc tính ngoài 

 

Hình 9. Phát thải CO theo đường đặc tính tải 

tại 2000 (v/ph) 

 

Hình 10. Phát thải HC theo đường đặc tính ngoài 

 

Hình 11. Phát thải HC theo đường đặc tính tải 

tại 2000 (v/ph) 
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Sự hình thành khí thải NOx phụ thuộc chủ yếu vào 

nhiệt độ cực đại của quá trình cháy và lượng oxy sẵn 

có trong môi chất cháy, các thông số quá trình cháy. 

Theo đường đặc tính ngoài hàm lượng NOx lần lượt 

tăng trung bình 0,83%, 2,13% với DE5, DB5 và giảm 

trung bình lần lượt 2,9%, 4,6% với DE5B5, DE10B5 

và theo đặc tính tải ở 2000 (v/ph) hàm lượng NOx lần 

lượt tăng trung bình 1,98%, 8,80% với DE5, DB5 và 

giảm trung bình lần lượt 4,58% và 7,46% với DE5B5, 

DE10B5 so với nhiên liệu diesel (Hình 13). 

Smoke của động cơ theo đường đặc tính ngoài và 

đặc tính tải ở tốc độ 2000 v/ph được so sánh (Hình 14, 

Hình 15). Theo đường đặc tính ngoài giảm trung bình 

25,54%, 15,95%, 24,11%, 29,45%. Theo đặc tính tải 

tại 2000 v/ph smoke giảm trung bình lần lượt 10,2%, 

0,07%, 11,5%, 12%. Điều này được giải thích bởi 

lượng ôxy sẵn có trong nhiên liệu đã làm giảm những 

vùng hỗn hợp giàu oxy, có tỷ lệ C/H nhỏ hơn so với 

diesel thông thường dẫn tới giảm sự hình thành smoke. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên đã đánh giá đặc tính tia phun nhiên 

liệu, tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ diesel 

Hyundai D4BB khi sử dụng nhiên liệu DE5, DB5, 

DE5B5, DE10B5. Theo đường đặc tính ngoài với 

DE5, DB5, DE5B5, DE10B5 mô men động cơ giảm 

trung bình lần lượt 4,3%, 2,02%, 0,6% và 1,1% và 

suất tiêu hao nhiên liệu tăng tương ứng lần lượt là: 

4,31%, 1,96%, 0,62%, 1,1% so với nhiên liệu diesel. 

Bên cạnh đó, các phát thải CO, HC, NOx và Smoke 

đều giảm so với trường hợp sử dụng diesel thông 

thường. Cụ thể, khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu DE5, 

DB5, DE5B5 và DE10B5 so với nhiên liệu diesel theo 

đường đặc tính ngoài CO giảm 30,1%, 26,6%, 22,4%, 

34,4%; HC giảm 37,2%, 32,26%, 33,5%, 43,3%; 

Smoke giảm trung bình 25,54%, 15,95%, 24,11%, 

29,45% và theo đường đặc tính tải ở 2000 v/ph: CO 

giảm 16,9%, 15,1%, 12,8%, 14,7%, HC giảm 25%, 

39,3%, 43%, 35,8%, smoke giảm trung bình lần lượt 

10,2%, 0,07%, 11,5%, 12. Theo đường đặc tính ngoài 

hàm lượng NOx lần lượt tăng trung bình 0,83%, 

2,13% với DE5, DB5 và giảm trung bình lần lượt 

2,9%, 4,6% với DE5B5, DE10B5 và theo đặc tính tải 

ở 2000 (v/ph) hàm lượng NOx lần lượt tăng trung bình 

1,98%, 8,80% với DE5, DB5 và giảm trung bình lần 

lượt 4,58% và 7,46% với DE5B5, DE10B5 so với 

nhiên liệu diesel. Các kết quả bước đầu cho thấy ưu 

điểm của nhiên liệu diesel - ethanol, diesel-biodiesel, 

diesel - ethanol - biodiesel. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Vu Nguyen Hoang, Ha Thi Thu Vu, et al. 

Esterification of Waste Fatty Acid from Palm Oil 

Refining Process into Biodiesel by Heterogeneous 

 

Hình 12. Phát thải NOx theo đường đặc tính ngoài 

 
Hình 13. Phát thải NOx theo đường đặc tính 

tải tại 2000 (v/ph) 

 

Hình 14. Smoke theo đường đặc tính ngoài 

 

 

 

Hình 15. Smoke theo đường đặc tính tải 

tại 2000 (v/ph) 
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Tóm tắt 

Trong những năm gần đây, việc sử dụng nhiên liệu 

sinh học trên các động cơ diesel điều khiển điện tử 

đang được các nhà khoa học, các nhà sản xuất 

nhiên liệu cũng như người tiêu dùng hết sức quan 

tâm. Tuy nhiên, việc nghiên cứu điều khiển tốc độ 

không tải trên động cơ diesel dùng hệ thống phun 

nhiên liệu điều khiển điện tử kiểu Common Rail 

(CR), có ưu điểm áp suất phun lớn, điều khiển chính 

xác lượng, thời điểm và số lần phun thì vẫn đang 

còn bỏ ngỏ. Bài báo này nghiên cứu, thiết kế bộ 

điều khiển tốc độ không tải động cơ 2.5 TCI-A lắp 

trên xe HYUNDAI STAREX khi sử dụng biodiesel 

B20. Kết quả cho thấy động cơ hoạt động bình 

thường ở chế độ không tải, động cơ sử dụng bộ điều 

khiển không tải phát thải CO giảm 14,34%, phát 

thải HC giảm 19,2%, phát thải NOx tăng 70,54% 

và phát thải PM không thay đổi so với động cơ 

nguyên thuỷ với cùng loại nhiên liệu B20. 

Từ khóa: Hệ thống nhiên liệu Common Rail, điều 

khiển tốc độ không tải, diesel sinh học. 

Abstract 

In recent years, the use of biofuels in the 

Electronic Diesel Control being interested by the 

scientists, fuel producers as well as consumers 

concise and factual abstract is required. However, 

the research idle speed control using biodiesel on 

common rail diesel engine have not been 

researched yet. This paper research and designs 

the idle speed control of engine diesel 2.5TCI-A 

HYUNDAI STAREX use biodiesel B20. The results 

show that the engine is operating normally idle 

speed, the engine using the idling controller 

reduces CO by 14.34%, HC by 19.2%, NOx by 

70.54 % and PM unchanged compared to the 

original engine with the same fuel B20. 

Keywords: Common Rail Injection System, idle 

speed control, biodiesel. 

1. Mở đầu 

Điều khiển lượng phun nhiên liệu ở chế độ không 

tải phải chính xác để tiết kiệm nhiên liệu, tăng công 

suất, giảm phát thải của động cơ [1]. Khi người lái nhả 

chân ga, chương trình không tải làm việc. Tốc độ 

không tải phụ thuộc từng chế độ làm việc của động 

cơ: Động cơ lạnh, động cơ nóng, bật điều hoà, xe chạy 

tự do, nhả chân côn,... [2]. Để thực hiện được việc này 

bộ điều khiển không tải liên tục làm việc điều khiển 

lượng nhiên liệu cho đến khi đáp ứng được tốc độ 

không tải yêu cầu. Bộ điều khiển ECU trên động cơ 

được chia làm hai phần là phần mạch điện tử (phần 

cứng) và phần chương trình điều khiển (phần mềm). 

Phần cứng đã được nhiều hãng chế tạo ở dạng tiêu 

chuẩn (hoạt động ổn định, có độ tin cậy cao) gọi là 

“ECU trắng” với nhiều cấu hình khác nhau tùy theo 

mục đích sử dụng. Phần mềm là các chương trình và 

thuật toán điều khiển do các hãng sản xuất động cơ 

thực hiện, phần mềm phải phù hợp với từng động cơ 

và từng loại nhiên liệu. Do đó khi sử dụng nhiên liệu 

biodiesel thì cần phải thiết kế lại phần mềm điều khiển 

để động cơ có thể làm việc với hiệu suất cao nhất [4]. 

Vấn đề nghiên cứu điều khiển tốc độ không tải trên 

động cơ diesel thế hệ mới điều khiển điện tử rất phức 

tạp, liên quan đến nhiều cơ cấu và hệ thống đặc biệt là 

hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử kiểu 

Common Rail, (với áp suất phun cao và không phụ 

thuộc vào tốc độ động cơ; số lần, thời điểm và lượng 

phun và có thể thay đổi rất linh hoạt cho các mục đích 

khác nhau) [4]. Để thiết kế chương trình điều khiển 

tốc độ không tải tác giả lựa chọn phương pháp thiết kế 

hệ thống điều khiển dựa trên mô hình mô phỏng trực 

tiếp đối tượng bằng ngôn ngữ Matlab/simulink. Do đó 

các bộ số liệu của hệ thống điều khiển được tạo ra khi 

điều khiển mô hình mô phỏng động cơ sẽ được hiệu 

chỉnh cho phù hợp khi điều khiển động cơ thực trên 
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bệ thử. Thay vì chạy động cơ trực tiếp, liên tục để thu 

thập các bộ số liệu điều khiển thì công việc bây giờ 

chỉ còn lại là hiệu chỉnh bộ thông số điều khiển, như 

vậy sẽ giảm thiểu được thời gian chạy động cơ thật 

trên bệ thử nên giảm được chi phí cũng như thời gian 

thực hiện. Bài báo này nghiên cứu, thiết kế bộ điều 

khiển tốc độ không tải động cơ 2.5 TCI-A lắp trên xe 

HYUNDAI STAREX khi sử dụng biodiesel B20. Kết 

quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho việc lập chương 

trình điều khiển ECU mới dùng cho động cơ này khi 

chuyển sang sử dụng nhiên liệu diesel sinh học [4]. 

Các nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành trên băng 

thử động cơ thuộc Trung tâm Công nghệ Cơ khí, 

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. 

2. Tính toán lượng nhiên liệu phun không tải 

2.1. Tính toán lượng nhiên liệu không tải yêu cầu 

Khi người lái nhả chân ga, chương trình không tải 

sẽ bắt đầu làm việc. Tốc độ không tải yêu cầu thay đổi 

tùy thuộc vào từng chế độ làm việc của động cơ. Khi 

động cơ nguội tốc độ không tải yêu cầu cao hơn khi 

động cơ nóng, hoặc tốc độ không tải tăng lên khi điện 

áp ắc quy yếu, bật điều hòa, xe thả trôi (nhả chân côn). 

Khi xe liên tục dừng - chạy (do đèn giao thông) động 

cơ hoạt động ở chế độ không tải, dẫn tới tốn nhiên liệu 

và tăng phát thải, do đó tốc độ không tải yêu cầu được 

giảm xuống mức thấp nhất. Khi điện áp ắc quy yếu sẽ 

tiêu thụ công suất lớn hơn rất nhiều khi điện áp ắc quy 

đủ, đồng thời công suất cho máy nén điều hòa, trợ lực 

tay lái, bơm cao áp,... phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ 

động cơ. Tất cả yếu tố trên đều ảnh hưởng tới quá trình 

điều khiển tốc độ không tải yêu cầu [3]. 

Tốc độ không tải yêu cầu phụ thuộc vào nhiều 

thông số: nhiệt độ động cơ, tốc độ động cơ, điện áp ác 

quy và tốc độ của xe, tín hiệu bật tắt điều hòa và được 

xác định như sau [3]. 

n_idle_demand = f(T_water, n_e, u_acquy, 

v_vehicle, A/C). 

Trong đó: n_idle_demand là tốc độ không tải yêu 

cầu, (v/ph); n_e là tốc độ động cơ, (v/ph); v_vehicle 

là tốc độ xe, (km/h); T_water là nhiệt độ nước làm mát, 

(0C); u_acquy là điện áp ắc quy, (mV); A/C là tín hiệu 

bật tắt điều hòa. 

Sơ đồ tính toán lượng nhiên liệu không tải yêu cầu 

được trình bày trên Hình 1. Trong đó: n_idle_min là 

tốc động không tải yêu cầu nhỏ nhất, (v/ph); 

n_idle_water là tốc độ không tải yêu cầu theo nhiệt độ 

nước làm mát, (v/ph); n_idle_acquy là tốc độ không 

tải yêu cầu theo điện áp ác quy, (v/ph); n_idle_A/C là 

tốc độ không tải yêu cầu khi bật điều hòa, (v/ph); 

n_idle_v/n là tốc độ không tải yêu cầu theo tỷ số giữa 

vận tốc xe và tốc độ động cơ, (v/ph). 

Để xác định tốc độ không tải yêu cầu, tiến hành thực 

nghiệm đối với động cơ lắp ECU nguyên thủy chạy với 

nhiên liệu diesel, đặt trên xe Hyundai Starex (bằng cách 

tạo giả tín hiệu của cảm biến nhiệt độ nước làm mát). 

Khi nhiệt độ nước làm mát nhỏ (khoảng 5oC), tốc độ 

không tải yêu cầu lớn nhất của động cơ đạt khoảng 

1050 (v/ph); khi nhiệt độ nước làm mát lớn hơn 75oC 

tốc độ không tải yêu cầu của động cơ đạt giá trị nhỏ 

nhất và được giữ ổn định ở mức 780 (v/ph). Sự thay đổi 

tốc độ không tải yêu cầu của động cơ 2.5 TCI-A theo 

nhiệt độ nước làm mát được trình bày trên Hình 2. 

Tốc độ không tải yêu cầu của động cơ khi xe di 

chuyển ở các số khác nhau  900 (v/ph). Tốc độ động 

cơ lớn nhất sau khi khởi động là 1043 (v/ph). Khi 

đóng/ ngắt ly hợp, có sự dao động nhỏ về số vòng 

quay của động cơ (mức độ dao động là khoảng 40 

(v/ph)). Khi điện áp của ắc quy ở dưới mức 10,65V 

thì động cơ sẽ tự động tăng vòng quay không tải từ 

780 lên 1000 (v/ph). Thời gian từ lúc tăng đến khi giữ 

vòng quay ổn định ở 1000 (v/ph) là khoảng 4,5 giây. 

Điện áp nhỏ nhất của ắc quy mà động cơ có thể nổ 

máy được là khoảng 6V. Khi xe vào số 1 từ chế độ 

không tải, tốc độ không tải của động cơ tăng từ 780 

(v/ph) lên 850 (v/ph). 

 

 
Hình 1. Sơ đồ tính toán lượng phun không tải 

 

Hình 2. Diễn biến tốc độ không tải yêu cầu theo 

nhiệt độ của động cơ 2.5TCI-A 

 



 

 165 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

2.2. Thiết kế các bộ điều khiển vòng kín 

Cấu trúc bộ điều khiển PID, Hình 3 gồm 3 thành 

phần: Khâu khuếch đại (P), khâu tích phân (I), và khâu 

vi phân (D). Khi sử dụng thuật toán PID, nhất thiết 

phải lựa chọn chế độ làm việc P, PI hay PID và sau đó 

đặt các tham số cho các chế độ đã chọn [5]. 

Bộ điều khiển PID có cấu trúc đơn giản dễ sử dụng 

nên được sử dụng rộng rãi trong điều khiển các đối 

tượng SISO theo nguyên lí hồi tiếp (Hình 2). Bộ PID 

có nhiệm vụ đưa sai lệch e(t) của hệ thống về không, 

sao cho quá trình quá độ thỏa mãn các yêu cầu cơ bản 

về chất lượng: 

- Nếu sai lệch tĩnh e(t) càng lớn thì thông qua thành 

phần uP(t), tín hiệu điều chỉnh u(t) càng lớn. 

- Nếu sai lệch e(t) chưa bằng không thì thông qua 

phần uI(t), PID vẫn còn tạo tín hiệu điều chỉnh. 

- Nếu sự thay đổi của sai lệch e(t) càng lớn thì 

thông qua thành phần uD(t), phản ứng thích hợp của 

u(t) sẽ càng nhanh. 

Bộ điều khiển PID được mô tả bằng mô hình vào - ra: 

 1 ( )
( ) ( ) (t)

0

t de t
u t K e t e dt Kp D

K dtI

  
 
 
 

  

Trong đó: e(t) là tín hiệu đầu vào; u(t) là tín hiệu 

đầu ra; KP là hệ số khuếch đại; KI là hằng số tích phân; 

KD là hằng số vi phân 

Từ mô hình vào - ra trên, ta có được hàm truyền 

đạt của bộ PID: 

 1
( ) 1R s K K sp D

K sI

  
 
  
 

 

Chất lượng của hệ thống phụ thuộc vào các tham số 

KP, KI, KD. Muốn hệ thống có chất lượng như mong 

muốn thì phải phân tích đối tượng rồi trên cơ sở đó chọn 

các tham số cho phù hợp. Hiện nay có khá nhiều phương 

pháp xác định các tham số KP, KI, KD cho bộ điều khiển 

PID, có thể kể đến một số phương pháp như: Phương 

pháp Ziegler - Nichols; Phương pháp Chien -Hrones - 

Reswick; Phương pháp tổng T của Kuhn; Phương pháp 

tối ưu độ lớn và phương pháp tối ưu đối xứng; Phương 

pháp tối ưu theo sai lệch bám, [5]. 

Để lựa chọn bộ điều khiển phù hợp, tác giả đã sử 

dụng phương pháp Ziegler - Nichols nhằm xác định 

bộ điều khiển và các tham số điều khiển, theo các 

bước cụ thể sau, [5]: 

Bước1: Đặt kI = 0; kD = 0, Tăng dần giá trị kP đến 

khi dao động tuần hoàn. Đặt giá trị kP = kth và xác định 

chu kỳ dao động Tth. 

Bước 2: Lựa chọn bộ điều khiển và tham số bộ 

điều khiển theo chu kỳ Tth và hệ số kth như sau: kP = 

0,6.kth; kI = 2.kp/Tth; kD = kp.Tth/8. 

2.3. Bộ điều khiển tốc độ không tải 

Lỗi không tải (e) được xác định bằng sai số giữa 

số vòng quay không tải thực và số vòng quay không 

tải yêu cầu. Để hiệu chỉnh số vòng quay không tải, cần 

hiệu chỉnh các thông số idle_kp; idle_ki; idle_kd, với 

sơ đồ điều khiển vòng kín được thể hiện trên Hình 4. 

Hình 5, Hình 6 biểu diễn số vòng quay không tải 

mô phỏng và lượng phun không tải mô phỏng của 

động cơ 2.5 TCI-A sử dụng B20 khi số vòng quay 

không tải yêu cầu lần lượt là 800 (v/ph); 900 (v/ph). 

Với mỗi tốc độ không tải yêu cầu các tham số điều 

khiển là KP, KI, KD được xác định như trong Bảng 1. 

 

Hình 3. Điều khiển với bộ điều khiển PID 

 

Hình 4. Sơ đồ điều khiển vòng kín số vòng quay 

không tải của động cơ 

 

Hình 5. Số vòng quay không tải thực ứng với số vòng 

quay không tải yêu cầu 800 (v/ph) 
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Nhằm đánh giá mức độ cải thiện về đặc tính kỹ 

thuật và mức phát thải của động cơ khi sử dụng bộ 

điều khiển không tải quy trình thử nghiệm được tiến 

hành như sau: 

Quy trình thử nghiệm để hiệu chỉnh, đánh giá mức 

độ cải thiện mức phát thải của động cơ khi sử dụng bộ 

điều khiển ở chế độ không tải; động cơ đặt trên băng 

thử động cơ của Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công 

nghệ Giao thông vận tải. 

Bước 1: Động cơ sử dụng bộ điều khiển không tải, 

hiệu chỉnh các thông số idle_ki_low, idle_ki_up, 

idle_u_up, idle_u_low để đạt tốc độ không tải yêu cầu. 

Bước 2: Đo phát thải của động cơ tại tốc độ không 

tải khi động cơ sử dụng bộ điều khiển không tải và 

động cơ nguyên bản. 

Khi động cơ sử dụng bộ điều khiển tốc độ không 

tải đặt trên băng thử, cần hiệu chỉnh tốc độ không tải 

thực. Để hiệu chỉnh số vòng quay không tải, cần hiệu 

chỉnh các thông số KP, KI, KD. Các thông số này được 

điều chỉnh trực tiếp trên màn hình máy tính (Hình 7), 

thông qua phần mềm chuyên dụng để lập trình ECU 

(MotoTune của hãng MotoHawk, Mỹ), phần cứng tiêu 

chuẩn (ECU trắng của hãng WoodWard, Mỹ). 

Hình 7 biểu diễn số vòng quay không tải thực của 

động cơ 2.5 TCI-A khi số vòng quay không tải yêu 

cầu là 800 (v/ph). Ta thấy, mức độ dao động tương đối 

lớn (có thời điểm, mức tải dao động đến 250 (v/ph)) 

làm cho động cơ bị rung giật. Sau khi hiệu chỉnh các 

hệ số điều khiển không tải (KP, KI, KD), mức độ dao 

động của số vòng quay không tải giảm xuống (mức 

dao động lớn nhất chỉ còn khoảng <= 80 (v/ph)) như 

được thể hiện trên Hình 8. 

Trên Hình 9 biểu diễn số vòng quay không tải thực 

của động cơ 2.5 TCI-A khi số vòng quay không tải 

yêu cầu là 1000 (v/ph) (ta thấy, mức độ dao động 

tương đối lớn, khoảng 140 (v/ph). 

Sau khi hiệu chỉnh các hệ số điều khiển không tải, 

mức độ dao động giảm xuống chỉ còn khoảng 60 

(v/ph) (Hình 10). Giá trị của các thông số hiệu chỉnh 

số vòng quay không tải được trình bày trên Bảng 3. 

 

 

Hình 6. Số vòng quay không tải thực ứng với số vòng 

quay không tải yêu cầu 900 (v/ph) 

Bảng 1. Giá trị các thông số hiệu chỉnh số vòng quay 

không tải 

 

 

Hình 8. Số vòng quay không tải thực chưa hiệu chỉnh 

(tốc độ không tải yêu cầu là 800 v/ph) 

 

Hình 9. Số vòng quay không tải thực đã hiệu chỉnh 

(tốc độ không tải yêu cầu là 800 v/ph) 

 

 

Hình 7. Màn hình hiển thị, hiệu chỉnh các thông số 

điều khiển số vòng quay không tải trong phần mềm 

Mototune 
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Kết quả so sánh phát thải của động cơ 2.5 TCI-A 

khi sử dụng bộ điều khiển không tải và động cơ 

nguyên bản với nhiên liệu B20 tại chế độ không tải, ta 

thấy: Tại chế độ không tải, động cơ khi sử dụng bộ 

điều khiển không tải phát thải CO giảm 14,34%, phát 

thải HC giảm 19,2%, phát thải NOx tăng 70,54% và 

phát thải PM không thay đổi so với động cơ nguyên 

bản với nhiên liệu B20. 

3. Kết luận 

Bài báo đã nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển tốc 

độ không tải của động cơ diesel dùng hệ thống phun 

kiểu common rail khi sử dụng biodiesel. Từ các kết 

quả phân tích ở trên cho thấy Động cơ D4CB 

2.5TCI-A khi sử dụng nhiên liệu B20 làm việc bình 

thường ở chế độ không tải. Tại chế độ không tải, 

động cơ khi sử dụng bộ điều khiển tốc độ không tải 

phát thải CO giảm HC giảm, phát thải NOx tăng và 

phát thải PM không thay đổi so với động cơ khi sử 

dụng ECU nguyên bản với nhiên liệu B20. 
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Hình 10. Số vòng quay không tải thực đã hiệu chỉnh 

(tốc độ không tải yêu cầu là 1000 v/ph) 

Bảng 2. Giá trị các thông số hiệu chỉnh số vòng quay 

không tải  

 

 

Hình 11. Số vòng quay không tải thực chưa hiệu 

chỉnh (tốc độ không tải yêu cầu là 1000 v/ph) 

Bảng 3. Giá trị các thông số hiệu chỉnh số vòng quay 

không tải  
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SIMULATION STUDY ON THE EFFICIENCY OF NEW GENERATION NANO-
EMULSION FUEL ADDITIVES ON DIESEL ENGINE 

NGUYỄN HỮU TUẤN1*, PHẠM HỮU TUYẾN2  
1Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi 
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Tóm tắt 

Phụ gia trong nhiên liệu giúp cải thiện tính chất 

nhiên liệu và/hoặc nâng cao chất lượng quá trình 

cháy trong động cơ đốt trong. Bài báo này trình 

bày kết quả nghiên cứu mô phỏng phụ gia vi nhũ 

thế hệ mới trong nhiên liệu diesel khoáng (DO) 

trên động cơ diesel Huyndai D4BB. Kết quả 

nghiên cứu với các tỷ lệ pha phụ gia khác nhau 

theo đường đặc tính ngoài cho thấy, tỷ lệ phụ gia 

1/8000 là hợp lý nhất, giúp công suất động cơ tăng 

trung bình 2,7%, suất tiêu hao nhiên liệu giảm 

2,6%, hàm lượng phát thải CO, NOx và độ khói 

giảm trung bình lần lượt 10,8%, 12,1% và 5,5% 

so với nhiên liệu DO. Theo đường đặc tính tải tại 

2000 v/ph, động cơ sử dụng nhiên liệu phụ gia với 

tỷ lệ 1/8000 có suất tiêu hao nhiên liệu giảm trung 

bình 2,0%, các thành phần phát thải giảm trung 

bình 8,3% đối với CO, 11,2% đối với NOx, 3,1% 

đối với độ khói so với khi sử dụng diesel không 

pha phụ gia. 

Từ khóa: Phụ gia nhiên liệu, giảm phát thải, tiết 

kiệm nhiên liệu. 

Abstract 

Fuel additive is used to improve fuel properties 

and/or improve combustion process in internal 

combustion engine. This paper presents testing 

results of new generation nano-emulsion fuel 

additive in diesel (DO) on a Huyndai D4BB diesel 

engine. Among the different concentration of 

additive in diesel, it shows that at fulload curve 

the additive concentration of 1/8000 is the most 

reasonable that helps to increase averagely 

engine power by 2,7% and to reduce fuel 

consumption, CO, NOx emissions, smoke by 2,6%, 

10,8%, 12,1%, 5,5% respectively as compared to 

diesel without additive. Also, at different loads at 

speed of 2000 rpm, on average fuel consumption 

of the engine fueled by diesel with this additive 

concentration reduce by 2,0%, and CO, NOx 

emissions and smoke reduce by 8,3%, 11,2% and 

3,1%, respectively. 

Keywords: Fuel additives, emission reduction, 

fuel economy. 

1. Giới thiệu chung 

Với mức độ phát triển nhanh chóng của các ngành 

kinh tế ở hầu hết các châu lục trên thế giới, nhu cầu 

tiêu thụ năng lượng nói chung, nhiên liệu diesel nói 

riêng ngày càng lớn dẫn tới khả năng thiếu hụt nguồn 

năng lượng hóa thạch. Bên cạnh đó, khí thải từ động 

cơ diesel nói chung, phương tiện vận tải trang bị động 

cơ diesel nói riêng, có chứa nhiều chất độc hại gây ô 

nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con 

người. Vì vậy, tìm kiếm giải pháp để sử dụng nhiên 

liệu một cách hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường từ động cơ diesel là vấn đề đã và đang được 

quan tâm nghiên cứu. Ngoài các biện pháp cải tiến kết 

cấu động cơ, xử lý khí thải thì hướng nghiên cứu liên 

quan đến nhiên liệu gồm sử dụng các loại nhiên liệu 

thay thế như cồn ethanol, biodiesel, khí sinh học, 

CNG, DME,... hoặc sử dụng phụ gia để cải thiện quá 

trình cháy của nhiên liệu truyền thống đang được quan 

tâm. Sử dụng phụ gia nhiên liệu có ưu điểm được phối 

trộn với tỷ lệ nhỏ trong nhiên liệu, quy mô sản xuất 

không cần lớn. Bên cạnh đó, nhiên liệu pha phụ gia có 

thể sử dụng trên động cơ truyền thống mà không cần 

phải thay đổi kết cấu hoặc điều chỉnh thông số làm 

việc của động cơ.  

Đã có nhiều nghiên cứu về phụ gia nhiên liệu 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuy 

nhiên các nghiên cứu thường tập trung vào thực 

nghiệm trên động cơ trong phòng thí nghiệm với các 

phụ gia đơn lẻ vi nhũ nước trong dầu hoặc nano oxít 

kim loại. Thử nghiệm sử dụng phụ gia nano ôxít xeri 

CeO2 trên động cơ giúp giảm độ mờ khói tới 42,4% 

tại tốc độ 1400v/ph, THC giảm 12,4%, CO giảm 2,8%, 

NOx giảm 2,6%, CO2 tăng nhẹ 0,1% và suất tiêu hao 

nhiên liệu giảm 7,7% [1]. Cũng với phụ gia này có 

nghiên cứu chỉ ra suất tiêu hao nhiên liệu cải thiện tới 

7,0% và hầu hết các phát thải đều giảm, trong đó phát 
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thải HC cải thiện tới 34,61% [2]. Hiện nay, phụ gia vi 

nhũ thế hệ mới, bao gồm phụ gia vi nhũ nước trong 

dầu và phụ gia nano oxít kim loại, vừa nâng cao công 

suất vừa giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường đang 

được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng nhiều. Phụ gia 

vi nhũ nước trong dầu được cấu tạo bởi 1 pha phân tán 

(pha nước) ở trong pha liên tục (pha dầu). Hai chất 

lỏng này là những chất không tự trộn lẫn với nhau. Cơ 

chế vi nổ do những giọt nước tồn tại ở dạng nhũ tương 

nhỏ bọc trong nhiên liệu diesel sẽ hóa hơi dưới điều 

kiện quá nhiệt trong động cơ. Sự hóa hơi như vậy tạo 

ra sự nổ của các giọt diesel và cải thiện quá trình 

nguyên tử hóa nhiên liệu, tốc độ bay hơi và cuối cùng 

là nâng cao quá trình hòa trộn không khí -nhiên liệu 

[3]. Nhằm tăng khả năng hấp thụ oxy cho quá trình 

cháy, bổ sung các hạt nano oxít kim loại vào phụ gia. 

Do tính chất của phụ gia vi nhũ thế hệ mới chứa nano 

oxít kim loại, khi nhiên liệu pha phụ gia được phun 

vào trong xy lanh, phụ gia có trong nhiên liệu sẽ nhanh 

chóng khuếch tán và tạo thành dạng hạt nước hình cầu 

kích cỡ nanomét. Các hạt nano oxít kim loại có mặt 

trong nhiên liệu lỏng sẽ tạo ra một bề mặt xúc tác có 

khả năng cung cấp oxy cho quá trình đốt cháy, làm 

cho quá trình cháy diễn ra thuận lợi và triệt để hơn [4]. 

Các thử nghiệm nhiên liệu pha phụ gia vi nhũ thế hệ 

mới đã cho thấy hiệu quả như suất tiêu hao nhiên liệu 

giảm 4,1%, các phát thải CO, HC, NOx, độ khói giảm 

lần lượt 6,36%, 7,72%, 7,72%, 3,42% [5]. 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia vi nhũ thế hệ 

mới tới các thông số của quá trình cháy cũng như tính 

năng kỹ thuật và phát thải động cơ diesel. Bài báo thực 

hiện tính toán mô phỏng bằng phần mềm AVL - Boost. 

Trong nghiên cứu mô phỏng, tỷ lệ pha phụ gia nhiên 

liệu là 1/8000 và các tỷ lệ lân cận. Nghiên cứu đánh giá 

tương đối toàn diện ảnh hưởng của phụ gia vi nhũ thế 

hệ mới trong nhiên liệu DO với các tỷ lệ khác nhau trên 

động cơ diesel Huyndai D4BB theo đường đặc tính 

ngoài và đặc tính tải. Từ kết quả đó, xây dựng được mối 

quan hệ giữa các thông số cháy, thông số phát thải với 

từng tỷ lệ nhiên liệu pha phụ gia. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Các bước nghiên cứu 

1. Thực nghiệm xây dựng đặc tính của động cơ 

(đặc tính ngoài và đặc tính tải tại tốc độ 2.000v/ph); 

2. Xây dựng mô hình mô phỏng trên AVL Boost; 

3. Đánh giá độ tin cậy của mô hình; 

4. Mô phỏng động cơ sử dụng nhiên liệu DO, 

nhiên liệu DO pha phụ gia vi nhũ thế hệ mới với tỷ lệ 

1/8000 và các tỷ lệ phụ gia lân cận 1/6000, 1/7000, 

1/9000, 1/10000; 

5. Đánh giá kết quả mô phỏng ảnh hưởng của tỷ lệ 

phụ gia đến tính năng kỹ thuật và phát thải động cơ.  

2.2. Xây dựng mô hình mô phỏng 

Đối tượng nghiên cứu là động cơ Huyndai D4BB. 

Thông số kỹ thuật được thể hiện trên Bảng 1. 

Động cơ diesel D4BB sử dụng trong nghiên cứu 

đã qua sử dụng nên các thông số kỹ thuật không còn 

giống với động cơ mới. Nghiên cứu đã thử nghiệm 

xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ này (Hình 

1), kết quả cho thấy động cơ có mômen lớn nhất 

144,3Nm ở tốc độ 2.000v/ph, ở tốc độ 4.000v/ph và 

100% ga động cơ rung giật mạnh không đảm bảo an 

toàn trong thử nghiệm nên tốc độ lớn nhất được chọn 

trong thử nghiệm là 3.500v/ph. 

Nghiên cứu mô phỏng sử dụng phương trình nhiệt 

động học thứ nhất để tính toán quá trình cháy trong 

động cơ [6].  

Quá trình truyền nhiệt từ trong buồng cháy qua 

thành buồng cháy cũng như nắp xy lanh, piston và lót 

xy lanh được tính dựa vào phương trình truyền nhiệt 

như thể hiện trên phương trình (1): 

 w w w. .i i c iQ A T T     (1) 

Trong đó: Qwi là nhiệt lượng truyền cho thành (nắp 

xy lanh, piston, lót xy lanh); Ai là diện tích truyền 

nhiệt (nắp xy lanh, piston, lót xy lanh); w là hệ số 

truyền nhiệt; Twi là nhiệt độ thành (nắp xy lanh, piston, 

lót xy lanh); Tc là nhiệt độ môi chất trong xy lanh. 

Mô hình Woschni 1978 phù hợp cho động cơ 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật động cơ diesel D4BB 

Thông số Giá trị 

Kiểu động cơ 4 xy lanh, 4 kỳ 

Công suất định mức/tốc độ 59kW/4000v/ph 

Mô men cực đại/tốc độ 170Nm/2200v/ph 

Đường kính xy lanh 91,1mm 

Hành trình piston 100mm 

Tỷ số nén 18:1 

 

 

Hình 1. Xây dựng mô hình mô phỏng 
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diesel sử dụng buồng cháy thống nhất, với động cơ 

diesel, sử dụng để tính toán hệ số truyền nhiệt [7]. Mô 

hình cháy sử dụng trong nghiên cứu là mô hình AVL 

MCC [8]. 

CO là sản phẩm cháy của quá trình cháy thiếu O2, 

tức là CO chủ yếu sinh ra từ quá trình cháy không 

hoàn toàn các hydro cácbon [9]. Cơ chế hình thành 

NOx trong mô phỏng Boost dựa trên cơ sở Pattas và 

Hafner [10]. Quá trình hình thành của chúng được thể 

hiện qua sáu phương trình phản ứng theo cơ chế 

Zeldovich. Phát thải Soot thường dựa theo cơ chế 

được đề xuất bởi Hiroyasu và cộng sự [11]. Sự hình 

thành phát thải HC trong động cơ đốt trong đã được 

các nhà nghiên cứu quan tâm từ lâu. Do hàm lượng 

phát thải HC của động cơ diesel nói chung là rất nhỏ 

nên trong nghiên cứu này, mô hình cháy MCC bỏ qua 

thành phần phát thải HC. 

Mô hình động cơ được xây dựng trên cơ sở đặc 

điểm kết cấu của động cơ thực D4BB. Trong Hình 2 

xây dựng mô hình mô phỏng động cơ diesel và diesel 

pha phụ gia, không khí từ SB1 qua phần tử lọc gió 

CL1 vào phần tử ổn định áp suất PL1 trước khi vào xy 

lanh C1  4 thông qua đường ống 3  10, sau đó khí 

xả được đưa ra ngoài nhờ các đường ống khí thải 11  

22, phần tử PL2 và SB2. 

2.3. Nhiên liệu và trang thiết bị thử nghiệm 

Phụ gia sử dụng trong nghiên cứu là phụ gia vi nhũ 

thế hệ mới dưới dạng nhũ tương nước trong dầu 

(W/O) với hàm lượng nước 20% và nano oxít sắt được 

bổ sung vào DO với tỷ lệ 1/8000 và các tỷ lệ lân cận. 

Tính chất và đặc điểm phụ gia như sau: (1) Chất hoạt 

động bề mặt (HĐBM): Hỗn hợp ethoxylated từ dầu 

dừa/Hydroxyethyl imidazoline/ polyethylen glycol 

este của axit béo theo tỷ lệ 3/2/1; (2) Tỷ lệ chất 

HĐBM: 10,3 %; (3) Hàm lượng nước: 20% [12].  

Nhiên liệu thử nghiệm là nhiên liệu DO đang lưu 

hành trên thị trường có hàm lượng lưu huỳnh 0,05%. 

Thử nghiệm lấy số liệu hiệu chỉnh mô hình được 

thực hiện trên băng thử động cơ tại Trung tâm nghiên 

cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải, Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội (Hình 3). Các thiết bị cơ bản gồm 

phanh điện AVL APA100, cân nhiên liệu AVL733S có 

độ chính xác 0,12%; tủ phân tích khí thải AVL CEB-

II có độ chính xác 0,1%; thiết bị đo hàm lượng muội 

AVL Smoke Meter có độ chính xác 0,1%. 

Trong phần mềm AVL - Boost đã định nghĩa sẵn 

các hệ số trong các phương trình trên đối với nhiên 

liệu diesel nhưng chưa có các hệ số đối với nhiên liệu 

pha phụ gia vi nhũ thế hệ mới. Bên cạnh đó, với tỷ lệ 

phụ gia rất nhỏ 1/8000 và các tỷ lệ lân cận, các tính 

chất cơ bản của nhiên liệu diesel pha phụ gia vi nhũ 

thế hệ mới tương đương với diesel thông thường. Do 

đó, nhiên liệu pha phụ gia vi nhũ thế hệ mới được định 

nghĩa giống như diesel nhưng các hệ số của mô hình 

cháy trong phương trình (3) được hiệu chỉnh bằng kết 

quả thực nghiệm nhằm đảm bảo quá trình cháy mô 

phỏng sát với thực tế. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá độ tin cậy mô hình  

Để đảm bảo độ tin cậy của mô hình trước khi áp 

dụng nghiên cứu mô phỏng, mô phỏng được hiệu 

chỉnh và so sánh với số liệu thử nghiệm theo đường 

đặc tính tải tại tốc độ 2.000v/ph có mômen lớn nhất là 

147,1Nm về diến biến áp suất trong xy lanh, các phát 

 

Hình 2. Xây dựng mô hình mô phỏng 

 

Hình 3. Sơ đồ băng thử động cơ  

 

 

 

Hình 4. Các thông số điều chỉnh khi mô phỏng 
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thải CO, NOx, Soot. Trong quá trình tính toán, điều 

chỉnh thông số cháy, các hệ số phát thải của các loại 

nhiên liệu nghiên cứu để sai số giữa mô phỏng và thực 

nghiệm nằm trong phạm vi cho phép (sai lệch áp suất 

đỉnh <2%, các phát thải <5%), đảm bảo độ tin cậy của 

mô hình để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo. 

Mối quan hệ giữa các thông số điều chỉnh và các 

hệ số phát thải được thể hệ trong Hình 4. 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ phụ gia tới tính năng 

kỹ thuật của động cơ 

Từ Hình 5 cho thấy, công suất của động cơ sử dụng 

nhiên liệu DO - phụ gia lớn hơn và suất tiêu hao nhiên 

liệu nhỏ hơn so với động cơ sử dụng nhiên liệu DO. 

Trong đó động cơ sử dụng nhiên liệu DO-phụ gia 

1/8000 có mức độ cải thiện trung bình về công suất và 

suất tiêu hao nhiên liệu cao nhất. Giá trị tăng giảm lớn 

nhất tại tốc độ 3.500v/ph với giá trị lần lượt là 4,3% 

và 4,1%. Tính trên toàn dải tốc độ, công suất tăng 

2,7%, suất tiêu hao nhiên liệu giảm 2,6%. Với lượng 

nhiên liệu cung cấp cho một chu trình như nhau đối 

với các nhiên liệu, kết quả này là do sự điều chỉnh trên 

mô hình DO - phụ gia 1/8000 có hệ số cháy hiệu quả 

hơn trên mô hình DO. Điều này cũng phù hợp với cơ 

chế vi nổ của nhiên liệu chứa phụ gia vi nhũ thế hệ 

mới giúp cháy khuếch tán trong không gian rộng làm 

quá trình cháy triệt để, hiệu quả sinh nhiệt cao. 

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ phụ gia tới phát thải 

của động cơ 

- Với phát thải CO: Phát thải CO trên động cơ 

dùng nhiên liệu DO - phụ gia với các tỷ lệ khác nhau 

giảm hơn động cơ dùng nhiên liệu DO. Mức giảm lớn 

nhất khi động cơ sử dụng nhiên liệu DO - phụ gia với 

tỷ lệ 1/8000, độ giảm trung bình trên toàn bộ dải tốc 

độ là 10,8%. Sự giảm này là do trong phụ gia có tác 

dụng bổ sung oxy dẫn đến giảm hiện tượng thiếu oxy 

cục bộ, quá trình cháy triệt để hơn, tăng nhiệt độ cháy. 

- Với phát thải NOx: Động cơ sử dụng nhiên liệu 

DO - phụ gia với các tỷ lệ khác nhau có phát thải NOx 

ít hơn khi dùng DO. Mức độ cải thiện lớn nhất với DO 

- phụ gia tỷ lệ 1/8000, độ giảm trung bình trên toàn 

dải tốc độ là 12,1%. Kết quả phát thải NOx giảm rõ rệt 

là do phụ gia vi nhũ thế hệ mới có thành phần nước 

trong dầu hấp thụ nhiệt bằng hơi nước dẫn đến giảm 

nhiệt độ các vùng trong buồng cháy, làm giảm phản 

ứng hóa học trong pha khí tạo ra NO. Sự xuất hiện 

 

Hình 5. Kết quả công suất và suất tiêu hao nhiên liệu 
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Hình 6. Phát thải CO 
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Hình 7. Phát thải NOx 
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Hình 8. Phát thải Soot 
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Bảng 2. Suất tiêu hao nhiên liệu, các phát thải theo 

đặc tính tải 

Thông 

số 

Tốc độ 2000 (v/ph) 

Tải 25% 50% 75% 

ge 

(g/kWh) 

DO 257,2 224,6 221,5 

DO-PG 1/8000 252,1 220,1 217,1 

Trung bình (%) -2,0 

CO 

(ppm) 

DO 275,1 187,9 328,8 

DO-PG 1/8000 259,5 173,2 291,2 

Trung bình (%) -8,3 

NOx 

(ppm) 

DO 200,3 356,2 400,7 

DO-PG 1/8000 180,9 307,4 359,7 

Trung bình (%) -11,2 

Độ khói 

(FSN) 

DO 1,09 1,37 2,25 

DO-PG 1/8000 1,07 1,34 2,15 

Trung bình (%) -3,1 
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nước trong nhiên liệu làm giảm nhiệt độ từng vùng 

buồng cháy trong giai đoạn đốt cháy làm giảm NOx, 

mặc dù nhiệt độ trung bình buồng cháy có thể cao hơn. 

Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu khác về 

phụ gia vi nhũ thế hệ mới [13], [14]. 

- Với phát thải Soot: Độ khói khi dùng DO - phụ 

gia với các tỷ lệ khác nhau giảm hơn khi dùng DO. 

Mức giảm lớn nhất với DO - phụ gia tỷ lệ 1/8000, độ 

giảm trung bình trên toàn bộ dải tốc độ là 5,5%. Sự 

giảm này là do trong phụ gia có tác dụng bổ sung oxy 

dẫn đến giảm hiện tượng thiếu oxy cục bộ, quá trình 

cháy triệt để hơn, tăng nhiệt độ cháy. 

Với tiêu chí lựa chọn lượng phụ gia pha vào nhiên 

liệu ít nhất mà vẫn nâng cao tính năng kỹ thuật và 

giảm phát thải, kết quả mô phỏng cho thấy tỷ lệ 

1/8000 có hầu hết các tính năng kỹ thuật, phát thải cải 

thiện hơn các tỷ lệ mô phỏng khác. 

Để có thể đánh giá rộng hơn hiệu quả của nhiên 

liệu pha phụ gia vi nhũ thế hệ mới với tỷ lệ 1/8000 đã 

lựa chọn ở trên, báo cáo tiếp tục thực hiện tính toán 

mô phỏng theo đường đặc tính tải tại tốc độ 2.000v/ph 

có mômen lớn nhất 147,1Nm. Suất tiêu hao nhiên liệu 

và các phát thải theo đặc tính tải ở tốc độ có mômen 

lớn nhất được thể hiện trên Bảng 2. 

Kết quả cho thấy tính năng kỹ thuật, các phát thải 

theo đặc tính tải của động cơ sử dụng nhiên liệu diesel 

pha phụ gia vi nhũ thế hệ mới tại tốc độ có mômen lớn 

nhất 2000v/ph đem lại mức độ cải thiện rõ rệt. 

4. Kết luận 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả tiết kiệm 

nhiên liệu và giảm phát thải ô nhiễm khi sử dụng phụ 

gia vi nhũ thế hệ mới với động cơ dùng DO với tỷ lệ 

pha 1/8000 có hiệu quả cao hơn các tỷ lệ còn lại. Với 

động cơ dùng DO - phụ gia, công suất động cơ tăng 

2,7%, suất tiêu hao nhiên liệu giảm 2,6%, phát thải 

CO, NOx và độ khói giảm lần lượt 10,8%, 12,1% và 

5,5% so với DO. Theo đường đặc tính tải tại 

2.000v/ph, động cơ sử dụng nhiên liệu phụ gia với tỷ 

lệ 1/8000 có suất tiêu hao nhiên liệu giảm trung bình 

2,0%, các thành phần phát thải giảm trung bình 8,3% 

đối với CO, 11,2% đối với NOx, 3,1% đối với độ khói 

so với khi sử dụng DO. Các kết quả này đóng góp 

thêm cơ sở cho các nghiên cứu và ứng dụng phụ gia 

nhiên liệu nói chung, phụ gia vi nhũ thế hệ mới nói 

riêng cho động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam. 
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Tóm tắt 

Đầu người là bộ phận trên cơ thể người cần được 

ưu tiên bảo vệ khi tai nạn xảy ra. Bài báo này 

nhắm đến việc tạo ra một mô hình đầu dummy ứng 

dụng trong nghiên cứu mô phỏng công nghiệp. Để 

đạt được mục tiêu này, tác giả đã xây dựng một 

mô hình thực tế đầu dummy được gia công từ mô 

hình đầu dummy 3D. Mô hình thực tế được gắn 

một cảm biến để đo gia tốc khi thí nghiệm va 

chạm. Mô hình 3D còn được mô hình hóa thành 

mô hình phần tử hữu hạn FE để đưa vào phần 

mềm Hyper Works, sau đó chạy mô phỏng va 

chạm lấy ra gia tốc của đầu. Kết quả chạy mô 

phỏng được so sánh với kết quả thí nghiệm mô 

hình đầu thực tế dummy về chỉ tiêu gia tốc trọng 

tâm đầu. Từ đó thảo luận để rút ra kết luận về việc 

có thể sử dụng mô hình phần tử hữu hạn đầu 

dummy để làm mô phỏng các bài toán sau này. 

Từ khóa: Va chạm, thí nghiệm, mô phỏng, gia tốc. 

Abstract 

The head is the part of the human body that needs 

to be protected first in the event of an accident. 

This paper aims to create a dummy head model 

applied in industrial simulation research. To 

achieve this goal, the author has built a realistic 

model of the dummy head machined from the 3D 

dummy head model. The actual model is fitted 

with a sensor to measure the acceleration during 

the crash test. The 3D model is also modeled into 

a finite element model FE to put into Hyper Works 

software, then run a crash simulation to get the 

head acceleration. The simulation results are 

compared with the experimental results of the 

actual dummy head model in terms of the head 

center of gravity acceleration. From there, discuss 

to draw conclusions about the possibility of using 

the first finite element model dummy to simulate 

later problems. 

Keywords: Crash, experiment, simulation, 

acceleration. 

 

1. Giới thiệu 

Vấn đề thử nghiệm va chạm trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau như: tàu thủy, máy bay, tàu hỏa, ô tô, các 

sản phẩm bảo hộ,… để có thể đưa ra được cái đối 

tượng đó có an toàn hay không đối với người sử dụng. 

Các thử nghiệm va chạm này thường rất phức tạp nên 

cần một chi phí cao để thực hiện nhiều thử nghiệm 

khác nhau. Những công ty đồ bảo hộ cần phải thực 

hiện các thử nghiệm kiểm tra chất lượng của sản phẩm. 

Các hãng xe ô tô mới ra đời mà muốn đưa xe vào thị 

trường thì cần qua các bài thử nghiệm trong đó có thử 

nghiệm va chạm. Ngày nay thiết kế xe an toàn là một 

trong những điều quan trọng nhất trong ngành công 

nghiệp ô tô. Và dummy được sử dụng là một dụng cụ 

kiểm tra độ chính xác cao để đo lường khả năng 

thương tích của con người trong các vụ tai nạn xe. Các 

bài thử nghiệm để kiểm tra phản ứng của con người 

đối với các tác động, gia tốc, biến dạng, lực và momen 

quán tính sinh ra trong một vụ tai nạn. Mỗi hình nộm 

được thiết kế để mô hình hóa hình thức, trọng lượng 

và khớp nối của cơ thể con người. Hàng trăm cảm biến 

và đầu dò nằm trong hình nộm cung cấp dữ liệu cho 

các kỹ sư kiểm tra an toàn, đo các lực vật lý chính xác 

gây ra cho từng bộ phận cơ thể trong một sự cố sự cố. 

Một mô hình dummy thực tế cùng các thiết bị đo 

đạc có giá rất cao, một bài kiểm tra sự cố thực sự sử 

dụng một chiếc xe cực kỳ tốn kém và sự lặp lại của 

bài kiểm tra là khá khó khăn. Do đó, mô phỏng máy 

tính bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) được 

sử dụng rộng rãi. Đã có các nghiên cứu trước về việc 

xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của dummy có độ 

trung thực cao của dummy người lớn giới tính nữ và 

xác nhận mô hình FE đã xây dựng thông qua quá trình 

xác định vật liệu [1]. 

Đầu người là bộ phận trên cơ thể người cần được 

ưu tiên bảo vệ số một do đây là bộ phận chứa hệ thần 

kinh và điều khiển các bộ phận khác trên cơ thể người. 

Vì thế kiểm tra thử nghiệm va chạm với đầu trong thực 

tế và mô phỏng là công việc cần làm đầu tiên. Để tiếp 

cận khía cạnh này, tác giả đã xây dựng một mô hình 

thực tế đầu dummy và mô hình phần tử hữu hạn mô 

phỏng bài toàn va chạm trên phần mềm Hyperworks. 
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Mô hình thực tế đầu dummy được gắn cảm biến đo và 

tiến hành thí nghiệm lấy kết quả đo. Mô hình phần tử 

hữu hạn được mô phỏng giống hoàn toàn quá trình thí 

nghiệm thực tế và cũng xuất ra các kết quả đo. Khảo 

sát kết quả giữa hai mô hình, qua đó đánh giá mức độ 

tin cậy của mô hình phần tử hữu hạn. Từ đó có thể sử 

dụng để làm nhiều bài mô phỏng sau này như kiểm tra 

an toàn khác như kiểm tra an toàn ô tô, an toàn túi khí, 

kiểm tra an toàn cho mũ bảo hiểm hay kiểm tra an toàn 

của các đồ bảo hộ. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

2.1. Phương pháp phần tử hữu hạn 

Phương pháp phần tử hữu hạn là một phương pháp 

rất tổng quát và hữu hiệu cho lời giải số nhiều lớp bài 

toán kỹ thuật khác nhau. Từ việc phân tích trạng thái 

ứng suất, biến dạng trong các kết cấu cơ khí, các chi 

tiết trong ô tô, máy bay, tàu thuỷ, khung nhà cao tầng, 

dầm cầu,… đến những bài toán của lý thuyết trường 

như: Lý thuyết truyền nhiệt, cơ học chất lỏng, thuỷ 

đàn hồi, khí đàn hồi, điện - từ trường,... Với sự trợ 

giúp của ngành Công nghệ thông tin và hệ thống CAD, 

nhiều kết cấu phức tạp cũng đã được tính toán và thiết 

kế chi tiết một cách dễ dàng [2].  

Cơ sở của phương pháp này là làm rời rạc hóa 

miền xác định của bài toán, bằng cách chia nó thành 

nhiều miền con hay phần tử. Các phần tử này được 

liên kết với nhau tại các điểm nút chung. Trong phạm 

vi của mỗi phần tử nghiệm được chọn là một hàm số 

nào đó được xác định thông qua các giá trị chưa biết 

tại các điểm nút của phần tử gọi là hàm xấp xỉ thoả 

mãn điều kiện cân bằng của phần tử. Tập tất cả các 

phần tử có chú ý đến điều kiện liên tục của sự biến 

dạng và chuyển vị tại các điểm nút liên kết giữa các 

phần tử. Kết quả đẫn đến một hệ phương trình đại số 

tuyến tính mà ẩn số chính là các giá trị của hàm xấp 

xỉ tại các điểm nút. Giải hệ phương trình này sẽ tìm 

được các giá trị của hàm xấp xỉ tại các điểm nút của 

mỗi phần tử, nhờ đó hàm xấp xỉ hoàn toàn được xác 

định trên mỗi một phần tử. 

Một bài toán phần tử hữu hạn ngày nay muốn giải 

quyết luôn phải trải qua hai công đoạn: Pre-processing 

và post-processing. Pre-processing là quá trình tiền 

phân tích gồm các công việc chia lưới và thiết lập điều 

kiện biên cho mô hình. Post-processing là quá trình 

giải, phân tích và xử lý kết quả. Quá trình từ xây dựng 

mô hình tính toán cho đến xử lý kết quả sẽ được giới 

thiệu rõ hơn những phần sau. 

 

2.2. Phương pháp Explicit - bài toán va chạm 

Phương pháp Expicit là các phương pháp được sử 

dụng trong phân tích số để thu được các giá trị số gần 

đúng đối với các nghiệm của các phương trình vi phân 

thường và từng phần phụ thuộc thời gian [3]. 

Phương pháp Expicit ứng dụng cho các bài toán 

động diễn ra trong thời gian ngắn (nhỏ hơn 1 giây), 

bài toán va chạm tức thời, vận tốc lớn như va chạm xe 

hơi, thả rơi, bài toán có nhiều liên kết phức tạp, tính 

đến phá hủy. 

Phương trình cân bằng của động lực học tức thời 

được viết dưới dạng: 

[𝑀] {
𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
} + 𝐶 {

𝑑𝑢

𝑑𝑡
} + 𝐾{𝑈} = {𝐹𝑒𝑥𝑡(𝑡)} 

Trong đó: M - Ma trận khối lượng; C - Ma trận 

giảm chấn; K - Ma trận độ cứng. 

Các đại lượng cơ bản như chuyển vị, vận tốc và gia 

tốc được xác định từ các điều kiện ban đầu về chuyển 

vị và vận tốc theo thời gian. Tất cả các đại lượng khác 

có thể được lấy từ những đại lượng này và quan trọng 

nhất là các ứng suất của phần tử, biến dạng dẻo, lực 

tương tác và các năng lượng như động năng, thế năng. 

Các phần mềm giải quyết phương trình cân bằng 

động sử dụng cho các vấn đề phi tuyến tính cao là dùng 

phương pháp Expicit. Một số ưu điểm của quy trình 

như vậy và quan trọng nhất là nó dẫn đến một thuật toán 

có thể dễ dàng lập trình, không yêu cầu bất kỳ quy trình 

đảo ngược ma trận nào và hơn nữa là cực kỳ phù hợp 

với phương pháp tính toán song song nhanh. 

Phần mềm Hyperworks được sử dụng là phần 

mềm phần tử hữu hạn và phần mềm cũng sử dụng 

phương pháp Explicit để tính toán bài toán va chạm. 

3. Xây dựng bài toán 

3.1. Xây dựng bài toán  

Mô hình thực tế đầu dummy được gia công từ 

bản vẽ 3D mô hình đầu dummy của tác giả Nguyễn 

Tiến Phú thuộc Lab Simulation & Control, Bộ môn 

ô tô và xe chuyên dụng, Viện Cơ khí động lực, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bản vẽ 3D này 

được xây dựng dựa trên mô hình Hybrid Dummy 

III, với kế thừa thông tin từ các bài báo quốc tế và 

bản vẽ “Hybrid III 50th percentile male” [6]. 

Mô hình thực tế đầu dummy gồm có 14 chi tiết 

được bao gồm trong 2 cụm chi tiết lắp ráp lớn là phần 

đầu và phần cổ. 
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Mô hình sử dụng hai cách gia công là gia công cơ 

khí sử dụng đồ gá, máy phay, máy tiện, máy khoan, 

và phương pháp in 3D với vật liệu nhựa TPU đặc 20%, 

nhựa PLA đặc 20%. 

 Mạch đo gia tốc được kết nối giữa cảm biến gia 

tốc Mpu6050 với Arduino Nano. Các chân được hàn 

nối mạch với nhau trên PCB đục lỗ hai mặt. 

Arduino là một công cụ để điều khiển thiết bị điện 

tử. Lựa chọn Arduino nano để làm mạch điện trong đầu 

dummy vì thiết kế Arduino nano nhỏ gọn kích thước 

18,5 x 43 (mm), phù hợp với không gian bên trong mô 

hình đầu dummy. Cảm biến gia tốc Mpu6050 là cảm 

biến 6 trục đo được gia tốc theo 3 trục tịnh tiến, 3 trục 

 

Hình 1. Bản vẽ lắp 2D 

Bảng 1. Các chi tiết trong đầu dummy 

TT Tên chi tiết Số lượng 

1 Da sọ sau 1 

2 Sọ sau 1 

3 Da sọ trước 1 

4 Sọ trước 1 

5 Đế lắp cảm biến 1 

6 Khớp nối cổ trên 1 

7 Ụ cao su 2 

8 Khớp nối cổ dưới 1 

9 Đĩa trên 1 

10 Dây nối cổ 1 

11 Đĩa cao su 4 

12 Đĩa giữa 3 

13 Đĩa dưới 1 

14 Bệ đỡ cổ 1 

Bảng 2. Cách gia công và vật liệu các chi tiết  

TT Tên chi tiết 

Cách 

gia 

công 

Vật liệu 

1 Da sọ sau In 3D Nhựa PLA  

2 Sọ sau In 3D Nhựa PLA 

3 Da sọ trước In 3D Nhựa PLA 

4 Sọ trước In 3D Nhựa PLA 

5 Đế lắp cảm biến In 3D Nhựa PLA 

6 Khớp nối cổ trên In 3D Nhựa PLA 

7 Ụ cao su In 3D Nhựa TPU  

8 Khớp nối cổ dưới Cơ khí Nhôm 6061 

9 Đĩa trên Cơ khí Nhôm 6061 

10 Dây nối cổ Cơ khí Thép C45 

11 Đĩa cao su In 3D Nhựa TPU  

12 Đĩa giữa Cơ khí Nhôm 6061 

13 Đĩa dưới Cơ khí Nhôm 6061 

14 Bệ đỡ cổ Cơ khí Nhôm 6061 

 

 

Hình 2. Bản vẽ lắp 3D 

 

Hình 3. Mô hình lắp ráp sau gia công 

 

Hình 4. Sơ đồ mạch đo gia tốc 
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quay [4]. Kích thước: 20,2 x 15,5 (mm). 

Cảm biến của dummy được lắp vào điểm trùng với 

trọng tâm của đầu, dựa theo kích thước dưới đây. 

Công cụ sử dụng để lập trình cho arduino và đọc 

giá trị cảm biến là phần mềm Arduino IDE [5]. Giá trị 

đo được được gửi từ Arduino IDE tới File Excel gồm 

thời gian và gia tốc a theo ba phương X, Y, Z (ax, ay, 

az) bằng tiện ích PLX-DAQ. Gia tốc tổng được tính 

theo công thức: 

𝑎 = √𝑎𝑋
2 +  𝑎𝑌

2 +  𝑎𝑍
2  

3.2. Mô hình phần tử hữu hạn 

Mô hình phần tử hữu hạn được xây dựng trên phần 

mềm HyperWork của hãng Altair. Ở bài toán này, do 

mô hình có độ dày tương quan với chiều dài và chiều 

rộng nên ta chọn loại phần tử chia lưới là phần tử 3D 

với kích thước lưới là 6. Kích thước lưới này sẽ đảm 

bảo kích thước chia lưới không quá nhỏ dẫn đến kết 

quả chính xác nhưng thời gian tính toán lâu hoặc kích 

thước lưới quá lớn dẫn đến thời gian tính toán nhanh 

nhưng kết quả không chính xác. 

Vật liệu đưa vào mô phỏng giống với vật liệu làm 

mô hình thực tế. 

3.3. Thí nghiệm và mô phỏng va chạm 

Bài kiểm nghiệm thực tế là bài một con lắc đơn va 

chạm vào đầu dummy. Đây bài toán đơn giản, phù hợp 

với điều kiện thực hiện, dễ dàng tính toán được các 

thông số. 

Con lắc được chế tạo bằng phương pháp in 3D 

bằng nhựa in PLA, với độ đặc 100% được kéo và thả 

va chạm vào vị trí giữa trán đầu dummy.  

Thông số đầu vào của bài kiểm tra: 

 Khối lượng con lắc: 15gam; 

 Đường kính con lắc: 30mm; 

 Chiều dài dây treo: 370mm; 

 Góc thả ban đầu: 900; 

 Điểm va chạm với đầu trùng với vị trí cân 

bằng của con lắc đơn, vị trí va chạm cách 

đỉnh đầu dummy 50mm. 

Vận tốc con lắc tại điểm bắt đầu va chạm vào đầu 

dummy được tính theo công thức bảo toàn năng lượng: 

1

2
𝑚𝑣2 = 𝑚𝑔𝑙    

Từ các thông số đầu vào trên, thay số tính được 

vận tốc v = 2,748m/s. Vận tốc này là đầu vào cho bài 

toán mô phỏng, là vận tốc con lắc va chạm vào đầu 

dummy. Con lắc được xây dựng mô hình phần tử hữu 

hạn với vật liệu thực tế và các thông số đầu vào trên. 

Vị trí lấy gia tốc trong mô phỏng va chạm cũng 

trùng với điểm đặt cảm biến lấy gia tốc ở bài kiểm 

nghiệm thực tế. 

 

Hình 5. Vị trí lắp đặt cảm 

biến trên bản vẽ 

 

Hình 6. Vị trí lắp đặt 

cảm biến thực tế 

 

Bảng 3. Thông số vật liệu thép C45 

Thông số Giá trị 

Modul đàn hồi E (Mpa) 210000 

Khối lượng riêng (g/mm3) 7,85.10-9 

Hệ số poisson 0,3 

Bảng 4. Thông số vật liệu nhựa PLA 20% 

Thông số Giá trị 

Modul đàn hồi E (Mpa) 4400 

Khối lượng riêng (g/mm3) 4,25.10-11 

Hệ số poisson 0,3 

Bảng 5. Thông số vật liệu nhựa TPU đặc 20% 

Thông số Giá trị 

Modul đàn hồi E (Mpa) 2410 

Khối lượng riêng (g/mm3) 9,6.10-10 

Hệ số poisson 0,3897 

 

 

Hình 7. Con lắc đơn 

 

 

Hình 8. Thí nghiệm thực tế  
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4. Kết quả 

Đồ thị gia tốc thực tế và mô phỏng tại trọng tâm 

mô hình dummy được thể hiện dưới đây. 

Kết quả giá trị gia tốc cực đại tại thí nghiệm thực 

tế là 22,36m/s2, mô phỏng là 24,10m/s2, với sai khác 

bằng 6,9%. Đây là sai khác chấp nhận được (<20%), 

do mô hình thực tế có sai số khi gia công và lắp ghép. 

Hình dạng của hai đồ thị gia tốc thực tế và mô 

phỏng có sự tương đồng. Xung của đồ thị gia tốc mô 

phỏng có độ dốc lớn hơn đồ thị gia tốc thực tế. Từ đó 

có thể nói kết quả mô phỏng và thực tế là giống nhau. 

5. Kết luận 

 Tác giả đã xây dựng mô hình đầu dummy thực tế, 

mô hình đầu dummy phần tử hữu hạn và có bài kiểm 

tra đánh giá thực tế cho hai mô hình bằng thông số đầu 

ra là gia tốc. 

Mô hình phần tử hữu hạn đã được kiểm nghiệm 

qua mô hình thực tế do đó hoàn toàn có thể sử dụng 

mô hình để thực hiện các nghiên cứu về an toàn xe ô 

tô, mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ và các sản phẩm liên quan 

đến đầu người. 

Tuy nhiên cần áp dụng các vật liệu chuẩn của đầu 

dummy hybrid III để mô hình thực hiện các bài kiểm 

nghiệm chính có kết quả chính xác nhất. 
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Bảng 6. Thông số vật liệu con lắc - nhựa PLA đặc 100% 

Thông số Giá trị 

Modul đàn hồi E (Mpa) 4400 

Khối lượng riêng (g/mm3) 1,05.10-9 

Hệ số poisson 0,3 

 

 

Hình 9. Vị trí lấy gia tốc 

 

Hình 10. Mô hình mô 

phỏng va chạm 

 

 

Hình 11. Đồ thị gia tốc thực tế 

 

Hình 12. Đồ thị gia tốc mô phỏng 

 

Hình 13. Đồ thị kết hợp 
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ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH TỚI HIỆU QUẢ 

LÀM VIỆC CỦA PIN NHIÊN LIỆU TRANG BỊ TRÊN PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG 

EVALUATE THE EFFECTS OF OPERATING TEMPERATURES ON 
PERFORMANCE OF FUEL CELL EQUIPPED ON VEHICLES 

ĐỖ VĂN TRẤN 

 Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải 

Email liên hệ: dotran@utc.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Bài báo này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu 

đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ vận hành tới 

hiệu quả làm việc của pin nhiên liệu kiểu màng 

trao đổi. Trong nghiên cứu này mô hình 3-D tính 

toán pin được xây dựng và giải bằng phương pháp 

phần tử hữu hạn. Điều kiện nhiệt độ vận hành 

được nghiên cứu điều tra ảnh hưởng đến tham số 

làm việc của pin. Kết quả chỉ ra rằng tại nhiệt độ 

cao có thể làm tăng thông lượng dòng điện và tăng 

được mật độ công suất của pin. Tuy nhiên, nếu 

nhiệt độ hoạt động của pin quá cao thì thông 

lượng mật độ dòng và mật độ công suất giảm. Khi 

tăng nhiệt độ vận hành thì độ dẫn điện của màng 

trao đổi và nồng độ các chất tham gia phản ứng 

điện hóa có xu hướng tăng dần, nhưng nếu nhiệt 

độ tăng quá cao cả hai tham số này lại có xu 

hướng giảm. 

Từ khóa: PEMFCs, nhiệt độ vận hành pin nhiên 

liệu, mô hình 3-D pin nhiên liệu. 

Abstract 

This article presents the results of the research 

effection of operating temperatures on the 

performance of proton exchange membrane fuel 

cell. In this study, the 3-D fuel cell calculation 

model was created and solved using the extended 

finite element method. Effect operating 

temperatures on the parameters of the fuel cell 

were investigated. The results showed that the fuel 

cell operating at high temperature increases the 

current density flux on the plates and the power 

density. However, the operating temperature of the 

fuel cell is too high lead to the current density flux 

on the plates and the power density reduction. The 

fuel cell operates at a high temperature that the 

concentration of electrochemical reactants and 

protonic conductivity of the membrane increases. 

However, the operating temperature of the fuel 

cell is too high lead to both these parameters 

reduction. 

Keywords: PEMFCs, fuel cell operating 

temperatures, fuel cell model 3-D. 

1. Mở đầu 

Pin nhiên liệu kiểu màng trao đổi (PEMFCs) là 

công nghệ tiên tiến có thể thay thế cho các công nghệ 

chuyển đổi năng lượng truyền thống [1], do nhu cầu 

sử dụng năng lượng bền vững và sạch hơn trên thế 

giới ngày càng tăng [2], thêm vào đó hiệu suất chuyển 

đổi năng lượng cao hơn so với các loại pin nhiên liệu 

khác [3, 4]. Trong thời gian gần đây một số lượng lớn 

nghiên cứu đề cập đến việc thiết kế pin nhiên liệu kiểu 

màng trao đổi để giúp cải thiện hiệu suất, giảm chi phí 

và độ bền của chúng [5, 6]. Việc thiết kế và phát triển 

PEMFCs chủ yếu dựa trên điều tra số, vì thiết kế có 

thể giúp đưa pin vào thử nghiệm và ứng dụng nhanh 

hơn. Thêm vào đó, phương pháp điều tra số cho phép 

ta nghiên cứu nhiều cấu trúc phức tạp và các điều kiện 

hoạt động khác nhau của pin nhiên liệu. Với nhiều lợi 

thế vượt trội so với phương pháp thực nghiệm thì việc 

xây dựng mô hình lý thuyết và mô hình số là thực sự 

cần thiết [7].  

Hiệu quả hoạt động của PEMFCs phụ thuộc nhiều 

yếu tố như cấu trúc hình học của pin (kích thước kênh 

dẫn, kiểu dáng và độ dày lớp chất khí khuếch tán, cấu 

trúc màng trao đổi,...), điều kiện vận hành (nhiệt độ, áp 

suất, độ ẩm chất phản ứng,...), vấn đề kiểm soát nước 

tạo ra và làm mát cho pin nhiên liệu,... Vì vậy, để khảo 

sát được sự ảnh hưởng của các yếu tố này chúng ta cần 

phải xây dựng một mô hình số để tính toán đánh giá 

ảnh hưởng của các tham số này đến sự vận hành của 

PEMFCs. Nhiệt độ vận hành là một trong nhiều yếu tố 

ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của PEMFCs, 

nên việc phải xác định được nhiệt độ vận hành tối ưu 

của pin nhiên liệu là rất cần thiết [8].  

Trong nghiên cứu này tác giả xây dựng mô hình 3-

D tính toán cho PEMFCs sử dụng phần mềm Ansys-

CFD. Mô hình tính toán này cho phép đánh giá ảnh 
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hưởng của nhiệt độ đến khả năng vận hành của 

PEMFCs. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xác định 

khoảng nhiệt độ vận hành tối ưu cho PEMFCs. 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán pin nhiên liệu  

2.1. Mô hình tính toán các phản ứng điện hóa 

trong pin nhiên liệu 

Mô hình tính toán các phản ứng điện hóa là tính 

toán tốc độ của các phản ứng tại các cực Anode và 

Cathode. Động lực các phản ứng này là điện thế bề 

mặt, là sự khác biệt giữa điện thế của pha chất rắn và 

điện thế pha của chất điện phân hoặc màng. Mô hình 

điện hóa pin nhiên liệu được mô tả qua hai phương 

trình (1), (2) như sau [9-11]: 

 (1) 

 (2) 

Trong đó: 

σsol, σmem: Lần lượt là độ dẫn điện của pha rắn và 

màng [Ω-1.m-1]. 

ϕsol, ϕmem: Lần lượt là điện thế điện tích tại pha rắn 

và màng [V]. 

Rsol, Rsol: Lần lượt là dòng dịch chuyển thể tích của 

pha rắn và màng [A/m3]. 

Mật độ dòng cục bộ bên trong lớp xúc tác được 

tính toán sử dụng công thức chung của Butler-Volmer 

dưới đây [9-11]: 

 
(3) 

 
(4) 

Trong đó: H2/H2,ref và O2/O2,ref đại diện cho nồng 

độ loài tham chiếu trên cực dương và cực âm; Jref là 

mật độ dòng trao đổi tham chiếu; α là hệ số dịch 

chuyển; γ là hệ số nồng độ; F là hằng số Faraday; η là 

vùng bề mặt quá thế, gây ra tổn thất cho kích hoạt. 

Sự khác nhau giữa điện thế chất rắn và màng tại 

cực Anode được tính theo phương trình (5). Sự khác 

nhau điện thế pha rắn, màng và điện thế hở mạch Voc 

được tính toán theo công thức (6) [9-11]: 

ηan = φsol - φmem (5) 

ηcat = φsol - φmem - Voc (6) 

Đối với màng được coi là vùng xốp, độ dẫn điện 

protonic được tính toán như sau [12]: 

 (7) 

Trong đó: 

λ: Lượng nước chứa trong màng trao đổi. 

Lượng nước chứa trong màng được tính toán theo 

công thức sau [12]: 

λ = 0,043 + 17,8a - 39,85a2 + 36a3 (a<1) (8) 

λ = 14 + 1,4(a-1) (a>1) (9) 

 
(10) 

Trong đó: s là phần trăm theo thể tích của nước ở 

dạng lỏng; a là nước hoạt động; Pwv là áp suất hóa hơi 

của nước; Psat là áp suất bão hòa nước. 

2.2. Định luật bảo toàn và các phương trình 

chủ đạo 

Phương trình định luật bảo toàn khối lượng [13]: 

 
(11) 

Phương trình bảo toàn mô men [13]: 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 
(15) 

Trong đó: u, v, w lần lượt là vận tốc theo các phương 

x, y, z; ρ là mật độ của khí; P là áp suất tĩnh; μeff là hệ 

số vận tốc; μ là vận tốc của khí; kx, ky, kz lần lượt là 

độ thẩm thấu của lớp xúc tác và lớp khí khuếch tán. 

Phương trình nhiệt [13]: 

 

(16) 

Sh = hreact - Ran, cat.ηan, cat +I2Rohm + hL          (17) 

Trong đó: Sh là tổng nguồn nhiệt; keff là điều kiện 

nguồn tương ứng với độ dẫn nhiệt hiệu dụng; hreact là 

sự thay đổi enthalpy do phản ứng điện hóa; Ran,cat là 

dòng dịch chuyển; ηan,cat là quá thế điện cực; Rohm là 

điện trở thuần; hL là thay đổi enthalpy do hóa hơi của 

nước. 

 

𝛻(𝜎𝑠𝑜𝑙 .𝛻𝜙𝑠𝑜𝑙 ) + 𝑅𝑠𝑜𝑙  = 0    

𝛻(𝜎𝑚𝑒𝑚 .𝛻𝜙𝑚𝑒𝑚 ) + 𝑅𝑚𝑒𝑚  = 0   

𝑅𝑎𝑛 = 𝐽𝑎𝑛
𝑟𝑒𝑓

 
𝐻2

𝐻2,𝑟𝑒𝑓

 

𝛾𝑎𝑛

 exp  
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𝑂2

𝑂2,𝑟𝑒𝑓

 

𝛾𝑐𝑎𝑡

 −exp  
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𝑅𝑇
 + exp  −

𝛼𝑐𝑎𝑡 𝐹𝜂𝑐𝑎𝑡
𝑅𝑇

      (4) 

σmem= (0,514λ - 0,326).e
1268. 

1
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1
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Phương trình dịch chuyển các loài trong pin [13]: 

 

(18) 

Trong đó: Di là độ khuếch tán của mỗi loài thứ i; 

Si là điều kiện nguồn cho mỗi loài được mô tả theo 

công thức dưới đây [13]: 

 
(19) 

 
(20) 

 
(21) 

Sử dụng Định luật khuếch tán Fick dùng để phân 

tích tính toán lưu lượng khối lượng khuếch tán [13]. 

 
(22) 

Trong đó: Di
o là khối lượng khếch tán của mỗi loài 

thứ i tại nhiệt độ và áp suất tham chiếu (To = 300K, 

Po = 101325Pa). 

2.3. Thiết lập mô hình tính toán pin nhiên liệu 

Mô hình tính toán pin nhiên liệu được xây dựng 

trên phần mềm Ansys, kết cấu mô hình tính pin được 

thể hiện ở Hình 1, các thông số về kích thước của pin 

được lựa chọn theo Bảng 1.  

Các chế độ tính toán trên mô hình: tính toán pin ở 

điều kiện nhiệt độ vận hành khác nhau để đánh giá ảnh 

hưởng của nó tới hiệu quả làm việc của pin. Tại mỗi 

chế độ nhiệt độ, pin được vận hành với nhiều mức điện 

áp khác nhau. Các thông số chính của pin được khảo 

sát gồm: dự đoán sự thay đổi đường cong phân cực, 

mật độ công suất của pin khi thay đổi áp suất vận hành. 

Đánh giá khả năng ngậm nước và độ dẫn điện của 

màng trao đổi. Phân tích quy luật phân bố mật độ dòng 

điện và sự phân bố trường nhiệt độ trong pin. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ vận hành tới độ 

dẫn điện và lượng nước chứa trong màng  

Độ dẫn điện (σ) và lượng nước chứa trong màng 

(λ) có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi màng chứa 

quá nhiều nước hoặc màng quá khô đều làm cho khả 

năng dẫn điện của màng kém, điều này làm tăng tổn 

thất điện áp của pin. Hình 2 chỉ ra rằng, tại nhiệt độ 

298K thì λ lớn nhất và có xu hướng giảm dần khi tăng 

nhiệt độ, tại nhiệt độ 373K thì λ đạt giá trị nhỏ nhất. 

Quy luật này đúng cho toàn bộ dải điện áp hoạt động 

của pin. 

Trên toàn bộ dải điện áp vận hành của pin, độ dẫn 

điện của màng σ có xu hướng tăng khi tăng nhiệt độ 

và giảm dần khi nhiệt độ tăng quá giới hạn cho phép. 

Tại ba giá trị nhiệt độ tính toán là 298K, 353K và 

373K thì σ đạt giá trị lớn nhất tại nhiệt độ 353K.  

Khi pin vận hành ở dải điện áp trên 0,6V thì giá trị 

của λ và σ không ổn định và biến động mạnh. Ở dải 

điện áp dưới 0,6V thì giá trị λ và σ ít thay đổi và có xu 

hướng ổn định. 

𝑢
𝜕𝜌. 𝛾𝑖
𝜕𝑥

+ 𝑣
𝜕𝜌. 𝛾𝑖
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𝜕𝛾𝑖
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) + 𝑆𝑖

 

𝑆𝐻2
= −

𝑀W,𝐻2

2𝐹
𝑅𝑎𝑛 < 0  

𝑆𝑂2
= −

𝑀W,𝑂2

2𝐹
𝑅𝑐𝑎𝑡 < 0                                             (20) 

𝑆𝐻2𝑂
= −

𝑀W,𝐻2𝑂

2𝐹
𝑅𝑐𝑎𝑡 > 0                                            (21) 

𝐷𝑖 = 𝜀1.5𝐷𝑖
𝑜  
𝑝𝑜
𝑝
  

𝑇

𝑇𝑜
 

1.5

                                             (22) 

Bảng 1. Thông số cơ bản của pin nhiên liệu [14] 

Tham số Giá trị 
Đơn 

vị 

Chiều sâu kênh khí 50 mm 

Chiều dài kênh khí 1 mm 

Chiều rộng kênh khí 1 mm 

Chiều dầy lớp khuếch tán 0,3 mm 

Chiều dầy lớp xúc tác 0,0129 mm 

Chiều dầy lớp màng 0,108 mm 

Độ xốp màng, εm 0,25 - 

Điện áp mở mạch 0,96 V 

Mật độ dòng tham chiếu 

Cathode  
20 A/m2 

Mật độ dòng tham chiếu Anode  5000 A/m2 

Lưu lượng cấp khí H2  1,5.10-4   g.s-1 

Lưu lượng cấp không khí  1.10-3 g.s-1 

Độ ẩm của khí H2 20 % 

Độ ẩm của không khí 15 % 

Áp suất vận hành của pin  2 atm 

 

 

Hình 1. Mô hình tính toán PEMFCs trên phần mềm 

Ansys-CFD 
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3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ vận hành tới tới 

nồng độ các chất phản ứng hóa học 

Kết quả trên Hình 3 và 4 được khảo sát tại 4 mặt 

cắt Z1 =0mm; Z2 = 16,7mm; Z3 = 33,3mm; Z4 = 50mm. 

Tại 3 nhiệt độ T1 = 289K; T2 = 353K; T3 = 373K. 

 Hình 3 và 4 thể hiện sự thay đổi nồng độ các chất 

phản ứng (H2, O2) tại hai bản cực Anode và Cathode 

theo các nhiệt độ vận hành khác nhau. Kết quả tính 

toán chỉ ra rằng nhiệt độ vận hành của pin ảnh hưởng 

lớn đến nồng độ các chất tham gia phản ứng điện hóa. 

Cụ thể, tại nhiệt độ 353K thì H2 và O2 tham gia phản 

ứng nhiều nhất kết quả là nồng độ các chất này tại hai 

bản cực là nhỏ nhất so với trường hợp nhiệt độ vận 

hành là 298K và 373K. 

 Kết quả tính toán pin tại 3 giá trị nhiệt độ cũng chỉ 

ra rằng sự phân bố nồng độ các chất này không đều, 

tại vùng tiếp giáp với chất xúc tác nồng độ các chất 

này nhỏ nhất, các vùng ở xa lớp chất xúc tác nồng độ 

các chất này tập chung nhiều hơn. Như vậy, để tăng 

hiệu quả hoạt động của pin cần thiết phải thiết kế kênh 

dẫn khí sao cho chúng có khả năng tiếp xúc với lớp 

xúc tác nhiều nhất để các phản ứng điện hóa diễn ra 

mạnh nhất, điều này có thể làm tăng mật độ công suất 

của pin. 

3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ vận hành tới 

thông lượng mật độ dòng điện, mật độ công 

suất của pin, sự phân bố mật độ dòng điện và 

phân bố trường nhiệt độ 

Thông lượng mật độ dòng điện và mật độ công 

suất pin là hai thông số cơ bản, quyết định đến chỉ tiêu 

kỹ thuật của pin nhiên liệu cũng như kích thước cơ 

bản của pin. Hình 5 chỉ ra rằng khi nhiệt độ tăng thì 

thông lượng mật độ dòng điện và mật độ công suất có 

xu hướng tăng, tuy nhiên nếu nhiệt độ tăng quá mức 

thì cả hai giá trị này đều giảm. Tại 3 giá trị nhiệt độ 

tính toán là 298K, 353K và 373K thì thông lượng mật 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới độ dẫn điện và 

lượng nước chứa trong màng 
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Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới nồng độ H2 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới nồng độ O2 
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Hình 5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thông lượng 

mật độ dòng điện và mật độ công suất của pin 
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độ dòng và mật độ công suất đạt giá trị lớn nhất tại 

nhiệt độ 353K. Nguyên nhân chính là tại hai giá trị 

nhiệt độ 298K và 373K có nồng độ các chất tham gia 

phản ứng điện hóa giảm và độ dẫn điện của màng 

giảm (điều này ngăn cản khả năng trao đổi proton qua 

màng), kết quả là thông lượng mật độ dòng điện và 

mật độ công suất pin giảm. Pin có thể phát huy mật độ 

công suất cao nhất tại điện áp vận hành khoảng 0,5V, 

ở các mức điện áp lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0,5V mật độ 

công suất có xu hướng giảm và điều này đúng cho cả 

ba giá trị nhiệt độ vận hành của pin. 

Hình 7 thể hiện kết quả tính toán sự phân bố 

trường nhiệt độ của pin theo nhiệt độ khác nhau. Kết 

quả chỉ ra rằng trường nhiệt độ cao tập chung chủ yếu 

ở phần giữa của pin và tại màng trao đổi. Phía bản cực 

Cathode có nhiệt độ cao hơn phía bản cực Anode. Kết 

quả này có thể được lý giải là tại phần giữa của pin 

xảy ra các phản ứng điện hóa và các phản ứng này sinh 

ra nhiệt. Các phản ứng điện hóa tại bản cực Cathode 

sinh ra nhiều nhiệt hơn so với phản ứng tại bản cực 

Anode. 

4. Kết luận 

Kết quả tính toán pin nhiên liệu theo các chế độ nhiệt 

độ vận hành khác nhau đưa ra một số kết luận như sau: 

cùng một kích thước của pin thì mật độ công suất có thể 

được nâng cao khi tăng nhiệt độ vận hành của chúng. 

Tuy nhiên, nhiệt độ tăng quá cao thì hiệu quả làm việc 

của pin giảm mạnh do tổn thất điện áp tăng.  

Khi tăng nhiệt độ thì các phản ứng điện hóa xảy ra 

mạnh mẽ hơn, dẫn đến làm tăng được thông lượng mật 

độ dòng điện và mật độ công suất của pin. Tuy nhiên, 

nhiệt độ vận hành của pin không nên quá lớn vì khi đó 

các phản ứng hóa học trên bản cực diễn ra chậm hơn. 

Khi tăng nhiệt độ làm cho lượng nước chứa trong 

màng giảm dần, do nhiệt độ của màng tăng lên dẫn 

đến màng bị khô. Tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện của 

màng có xu hướng tăng, tuy nhiên nếu tăng quá cao 

độ dẫn điện của màng giảm do màng bị khô. 
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THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO LÒ ĐỐT SINH KHỐI CÓ BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT 

KIỂU KHÓI - KHÍ 

DESIGN AND FABRICATION OF BIOMASS FURNACE FOR FLUE GAS TO 
AIR HEAT EXCHANGER 

NGUYỄN ĐÌNH TÙNG*, NGUYỄN VĂN TIẾN  

Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, Bộ Công thương  

*Email liên hệ: ndtung.hn@gmail.com 

 

Tóm tắt 

Lò đốt sinh khối có bộ trao đổi nhiệt kiểu khói-khí 

(khói - không khí) sử dụng phụ phẩm cây 

trồng/phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn nhiên 

liệu đốt để tạo ra nguồn năng lượng nhiệt cần thiết 

cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như sấy 

ngũ cốc, lạc, đậu nành, sắn và các nguyên liệu 

khác. Lò bao gồm một buồng đốt, một ống góp 

trên, hai ống góp dưới và các ống xả/ống thoát 

khói. Các ống xả/ống thoát khói sẽ hướng dòng 

khí cháy (khói) từ buồng đốt theo đường ngoằn 

ngoèo trong khoảng thông giữa các ống góp trên 

và dưới và tạo thành một ống thoát khói. Trong 

khi đó, không khí (khí lạnh) xung quanh đi vào 

khoang chứa, đi qua các bề mặt truyền nhiệt của 

buồng đốt/của ống trao đổi nhiệt và các ống xả 

khi nhiệt truyền tới nó sẽ thực hiện quá trình tao 

đổi nhiệt. Sau đó được đi ra khỏi lò. Ngoài ra 

trong nghiên cứu này nhóm tác giả trình bày kết 

quả nghiên cứu khi thay đổi chế độ dòng chảy bên 

trong ống bằng cách bố trí thêm “ống can thiệp” 

vào bên trong nhằm tăng hiệu suất trao đổi nhiệt 

đối với lò đốt gián tiếp có có bộ trao đổi nhiệt 

dạng ống chùm kiểu khói - khí. Quá trình thực 

nghiệm đã xác định được tỉ lệ tiết kiệm năng lượng 

khoảng 20%, hiệu suất trao đổi nhiệt tăng khoảng 

≈ 88%, công suất nhiệt tăng lên được khoảng 

56%. 

Từ khóa: Lò đốt sinh khối, trao đổi nhiệt khói - 

khí, đặc tính chảy dòng khí, chùm ống trao đổi 

nhiệt. 

Abstract 

A hot air heat exchanger furnace that uses crop 

residue/ bagricultural residue as a fuel source is 

provided for producing the heat required for 

various purposes, such as the drying of grains, 

peanuts, soybeans, cassava and other materials. 

The furnace includes a combustion chamber, an 

upper manifold, two lower manifold  and a 

exhaust tubes. The exhaust tubes direct the flow of 

combustion gases from the combustion chamber 

in a serpentine path in the plenum between the 

upper and lower manifolds and into a stack. 

Meanwhile, ambient air passes into the plenum, 

past the heat transfer surfaces of the combustion 

chamber and the exhaust tubes as heat transfers 

to it. Then it passes out of the furnace. In addition 

to studying the authors present the results when 

changing the flow regime inside the tube by 

adding an "intervention tube" to the inside to 

increase heat exchange efficiency for an indirect 

incinerator with an indirect furnace using the 

thermal exchange with flue gas to air type. The 

experimental process has identified an energy-

saving rate of about 20%; heat exchange 

efficiency increases by about 88%, heat capacity 

increases by about 56%. 

Keywords: Biomass furnace, flue gas to air heat 

exchanger, air flow characteristics, multi-tube 

heat exchanger. 

1. Mở đầu  

Việc sử dụng lò đốt sinh khối quy mô công 

nghiệp kiểu gián tiếp tạo ra dòng khí nóng sạch sử 

dụng để sấy nông sản là hướng đi đúng theo xu thế 

tận dụng phụ phẩm sinh khối để chuyển đổi thành 

nguồn năng lượng nhiệt cho các cơ sở chế biến, sấy 

nông sản và chế biến giống là rất cần thiết và có ý 

nghĩa trong thực tiễn đối với Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. Tuy nhiên, bộ phận dàn ống trao đổi 

nhiệt được lựa chọn, tính toán như thế nào để đảm 

bảo độ bền khi sử dụng và tăng được hiệu suất trao 

đổi nhiệt trong quá trình làm việc là vấn đề cần quan 

tâm nghiên cứu, nhất là trong nghiên cứu ứng dụng. 

Bởi vậy nội dung trong bài báo này nhóm tác giả 

trình bày kết quả nghiên cứu về thiết kế, chế tạo lò 

đốt sinh khối có bộ trao đổi nhiệt kiểu khói-khí với 

mục tiêu làm tăng tỷ lệ thu hồi nhiệt, tránh gây nhiều 

khói bụi, không kén chọn nhiên liệu đốt, không tốn 

nhân công và giảm được chi phí năng lượng so với 
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các sản phẩm cùng loại. Mẫu lò đốt này có thể dùng 

cho các cơ sở chế biến nông sản ở các tỉnh miền núi 

có nhiều nguồn phụ phẩm sinh khối sẽ thuận lợi và 

mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong sản xuất [4]. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lý thuyết được sử dụng cho nghiên 

cứu này để tính toán các thông số kỹ thuật và làm cơ 

sở cho việc thiết kế thiết bị; ngoài ra nhóm tác giả còn 

sử dụng phương pháp nội suy; phân tích và tổng hợp; 

ứng dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng 

(autocad, inventor, mitcacl) để thiết kế và tính toán. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu trong nghiên cứu này là các loại 

nhiên liệu sinh khối (củi, lá cây,…) có độ ẩm 15-30% 

sẵn có tại các địa phương, cơ sở chế biến được sử dụng 

để làm nhiên liệu đốt khi nghiên cứu mẫu lò này. 

2.3. Thiết bị đo nghiên cứu 

Các thiết bị đo được sử dụng trong thực nghiệm, 

gồm: I - Máy đo lưu lượng và vận tốc gió (Testo - 

CHLB Đức); II - Các biến tần điều khiển tốc độ động 

cơ; III - Ampe kìm đo điện năng tiêu thụ; IV - Máy đo 

độ ẩm nhiên liệu. 

3. Kết quả 

3.1. Kết quả tính toán lò đốt  

Lò đốt được tính toán dựa trên công suất nhiệt tiêu 

thụ là hệ thống sấy. Đối với hệ sấy nông sản, sự thành 

công của quá trình sấy, hiệu quả kinh tế và chất lượng 

của sản phẩm sấy sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố, 

như phương pháp sấy, phụ thuộc nhiều vào hệ thống 

lò đốt cấp nhiệt. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả 

tập chung vào vấn đề lò đốt gián tiếp sử dụng nhiên 

liệu rắn là phụ phẩm sinh khối gỗ. Trước tiên ta đi xây 

dựng các phương trình xác định công suất nhiệt của 

của lò và công suất nhiệt tiêu thụ, từ đó làm cơ sở để 

tính toán, thiết kế lò đốt, các phương trình tính toán 

công suất nhiệt được trình bày như trong phương trình 

(1) đến (8) [2]. 

Ta có:  
' ' '

Q Q Qvao NLieukk
     (1) 

Trong đó:  

'
. . . . .

. . .

Q m h m c t m c tp pkk kk kk kk kk kk kkkk kk

V c tpkk kk kkkk

   

 

  

(2) 

'
.Q m HuNLieu nl

    (3) 

Mặt khác ta có: 

   '
. . . .Q V c t m Hvao p ukk kk kk nlkk

     (4) 

Tương tự ta có: 
' ' '

Q Q Qra sd Thatthoat
    (5) 

Trong đó: 

'
. . .Q m h m c tpsd kn kn kn knkn

    

 (6) 

 Cân bằng năng lượng: 
' '

Q Qvao ra     (7) 

Thông qua các phương trình (5) - (6) ta có thể xác 

định được Q’Thất thoát tổn thất ra môi trường:  

' '
Q Q QvaoThatthoat sd




  (8) 

i). Tính toán, thiết kế lò đốt 

Trước tiên cần tính toán là buồng đốt, đối với 

buồng đốt thì cần quan tâm đến thể tích buồng đốt, thể 

tích buồng đốt có hợp lý hay không nó còn phụ thuộc 

vào mối quan hệ giữa diện tích ghi lò và chiều cao của 

buồng đốt. Hai thông số này nó ảnh hưởng đến lượng 

nhiên liệu trong buồng đốt và cháy của lò. 

ii). Tính toán buồng đốt 

- Từ tổng nhiệt lượng cần thiết cho quá trình sấy 

Q (kJ), ta sẽ tìm được nhiệt lượng mà lò đốt cần cấp 

tính theo phương trình: 

hbd

Q
Q

 .
'   (kJ),   (9) 

Với hbd  , - Hiệu suất của buồng đốt và đường 

dẫn khói: 

Theo [3], ở đây: 75,0;65,0  hbd  ,  

- Lượng nhiên liệu cung cấp cho lò đốt trong 1 giờ:  

Hu

Q
mTh

'
  (kg/h)   (10) 

Hu- nhiệt trị thấp của nhiên liệu,    

- Diện tích ghi lò là:   

FQ

Q
Fghi

/

'
  (m²),  (11) 

- Thể tích của buồng đốt là:   

NQ

Q
Vbd

/

'
  (m³),  (12) 

Nếu chọn chiều cao của buồng đốt là h (m) thì diện 

tích đáy lò sẽ là: 
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h

V
F bd

L   (m²),   (13) 

Từ diện tích đáy lò ta có thể xác định được kích 

thước của ghi lò. 

iii). Tính toán tổng quát các thông số cơ bản của 

quạt cho lò đốt 

- Lượng không khí cần thiết phải cung cấp là:  

VkV .0   (m3/h);   (14)  

Trong đó: k = 1,1 - Hệ số dự trữ của quạt; V - 

Lượng gió cần thiết cấp cho lò. 

- Lượng không khí thực tế là: 

0.
273

)273(
.

760
V

t

p
VT


  (m³/h) (15) 

Trong đó: p - Áp suất khí quyển tại nơi đặt quạt; 

    t - Nhiệt độ tại nơi đặt quạt.  

Từ kết quả tính toán trên, ta chọn lưu lượng quạt 

gió sao cho thỏa mãn lượng tiêu thụ không khí ở mức 

tối thiểu và mức bình thường cho quá trình cháy 1kg 

nhiên liệu đốt tương ứng là 3,8m3/kgBr, và 

5,4m3/kgBr. Lưu lượng quạt gió cần thỏa mãn V’ 

≈1200m³/h. 

iv). Tính toán tổng quát các thông số cơ bản của 

quạt cho quá trình sấy 

Trong nghiên cứu này lựa chọn quạt ly tâm, lưu 

lượng và áp suất quạt được tính toán dựa vào cơ sở 

kinh nghiệm thực tế, có thể xác định được áp suất tĩnh 

TH theo yêu cầu sử dụng. Để tính áp suất động ta dựa 

vào chỉ số động học được tính theo phương trình sau: 

dT

d

HH

H
K


 ;    (16) 

theo [1] ta có: K = 0,4.  

Sau khi biến đổi ta tìm được áp suất động:  

Td H
K

K
H .

1 2

2


  (mmH2O) (17) 

Vậy áp suất toàn phần là:  

dT HHH   (mmH2O) (18) 

Áp suất thực tế cần thiết được tính theo phương 

trình sau: 



H
HTT   (mmH2O) (19) 

Trong đó: - Hiệu suất của quạt ly tâm (0,45  

0,65), ở đây chọn  = 0,6. 

- Công suất trục quạt tính theo phương trình: 

td

TTHV
N

.102

.
  (kW)  (20) 

Trong đó: V - Lưu lượng quạt (m³/s); HTT - Áp suất 

toàn phần của quạt (mmH2O); ở đây quạt được thiết 

kế lắp trực tiếp trên trục động cơ. 

Thay số ta tìm được N = 25 (kW). Để tránh cho 

đông cơ điện khi làm việc quá tải, thì người ta thường 

lấy thêm hệ số an toàn K2. Theo [3], hệ số dự trữ công 

suất của quạt K2 = 1,11,5, ở đây chọn K2 = 1,2. Khi 

đó công suất thực tế của động cơ là: NKNĐC .2  

(kW). Thay số vào tính được NĐC = 30 (kW). Căn cứ 

vào các thông số tính toán: công suất, cột áp, lưu 

lượng của quạt như trên và theo [1] ở đây chọn quạt 

ly tâm No8. 

v). Kết quả tính toán, lựa chọn các thông số quá 

trình; thông số kỹ thuật. 

Trên đây là quá trình tính toán công suất nhiệt, 

hiệu suất của buồng đốt và một số thông số chính của 

Bảng 1. Kết quả tính toán lò đốt gián tiếp [4]   

Các thông số 
Ký 

hiệu 

Thứ 

nguyên 
Giá trị 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA LÒ 

Công suất nhiệt                        Q’ kWth 2282 

Hiệu suất nhiệt bd % 78 

Diện tích ghi lò                                                    FGhi m² 2,25 

Thể tích buồng đốt                                                Vbd m³ 1,56 

Đường kính TĐ lò đốt                                                DLĐ m 2,25 

Nhiên liệu tiêu thụ m’NL kg/h 285 

Lượng không khí tối 

thiểu để đốt 1kg NL 
V’min 

m³/kgB

r 
3,8 

Lượng không khí cần 

thiết để đốt 1kg NL 
V’ 

m³/kgB

r 
5,4 

Lượng không khí cần 

thiết Quạt phải cung cấp  
V0 m³/h 30.000 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA QUẠT ĐỐT 

Công suất động cơ                        N kWel 30 

Lượng không khí thực 

tế Quạt phải cung cấp 
VT tế m³/h 31.100 

Lượng không khí theo 

đường đặc tính Quạt 
VQ. chọn m³/h 36.000 

Áp suất tổng P 
mmH2

O 
235 

Hệ số động học quạt k - 0,4 

Hiệu suất quạt ly tâm Quạt - 0,75 

Số hiệu quạt No8  No8 - - 
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lò đốt, của quạt gió, kết quả tính toán được trình bày 

tóm lược như trên Bảng 1. 

Kết quả thiết kế thiết bị được trình bày tóm lược 

như trên Hình 1 sau đây. 

3.2. Kết quả tính toán thiết kế bộ trao đổi nhiệt 

khí - khói kiểu ống  

Thiết kế bộ trao đổi nhiệt, xem xét hệ số truyền 

nhiệt tổng thể, cân bằng năng lượng, ở đây ta có thể 

xét trong một phân đoạn đặc trưng cơ bản của một bộ 

trao đổi nhiệt xét trong trường hợp dạng ống đơn có 

thể được thể hiện dưới dạng sơ đồ như trên Hình 2. 

Khi đó tốc độ truyền nhiệt trong phân khúc này được 

xác định theo phương trình sau [5]: 

     dq x U T x dA x    (21) 

Trong đó U là hệ số truyền nhiệt tổng thể, ΔT là 

chênh lệch nhiệt độ cục bộ giữa môi chất nóng và lạnh 

và dA là vùng tiếp xúc trong phân đoạn vi phân. 

Hệ số truyền nhiệt tổng thể U có thể xét cho bất kỳ 

hình dáng hình học trao đổi nhiệt nào (tấm, ống, 

cánh,…), trong nghiên cứu này là “ống”. Hệ số truyền 

nhiệt tổng thể tỷ lệ nghịch với tổng điện trở Rtot với 

dòng nhiệt. Trong phương trình (22) (i) - với điện 

trở/trở kháng Rconv, h - hệ số truyền nhiệt đối lưu từ môi 

chất nóng đến phân vùng giữa các môi chất, (ii) - điện 

trở/trở kháng Rp để dẫn nhiệt qua phân vùng/lớp, và 

(iii) - điện trở/trở kháng Rconv,c sang đối lưu truyền 

nhiệt từ vách ngăn/thành ống sang môi chất lạnh. Do 

đó xét cho trường hợp dạng tấm phẳng ta có [5]: 

, ,

, ,

1 1 1

1 1
tot conv h p conv c

conv h conv c

U
LR R R R

h k h

  
 

 

 (22) 

Xem xét phân tích mô hình như trong Hình 3 sau 

đây. Nhiệt đang được truyền từ môi chất bên 

ngoài/khói nóng (ở nhiệt độ trung bình của To), thông 

qua một màng bẩn/lớp bụi bẩn bên ngoài thành ống, 

qua thành ống, qua một màng bẩn khác đến môi chất 

bên trong ở nhiệt độ khối khí Ti. Ai và Ao lần lượt là 

diện tích tiếp xúc/diện tích trao đổi nhiệt bên trong và 

bên ngoài thành ống xét trong một chiều dài ống nhất 

định, đối với một ống hình trụ ta có [5]: 

20

2

A r L ro o

A r L ri i i




    (23) 

Tốc độ truyền nhiệt giữa môi chất bên ngoài ống 

và bề mặt của màng bẩn/lớp bụi bẩn bên ngoài được 

đưa ra bởi một phương trình có dạng Q/A = h (Tf - Ts) 

trong đó diện tích là Ao tương ứng cho quá trình đối 

lưu bên bề mặt ngoài ống, tương tự bên trong ống là 

Ai. Các giá trị của hi và ho phải được tính toán từ các 

mối tương quan phù hợp. 

Trên bề mặt trao đổi nhiệt trong quá trình thực tế, 

sẽ có một lớp bụi bẩn bám trên bề mặt với ngày càng 

tăng dần theo thời gian sử dụng. Thực tiễn về lớp 

màng bám bẩn này khó xác định bề dày lớp màng và 

độ dẫn nhiệt của lớp màng. Thay vào đó, khi thiết kế 

ước tính từ một bảng các giá trị tiêu chuẩn hoặc từ 

kinh nghiệm về hệ số cản trở (tương đương như điện 

trở) được định nghĩa theo thông lượng nhiệt Q/A và 

chênh lệch nhiệt độ. 

Truyền nhiệt đối lưu. Điện trở truyền nhiệt đối lưu 

tỷ lệ nghịch với hệ số truyền nhiệt đối lưu, h = 1/Rconv. 

Hệ số truyền nhiệt đối lưu phụ thuộc vào tính chất của 

môi chất, hình dạng/đặc tính dòng chảy và tốc độ dòng 

 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý kết cấu thiết bị [4]  

 

Hình 2. Mô hình hóa về trao đổi nhiệt dạng ống [5] 

 

 
Hình 3. Mô hình truyền nhiệt đối với ống hình trụ [5] 
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chảy, ta có thể mô tả sự phụ thuộc này bằng cách sử 

dụng một số hệ số không thứ nguyên như: Hệ số 

Reynolds, Prandtl và Nusselt. Giá trị của số Reynold 

cho phép xác định xem dòng chảy là dòng chảy tầng 

hay dòng chảy hỗn loạn/chảy rối. 

Mối quan hệ giữa các hệ số/hằng số Re, Pr và Nu 

cho hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt được kiểm tra được 

thiết lập bằng mô hình lý thuyết hoặc từ kết quả của 

các phép đo thực nghiệm. 

Diện tích yêu cầu của bộ trao đổi nhiệt được xác 

định theo phương trình [5]: 

2
[ ]

.
0

Q
A m

U Tm




  (24) 

Diện tích trao đổi nhiệt hình ống bao gồm từ các 

ống/chùm ống song song. Độ dài của một ống song 

song có thể được xác định từ phương trình sau [5]: 

[ ]
. .

A
L m

n Dt 
   (25) 

Trong đó: nt là số lượng ống song song tùy thuộc 

vào tỷ lệ dòng lưu chất, đường kính trong của ống và 

tốc độ dòng lưu chất. 

Một trong những tính mới và tính khoa học của 

nghiên cứu này là kéo dài thời gian trao đổi nhiệt giữa 

hai dòng lưu chất khí - khói bằng cách can thiệp thêm 

ống phụ bên trong lòng ống chính nhằm mục đích kéo 

dài thời gian lưu chuyển của dòng khí bên trong ống 

cũng như làm thay đổi chế độ dòng chảy từ chế độ 

chảy tầng sang chế độ chảy rối đối với dòng khí bên 

trong ống, qua đó sẽ tăng được công suất và hiệu suất 

trao đổi nhiệt. Kết quả tính toán cho ta được: 

- Số lượng ống chính trao đổi nhiệt là 100 ống với 

đường kính ngoài 114mm, tổng diện tích trao đổi nhiệt 

của ống chính là 54m2. 

- Với lượng ống phụ (ống tăng cường trao đổi 

nhiệt) 100 ống, đường kính ngoài là 76mm, tổng diện 

tích trao đổi nhiệt của ống phụ là 36m2. 

3.3. Kết quả chế tạo lò đốt gián tiếp có bộ trao 

đổi nhiệt khí - khói kiểu ống [4] 

Kết quả thiết kế ra lò đốt nhiên liệu rắn sinh khối 

với quy mô công nghiệp để ứng dụng cho hệ thống 

sấy nông sản như trên Hình 4 với các thông số kỹ thuật 

cơ bản về bộ trao đổi nhiệt kiểu khí - khói như sau: Số 

chùm ống trao đổi nhiệt 20 chùm; số nhánh của ống 

trên 1 chùm là 5 nhánh; tổng diện tích trao đổi nhiệt 

của ống chính là 54m2; tổng diện tích trao đổi nhiệt 

của ống phụ (ống tăng cường) là 36m2; kích thước của 

lò (dài x rộng x cao) tương ứng là (2m x 2,1m x 5m); 

cửa lấy gió lạnh là bốn cửa; cửa lấy gió nóng vào thiết 

bị sấy là hai cửa; đường kính ống lấy gió nóng dẫn tới 

hệ thống sấy là ø800mm. 

4. Kết luận  

Đã tính toán, thiết kế được lò đốt gián tiếp sử dụng 

nhiên liệu rắn từ phụ phẩm sinh khối đáp ứng quy mô 

công nghiệp, với công suất nhiệt ≈1750kWth; với nhiệt 

độ dòng khí khoảng 112oC tương ứng với lưu lượng là 

30.450m3/h, ứng với lượng nhiên liệu tiêu thụ khoảng 

275-295 (kg/h) với bộ trao đổi nhiệt kiểu chùm ống có 

đường kính ống chính là ~ø114mm, đường kính ống 

phụ/ống “can thiệp” để tăng công suất nhiệt, tăng hiệu 

suất trao đổi nhiệt khi thay đổi dòng lưu chất từ chế độ 

chảy tầng sang chế độ chảy rối là ~ø76mm. 
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Tóm tắt 

Hòa cùng với sự phát triển của khoa học và công 

nghệ trên thế giới, xe tự hành đang được quan tâm 

nghiên cứu rất nhiều. Bài báo nghiên cứu ứng 

dụng MPC (Model Predictive Control) trong điều 

khiển chuyển động bám theo quỹ đạo cho trước 

của trọng tâm ô tô khi vận tốc dài không đổi để 

làm cơ sở điều khiển hệ thống lái của xe ô tô tự 

hành. Để đánh giá khả năng làm việc của bộ điều 

khiển MPC, xây dựng mô hình động lực học quay 

vòng một vết của ô tô để tính toán sai lệch quỹ đạo 

chuyển động thực tế so với quỹ đạo cho trước khi 

vận tốc dọc của xe không đổi. Khảo sát ảnh hưởng 

của vận tốc dài đến sai lệch ngang quỹ đạo khi xe 

chuyển làn kép, rẽ vuông góc. 

Từ khóa: MPC, động lực học quay vòng, mô 

phỏng, điều khiển. 

Abstract 

Vehicle autonomous driving is being extensively 

studied in the development of science and 

technology around the world. The article proposes 

an application of MPC (Model Predictive Control) 

in motion control of a vehicle's centre of gravity 

when moving with constant longitudinal speed by 

following a given trajectory. The given control 

algorithm can be used as the basis for the 

development of a vehicle autonomous steering 

system. The MPC controller's functionality was 

evaluated by deviation of the actual motion 

trajectory from the given trajectory while keeping 

the vehicle's longitudinal velocity constant. A 

vehicle rotational dynamics model was built to 

calculate the motion errors. The effects of 

longitudinal speed on trajectory lateral error when 

the vehicle changes lanes, turn perpendicular. 

Keywords: MPC, steering dynamics, simulation, 

control. 

1. Giới thiệu 

Xe tự hành đang là một hướng nghiên cứu mới 

hiện nay, rất nhiều các công ty lớn và các hãng sản 

xuất xe hơi nổi tiếng đầu tư cho các nghiên cứu trong 

lĩnh vực này. Một trong những bài toán quan trọng 

trong khi nghiên cứu về xe tự hành là việc đảm bảo 

chuyển động của xe bám theo những quỹ đạo cho 

trước, được xác định bởi các cảm biến lắp trên xe 

(rada, lida, camera, GPS,…). Và bộ điều khiển dự báo 

(MPC) được sử dụng rộng rãi. Bộ điều khiển dự báo 

dùng một mô hình để đoán trước đáp ứng tương lai 

của đối tượng điều khiển tại các thời điểm rời rạc 

trong một phạm vi dự báo (Prediction horizon) nhất 

định. Dựa vào đáp ứng dự báo này, một thuật toán tối 

ưu hoá được sử dụng để tính toán chuỗi tín hiệu điều 

khiển tương lai trong phạm vi điều khiển (Control 

horizon) sao cho sai lệch giữa đáp ứng dự báo bởi mô 

hình và tín hiệu chuẩn cho trước là tối thiểu. Phương 

pháp điều khiển dự báo là phương pháp tổng quát thiết 

kế bộ điều khiển trong miền thời gian có thể áp dụng 

cho hệ tuyến tính cũng như hệ phi tuyến. Khi điều 

khiển xe bám theo một quỹ đạo đã được xác định 

trước với sai số trong khoảng cho phép (theo SAE là 

150mm) thì phải tính đến ảnh hưởng của lực ngang 

lốp xe sinh ra trong quá trình quay vòng [1].   

Lực ngang tác dụng lên xe xuất hiện khi xe quay 

vòng, khi xe đi trên đường nghiêng, khi có gió ngang. 

Khi quay vòng quỹ đạo chuyển động của xe tuân theo 

những quy luật nhất định, chịu sự tác động không chỉ 

góc đánh lái (góc quay vô lăng) mà còn chịu ảnh 

hưởng của biến dạng ngang của lốp trong quá trình 

quay vòng [2,3]. Khi có lực ngang, phản lực thẳng 

đứng từ mặt đường tác dụng lên hai bánh xe cùng một 

trục thay đổi làm ảnh hưởng đến khả năng truyền lực 

kéo, lực phanh, thậm chí có thể gây nguy hiểm như 

trượt hoặc lật xe theo phương ngang. Biến dạng ngang 

của lốp xe trong quá trình đánh lái có thể làm sai lệch 

quỹ đạo chuyển động của xe khi được điều khiển tự 

động. Bài báo này nghiên cứu đánh giá khả năng bám 

theo quỹ đạo cho trước của xe trong trường hợp rẽ 

vuông góc và chuyển làn kép ở các vận tốc khác nhau, 
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khi có tính đến biến dạng ngang của lốp xe trong quá 

trình đánh lái. Phương pháp mô hình hóa được lựa 

chọn để thực hiện nghiên cứu trên. 

2. Mô hình động lực học quay vòng một vết 

của ô tô 

Để khảo sát động lực học quay vòng của xe ô tô 

trong các bài toán về quỹ đạo chuyển động có thể sử 

dụng mô hình một vết [2, 3, 4]. Mô hình một vết như 

Hình 1 dưới đây được sử dụng để xây dựng mối quan 

hệ giữa góc lệch thân xe β và góc đánh lái δ khi bỏ 

qua lắc ngang, từ đó đánh giá khả năng bám của ô tô 

theo quỹ đạo cho trước (rẽ vuông góc và chuyển làn 

kép). 

Ký hiệu các thông số trong Hình 1 như sau: 𝛽 - 

góc lệch phương vận tốc thân xe so với phương thẳng 

của xe; 𝛿 - góc đánh lái; 𝑣1,  𝑣2 - vận tốc các bánh xe 

trước và sau; 𝑎1, 𝑎2 - khoảng cách từ trọng tâm xe tới 

tâm các bánh xe trước và sau; l - chiều dài cơ sở của 

xe, ψ - góc quay thân xe, ρ - bán kính quay vòng, C 

- trọng tâm xe, α1, α2 - các góc lệch bên của cầu 

trước và cầu sau. 

Để xác định quỹ đạo chuyển động, ta xác định các 

đại lượng ψ, X, Y, theo các biểu thức sau: 

  

  

  







.

0

( cos sin )

( sin cos )

x y

x y

dt

X v v dt

Y v v dt

  (1) 

Với giả thiết góc đánh lái δ nhỏ, theo mô hình một 

vết ta có lực ngang tác động lên thân xe Fy  và 

momen quay vòng thân xe Mz là: 
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Các góc bơi trong mô hình một vết được xác định 

bởi công thức: 
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Các góc lệch bên α1, α2 của cầu trước và cầu sau 

được xác định như sau: 
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Giả thiết lốp sử dụng để nghiên cứu là lốp tuyến 

tính, các lực ngang tác động lên thân xe: 
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Với Cα1 , Cα2 là độ cứng góc của lốp cầu trước 

và cầu sau. 

Giả thiết xe chuyển động ổn định, khi đó vx không 

đổi, hệ (2) được biến đổi thành: 
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Dùng phương pháp Newton - Euler, ta có các 

phương trình sau: 
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Hình 1. Mô hình động lực học một vết 
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Hệ phương trình vi phân (10) mô tả sự phụ thuộc 

của góc quay thân xe vào góc đánh lái. Sơ đồ khối để 

giải hệ phương trình này bằng phương pháp số thể 

hiện trên Hình 2 [5]. 

 

Đối tượng nghiên cứu được chọn là xe Toyota 

Yaris Có các thông số kỹ thuật như trọng Bảng 1 [6]. 

3. Nguyên lý điều khiển MPC và các quỹ đạo 

cho trước 

Mô hình cấu trúc của bộ điều khiển dự báo MPC 

được xây dựng như Hình 3. 

Một trong những thành phần chính của bộ điều 

khiển MPC là mô hình dự đoán với vai trò dự đoán 

trạng thái tương lai của đối tượng điều khiển (xe ô tô) 

dựa vào thông tin trạng thái hiện tại và giá trị đầu vào 

của đối tượng trong tương lai. 

Tại mỗi thời điểm lấy mẫu, các tín hiệu điều khiển 

trong tương lai được tính toán bằng cách tối ưu hóa 

Hệ phương trình chuyển động của mô hình 1 vết được mô tả dưới dạng: 

 y xy v v  
(8) 
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Hình 2. Sơ đồ khối của hệ phương trình (10)  

Bảng 1. Thông số cơ bản của xem tham khảo 

Tham số Giá trị Đơn vị 

𝑎1 1.2 m 

𝑎2 1.6 m 

m 

𝐼𝑧 

𝐶𝑎1 

𝐶𝑎2 

1.575 

2.875 

19.000 

33.000 

kg 

kg/m2 

N/độ 

N/độ 
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hàm mục tiêu J - đạt giá trị nhỏ nhất. Hàm mục tiêu 

tổng quát của điều khiển MPC có dạng tương tự như 

phương trình sau [7]: 

 


    1
( ( / ), ( / ), ( / ))N

k
J LY t k t t k t t k t   (11) 

Trong đó: Y(t + k|t) là vị trí theo phương ngang hệ 

thống trong tương lai; ψ (t + k|t) là góc xoay thân xe 

của hệ thống trong tương lai và 𝛿(t + k|t) là góc đánh 

lái trong tương lai tương lai. Chỉ tín hiệu điều khiển 

đầu tiên được áp dụng. 

Hàm mục tiêu được mong đợi yêu cầu số lượng 

tính toán thấp, để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất thời 

gian thực của thuật toán. Trong bài báo này, hàm mục 

tiêu được thể hiện dưới dạng: 

  
  
            

2 2 2
1 21 1 1

( ) ( ) ( )n n n

i i i i ik k k
JU k y T y k T   (12) 

Trong đó: yi, ψi, T(yi),T(ψi) là vị trí theo phương 

ngang và góc xoay thân xe thực tế và theo quỹ đạo 

chuẩn đã được chọn, δ_i là góc đánh lái, n là phạm vi 

dự đoán (Prediction horizon), k1, k2 lần lượt là trọng 

số tối ưu của độ lệch bên y và góc lắc thân xe ψ. Hai 

thành phần đầu của hàm mục tiêu thể hiện khả năng 

bám theo quỹ đạo cho trước của bộ điều khiển và 

thành phần thứ ba phản ánh sự ổn định của các giá trị 

tương lai đầu vào. 

Mô hình điều khiển bám quỹ đạo bằng MPC được 

xây dựng như Hình 4 với ba khối là: Tín hiệu tham 

chiếu, khối điều khiển MPC controller và khối đối 

tượng điều khiển (ô tô). Giá trị tham chiếu chuẩn bao 

gồm tọa độ phương y và góc lắc thân xe ψ. Khối đối 

tượng điều khiển được mô phỏng bằng hệ phương 

trình vi phân (10). Đầu vào của bộ điều khiển dự báo 

MPC bao gồm giá trị hiện thời và giá trị cho trước của 

trạng thái xe (tọa độ phương ngang y và góc lắc thân 

xe ψ). Bộ điều khiển sẽ đoán trước đáp ứng tương lai 

của đối tượng điều khiển tại các thời điểm rời rạc 

trong một phạm vi dự đoán (Prediction horizon) nhất 

định. Các đáp ứng dự báo này được dùng trong thuật 

toán tối ưu hàm mục tiêu J(U) (công thức 12) sao cho 

sai lệch giữa đáp ứng dự báo bởi mô hình và tín hiệu 

tham chiếu cho trước là nhỏ nhất. Kết quả thu được là 

chuỗi tín hiệu điều khiển tương lai trong phạm vi điều 

khiển (Control horizon). Đầu ra của bộ điều khiển 

MPC chính là góc đánh lái trong tương lai ở bánh xe 

dẫn hướng. Với góc quay bánh xe dẫn hướng nhận 

được, thông qua mô hình động lực học quay vòng của 

xe ô tô xác định được vị trí tọa độ trọng tâm của xe và 

góc lắc thân xe. 
 

Hình 3. Cấu trúc của bộ điều khiển MPC 

 

Hình 4. Mô hình điều khiển bám quỹ đạo bằng MPC 

 

Hình 5. Quỹ đạo rẽ vuông góc cho trước  

 

Hình 6. Quỹ đạo chuyển làn kép cho trước  
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Để khai thác hiệu quả bộ điều khiển MPC, ta phải 

lựa chọn các thông số đưa vào cho MPC. Bài báo đã 

sử dụng kết hợp công cụ Tuner và kiểm tra bằng 

phương pháp sai thử (Trial and Error) để lựa chọn ra 

bộ thông số hợp lý nhất với tiêu chí sai lệch ngang nhỏ 

nhất và ổn định hệ thống: Thời gian lấy mẫu (sample 

time) = 0,1s, phạm vi dự đoán (Prediction 

horizon)=15, phạm vi điều khiển (Control horizon) = 

4, trọng số (Weights)= 1:0.1. 

Các quỹ đạo cho trước (rẽ vuông góc và chuyển 

làn kép) được lấy theo “ISO double lane chane test” 

và được mô tả như trong Hình 5 và 6 [9]. 

4. Kết quả mô phỏng và đánh giá 

Để đánh giá khả năng làm việc của MPC trong 

điều khiển bám theo quỹ đạo chuyển động cho trước 

của ô tô với các vận tốc khác nhau ta thực hiện các 

khảo sát trong một số trường hợp như sau: rẽ vuông 

góc và chuyển làn kép. 

4.1. Rẽ vuông góc 

Sử dụng mô hình đã xây dựng cho phép thực hiện 

đánh giá khả năng đáp ứng của bộ điều khiển MPC 

trong trường hợp xe rẽ vuông góc với vận tốc không 

đổi 5km/h. Kết quả mô phỏng được thể hiện trên Hình 

7 và 8. 

Kết quả trên cho thấy rằng bộ điều khiển MPC cho 

kết quả ổn định và ô tô chuyển đông bám theo được 

theo quỹ đạo cho trước với sai lệch lớn nhất theo 

phương ngang chỉ là 147mm. Sai số này nằm trong 

vùng khuyến cáo của SAE. 

4.2. Chuyển làn kép 

Chuyển làn kép là một trọng những bài toán khó 

nhất trong điều khiển xe tự hành, do đó việc đánh giá 

khả năng đáp ứng của bộ điều khiển trong trường hợp 

này là cần thiết. Kết quả mô phỏng khi xe thực hiện 

việc chuyển làn kép ở vận tốc thấp 18km/h thể hiện 

trên Hình 9 và 10. 

Kết quả mô phỏng cho thấy sai lệch theo phương 

ngang lớn nhất là 207mm, điều này cho thấy răng bộ 

điều khiển MPC vẫn đáp ứng được trong trường hợp 

này [8] và bám sát quỹ đạo cho trước khi chuyển làn 

kép ở tốc độ 18km/h. 

Khi vận tốc dài càng tăng thì khả năng đáp ứng 

của bộ điều khiển MPC sẽ giảm đi. Kết quả mô phỏng 

trên Hình 10 và11 cho thấy rõ điều đó. 

Khi thực hiện chuyển làn kép với vận tốc dài 

không đổi, sai lệch phương ngang lớn nhất lên đến 

480mm. Điều này cho thấy rằng tại vận tốc này khả 

năng đáp ứng của bộ điều khiển MPC không được 

đảm bảo nữa, xe không còn bám sát được quỹ đạo cho 

trước nữa. 

Kết quả mô phỏng trong 2 trường hợp vận tốc khác 

nhau khi xe thực hiện chuyển làn kép cho thấy rằng 

tốc độ tăng sai số theo phương ngang cực đại nhanh 

hơn tốc độ tăng vận tốc chuyển động. Khi đó vận tốc 

tăng gấp đôi nhưng sai số theo phương ngang cực đại 

 

Hình 7. Kết quả mô phỏng khi rẽ vuông góc  

 

Hình 8. Sai lệch quỹ đạo theo phương ngang khi rẽ 

vuông góc 

 
Hình 9. Kết quả mô phỏng khi chuyển làn kép với 

vận tốc 18km/h  

 

Hình 10. Sai lệch quỹ đạo theo phương ngang khi 

chuyển làn kép với vận tốc 18km/h 
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tăng hơn 2,3 lần, cho thấy mối quan hệ không tuyến 

tính giữa 2 đại lượng này. Trong các nghiên cứu tiếp 

theo nên tập chung vào dải vận tốc cao với việc phối 

hợp thêm các bộ điều khiển khác để đạt được sai số 

theo như khuyến cáo của SAE [2].  

5. Kết luận 

Thông qua việc xây dựng mô hình điều khiển 

MPC bám theo quỹ đạo cho ta kết luận rằng bộ điều 

khiển MPC đáp ứng việc bám sát quỹ đạo cho trước 

trong trường hợp rẽ vuông góc hay chuyển làn xe ở 

vận tốc thấp, nhưng ở tốc độ cao thì bộ điều khiển 

MPC không đáp ứng được việc đó nữa. Kết quả mô 

phỏng cho thấy rằng tỷ lệ tăng sai số phương ngang 

cực đại lớn hơn tỷ lệ tăng vận tốc chuyển động của xe 

và hai đại lượng này không tỷ lệ tuyến tính với nhau. 

Những nghiên cứu tiếp theo nên tập trung tối ưu, hay 

kết hợp các bộ điều khiển để có thể đáp ứng bám sát 

quỹ đạo cho trước ở vận tốc cao với sai số trong 

khoảng cho phép. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày khái quát phân loại hệ thống 

truyền lực Hybrid trên ô tô hiện nay. Đồng thời 

nghiên cứu cơ sở lý thuyết hệ động lực Hybrid, mô 

hình bình điện, sơ lược về lý thuyết tối ưu. Áp dụng 

phần mềm Matlab - Simulink tiến hành mô phỏng, 

so sánh và đánh giá các kết quả nghiên cứu, tương 

ứng với các chu trình thử tiêu chuẩn, NEDC, FTP 

- 75, FTP_HIGHWAY và 15_MODE. Các kết quả 

chính của nghiên cứu là lượng tiêu hao nhiên liệu 

trên một chu trình, trạng thái năng lượng của bình 

điện, cũng như các giá trị về mô men và công suất 

của động cơ điện và động cơ đốt trong. 

Từ khóa: Tối ưu, mô hình bình điện, chu trình 

thử, trạng thái năng lượng của bình điện (SoC). 

Abstract 

This article presents an overview of the 

classification of Hybrid powertrain systems. At 

the same time, studying the theoretical basis of the 

Hybrid dynamical system, the battery model, and 

a overview of the optimization theory. Applying 

Matlab - Simulink software conducts simulation, 

compares and evaluates research results, 

corresponding to standard test cycles, NEDC, 

FTP - 75, FTP_HIGHWAY and 15_MODE. The 

main results of the study are the fuel consumption 

per driving cycle, the state of charge of battery, as 

well as the torque and power of the electric motor 

and the internal combustion engine. 

Keywords: Optimization, battery model, driving 

cycle, State of Charge (SoC). 

1. Đặt vấn đề 

Vấn đề nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu cũng 

như sự khan hiếm nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ 

tới thúc đẩy các nhà nghiên cứu phát triển các phương 

tiện xanh với hệ thống động truyền lực mới, trong đó 

nổi bật là các phương tiện điện hóa và phương tiện lai 

Hybrid. Tiên phong trong các nghiên cứu về ô tô lai 

điện là các hãng xe nổi tiếng đến từ Nhật Bản như 

Toyota, Honda,... Hiện nay chỉ có Toyota đưa xe lai 

Hybrid vào thị trường Việt Nam một cách chính thống, 

thông qua mẫu xe Toyota Corolla Cross HV. Trong 

lĩnh vực Cơ khí - Động lực, trên thế giới đã có rất 

nhiều công trình khoa học, cũng như giáo trình, tài 

liệu nghiên cứu chuyên sâu về phương tiện lai Hybrid 

[4, 5, 6]. Trong khi đó, ở nước ta, hầu hết ấn phẩm 

tiếng Việt được xuất bản trước năm 2015 về ô tô 

hybrid mới chỉ đề cập đến những khái niệm cơ bản 

hoặc giới thiệu những thành tựu mới của các hãng chế 

tạo ô tô hybrid cũng như một số công trình thiết kế 

chế tạo cụm thiết bị, mô hình ô tô hybrid trong phạm 

vi các đồ án tốt nghiệp đại học hoặc luận văn thạc sĩ,... 

Thực tế cho thấy, kỹ thuật và công nghệ tối ưu hóa hệ 

động lực hybrid được áp dụng cho các mẫu ô tô hybrid 

hiện đại vẫn còn là bí quyết của một số hãng chế tạo 

ô tô hybrid hàng đầu trên thế giới. Trong thời gian gần 

đây, đã có một số công trình nghiên cứu chuyên sâu 

về chiến lược điều khiển ô tô lai Hybrid [1, 3], như tài 

liệu [1] nghiên cứu tối ưu hóa hệ động lực Hybrid 

bằng giải thuật đàn ong, tuy nhiên giải pháp này khó 

áp dụng trong thực tế.  

Với mục đích nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô 

phỏng, xác định giải pháp tối ưu hóa chiến lược điều 

khiển Hybrid phù hợp với điều kiện Việt Nam, từ đó 

làm cơ sở cho việc thiết kế và chế tạo các hệ thống 

điện, điện tử, điều khiển xe lai hybrid trong tương lai, 

vấn đề nghiên cứu đặt ra là cần thiết. 

2. Tổng quan ô tô lai Hybrid 

Ô tô lai điện (HEV) là một phân nhóm chính của 

ô tô lai (Hybrid Vehicle, HV) [5]. Trong cấu trúc hệ 

thống động truyền lực của HEV, có trang bị động cơ 

điện (Motor - Generator, MG) kết hợp với loại động 

cơ khác, thường là động cơ đốt trong (ICE). Trong đó, 

động cơ điện và ICE có thể được mắc song song 

(parallel hybrid), hoặc mắc nối tiếp (series hybrid), 

mắc đồng thời cả nối tiếp và song song (series-

parallel hybrid) và mắc hỗn hợp (complex hybrid).  

Căn cứ vào việc sử dụng thêm động cơ điện cung 

cấp sức kéo cho xe, tùy mục đích của nhà chế tạo, có 
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thể phân chia HEV thành các loại chủ yếu sau: 

+ Micro Hybrid Electric Vehicle (Micro HEV): 

Về bản chất là một ô tô sử dụng ICE thông thường, 

nhưng mô-tơ dùng để khởi động ICE và máy phát điện 

của xe được loại bỏ và cả hai được thay thế chỉ bằng 

một động cơ điện kiểu tích hợp đóng vai trò như một 

động cơ khởi động kiêm máy phát (integrated-stater-

generator, ISG) nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu. ISG 

thường liên kết chuyển động bằng dây đai với ICE. 

ISG có hai chức năng là chức năng khởi động nhanh 

ICE (idle stop, tức là tự động tắt máy và khởi động 

nhanh ICE trở lại khi xe cần dừng trong một khoảng 

thời gian ngắn) và chức năng phanh tái sinh 

(regenative braking, thực hiện phanh tái sinh khi xe 

cần giảm tốc hoặc phanh) để nạp điện cho bình điện. 

+ Mild Hybrid Electric Vehicle (Mild HEV): Đây 

là các loại ô tô lai điện mà xe không thể chạy được chỉ 

bằng động cơ điện, ICE được sử dụng là nguồn cung 

cấp sức kéo chính và toàn thời gian trong quá trình 

chuyển động của xe. Trên ô tô lai kiểu Mild HEV, ISG 

được lắp thêm để ngoài việc thực hiện hai chức năng 

là khởi động nhanh ICE và thực hiện phanh tái sinh 

còn nhằm giảm được kích cỡ cũng như công suất của 

ICE và hỗ trợ sức kéo cho ICE chỉ khi xe cần tăng tốc 

nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Động cơ điện 

kiểu ISG sử dụng trên Mild HEV thường có công suất 

nhỏ và mắc nối tiếp giữa ICE và hộp số của xe.  

+ Full Hybrid Electric Vehicle (Full HEV): xe có 

thể chạy ở các chế độ gồm: chỉ bằng động cơ điện, chỉ 

bằng ICE hoặc bằng đồng thời cả hai loại động cơ này. 

Tuy Full HEV có trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn 

nhiều so với hai loại HEV nói trên, nhưng ở chế độ 

chỉ sử dụng động cơ điện thì Full HEV chỉ chạy được 

một quãng đường khá ngắn, thường áp dụng khi xe 

chạy ở tốc độ khá thấp. ICE vẫn là nguồn cung cấp 

sức kéo chính và được sử dụng trong phần lớn quá 

trình chuyển động của xe. Kết cấu hệ thống động 

truyền lực của Full HEV khá phức tạp, động cơ điện 

và ICE thường áp dụng cấu trúc mắc nối tiếp (series 

hybrid), mắc song song (parallel hybrid), mắc kết hợp 

nối tiếp và song song (series-parallel hybrid) hoặc 

mắc kiểu phức hợp (complex hybrid). Xe có giá thành 

cao, tuy nhiên việc cải tiến năng lượng qua lại dưới 

dạng điện - cơ rất linh hoạt và việc sử dụng xe rất 

thuận tiện. 

+ Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV): Đây 

chính là một loại Full HEV nhưng được trang bị bộ 

pin lớn sạc lại được nhiều lần từ nguồn điện bên ngoài 

bằng cáp sạc. PHEV có thể chạy được chỉ bằng nguồn 

điện từ bộ pin với khoảng cách khá dài và giảm được 

số lần nạp nhiên liệu trong quá trình khai thác xe. Phần 

lớn quá trình xe hoạt động, ICE và động cơ điện 

thường hoạt động ở chế độ phối hợp sao cho ICE được 

duy trì ở chế độ có hiệu suất cao. PHEV thừa hưởng 

các ưu điểm của cả hai loại HEV và BEV. 

+ Extended-range electric vehicle (EREV): Đây 

chính là một kiểu BEV có lắp thêm động cơ đốt trong 

loại nhỏ và máy phát điện nhằm kéo dài hành trình dự 

trữ của xe. EREV chỉ chạy bằng động cơ điện được 

cấp điện bởi bộ pin, ICE chỉ được dùng để dẫn động 

máy phát phát điện nạp cho bộ pin của xe. EREV có 

dự trữ hành trình lớn vì ICE có thể làm việc để nối dài 

hành trình chạy xe khi mà xe đã tiêu hao hết điện năng 

của bộ pin. 

Trong thực tế, các loại ô tô điện hiện có rất đa dạng 

về chủng loại và kết cấu. Trong mấy năm gần đây, khi 

mà hãng Tesla liên tục cho ra đời các mẫu ô tô điện 

kiểu BEV như Tesla Roaster, Tesla Model S, Tesla 

Model X,... với dự trữ hành trình lớn và có chế độ tự 

hành ở các cấp độ khác nhau đã làm bùng nổ nhu cầu 

đối với thị trường ô tô điện toàn cầu và ô tô điện ngày 

càng khẳng định được xu thế phát triển mạnh mẽ áp 

đảo trong tương lai không xa. 

3. Cơ sở lý thuyết  

3.1. Cơ sở lý thuyết hệ động lực Hybrid  

Hệ thống động lực trên ô tô hybrid bao gồm động 

cơ đốt trong, động cơ điện, các bình điện, hệ thống 

truyền lực. Trong phần này sẽ đưa ra phương trình 

động lực học của các thành phần trên. Lựa chọn mô 

hình hóa hệ thống truyền lực hybrid song song P2 với 

hai ly hợp kết nối động cơ đốt trong, động cơ điện và 

 

Hình 1. Phương án bố trí hệ thống truyền lực 

hybrid song song 

P1 - Mắc song song, không có ly hợp;  

P2 - Mắc song song sử dụng 2 ly hợp;  

P3 - Động cơ xăng và động cơ điện bố trí riêng rẽ cho 

từng cầu. 1 - Động cơ đốt trong (ICE); 2 - Động cơ 

điện; 3 - Ly hợp; 4 - Hộp số - cầu xe; 5 - Cầu xe; 6 - 

Bình điện; 7 - Bình nhiên liệu; 8 - Bộ chuyển đổi. 
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hộp số phân phối. Để lập phương trình động lực học 

cho hệ nhiều vật có thể sử dụng các phương pháp sau: 

Phương trình Newton-Euler, Nguyên lý D’Alembert/ 

Jourdain, Phương trình Lagrange. Phương trình 

Newton-Euler phù hợp với phương pháp số và lập 

trình theo mô đun, ta có: 

- Phương trình Newton-Euler cho động cơ đốt 

trong được biểu diễn như sau [4]: 

1(t) T (t) T (t)ice ice ice clthI     (1) 

Với Iice: Là mô men quán tính khối lượng của động cơ. 

- Trường hợp ly hợp 1 và 2 đóng hoàn toàn, ta có 

phương trình cho vận tốc góc và mô men của ly hợp: 

T (t) T (t)
1 2

(t) (t)

clth clth

ice clth
 




 (2) 

Trong đó: clth là vận tốc góc của ly hợp khi ly hợp 

đóng; 1T (t)clth là mô men đầu vào của ly hợp; 2T (t)clth

mô men đầu ra của ly hợp. 

- Phương trình Newton-Euler cho động cơ điện: 

(t) T (t) T (t) T (t)
2 1

(t) (t)

I mgice ice clth gbx

mgclth



 

  


 (3) 

Trong đó: 1T (t)gbx là mô men đầu vào của hộp số. 

Từ phương trình (1), (2) và biến đổ phương trình (3)  

ta có: 

1( ) (t) T (t) T (t) T (t)ice mg ice ice mg gbxI I      (4) 

- Phương trình động lực học hộp số: 

(t) T (t) T (t)
2 1 2

(t) (t) (t) (t)
1 2

I i
gbx gbx gbx igbx gbx

iice gbx gbx gbx



  

 

 
 (5) 

Trong đó: 2 (t)gbxT là mô men đầu ra của hộp số, gbxi

là tỷ số truyền của hộp số tương ứng. 

Cả hai động cơ chính ICE và MG đều có thể được 

sử dụng riêng lẻ hoặc đồng thời để điều khiển chuyển 

động của ô tô. Trong trường hợp bổ sung mô-men 

xoắn, hệ thống điều khiển cho phép mô-men xoắn của 

động cơ đốt trong (ICE) được chọn trong các giới hạn 

nhất định độc lập với yêu cầu của người lái. Giới hạn 

mô-men xoắn của hệ thống truyền lực P2 tuân theo 

điều kiện mô-men xoắn đầu vào hộp số Tgbx1 (·) được 

cho bởi: 

1 (t) T (t) T (t) (I I ) (t)gbx ice mg ice mg iceT      (6) 

Từ phương trình (5), biến đổi (6) ta có: 

2 2

2

(t).(I I ) (t) (t).(T (t)

T (t)) i (t) T (t)

gbx gbx ice mg ice gbx ice

mg gbx gbx

I i i     

 
 (7) 

Phương trình động lực học cầu xe được thể hiện 

như sau: 

2 2

2 w

1 w

w

(t) i (t) (t)

(t) (t)

(t) (t)

(t) i (t) i (t)

fd fd fd gbx wh

fd h

fd fd h

ice gbx fd h

I T T

i



 

 

 

 







 (8) 

Trong đó: 
1 (t)fd ; 

2 (t)fd là vận tốc góc đầu 

vào và đầu ra của cầu xe. 

Trong phương trình (8) mô men và số vòng quay 

của bánh xe chủ động Twh (·), ωwh (·) được tính toán 

từ chu trình thử tiêu chuẩn với: 

(t) r (t)a
Ww

T (t) (t) T (t)
w

2
w

T F
road h

I
h veh rrh road

I mr
veh h





 



 
(9) 

3.2. Mô hình bình điện [2] 

Trong quá trình mô phỏng động lực học của ô tô 

hybrid cần phải xây dựng được mô hình bình điện để 

đánh giá điện áp đầu ra theo trạng thái nạp (SoC) của 

bình điện.  

Mô hình bình điện nhận các giá trị đầu vào biến 

đổi: dòng điện ibatt được yêu cầu từ mô hình dẫn động 

(bộ biến đổi điện áp và motor điện) và nhiệt độ tbatt 

của bình điện được tính toán theo mô hình nhiệt của 

bình điện. Mô hình đưa ra các biến đầu ra: điện áp 

bình điện Vbatt, SoC và công suất tổn hao PLossBatt. Để 

mô phỏng sự hoạt động của bình điện thay vì một mô 

hình điện phức tạp có thể sử dụng một mạch mẫu 

tương đương mà vẫn đảm bảo được độ chính xác và 

tải thay thế. SoC(t) của bình điện được tính theo công 

thức: 

 
 

0
0

(t )
3600.

t batt

batt

i t
SoC t SoC dt

Q
    (10) 

Trong đó: SoC(t0) là trạng thái nạp ban đầu; Qbatt 

là dung lượng của bình điện. 

- Mô hình tĩnh học của bình điện 

Sử dụng biểu đồ nạp và xả của nhà sản xuất và giá 
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trị tại các nhiệt độ khác nhau thì phương trình tĩnh học 

của bình điện được mô tả: 

   

 

, ,
0

,

V SoC t V SoC toc batt batt

R SoC t i
batt batt batt

 



 (11) 

- Mô hình động lực học của bình điện 

Bình điện khi hoạt động có sự biến thiên của 

dòng điện ibatt. Mô hình tĩnh học không đủ để 

nghiên cứu cho tất cả các trường hợp làm việc. Sơ 

đồ nghiên cứu mô hình động lực học của bình điện 

thể hiện trên Hình 2. 

Phương trình vi phân mô tả trạng thái năng lượng 

của bình điện như sau [2]: 

 2 2

14

14400. .

k k

o o r m m m g g g batt

batt batt

V V I R T T R
SoC

Q R

      
   (12) 

3.3. Chu trình thử nghiệm tiêu chuẩn 

Để đánh giá suất tiêu hao nhiên liệu của hệ động 

lực Hybrid sử dụng các chu trình thử tiêu chuẩn, trong 

nội dung của bài báo sử dụng các chu trình thử NEDC, 

FTP - 75, FTP_HIGHWAY và 15_MODE với dữ liệu 

như sau: 


 
 
  

(t)
(t)

(t)

v
CT

s
 (13) 

Trong đó: v(t) là vận tốc chuyển động của ô tô theo 

thời gian; s(t) là mấp mô mặt đường; các chu trình thử 

này được xây dựng dựa trên thói quen lái xe, mật độ 

phương tiện và điều kiện giao thông của từng thành 

phố, từng khu vực trong một quốc gia. Trong hầu hết 

các chu trình tiêu chuẩn s(t)=0. Mấp mô mặt đường 

ngẫu nhiên thường được sử dụng cho bài toán khảo 

sát dao động và quay vòng.  

3.4. Lý thuyết tối ưu chiến lược điều khiển hệ 

thống truyền lực ô tô lai hybrid [4] 

Hiện nay có rất nhiều công trình nghiên cứu ứng 

dụng lý thuyết tối ưu cho bài toán giảm suất tiêu hao 

nhiên liệu cũng như phát thải của xe lai Hybrid. Các 

phương pháp thường được sử dụng là: 

- Phương pháp logic dựa trên các quy tắc và kinh 

nghiệm (Rule-based and Heuristic-based Logic); 

- Phương pháp cực tiểu hóa lượng tiêu thụ nhiên 

liệu tương đương (Equivalent Consumption 

Minimization Strategy (ECMS)) [4]; 

- Ứng dụng thuật toán di truyền cho tối ưu hóa đa 

mục tiêu [3]; 

- Phương pháp tối ưu hóa hệ động lực ô tô Hybrid 

bằng giải thuật đàn ong [1]; 

- Chiến lược quản lý năng lượng dựa trên mô hình 

điều khiển dự báo (Model Predictive Energy 

Management Strategies). 

Với phương pháp logic dựa trên các quy tắc và 

kinh nghiệm, vấn đề quản lý năng lượng cho ô tô lai 

Hybrid được giải quyết bằng cách áp dụng phương 

pháp logic dựa trên các quy tắc, bộ hệ số kinh nghiệm 

được lựa chọn thông qua tri thức chuyên gia [7]. Các 

phương pháp quản lý năng lượng dựa trên quy tắc 

thường có quan hệ tương hỗ, dễ diễn giải và do đó rất 

phổ biến trong thực tế. 

Trong đó: Treq (t): Mô men yêu cầu; Tlimit: Mô men 

ngưỡng;  maxT ( (t))ice ice : Mômen sinh ra của động cơ 

đốt trong. Tsem,trac (t) mô men kéo cần thiết, k1 hệ số 

kinh nghiệm. TMG(t) mô men động cơ điện. 

Một phương pháp tiên tiến hơn là chiến lược giảm 

thiểu mức tiêu thụ tương đương. Biểu thức của ECMS 

được mô tả bằng phương trình: 

 
Hình 2. Mô hình động lực học của bình điện 

Bảng 1. Các chế độ làm việc của hệ động lực hybrid 

dựa trên quy tắc 

TT Chế độ Giá trị 

1 Start/stop limit(t) TreqT   

2 Boost 
max(t) T ( (t))req ice iceT   

3 
Chế độ thuần 

điện   
, 1dem tractT k   

4 
Chế độ tiết 

kiệm nhiên liệu 

min
fuelm theo đặc tính 

của động cơ 

5 

Chế độ nạp 

năng lượng 

(phanh tái sinh) 

(t) 0MGT   
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0

min ( (t)) p(t).H . (t) dt
ft

fuel l
tu

m u SoC  (14) 

Với Hl là nhiệt trị thấp của nhiên liệu. 

Câu hỏi đặt ra là làm thể nào để lựa chọn p(t) cho 

phù hợp, p(t) trong trường hợp này được lựa chon theo 

phương pháp nhiều hoặc ít kết hợp thử và sai (more-

or-less try-and-error) cho đến khi nhận được giá trị 

tối ưu. 

Để ứng dụng ECMS thông qua mô phỏng, cần dựa 

trên phương pháp số để giải, nhằm đạt được mục đích, 

giảm suất tiêu hao nhiên liệu tối đa của hệ động lực 

Hybrid.  

Giải pháp điều khiển tối ưu được đưa ra trong 

trường hợp này đó là cực tiểu hóa phiến hàm mục tiêu 

j(u): 

min (u) (x(t )) (x(t), u(t)). (t)
(.)

0

x(t) f(x(t), u(t))

x(t ) x
0 0

(t ) x

(u(t)) 0 t [t ,t ]
0

(x(t)) 0 t [t ,t ]
0

t
f

j L d
fu t

x
f f

cu f

cx f

   







  

  

 
(15) 

Trong đó: 

x (·): Là các trạng thái liên tục của hệ thống; 

u (·): Là các biến điều khiển của hệ thống; 

cu (·): Là các ràng buộc điều khiển; 

t0, tf: Ứng với thời điểm đầu và cuối của hệ thống;  

cx (·) là các ràng buộc trạng thái. 

Để tối thiểu hóa một phiến hàm mục tiêu, sử dụng 

thước đo hiệu suất L (·) và ϕ (·). Trong đó L (·) được 

gọi là biến số Lagrangian và ϕ (·) là biến số trạng thái. 

Phiến hàm mục tiêu được phân loại như sau: 

( (t )) (x(t), u(t))

0

(u) (x(t), u(t))

0

( (t ))

t
f

x L Bolza type
f t

t
f

J L Lagrange type
t

x Mayer type
f






  




 








 
(16) 

Bởi vì các biến điều khiển u (·) không được biểu 

diễn dưới dạng tường minh. Vì vậy quá trình cực tiểu 

phiến hàm mục tiêu là quá trình phi tuyến. Cần áp 

dụng phương pháp số để giải. Đối với hệ động lực 

Hybrid kiểu song song P2, cần xác định biến điều 

khiển của hệ thống u(t) để cực tiểu hóa phiến hàm mục 

tiêu tương ứng với suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất 

kiểu Bolza như sau. 

0

0

(u) .( ( ))

(u(t)) dt .( ( ))

. ( , ). .

f

f

fuel f f f

t

fuel f f f

t

t

f ice ice ice ice

t

K SoC t SoC

m K SoC t SoC

bsfc T T dt



  

  

   







 
(17) 

Trong đó: 
fuelm (·) là suất tiêu hao nhiên liệu theo 

thời gian. ICE hoạt động như một bộ chuyển đổi năng 

lượng nhiệt từ việc đốt cháy nhiên liệu để tạo ra công 

suất cơ học đầu ra, với hiệu suất nhiệt động lực học 

của nó được xác định bằng: 

.ice ice

e

fuel

T

Q


   (18) 

Trong đó: 
ice  là vận tốc độ góc của động cơ, 

iceT là mô men xoắn đầu ra của động cơ (mô-men xoắn 

có ích) và fuelQ  là hàm trạng thái nhiệt động 

Enthalpy của nhiên liệu. Ta có suất tiêu hao nhiên liệu 

của ICE được tính theo công thức sau: 

fuel

fuel

l

Q
m

H
  (19) 

Mặt khác phương trình vi phân biểu diễn mối liện 

hệ giữa trạng thái của bình điện và biến điều khiển: 

0( ) ( ( ), ( )), [ , ]fSoC t f SoC t u t t t t    (20) 

Kèm theo các ràng buộc: 

max

min

( )
( ( )) :

( )
x

SoC t SoC
c SoC t

SoC SoC t

 
  

 
 (21) 

Trong đó SoC (·) là trạng thái tích điện của bình 

điện. Các điều kiện đầu của hệ thống: 

0

0 0

( ) 0

(t )

t

SoC SoC

 


 (22) 

Với biến điều khiển u(t), phải đáp ứng được các 

điều kiện phân chia mômen xoắn giữa ICE và MG đến 

bánh xe chủ động ứng với từng trường hợp sau.  
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[ 1, 0]

0
(t)

(1, 0)

1

u





 



 

Trong chương trình khảo sát, biến điều khiển u(t) 

được chia thành 101 giá trị trong khoảng [−1, 1]; trạng 

thái năng lượng của bình điện SoC chia thành 501 giá 

trị trong khoảng [0,3;0,7]. Thời điểm biên ban đầu và 

cuối của SoC tương ứng: 

0(t ) 0, 6

(t ) 0, 6f

SoC

SoC




 (23) 

4. Kết quả và thảo luận 

Các thông số đầu vào mô phỏng như sau: Chu 

trình thử New European Driving Cycle (NEDC), 

Federal Test Procedure (FTP-75; FTP_HIGHWAY), 

10-15 mode cycle (15-MODE); Thông số đầu vào 

động cơ điện như đặc tính ngoài, hiệu suất và suất 

tiêu hao nhiên liệu từ phần mềm ADVISOR PM25 

[6], đặc tính ngoài của động cơ xe tham khảo cùng 

các thông số kỹ thuật thể hiện trong phần Phụ lục.  

Nhận xét: Từ đồ thị Hình 3 tương ứng với trạng 

thái năng lượng của bình diện trong suốt chu trình thử 

NEDC, thay đổi theo hướng giảm dần, điều này thể 

hiện hệ động lực Hybrid làm việc ở chế độ chỉ động 

cơ điện nhiều hơn so với sử dụng động cơ đốt trong, 

nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đến thời điểm, t = 1156s; Ô 

tô giảm dần tốc độ và sử dụng phanh, thuật toán điều 

khiển sẽ cho phép động cơ điện làm việc ở chế độ 

phanh tái sinh (recuperation), chuyển hóa một phần 

năng lượng mất mát thành năng lượng điện để nạp vào 

bình điện, nhằm duy trì SoC ở cuối chu trình thử, đạt 

giá trị 0,6 như điều kiện biên. 

Từ đồ thị Hình 4, có thể thấy động cơ ICE từ thời 

điểm t = 1156s không làm việc, mômen của ICE Tice=0, 

mômen của động cơ MG âm, tương ứng với chế độ máy 

phát, nạp năng lượng trở lại cho ắc quy. 

Start-Stop ICE, MG với sự thay đổi điểm tải 

Chỉ ICE làm việc 

Chế độ Boost; phanh tái sinh (recuperation) 

Chỉ MG làm việc hoặc phanh tái sinh 

 

Hình 3. Trạng thái năng lượng của bình điện ứng với 

chu trình thử NEDC   

 

 

 

Hình 4. Mômen của ICE và MG ứng với chu 

trình thử NEDC   

Bảng 2. So sánh lượng tiêu hao nhiên liệu và số lần 

sử dụng ICE/chu trình thử tiêu chuẩn 

TT Chu trình thử 

Lượng 

tiêu hao 

nhiên 

liệu/chu 

trình 

Số lần 

sử dụng 

ICE/chu 

trình 

1 NEDC (Europe) 
0,15177 

[lít] 
20 

2 FTP-75 (USA) 
0,3501 

[lít] 
68 

3 
FTP_HIGHWAY 

(USA) 

0,011727 

[lít] 
9 

4 15_MODE (Japan) 
0.035724 

[lít] 
4 
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Tiến hành thử nghiệm với các chu trình thử khác 

nhau, ta có Bảng 2. 

Như vậy với chu trình thử trên đường cao tốc 

FTP_HIGHWAY (USA), số lần sử dụng động cơ đốt 

trong tương ứng 9, khối lượng nhiên liệu tiêu hao 

0,011727 [lít] trên một chu trình, lượng tiêu hao nhiên 

liệu này là thấp nhất trong 4 chu trình, nhờ tận dụng 

tốt khả năng tăng tốc của đông cơ điện, thời gian làm 

việc của động cơ đốt trong tương đối nhỏ.  

5. Kết luận  

- Bài báo đã xây dựng cơ sở lý thuyết động lực học 

hệ động lực Hybrid, mô hình bình điện và cơ sở lý 

thuyết cực tiểu hóa suất tiêu hao nhiên liệu của 

phương tiện lai (ECMS). Khảo sát nhiều chu trình thử 

khác nhau để đánh giá hiệu quả của phương pháp. 

Trên cơ sở đó, các kết quả của bài báo có thể làm tài 

liệu tham khảo để thiết kế các ô tô hybrid mới, cải tiến 

các ô tô truyền thống thành ô tô hybrid. 

- Tuy nhiên, bài báo chưa đánh giá được ảnh 

hưởng của các thông số điều khiển đến tính năng động 

lực học của ô tô, chưa đánh giá được ảnh hưởng của 

các thông số khối lượng, sự phân chia công suất đến 

chất lượng phát thải của ô tô. 
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Hình 5. Quá trình sử dụng ICE ứng với  

chu trình thử FTP - 75   

 

Thông số kỹ thuật xe tham khảo 

TT Thông số kỹ thuật Giá trị 

1 Khối lượng của phương tiện [kg] 1800 

2 
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 

km/h [s] 
8,5 

3 Vận tốc lớn nhất [km/h] 165 

4 Góc dốc lớn nhất/tốc độ [%/km/h] 6/90 

5 Tỷ số truyền của hộp số 

[15.5; 

9.3; 6.0; 

4.1; 3.1; 

2.5; 2.1] 

6 
Hiệu suất của hệ thống truyền 

lực 
0,9 

7 
Bán kính tính toán của bánh xe 

[m] 
0,3 

8 Hệ số cản không khí [-] 0,35 

9 Diện tích cản chính diện [m2] 3,9 

10 Hệ số cản lăn của đường 0,01 

11 
Mô men cực đại của động cơ 

[Nm] 
199 

12 
Nhiệt trị thấp của nhiên liệu 

[J/kg] 
42500000 

13 
Mô men cực đại của đông cơ 

điện [Nm] 
130 

14 Hiệu suất lớn nhất của bình điện 0,94 
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Tóm tắt 

Giảm phát thải và tiêu hao nhiên liệu cho phương 

tiện cơ giới là một vấn đề nóng hổi, đang thu hút 

được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Một 

trong những giải pháp thực hiện được mục tiêu 

này là sử dụng hệ động lực hybrid. Bài báo này sẽ 

tiến hành nghiên cứu, chế tạo một hệ thống hybrid 

hỗn hợp kiểu đồng tốc với hệ dẫn động bằng bộ 

truyền vô cấp lắp đặt trên xe. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy động cơ đốt trong sẽ luôn làm việc ổn 

định tại chế độ tối ưu khi tải ngoài thay đổi. Qua 

đó, suất tiêu hao nhiên liệu và lượng phát thải của 

xe sẽ giảm. Kết quả của bài báo này là một đóng 

góp đáng kể trong quá trình thiết kế và phát triển 

xe hybrid ở Việt Nam. 

Từ khóa: Xe hybrid, động cơ đốt trong, động cơ 

điện. 

Abstract 

Reducing emissions and fuel consumption for 

vehicles is a hot issue, attracting the attention of 

researchers. One of the solutions to achieve this 

goal is to use a hybrid powertrain. This paper will 

research and manufacture a synchronous hybrid 

system with a stepless transmission system 

installed on the vehicle. Research results show 

that the internal combustion engine will always 

work stably at the optimal mode when the external 

load changes. Thereby, the fuel consumption rate 

and emissions of the vehicle will be reduced. The 

result of this paper is a significant contribution in 

the process of designing and developing hybrid 

vehicles in Vietnam. 

Keywords: Hybrid electric vehicles, internal 

combustion engine, electric motor. 

 

 

1. Giới thiệu 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc 

gia trên thế giới đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề 

đến môi trường. Nó làm cho môi trường sống của loài 

người bị biến đổi và ngày càng xuống cấp.  

Ở Việt Nam, ô nhiễm môi trường tại các thành phố 

lớn đã và đang trở thành một vấn đề cấp bách. Hình 1 

cho thấy khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ đóng góp nhiều nhất trong tổng lượng phát 

thải gây ô nhiễm môi trường không khí đô thị. Các khí 

thải chủ yếu bao gồm: SO2 , NO2 , CO, bụi (TSP, 

PM10, PM2,5). 

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu suất 

và giảm ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao 

thông sử dụng nhiên liệu xăng hoặc diesel là sử dụng 

nhiên liệu thay thế như xăng sinh học, diesel sinh học, 

khí CNG, LPG,…[1]. Đặc biệt là hướng tới phương 

tiện giao thông sử dụng nguồn năng lượng điện hoặc 

hydro. Như vậy để sử dụng năng lượng điện hoặc 

hydro trên phương tiện giao thông cần một trong hai 

giải pháp đó là thay thế hoàn toàn nguồn năng lượng 

từ ĐCĐT (Động cơ đốt trong) là: xe điện (BEV) hoặc 

xe sử dụng pin nhiên liệu (FCV) hoặc phối hợp nguồn 

 
Hình 1. Tỷ lệ đóng góp phát thải các chất gây ô nhiễm 

không khí do các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

toàn quốc năm 2019 [3] 

 



 

 203 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

năng lượng từ ĐCĐT với (Động cơ điện) ĐCĐ (xe 

hybrid) [2]. 

Tuy nhiên nếu sử dụng xe điện (BEV) thì sẽ gặp 

những khó khăn, như thời gian sạc pin, quãng đường 

xe chạy được sau mỗi lần sạc, cũng như việc quy 

hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm sạc cũng là 

một vấn đề rất lớn đối với việc phát triển dòng xe BEV 

này. Chính vì vậy để phù hợp với mục tiêu giảm ô 

nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến quá 

trình sử dụng cũng như sự thay đổi về cơ sở hạ tầng 

thì việc phát triển xe hybrid ở Việt Nam là một hướng 

đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với 

các phương tiện cá nhân thì xu hướng này hoàn toàn 

phù hợp với chiến lược phát triển phương tiện giao 

thông “sạch” được thể hiện trên Hình 2. 

Trong bài báo này sẽ đề cập đến công nghệ chế tạo 

xe hybrid, trong đó bộ phối hợp công suất giữa ĐCĐ 

và ĐCĐT được thiết kế một cách công phu như đã đề 

cập [4]. Ắc quy được sử dụng làm thiết bị lưu trữ điện 

và cung cấp điện cho ĐCĐ hoạt động. Bộ điều khiển 

trung tâm có tính năng quản lý và phân phối năng 

lượng, sự giao tiếp giữa bộ điều khiển, ĐCĐ, ĐCĐT 

và người lái xe để phù hợp với tải ngoài thường xuyên 

thay đổi. 

2. Các phương pháp phối hợp nguồn động lực 

(a) Xe hybrid kiểu nối tiếp, trong đó ĐCĐT, kết 

hợp với máy phát điện, cung cấp năng lượng sạc cho 

pin và cung cấp năng lượng điện cho ĐCĐ, ĐCĐ cung 

cấp mô men xoắn cho các bánh xe.  

(b) Xe hybrid kiểu song song là sử dụng ĐCĐT 

hoặc ĐCĐ hoặc cả hai để dẫn động bánh xe, ĐCĐ 

hoạt động như một máy phát điện để sạc lại pin trong 

quá trình phanh tái sinh hoặc khi ĐCĐT sản xuất 

nhiều năng lượng hơn mức cần thiết để dẫn động bánh 

xe [2].   

(c) Xe hybrid kiểu hỗn hợp là sử dụng ĐCĐT hoặc 

ĐCĐ hoặc cả hai để dẫn động bánh xe. Mặc dù sở hữu 

các tính năng ưu việt của cả xe hybrid kiểu nối tiếp và 

song song, xe hybrid kiểu hỗn hợp tương đối phức tạp 

và tốn kém hơn. Tuy nhiên, hệ thống này đã được sử 

dụng trong một số xe hybrid hiện đại nhờ áp dụng các 

công nghệ điều khiển và sản xuất tiên tiến.  

Trong xe hybrid kiểu hỗn hợp, ĐCĐ, máy phát 

điện, ĐCĐT và bánh xe của xe có thể được liên kết 

với nhau thông qua một hoặc nhiều bộ bánh răng hành 

tinh hoặc các thiết bị khác. Hình 3 cho thấy sơ đồ hệ 

thống hybrid hỗn hợp. Trong đó năng lượng do ĐCĐT 

và ĐCĐ cung cấp được phân chia và truyền đến các 

bánh xe thông qua hai đường dẫn: nối tiếp và song 

song. Các đường dẫn dẫn qua máy phát điện được kết 

nối với hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) tới ĐCĐ 

đến các bánh xe. Trong đường dẫn này, năng lượng cơ 

học của ĐCĐT được chuyển đổi thành năng lượng 

điện thông qua máy phát điện và năng lượng điện có 

thể một phần năng lượng sạc cho ắc quy và một phần 

năng lượng thông qua ĐCĐ để dẫn động bánh xe hoặc 

toàn bộ năng lượng đến ĐCĐ để dẫn động bánh xe. 

Trong đường dẫn song song, động cơ được kết nối 

thông qua bánh răng cùng với hệ thống truyền lực liên 

kết. Trong đường dẫn này, năng lượng cơ học của 

ĐCĐT được truyền một phần hoặc toàn bộ đến các 

bánh xe, và phần không được truyền tới các bánh xe 

sẽ được chuyển đổi thành năng lượng điện thông qua 

máy phát điện để sạc ắc quy. Nếu công suất ĐCĐT 

không thể đáp ứng công suất yêu cầu của xe, ĐCĐ sẽ 

cung cấp thêm mô men xoắn tới các bánh xe qua hệ 

thống truyền động. Xe hybrid kiểu hỗn hợp là sự kết 

hợp giữa hai kiểu nối tiếp và song song. Nó cho phép 

hệ thống truyền động ĐCĐ điều chỉnh tải ĐCĐT để 

đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu tối ưu [2, 4]. 

Như vậy xe hybrid kiểu hỗn hợp sẽ phát huy được 

ưu điểm của xe hybrid kiểu nối tiếp khi chạy trong 

thành phố và ưu điểm của xe hybrid kiểu song song 

khi chạy ngoài xa lộ mang lại hiệu quả cao cho xe 

hybrid. 

 

Hình 2. Chiến lược phát triển xe sử dụng năng 

lượng điện và hydro 

 

Hình 3. Sơ đồ cấu tạo xe hybrid hỗn hợp 

 



 

 

 

204 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

3. Cơ sở tính toán các nguồn động lực xe 

hybrid 

3.1. Xây dựng quy trình tính toán thiết kế hệ 

động lực xe hybrid  

Sơ đồ quy trình thực hiện tính toán thiết kế hệ động 

lực xe hybrid thể hiện trên Hình 4. Quy trình cho thấy 

việc tiến hành bao gồm 9 bước, các bước thực hiện 

được diễn giải như sau: 

- Bước 1: Xác định quan điểm thiết kế. Đã có rất 

nhiều quan điểm thiết kế cho xe hybrid của các hãng xe 

và các nhà nghiên cứu khác nhau nhưng trong nghiên 

cứu này đã chọn quan điểm thiết kế lấy ĐCĐT là nguồn 

động lực chính, ĐCĐ là nguồn động lực phụ trợ. 

- Bước 2: Tiến hành lựa chọn phương pháp để 

phối hợp công suất của các nguồn động lực từ các 

phương pháp đã được sử dụng trong thực tế và các 

nghiên cứu khoa học. 

- Bước 3: Thiết kế, tính toán hệ thống phối hợp 

các nguồn động lực trên xe hybrid. 

- Bước 4: Song song với việc thiết kế hệ thống 

phối hợp ở bước 3 là việc xây dựng chiến lược sử dụng 

và quản lý các nguồn động lực. 

- Bước 5: Tính toán các thông số đặc trưng, xây 

dựng các đường đặc tính của các nguồn động lực là 

ĐCĐ và ĐCĐT. 

- Bước 6: Đưa các thông số đã tính toán, chọn lựa 

vào phần mềm AVL- Cruise để tiến hành mô phỏng 

và đưa ra kết quả mô phỏng. 

- Bước 7: Đánh giá kết quả chạy mô phỏng của 

phần mềm AVL-Cruise sử dụng các điều kiện về suất 

tiêu hao nhiên liệu và lượng phát thải của ĐCĐT. Nếu 

thỏa mãn thì sẽ chuyển sang bước kế tiếp, còn nếu 

không thỏa mãn thì phải quay lại bước 3 và bước 4. 

- Bước 8: Nếu thỏa mãn điều kiện ở bước 7 thì sẽ 

đến bước chế tạo sản phẩm theo thông số mô phỏng 

và đã tinh chỉnh của phần mềm AVL-Cruise. 

- Bước 9: Đưa sản phẩm đi thử nghiệm và lấy các 

thông số thử nghiệm để kiểm nghiệm lại mô hình mô 

phỏng của phần mềm AVL-Cruise [4]. 

3.2. Thiết kế hệ động lực hybrid 

Ngoài việc đáp ứng được các quy định về động 

học và điều kiện hoạt động của xe như trình bày ở trên, 

đối với hệ động lực hybrid cần phải đảm bảo các yêu 

cầu sau: 

- Bộ phối hợp các nguồn động lực phải đảm bảo 

hoạt động ổn định, tin cậy, kết hợp dễ dàng hai nguồn 

động lực ĐCĐ và ĐCĐT; 

- Trong quá trình làm việc, khi ở tốc độ thấp thì 

nguồn động lực từ ĐCĐ hoạt động chính, ở tốc độ trung 

bình thì ĐCĐT hoạt động, còn khi tăng tốc hoặc leo dốc 

thì cả hai nguồn động lực cùng hoạt động. Nguồn ắc 

quy được nạp từ máy phát điện và sạc bên ngoài. 

Để đáp ứng các yêu cầu này, một hệ động lực 

hybrid như thể hiện trên Hình 5 có thể đáp ứng các 

chế độ làm việc của hệ động lực hybrid với vận tốc 

(V) phù hợp từng chế độ chạy như sau: 

- Vận tốc V1: Vận tốc xe phù hợp với cận dưới 

trong dải làm việc tối ưu của ĐCĐT và vận tốc cho 

phép xe chạy trong khu vực đông dân cư tương ứng 

với Vxe khi có ĐCĐ chạy độc lập; 

- Vận tốc V2: Vận tốc xe phù hợp với cận trên 

trong dải làm việc tối ưu của ĐCĐT và vận tốc cho 

phép xe chạy ngoài khu vực dân cư tương ứng với Vxe 

khi có ĐCĐT chạy độc lập; 

- Vận tốc V3: Vận tốc xe chạy ngoài khu vực dân 

 

Hình 4. Sơ đồ quy trình thực hiện tính toán thiết kế 

hệ động lực xehybrid 

 

Hình 5. Sơ đồ hệ động lực hybrid 
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cư hoặc chạy trên đường cao tốc tương ứng với trường 

hợp cả hai nguồn động lực cùng làm việc. 

- Vận tốc Vmax là vận tốc lớn nhất xe có thể đạt 

được. 

Chế độ hoạt động chỉ bằng ĐCĐ: Khi xe chạy 

trong thành phố với tốc độ vừa phải, ta cho xe chạy 

hoạt động bằng nguồn động lực ĐCĐ. Ly hợp điện mở, 

ĐCĐ 7 truyền chuyển động qua ly hợp một chiều 9 và 

truyền tới bộ vi sai và tới bánh xe.  

Chế độ hoạt động nạp điện cho ắc quy: Khi xe 

đứng yên hoặc đang chuyển động phát hiện ắc quy yếu 

thì bộ điều khiển sẽ quyết định để ĐCĐT hoạt động 

và truyền chuyển động cho máy phát điện để nạp điện 

cho ắc quy. 

Chế độ hoạt động chỉ bằng ĐCĐT: Khi tốc độ xe 

đạt đến tốc độ cho phép, ly hợp điện tử 13 đóng lại, 

thông qua khớp nối một chiều truyền tới bộ vi sai rồi 

đến bánh xe. 

Chế độ hoạt động bằng cả hai nguồn động lực: Khi 

ra khỏi thành phố hoặc khi cần hoạt động với tốc độ 

cao, leo dốc. Lúc này ly hợp điện từ đóng và cả hai 

nguồn động lực đều truyền tới bộ vi sai và ra bánh xe. 

3.3. Phân chia tỷ lệ công suất 

Tỷ lệ công suất của ĐCĐT và ĐCĐ thuộc hệ động 

lực hybrid được thể hiện bằng hệ số hybrid (HF), được 

định nghĩa như sau [2]: 

ÐCÐ ÐCÐ

ÐCÐ ÐCÐT tong

N N
HF

N N N
 


       (1) 

Trong đó: NĐCĐ và NĐCĐT là công suất có ích lớn nhất 

của ĐCĐ và ĐCĐT; Ntong là tổng công suất yêu cầu. 

3.4. Chiến lược phối hợp các nguồn động lực 

trên xe hybrid 

Để có thể phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả ĐCĐ và 

ĐCĐT, ta phải dựa vào vận tốc của xe, các quy định 

về tốc độ của xe cơ giới cũng như tình trạng tham gia 

giao thông của các phương tiện hiện hành. Do vận tốc 

của xe có quan hệ trực tiếp với công suất của hệ động 

lực cũng như vận tốc của các nguồn động lực nên vận 

tốc của xe sẽ được chia làm các khoảng nhỏ, phù hợp 

với các quy định quy chuẩn và đặc tính của các nguồn 

động lực. Với mỗi khoảng, sẽ có các phương án phối 

hợp các nguồn động lực riêng để đảm bảo sự chính 

xác và tối ưu.  

Từ các quy tắc và mốc vận tốc nêu trên, ta tiến 

hành xây dựng sơ đồ tổng quan về chiến lược phối hợp 

các nguồn động lực trên xe hybrid dưới dạng sơ đồ 

khối như thể hiện trên Hình 6. 

Với sơ đồ thể hiện trên Hình 6 cho thấy các chiến 

lược cơ bản để phối hợp công suất của ĐCĐ và ĐCĐT, 

các vùng tốc độ khác nhau của xe sẽ có các cách phối 

hợp các nguồn động lực khác nhau. Ở chế độ không tải, 

ĐCĐ sẽ được cấp điện và sẵn sàng hoạt động khi vặn 

ga, ĐCĐ sẽ tiếp tục hoạt động độc lập cho đến mốc vận 

tốc V1. Từ vận tốc V1 đến V2 sẽ chỉ có ĐCĐT hoạt động 

bởi đây là dải vận tốc mà ĐCĐT sẽ có suất tiêu hao 

nhiên liệu thấp và lượng phát thải nhỏ. Với vận tốc từ 

V2 đến V3 thì do đây là vùng cần có công suất lớn nên 

sẽ kết hợp công suất của cả ĐCĐT và ĐCĐ. 

4. Tính toán hệ động lực xe hybrid 

4.1. Yêu cầu chung 

Trong quá trình thiết kế xe truyền thống, công suất 

cực đại của động cơ được xác định trên cơ sở một số 

tính năng kỹ thuật của xe, ví dụ: Tính năng động lực 

học, tính năng việt dã,... được đặt ra khi thiết kế. Đối 

với xe hybrid, các nguồn động lực khác nhau cần có 

sự phối hợp sao cho tổng công suất cung cấp cho bánh 

xe chủ động phải bằng công suất cực đại của động cơ 

ở xe truyền thống có tính năng kỹ thuật tương đương, 

mà công suất của mỗi nguồn động lực còn phải được 

lựa chọn sao cho cả hệ thống làm việc với các chỉ tiêu 

kinh tế - kỹ thuật - môi trường cao nhất có thể. 

Để thực hiện đánh giá tính khả thi của phương án 

phối hợp nguồn động lực giữa ĐCĐT và ĐCĐ, cần 

thiết phải có bước tính toán nguồn động lực.  

 

Hình 6. Chiến lược điều khiển tổng quan xe hybrid 
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Sự cần thiết cho việc quản lý năng lượng các 

nguồn động lực xe hybrid được xác định và tính toán 

theo một chiến lược cụ thể nhằm điều khiển cho sự 

hoạt động liên tục của hệ phối hợp. 

So sánh đối chứng giữa xe sử dụng ĐCĐT trên xe 

truyền thống với xe hybrid nhằm đánh giá mức phát thải 

và tiêu hao nhiên liệuNếu các công thức toán học được 

đánh số, phải chắc chắn rằng các số được đánh liên tục. 

4.2. Tính toán xác định nguồn động lực cho xe 

hybrid 

4.2.1. Các chế độ vận hành của xe hybrid 

Các chế độ vận hành xe như sau [5]: 

- Chế độ 1: tốc độ tối đa cho phép khi xe đi trong 

thành phố và khu vực đông dân cư là V1= 30km/h, khi 

đó chỉ có ĐCĐ làm việc 

- Chế độ 2: trường hợp có tốc độ giao động từ V1 

đến V2 tức từ 30 đến 40 km/h, ở chế độ này, chỉ có 

ĐCĐT hoạt động tương ứng V2 = 40km/h. 

- Chế độ 3: tốc độ khi xe chạy ở khu vực ngoại ô 

là V3= 40  60 (km/h), khi đó xe sử dụng phối hợp cả 

hai nguồn động lực. 

- Chế độ 4: tốc độ cực đại khi xe chạy bằng cả hai 

nguồn động lực ĐCĐT và ĐCĐ, tốc độ Vmax = 60  80 

(km/h). 

4.2.2. Tính toán xác định công suất hệ động lực xe 

hybrid 

Khi xe làm việc ở Vmax, công suất nguồn động lực 

của xe được tính theo công thức: 

 
max

3

max max

1
. . . .eV

t

N G V K F V


   (2) 

Trong đó: G là trọng lượng toàn bộ của xe và được 

tính theo công thức: 

G = (Gt + G0 + Gđcđt + Gđcđ + Gaq + Gkhác)  (3) 

Theo thiết kế, G0 = 300kg là trọng lượng bản thân 

xe; Gđcđt = 35kg là khối lượng ĐCĐT; Gđcđ = 25kg là 

khối lượng ĐCĐ; Gaq = 120kg là khối lượng bình ắc 

quy; Gkhác = 20kg là khối lượng các thành phần khác; 

Gt= (m1+m2)n (kg) là tải trọng chuyên chở. 

Giả thiết: m1 = 60kg là trọng lượng của một người; 

m2 = 15kg là trọng lượng hành lý của một người; n = 2 

là lượng người theo thiết kế. Với thiết kế xe 2 chỗ, nên 

Gt = 150kg. Từ các giá trị trên thay vào công thức ta có 

G = 650kg. 

Lực cản chính diện của xe F = 0,8.B0.H. Trong đó 

các thông số được xác định như sau: chiều rộng cơ sở 

của xe thiết kế là B0 = 1495mm; chiều cao toàn bộ của 

xe thiết kế là H = 1485mm. Thay số vào công thức ta 

có F = 0,8.1495 .1485=1776060 (mm2). Với hệ số liên 

quan đến hình dạng khí động học (K) trong khoảng 

0,020 ÷ 0,035 (Ns2/m4) nên ta chọn K = 0,02 Ns2/m4. 

Lực cản tổng cộng  = f  i = f  với f  là hệ số 

cản lăn của đường, f xác định theo biểu thức: 

2

0 1
1500

v
f f

 
   

 

 

Ở đây, chọn f0 = 0,018 (trong điều kiện đường 

nhựa tốt), Vmax= 80km/h = 22m/s.  

Vậy: 
2

22
0, 018 1 0, 0238

1500
f   

 
  
 

 =  

3
1 650.0, 0238.80 0, 02.1, 776.80

max 0,9 270 3500

10,87 8,11

NeV

ml kW

 

 

 
  
 

 

Trên cơ sở kết quả tính toán ở trên, ta xét thấy động 

cơ Piaggio 150cc với các thông số thể hiên trên Bảng 

1 là phù hợp để lựa chọn. 

4.2.3. Tính toán công suất ĐCĐ 

ĐCĐ phát huy được vận tốc lớn nhất khi nó chạy 

trên đường bằng, không kéo móc, khi ấy vận tốc tối 

đa là 40 (km/h). Áp dụng công thức (2) với: 

G = 650kg là trọng lượng toàn tải; 

f = 0,018 là hệ số cản lăn của đường; 

VĐCĐ = 40 km/h là tốc độ cực đại của xe ở tay số 

truyền thẳng khi chạy trên đường tốt, nằm ngang;   

K = 0,02N.s2 /m4 là hệ số cản không khí. 

Thay số vào công thức trên, ta tính được: 

31 650.0,0238.40 0,02.1,776.40
3,27( )

0,9 270 3500
vN ml

 
   

 

 

 

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật của ĐCĐT - Piaggio 

150cc 

TT Đặc tính kỹ thuật Ký hiệu Giá trị 

1 Kiểu động cơ V3ie 150cc  

2 Số xi lanh/ cách bố trí i 1  

3 Loại nhiên liệu xăng  

4 Công suất cực đại  kW/v/ph 8,7/7500 

5 Mô men cực đại  N.m/v/ph 12/5000 

6 Tỷ số nén  - 10.5:1 

7 Số kỳ  4 

8 Dung tích công tác cm3 154,8 

9 Đường kính x Hành trình mm x mm 58,0 x 58,6 
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Vậy công suất ĐCĐ cần dùng là 3,27 mã lực tương 

ứng với 2,4kW. 

- Đối với ĐCĐ một chiều dùng cho mô hình xe 

hybrid thì ĐCĐ một chiều không chổi than là phương 

án sử dụng tốt nhất về công suất cũng như an toàn; 

- Công suất được chọn có Nechon>Nv như vậy với 

ĐCĐ có Ned = 3kW hoàn toàn phù hợp với công suất 

được chọn. 

Đồ thị đặc tính mômen, công suất theo tốc độ ĐCĐ 

được thể hiện trên như trên Hình 7. 

4.2.4. Tính toán xác định công suất của ĐCĐT 

Theo công thức (1) với NĐCĐ = 3kW,  

Ntong = 8,7kW thì HF tính như sau: 

 𝐻𝐹 =
𝑁Đ𝐶Đ

𝑁Đ𝐶Đ+𝑁Đ𝐶Đ𝑇
=

3

𝑁𝑡𝑜𝑛𝑔
=

3

8,7
= 0,35  

Với HF = 0,35 thì NĐCĐT = 5,7kW. 

Hình 8 thể hiện mối quan hệ giữa tốc độ, mô men 

và tiêu hao nhiên liệu của ĐCĐT. Có thể thấy dải tốc 

độ có suất tiêu hao nhiên liệu thấp và mô men cao nhất 

là dải tốc độ từ 4000 đến 6000 (v/ph). Dải tốc độ này là 

vùng làm việc tối ưu của ĐCĐT. Tuy nhiên, ở tốc độ 

3000v/ph, với các chế độ làm việc có mô men thấp thì 

lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng ở mức thấp, trong 

khoảng từ 250 đến 340 (g/kWh). Vì vậy, dải tốc độ từ 

3000 đến 4000 (v/ph) có thể được sử dụng ở các chế độ 

không cần công suất cao mà vẫn có thể đạt suất tiêu hao 

nhiên liệu thấp. Vậy ĐCĐT sẽ có dải làm việc từ 3000 

đến 6000 (v/ph), ở các chế độ cần công suất và tốc độ 

cao thì ĐCĐT có thể làm việc ở ngoài vùng làm việc 

tối ưu để ưu tiên cho công suất đầu ra của xe hybrid. 

Như vậy dựa vào phân tích trên thì ĐCĐT dùng 

cho xe hybrid được chọn là động cơ Piaggio 150cc 

làm việc tại vùng có n = 30006000 (v/ph) có P = 

2,86,3 (kW); M = 9,611,7 (Nm). 

5. Thiết kế hệ thống điều khiển nguồn động 

lực xe 

5.1. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển và chức 

năng làm việc của các khối điều khiển 

Sơ đồ hệ thống điều khiển gồm 3 khối chính là 

khối đầu vào, khối xử lý trung tâm và khối đầu ra như 

thể hiện trên Hình 9. Nhiệm vụ của khối đầu vào bao 

gồm việc thu thập các tín hiệu đo lường từ các cảm 

biến, tín hiệu điều khiển từ thiết bị điều khiển và gửi 

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của động cơ điện 

TT Tên 
Giá 

trị 
Đơn vị 

1 HPM3000B  Motor 

2 Công suất định mức 3 kW 

3 Số vòng quay định mức 3500 v/ph 

4 Số vòng quay cực đại 6000 v/ph 

5 Hiệu điện thế 48 V 

6 Dòng điện định mức 100 A 

7 Khối lượng 25 kg 

 

 

Hình 7. Đồ thị 3D mối quan hệ giữa tốc độ, Me và ge của ĐCĐT 

 

Hình 8. Đồ thị đặc tính mômen, công suất theo tốc độ 

động cơ điện 

 

 

Hình 9. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển điện tử 
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tới bộ xử lý trung tâm. Bộ xử lý trung tâm sau khi nhận 

tín hiệu sẽ tiến hành chuyển đổi, tính toán, phân tích 

và truyền các tín hiệu điều khiển đến khối đầu ra. Khối 

đầu ra bao gồm thiết bị hiển thị và các mạch điều 

khiển các cơ cấu chấp hành [7]. 

5.2. Bộ xử lý trung tâm 

Đây chính là bộ não của hệ thống điều khiển điện 

tử, ECU chứa các thuật toán điều khiển lập trình được 

viết và cài đặt sẵn trong bộ nhớ thường là EFROM của 

ECU. Trong quá trình làm việc, ECU sẽ tiến hành thu 

thập các thông số đầu vào (input), tính toán chuyển 

đổi và phân tích cácgiá trị này. Tùy thuộc vào bộ giá 

trị các thông số này mà ECU sẽ quyết định lựa chọn 

chương trình thích hợp và chuyển đổi thành các xung 

tín hiệu điều khiển ở đầu ra (output) cho các mạch 

điều khiển ĐCĐ, ĐCĐT, mạch nạp và cuộn dây điện 

từ khóa mở máy phát. 

Để đảm bảo khả năng điều khiển mềm dẻo của hệ 

thống, ta lựa chọn phương án xây dựng bộ xử lý trung 

tâm bằng vi điều khiển. Các vi điều khiển thích hợp 

cho các thiết kế nhỏ với các thành phần thêm vào tối 

thiểu nhằm thực hiện các hoạt động hướng điều khiển. 

Một vi điều khiển là một mạch đơn chứa bên trong 

một CPU và các mạch khác để tạo nên một hệ máy 

tính đầy đủ. Ngoài CPU, các bộ vi điều khiển còn chứa 

bên trong chúng các bộ nhớ RAM, ROM, mạch giao 

tiếp nối tiếp, mạch giao tiếp song song, bộ định thời 

gian và các mạch điều khiển ngắt. Tất cả đều hiện diện 

bên trong một vi mạch. Một đặc trưng quan trọng của 

bộ vi điều khiển là hệ thống ngắt được thiết kế bên 

trong chip. Vì vậy, trong các thiết kế hướng điều khiển 

các bộ vi điều khiển đáp ứng với các tác động bên 

ngoài theo thời gian thực như Hình 10.  

Hệ thống thử nghiệm bao gồm mô hình phối hợp 

nguồn động lực xe hybrid và các thiết bị dụng cụ đo 

được lắp đặt hoàn chỉnh như thể hiện trên Hình 11. 

5.3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Sơ đồ toàn bộ hệ thống thử nghiệm bao gồm ĐCĐT, 

ĐCĐ và hệ thống truyền động, các thiết bị đo được thể 

hiện trên Hình 12 và hình ảnh thực tế sau khi lắp đặt hệ 

thống thử nghiệm được thể hiện trên Hình 11. 

6. Kết quả thử nghiệm và thảo luận 

6.1. Kết quả về tiêu hao năng lượng 

Trên đồ thị Hình 13 thể hiện so sánh đặc tính tế 

của hệ thống hybrid khi chỉ có ĐCĐT, ĐCĐ và phối 

hợp hai nguồn động lực.  

Khi hệ thống hoạt động chế độ phối hợp công suất, 

vị trí tay ga của ĐCĐT cắt giảm lần lượt 30%, 50% và 

70%, đồng thời dòng điện cung cấp cho ĐCĐ tăng lên 

để duy trì được mômen không đổi. Kết quả đo đạc và 

đánh giá tính kinh tế năng lượng của hệ thống tại các 

tốc độ khác nhau được thể hiện trên Hình 13. Tính kinh 

tế năng lượng được xác định theo công thức sau đây: 

E = mxangxLHVxang + PĐCĐx3,6 

Trong đó: 

- E là tổng năng lượng tiêu thụ, (MJ/h); 

- mxanglà lượng nhiên liệu xăng tiêu thụ, (kg/h); 

-LHVxang là nhiệt trị thấp của nhiên liệu xăng, 

(MJ/kg); 

 

Hình 11. Mô hình lắp hoàn thiện cùng các thiết bị đo  

 

 

Hình 12. Sơ đồ hệ thống thử nghiệm 

 
Hình 13. So sánh tiêu hao năng lượng ở các chế độ 

tốc độ khác nhau  

 

Hình 10. Mạch điều khiển trung tâm 
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- PĐCĐ là công suất động cơ điện, (kW). 

Kết quả thể hiện trên Hình 13 cho thấy, khi hệ 

thống hoạt động ở chế độ phối hợp, mức tiêu thụ năng 

lượng của hệ thống giảm đáng kể. Hệ thống hoạt động 

có hiệu suất chuyển đổi năng lượng tốt hơn ở vùng tốc 

độ thấp và giảm dần ở các vùng tốc độ cao. Tương tự, 

vùng tải cao thì việc phối hợp hai nguồn năng lượng 

có lợi ích hơn so với vùng tải thấp, tại cùng một giá 

trị tốc độ. Tại tốc độ động cơ ổn định 6000 v/ph, tiêu 

hao năng lượng giảm 1,38%, 9,8% và 35,88%. 

6.2. Kết quả về thành phần khí thải của động cơ 

Kết quả trên Hình 14 thể hiện diễn biến phát thải 

CO khi sử dụng ĐCĐT và phối hợp nguồn động lực 

ĐCĐT và ĐCĐ. Kết quả cho thấy, khi tăng tỷ lệ hỗ trợ 

của ĐCĐ thì lượng phát thải CO giảm mạnh. Tại tốc 

độ 6000v/ph, phát thải CO giảm lần lượt 6,1%, 21,8% 

và 64,5% khi phối hợp hai nguồn động lực. 

Kết quả trên Hình 15 thể hiện diễn biến phát thải 

HC trong trường hợp chỉ sử dụng nguồn động lực 

ĐCĐT so với trường hợp phối hợp các nguồn động 

lực. Diễn biến HC có sự thay đổi theo xu hướng khác 

nhau ở các vùng tốc độ và chế độ tải. tại tốc độ 

6000v/ph thì phát thải HC có xu hướng giảm ít hơn. 

Cụ thể, HC giảm 23,3%; 33,8% và 64,7% ở tốc độ 

6000v/ph Điều này có thể được lý giải như sau: tại 

vùng tốc độ thấp, hỗn hợp nhiên liệu không khí tương 

đối nhạt do hệ số dư lượng không khí lamda lớn hơn. 

Kết quả trên Hình 16 cho thấy lượng phát thải NOx 

có xu hướng giảm khi hệ thống hoạt động ở chế độ 

phối hợp hai nguồn động lực. Tại tốc độ 6000v/ph giá 

trị này là 33% và 54,4% và 36,1% và 45,3%. 

7. Kết luận 

- Hệ thống động lực được thiết kế và chế tạo ổn 

định khi hoạt động kết hợp cả hai nguồn động lực 

cũng như hoạt động riêng lẻ của mỗi nguồn động lực. 

- Khi hoạt động ở tốc độ thấp nguồn năng lượng 

điện được sử dụng do vậy việc phát thải ô nhiễm là 

không có, khi sử dụng ĐCĐT thì mức phát thải giảm 

đi đáng kể so với khi chạy nguồn năng lượng ĐCĐT 

cho xe truyền thống. 

- Từ các kết quả thử nghiệm, ta thấy được lượng 

phát thải của xe hybrid đã giảm đáng kể so với xe 

truyền thống (chỉ sử dụng nguồn động lực là ĐCĐT) 

khi có ĐCĐ hỗ trợ nguồn động lực chính là ĐCĐT với 

NOx giảm từ 8,8% đến 70%, HC giảm từ 10,8% đến 

65%, CO giảm từ 6,1% đến 81% ở các chế độ phối 

hợp khác nhau của ĐCĐT và ĐCĐ. 

- Lượng tiêu hao năng lượng của xe hybrid so với 

xe truyền thống cũng giảm từ 3,3% đến 35,88% so với 

xe truyền thống. 
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Tóm tắt 

Trên các ô tô hiện nay, quan sát thấy rằng hệ thống 

trợ lực lái điện (EPS) đang được sử dụng thay thế 

hệ thống trợ lực lái thủy lực (HPS) truyền thống. 

Trợ lực lái muốn tạo được cảm giác lái tốt, đảm 

bảo tính an toàn thì nó phải thích nghi đồng thời 

với vận tốc và momen trên vành tay lái. Dựa trên 

nguyên lý làm việc và phân tích cấu tạo của hệ 

thống trợ lực lái điện, bài báo đã thiết kế và đưa ra 

thuật toán điều khiển EPS bằng PID đáp ứng được 

yêu cầu về mô men trên vành lái trong các điều kiện 

vận hành khác nhau của ô tô. Xây dựng mô hình hệ 

thống trợ lực lái điện và đánh giá cảm giác lái ô tô 

thông qua tiêu chí mô men trên vành lái khi xe 

chuyển động với các vận tốc khác nhau và trong 

các điều kiện mặt đường khác nhau. 

Từ khóa: EPS, điều khiển, mô phỏng, cảm giác lái. 

Abstract 

It has been observed that the electric power 

steering system (EPS) is being used to replace the 

traditional hydraulic steering assist system in 

today's cars (HPS). The power steering, in order 

to create a good driving sensation and ensure 

safety, must be simultaneously compatible with 

the vehicle speed and torque on the steering 

wheel. Based on the working principle and the 

structural analysis of the electric power system, a 

EPS design with the control algorithm used PID 

to meet the torque requirements on the steering 

wheel in different operating conditions of vehicle 

was given in this article. The EPS model was built 

and the driving feeling of vehicle when moving at 

different speeds and road conditions was 

evaluated. 

Keywords: EPS, control, simulation, steering feel. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hệ thống lái là một bộ phận quan trọng của ô tô và 

hoạt động của nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm 

lái xe và sự an toàn khi lái xe. Hệ thống lái ô tô đời 

đầu là hệ thống lái thuần túy cơ khí, không có hệ thống 

trợ lực và năng lượng vận hành hệ thống lái hoàn toàn 

do người lái cung cấp nên không có được cảm giác lái 

tốt vì lực đánh lái nặng và không ổn định. Vì thế, hệ 

thống lái có trợ lực đã ra đời và phát triển để giảm bớt 

công sức lao động cho con người và tạo ra cảm giác 

lái tốt hơn. Ngày này trên ô tô, hệ thống lái có trợ lực 

chủ yếu được chia thành ba loại: hệ thống lái trợ lực 

thủy lực (HPS), hệ thống lái trợ lực điện thủy lực 

(EHPS) và hệ thống lái trợ lực điện (EPS) [1]. Trong 

những năm gần đây, hệ thống lái trợ lực lái thủy lực 

truyền thống (HPS) đã được thay thế bằng hệ thống 

lái trợ lực điện, vì những ưu điểm vượt trội của nó. Ưu 

điểm vượt trội của hệ thống lái trợ lực điện (EPS) so 

với trợ lực lái thủy lực (HPS) và trợ lực lái điện thủy 

lực (EHPS) là tạo ra cảm giác lái tốt hơn. Ngoài ra, 

không có hệ thống dầu thủy lực, tính kinh tế cao, dễ 

sửa chữa bảo dưỡng. Hệ thống trợ lực lái điện (ESP) 

giúp người lái điều khiển phương tiện bằng cách trợ 

giúp thêm mô men đánh lái cần thiết để quay vô lăng, 

giúp xe chuyển hướng chuyển động một cách dễ dàng 

hơn. Trợ lực lái muốn tạo được cảm giác lái tốt, đảm 

bảo tính an toàn cao thì nó phải thích ứng được với 

vận tốc xe (v) và mô men đánh lái của người lái [2]. 

Bài báo đưa ra phương pháp sử dụng bộ điều khiển 

PID điều khiển motor điện đáp ứng được yêu cầu của 

trợ lực lái theo vận tốc và điều kiện đường khác nhau. 

Thuật toán bộ điều khiển PID điều khiển motor bằng 

cách điều chỉnh điện áp cung cấp cho motor điện phù 

hợp để đáp ứng yêu cầu của trợ lực lái thông qua cảm 

biến mô men xoắn, cảm biến tốc độ, cảm biến góc 

đánh lái. Phương pháp mô phỏng được lựa chọn để 

khảo sát khả năng làm việc của bộ điều khiển PID. 
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2. Xây dựng mô hình trợ lực lái điện 

2.1. Cấu tạo chung của hệ thống trợ lực lái điện 

Hệ thống trợ lực lái điện EPS phổ thông trên xe 

con bao gồm các phần tử chính như sau: vô lăng lái, 

cảm biến momen xoắn, cảm biến vận tốc xe, bộ điều 

khiển điện tử (ECU), motor điện 1 chiều, ly hợp điện 

từ, hộp giảm tốc, bánh răng và thanh răng [2]. Sơ đồ 

nguyên lý của hệ thống lái trợ lực điện được thể hiện 

trên Hình 1. 

2.2. Mô hình tính toán các phần tử chính trong 

hệ thống trợ lực lái điện 

Giá trị momen tại cảm biến momen lái [5]: 

𝑇𝑠 = 𝐾𝑑(𝜃𝑚 − 𝜃𝑛) (1) 

Momen đầu vào tại trục lái: 

𝑇𝑑 − 𝑇𝑠 = 𝐽𝑚�̈�𝑚 + 𝐵𝑚�̇�𝑚    (2) 

Momen đầu ra của trục lái: 

𝑇𝑠 = 𝐾𝑑(𝜃𝑚 − 𝜃𝑛) (3) 

𝑇𝑠 + 𝑇𝑎 − 𝑇𝑟 = 𝐽𝑛�̈�𝑛 + 𝐵𝑛�̇�𝑛 (4) 

𝑇𝑟 = 𝐾𝑐𝜃𝑛 (5) 

Mô hình toán motor điện như sau [5]: 

Phần cơ: 

𝑇𝑛 − 𝑇𝑎/𝐺 = 𝐽𝑎�̈�𝑟 + 𝐵𝑎�̇�𝑟  (6) 

𝜃𝑟 = 𝐺. 𝜃𝑛 
  

(7) 

𝑇𝑛 = 𝐾𝑖𝑖𝑎 
  

(8) 

Phần điện: 

𝑢 = 𝑅𝑖𝑎 + 𝐿𝑖̇̇𝑎 + 𝐾𝑒�̇�𝑟 (9) 

Trong đó: Ts là giá trị đầu ra cảm biến momen lái, 

Td là momen đánh lái của tài xế, Ta là momen trợ lực 

sau khi đi qua hộp giảm tốc , Tr là momen cản của trục 

lái phía trước, Tn là momen xoắn nội, Jm là momen 

quán tính quay giữa vô lăng và đầu vào trục lái, Jn 

quán tính quay tổng cộng của đầu trục lái và bánh răng 

cơ cấu lái, Ja là momen quán tính quay motor, Bm là 

hệ số cản đàn hồi giữa vô lăng và đầu vào trục lái, Ba 

là hệ số cản đàn hồi trục motor, ia là cường độ dòng 

điện cấp cho motor trợ lực, θm là góc xoắn vô lăng, θn 

là góc xoắn đầu ra trục lái, θr là góc xoắn của trục 

motor, R và L là điện trở và điện kháng các cuộn dây 

motor, G là tỷ số truyền hộp giảm tốc, Ki là hằng số 

momen, Ke là hằng số điện kháng. 

2.3. Mô hình điều khiển EPS 

Để xây dựng bộ điều khiển PID, coi hệ thống có 

người lái ảo, khi đó có thể xây dựng được mô hình bộ 

điều khiển này thông qua mô hình toán học sau đây: 

𝑈 = (𝑖𝑎
∗ − 𝑖𝑎)(𝐾𝑝 + 𝐾𝑡

1

𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠) (10) 

𝑖𝑎
∗ =

𝑇ℎ

𝐾𝑖𝐺
 (11) 

Trong đó:  

- 𝑖𝑎
∗ : Là giá trị cường độ dòng điện mục tiêu cấp 

cho motor để motor sinh ra momen cần thiết trợ giúp 

người lái. 

- 𝐾𝑝, 𝐾𝑡 , 𝐾𝑑: Là các hệ số của bộ điều khiển PID. 

Bộ điều khiển PID thực hiện so sánh giá trị của dòng 

điện yêu cầu với giá trị dòng điện thực tế của mô tơ 

trợ lực, từ đó thực hiện quy tắc điều khiển bám để đưa 

ra giá trị ngưỡng của điện áp đưa vào điều khiển motor 

trợ lực. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống có bộ điều khiển 

PID với phản hồi kín được thể hiện trên Hình 2 và sơ 

đồ cấu trúc nguyên lý điều khiển hệ thống lái có trợ 

lực điện - EPS được trình bày chi tiết hơn ở dưới đây. 

Mô hình cấu trúc điều khiển EPS dạng rút gọn 

được biểu diễn như Hình 3 và Hình 4. 

Trong quá trình điều khiển, điện áp cung cấp cho 

mô tơ điện trợ lực lái được giới hạn là 12V. 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lái trợ lực điện 

 

Hình 2. Mô hình điều khiển EPS 
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Giá trị cường độ dòng điện yêu cầu được tính toán 

bởi block MAPS ECU với công cụ Lookup Table từ 

đặc tính trợ lực lái được xây dựng như sau đây. 

3. Xây dựng đặc tính trợ lực điện 

3.1. Các thông số cơ bản của hệ thống trợ lực 

lái điện  

Đối tượng nghiên cứu được chọn là xe ô tô điện cỡ 

nhỏ Smart Fortwo. 

Momen trợ lực cần cung cấp tính theo công thức: 

𝑀𝑡𝑙 = 𝑅𝑣𝑙. 𝑃𝑡𝑙 (12) 

Trong đó 𝑃𝑡𝑙: Lực từ trợ lực lái điện hỗ trợ, bán 

kính vô lăng 𝑅𝑣𝑙 = 0,2m;   

Tỷ số truyền của hộp giảm tốc tại motor điện là: 

tl

ght

hgt m

M
i

M

  (13) 

Theo tài liệu [2]: 𝑖ℎ𝑔𝑡 = 15; 

Các thông số yêu cầu về mô tơ điện được tham 

khảo từ Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống lái xe điện 

cỡ nhỏ [3] như sau: 

- 𝑀𝑚,𝑚𝑎𝑥 =1,433 Nm; 

- 𝑊𝑚,𝑚𝑎𝑥 =1125 vòng/phút; 

- 
,max ,max ,max

.
m m m
P M W = 168,7W. 

Thông số của motor điện lấy từ tài liệu tham khảo 

[4] như Bảng 1. 

3.2. Xây dựng đặc tính trợ lực điện 

Đường đặc tính trợ lực điện sẽ biểu diễn mối quan 

hệ giữa tín hiệu đầu vào (Momen đánh lái trên vô lăng 

và vận tốc xe) và tín hiệu đầu ra (Momen trợ lực hoặc 

cường độ dòng điện cấp cho motor trợ lực). Trong quá 

trình lái xe, momen cản lái trên bánh lái sẽ giảm theo 

sự tăng vận tốc xe, vì vậy momen trợ lực của motor 

điện cũng phải giảm cùng với sự tăng vận tốc xe.  

Các loại đặc tính trợ lực điện có 3 loại theo biên 

dạng: Tuyến tính, gấp khúc và cong (như trong mô tả 

bên dưới). Trong đó, loại tuyến tính đơn giản và được 

sử dụng thông dụng nhất. Do đó bài báo sử dụng loại 

tuyến tính để làm đối tượng để nghiên cứu. 

Để xây dựng được đường đặc tính này, trên thực 

tế cần một số thông số từ thí nghiệm và thực nghiệm. 

Ngoài ra phải kết hợp kinh nghiệm nhiều năm trong 

thiết kế để các hãng xe đưa ra một đường đặc tính vừa 

đảm bảo yêu cầu mà vẫn tạo ra sự thoải mái cho người 

lái (công thức 14). Trong tính toán dưới đây của bài 

báo sẽ tham khảo theo tài liệu [4] để xây dựng. 

Th= {  

         0                    nếu 0 ≤ Td ≤ Td0

f(v).(Td -Td0)    nếu Td0≤ Td≤ Tdmax

 f(v).(Tdmax-Td0)      nếu Tdmax≤ Td

  (14) 

Trong đó:  

- 𝑇ℎ:  Momen xoắn yêu cầu (target) của motor 

điện phải cung cấp sau khi đi qua hộp giảm tốc; 

- 𝑇ℎ𝑚𝑎𝑥: Momen xoắn cực đại của mô tơ trợ lực 

điện. Theo công thức (13) ta có: 

𝑇ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑡𝑙𝑚𝑎𝑥 𝑐ầ𝑛 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 = 16,12 𝑁𝑚 

- 𝑇𝑑0: Momen đánh vô lăng từ người lái nhỏ nhất 

mà kể từ đó motor điện bắt đầu tạo ra momen trợ lực.  

Chọn 𝑇𝑑0 = 1 𝑁𝑚 tham khảo tài liệu [5, 6]. 

- 𝑇𝑑𝑚𝑎𝑥: Momen đánh vô lăng từ người lái mà 

khi đó motor đạt công suất lớn nhất. 𝑇𝑑𝑚𝑎𝑥 = 8Nm 

chọn theo kinh nghiệm, tham khảo tài liệu [5, 6] 

- f(v): Hằng số tương ứng với vận tốc của xe, được 

xác định như trong Bảng 2. 

 

Hình 3. Mô hình cấu trúc điều khiển EPS đơn giản 

 

Hình 4. Mô hình MAPS ECU 

Bảng 1. Thông số động cơ điện 

Loại motor điện  Chổi than 1 chiều 

Điện áp định mức 12V 

Dòng điện định mức 35A 

Tốc độ vòng quay  1210 rpm 

Momen xoắn 1.76 Nm 

 

Bảng 2. Hệ số tương ứng với các vận tốc khác nhau, 

được hiệu chỉnh trong thí nghiệm thực tế 

Vận 

tốc 

(km/h) 

0 10 20 30 40 60 80 

Hằng 

số f(v) 
3,16 2,15 1,85 1,5 1,3 1,05  0,72 
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Các loại đặc tính trợ lực điện được biểu diễn như 

Hình 5. 

Kết hợp với công thức (14) và các giá trị trong 

Bảng 2 ta xây dựng được đồ thị đường đặc tính trợ lực 

lái như Hình 6. 

4. Khảo sát sự đáp ứng của hệ thống trợ lực 

lái trong các điều kiện vận tốc khác nhau 

Từ những mô hình tính toán của các phần tử chính 

trong EPS đã được xây dựng, kết hợp với các thông 

số kỹ thuật thu thập được từ các tài liệu tham khảo ta 

tiến hành mô phỏng , và đạt được các kết quả dưới đây 

(Hình 7a-m, Hình 8). Để đánh giá khả năng làm việc 

của bộ điều khiển PID ta thực hiện các khảo sát khi 

giá trị Ts là dạng Sin signal và Ramp signal. Kết quả 

mô phỏng trong các điều kiện vận hành khác nhau về 

vận tốc được thể hiện trên Hình 7a-m.  

 

 

 

Hình 5. Các loại đặc tính trợ lực điện 

 

+ Loại tuyến tính 

 

+ Loại gấp khúc 

 

+ Loại đường cong 

 

Hình 6. Đồ thị đường đặc tính trợ lực lái điện 

+ V = 0 (km/h): 

 

Hình 7a. Giá trị đầu vào Ts dạng “Sin signal”  

tại V=0 (km/h) 

 

Hình 7b. Dòng điện và điện áp cấp cho motor 

tại V=0 (km/h) 

+ V = 20 (km/h): 

 
Hình 7c. Giá trị đầu vào Ts dạng “Sin signal”  

tại V=20 (km/h) 

 

Hình 7d. Dòng điện và điện áp cấp cho motor  

tại V=20 (km/h) 
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+ V = 80 (km/h): 

 
Hình 7e. Giá trị đầu vào Ts dạng “Sin signal” tại 

V=80 (km/h) 

+ V = 20 (km/h): 

 
Hình 7i. Giá trị đầu vào Ts dạng “Ramp signal”  

tại V=20 (km/h) 

 

Hình 7f. Dòng điện và điện áp cấp cho motor  

tại V=80 (km/h) 

 

Hình 7k. Dòng điện và điện áp cấp cho motor  

tại V= 20 (km/h) 

+ V = 0 (km/h): 

 
Hình 7g. Giá trị đầu vào Ts dạng “Ramp signal” tại 

V=0 (km/h) 

+ V = 80 (km/h): 

 

Hình 7n. Giá trị đầu vào Ts dạng “Ramp signal”  

tại V=80 (km/h) 

 

Hình 7h. Dòng điện và điện áp cấp cho motor  

tại V=0 (km/h) 

 
Hình 7m. Dòng điện và điện áp cấp cho motor  

tại V= 80 (km/h) 
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Hình 7 (a)~(f) cho thấy sự thay đổi cường độ dòng 

điện và điện áp cấp cho motor trợ lực thay đổi theo 

các vận tốc khác nhau. Tại thời điểm vận tốc V = 0 

(km/h) cường độ dòng điện max cấp cho motor là 

21,07 (A), điện áp max là 10,53 (V). Khi vận tốc V = 

20 (km) thì cường độ dòng điện max giảm rõ rệt còn 

12,33 (A), điện áp max lúc này còn 6,167 (V). Mức 

độ giảm của cường độ dòng điện được thấy rõ hơn khi 

xe đạt V = 80 (km/h), chỉ còn 4,8 (V) đối với cường 

độ dòng điện max và mức điện áp max chỉ 2,4 (V). 

Qua những kết quả trên, Vận tốc càng lớn thì cường 

độ dòng điện và điện áp càng giảm, điều đó đồng 

nghĩa momen trợ lực cũng giảm khi ở vận tốc cao. 

Quy luật trên hoàn toàn phù hợp với bản chất vật lý 

của hệ thống lái là khi vận tốc chuyển động của xe 

càng lớn thì momen cản lái càng nhỏ. 

Các kết quả tương tự cũng nhận được trong trường 

hợp tín hiệu đầu vào có dạng Ramp signal như trên 

Hình 7g-m. 

Sự thay đổi của momen đầu vào Ts theo momen 

cản Tr và theo momen trợ lực Ta được thể hiện trên 

Hình 8a-b. 

Trên Hình 8 (a)~(b), nếu lấy thí điểm tại vị trí thời 

gian t = 6 (s) khi vận tốc V = 0 (km/h) momen cản lái 

Tr có giá trị bằng 17,63 (Nm), momen trợ lưc Ta có 

giá trị bằng 12,63 (Nm) từ đó ta tính được momen 

người lái Ts = Tr - Ta = 5 (Nm) . Tương tự, khảo sát tại 

các khoảng vận tốc V= 20 (km/h), tính toán và đo được 

các giá trị: Tr = 12.36 (Nm), Ta = 7,39 (Nm), Ts = 4.97 

(Nm). Đồng thời tại thời điểm đó và vận tốc        

V = 80 (km/h), các giá trị đo và tính toán được như 

sau: Tr = 7,88 (Nm), Ta = 2,88 (Nm), Ts = 5 (Nm). Qua 

các giá trị khảo sát và tính toán, cho thấy momen 

người lái thay đổi rất nhỏ dù ở các khoảng vận tốc 

khác nhau. Điều đó thể hiện khả năng làm việc tốt của 

trợ lực và cũng làm nổi bật lên ưu điểm vượt trội của 

trợ lực lái điện. 

Từ các kết quả trên Hình 7 (a)~(m), khi các giá trị 

đầu vào dạng “Sin signal” và dạng “Ramp signal” 

momen trợ lực lái (Ta) sinh ra biến thiên theo momen 

cản lái (Tr) ở các tốc độ chuyển động của xe khác nhau. 

Có thể thấy momen của người lái (Ts) nhỏ hơn rất 

nhiều so với momen cản trục lái (Tr) và khi vận tốc 

tăng, momen cản lái giảm dần(Tr) và momen trợ lực 

cũng (Ta) cũng giảm dần, và Ta có thể thay đổi theo 

thay đổi của momen người lái (Ts) theo thời gian. Như 

vậy, trong quá trình lái xe có sử dụng trợ lực lái điện 

sẽ đảm bảo cho việc đánh lái nhẹ nhàng ở tốc độ thấp 

và có được cảm giác lái tốt ở tốc độ cao. 

Việc tổng hợp toàn bộ kết quả mô phỏng cho thấy 

rằng: thuật toán điều khiển EPS dùng PID cho phép 

tạo ra momen trợ lực tùy biến theo các điều kiện vận 

tốc khác nhau của xe. Điều đó sẽ làm cho người lái xe 

có cảm giác lái tốt hơn và nâng cao tính an toàn 

chuyển động. 

5. Kết luận  

Trợ lực lái tốt phải đảm bảo việc đánh lái nhẹ 

nhàng ở các dải vận tốc khác nhau. Bài báo này đã xây 

dựng mô hình động lực học của hệ thống trợ lực lái 

điện với thuật toán điều khiển PID đáp ứng được yêu 

cầu về momen trên vành lái trong các dải vận tốc khác 

nhau của ô tô. Thông qua việc khảo sát tín hiệu 

momen đầu vào hệ thống lái theo các quy luật khác 

nhau dạng Ramp và Sin tại các giá trị vận tốc khác 

nhau có thể kết luận về khả năng đáp ứng của thuật 

toán điều khiển PID đã được xây dựng. Sự tùy biến 

của momen trợ lực trong khoảng từ 12,63Nm đến 

2,88Nm tương ứng với các vận tốc xe từ 0km/h đến 

80km/h sẽ mang lại cảm giác lái ổn định hơn cho 

người lái xe và nâng cao tính an toàn khi tham gia giao 

thông. 

 

 

Hình 8a. Đồ thị momen cản lái với các vận tốc  

khác nhau 

 

 

Hình 8b. Đồ thị momen trợ lực với các vận tốc  

khác nhau 

 



 

 217 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Xiaolin Zhang and Jiming Ma, Design and 

Simulation of Electric Power Steering System, 

Computer Simulation.Beijing, Vol.31, pp.175-178, 

March 2014. 

[2] Nguyễn Trọng Hoan, Thiết kế tính toán ô tô, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2019. 

[3] Trịnh Nhật Tân, Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống 

lái xe điện cỡ nhỏ, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2021. 

[4] G. H. S. S. Y. M. Yuji Kozaki, Electric Power 

Steering (EPS), Steering Technology Department, 

Automotive Technology Center, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] Y. W. Shaoyun Zhang, Study of Electric Power 

Steering System, China: International Conference 

on Computer Science and Intelligent 

Communication, 2015. 

[6] S. C. Huaiquan ZANG, Electric Power Steering 

Simulation Analyze Based on Fuzzy PID, Journal 

of Computational Information Systems, 2011.  

 

 Ngày nhận bài:  01/7/2021 

Ngày nhận bản sửa: 05/8/2021 

Ngày duyệt đăng: 15/8/2021 



 

 

 

218 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC ĐẾN DAO ĐỘNG  

CỦA Ô TÔ TOYOTA VIOS 1.5G KHI QUA GỜ GIẢM TỐC 

STUDY ON THE EFFECTS OF SPEED TO OSCILLATION OF TOYOTA 
VIOS 1.5G WHILE OVER SPEED HUMPS 

NGUYỄN THANH TÙNG*, KHẤU TẤN PHÁT, NGUYỄN HOÀNG NHÂN  

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long  

*Email liên hệ: tungnt@vlute.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng 

của vận tốc đến dao động của ô tô Toyota Vios 

1.5G khi qua gờ giảm tốc. Tác giả sử dụng phương 

pháp tách cấu trúc hệ nhiều vật MBS và phương 

trình Newton-Euler để thiết lập hệ phương trình 

động lực học ô tô Toyota Vios 1.5G. Sử dụng phần 

mềm Matlab-simulink để khảo sát ảnh hưởng của 

vận tốc đến dao động của ô tô Toyoya Vios 1.5G 

khi qua gờ giảm tốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

để đảm bảo độ êm dịu chuyển động, an toàn động 

lực học và tuổi thọ ô tô thì khi ô tô Toyota Vios 

1.5G chạy qua gờ giảm tốc có chiều cao 0.06m và 

chiều dài mấp mô 2,5m thì tốc độ chuyển động của 

ô tô phải nhỏ hơn 40km/h. 

Từ khóa: Dao động ô tô, êm dịu chuyển động, gờ 

giảm tốc, mấp mô đơn hình sin. 

Abstract 

The article presents the results of research on the 

influence of speed on the vibration of Toyota Vios 

1.5G cars when passing the speed humps. The 

author uses the method of separating the structure 

of the MBS system and the Newton-Euler equation 

to establish the Toyota Vios 1.5G car dynamics 

equation system. Using Matlab-simulink software 

to investigate the effect of speed on vibration of 

Toyoya Vios 1.5G car when passing speed humps. 

The research results show that, in order to ensure 

the smoothness of movement, dynamic safety and 

car life, when the Toyota Vios 1.5G car runs 

through the speed bump with a height of 0.06m 

and a bumpy length of 2.5m, then the speed of the 

car must be less than 40km/h. 

Keywords: Car oscillation, smooth motion, speed 

bump, simple sinusoidal bump. 

1. Đặt vấn đề 

Khi ô tô chạy vào khu vực đông dân cư hoặc qua 

các giao lộ thì cần giảm tốc độ để đảm bảo an toàn 

giao thông. Do đó, tại các giao lộ hay bắt đầu vào khu 

đông dân cư người ta thường lắp các gờ giảm tốc dưới 

đường để cảnh báo cho lái xe giảm tốc độ nhằm giảm 

thiểu tối đa tai nạn giao thông. Khi xe chuyển động 

qua gờ giảm tốc với các tốc độ khác nhau thì dao động 

thay đổi liên tục, có thể dẫn đến mất ổn định chuyển 

động do xảy ra hiện tượng trượt quay bánh xe và độ 

êm dịu chuyển động vượt quá ngưỡng chịu đựng của 

con người. Vì vậy, tác giả xây dựng mô hình động lực 

học và khảo sát dao động ô tô Toyota Vios 1.5G để 

xác định mức độ ảnh hưởng của tốc độ chuyển động 

đến dao động và độ êm dịu của ô tô Vios 1.5G. Từ đó 

đưa ra lời khuyên cho người sử dụng lựa chọn vận tốc 

phù hợp nhất khi chạy qua gờ giảm tốc để đảm bảo 

tuổi thọ của ô tô và độ êm dịu cho hành khách. Bài 

báo sử dụng tiêu chuẩn ISO 2631-1:1997 để đánh giá 

dao động và độ êm dịu chuyển động của ô tô. Theo 

tiêu chuẩn ISO 2631-1:1997 thì có thể sử dụng tiêu 

chí gia tốc thẳng đứng cực đại 
,maxSZ và tiêu chí bình 

phương gia tốc trung bình 
,S tbZ để đánh giá dao động 

và độ êm dịu chuyển động của ô tô, cụ thể như sau:  

2

,max 1,6 /SZ m s và 2

, 0,16 /S tbZ m s rất êm dịu. 

2 2

,max1,6 / 3,15 /Sm s Z m s  và 2

,0,16 / S tbm s Z  

20,315 /m s êm dịu. 

2 2

,max3,15 / 6,3 /Sm s Z m s  và 20,315 /m s   

2

, 0,63 /S tbZ m s ngưỡng chịu đựng. 

2

,max 6,3 /SZ m s  và  2

, 0,63 /S tbZ m s quá mức 

chịu đựng. 

2. Mô hình động lực học 

Để nghiên cứu dao động ô tô Toyota Vios 1.5G, 

tác giả xây dựng mô hình không gian mô tả động lực 

học ô tô như Hình 1.  

Ô tô Toyota Vios 1.5G là hệ nhiều vật có cấu trúc 

phức tạp gồm khối lượng được treo và khối lượng 

không được treo nối với nhau qua hệ thống treo nhíp, 
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được mô tả bằng các nội lực hệ thống treo là các hàm 

phi tuyến. Tác giả sử dụng phương pháp tách cấu trúc 

hệ nhiều vật MBS để thiết lập mô hình động lực học 

ô tô Toyota Vios 1.5G. Bài báo này chia ô tô 1.5G 

thành 4 vật (khối lượng) cơ bản như sau:  

(i) Khối lượng được treo của ô tô (ms) có 3 chuyển 

động gồm chuyển động tịnh tiến theo phương Z là (Zs), 

chuyển động xoay quanh trục X một góc là (θsx), 

chuyển động xoay quanh trục Y một góc là (θsy);  

(ii) Khối lượng không được treo cầu trước bên 

phải (mu1) chuyển động tịnh tiến theo phương Z là Zu1;  

(iii) Khối lượng không được treo cầu trước bên trái 

(mu2) chuyển động tịnh tiến theo phương Z là Zu2;  

(iv) Khối lượng không được treo cầu sau (mu3) 

chuyển động tịnh tiến theo phương Z là Zu3 và chuyển 

động xoay quanh trục x một góc là (θu3). 

Tác giả sử dụng phương pháp tách cấu trúc và 

phương trình Newton-Euler để thiết lập hệ phương 

trình dao động ô tô gồm 7 phương trình như sau: 

Phương trình chuyển động tịnh tiến của khối lượng 

được treo theo phương thẳng đứng z: 

   

   

1 1 u1 u2 1 1 u1 u2

2 2 u3 2 2 u3

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

s s Lx s sy Lx s sy

Lx s sy Lx s sy

m K Z l Z Z C Z l Z Z

K Z l Z C Z l Z

Z  

 

        

     

(1) 

Phương trình chuyển động quay của khối lượng 

được treo quanh trục y (góc lắc dọc của thân xe) là: 

   

 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

˙

32 2 2 2 2 2 3

2 2 2 2

2 2 2 2 2

sy sy Lx s sy u u Lx s sy u u

uLx s sy Lx s sy u

J K l Z l Z Z C l Z l Z Z

K l Z l Z C l Z l Z

 







        

 
      

 

(2) 

Phương trình chuyển động quay của khối lượng 

được treo quanh trục x (góc lắc ngang của thân xe) là:  

   

   

2 21 2 1 21 1

2 22 2

J K d d Z Z C d d Z Zsx u u sx u usx Lx Lx

K d d C d dLx sx L

sx

x sx



 

       

 

  (3) 

Phương trình chuyển động tịnh tiến theo phương 

thẳng đứng của khối lượng không được treo cầu trước 

độc lập bên phải là: 

   

 

1 1 1 1u1 u1 1 1

.

1 1 11111 1

m K Z Z l d C Z Z l du s sy sx u s sy sxLx Lx

K Z C Z hhu uL L

Z            

 
    

 

(4) 

Phương trình chuyển động tịnh tiến theo phương 

thẳng đứng của khối lượng không được treo cầu trước 

độc lập bên trái là: 

   2 1 2 1u2 u2 1 1

.
) ( )2

.
( 121 1 2 12

m K Z Z l d C Z Z l du s sy sx u s sy sxLx Lx

K C Z hhuL

Z

Z
L u

           

   

(5) 

Phương trình chuyển động tịnh tiến theo phương 

thẳng đứng của khối lượng không được treo cầu sau 

phụ thuộc là: 

   

 

2 23 2 3 2u3 u3 2 2

. .

3 3 2121 222 2

m K Z Z l C Z Z lu s sy u s syLx Lx

K Z C Z hh hu u

Z

L L

        

 
     

 

(6) 

 

Hình 1. Mô hình động lực học ô tô Toyota Vios 1.5G 

Bảng 1. Thông số khảo sát 

Tên gọi 
Ký 

hiệu 

Đơn  

vị 

Giá 

 trị 

Khối lượng được treo ms kg 1100 

Moment quán tính khối lượng 

được treo quanh trục x 
Jsx kgm2 606,1 

Moment quán tính khối lượng 

được treo quanh trục y 
Jsy kgm2 4192 

Khối lượng không được treo cầu 

trước  

mu1, 

mu2 
kg 

90 

90 

Khối lượng không được treo cầu sau  mu3 kg 180 

Độ cứng bộ phận đàn hồi phía 

trước và phía sau 

CLx1 

CLx2 

N/m 
16000 

16000 

Độ cứng của lốp phía trước và 

phía sau 

CL1 

CL2 
N/m 

160000 

160000 

Hệ số cản giảm chấn phía trước 

và phía sau 

KLx1 

KLx2 
Ns/m 

910 

910 

Hệ số cản lốp phía trước và phía 

sau 
KL1 Ns/m 

14000 

14000 

Khoảng cách hai điểm liên kết 

bánh xe trái, phải 
B m 1.475 

Khoảng cách từ tâm khối lượng 

được treo đến tâm điểm chịu lực 

trước và phía sau 

l1 

l2 
m 

1,7 

0,845 
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Phương trình chuyển động lắc của khối lượng 

không được treo cầu sau ô tô quanh trục x (góc lắc 

ngang của cầu sau ô tô) là: 

2 2
2 ( ) 2 ( )

3 3 2 3 2 3

. .
(2 ) (2 )21 222 3 2 3 21 22

J K d u s C d u s
u u Lx x Lx x

K B u B C B B h hh h
L L u

  

 

     

     

(7) 

3. Kết quả khảo sát 

Tác giả sử dụng phần mềm Matlab-Simulink để 

khảo sát dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G. Sử dụng 

mấp mô đơn dạng sin làm hàm đầu vào cho mô hình 

khảo sát như Hình 2. Mấp mô lệch pha giữa 2 bên có 

kết cấu đơn giản, được sử dụng khá phổ biến, chiều 

cao của mấp mô được tính theo công thức sau: 

1
1 cos 2 0

2( )

0 0 ,

x
H khi x L

Lh x

khi x x L


   

     
   


 

(8) 

Với vận tốc không đổi của xe là v thì chiều cao 

mấp mô theo thời gian được tính theo công thức: 

1
1 cos 2 0

2( )

0 0 ,

vt
H khi vt L

Lh t

khi vt vt L


   

     
   


 

(9) 

Trong đó:   

H - chiều cao mấp mô cực đại, (m); 

L - chiều dài mấp mô, (m); 

v - vận tốc chuyển động của xe, (m/s); 

t - thời gian qua mấp mô, (s). 

Hình 3 đến Hình 6 là đồ thị chuyển vị thẳng đứng 

của thân xe, gia tốc thẳng đứng thân xe, góc lắc dọc 

thân xe, góc lắc ngang thân xe khi ô tô chạy qua mấp 

mô hình sin có chiều cao 0,06m, chiều dài mấp mô 

2,5m ở vận tốc 40km/h. 

Từ Hình 4 ta thấy khi ô tô đi mấp mô lệch pha giữa 

2 bên có chiều cao 0,06m, chiều dài mấp mô 2,5m với 

vận tốc khảo sát 40km/h thì gia tốc cực đại 
2 2

,max 5.5 / 6.3 /sZ m s m s   và bình phương gia tốc 

trung bình 
2 2

, 0.3 / 0,315 /s tbZ m s m s  nên ô tô làm 

việc đảm bảo độ êm dịu chuyển động, không gây mệt 

mỏi cho người ngồi trên xe và đảm bảo tuổi thọ ô tô [4]. 

Hình 7 đến Hình 10 là đồ thị chuyển vị thẳng đứng 

của thân xe, gia tốc thẳng đứng thân xe, góc lắc dọc 

thân xe, góc lắc ngang thân xe khi ô tô đi qua mấp mô 

hình sin có chiều cao 0,06m, chiều dài mấp mô 2,5m 

với vận tốc khảo sát 60km/h.  

Quan sát Hình 8 ta thấy khi ô tô đi qua mấp mô 

hình sin có chiều cao 0,06m, chiều dài mấp mô 2,5m 

với vận tốc khảo sát 60km/h thì gia tốc cực đại và bình 

phương gia tốc trung bình nên dao động của ô tô vượt 

quá giới hạng cho phép đánh giá về độ êm dịu chuyển 

động và hư hỏng xe khi đi qua mấp mô trên [4]. 

 

x y

z

H

 

Hình 2. Mấp mô đơn dạng sin 

 

Hình 3. Chuyển vị thân xe Zs khi V=40km/h 

 

Hình 4. Gia tốc thân xe 
SZ  khi V=40km/h 

 

Hình 5. Góc lắc dọc thân xe 𝜽𝒔𝒚 khi V=40km/h 

 

Hình 6. Góc lắc ngang thân xe 𝜽𝒔𝒙 khi V=40km/h 
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Hình 11 đến Hình 14 là đồ thị chuyển vị thẳng 

đứng của thân xe, gia tốc thẳng đứng thân xe, góc lắc 

dọc thân xe, góc lắc ngang thân xe khi ô tô đi qua mấp 

mô hình sin có chiều cao 0,06m, chiều dài mấp mô 

2,5m với vận tốc khảo sát 80km/h.  

Theo Hình 12 ta thấy khi ô tô đi qua mấp mô 

lệch pha giữa 2 bên có chiều cao 0,06m, chiều dài 

mấp mô 2,5m với vận tốc khảo sát 60km/h thì gia 

tốc cực đại và bình phương gia tốc trung bình nên 

dao động của ô tô vượt quá giới hạng cho phép đánh 

giá về độ êm dịu chuyển động và hư hỏng xe khi đi 

qua mấp mô này [4]. 

 

 

4. Kết luận  

Để đảm bảo độ êm dịu chuyển động, an toàn động 

lực học và tuổi thọ của ô tô Toyota Vios 1.5G thì khi 

lái ô tô mấp mô lệch pha giữa 2 bên có chiều cao 

0,06m, chiều dài mấp mô 2,5m tài xế phải cho xe chạy 

chậm ở tốc độ từ 40km/h trở lại. Nếu chạy qua mấp 

mô lệch pha giữa 2 bên có chiều cao 0,06m, chiều dài 

mấp mô 2,5m ở tốc độ trên 40km/h thì ô tô sẽ dao 

động mạnh vượt quá giới hạn cho phép và khả năng 

chịu đựng của con người, ô tô không đảm bảo an toàn 

chuyển động và tuổi thọ của ô tô sẽ giảm. 

 

 

 
Hình 7. Chuyển vị thân xe Zs khi V=60km/k 

 

Hình 8. Gia tốc thân xe 
SZ khi V=60km/h 

 
Hình 9. Góc lắc dọc thân xe 𝜽𝒔𝒚 khi V=60km/h 

 
Hình 10. Góc lắc ngang thân xe 𝜽𝒔𝒙 khi V=60km/h 

 

Hình 11. Chuyển vị thân xe Zs khi V=80km/h 

 

Hình 12. Gia tốc thân xe 
SZ  khi V=80km/h 

 

Hình 13. Góc lắc dọc thân xe 𝜽𝒔𝒚 khi V=80km/h 

 

Hình 14. Góc lắc ngang thân xe 𝜽𝒔𝒙 khi V=80km/h 
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Tóm tắt 

Bài báo tập trung phân tích và so sánh đặc tính 

làm việc của giảm chấn từ trường đối với hai mô 

hình tham số Dahl và Bou-wen. Việc xác định các 

thông số mô phỏng trên hai mô hình Dahl và Bou-

wen được thực hiện thủ công, đánh giá tính chính 

xác các thông số này bằng cách so sánh với thực 

nghiệm xác định đặc tính của giảm chấn trên thiết 

bị đo chuyên dụng. Ngoài ra, bài báo còn đánh 

giá hiệu quả dập tắt dao động của giảm chấn từ 

trường trên mô hình hệ thống treo ¼ khi sử dụng 

đầu vào là mấp mô mặt đường dạng bậc. Từ đó, 

nhóm tác giả đưa ra mô hình tham số sử dụng 

trong mô phỏng hoạt động của hệ thống treo sử 

dụng giảm chấn từ trường. 

Từ khóa: Giảm chấn từ trường, mô hình Dahl, mô 

hình Bou-wen, hệ thống treo ¼. 

Abstract 

This paper analyzes and compares the features of 

magnetic dampers using Dahl and Bouc-Wen 

models. The simulated parametric identification 

of the Dahl and Bouc-Wen is made manually. The 

accuracy of these parameters is evaluated by 

comparing with the experiment data.  In 

addition, the paper evaluates the oscillation killer 

efficiency of the magnetic damper in the ¼ 

suspension system model with step input. Then, 

the parametric model in the simulation of 

suspension system using magneto-rheological 

dampers will be demonstrated. 

Keywords: Magneto-rheological dampers, Dahl 

model, Bouc-Wen model, quarter-car model. 

1. Mở đầu 

Một số vật liệu thông minh có khả năng chuyển từ 

thể lỏng sang thể rắn gần như ngay lập tức khi đặt gần 

nam châm. Chất lỏng Magneto Rheological (MR) là 

loại chất lỏng lưu biến trong đó các đặc tính của nó 

được kiểm soát bằng cách thay đổi từ tính kích thích 

bên ngoài. Việc phát hiện ra chất lỏng MR được công 

nhận bởi Rabinow (1948) tại Cục Tiêu chuẩn Quốc 

gia Hoa Kỳ. Các hạt trong chất lỏng MR có phạm vi 

từ 3÷5 micron, là các hạt từ tính (chủ yếu là sắt) lơ 

lửng trong chất lỏng như dầu khoáng, dầu tổng hợp, 

nước hoặc etylen glycol,... Chất lỏng đóng vai trò là 

môi trường phân tán, đảm bảo sự đồng nhất của các 

hạt trong chất lỏng. Các chất phụ gia (bao gồm chất 

ổn định và chất hoạt động bề mặt) cũng được sử dụng 

trong chất lỏng MR để ngăn chặn sự lắng xuống do 

tác dụng của trọng trường và thúc đẩy sự ổn định của 

các hạt, các chất ổn định để giữ các hạt lơ lửng trong 

chất lỏng.  

Khi không có từ trường xuyên qua chất lỏng MR, 

các hạt màu sẽ phân tán ngẫu nhiên trong môi trường 

(Hình 1a). Khi có từ trường, các hạt bắt đầu chuyển 

động để tự sắp xếp dọc theo đường của từ thông. Hình 

1b và Hình 1c cho thấy sự hình thành các chuỗi kim 

loại, tạo ra độ nhớt lớn hơn (Ashwani và Mangal, 

2010a). Vì sự thay đổi này gần như xảy ra ngay lập 

tức, nên chất lỏng MR là giải pháp hiệu quả cho các 

ứng dụng điều khiển theo thời gian thực, như: giảm 

chấn, phanh, ly hợp, giá đỡ động cơ,…  

Việc nghiên cứu hoạt động của giảm chấn MR 

thực chất là quan sát vòng từ trễ trong các vật liệu từ 

tính, từ hóa hoặc chất lỏng lưu biến từ tính. Trong các 

nghiên cứu [1-5], chất lỏng MR sử dụng trong thiết kế 

bộ giảm chấn, các nghiên cứu này tập trung vào 

nghiên cứu mô hình tham số biểu diễn hoạt động của 

giảm chấn MR. Trong nghiên cứu [7], mô hình giảm 

chấn MR được mô phỏng thông qua mô hình Bouc-

 

Hình 1. Minh họa về sự hoạt động của chất lỏng MR  
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Wen kết hợp với bộ điều khiển PID tự điều chỉnh cho 

mô hình hệ thống treo tích cực. Các nghiên cứu chưa 

có thực nghiệm xác định tính chính xác của mô hình 

mô phỏng, do xác định các tham số vòng trễ khá phức 

tạp, vì vậy cần thêm các nghiên cứu lý thuyết kết hợp 

thực nghiệm trong việc xác định đặc tính giảm chấn 

MR. 

Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra hai mô hình 

tham số trong mô phỏng giảm chấn MR, việc thử 

nghiệm và đánh giá các thông số vòng lặp trễ được 

thực hiện trên thiết bị xác định đặc tính giảm chấn, đối 

tượng sử dụng là giảm chấn MR của hệ thống treo 

trước, sử dụng trên ô tô Honda Acurra 2011 do tập 

đoàn BWI sản xuất. Ngoài ra, nhóm tác giả lựa chọn 

mô hình giảm chấn MR trong mô phỏng so sánh hiệu 

quả dập tắt của giảm chấn MR trên mô hình hệ thống 

treo ¼ dưới tác dụng của các dòng điện điều khiển 

khác nhau. 

2. Mô hình giảm chấn MR 

2.1. Mô hình giảm chấn MR theo Bouc-Wen 

Giảm chấn MR theo Bouc-Wen là một tổ hợp bao 

gồm: phần tử lò xo (độ cứng k1), giảm chấn thụ động 

(hệ số cản giảm chấn c1) và mô hình tham số trễ Bouc-

Wen, trong đó mô hình tham số trễ Bouc-Wen lại bao 

gồm các phần tử tương tự nhưng nhỏ hơn như: lò xo 

(độ cứng k0), giảm chấn thụ động (hệ số cản giảm chấn 

c0) và vòng lặp Bouc-Wen. Sơ đồ biểu diễn mô hình 

giảm chấn MR theo Bouc-Wen được biểu thị như 

Hình 2. 

Phương trình xác định lực giảm chấn như sau: 

 
1 1 0( )F c y k x x     (1) 

Với x: Dịch chuyển của giảm chấn; y: Dịch 

chuyển của giảm chấn theo vòng lặp Bouc-Wen; k1: 

Đại diện cho độ cứng của bộ tích năng (phần tử khí); 

c0 và c1 đại diện cho sự giảm chấn tương ứng được 

quan sát ở mức vận tốc cao và thấp, k0 biểu thị kiểm 

soát độ cứng ở vận tốc lớn và x0 dịch chuyển piston 

do ảnh hưởng của bộ tích năng, giá trị của vòng lặp 

trễ:,,,n. 

Vận tốc y được xác định theo công thức: 

  0 0

0 1

1
(y z c x k x y

c c
   


 (2) 

Mối quan hệ giữa các tham số , c0, c1 và điện áp 

điều khiển u là tuyến tính:  

0 0 0

1 1 1

a b

a b

a b

u

c c c u

c c c u

   


 
  

  (3) 

Biến z được xác định: 

   
1n n

z x y z z x y z A x y 


        

2.2. Mô hình giảm chấn MR theo Dahl 

Mô hình giảm chấn MR theo Dahl được Dahl đề 

xuất độc lập để mô tả diễn biến của ma sát và được 

Bouc (1971) xây dựng để thể hiện các hiện tượng trễ. 

Mô hình Dahl được sử dụng trong nghiên cứu này dựa 

trên mô hình được đề xuất bởi Aguirre et al (2008). 

Mô hình Dahl được thể hiện trong Hình 3. 

Lực giảm chấn bị ảnh hưởng bởi các tham số hình 

dạng vòng lặp trễ (K, Kwa, Kwb) và hệ số trễ động (w).  

Phương trình (4) và (5) mô tả mô hình Dahl:  

 ( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( )x wf t v t x t v t w t    (4) 

  ( ) [ ( )] ( ) ( ) ( )w t v t x t x t w t   (5) 

Trong đó: f(t): Lực giảm chấn; ( )x t : Vận tốc 

piston; v(t): Dòng điện điều khiển; w: Mô tả diễn biến 

phi tuyến của giảm chấn; (t): Thời gian; hệ số ma sát 

nhớt Kx, hệ số ma sát khô Kw và tham số  phụ thuộc 

Bảng 1. Thông số mô hình Bouc-Wen 

Tham số Giá trị Đơn vị 

k0 300 N/m 

A;;;n 1;0;1;2  

I 0.25 A 

C0a;C0b;0a;0b  
4400; 442; 

10872; 9616 
 

 

 

Hình 2. Mô hình Bouc-Wen 

 

Hình 3. Mô hình Dahl 
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vào dòng điện. 

Khi dịch chuyển đủ lớn thì ( ) 1w t  , (4) trở 

thành: 

( ) [ ( )] ( ) [ ( )]x d wf t v t x t v t     (6) 

3. Mô hình toán học hệ thống treo ¼  

3.1. Mô hình hệ thống treo ¼  

Mô hình hệ thống treo ¼ thụ động và bán tích cực 

được thể hiện trên Hình 4. Các phương trình chuyển 

động của hệ thống được thể hiện theo công thức (7) 

và (8). 

a. Hệ thống treo thụ động 

( ) ( ) 0

( ) ( )

s s s s u s s u

u u s s u s s u u u u

m z c z z k z z

m z c z z k z z k z k r

    


     

(7) 

b. Hệ thống treo bán tích cực 

( ) ( )

( ) ( )

s s s s u s s u

u u s s u s s u u u u

m z c z z k z z f

m z c z z k z z k z f k r

    


       

(8) 

Trong đó: , ,s s sz z z : Dịch chuyển, vận tốc và gia 

tốc của khối lượng được treo; , ,u u uz z z : Dịch 

chuyển, vận tốc và gia tốc của khối lượng không được 

treo; ks,ku: Độ cứng của phần tử lò xo và độ cứng của 

lốp; cs: hệ số cản giảm chấn; r: Biên dạng mặt đường; 

f: Lực do bộ điều khiển. Giá trị các thông số trong mô 

hình ¼ được thể hiện trong Bảng 3. 

 

 

3.2. Mô hình hóa hệ thống treo ¼ có giảm chấn MR 

Sơ đồ hệ thống treo ¼ có trang bị giảm chấn MR 

được thể hiện như Hình 5. Trên mô hình phần tử giảm 

chấn thụ động được thay thế bằng giảm chấn MR và 

hệ số cản giảm chấn cs không được thể hiện nữa. Vì 

vậy, lúc này hệ thống treo chỉ còn 2 thông số là ks và 

fMR (fMR: Lực đầu ra của giảm chấn MR). 

Từ phương trình (8) kết hợp với giảm chấn MR ta 

có phương trình như sau: 

( )

( ) ( )

s s s s u MR

u u s s u t u r MR

m z k z z f

m z k z z k z z f

   


      

(9) 

Trong đó: fMR: Lực do giảm chấn MR sinh ra. 

4. Thực nghiệm xác định đặc tính giảm chấn MR 

4.1. Sơ đồ thiết bị 

Thiết bị thí nghiệm được chế tạo tại Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội. Thiết bị hoạt động đảm bảo 

độ chính xác, êm và tin cậy. Hình dáng tổng thể thiết 

bị được biểu thị trên Hình 6. 

 

Bảng 2. Tham số trong mô hình Dahl  

Tham số Giá trị Đơn 

vị 

Dòng điện điều khiển: i 1  A 

Tham số trễ: k, kwa, kwb,  5; 80; 80; 1500  

 

 

a) Thụ động       b) Bán thụ động 

Hình 4. Mô hình hệ thống treo ¼ 

Bảng 3. Thông số hệ thống treo ¼  

Tham số Giá trị Đơn vị 

ms 450 kg 

mu 48 kg 

ks 28500 N/m 

kt 293900 N/m 

cs 2700 Ns/m 

 

 
Hình 5. Mô hình hệ thống treo ¼ với giảm chấn MR 
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4.2. Kết quả thực nghiệm 

Thực nghiệm xác định lực cản giảm chấn với đầu 

vào là dao động hình sin biên độ 5cm, pha dao động 

2. Dao động được tạo ra do cơ cấu trục khuỷ - thanh 

truyền. Việc xác định chuyển vị và vận tốc dao động 

thông qua Encoder, lực giảm chấn được đo bằng 

Loadcell. Kết nối bộ đo và máy tính qua cổng USB, 

giao diện hiển thị 3 đặc tính: F-t, F-v, F-x. Kết quả 

được lưu dưới dạng file excel. Kết quả đo thực nghiệm 

thể hiện trên Hình 7. 

Nhận xét: Ở mỗi chu kì dao động, biên độ của lực 

giảm chấn tăng theo giá trị dòng diện kích thích, khi 

dòng điện tăng từ 0,1A lên 1A thì lực giảm chấn từ 

200N lên 380N, điều này cho thấy sự ảnh hưởng của 

dòng điện đến đặc tính làm việc của giảm chấn ở các 

giá trị dòng điện là khác nhau. Khi tăng dòng điện kích 

thích thì lực ở trạng thái trả của giảm chấn tăng mạnh 

với độ biến thiên lớn, nhưng ở chu kì nén, lực chỉ thay 

đổi trong phạm vi rất nhỏ (từ -207N đến -234N). Điều 

này cho thấy dòng điện có ảnh hưởng lớn đến quá 

trình trả của giảm chấn. 

5. Mô phỏng hệ thống treo ¼ có trang bị giảm 

chấn MR 

5.1. Đánh giá mô phỏng với thực nghiệm 

Mô phỏng và thực nghiệm sử dụng tín hiệu giả lập 

đầu vào dạng hình sin, biên độ 5cm, tần số 2. Kết 

quả so sánh giữa mô phỏng với thí nghiệm ở dòng điện 

điều khiển 0,25A được biểu thị trên Hình 8. 

Kết quả trên đồ thị cho thấy, đặc tính giảm chấn 

theo mô hình Bouc-Wen cho kết quả gần với thực 

nghiệm hơn so với mô hình Dahl. Vì vậy, trong các 

 

Hình 6. Thiết bị thí nghiệm động lực học giảm chấn 

1. Động cơ; 2. Bộ piston xylanh; 3. Giảm chấn MR; 4. 

Hộp giảm tốc; 5.Trục khuỷu; 6. Cảm biến lực loadcell; 

7. Hộp điều khiển; 8. Encoder; 9. Công tắc nguồn;  

10. Bộ cấp nguồn. 

 

a) F-t 

 

b) F-v 

 

c) F-x 

Hình 7. Đặc tính lực ứng với dòng điện cấp khác nhau 

 

a) F-t 

 

b) F-v 

Hình 8. Đặc tính giảm chấn giữa mô phỏng và thực 

nghiệm ở dòng điện điều khiển 0,25V 
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nghiên cứu về giảm chấn MR, nên sử dụng mô hình 

tham số Bouc-Wen, các thông số mô phỏng trong mô 

hình Bouc-Wen theo Bảng 1 là tương đối phù hợp. 

5.2. Mô phỏng hoạt động của hệ thống treo ¼ 

có trang bị giảm chấn MR 

Để đánh giá hoạt động của hệ thống treo có trang 

bị giảm chấn MR, chúng tôi xây dựng phương án mô 

phỏng như Bảng 4. Trong phạm vi nghiên cứu này 

chúng tôi sử dụng xung đầu vào tác động theo dạng 

xung vuông để xem xét phản ứng của hệ thống treo 

đến dao động của thân xe dưới tác dụng của các dòng 

điện cấp vào giảm chấn MR khác nhau. Tiêu chí đánh 

giá là biên độ dao động lớn nhất của thân xe. 

Kết quả mô phỏng được trình bày trong Hình 9. 

Đặc tính F-v, F-x được thể hiện trên Hình 10. 

Nhận xét: Hiệu quả dập tắt dao động của thân xe 

khi có dòng điện điều khiển vào giảm chấn cao hơn 

hẳn so với khi không điều khiển (thụ động). Ứng với 

dòng điện điều khiển nhỏ thì biên độ dao động được 

giảm nhiều nhưng tần số dao động vẫn còn lớn, càng 

tăng dòng điện điều khiển thì khả năng dập tắt dao 

động càng cao, cả về mặt biên độ và tần số. Mặt khác, 

khi không cấp dòng điện cho giảm chấn, lực giảm 

chấn không bằng 0, lúc này giảm chấn MR hoạt động 

như một giảm chấn thụ động. Bởi vì, trong thực tế độ 

nhớt của chất lỏng cũng là nguyên nhân gây ra hiệu 

ứng giảm chấn khi giảm chấn ở trạng thái tắt. Nó 

tương đương với trạng thái khi bộ điều khiển bị hỏng, 

cuộn dây điện từ hoạt động sai chức năng hoặc hệ 

thống làm việc không an toàn. 

6. Kết luận 

Bài báo đã tập trung phân tích lý thuyết trong xây 

dựng mô hình giảm chấn MR (tập trung vào mô hình 

Bouc-Wen) và mô hình hệ thống treo ¼ có sử dụng 

giảm chấn MR, đã tiến hành xác định sự phù hợp của 

các thông số mô phỏng thông qua thực nghiệm xác 

định đặc tính giảm chấn MR trên hệ thống treo trước 

của ô tô Honda Acurra 2011 trong phòng thí nghiệm. 

Mô phỏng hoạt động hệ thống treo ¼ có giảm chấn 

MR với các dòng điện điều khiển 5A và 10A. Việc 

đánh giá hiệu quả dập tắt dao động thông so sánh dịch 

chuyển của thân xe (Hình 9) cho thấy ưu điểm vượt 

trội của giảm chấn MR trong khả năng dập tắt dao 

động của hệ thống treo. Đồng thời, nhóm tác giả cũng 

xây dựng các đồ thị F-v, F-x nhằm mục đích quan sát 

đặc tính động lực học của giảm chấn MR trong hệ 

thống treo ¼. Từ các kết quả trên, người dùng có thể 

kiểm soát lực giảm chấn của bộ giảm chấn MR bằng 

cách thay đổi dòng điện cung cấp đầu vào cho cuộn 

dây từ. Đây là bước cần thiết trong nghiên cứu thuật 

toán và phát triển điều khiển hệ thống treo bán tích 

cực có trang bị giảm chấn MR.  
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Phương 

án 
Đầu vào 

Dòng điện 

(A) 

Tiêu chí 

đánh giá 

1 Nhấp nhô 

mặt đường 

xung vuông 

0 Biên độ, tần 

số dao động 

của thân xe 

2 5 

3 10 

 

 

Hình 9. So sánh dịch chuyển thân xe 

 

a) F-x 

 

b) F-v 

Hình 10. Lực giảm chấn trên hệ thống treo ¼ 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả mô phỏng hiệu suất làm 

việc của hệ thống treo chủ động cho mô hình ¼ xe 

sử dụng bộ điều khiển tuyến tính (LQR) và kiểm 

soát tính phân đạo hàm theo tỉ lệ (PID). Mô hình 

nghiên cứu được sử dụng là mô hình tuyến tính. 

Kết quả mô phỏng cho phép khảo sát các thông số 

động lực học của hệ thống treo bao gồm: Dịch 

chuyển thân xe; Gia tốc thân xe; Độ dịch chuyển 

bánh xe; Hành trình treo của hệ thống. Bài báo sử 

dụng hai loại biên dạng mặt đường để khảo sát kết 

hợp với hai thuật toán điều khiển để mô phỏng và 

so sánh. Thông qua việc xây dựng các mô hình 

toán học và ứng dụng phần mềm MATLAB/ 

SIMULINK để khảo sát, kết quả bài báo cho thấy 

việc ứng dụng các thuật toán điều khiển LQR, PID 

vào hệ thống treo chủ động cho phép giảm 2-3 lần 

thời gian dập tắt dao động, biên độ dao động phần 

khối lượng được treo của cả 2 thuật toán đều tốt 

hơn so với hệ thống treo bị động. 

Từ khóa: Mô hình một phần tư xe, hệ thống treo 

chủ động, LQR, PID. 

Abstract 

This paper presents the results of simulating the 

performance of the active suspension system for 

the ¼ vehicle model using a linear controller 

(LQR) and proportional derivative control (PID). 

The linear model is used for the research. 

Simulation results allow to evaluate the dynamic 

parameters of the suspension system such as: 

Body displacement; Body acceleration; Wheel 

displacement; Suspension travel. Two types of 

road profiles are applied for survey and compare, 

in combination with two control algorithms in 

simulation. Through the construction of 

mathematical models and application of 

MATLAB/SIMULINK software for simulation, the 

results of the article show that with LQR and PID 

control algorithms applied for the active 

suspension system will allow reducing 2-3 times 

the time to extinguish the oscillation of the 

suspension system. 

Keywords: Quarter of a vehicle, active 

suspension system, LQR, PID. 

1. Đặt vấn đề 

Ô tô là một hệ dao động nằm trong mối liên hệ 

chặt chẽ với đường có biên dạng phức tạp. Dao động 

của ô tô không những ảnh hưởng đến con người, hàng 

hóa chuyên chở, độ bền của các cụm tổng thành. 

Những dao động này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xe và 

đặc biệt là cảm giác của người lái. Chính vì vậy hệ 

thống treo được ra đời để giải quyết các vấn đề về độ 

êm dịu chuyển động và an toàn chuyển động của ô tô. 

Nếu với hệ thống treo thụ động chỉ đáp ứng được với 

các cung đường nhất định. Hệ thống treo thông 

thường bao gồm một lò xo, giảm xóc thủy lực, thanh 

xoắn, còn được gọi là hệ thống treo bị động. Một trong 

những hướng phát triển chính mà các hãng xe hơi lớn 

đang hướng tới hiện nay là thiết kế hệ thống treo chủ 

động. Thuật ngữ "chủ động" có thể hiểu là một hệ 

thống treo, trong đó các thông số làm việc có thể được 

thay đổi trong quá trình hoạt động. Bộ điều khiển điện 

tử có chức năng xác định và điều khiển cơ cấu chấp 

hành giúp cho xe duy trì tính năng êm dịu và ổn định 

trên nhiều dạng địa hình vận hành khác nhau. 

Việc xây dựng những phương pháp để điều khiển 

hệ thống treo chủ động là yếu tố then chốt để đảm bảo 

hiệu suất làm việc của hệ thống. Với phương pháp 

kiểm soát chính xác sẽ cung cấp tốt hơn sự thỏa hiệp 

giữa cảm giác thoải mái khi ngồi trên xe và tính năng 

ổn định của xe khi di chuyển trên đường. Ngày nay có 

rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để nâng cao 

hiệu suất của hệ thống treo tốt hơn bằng cách đưa ra 

phương pháp kiểm soát phù hợp [1, 2, 3]. Trong hầu 
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hết các nghiên cứu đã được thực hiện, một mô hình 

tuyến tính được sử dụng giả định. Mô hình tuyến tính 

cho phép dễ dàng mô tả và xác định được những thông 

số cơ bản động lực học của một chiếc xe thực tế. Việc 

áp dụng phương pháp điều khiển LQR cho hệ thống 

treo chủ động đã được đề xuất trong mô hình một phần 

tư xe [3] và cho một mô hình toàn xe. Phương pháp 

điều khiển LQR được sử dụng để có thể cải thiện việc 

xử lý xe và tạo ra sự thoải mái khi ngồi trên xe [4]. 

2. Xây dựng mô hình động lực học 

Mô hình động học của hệ thống này được chia 

thành hai loại. Mô hình đầu tiên được xác định trong 

miền thời gian, để thực hiện mô hình hóa chiến lược 

của hệ thống kiểm soát LQR phải được đại diện trong 

mô hình không gian. Mô hình động lực học biểu diễn 

trong miền không gian trạng thái được tham khảo tài 

liệu [4]. Trên Hình 1 trình bày sơ đồ động học của hệ 

thống treo cho mô hình một phần tư xe. 

3. Thiết kế bộ điều khiển 

a, Mô hình động học Hình 1, có thể được chia 

thành 2 phần chính như sau: 

Tại M1, 

  ( )w w

( )w s w1

F M K X r K X Xa a st

C X X U M Xa a

    

   

        (1) 

  ( ) ( )w w w s
w

1

K X r K X X C X X Ua s at aX
M

      
  

Tại M2, 

 w

( )w s s2

F M K X Xa a s

C X X U M Xa a

  

   

  (2) 

( ) ( )w w s
s

2

K X X C X X Ua s a aX
M

    
   

Các biến đổi trạng thái được thiết lập trong 

phương trình có thể được viết như sau:  

Ẋ(t) = Ax(t) + 𝐵𝑢(𝑡) + f(t) 

Trong đó: 

Ẋ1 = Ẋs − Ẋw ≈ X2 – X4 

Ẋ2 = Ẍs 

Ẋ 3 = Ẋw − ṙ ≈ X4 − ṙ 

Ẋ4 = Ẍw 

Viết lại phương trình ở ma trận dạng hiệu suất. 

[
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Ẋ2
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Ẋ4

] =

[
 
 
 
 

0         1        0 −1
−𝐾ₐ

𝑀2
     

−𝐶ₐ

𝑀2
     0    

𝐶ₐ

𝑀2

0       0       0    1
𝐾ₐ

𝑀1
    

𝐶ₐ

𝑀1
      

−𝐾𝑡

𝑀1
  
−𝐶ₐ

𝑀1 ]
 
 
 
 

 [

𝑋1

𝑋2
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0
1
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0
−1
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𝑈𝑎 +
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0
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] �̇� 

Cách tiếp cận thứ hai của mô hình là áp dụng 

phương pháp điều khiển PID [5]. Phương trình toán học 

cho hệ thống có thể chia thành hai phần chính như sau: 

Tại M1, 

       2
w1

M s C s K K X s C s K X s K r sa a a a st t      
 

 (3) 

Tại M2, 

     w

2
w2

0M s C s K X s C s K X sa a a a     
 

 (4) 

b, Bộ điều khiển PID 

Cách tiếp cận thứ hai của mô hình là thực hiện 

phương pháp điều khiển PID. PID một bộ điều khiển 

tích phân tỷ lệ (bộ điều khiển PID- Proportional 

Integral Derivative) là một cơ chế phản hồi vòng điều 

khiển (bộ điều khiển) tổng quát được sử dụng rộng rãi 

 

a) Treo bị động 

 

b) Treo chủ động 

Hình 1. Mô hình một phần tư xe của hệ thống treo 

M1: Khối lượng của bánh xe/khối lượng không được treo (kg); 

M2: Khối lượng thân xe/khối lượng treo (kg); 

r: Trạng thái mặt đường; 

𝑋𝑤: Dịch chuyển bánh xe (m);  

𝑋: Dịch chuyển thân xe (m); 

Ka: Độ cứng của lò xo thân xe (N/m); 

Kt: Độ cứng của lốp (N/m); 

Ca: Hệ số của giảm chấn (N/m); 

𝑈ₐ: Cơ cấu tạo lực (N). 
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trong các hệ thống điều khiển công nghiệp - Bộ điều 

khiển PID là bộ điều khiển được sử dụng nhiều nhất 

trong các bộ điều khiển phản hồi và chỉ áp dụng cho 

hệ SISO theo nguyên lý hồi tiếp. Phương trình điều 

khiển thuật toán PID được tham khảo [5]. 

U(s)= 𝐾𝑝 +
𝐾𝐼

𝑠
+ 𝐾𝐷  (5) 

4. Mô phỏng hệ thống treo 

4.1. Thông số mô phỏng 

Bộ thông số cho mô hình 1/4 xe của hệ thống treo 

chủ động được thể hiện trong Bảng 1. 

4.2. Kết quả 

Biên dạng bề mặt đường 1 với một vị trí mấp mô: 

𝑟(𝑡) =  {
𝑎(1 − cos 8𝜋𝑡)             0.5𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 0.75𝑠

0                                  𝑡𝑟á𝑖 𝑙ạ𝑖  
    

   (6) 

Biên dạng bề mặt đường loại 2 có hai gờ mấp mô, 

được thể hiện trên Hình 3 và biểu thức số (7). 

𝑟(𝑡) = {
𝑎(1 − cos 8𝜋𝑡)             0.5𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 0.75𝑠
𝑎(1 − cos 8𝜋𝑡)/2         6.5𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 6.75𝑠

0                                  𝑡𝑟á𝑖 𝑙ạ𝑖    
   (7) 

Với mục đích so sánh hiệu suất làm việc của hệ 

thống treo chủ động sử dụng hai phương pháp điều 

khiển LQR và PID so với hệ thống treo bị động. 

Những thông số động lực học được so sánh bao gồm: 

Dịch chuyển thân xe; Dịch chuyển bánh xe; Độ lệch 

bánh xe và Hành trình treo [7, 8, 9]. 

a, Trường hợp với biên dạng đường loại 1 

Hình 4, 5, 6 và 7 biểu diễn sự so sánh hệ thống treo 

chủ động sử dụng PID, LQR và hệ thống treo bị động 

Bảng 1. Thông số cho một phần tư xe [6] 

Khối lượng được treo M1=290kg 

Khối lượng không được treo M2=59kg 

Độ cứng của lò xo Ka=16812N/m 

Độ cứng của lốp Kt=190000N/m 

Hệ số đàn hồi của giảm chấn Ca=1000N/m 

 

 

Hình 2. Biên dạng đường 1 

 

 

Hình 3. Biên dạng đường 2 

 

Hình 4. Độ dịch chuyển thân xe 

 

Hình 5. Sự dịch chuyển của bánh xe 

 
Hình 6. Độ lệch bánh xe 

 

Hình 7. Hành trình treo của hệ thống 



 

 

 

232 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

với biên dạng đường loại 1 với một mấp mô. Sự dịch 

chuyển thân xe được sử dụng để xác định cảm giác 

thoải mái của hành khách và hàng hóa khi đi xe. Trên 

Hình 4 cho thấy, biên độ của hệ thống treo chủ động 

sử dụng kỹ thuật LQR có cao hơn so với hệ thống treo 

bị động nhưng khoảng thời gian để dập tắt dao động 

được cải thiện. Trong mô phỏng này cho thấy rằng 

PID không cho kết quả về tính êm dịu của xe tốt hơn 

LQR nhưng PID cũng giúp giảm thời gian dập tắt dao 

động so với hệ thống treo bị động.  

Chuyển vị bánh xe có thể cho phép xác định tốc 

độ xử lý của hệ thống khi xe di chuyển. Kết quả mô 

phỏng này cho thấy rằng, LQR có một số hạn chế nhất 

định so với PID. Bộ điều khiển LQR có thể làm giảm 

thời gian giải quyết dao động nhưng nó có biên độ 

dịch chuyển lớn hơn so với PID. Trên Hình 5 cho thấy, 

PID có thể giảm biên độ dịch chuyển với thời gian giải 

quyết lâu hơn. Bên cạnh đó, kết quả trên Hình 6 và 7 

cũng cho thấy sự cải thiện hiệu suất dập tắt dao động 

của hệ thống treo chủ động khi sử dụng bộ điều khiển 

LQR và PID so với treo bị động. 

b, Đối với biên dạng đường loại 2 

Hình 8, 9, 10 và 11 biểu diễn sự so sánh của hệ 

thống treo chủ động sử dụng bộ điều khiển PID, LQR 

với hệ thống treo thụ động với biên dạng đường xáo 

trộn có hai mấp mô liên tiếp. Kết quả thấy rằng, đối 

với một mô ¼ xe, LQR vẫn đảm bảo hiệu suất tốt ngay 

cả khi có những thay đổi về xáo trộn đường so với 

trường hợp với mô hình toàn xe, tại đó bộ điều khiển 

LQR không duy trì được hiệu suất như trong nghiên 

cứu số [9, 10] đã đưa ra khi xe di chuyển trên biên 

dạng đường có sự xáo trộn. Với cùng điều kiện biên 

dạng đường và thông số đầu vào mô phỏng thì thời 

gian dập tắt dao động của hệ thống treo chủ động 

nhanh gấp 2 - 3 lần so với hệ thống treo bị động. 

5. Kết luận  

Kỹ thuật điều khiển LQR và PID đã áp dụng hiệu 

quả để đánh giá hệ thống treo chủ động cho mô hình 

¼ xe tuyến tính. Kết quả cho thấy rằng, một số khác 

biệt nhất định khi so sánh các thuật toán điều khiển 

LQR và PID: Bộ điều khiển LQR có thể làm giảm thời 

gian dập tắt dao động của bánh xe nhưng lại có biên 

độ dịch chuyển lớn hơn so với PID. Đối với bộ điều 

khiển PID sẽ không đảm bảo tính êm dịu của xe di 

chuyển tốt hơn khi so sánh với LQR vì có biên độ dao 

động của phần thân xe lớn hơn so với bộ điều khiển 

LQR. Với cùng điều kiện biên dạng đường và thông 

số đầu vào mô phỏng thì thời gian dập tắt dao động 

của hệ thống treo chủ động nhanh gấp 2 - 3 lần khi so 

sánh với hệ thống treo bị động. Kết quả bài báo cho 

thấy, với việc trang bị hệ thống treo chủ động cho xe 

ô tô sẽ đảm bảo tính êm dịu và an toàn khi so sánh với 

treo bị động. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo nhóm nghiên cứu 

hướng tới đó là tiến hành tối ưu hóa các thông số của 

bộ điều khiển PID. Việc lựa chọn mức tăng phù hợp 

hơn các hệ số Kp, Ki và Kd có thể cải thiện được hiệu 

suất của PID. Điều khiển chế độ trượt sẽ được sử dụng 

trong các nghiên cứu tiếp theo để so sánh hiệu suất 

của hệ thống treo chủ động cho mô hình ¼ xe. 

 

Hình 8. Độ dịch chuyển thân xe 

 

Hình 9. Sự dịch chuyển của bánh xe  

 

Hình 10. Độ lệch của bánh xe  

 
Hình 11. Hành trình treo của hệ thống 
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Tóm tắt 

Vỏ cầu chủ động có chức năng đỡ toàn bộ phần 

trọng lượng phía sau của ô tô và chịu các tải trọng 

từ tương tác bánh xe với đường. Ô tô thường 

xuyên làm việc trên đường xấu nên vỏ cầu chịu 

các tải trọng biến thiên liên tục với biên độ lớn. 

Khi xe di chuyển trên những loại đường khác khau 

hoặc khi bánh xe gặp phải các mấp mô mặt đường 

khác nhau thì xuất hiện tải trọng động tác động 

lên vỏ cầu chủ động làm ảnh hưởng đến độ bền 

của vỏ cầu và các chi tiết khác trên ô tô. Bài báo 

trình bày các kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ 

cứng và hệ số cản giảm chấn hệ thống treo đến tải 

trọng động tác động lên xe tải 1,25 tấn khi xe đi 

qua đường mấp mô định dạng. Kết quả nghiên cứu 

làm cơ sở đề xuất lựa chọn theo hướng giảm tải 

trọng động tác động lên vỏ cầu. 

Từ khóa: Độ cứng, hệ số cản giảm chấn, tải trọng 

động, vỏ cầu. 

Abstract 

Drive axle housing has the function of supporting the 

entire weight of the car and bearing the loads form 

wheel interaction with the load. Vehicle often work 

in the bad roads, so axle housing sheel is subjected 

to the continuously variable loads with a large 

amplitude. When the vehicle moves on different road 

or when the wheel encountered different surface 

roughness appears the dynamic load on the active 

axle house effect the durability of the axle house and 

other vehicle details. This paper presents the survey 

results effect of stiffness and damping coefficient 

suspension system to dynamic load acting axle 

housing 1.25 ton truck when the vehicle has passed 

the bumpy format. The research results underlie 

suggest select the basis to reduce the dynamic load 

acting the axle house. 

Keywords: Stiffness, damping coefficient, 

dynamic load, axle house. 

 

1. Mở đầu 

Tại Việt Nam, xe tải nhỏ được sử dụng rất nhiều 

trong việc vận chuyển hàng hóa, xe có tải trọng nhỏ 

nên rất thích hợp trong việc lưu thông trên các đường 

nhỏ, đường nông thôn. Trong khi đó các cung đường 

này ở nước ta còn chưa hoàn thiện, nhiều nơi mặt 

đường chưa bằng phẳng với độ mấp mô lớn. Do đó, 

khi xe chạy trên đường sẽ xuất hiện các tải trọng động 

tác động lên vỏ cầu chủ động làm ảnh hưởng đến độ 

bền của chi tiết [1]. Do đó, việc xác định tải trọng 

động từ mặt đường tác dụng lên vỏ cầu chủ động trong 

điều kiện làm việc thực tế của xe nhằm làm thông số 

đầu vào xác định độ bền của chi tiết. 

Bài báo thực hiện nghiên cứu nhằm xây dựng 

phương pháp xác định ảnh hưởng của độ cứng và hệ 

số cản giảm chấn của hệ thống treo đến tải trọng 

động tác dụng lên vỏ cầu chủ động khi xe di chuyển 

trên bề mặt mấp mô mặt đường định dạng. Mô hình 

động lực học dao động của xe trong không gian gồm 

7 bậc tự do. 

2. Mô hình động lực học xác định tải trọng 

động tác động lên vỏ cầu chủ động 

2.1. Mô hình không gian 

Trong nghiên cứu này mô hình được xây dựng trên 

xe tải 1,25 tấn 2 cầu gồm cầu trước là cầu dẫn hướng, 

bị động, cầu sau là cầu chủ động. Để xây dựng mô 

hình dao động của xe, ta có các giả thiết sau [1]: 

- Mô hình ô tô tải nhẹ 1,25 tấn có 2 trục là đối xứng 

theo trục dọc của xe. 

- Thân xe được xem như một tấm phẳng có khối 

lượng ms đặt tại trọng tâm thân xe. Trong bài toán xét 

dao động của xe khi chuyển động thẳng, thân xe có 3 

chuyển động (3 bậc tự do) bao gồm: Chuyển động tịnh 

tiến theo trục thẳng đứng zs và 2 góc xoay tương ứng: 

sy (góc lắc dọc - quay quanh trục ngang y), sx (góc 

lắc ngang - quay quanh trục dọc x). 

- Các cầu xe (cầu trước - 1, cầu sau - 2) là các khối 

lượng không được treo được xem như các thanh phẳng, 

có khối lượng mu1, mu2 đặt tại trọng tâm của chúng. 

Mỗi cầu xe có 1 chuyển động tịnh tiến theo trục thẳng 

đứng (Zu1, Zu2) và 1 chuyển vị góc lắc ngang quanh 
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trục dọc (u1,u2). Bỏ qua góc xoay của cầu xe theo 

trục thẳng đứng và trục ngang. 

- Thân xe được nối với các cầu xe thông qua hệ 

thống treo (đặc trưng bởi các độ cứng C và hệ số cản 

giảm chấn K. Trong mặt phẳng dọc, chỉ số 1- trước; 2- 

sau; Trong mặt phẳng ngang chỉ số 1- trái, 2- phải). 

- Cầu xe liên kết với mặt đường bằng bánh xe đàn 

hồi, đặc trưng bởi các độ cứng CL và hệ số cản giảm 

chấn KL. 

- Bỏ qua tác động của gió đến chuyển động của xe, 

bánh xe tiếp xúc điểm với mặt đường. 

2.2. Mô hình động lực học 

Ứng dụng phương trình Newton - Euler cho 3 khối 

lượng dao động gồm: Khối lượng được treo (chuyển 

động tịnh tiến theo phương Z (Zs); chuyển động xoay 

quanh trục X (θsx), chuyển động xoay quanh trục Y 

(θsy)); Khối lượng không được treo cầu trước gồm 

chuyển động tịnh tiến theo phương Z (Zu1), chuyển 

động quay quanh trục X (θu1); Khối lượng không được 

treo cầu sau gồm chuyển động tịnh tiến theo phương 

Z (Zu2), chuyển động quay quanh trục X (θu2). 

Hệ phương trình dao động thẳng đứng của xe khảo 

sát được mô tả như sau: 

   

   

   

12 1 u1 1 12 1 u1 1

11 1 u1 1 11 1 u1 1

21 2 u2 2 21 2 u2 2

22 2

s s s sy sx u s sy sx u

s sy sx u s sy sx u

s sy sx u s sy sx u

s sy sx

m Z K Z l d Z d C Z l d Z d

K Z l d Z d C Z l d Z d

K Z l d Z d C Z l d Z d

K Z l d

     

     

     

 

          

         

         

      u2 2 22 2 u2 2u s sy sx uZ d C Z l d Z d        

  (1) 

   

   

   

12 1 1 1 1 12 1 1 1 1

11 1 1 1 1 11 1 1 1 1

21 2 2 2 1 21 2 2 2 1

22 2

sy sy s sy sx u u s sy sx u u

s sy sx u u s sy sx u u

s sy sx u u s sy sx u u

J K l Z l d Z d C l Z l d Z d

K l Z l d Z d C l Z l d Z d

K l Z l d Z d C l Z l d Z d

K l Z

      

     

     

          

         

         

    2 2 1 22 2 2 2 1s sy sx u u s sy sx u ul d Z d C l Z l d Z d             

   (2) 

   

   

   

12 1 1 1 12 1 1 1

11 1 1 1 11 1 1 1

21 2 2 2 21 2 2 2

22

sx sx s sy sx u u s sy sx u u

s sy sx u u s sy sx u u

s sy sx u u s sy sx u u

s sy

J K d Z l d Z d C d Z l d Z d

K d Z l d Z d C d Z l d Z d

K d Z l d Z d C d Z l d Z d

K d Z l

      

     

     



          

         

         

    2 2 2 22 2 2 2sx u u s sy sx u ud Z d C d Z l d Z d           

 (3) 

   

   

     
 

u1 u1 12 1 1 1 12 1 1 1

11 1 1 1 11 1 1 1

12 1 1 12 12 1 1 12 11 1 1 11

11 1 1 11

u u s sy sx u u s sy sx

u u s sy sx u u s sy sx

L u u L u u L u u

L u u

m Z K Z d Z l d C Z d Z l d

K Z d Z l d C Z d Z l d

K Z B h C Z B h K Z B h

C Z B h

     

     

  



          

         

        

  

  (4) 

   

   

     

u1 u1 12 1 1 1 12 1 1 1

11 1 1 1 11 1 1 1

12 1 1 12 12 1 1 12 11 1 1 11

11 1 1

u u s sy sx u u s sy sx

u u s sy sx u u s sy sx

L u u L u u L u u

L u u

J K d Z d Z l d C d Z d Z l d

K d Z d Z l d C d Z d Z l d

K B Z B h C B Z B h K B Z B h

C B Z

      

     

  



          

         

        

  11B h

  (5) 

   

   

     
 

u2 u2 21 2 2 2 21 2 2 2

22 2 2 2 22 2 2 2

21 2 2 21 21 2 2 21 22 2 2 22

22 2 2 22

u u s sy sx u u s sy sx

u u s sy sx u u s sy sx

L u u L u u L u u

L u u

m Z K Z d Z l d C Z d Z l d

K Z d Z l d C Z d Z l d

K Z B h C Z B h K Z B h

C Z B h

     

     

  



          

         

        

  

  (6) 

   

   

     

u2 u2 21 2 2 2 21 2 2 2

22 2 2 2 22 2 2 2

21 2 2 21 21 2 2 21 22 2 2 22

22 2 2

u u s sy sx u u s sy sx

u u s sy sx u u s sy sx

L u u L u u L u u

L u u

J K d Z d Z l d C d Z d Z l d

K d Z d Z l d C Z d Z l d

K B Z B h C B Z B h K B Z B h

C B Z B

      

     

  



          

         

        

  22h

 (7) 

2.3. Các thông số đầu vào của mô hình 

Để tiến hành khảo sát hệ phương trình vi phân dao 

động của xe, tiến hành xác định các thông số đầu vào 

của phương trình. Việc xác định các thông số đầu vào 

của phương trình được tiến hành như sau: Các thông 

số hình học của xe được xác định bằng phương pháp 

đo trực tiếp trên xe, các thông số độ cứng tương đương 

của lốp trước và lốp sau; độ cứng và hệ số giảm chấn 

của nhíp trước, nhíp sau được tham khảo tài liệu [1]. 

3. Kích động mấp mô mặt đường gây ra tải 

trọng động 

Có nhiều nguồn kích thích gây ra tải trọng thẳng 

đứng tác dụng lên ô tô, các mấp mô của biên dạng 

đường là nguồn kích động chính gây ra tải trọng động. 

Tải trọng động của ô tô ảnh hưởng đến nhiều tính năng 

khai thác, đặc biệt ảnh hưởng đến tính êm dịu, an toàn 

chuyển động và độ bền lâu của chi tiết. Khi nghiên 

cứu về tải trọng động thẳng đứng từ mặt đường tác 

động lên vỏ cầu chủ động thì độ mấp mô biên dạng 

mặt đường là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, tác 

giả sử dụng mấp mô đơn dạng sin để khảo sát do có 

kết cấu đơn giản dễ dự báo qui luật kết quả, chiều cao 

của mấp mô được tính theo công thức [3, 5]: 

Jsx

Jsy

ms

θsy

Zs

C22

C21

Zu2

K22

K21

K11

K12

C11

C12

θu2

KL12

KL11

CL11

CL12

CL22

CL21

KL21

KL22

h22

h21

h12

h11

mu2

Ju2

mu1

Ju1

4

3

1

2

3'

4'

1'

2'

7

8

5

6
Zu1

θsx

θu1

d

d

y

x

z

 

Hình 1. Mô hình động lực học xe tải hai cầu trong 

không gian 
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1
1 cos 2 0

2( )

0 0 ,

m m

m

m

x
H khi x L

Lh x

khi x x L


   

           


 

      (8) 

Khi vận tốc không đổi của xe là v thì chiều cao 

mấp mô theo thời gian được tính theo công thức: 

1
1 cos 2 0

2( )

0 0 ,

m m

m

m

vt
H khi vt L

Lh t

khi vt vt L


   

           


 

    (9) 

Trong đó: Hm là chiều cao mấp mô cực đại. Hm = 

0,1m; Lm là chiều dài mấp mô (Lm = 0,5 m); v là vận 

tốc chuyển động của xe. 

4. Kết quả khảo sát 

Trong nghiên cứu này, tác giả khảo sát trường hợp 

2 bên bánh xe sau đồng thời gặp phải mấp mô. Vận 

tốc chuyển động của xe được thay đổi từ 20km/h đến 

60km/h, xe chuyển động thẳng, chở đầy tải không có 

các thành phần lực ngang tác dụng. Do hai bánh xe 

sau tiếp xúc đều đồng thời lên hai mấp mô, do đó lực 

tác dụng lên vỏ cầu sau bên trái sẽ bằng lực tác dụng 

lên vỏ cầu sau bên phải. Các kết quả khảo sát là các 

thành phần tải trọng động thẳng đứng (Fz21, Fz22) đặt 

lên vỏ cầu. Ngoài ra, trong nghiên cứu này cũng đánh 

giá về giá trị cực đại của các tải trọng động (max(Fz21, 

Fz22 )). 

Kết quả trên Hình 3 mô tả lực thẳng đứng tại 1 

bên nhíp ứng với các chế độ vận tốc vận tốc v = 

60km/h và Hình 4 mô tả sự thay đổi của giá trị tải 

trọng động cực đại thẳng đứng ứng với các giá trị 

vận tốc v = 20 ÷ 60 (km/h). Các kết quả cho thấy 

đúng quy luật vật lý: Khi vận tốc chuyển động của 

xe tăng lên, giá trị tải trọng động thẳng đứng sẽ tăng. 

Với vận tốc v = 60km/h, giá trị cực đại của tải trọng 

thẳng đứng Fz2 là 38827N. 

Bảng 1. Các thông số mô hình 1 

TT Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 ms kg 2800 

2 Jsx Kgm2 4403 

3 Jsy Kgm2 16645 

4 Ju1 Kgm2 285 

5 Ju2 Kgm2 335 

6 C11 N/m 175000 

7 C12 N/m 175000 

8 C21 N/m 326000 

9 C22 N/m 326000 

10 CL11 N/m 350000 

11 CL12 N/m 350000 

12 CL21 N/m 652000 

13 CL22 N/m 652000 

14 K11 Ns/m 6090 

15 K12 Ns/m 6090 

16 K21 Ns/m 7675 

17 K22 Ns/m 7675 

18 KL11 Ns/m 7985 

19 KL12 Ns/m 7985 

20 KL21 Ns/m 8640 

21 KL22 Ns/m 8640 

22 mu1 kg 300 

23 mu2 kg 400 

24 d mm 500 

25 B mm 700 

26 l mm 2670 

27 l1 mm 1750 

28 l2 mm 920 

 

H
m
 (

m
)

0.025

0

0

0.05

0.075

0.1

Lm (m)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

 

Hình 2. Mấp mô mặt đường mô tả theo chiều dài 

 

 

Hình 3. Tải trọng động theo phương thẳng đứng Fz2 

(v = 60 km/h) khi hai bánh sau gặp phải mấp mô 
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Hình 5 mô tả giá trị hệ số tải trọng động thẳng 

đứng ứng với các tốc độ xe v = 20 ÷ 60 (km/h). Với 

vận tốc 60km/h thì hệ số tải trọng động có giá trị 1,72. 

4.1. Ảnh hưởng của độ cứng treo sau C2 

Độ cứng hiện tại của hệ thống treo cầu sau là (C2 

= C21 = C22 = 326kN/m), khi thay đổi độ cứng hệ thống 

treo sau có giá trị từ 100 đến 500kN/m, các thông số 

khác không thay đổi. Trong khảo sát này tương tự 

trường hợp khảo sát trên, ta xác định các giá trị và 

đánh giá ảnh hưởng của độ cứng hệ thống treo đến tải 

trọng động tác động lên vỏ cầu. 

Hình 6 thể hiện kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ 

cứng C2 của hệ thống treo sau đến tải trọng động cực 

đại thẳng đứng từ mặt đường tác động lên các bánh xe 

sau, vận tốc khảo sát từ 20 ÷ 60 (km/h). Với mỗi giá 

trị vận tốc khảo sát, khi C2 tăng dần, giá trị tải trọng 

động cực đại cũng tăng dần. Như vậy, khi tăng độ 

cứng của hệ thống treo sau sẽ làm tăng giá trị tải trọng 

động tác động đến xe và đường, việc này sẽ ảnh hưởng 

xấu đến độ bền của vỏ cầu, các chi tiết trên xe và ảnh 

hưởng xấu đến cầu đường. Chính vì thế, trong thiết kế 

nên giảm độ cứng C2 của hệ thống treo sau. 

Hình 7 thể hiện kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ 

cứng C2 của hệ thống treo sau đến hệ số tải trọng động 

tác động lên vỏ cầu chủ động của xe khi ô tô chuyển 

động hai bánh sau gặp phải mấp mô, vận tốc khảo sát 

từ 20 ÷ 60 (km/h). Với vận tốc chuyển động của xe v 

= 60km/h, hệ số tải trọng động có giá trị 1,95. 

 

 

 

Hình 4. Tải trọng động cực đại theo phương thẳng 

đứng khi hai bánh sau gặp phải mấp mô 

 

 

Hình 5. Tải trọng động cực đại theo phương thẳng 

đứng khi hai bánh sau gặp phải mấp mô 

 

Bảng 2. Tải trọng động cực đại theo phương thẳng đứng 

và hệ số tải trọng động thay đổi theo tốc độ của xe 

Vận tốc xe 

(km/h) 
Fz2max (kN) kđ 

20 27 1,21 

30 30 1,33 

40 33 1,44 

50 36 1,60 

60 39 1,72 

 

Bảng 3. Tải trọng động cực đại theo phương thẳng 

đứng thay đổi theo tốc độ của xe và độ cứng  

hệ thống treo sau 

Fz2max 

C2 (kN/m) 

Vận tốc 

xe (km/h) 

100 200 300 400 500 

20 27,7 27,9 28,0 28,1 28,3 

30 31,8 32,0 32,1 32,2 32,4 

40 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 

50 39,9 40,1 40,2 40,3 40,4 

60 43,1 43,4 43,5 43,7 43,9 

 

 

Hình 6. Fz2max khi thay đổi độ cứng C2 của hệ thống 

treo sau (v = 20 - 60km/h) 
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4.2. Ảnh hưởng của hệ số cản K2 

Thông số được khảo sát tiếp theo là hệ số cản của 

hệ thống treo sau K2. Giá trị hiện tại của hệ số cản hệ 

thống treo treo sau là K2 = K21 = K22= 7675Ns/m, khi 

thay đổi giá trị hệ số cản hệ thống treo sau từ 10 đến 

18 (kNs/m), các thông số khác không thay đổi. Trong 

khảo sát này chế độ chuyển động của xe cũng tương 

tự như các chế độ khảo sát trên, kết quả khảo sát ta 

cũng xác định được tải trọng động cực đại tác động 

lên vỏ cầu, hệ số tải trọng động cực đại (kđ). 

Hình 8 thể hiện kết quả khảo sát ảnh hưởng của hệ 

số cản giảm chấn K2 của hệ thống treo sau đến tải 

trọng động thẳng đứng cực đại tác động lên vỏ cầu chủ 

động của xe khi ô tô chuyển động hai bánh sau gặp 

phải mấp mô, vận tốc khảo sát từ 20 ÷ 60 (km/h). Kết 

quả cho thấy, khi tăng hệ số cản giảm chấn của hệ 

thống treo sau sẽ làm giảm giá trị tải trọng động tác 

động lên cầu xe, việc này sẽ làm tăng độ bền của vỏ 

cầu. Chính vì thế, trong thiết kế để cải thiện độ bền vỏ 

cầu, nên tăng hệ số cản giảm chấn K2 của hệ thống 

treo sau. 

Hình 9 thể hiện kết quả khảo sát ảnh hưởng của hệ 

số cản giảm chấn K2 của hệ thống treo sau đến hệ số 

tải trọng động tác động lên cầu chủ động của xe khi 

xe chuyển động hai bánh sau gặp phải mấp mô, vận 

tốc khảo sát từ 20 ÷ 60 (km/h). Với mỗi giá trị vận tốc 

khảo sát, khi K2 tăng dần thì hệ số tải trọng động cực 

đại tác động lên cầu chủ động sẽ giảm dần. 

Bảng 4. Hệ số tải trọng động thay đổi theo tốc độ của 

xe và độ cứng hệ thống treo sau 

Kđ 

C2 (kN/m) 

Vận tốc 

xe (km/h) 

100 200 300 400 500 

20 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 

30 1,41 1,42 1,43 1,43 1,44 

40 1,57 1,58 1,58 1,59 1,59 

50 1,77 1,78 1,79 1,79 1,80 

60 1,92 1,93 1,93 1,94 1,95 

 

 

Hình 7. Hệ số tải trọng động kđ khi thay đổi độ 

cứng C2 của hệ thống treo sau (v = 20 - 60km/h) 

Bảng 5. Tải trọng động cực đại theo phương thẳng đứng 

thay đổi theo tốc độ của xe và hệ số cản giảm chấn 

Fz2max 

K2 (kNs/m) 

Vận tốc 

xe (km/h) 

100 200 300 400 500 

20 26,5 26,3 26,1 25,9 25,8 

30 29,5 29,8 30,4 30,6 31,0 

40 32,1 32,4 32,9 33,0 33,4 

50 35,5 35,7 36,1 36,7 36,8 

60 37,9 38,1 38,5 39,0 39,2 

 

 

Hình 8. Fz2max khi thay đổi K2 của hệ thống treo 

sau (v = 20 - 60km/h) 

Bảng 6. Hệ số tải trọng động thay đổi theo tốc độ 

của xe và hệ số cản 

Kđ 

K2 (kNs/m) 

Vận tốc 

xe (km/h) 

100 200 300 400 500 

20 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 

30 1,31 1,32 1,35 1,36 1,38 

40 1,43 1,44 1,46 1,47 1,48 

50 1,58 1,58 1,60 1,63 1,63 

60 1,69 1,69 1,71 1,73 1,74 

 



 

 239 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

Như vậy, khi tăng độ cứng của hệ số cản giảm chấn 

treo sau sẽ làm giảm giá trị tải trọng động tác động lên 

cầu xe. Chính vì thế, trong thiết kế để cải thiện độ bền 

vỏ cầu, nên tăng hệ số cản K2 của hệ thống treo sau. 

5. Kết luận  

Các khảo sát về ảnh hưởng của vận tốc đến tải 

trọng động tác động lên vỏ cầu trong trường hợp xe đi 

qua mấp mô có định dạng nhằm mục tiêu xác định giá 

trị tải trọng động cực đại. Khi vận tốc tăng, giá trị của 

các tải động tăng phù hợp đúng qui luật. Trong nghiên 

cứu đã khảo sát xác định tải trọng động tác dụng lên 

vỏ cầu khi thay đổi các thông số C2, K2 khi xe di 

chuyển qua các mấp mô định dạng. Kết quả khảo sát 

cho thấy khi tăng độ cứng của hệ thống treo C2 (các 

thông số khác giữ nguyên) thì giá trị tải trọng động tác 

động lên vỏ cầu đều tăng lên. Ngược lại khi tăng hệ 

số cản giảm chấn hệ thống treo K2 thì giá trị tải trọng 

động tác động lên vỏ cầu giảm xuống. 
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Tóm tắt 

Hiện tượng trượt quay của bánh xe chủ động làm 

giảm khả năng tăng tốc và khả năng cơ động của 

ô tô. Bộ điều khiển chống trượt quay bánh xe chủ 

động tác động điều khiển giảm mức tải động cơ 

cho phù hợp với khả năng bám của đường nhằm 

hạn chế sự trượt quay của bánh xe, giúp cải thiện 

khả năng tăng tốc. Tại nông thôn Việt Nam, các xe 

tải vẫn thường xuyên hoạt động trên đường đất 

dẫn tới các trường hợp bị trượt quay bánh xe chủ 

động. Bài báo này trình bày các kết quả mô phỏng 

hiệu quả của hệ thống trên đường đất với các vùng 

hệ số bám và hệ số cản lăn tương ứng. 

Từ khóa: Trượt quay bánh xe, bộ điều khiển, 

đường đất, hệ số bám, hệ số cản lăn. 

Abstract 

Slippage of the active wheel reduces the 

acceleration and maneuverability of the car. 

The active wheel anti-slip controller reduces 

engine load to match the grip of the road to 

limit wheel slip and improve acceleration. In 

rural Vietnam, trucks still often operate on 

dirt roads, leading to cases of active wheel 

slip. This paper presents the results of 

simulation of the efficiency of the system on 

dirt roads with the respective regions of 

coefficient of traction and coefficient of 

rolling resistance. 

Keywords: Wheel spin, controller, land road, grip 

coefficient, rolling resistance coefficient. 

1. Mở đầu 

Hiện tượng trượt quay thường xảy ra ở các 

trường hợp: Khi tăng tốc đột ngột, khi khởi động, 

khi xe chạy trên đường có độ bám thấp,... Hiện 

tượng này làm hao mòn lốp, giảm tính năng ổn định 

hướng chuyển động, tổn hao công suất và giảm tính 

năng cơ động của ô tô. 

Tại các vùng nông thôn và miền núi ở Việt Nam, 

các xe tải chủ yếu di chuyển trên các loại đường đất. 

Khi hiện tượng trượt quay xảy ra sẽ dẫn đến việc lưu 

thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Các 

hệ thống điều khiển hạn chế trượt quay cũng hướng 

đến điều khiển trên các loại đường này.   

Bài báo này tiến hành khảo sát hiệu quả của bộ 

điều khiển hạn chế trượt quay đề xuất nhằm cải thiện 

tính năng động học của xe, qua đó góp phần tăng 

cường hiệu quả vận chuyển hàng hóa tại các vùng núi 

và nông thôn. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

Khi ô tô chuyển động thẳng có các lực và mô men 

tác dụng lên ô tô được mô tả như trên Hình 1 [1], [5], 

[6], [7]; 

Fxt: Tổng hợp phản lực dọc do mặt đường tác 

dụng lên bánh xe bị động; 

Fxs: Tổng hợp phản lực dọc do mặt đường tác 

dụng lên các bánh xe chủ động; 

Fzs: Phản lực thẳng đứng từ mặt đường lên bánh 

xe chủ động; 

Fzt: Phản lực thẳng đứng từ mặt đường lên bánh 

xe bị động; 

Fwx: Lực cản không khí tại tâm chính diện của xe; 

..
.m x : Lực quán tính của xe; 

 m.g: Trọng lượng của xe; 

 m: Khối lượng của xe. 

 

Hình 1. Sơ đồ các lực tác dụng lên ô tô trong quá 

trình chuyển động thẳng 
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Phương trình chuyển động của xe theo phương dọc 

như sau: 

..
   2(         )  xtm x F F Fxs wx    (1) 

Trong trường hợp khi khởi hành (có vận tốc thấp), 

lực cản không khí rất nhỏ nên có thể bỏ qua (Fwx=0).  

Vì vậy, ô tô có phương trình chuyển động: 

..
. 2( )m x F Fxs xt      (2) 

Từ đây có thể xác định được gia tốc 
..
x  của ô tô 

như sau: 

.. 2( )F Fxs xtx
m


   (3) 

Vận tốc chuyển động của ô tô tại thời điểm t như 

sau: 

. 2( )
.0 0

F Ft xs xtx dt V
xm


      (4) 

Với Vox là vận tốc ban đầu của ô tô.  

3. Kết quả mô phỏng trên đường đất đặc trưng 

Mô hình thực hiện mô phỏng chuyển động thẳng 

của ô tô tải 4x2 có các thông số như Bảng 1, ở mức tải 

90% nhằm kiểm tra khả năng làm việc của bộ điều 

khiển trên đường đất đặc trưng. 

 

Trên đường đất khô 

Khi các xe tải đi trên các đường đất khô tại nông 

thôn, tại đây các giá trị hệ số bám trong khoảng φ 

=(0,5 ÷0,6) và hệ số cản lăn trong khoảng: f = 

(0,025÷0,035) [1]. 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát với vùng hệ số bám 

φ và cản lăn f như trên cho kết quả: 

Trên đường có hệ số bám φ=0,5 và với giá trị cản 

lăn như trên: tín hiệu ra của bộ điều khiển gần như 

bằng không dẫn đến không có tác động thay đổi mức 

ga người lái là mức tải động cơ (Pnl= Pin=90%). Độ 

trượt bánh xe chủ động luôn nằm trong vùng (λ<0,3).  

Trên các đường đất khô này, việc có can thiệp của 

bộ điều khiển không làm cải thiện tính năng cơ động 

của xe so với khi không điều khiển (vùng không cần 

điều khiển).  

 

 

Bảng 1. Thông số của xe tải thực hiện mô phỏng 

Các thông số Giá trị 

Công thức bánh xe 4x2 

Mô men xoắn động cơ 

lớn nhất: 
310/2500 (Nm/rpm) 

Trọng lượng toàn bộ: 7845 (kg) 

Trọng lượng bản thân: 4430 (kg) 

Mô men quán tính bánh 

đà 
1,77 (kg.m2) 

Công suất cực đại tại  

số vòng quay 
89/2900 (Kw/rpm) 

Tỉ số truyền tại tay số 1  7,34 

Hệ số cản lăn f = (0,025:0,005:0,15) 

Khảo sát với các hệ số 

bám  
φ =(0,2:0,05: 0,6) 

Công thức bánh xe 4x2 

 

 

Hình 2. Mô hình động lực học xe trong mô phỏng 

simulink 

 

Hình 3. Vận tốc, gia tốc, độ trượt bánh xe chủ động,  

mức tải động cơ trên đườngcó hệ số bám φ =0,5;  

f = 0,035 khi có và không có bộ điều khiển 
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Trên đường đất ướt 

Khi trời mưa các xe tải đi trên các đường đất ướt 

tại nông thôn, tại đây các giá trị hệ số bám giảm trong 

khoảng φ =(0,2 ÷0,4) và hệ số cản lăn trong khoảng  

f = (0,05÷0,15) [1]. 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát với vùng hệ số bám 

và cản lăn như trên cho các kết quả như sau: 

Kết quả khảo sát trên đường có hệ số cản lăn f = 

0,05; hệ số bám φ lần lượt là 0,2 và 0,3 cho thấy: ban 

đầu bánh xe chủ động có độ trượt lớn, tín hiệu điều 

khiển tăng nhanh giúp mức tải động cơ giảm đến giúp 

độ trượt giảm. Khi độ trượt giảm (λ<0,3) tín hiệu điều 

khiển giảm dần làm tăng Pin để duy trì độ trượt nhỏ và 

gia tốc lớn. 

Việc điều khiển thay đổi mức tải động cơ trên 

đường (f =0,05; φ =0,2) làm giảm tổng thời gian độ 

trượt bánh xe có độ trượt λ>0,3 (2,2s khi có điều khiển 

so với 9,8s khi không điều khiển) và rút ngắn thời gian 

ô tô đạt vận tốc v=2m/s (6,02s khi có điều khiển so 

với 6,9s khi không điều khiển). 

Trên đường (f =0,05; φ =0,3), bộ điều khiển làm 

giảm tổng thời gian độ trượt bánh xe có độ trượt λ>0,3 

(2,3s khi có điều khiển so với 5,5s khi không điều 

khiển) và rút ngắn thời gian ô tô đạt vận tốc v=2m/s 

(3,1s khi có điều khiển so với 3,3s khi không điều 

khiển) từ đó nâng cao khả năng tăng tốc của ô tô.  

Kết quả khảo sát trên đường có hệ số cản lăn f 

=0,1; hệ số bám φ lần lượt là 0,2 và 0,3 cho thấy: 

ban đầu bánh xe chủ động có độ trượt lớn, tín hiệu 

điều khiển tăng nhanh giúp mức tải động cơ giảm 

đến giúp độ trượt giảm. Khi độ trượt giảm (λ<0,3) 

tín hiệu điều khiển giảm dần làm tăng Pin để duy trì 

độ trượt nhỏ và gia tốc lớn. 

Trên đường (f =0,1; φ=0,3), bộ điều khiển đã làm 

giảm tổng thời gian độ trượt bánh xe có độ trượt λ>0,3 

(2,2s khi có điều khiển so với 8,7s khi không điều 

khiển) và rút ngắn thời gian ô tô đạt vận tốc v=1m/s 

(2,4s khi có điều khiển so với 2,8s khi không điều 

khiển) từ đó nâng cao khả năng tăng tốc của ô tô. 

Tương tự như trên, các kết quả khảo sát trên đường 

có hệ số cản lăn f = 0,15; hệ số bám φ lần lượt là 0,3 

và 0,4 cũng cho thấy: Ban đầu bánh xe chủ động có 

độ trượt lớn, tín hiệu điều khiển tăng nhanh giúp mức 

tải động cơ giảm đến giúp độ trượt giảm. Khi độ trượt 

 

Hình 4. Vận tốc, gia tốc, độ trượt bánh xe chủ động,  

mức tải động cơ trên đườngcó hệ số bám φ =0,3; 

f = 0,05 khi có và không có bộ điều khiển 

 

Hình 5. Vận tốc, gia tốc, độ trượt bánh xe chủ động,  

mức tải động cơ trên đường có hệ số bám φ =0,2; 

f = 0,05 khi có và không có bộ điều khiển 

 
Hình 6. Vận tốc, gia tốc, độ trượt bánh xe chủ động,  

mức tải động cơ trên đường có hệ số bám φ =0,2; 

 f = 0,1 khi có và không có bộ điều khiển 

 

Hình 7. Vận tốc, gia tốc, độ trượt bánh xe chủ động, mức 

tải động cơ trên đường có hệ số bám φ =0,3;  

f = 0,1 khi có và không có bộ điều khiển 
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giảm (λ<0,3) tín hiệu điều khiển giảm dần làm tăng 

Pin để duy trì độ trượt nhỏ và gia tốc lớn.  

Việc điều khiển thay đổi mức tải động cơ trên 

đường (f = 0,15; φ =0,3) làm giảm tổng thời gian độ 

trượt bánh xe có độ trượt λ>0,3 (3,4s khi có điều khiển 

so với 17,8s khi không điều khiển) và rút ngắn thời 

gian ô tô đạt vận tốc v=1m/s (4,5s khi có điều khiển 

so với 8,2s khi không điều khiển). 

Trên đường (f = 0,15; φ = 0,4), bộ điều khiển đã 

làm giảm tổng thời gian độ trượt bánh xe có độ trượt 

λ>0,3 (1,9s khi có điều khiển so với 7,2s khi không 

điều khiển) và rút ngắn thời gian ô tô đạt vận tốc 

v=2m/s (3,7s khi có điều khiển so với 4,5s khi không 

điều khiển) từ đó nâng cao khả năng tăng tốc của ô tô.  

Từ các kết quả mô phỏng trên có thể thấy:  

Trên các đường đất khô có giá trị bám lớn và cản 

lăn nhỏ, việc có can thiệp của bộ điều khiển không 

làm cải thiện tính năng cơ động của xe so với khi 

không điều khiển. Tại đây xe có thể di chuyển mà 

không cần tới bộ điều khiển hạn chế trượt quay. 

Trên các đường đất ướt, khi có can thiệp của bộ 

điều khiển: ban đầu bánh xe chủ động có độ trượt lớn, 

tín hiệu điều khiển giúp độ trượt giảm và rút ngắn thời 

gian tăng tốc của ô tô. Khi xe di chuyển trên đường 

này cần có bộ điểu khiển giúp tăng cường tính năng 

cơ động của xe nhằm vận chuyển hàng hóa hiệu quả 

và an toàn hơn. 

4. Kết luận 

Bài báo đã tiến hành khảo sát khả năng điều khiển 

của hệ thống hạn chế trượt quay ô tô tải trên hai loại 

đường đất khô và ướt. Từ các kết quả mô phỏng và 

khảo sát cho thấy sự cần thiết phải có bộ điều khiển 

nhằm tăng tính cơ động và hiệu quả vận chuyển của ô 

tô tải trên đường đất ướt. 

Các kết quả mô phỏng động lực học phản ánh quy 

luật vật lý về bám và cản lăn của ôtô. Các kết quả này 

có thể làm tư liệu cơ sở để tiến hành các khảo sát rộng 

hơn ở các loại đường khác nhau và với các bộ điều 

khiển khác nhau. Các kết quả tổng hợp có thể là căn 

cứ để nghiên cứu, bố trí và lựa chọn bộ điều khiển hạn 

chế trượt quay trên các dòng xe tải cụ thể. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong 

đề tài mã số B2020-SKH-01. 
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Hình 8. Vận tốc, gia tốc, độ trượt bánh xe chủ động, 

mức tải động cơ trên đường có hệ số bám φ = 0,4;  

f = 0,15 khi có và không có bộ điều khiển 
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Tóm tắt 

Cầu chủ động là một trong những cụm chi tiết 

quan trọng của hệ thống truyền lực trên ô tô. 

Trong quá trình làm việc, vỏ cầu chịu các tải trọng 

cực đại dưới tác động của mặt đường. Bài báo 

trình bày các kết quả đánh giá độ bền phá hủy của 

vỏ cầu chủ động xe tải 1,25 tấn bằng phần mềm 

Ansys nhằm xác định các giá trị ứng suất, biến 

dạng xuất hiện trên vỏ cầu chủ động tương ứng 

với các chế độ chuyển động đặc trưng trên đường. 

Từ khóa: Ứng suất, biến dạng, vỏ cầu chủ động, 

Ansys. 

Abstract 

Drive axle are one of theo most important 

components of an automotive powertrain. In 

working process, axle housing is subject to 

maximum loads under the impact of the road 

surface. This paper presents the result of assess the 

duralility of drive axle housing 1.25 ton truck using 

Ansys software to determine values of stress, strain 

appears on drive axle housing corresponding to 

typical montion modes on the road. 

Keywords: Stress, strain, drive axle housing, Ansys. 

1. Mở đầu 

Cầu chủ động là chi tiết quan trọng trên ô tô, là bộ 

phận cuối cùng trên hệ thống truyền lực, chứa tất cả các 

bộ phận truyền lực chính, vi sai, bán trục,… đồng thời 

vỏ cầu nâng đỡ trọng lượng của thân xe và chịu tác 

động của các tải trọng tương tác giữa bánh xe với mặt 

đường. Tại Việt Nam, xe tải nhẹ được sử dụng rộng rãi 

trong vận chuyển hàng hóa, ưu điểm là xe có thể di 

chuyển vào những cung đường vùng sâu xa, những nơi 

mà hệ thống giao thông đường bộ chưa phát triển. Tuy 

nhiên đôi khi để nâng cao khả năng vận chuyển, tiết 

kiệm chi phí, xe thường làm việc quá tải trọng cho phép. 

Khi đó, vỏ cầu chủ động cũng chịu tải trọng lớn tác 

dụng lên làm ảnh hưởng đến độ bền. Do đó, việc khảo 

sát đánh giá độ bền của vỏ cầu chủ động trong các 

trường hợp đặc trưng trên đường là cần thiết [1]. 

2. Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn vỏ cầu 

chủ động 

2.1. Mô hình 3D vỏ cầu chủ động xe tải 

Việc xây dựng mô hình 3D của vỏ cầu chủ động 

xe tải theo phương pháp trực tiếp từ phần mềm Ansys 

tương đối khó khăn do mô hình tính toán yêu cầu có 

tính chính xác và độ phức tạp cao. Vì thế việc xây 

dựng mô hình vỏ cầu được thực hiện trong các phần 

mềm CAD (mô hình 3D), sau đó được đưa vào Ansys. 

Phần mềm Ansys cho phép liên kết với các mô hình 

CAD để có thể nhận dạng mô hình một cách chính xác. 

Trong nghiên cứu này, mô hình 3D của vỏ cầu chủ 

động ô tô tải được xây dựng bằng phần mềm 

Solidworks [1]. 

2.2. Gán vật liệu 

Ansys cung cấp kho vật liệu lớn đã được kiểm 

chứng thực tế. Với vỏ cầu chủ động ô tô tải, vật liệu 

thường được sử dụng là gang cầu với các thông số như 

trong Bảng 1 [1], [2], [5]. 

 

Hình 1. Mô hình 3-D vỏ cầu chủ động xe tải 1,25 tấn 

Bảng 1. Thông số vật liệu của vỏ cầu 

Thông số Đơn vị Giá trị 

Khối lượng riêng kg/m3 7200 

Mô đun đàn hồi MPa 1,7.105 

Hệ số Poisson  0.29 

Ứng suất giới hạn chảy của 

gang cầu 
MPa 490 

Ứng suất giới hạn phá hủy của 

gang cầu 
MPa 690 
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2.3. Chia lưới 

Chất lượng của việc tiến hành chia lưới có ảnh 

hưởng đến độ chính xác và thời gian tính trong quá 

trình phân tích vỏ cầu chủ động xe tải. Trong nghiên 

cứu này, phương pháp chia lưới được chọn là kiểu tự 

động kết hợp với điều chỉnh lưới bằng tay. Đối với vỏ 

cầu là chi tiết có các biên dạng phức tạp, do vậy, để 

mô tả đúng hình dạng hình học và độ chính xác của 

mô hình, các thuộc tính về chất lượng phần tử đã được 

đánh giá theo các tiêu chuẩn được các nhà nghiên cứu 

và phát triển phần mềm đề xuất. 

Trong nghiên cứu này, việc kiểm chứng mô hình 

chia lưới đã được kiểm soát theo các tiêu chuẩn được 

đề ra. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng lưới được 

dựa trên kết quả đánh giá độ lệch của phần tử so với 

phần tử tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

của việc chia lưới trong Ansys bao gồm: Tỉ số lệch 

(Aspect ratio), trong Ansys thì tỉ số phần tử sai lệch 

nhỏ hơn 0,5% thì coi như chấp nhận được; Hệ số 

Jacobian (Jacobian Ratio), giá trị Jacobian lớn hơn 0.6 

là chấp nhận được; Độ lệch (Skewness), tỉ lệ số phần 

tử sai lệch góc nhỏ hơn 0,5% là chấp nhận được; Chất 

lượng ma trận trực giao (Orthogonal Quality), chất 

lượng của ma trận trực giao lớn hơn 70% là tốt và tốt 

nhất khi đạt 100%; Chất lượng phần tử (Element 

Quality), chất lượng phần tử lưới thường lớn hơn 70%. 

 

2.4. Đặt ràng buộc 

Cầu sau chủ động của xe tải là loại có bán trục 

giảm tải hoàn toàn, các điều kiện đặt ổ bi của mô hình 

bán trục giảm tải hoàn toàn được phân tích ở Hình 3 

[1], [2]. 

Với kết cấu bán trục giảm tải hoàn toàn, moay ơ 

bánh xe lắp 2 ổ bi đỡ chặn trên vỏ cầu, các ổ bi này có 

tác dụng như gối đỡ chặn trên vỏ cầu và hạn chế dịch 

chuyển của vỏ cầu theo 3 phương tịnh tiến x, y, z trong 

mặt phẳng tọa độ. Do đó, vị trí gối đỡ chặn tại 2 đầu 

vỏ cầu được mô phỏng bằng ràng buộc dịch chuyển 

theo 3 phương. 

Tại tâm cầu chủ động, mô men xoắn sinh ra từ động 

cơ truyền xuống trong trường hợp xe chuyển động 

thẳng sẽ tác động lên vỏ cầu. Do đối tượng nghiên cứu 

chính là vỏ cầu, nên các chi tiết khác như bánh xe, bán 

trục, vi sai, truyền lực chính,… bên trong cầu chủ động 

đã được loại bỏ. Trong trường hợp này, mô men xoắn 

tác động lên vỏ cầu trong khoảng giữa 2 vị trí đặt nhíp. 

Do đó trong mô hình mô phỏng, tác giả sử dụng ràng 

buộc mô men xoắn đặt tại tâm cầu. 

2.5. Đặt lực 

Ngoại lực tác dụng lên vỏ cầu là các thành phần phản 

lực đặt tại vị trí bắt nhíp lên vỏ cầu. Như vậy, trong 

trường hợp tổng quát, tại mỗi vị trí liên kết giữa vỏ cầu 

và hệ thống treo (2 bên trái - phải) có 6 thành phần lực: 

3 thành phần lực dọc, lực ngang và lực thẳng đứng theo 

các phương x, y, z; và 3 thành phần mô men quanh các 

trục x, y, z. Trong từng trường hợp khảo sát khác nhau, 

giá trị và tính chất (tĩnh, động) của các lực này thay đổi, 

do đó đối với từng trường hợp cụ thể, giá trị mỗi lực này 

sẽ được phân tích và đưa vào riêng biệt [2]. 

 
 

Hình 2. Mô hình chia lưới vỏ cầu trong Ansys với 

phần tử tiêu chuẩn có kích thước là 5mm 

Bảng 2. Kết quả đánh giá chất lượng chia lưới 

Tiêu chí Giá trị 

Số phần tử  132.537 

Số nút 256.443 

Chất lượng phần tử (Element Quality) 0,74 

Tỉ số độ lệch giữa các cạnh phần tử 

(Aspect Ratio) 
0,32 

Tỉ số lệch giữa các cạnh của phần tử 

(Skewnes) 
0,36 

Chất lượng trực giao của các bề mặt phần 

tử (Orthogonal Quality) 

0,74 

 

Hệ số Jacobian (Jacobian Ratio): 0,97 

 

 

Hình 3. Sơ đồ và kết cấu bố trí bán trục giảm tải 

hoàn toàn 

 

 

Hình 4. Ràng buộc tại vị trí ổ bi bánh xe đặt trên vỏ cầu 
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Đối với bài toán tĩnh (lực tĩnh) xác định độ bền 

phá hủy của vỏ cầu, các thành phần lực đưa vào dưới 

các giá trị là hằng số và được nhập trực tiếp vào mô 

hình lực.  

Đối với bài toán tải trọng động (như trường hợp xe 

chuyển động trên đường có mấp mô ngẫu nhiên), các 

giá trị lực động là các vectơ theo thời gian thực, chúng 

được nhập vào từ các file dữ liệu (ví dụ text, excel,…). 

Các lực và mô men được đưa vào theo các bước nhảy 

xác định, phù hợp yêu cầu của bài toán mô phỏng động 

trong phần mềm chuyên dụng. 

2.6. Xuất kết quả 

Kết quả thu được về chuyển vị và ứng suất tương 

đương (Von Mises) được thể hiện dưới dạng phổ màu 

sau khi thực hiện quá trình tính toán phân tích bằng 

phần mềm. Ngoài ra, kết quả phân tích có thể thu được 

thông qua giá trị ứng suất, biến dạng lớn nhất thay đổi 

theo thời gian. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thông số kỹ thuật của xe  

Xe tải ben 1.25 tấn là một trong những dòng xe tải 

ben bán chạy nhất hiện nay tại Việt Nam do có kích 

thước nhỏ gọn, giá thành thấp, tiện lợi cho việc 

chuyên chở nguyên vật liệu ở thành thị và nông thôn. 

Chính vì vậy, bài báo đã tập trung nghiên cứu độ bền 

của vỏ cầu chủ động của dòng xe tải này [1]. 

3.2. Các chế độ tải trọng 

3.2.1. Các tải trọng tác dụng lên vỏ cầu 

Sơ đồ các lực và mô men tác dụng lên cầu chủ 

động của ô tô tải được mô tả trên Hình 5. 

Hình 5 cho thấy vỏ cầu chịu tác dụng của các phản 

lực từ mặt đường FZ21, FZ22 và các lực từ nhíp FZn21 và 

FZn22 trong mặt phẳng ngang. Trong mặt phẳng song 

song với mặt đường, vỏ cầu chịu tác dụng của các lực 

dọc Fx21 và Fx22 (lực kéo hoặc phanh) và lực từ nhíp 

truyền qua các gối đỡ Fxn21 và Fxn22. Khi xe chuyển 

động quay vòng sẽ có thêm các lực ngang Fy21, Fy22 

đặt tại vết tiếp xúc bánh xe với mặt đường. Đồng thời 

tại vị trí lắp nhíp sẽ có các lực Fyn21 và Fyn22. 

3.2.2. Xác định tải trọng theo phương pháp 

truyền thống 

a) Trường hợp chuyển động thẳng với lực kéo cực đại 

Trong trường hợp này, vỏ cầu chủ động chịu các 

lực và mô men sau: 

Lực dọc: 
21 22 2max 2

k c
x x x x

mG
F F F         (1) 

Lực ngang: 21 22 0Y YF F   (2) 

Phản lực thẳng đứng 
21 22 2

k c
Z Z

mG
F F   (3) 

Mô men xoắn: 
21 22 2max 2y y xM M F r   (4)  

b) Trường hợp chuyển động thẳng với lực phanh cực đại 

Trong trường hợp này, vỏ cầu chủ động chịu các 

lực và mô men sau:  

Lực dọc: 
21 22 2max 2

p c
x x x x

m G
F F F         (5) 

Lực ngang: 21 22 0Y YF F   (6) 

Bảng 3. Thông số kỹ thuật xe tải 1,25 tấn 

Model 
Đơn 

vị 

Xe tải ben tải 

trọng 1,25 tấn 

Loại phương tiện - Ô tô tải (tự đổ) 

Công thức bánh xe - 4 x 2 

Kích thước bao  

(D x R x C) 
mm 

5180 x 1740 x 

1970 

Chiều dài cơ sở mm 2670 

Chiều rộng cơ sở mm 1400 

Khối lượng bản thân kg 2150 

Khối lượng phân bố lên 

cầu trước không tải 
kg 960 

Khối lượng phân bố lên 

cầu sau không tải 
kg 1190 

Khối lượng ô tô đủ tải kg 3500 

Khối lượng phân bố lên 

cầu trước đủ tải 
kg 1206 

Khối lượng phân bố lên 

cầu sau đủ tải 
kg 2294 

Số chỗ ngồi chỗ 03 

Số lốp chiếc 06 

Kích thước thùng hàng 

(D x R x C) 
mm 

3110 x 1620 x 

350 

 

 

Hình 5. Sơ đồ các lực tác dụng lên vỏ cầu 
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Phản lực thẳng đứng 
21 22

2

p c

Z Z

m G
F F   (7) 

Mô men xoắn: 
21 22 2max 2y y xM M F r   (8)  

c) Trường hợp quay vòng với lực ngang cực đại 

Trong trường hợp này, vỏ cầu chủ động chịu các 

lực sau:  

Lực dọc: 
21 22 0x xF F       (9) 

Lực ngang: 21 21 22 22

21 22 2

; ;y y Z y y Z

y y y y c

F F F F

F F F G

 



 

  
 (10) 

Phản lực thẳng đứng 21

2

22 21

2
1 ;

2 2

y gc
Z

Z c Z

hG
F

b

F G F

 
  

 

 

 (11) 

d) Trường hợp chuyển động trên đường xấu với phản 

lực thẳng đứng cực đại 

Trong trường hợp này, vỏ cầu chủ động chịu các 

lực sau: 

Lực dọc: 
21 22 0x xF F       (12) 

Lực ngang: 
21 22 0y yF F   (13) 

Phản lực thẳng đứng 
21 22

2

c
Z Z d

G
F F k   (14) 

Các tải trọng đặt lên cầu bao gồm các lực dọc Fx2i, 

lực ngang Fy, lực thẳng đứng Fz, mô men xoắn My, và 

mô men uốn Mx. Giá trị của chúng được thể hiện trong 

Bảng 4. Giá trị của các lực sẽ được đưa vào trong mô 

hình tính toán độ bền vỏ cầu theo phương pháp phần 

tử hữu hạn [1, 2, 3]. 

3.3. Kết quả khảo sát 

3.3.1. Trường hợp chuyển động thẳng với lực kéo 

cực đại 

Các lực đặt lên mô hình xác định ứng suất vỏ cầu 

bao gồm:  

- Lực dọc truyền từ thân xe: Fxn21 = Fxn22 = 

10352N; 

- Lực thẳng đứng từ trên xuống: Fzn21 = Fzn22 = 

12940N; 

- Mô men xoắn quanh trục y: My1 = My2 = 3209m. 

Bảng 4. Tải trọng tĩnh đặt lên vỏ cầu trong các 

trường hợp 

TT 
Tải 

trọng 

Đơn 

vị 

TH1: 

Xe đi 

thẳng 

với lực 

kéo cực 

đại 

TH2: 

Xe đi 

thẳng 

với lực 

phanh 

cực đại 

TH3: 

Quay 

vòng 

với lực 

ngang 

cực đại 

TH4: 

Trên 

đường 

xấu với 

Fzmax 

1 Fx21 N 10352 8102 0 0 

2 Fx22 N 10352 8102 0 0 

3 Fy21 N 0 0 19763 0 

4 Fy22 N 0 0 492 0 

5 Fz21 N 12940 12940 21958 22505 

6 Fz22 N 12940 12940 547 22505 

7 My21 Nm 3209 2511 0 0 

8 My22 Nm 3209 2511 0 0 

9 Mx21 Nm 0 0 6127 0 

10 Mx22 Nm 0 0 153 0 

 

 

Hình 6. Chuyển vị vỏ cầu và vị trí có giá trị lớn nhất 

 

Hình 7. Biến dạng vỏ cầu và vị trí có giá trị lớn nhất 

 

Hình 8. Ứng suất tương đương trên vỏ cầu và điểm 

có giá trị lớn nhất 
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Kết quả phân tích vỏ cầu trong trường hợp khi xe 

chuyển động với lực kéo cực đại cho thấy biến dạng 

lớn nhất xuất hiện trên vỏ cầu có giá trị 0.0010334 

mm/mm, ứng suất tương đương lớn nhất xuất hiện 

trên vỏ cầu có giá trị 197.78 MPa. So sánh giá trị ứng 

suất sinh ra cho thấy nhỏ hơn so với ứng suất cho phép 

của vật liệu gang cầu là 490 MPa nên vỏ cầu chưa bị 

phá hủy. 

3.3.2. Trường hợp chuyển động thẳng với lực 

phanh cực đại 

Các lực đặt lên mô hình xác định ứng suất vỏ cầu 

bao gồm:  

- Lực dọc truyền từ thân xe: Fxn21 = Fxn22 = 8102N; 

- Lực thẳng đứng từ trên xuống: Fzn21 = Fzn22 = 

12940N; 

- Mô men xoắn quanh trục y: My1 = My2 = 2511Nm. 

Kết quả phân tích vỏ cầu trong trường hợp khi xe 

quay vòng với lực ngang cực đại cho thấy ứng suất 

tương đương lớn nhất xuất hiện trên vỏ cầu có giá trị 

282,27MPa. So sánh với hai trường hợp khảo sát trên 

cho thấy giá trị ứng suất lớn hơn so với khi xe truyền 

lực kéo và truyền lực phanh cực đại. Tuy nhiên khi so 

sánh giá trị ứng suất tương đương lớn nhất sinh ra cho 

thấy nhỏ hơn so với ứng suất cho phép của vật liệu 

gang cầu là 490MPa nên vỏ cầu chưa bị phá hủy. 

 

Bảng 5. Ứng suất, biến dạng và chuyển vị lớn nhất trên 

vỏ cầu khi xe chuyển động thẳng với lực kéo cực đại 

 Chuyển vị Biến dạng Ứng suất 

Vị trí 
Nút số  

65456 

Nút số 

11553 

Nút số 

11553 

Giá trị 

lớn 

nhất 

0,36301 

mm 

0,0010334 

mm/mm 

197,78 

MPa 

 

 

Hình 9. Chuyển vị vỏ cầu và vị trí có giá trị lớn nhất 

với lực phanh cực đại 

 

 

Hình 10. Biến dạng vỏ cầu và vị trí có giá trị lớn nhất 

với lực phanh cực đại 

 

 

 

Hình 11. Ứng suất tương đương trên vỏ cầu và điểm 

có giá trị lớn nhất với lực phanh cực đại 

 

Hình 12. Biến dạng vỏ cầu và vị trí có giá trị lớn nhất 

 

Hình 13. Ứng suất tương đương trên vỏ cầu và điểm 

có giá trị lớn nhất 

Bảng 6. Ứng suất,biến dạng và chuyển vị lớn nhất 

trên vỏ cầu khi xe quay vòng với lực ngang cực đại 

 Chuyển vị Biến dạng Ứng suất 

Vị trí 
Nút số  

50100 

Nút số 

11559 

Nút số 

11559 

Giá trị 

lớn 

nhất 

0,34982 

mm 

0,0015115 

mm/mm 

282,27 

MPa 
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3.3.3. Xe chuyển động trên đường xấu với phản 

lực thẳng đứng cực đại 

Các lực tác động lên vỏ cầu bao gồm: 

- Lực thẳng đứng: Fzn21 = Fzn22 = 22505N; 

Kết quả phân tích vỏ cầu trong trường hợp xe 

chuyển động trên đường xấu với phản lực thẳng 

đứng cực đại cho thấy ứng suất tương đương lớn nhất 

xuất hiện trên vỏ cầu có giá trị 337,67MPa. So sánh 

với các trường hợp khảo sát trên cho thấy giá trị ứng 

suất trong trường hợp này là lớn nhất. Tuy nhiên khi 

so sánh giá trị ứng suất tương đương lớn nhất sinh ra 

cho thấy nhỏ hơn so với ứng suất cho phép của vật 

liệu gang cầu là 490MPa nên trường hợp này vỏ cầu 

chưa bị phá hủy. 

4. Kết luận 

Bài báo đã đánh giá độ bền phá hủy vỏ cầu với 3 

chế độ kiểm bền tĩnh với các tải trọng cực đại. Kết quả 

phân tích các trường hợp khảo sát cho thấy ứng suất 

chủ yếu tập trung tại các khu vực có gờ hoặc các góc 

cạnh của vỏ cầu, tuy nhiên ứng suất lớn nhất trên vỏ 

cầu xảy ra trong trường hợp xe chuyển động trên 

đường xấu với lực thẳng đứng cực đại, đạt giá trị gần 

337,67. Giá trị ứng suất này vẫn nhỏ hơn so với ứng 

suất cho phép của vật liệu gang cầu là 490MPa nên vỏ 

cầu chưa bị phá hủy. 
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Hình 15. Ứng suất tương đương trên vỏ cầu và điểm 

có giá trị lớn nhất 

 

Bảng 7. Ứng suất, biến dạng và chuyển vị lớn nhất 

trên vỏ cầu khi xe chuyển động trên đường xấu với 

phản lực thẳng đứng cực đại 

 Chuyển vị Biến dạng Ứng suất 

Vị trí 
Nút số  

26158 

Nút số 

11541 

Nút số 

11541 

Giá trị 

lớn 

nhất 

0,4514 

mm 

0,0017628 

mm/mm 

337,67 

MPa 
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Tóm tắt 

Quân đội ta đang được trang bị một số xe thiết 

giáp xích như xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-

2, M-113,… Trong quá trình khai thác, sử dụng, 

tình trạng kỹ thuật của trang bị đều đã xuống cấp, 

công tác bảo đảm kỹ thuật gặp nhiều khó khăn do 

khan hiếm vật tư phụ tùng. Vì vậy việc nghiên cứu 

sản xuất vật tư hoặc cụm hệ thống tương đương 

để thay thế là nhu cầu cấp thiết. Bài báo này tập 

trung trình bày phương án thay thế động cơ 

nguyên bản УТД-20 trên xe BMP-1 bằng động cơ 

mới, có sẵn trên thị trường, cụ thể là động cơ 

DOOSAN DL-08. Nội dung chính gồm: giải pháp 

kết cấu lắp đặt động cơ mới, tính toán kiểm 

nghiệm lại phương án thay thế động cơ. 

Từ khóa: Xe thiết giáp, động cơ, kết cấu, động lực 

học. 

Abstract 

Our army is equipped with a number of chained 

armored vehicles such as infantry fighting 

vehicles BMP-1, BMP-2, M-113,... In the process 

of exploitation and use, the technical condition of 

the equipment has deteriorated, and technical 

assurance has encountered many difficulties due 

to the scarcity of spare parts. Therefore, the 

research and production of equivalent materials 

or systems for replacement is an urgent need. This 

article focuses on presenting a plan to replace the 

original УТД-20 engine on the BMP-1 with a new, 

commercially available engine, specifically the 

DOOSAN DL-08 engine. The main content 

includes: structural solution to install a new 

engine, calculation and re-testing of the engine 

replacement plan. 

Keywords: Armored vehicle, engine, structure, 

dynamics. 

 

1. Mở đầu 

Động cơ là nguồn cung cấp lực kéo giúp cho xe 

chuyển động. Các thông số của động cơ ảnh hưởng 

trực tiếp đến động lực học chuyển động của xe. Xe 

chiến đấu bộ binh BMP-1 của quân đội ta sử dụng 

động cơ УТД-20 do Nga sản xuất, hiện đã lỗi thời và 

có thời gian khai thác, sử dụng dài dẫn đến xuống cấp 

nghiệm trọng. Vì vậy việc thay thế động cơ này là hết 

sức cấp thiết. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về thay thế 

động cơ trên xe quân sự nhưng đa phần là xe thiết giáp 

lốp [1], chưa có nghiên cứu đối với xe thiết giáp xích. 

Bài báo này trình bày nghiên cứu về phương án thay 

động cơ УТД-20 trên xe thiết giáp xích bằng động cơ 

mới DOOSAN DL-08, do Hàn Quốc sản xuất, dễ dàng 

Bảng 1. So sánh các thông số động cơ УТД-20 và 

DOOSAN DL-08 [2] 

Thông số xe 
Động cơ 

УТД-20 

Động cơ 

DOOSAN 

DL-08 

Kiểu động cơ Diezel, 4 kỳ 
Diezel, 4 

kỳ, tăng áp 

Số lượng, bố trí xi lanh 6, chữ V 6, chữ I 

Công suất lớn nhất 

(KW) 
225 250 

Trọng lượng khô (kg) 665 836 

Kích thước bao của 

động cơ (mm) DxRxC 

791 x 1150 x 

742 

1183 x 

918 x 

1161 

Mômen xoắn lớn nhất 

(N.m) 
1000 1323 

Số vòng quay ở công 

suất lớn nhất 

(vòng/phút) 

2600 2200 

Số vòng quay lớn nhất 

(vòng/phút) 
2850 2420 

Số vòng quay nhỏ nhất 

(vòng/phút) 
700 600 
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có thể đặt mua. Hai động cơ có kích thước, công suất 

và mô men xoắn khác nhau nên cần phải thiết kế, tính 

toán phương án lắp đặt và khảo sát lại động lực học 

chuyển động của xe. Các thông số chính của động cơ 

УТД-20 và động cơ thay thế (DOOSAN DL-08) được 

mô tả trong Bảng 1 ở trên. 

2. Phương án lắp đặt động cơ DOOSAN DL-08 

Động cơ cũ УТД-20 được thiết kế gồm 6 xi lanh, 

bố trí hình chữ V, có kích thước DxRxC là 791 x 1150 

x 742 (mm). Trong khi đó, động cơ mới DOOSAN 

DL-08 được thiết kế gồm 6 xi lanh, bố trí hình chữ I, 

có kích thước DxRxC là 1183 x 918 x 1161 (mm) 

(Hình 1). Do đó cần phải đưa ra phương án lắp đặt 

động cơ phù hợp [2]. 

Khi thay thế động cơ, vẫn phải ưu tiên giữ khoảng 

cách và đảm bảo tính đồng trục giữa trục khuỷu của 

động cơ và trục chủ động của Ly hợp chính. Từ đó 

mới xác định những thay đổi ở vị trí khác, cụ thể về 

giải pháp kết cấu như sau: 

Động cơ DOOSAN DL-08 dài hơn động cơ trên 

xe nguyên bản 392mm nên cần bố trí thêm khoảng 

không tương ứng ở phía sau động cơ cũ (Hình 2). 

Để xác định những thay đổi về chiều cao, lấy mốc 

là đường tâm trục. Cụ thể, khoảng cách từ tâm trục 

khuỷu đến đáy các te động cơ DOOSAN DL-08 là 436 

mm, vừa chạm đến sàn xe. Khoảng cách từ tâm trục 

khuỷu đến điểm trên cùng của động cơ DOOSAN DL-

08 là 725mm, lúc này động cơ chạm tấm thiết giáp 

bên trên. Vì vậy, cần phải nâng độ cao của mặt trên 

thân xe thêm 150mm để đảm bảo cho động cơ nằm 

gọn bên trong. Tổng chiều cao thân xe bây giờ sẽ là 

1374mm, đã bao gồm cả chiều dày lớp giáp được thể 

hiện trong Hình 3.  

Động cơ DOOSAN DL-08 rộng nhỏ động cơ cũ là 

232 mm nên khi lắp đặt động cơ mới sẽ không gây ra 

những tác động lên kết cấu thân xe mà còn tạo ra 

khoảng trống 2 bên, có thể tận dụng để bố trí các thiết 

bị khác. 

Nhóm tác giả giữ nguyên hệ thống truyền lực 

giống như của xe nguyên bản để khảo sát động lực học 

chuyển động thẳng, từ đó có thể so sánh, đưa ra đánh 

giá về chất lượng động lực học chuyển động của xe 

trước và sau khi thay thế động cơ [3]. 

3. Khảo sát động lực học chuyển động thẳng 

Động cơ УТД-20 và động cơ DOOSAN DL-08 có 

công suất, mô men xoắn và số vòng quay khác nhau 

(Bảng 1) nên cần phải khảo sát lại động lực học 

chuyển động của xe. Bài báo sử dụng phần mềm 

Mathcad để hỗ trợ cho việc tính toán. 

 
Hình 1. Kích thước thực tế động cơ DOOSAN DL-08 

 

Hình 2. Kích thước theo chiều dài thực tế khi lắp 

động cơ DOOSAN DL-08 

 

 
Hình 3. Kích thước theo chiều cao thực tế khi lắp  

động cơ DOOSAN DL-08 

 

Hình 4. Mô phỏng 3D sau khi lắp động cơ DOOSAN 

DL-08 trên phần mềm Solidworks 
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Mô hình khảo sát động lực học chuyển động thẳng 

của xe thể hiện trên Hình 5 [4]. 

Trong đó: G - Trọng lượng xe; N - Phản lực pháp 

tuyến; Pk - Lực kéo; Pɷ - Lực cản không khí; Pf - Lực 

cản chuyển động; α - Góc dốc; mx - Lực quán tính 

Phương trình vi phân chuyển động của xe: 

.sink fP P G mx        (1) 

Sử dụng công thức thực nghiệm Lây-Đéc-Man để 

xây dựng đồ thị đặc tính ngoài động cơ trên Hình 6 

[4]. 

Vận tốc ở các vòng quay của động cơ ứng với từng 

tay số: 

vi =     (2) 

Trong đó: n là số vòng quay của trục khuỷu, 

(v/ph); rcd là bán kính bánh sao chủ động, (m); itli là tỷ 

số truyền của hệ thống truyền lực ở tay số thứ i và 

bằng: 

itli = ihi.iqv.itdc            (3) 

Với: ihi là tỷ số truyền của hộp số ở tay số thứ i, 

iqv là tỷ số truyền của cơ cấu quay vòng, ở đây xét iqv 

=1, itdc là tỷ số truyền của truyền động cạnh, itdc = 5,5. 

Lực kéo đơn vị trên bánh sao chủ động: 

fcd = 3,6. .

.

d tl

i

N

G V

    (4) 

Trong đó:
 tl là hiệu suất của hệ thống truyền 

lực,  

1 2.m m

tl n tr       (5) 

Với: n là hiệu suất bánh răng nón, n =0,97; 

tr là hiệu suất bánh răng trụ, 
tr =0,98; m1 là số 

cặp bánh răng nón, m1 = 1; m2 là số cặp bánh răng 

trụ, m2 = 3; 

Hiệu suất của bộ dẫn tiến xích: 

21
0,95 (0,013 0,0000013 )x i

cd

v
f

     (6) 

Lực kéo đơn vị của xe: 

.d cd xf f               (7) 

Kết quả đưa ra được đồ thị đặc tính kéo chuyển 

động thẳng của xe trước và sau khi thay thế động cơ 

thể hiện trên Hình 7. 

Khi xe khởi hành, quá trình tăng tốc tại tay số đó 

sẽ được chia thành ba giai đoạn: 

Giai đoạn tăng tốc thứ nhất: Từ thời điểm khởi xe 

bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc góc phần chủ 

0,377. .cd

tli

r n

i

 

Hình 5. Mô hình khảo sát động lực học chuyển động 

thẳng 

 

Hình 6. Đặc tính ngoài động cơ DOOSAN DL-08 

 

Hình 7. Đặc tính kéo chuyển động thẳng của xe 

nguyên bản (bên trái) và xe đã được thay thế động cơ 

(bên phải) 
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động và bị động của ly hợp chính bằng nhau [4].  

Gia tốc của xe ở giai đoạn tăng tốc thứ nhất: 

 cd ff
g

x  max

0

1 .. 


      (8) 

Trong đó: 1x là gia tốc tăng tốc ở giai đoạn thứ 

nhất; fdmax là lực kéo đơn vị lớn nhất của xe tăng ở tay 

số khởi hành;
0 là hệ số tăng khối lượng giả định khi 

ly hợp chính mở;  là hệ số dự trữ của ly hợp;
 
fc là hệ 

số cản tổng cộng của đường. 

Vận tốc chuyển động của xe trong giai đoạn thứ 

nhất được xác định: 

  
1 1 13 , 6 . .v x t    (9) 

Trong đó: t1 là giá trị thời gian tức thời ở giai đoạn 

thứ nhất. 

Giai đoạn tăng tốc thứ hai: Từ thời điểm kết thúc 

sự trượt các đĩa ma sát của ly hợp chính đến khi đạt số 

vòng quay tính toán của động cơ [4]. 

 Gia tốc ở giai đoạn tăng tốc thứ hai:  

)(2 cd ff
g

x 


       (10) 

Vận tốc xe ở cuối đoạn thứ nhất xác định qua biểu 

thức: 

2 1 2 23,6. .v v x t     (11) 

Trong đó: v1 là vận tốc xe ở cuối giai đoạn thứ hai 

ở số vòng quay tính toán của động cơ nN, t2 là giá trị 

thời gian tức thời ở giai đoạn thứ hai. 

Giai đoạn tăng tốc thứ ba: Từ thời điểm cắt ly hợp 

chính sau khi đạt số vòng quay tính toán của động cơ 

nN đến khi đóng ly hợp để chuyển sang số tiếp theo 

[4]. 

Gia tốc của xe tăng ở giai đoạn thứ ba: 

0

3


g
fx c      (12) 

Trên cơ sở đó, vận tốc xe ở giai đoạn thứ ba xác 

định theo biểu thức:  

3323 .6,3 txvv      (13) 

Ở đây v2 là vận tốc xe ở cuối giai đoạn thứ hai ở 

số vòng quay tính toán của động cơ nN, t3 là giá trị thời 

gian tức thời ở giai đoạn thứ ba. 

Quá trình tăng tốc ở số truyền tiếp theo xảy ra 

tương tự như đã trình bày ở trên chỉ khác là trong 

tường hợp này ở giai đoạn thứ nhất các chi tiết bị động 

của ly hợp ngay từ đầu đã quay với vận tốc góc ứng 

với vận tốc v3 của xe ở cuối giai đoạn tăng tốc thứ ba 

ở số truyền trước [4]. 

Vận tốc của xe ở giai đoạn thứ nhất ở số truyền 

tiếp theo được xác định bằng phương trình: 

 
3 13,6. .v v x t       (14) 

Kết quả đưa ra được đồ thị tăng tốc chuyển động 

thẳng của xe trước và sau khi thay thế động cơ thể hiện 

trên Hình 8. 

Từ biểu thức vận tốc:  

dt

dS
v     (15) 

Nên ta có: dS=v.dt 

Từ đó quãng đường xe tăng đi được từ khi bắt đầu 

tăng tốc đến khi đạt được vận tốc nào đó sẽ là: 

S= 
n

o

t

t
vdt       (16) 

Trong đó: S là quãng đường, t0 là thời gian bắt đầu 

di chuyển, tn là thời gian kết thúc di chuyển. 

Kết quả khảo sát động lực học chỉ ra rằng xe thiết 

giáp xích sau khi thay thế động cơ DOOSAN DL-08 

 

Hình 8. Đặc tính tăng tốc xe nguyên bản (bên trái) và 

xe đã được thay thế động cơ (bên phải) 

 

Hình 9. Đồ thị quãng đường tăng tốc xe nguyên bản 

(bên trái) và xe đã được thay thế động cơ (bên phải) 
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có sự thay đổi về: vận tốc tối đa, vượt góc dốc lớn nhất, 

thời gian và quãng đường tăng tốc. Cụ thể được thể 

hiện trong Bảng 4. 

4. Kết luận 

Bài báo đã phân tích, lựa chọn phương án lắp đặt 

động cơ DOOSAN DL-08 thay thế cho động cơ УТД-

20 trên xe thiết giáp xích, đồng thời khảo sát chất 

lượng động lực học chuyển động thẳng của xe thiết 

giáp xích sau khi thay thế động cơ.  

Do động cơ DOOSAN DL-08 có kiểu dáng, kích 

thước khác với động cơ nguyên bản nên bài báo đã 

đưa ra giải pháp về kết cấu để có thể bố trí và lắp đặt 

động cơ mới.  

Bài báo khảo sát chất lượng động lực học chuyển 

động thẳng của xe trước và sau khi thay thế động cơ 

và đưa ra đồ thị để có thể so sánh một cách trực quan. 

Kết quả cho thấy: Vận tốc tối đa của xe giảm từ 

64,4km/h xuống còn 54,5km/h, lực kéo đơn vị ở các 

số truyền lớn hơn so với xe nguyên bản, khả năng vượt 

dốc tăng lên, thời gian và quãng đường tăng tốc đạt 

vận tốc yêu cầu nhỏ hơn khi sử dụng động cơ cũ.  

Ở bài báo này, tất cả những tính toán đều trên cơ 

sở hệ thống truyền lực cũ, cần tiếp tục nghiên cứu và 

cải tiến hệ thống truyền lực để xe có khả năng cơ động 

tương đương hoặc hơn xe nguyên bản. 
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Bảng 4. So sánh thông số đánh giá chất lượng  

động lực học khi xe khi sử dụng động cơ УТД-20 

 và DOOSAN DL-08 

Thông số xe 

Động 

cơ 

УТД-20 

Động cơ 

DOOSAN 

DL-08 

Vận tốc lớn nhất (km/h) 64,4 54,5 

Vượt góc dốc lớn nhất (o) 30 34,5 

Thời gian tăng tốc đến khi 

đạt vận tốc 50 km/h (s) 
22,5 21,3 

Quãng đường tăng tốc đến 

khi đạt vận tốc 50 km/h (m) 
319 281 
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CỦA Ô TÔ SỬ DỤNG HỘP SỐ CVT DẠNG ĐAI TRUYỀN 

RESEARCH ON LONGITUDINAL DYNAMIC SIMULATION OF A VEHICLE  

USING A PUSH-BELT CVT  
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Tóm tắt 

Hệ thống truyền lực sử dụng hộp số vô cấp (CVT) 

trên ô tô có thể tự động thay đổi tỷ số truyền một 

cách liên tục trong một phạm vi nhất định để đáp 

ứng điều kiện vận hành của xe mà không phải thực 

hiện quá trình sang số, do đó cũng không làm ngắt 

quãng dòng động lực trong quá trình thay đổi tỷ 

số truyền. Bài báo này trình bày việc xây dựng mô 

hình mô phỏng động lực học chuyển động thẳng 

của xe có sử dụng hộp số CVT dạng đai truyền, 

phục vụ quá trình nghiên cứu khảo sát động lực 

học chuyển động thẳng của ô tô. 

Từ khóa: Hệ thống truyền lực, hộp số vô cấp, 

động lực học, mô phỏng. 

Abstract 

Drivetrain system of a vehicle that uses a 

continuously variable transmission (CVT) 

can automatically change the gear ratio of 

the system continuously within a certain 

range to meet the vehicle's operating 

conditions without having to perform 

shifting, so there is no power interruption 

during gear ratio change. This paper presents 

the development of a dynamic simulation 

model of a vehicle that uses CVT drivetrain 

system for studying the vehicle longitudinal 

dynamics. 

Keywords: Drivetrain system, continuously 

variable transmission, dynamic, simulation. 

1. Mở đầu 

Hộp số vô cấp (CVT) là một loại hộp số tự động 

có thể thay đổi tỷ số truyền một cách liên tục trong 

một phạm vi nhất định để đáp ứng với các điều kiện 

chuyển động khác nhau của xe mà không phải thực 

hiện quá trình sang số có ngắt quãng dòng động lực 

như trong các loại hộp số cơ khí có cấp. Điều đó cho 

phép xe sử dụng hộp số CVT có quá trình tăng tốc và 

giảm tốc diễn ra nhanh và êm dịu. Bên cạnh đó, việc 

sử dụng hộp số CVT cũng cho phép động cơ của xe 

luôn duy trì được tốc độ quay ổn định trong một dải 

tốc độ quay nhất định mà trong đó động cơ làm việc 

có hiệu suất cao và mức tiêu hao nhiên liệu thấp [1-4].  

Số lượng và chủng loại xe được trang bị hộp số 

CVT xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó hộp số CVT 

dạng đai truyền là loại được dùng phổ biến nhất, vì nó 

có kết cấu đơn giản, nhỏ gọn và hiệu suất truyền động 

tương đối cao so với các loại hộp số CVT khác. Theo 

một số tài liệu [2, 4], hiệu suất làm việc cao nhất của 

hộp số CVT dạng đai truyền có thể đạt đến 97%.   

Trên thế giới, việc nghiên cứu mô phỏng động 

lực học chuyển động của ô tô có trang bị các loại hộp 

số CVT đã được đề cập và thực hiện từ rất sớm [1-

6]. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu trong các tài 

liệu đã nêu là dựa trên cơ sở xây dựng các mô hình 

toán học của các cụm và phương pháp điều khiển của 

hệ thống, sau đó sử dụng công cụ Simulink trong 

phần mềm Matlab để tính toán xác định các thông số 

mục tiêu và đưa ra kết luận cần thiết. Việc mô phỏng 

động lực học chuyển động của xe đều là trên đường 

phẳng ngang nhằm xem xét khả tăng tốc hoặc tiêu 

hao nhiên liệu chạy xe. Ở trong nước, mô phỏng 

động lực học chuyển động của xe có sử dụng hộp số 

CVT còn ít được quan tâm và chưa có nhiều kết quả 

nghiên cứu được công bố. Điều đó khiến cho việc 

nghiên cứu khảo sát tính chất động lực học chuyển 

động của xe có trang bị hộp số CVT còn gặp nhiều 

khó khăn. Bài báo này trình bày một phương pháp 

đơn giản và hiệu quả nhằm thiết lập mô hình mô 

phỏng nghiên cứu động lực học chuyển động thẳng 

của ô tô có trang bị hộp số CVT dạng đai truyền, có 

thể mô phỏng cả quá trình xe lên và xuống dốc. Mô 

hình mô phỏng động lực học chuyển động thẳng của 

xe được thiết lập trên cơ sở lý thuyết dòng lực, sử 

dụng các mô-đun có tùy chỉnh trong công cụ 

SimDriveline của Matlab. Việc nghiên cứu kết cấu 

chi tiết, động lực học hệ thống dẫn động điều khiển 

và phương pháp điều khiển thay đổi tỷ số truyền của 

hộp số CVT cũng không được nghiên cứu và trình 

bày trong phạm vi của bài báo này. 
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2. Cấu trúc của hệ thống truyền lực sử dụng 

hộp số CVT dạng đai truyền 

Hình 1 trình bày sơ đồ liên kết các cụm truyền mô 

men xoắn trong hệ thống truyền lực (HTTL) sử dụng 

hộp số CVT dạng đai truyền có bộ biến mô men thủy 

lực và đang được sử dụng phổ biến hiện nay. 

Cũng như các loại hộp số CVT khác, hộp số CVT 

dạng đai truyền có cấu tạo thường gồm ba bộ phận 

chính như sau: 

(i). Cơ cấu biến đổi tỷ số truyền (Variator): Chính 

là bộ truyền đai, được cấu tạo bởi puly chủ động, puly 

bị động và đai truyền. Các puly có thể thay đổi bán 

kính làm việc khi dịch chuyển các nửa di động của 

mỗi puly dọc theo trục quay của chúng. 

(ii). Cơ cấu chấp hành (Actuators): Là cơ cấu dẫn 

động điều khiển vị trí dọc trục của các nửa di động 

của mỗi puly, điều khiển việc đóng mở các cơ cấu 

phanh và ly hợp trong hộp số. Cơ cấu chấp hành có 

thể là kiểu cơ khí, kiểu thủy lực - điện từ, hoặc kiểu 

cơ khí - điện kết hợp. Hiện nay, cơ cấu chấp hành kiểu 

thủy lực - điện từ được sử dụng phổ biến do có kết cấu 

đơn giản và hiệu suất khá cao. 

(iii). Bộ điều khiển tự động hộp số (Transmission 

Control Unit, TCU): Bộ điều khiển này nhận các tín 

hiệu (vị trí bàn đạp chân ga, tốc độ quay của động cơ, 

tốc độ quay của các trục puly, áp suất dầu thủy lực,…) 

từ các cảm biến và lựa chọn các thuật toán thích hợp 

để ra lệnh cho cơ cấu chấp hành thay đổi tỷ số truyền 

của bộ truyền đai cũng như điều khiển hoạt động của 

hộp số theo các chế độ vận hành của xe.  

Ngoài ra, như trên Hình 1, hộp số CVT còn có các 

bộ phận khác như bộ biến mô men thủy lực (Torque 

Converter, TC), bộ truyền bánh răng hành tinh DNR 

(Drive - Neutral - Reverse, DNR). Để đơn giản, trên 

Hình 1 không mô tả các bộ phận của cơ cấu chấp hành 

và bộ điều khiển tự động của hộp số CVT. Trên Hình 

1, bộ TC có trục chủ động (trục bánh bơm) được nối 

cứng với trục khuỷu động cơ, còn trục bị động (trục 

bánh tua-bin) được nối cứng với trục chủ động của bộ 

DNR (giá hành tinh). Trong bộ TC có bố trí một ly 

hợp khóa biến mô (Lock-up Clutch). Để nâng cao hiệu 

suất truyền động của hộp số, ly hợp khóa biến mô sẽ 

đóng để nối cứng trục bánh bơm với trục bánh tua-bin 

khi chênh lệch vận tốc quay của hai trục này là nhỏ.  

Việc sử dụng bộ DNR cho phép ô tô chuyển động 

tiến, lùi hoặc đứng yên (không truyền lực). Trục bị 

động của DNR (trục bánh răng mặt trời) đồng thời là 

trục quay của puly chủ động của bộ truyền đai. Bộ 

DNR bao gồm một cơ cấu bánh răng hành tinh hai bậc 

tự do kết hợp với một cơ cấu phanh (3) và một cơ cấu 

ly hợp ma sát ướt (4). Khi cơ cấu phanh mở và cơ cấu 

ly hợp đóng, các bánh răng hành tinh được khóa với 

bánh răng mặt trời và bộ DNR cho số truyền tiến và 

cũng là số truyền thẳng; khi cơ cấu phanh đóng và cơ 

cấu ly hợp mở thì trục ra của bộ DNR sẽ đảo chiều 

quay làm cho xe chuyển động lùi. Nếu cả cơ cấu 

phanh và cơ cấu ly hợp đều mở thì hộp số CVT ở trạng 

thái trung gian, không truyền mô men xoắn. 

Hiện nay, bộ truyền đai trong các hộp số CVT còn 

có những hạn chế về khả năng truyền mô men xoắn 

và phạm vi thay đổi tỷ số truyền. Vì thế, hộp số CVT 

hiện tại được áp dụng chủ yếu trên một số loại xe con, 

xe du lịch loại nhỏ và loại vừa. Trong đó, hộp số CVT 

thường được đặt ngang xe, bố trí trong cùng một cụm 

với truyền lực chính và bộ vi sai cầu xe. 

3. Mô hình động lực học chuyển động thẳng 

của ô tô 

Để mô phỏng động lực học chuyển động thẳng của 

ô tô, trước hết ta thiết lập mô hình động lực học 

chuyển động thẳng của xe, như trên Hình 2. Trên Hình 

2, dòng mô men xoắn được truyền từ động cơ 

(Engine) qua bộ biến mô men thủy lực TC tới bộ 

truyền bánh răng hành tinh DNR rồi qua bộ truyền đai 

(ký hiệu CVT) tới cụm truyền lực chính (Final Drive) 

rồi tới khối bánh xe chủ động và động lực học thân xe 

(Wheel and Vehicle). Trong đó, bánh xe chủ động là 

thành phần cuối cùng của hệ thống truyền lực, làm cho 

 

Hình 1. Hệ thống truyền lực sử dụng hộp số CVT 

dạng đai truyền có bộ biến mô men thủy lực 

(1)- Bộ biến mô men thủy lực, (2)- Bộ bánh răng hành tinh 

DNR, (3)- Cơ cấu phanh, (4)- Cơ cấu ly hợp, (5)-Bộ truyền 

đai, (6)- Nửa di động của puly chủ động, (7)- Nửa di động 

của puly bị động. 
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xe di chuyển nhờ lực kéo sinh ra trong tương tác giữa 

lốp xe với mặt đường. 

Để thuận tiện và đơn giản cho quá trình tính toán, 

ảnh hưởng của các dao động xoắn trong HTTL được 

kể đến qua các hệ số độ cứng xoắn tương đương
tik ,

tok và hệ số cản giảm chấn xoắn tương đương
tic ,

toc  

của HTTL, đặt trên trục chủ động và trục bị động của 

bộ truyền đai như trên mô hình trong Hình 2. 

Trên Hình 2, động cơ là nguồn sinh ra mô men 

xoắn 
eT  và có vận tốc quaye

, 
1T và

p
là mô men 

xoắn và vận tốc quay của trục bánh bơm của bộ biến 

mô men thủy lực, nếu bỏ qua các tổn hao do ma sát ta 

có các phương trình sau: 

1

( , )

( ) ( )
( )

 



 







e e

e
e

e

T

T t T t
t

J

                (1) 

Trong hệ phương trình (1), Je là mô men quán tính 

của động cơ và bánh bơm quy dẫn về trục khuỷu động 

cơ, Γ là một hàm số của vận tốc quaye
và tín hiệu vị 

trí bàn đạp chân ga  (với nhận các giá trị trong 

khoảng từ 01 tương ứng với trạng thái bàn đạp chân 

ga từ không đạp đến đạp kịch sàn). Việc tính toán xác 

định Γ đòi hỏi các bộ số liệu thử nghiệm rất phức tạp. 

Bài báo này sử dụng phương pháp tính gần đúng theo 

công thức Lây-đéc-man [7] để xây dựng đặc tính 

ngoài của động cơ. Các giá trị mô men xoắn trên 

đường đặc tính cục bộ của động cơ được lấy một cách 

tỷ lệ theo sự tăng giảm của tín hiệu bàn đạp chân ga.  

Khi thiết lập mô hình tính toán bộ biến mô men 

thủy lực, để đơn giản, có thể ứng dụng kết quả nghiên 

cứu của Kotwicki [8] để thiết lập mối liên hệ giữa mô 

men và vận tốc góc của trục bánh bơm và trục bánh 

tua-bin dưới dạng các phương trình bậc hai. Trong bài 

báo này, ta chỉ xét đến trường hợp chuyển động tiến 

của xe. Ký hiệu
2T vàt

lần lượt là mô men xoắn và 

vận tốc quay của trục bánh tua-bin, khi đó chế độ làm 

việc của bộ biến mô men thủy lực được mô tả như sau: 

- Trường hợp bộ biến mô men hoạt động như một 

khớp nối ly hợp thủy lực: 

2 2
1 2 1 2 3      p p t tT T a a a         (2) 

- Trường hợp bộ biến mô men hoạt động ở chế độ 

khuếch đại mô men: 

2 2
1 1 2 3

2 2
2 1 2 3

   

   

   


  

p p t t

b p t t

T b b b

T c c c

      (3) 

- Trường hợp bộ biến mô men hoạt động như một 

khớp nối cứng (ly hợp khóa biến mô đóng): 

 
1 2  LHT T T         (4) 

Trong đó, các hệ số 1a , 2a , 3a , 1b , 2b , 3b , 1c , 2c , 3c  

là các hệ số hằng số có thể được xác định thông qua 

thực nghiệm; LHT là mô men ma sát của ly hợp khóa 

biến mô. Theo [9], để đơn giản hóa mà vẫn bảo đảm 

tính chính xác tương đối của mô hình, LHT được tính 

theo công thức sau: 

- Khi ly hợp đóng hoàn ( p t ): 

s N tb.  LHT F R p        (5) 

- Khi ly hợp ở trạng thái trượt ( p t ): 

d N tb( ) .      LH p tT sign F R p      (6) 

Trong (5) và (6), NF là lực ép lên các đĩa ma sát,

tbR là bán kính ma sát trung bình, p là số lượng đôi bề 

mặt ma sát, s và d lần lượt là hệ số ma sát tĩnh và hệ 

số ma sát động của ly hợp. 

Ký hiệu DNRi vàDNR lần lượt là tỷ số truyền và 

hiệu suất truyền động của bộ DNR thì dòng truyền mô 

men xoắn từ trục bánh tua-bin đến trục của puly chủ 

động của bộ truyền đai có thể tính như sau: 

2 2

2 2

2

2 2 2 2 2

2 2

2

2

( ) ( )





   







 



    

 




DNR

m

DNR

m

m

DNR

i ti m i ti m i

m i

i

i

T T
i

T T

J

T k c

T T

J

      (7) 

 

Hình 2. Mô hình động lực học chuyển động thẳng của ô tô sử dụng hộp số CVT dạng đai truyền 
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Trong (7),
2mT ,

2 m
,

2 m
,

2iT ,
2 i

,
2 i

tương ứng là 

các giá trị mô men xoắn, tốc độ góc và góc xoay của 

đầu bên trái và đầu bên phải của trục nối bánh răng 

mặt trời của bộ DNR và puly chủ động của bộ truyền 

đai; kti và cti là hệ số độ cứng xoắn tương đương và hệ 

số cản giảm chấn xoắn tương đương đặt trên trục nối 

này; JNDR là mô men quán tính quy dẫn của các chi tiết 

chuyển động quay từ trục bánh tua-bin về trục bị động 

của bộ DNR, J2i là mô men quán tính của các chi tiết 

trên trục nối bánh răng mặt trời và puly chủ động của 

bộ truyền đai. Giả thiết dây đai không trượt theo 

hướng tiếp tuyến với puly, iCVT là tỷ số của bộ truyền 

đai và được xác định theo sơ đồ Hình 3. 

Trên Hình 3, số 1 chỉ puly chủ động, số 2 chỉ puly 

bị động, chúng có đường kính làm việc tức thời và vận 

tốc quay tương ứng là
Pd ,P

và
Sd ,S

. Theo đó, tỷ số 

truyền iCVT của bộ truyền đai có thể được tính theo 

công thức sau:    




 S P

CVT

P S

d
i

d
        (8) 

Phương trình mô tả động lực học các cụm còn lại 

trong HTTL của xe như sau: 

2

2

2
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Trong (9), CVT
là hiệu suất của bộ truyền đai; 

toT ,

to
,to

và
fd inT , fd in

, fd in
tương ứng là mô men 

xoắn, vận tốc góc, góc xoay đầu trục của trục nối puly 

bị động với bánh răng chủ động của truyền lực chính 

như trên Hình 2; 
tok ,

toc và
fd inJ là hệ số độ cứng 

xoắn tương đương, hệ số cản giảm chấn xoắn tương 

đương và mô men quán tính của các chi tiết đặt trên 

trục nối này;
fdi là tỷ số truyền của truyền lực chính; 

w
là vận tốc góc của bánh xe chủ động của ô tô. 

Trong (9), 
ewJ  là mô men quán tính tương đương 

của ô tô quy dẫn về trục bánh xe chủ động;
rT  là giá 

trị mô men cản chuyển động của ô tô được tính theo 

các giá trị mô men cản thành phần tương ứng; 
angleT ,

rollT ,
airdragT lần lượt là các giá trị mô men cản chuyển 

động của ô tô do tác dụng của các lực cản lên dốc, lực 

cản lăn và lực cản không khí. Các giá trị 
ewJ ,

rT ,

angleT ,
rollT ,

airdragT có thể được tính theo [10]. 

 

Hình 3. Sơ đồ tính toán tỷ số truyền của bộ truyền đai 

(a)- Tỷ số truyền cao; (b)- Tỷ số truyền thấp. 

 

Hình 4. Mô hình mô phỏng động lực học chuyển động thẳng của ô tô sử dụng hộp số CVT dạng đai truyền 

 

Hình 5. Mô hình mô phỏng bộ biến mô men thủy lực 

 

Hình 6. Mô hình mô phỏng bộ truyền đai 
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4. Mô hình và kết quả mô phỏng động lực học 

chuyển động thẳng của ô tô 

Mô hình mô phỏng thiết lập trên cơ sở sử dụng các 

mô-đun đã được tùy chỉnh trong SimDriveline của 

Matlab. 

Trên Hình 4, các mô đun được thiết lập và sắp xếp 

theo sơ đồ dòng truyền mô men xoắn như mô tả trong 

mô hình động lực học của xe trên Hình 2. Trong đó, 

do khi chuyển động tiến, các phần tử bánh răng của 

bộ DNR đã được khóa cứng và cho tỷ số truyền bằng 

1, nên trong mô hình mô phỏng, bộ DNR đã được lược 

bỏ. Hình 5 và 6 mô phỏng bộ biến mô men thủy lực 

và bộ truyền đai của hộp số CVT dạng đai truyền.  

Có nhiều phương pháp và thuật toán điều khiển tỷ 

số truyền của hộp số CVT, tùy theo nhà sản xuất, như 

đã nêu trong [6]. Trong quá trình mô phỏng, bài báo sử 

dụng phương pháp đơn giản là điều khiển tỷ số truyền 

iCVT của bộ truyền đai theo tín hiệu tốc độ của xe, theo 

sơ đồ điều khiển tỷ số truyền như trên Hình 7. 

Trên Hình 8 là các tín hiệu điều khiển quá trình mô 

phỏng theo phương án đề xuất, áp dụng cho xe Audi 

A3 2.0 FSI. Các tín hiệu điều khiển gồm tín hiệu góc 

dốc đường xe chạy (Road Incline, độ), tốc độ gió (Wind 

speed, m/s), tín hiệu vị trí bàn đạp chân ga (Throttle 

Signal, 01), tín hiệu bàn đạp chân phanh để dừng xe 

(Brake Signal, 01). Thời gian mô phỏng 150s. 

Trên Hình 9, 10, 11, 12, 13 là các đồ thị động lực 

học của xe thu được sau mô phỏng. 

Theo chế độ mô phỏng như trên Hình 8, trong 

khoảng từ 0s70s xe tăng tốc tối đa trên đường 

phẳng ngang, trong khoảng 70s100s độ dốc của 

đường lớn nhất là 25o tại giây thứ 90. Tiếp tục, 

trong khoảng 100s135s độ dốc nhỏ nhất là -10o tại 

giây thứ 120. Trong khoảng 135s150s xe thực hiện 

phanh và giảm tốc trên đường phẳng ngang. Các kết 

quả mô phỏng vận tốc và gia tốc của xe trên Hình 9 

 

Hình 7. Tín hiệu điều khiển tỷ số truyền bộ truyền đai 

 

Hình 8. Các tín hiệu điều khiển mô phỏng 

 

Hình 9. Đồ thị vận tốc chuyển động thẳng của xe 

 

Hình 10. Đồ thị gia tốc chuyển động thẳng của xe 

 

Hình 11. Đồ thị tốc độ quay của các trục bộ truyền đai 

 

Hình 12. Đồ thị mô men xoắn của các trục bộ truyền đai 

 

Hình 13. Tỷ số truyền iCVT đạt được khi mô phỏng 
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và Hình 10 cụ thể như sau: 

Trên Hình 11 và 12, trong khoảng 0s13,4s trục 

puly chủ động (CVT Primary) có tốc độ quay (tính 

theo đơn vị là vòng/phút (viết tắt là rpm) lớn hơn và 

mô men xoắn (đơn vị tính là N.m) nhỏ hơn của trục 

puly bị động (CVT Secondary), khi đó tỷ số truyền 

của bộ truyền đai lớn hơn 1. Khi xe khởi hành, tỷ số 

truyền iCVT (CVT ratio) có giá trị lớn nhất là 2,4, đảm 

bảo cho xe khởi hành nhanh. Sau khi xe đã chuyển 

động ổn định ở vận tốc cao thì iCVT giảm dần và đạt 

giá trị nhỏ nhất là 0,8, khi đó tốc độ quay của trục puly 

bị động cao hơn tốc độ quay của trục puly chủ động, 

tương ứng mô men xoắn trục puly bị động sẽ nhỏ hơn 

so với của trục puly chủ động. Hình 13 biểu diễn giá 

trị tỷ số truyền của bộ truyền đai đạt được theo chế độ 

mô phỏng và sơ đồ điều khiển iCVT trên Hình 7. Đường 

cong iCVT biến thiên trơn và liên tục đảm bảo cho giá 

trị tốc độ quay của trục puly chủ động thay đổi ít và 

duy trì ở tốc độ khá cao chính là ưu điểm của hộp số 

CVT so với các loại hộp số có cấp khác. Qua mô 

phỏng, ta thấy các kết quả mô phỏng tương đối phù 

hợp với thực tế, vận tốc lớn nhất mà xe đạt được trong 

mô phỏng là 230km/h, trên xe thực tế là 215km/h, xe 

tăng tốc từ 0-100 (km/h) trong vòng 9s, trên xe thực 

tế là 9,3s. 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày một phương pháp đơn giản và 

hiệu quả nhằm thiết lập mô hình tính toán và mô 

phỏng động lực học chuyển động thẳng của ô tô có 

trang bị hộp số CVT dạng đai truyền bằng công cụ 

SimDriveline trong Matlab. Phương pháp này cho 

phép tính toán dòng truyền mô men xoắn và tốc độ 

quay của các cụm chi tiết trong HTTL của xe một cách 

nhanh chóng, thuận tiện, cho phép kiểm tra và khảo 

sát được dòng lực tại nhiều điểm trong HTTL, làm cơ 

sở cho các quá trình nghiên cứu động lực học chuyển 

động của xe có trang bị hộp số CVT nói riêng và các 

loại hộp số khác nói chung. Bên cạnh đó, mô hình mô 

phỏng đã xây dựng cũng trực quan và sát với kết cầu 

HTTL trên xe. Tùy theo độ chính xác mong muốn, ta 

còn có thể nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán và 

mô phỏng một cách chi tiết, đầy đủ và chính xác hơn. 
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Bảng 1. Một số kết quả mô phỏng 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Vận tốc lớn nhất của xe 230 km/h 

Gia tốc lớn nhất của xe 6,92 m/s2 

Thời gian tăng tốc 0100km/h 9 s 

Quãng đường tăng tốc 0100km/h 134.3 m 
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Tóm tắt 

Trong quá khởi hành và tăng tốc, ly hợp chính trên 

xe tăng thường xuyên xảy ra hiện tượng trượt. 

Quá trình trượt gây ra nhiệt, mài mòn trên bề mặt 

làm việc của các đĩa ma sát, làm ảnh hưởng tới 

chất lượng, tuổi thọ của ly hợp chính. Vì vậy cần 

có các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hiện 

tượng trượt ly hợp chính trong quá trình khai thác. 

Bài báo này, trình bày các yếu tố ảnh hưởng tới 

quá trình trượt của ly hợp chính xe tăng, xây dựng 

mô hình mô phỏng và tính toán quá trình trượt của 

ly hợp chính ở các điều kiện khác nhau. Từ đó đề 

xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy làm việc 

của ly hợp chính xe tăng. 

Từ khóa: Ly hợp chính, đĩa ma sát, trượt, độ tin cậy. 

Abstract 

During departure and acceleration, the main 

clutch on the tank often slips. The sliding process 

causes heat and abrasion on the working surface 

of the friction discs, affecting the quality and 

service life of the main clutch. Therefore, it is 

necessary to have studies to evaluate the influence 

of the main clutch slippage during operation. The 

article presents the factors affecting the slip of the 

main clutch of the tank, builds a simulation model, 

and calculates the slip of the main clutch under 

different conditions. From there, propose 

solutions to improve the working reliability of the 

tank main clutch. 

Keywords: Main clutch, friction disc, slip, 

reliability. 

1. Mở đầu 

Ly hợp chính xe tăng T54, T55 là loại ly hợp nhiều 

đĩa (17 đĩa hoặc 19 đĩa), ma sát khô giữa thép với thép, 

tạo lực ép bằng lò xo, cơ cấu mở kiểu bi. Dẫn động 

điều khiển bằng cơ khí có trợ lực lò xo và thủy khí. 

Ly hợp chính gồm 3 phần cơ bản: Phần chủ động 

nối với phần bị động của hộp truyền lực, phần bị động 

nối với trục chủ động của hộp số, cơ cấu mở dùng để 

điều khiển ly hợp chính. 

Cấu tạo cụ thể của ly hợp chính xe tăng T54, T55 

được thể hiện trên Hình 1 [1]. 

Các đĩa ma sát của ly hợp làm việc trong điều kiện 

môi trường ma sát khô, khi chúng quay trượt sẽ sinh 

ra một lượng nhiệt lớn. Về mặt trị số, lượng nhiệt này 

có thể tính toán được thông qua công trượt của ly hợp 

chính trên xe tăng. Đặc biệt, khi khởi hành xe công 

trượt có thể đạt đến 100 kN.m và nhiệt độ bề mặt các 

đĩa ma sát đạt tới (350÷4.000)0C [2]. Đây là một trong 

những nguyên nhân cơ bản làm cho đĩa ma sát bị mài 

mòn và cong vênh quá mức. 

Việc tính toán, khảo sát mức độ ảnh hưởng của 

hiện tượng trượt trong quá trình làm việc của ly hợp 

chính trên xe tăng là cơ sở để xác định chính xác độ 

bền và tuổi thọ của các đĩa ma sát. Tuy nhiên, cho đến 

nay vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu, đánh 

giá những yếu tố này.    

 

Hình 1. Kết cấu ly hợp chính 
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Dựa trên cơ sở lý thuyết động lực học xe xích, bài 

báo này tập trung xây dựng mô hình tính toán của ly 

hợp chính xe tăng và sử dụng công cụ Sim Driveline  

để mô phỏng quá trình trượt của ly hợp chính xe tăng   

(ở giai đoạn khởi hành). Kết quả nghiên cứu là cơ sở 

để khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố liên 

quan tới hiện tượng trượt của ly hợp trong quá trình 

làm việc, cũng như chỉ ra nguyên nhân gây mài mòn 

và nhiệt trên bề mặt các đĩa ma sát. Qua đó, đề xuất 

biện pháp nâng cao tuổi thọ làm việc của ly hợp chính 

trên xe tăng. 

2. Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trượt 

của ly hợp 

Khi ly hợp đóng hoàn toàn, mômen ma sát (Mms) 

truyền qua thường lớn hơn nhiều so với mô men cản 

chuyển động qui dẫn về phần bị động của ly hợp (Mr), 

các đĩa ma sát vẫn tiếp tục trượt thêm một khoảng thời 

gian nữa do ngoài mômen Mr các đĩa bị động còn chịu 

một mômen qui dẫn do quán tính của các chi tiết quay 

và lực quán tính chuyển động thẳng của khối lượng xe 

tăng khi chuyển động nhanh dần [3]. 

Khi chênh lệch về tốc độ giữa phần chủ động và 

phần bị động của ly hợp càng cao, quá trình trượt của 

ly hợp chính càng tăng mạnh. Giai đoạn khởi hành 

chênh lệch tốc độ đạt giá trị lớn nhất, nên công trượt 

sinh ra giữa các bề mặt ma sát của ly hợp đạt giá trị 

cực đại. Xuất phát từ thực tế đó, khi nghiên cứu hiện 

tượng trượt của ly hợp chính xe tăng tác giả đã lựa 

chọn chế độ tính toán khi khởi hành xe. 

Theo [2, 4] quá trình trượt của ly hợp bị ảnh hưởng 

lớn nhất bởi hai yếu tố, gồm ảnh hưởng của số vòng 

quay ban đầu của động cơ khi đóng ly hợp và tỉ số 

truyền của hộp số khi xe tăng khởi hành. 

Trong đó, nếu giảm số vòng quay của động cơ tại 

thời điểm đóng ly hợp, công trượt của ly hợp (dẫn đến 

nung nóng và mài mòn các đĩa ma sát) cũng giảm đi. 

Nếu số vòng quay ban đầu của động cơ quá nhỏ, khi 

đóng ly hợp, nó có thể giảm xuống dưới số vòng quay 

ổn định tối thiểu và động cơ có thể bị dừng hoạt động. 

Vận tốc góc các chi tiết chủ động của ly hợp khi 

trượt được xác định bởi công thức: 

     (1) 

Trong đó: d là tốc độ góc phần chủ động của ly 

hợp, (1/s); 0 là vận tốc ban đầu của các chi tiết chủ 

động khi đóng ly hợp, (1/s); d1 là gia tốc chuyển động 

chậm dần của các chi tiết chủ động của ly hợp ở giai 

đoạn khởi hành, (1/s2); t là thời gian hoàn thành giai 

đoạn khởi hành, (s). 

Vận tốc góc các chi tiết bị động ở giai đoạn này 

được xác định bằng phương trình: 

 ttt 1   (2) 

Trong đó: t là tốc độ góc phần bị động ly hợp 

chính, (1/s); �̈�t1 là gia tốc góc chi tiết bị động của ly 

hợp, (1/s2). 

Đối với tỉ số truyền của hộp số khi xe tăng khởi 

hành, khi khởi hành tỉ số truyền càng cao thì thời gian 

khởi hành càng lớn, vận tốc góc của trục khuỷu động 

cơ ở cuối giai đoạn trượt ly hợp càng nhỏ và do đó 

càng làm tăng nguy cơ dừng động cơ. 

Ảnh hưởng của tỉ số truyền được xác định được 

xác định theo công thức: 

          constff
g

x cd  max1 . 


  (3) 

Trong đó: 1x là gia tốc của xe ở giai đoạn khởi hành 

(m/s2);  hệ số khối lượng quay của xe tăng; dmax là giá 

trị lớn nhất của lực kéo đơn vị của xe ở số truyền đang 

xét; c là hệ số cản chuyển động thẳng của xe tăng. 

3. Xây dựng mô hình khảo sát quá trình trượt 

ly hợp chính xe tăng 

3.1. Xây dựng mô hình khảo sát quá trình trượt 

ly hợp chính xe tăng  

Khi xây dựng mô hình quá trình trượt của ly hợp, 

để loại trừ ảnh hưởng từ đặc điểm cá nhân của lái xe 

khi đóng ly hợp chính hoặc đạp bàn đạp chân ga, 

nghiên cứu này đưa ra các giả thiết như sau [2, 5]: 

- Động tác đóng ly hợp xảy ra tức thời. 

- Số vòng quay tính toán cho động cơ trong thời 

điểm đóng ly hợp, bằng số vòng quay ở chế độ công 

suất cực đại (tức là nN). 

- Mô men truyền qua khi ly hợp đóng hoàn toàn 

không thay đổi giá trị khi đĩa ma sát bị trượt.  

Dựa vào kết cấu hệ thống truyền lực trên xe tăng 

T54, T55 [1], mô hình vật lý khối ly hợp được xây 

dựng như Hình 2. 

Trong đó: Mv là mô men được quy dẫn về trục chủ 

động của ly hợp được xác định theo công thức: tdod 1 

 

Hình 2. Mô hình khối ly hợp chính 
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             Mv = iHTL . Md  (4) 

Md là mô men xoắn của động cơ (Nm); Icd, cd là 

mô men quán tính và gia tốc phần chủ động của ly hợp 

(Nms2), (1/s2); Ibd, bd là mô men quán tính và gia tốc 

phần bị động của ly hợp (Nms2), (1/s2); Mc là mô men 

cản quy dẫn về trục bị động của ly hợp, (Nm); P là áp 

lực đặt lên bề mặt ma sát, (N). 

3.2. Xây dựng mô hình tính toán 

Áp dụng nguyên lý D’Almber [6, 7] đối với mô 

hình vật lý của ly hợp đã xây dựng được ở trên, 

phương trình động lực học phần chủ động và bị động 

của ly hợp được xác định theo các công thức sau: 

     
msvcdcd MMI .  (5) 

     
cmsbdbd MMI .  (6) 

Khi ly hợp đóng hoàn toàn (không có trượt giữa 

phần chủ động và bị động), tức là   bdcd
, hệ 

(5), (6) sẽ trở thành: 

    
cvcdbd MMII  ).(  (7) 

Mô men ma sát được xác định theo công thức: 

   ghdktbms PPPRzM  .... max  (8) 

Trong đó: µ là hệ số ma sát; Z là số đĩa ma sát; Rtb là 

bán kính trung bình đĩa ma sát, (m); Pmax là áp lực lớn 

nhất lên bề mặt đĩa ma sát, (N); Pdk là tín hiệu áp lực điều 

khiển, (N); Pgh là giới hạn áp lực nhỏ nhất, (N). 

4. Mô phỏng, tính toán động lực học của ly 

hợp chính xe tăng 

Các thông số có trong (5), (6), (7), (8) phải được 

thể hiện đầy đủ khi mô phỏng. Ứng dụng phần mềm 

Simdriveline [8, 9], chương trình mô phỏng quá trình 

trượt của ly hợp được xây dựng như Hình 3.  

Trong đó, ly hợp được thể hiện bằng khối 

Controltable Friction Clutch có trong thư viện của 

SimDriveline. 

Trong đó: Cổng B nối với động cơ; Cổng F nối với 

hộp số; Cổng vào P là tín hiệu điều khiển ly hợp (áp 

lực lên bề mặt ma sát); Cổng ra S là vận tốc trượt; 

Cổng ra L là công trượt của ly hợp; Cổng ra M là cổng 

Code của mô hình. 

Tín hiệu điều khiển đóng mở ly hợp Pdk được đưa 

vào bằng khối signal builder qua một cổng riêng.  

 

Hình 3. Chương trình mô phỏng quá trình trượt 

của ly hợp 

 

 

Hình 4. Khối Controltable Friction Clutch 

 

Hình 5. Khối Signal Builder 

 

 

Hình 6. Khối Torque Actuator 

 

 

Hình 7. Khối Inertia 
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Mô men động cơ được đưa vào qua khối Torque 

Actuator. 

Mô men quán tính được đưa vào qua các khối 

Inertia. 

Các thông số được lấy ở đầu ra của khối ly hợp 

gồm: vận tốc trượt, vận tốc góc, gia tốc góc,... Mô men 

ma sát khâu bị động của ly hợp được lấy ra qua các 

khối trong thư viện Sensor & Actuators. 

Để thực hiện mô phỏng tính toán quá trình trượt 

của ly hợp chính cần xác định các thông số đặt vào 

các khối thể hiện trong Bảng 1. 

 Mô phỏng quá trình làm việc của ly hợp 

Nhập các thông số ở trên vào chương trình mô 

phỏng và đưa tín hiệu điều khiển ly hợp vào với lực 

ép ban đầu bằng 0 (Hình 8). 

 

Kết quả mô phỏng quá trình làm việc của khối ly 

hợp sau khi chạy chương trình được thể hiện như trên  

Hình 9. 

Khi tốc độ động cơ đạt giá trị n=2000 (v/ph) tiến 

hành đóng ly hợp. Từ thời điểm 0 = 0 đến 1 = 2 giây, 

do mô men ma sát nhỏ hơn mô men cản (M < Mr), 

nên xe chưa chuyển động. 

Từ thời điểm 1= 2 đến 2 = 7 giây, mô men ma sát 

tăng lên, tại thời điểm mô men ma sát bằng mô men 

cản (M = Mr), xe bắt đầu chuyển động, vận tốc phần 

bị động bd tăng dần, vận tốc phần chủ động cd giảm 

dần, lúc này ly hợp vẫn còn trượt, tại thời điểm 2 = 7 

giây, vận tốc phần chủ động và bị động bằng nhau, mô 

men ma sát M đạt max, ly hợp đóng hoàn toàn, kết 

thúc quá trình trượt. 

 

 

Bảng 1. Thông số đầu vào của ly hợp xe tăng T54, T55 

Tên gọi Kí hiệu Giá trị 

Mô men xoắn cực đại của động cơ [Nm] MeMax 2300 

Vòng quay của động cơ ở chế độ mô men lớn nhất [v/ph] nM 1200 

Công suất cực đại của động cơ [HP] NeMax 580 

Vòng quay của động cơ ở chế độ công suất lớn nhất [v/ph] nN 2000 

Chiều dài tự do của lò xo ép [mm] L0 66,5 

Số lượng lò xo ép của ly hợp Z1x 18 

Bán kính ngoài của đĩa ma sát [mm] Rn 179 

Bán kính trong của đĩa ma sát [mm] Rt 155,7 

Đường kính đĩa ma sát [mm] D 358 

Chiều dày đĩa ma sát [mm] a 5 

Khối lượng đĩa ma sát chủ động [Kg] m1 1,23 

Khối lượng đĩa ma sát bị động [Kg] m2 1,2 

Số răng đĩa ma sát chủ động Z1 123 

Số răng đĩa ma sát bị động Z2 100 

Hệ số ma sát giữa thép với thép µ 0,18 

Mô men quán tính phần chủ động [Nms2] Icd 82 

Mô men quán tính phần bị động [Nms2] Ibd 15 

 

 

Hình 8. Tín hiệu điều khiển ly hợp chính 

 

Hình 9. Kết quả mô phỏng quá trình trượt ly hợp chính 
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 Mô phỏng quá trình trượt của ly hợp khi thay đổi 

số vòng quay ban đầu của động cơ.  

Mô hình mô phỏng khi thay đổi số vòng quay ban 

đầu của động cơ (giữ nguyên các thông số khác) được 

biểu diễn trên Hình 10 (dùng SubSystem để thu gọn 

chương trình mô phỏng). 

Trong đó: Số vòng quay ban đầu của động cơ khi 

chưa thay đổi là ncd1=2000 (v/ph); số vòng quay ban 

đầu của động cơ khi đã thay đổi là ncd2=1500 (v/ph). 

Nhập các thông số vào khối SubSystem (ncd1) và 

khối SubSystem (ncd2), tiến hành chạy chương trình 

thu được kết quả như trên Hình 11.  

Khi tốc độ chủ động ncd1 = 2000 (v/ph), thời gian 

trượt ly hợp là ttr = 7 giây, vận tốc phần chủ động và 

bị động bằng nhau tại giá trị n = 600 (v/ph). Phần diện 

tích giới hạn bởi vận tốc chủ động, bị động và trục 

tung (chính là công trượt ly hợp) tăng lên. 

Khi tốc độ chủ động ncd2 = 1500 (v/ph), thời gian 

trượt ly hợp là ttr = 6 giây, vận tốc phần chủ động và 

bị động bằng nhau tại giá trị n = 400 (v/ph). Phần diện 

tích giới hạn bởi vận tốc chủ động, bị động và trục 

tung (chính là công trượt ly hợp) giảm. 

Như vậy tốc độ phần chủ động khi đóng ly hợp 

tăng, thời gian trượt và công trượt ly hợp tăng lên làm 

tăng khả năng cháy ly hợp. 

 Mô phỏng quá trình trượt của ly hợp khi thay đổi 

tỉ số truyền hộp số khi khởi hành xe: 

Mô hình mô phỏng khi thay đổi tỉ số truyền hộp số 

khi khởi hành xe (giữ nguyên các thông số khác) được 

biểu diễn trên Hình 12 (dùng SubSystem để thu gọn 

chương trình mô phỏng). 

Trong đó: Số truyền nhỏ - khởi hành ở số 1; Số 

truyền lớn - khởi hành ở số 2. 

Nhập các thông số ban đầu vào khối SubSystem 

(số truyền nhỏ) và khối SubSystem (số truyền lớn). 

Kết quả mô phỏng quá trình trượt của ly hợp được thể 

hiện trên Hình 13. 

Khi khởi hành ở số 1, thời gian trượt của ly hợp 

ttr =7 giây, vận tốc phần chủ động và bị động bằng 

nhau tại giá trị n = 600 (v/ph), công trượt ly hợp được 

tính bằng diện tích phần giới hạn bởi vận tốc chủ 

động, vận tốc bị động và trục tung của đồ thị tăng. 

Khi khởi hành ở số 2, thời gian trượt của ly hợp 

ttr = 5,5 giây, vận tốc phần chủ động và bị động bằng 

nhau tại giá trị n = 1250 (v/ph), công trượt ly hợp được 

tính bằng diện tích phần giới hạn bởi vận tốc chủ động, 

vận tốc bị động và trục tung của đồ thị giảm. 

 

Hình 10. Chương trình mô phỏng khi thay đổi số 

vòng quay ban đầu 

 

Hình 11. Kết quả mô phỏng khi thay đổi số vòng quay 

ban đầu  

 

 

Hình 12. Chương trình mô phỏng khi thay đổi tỉ số 

truyền hộp số khi khởi hành 

 

 

Hình 13. Kết quả mô phỏng quá trình trượt ly hợp 

khi khởi hành xe 
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Như vậy khi khởi hành ở số có tỷ số truyền cao so 

với khi khởi hành ở số có tỷ số truyền thấp [4], thì thời 

gian kéo dài giai đoạn trượt tăng, vận tốc góc trục 

khuỷu động cơ ở cuối giai đoạn trượt ly hợp càng nhỏ 

và công trượt tăng làm tăng khả năng cháy ly hợp.  

5. Kết luận 

Bài báo này tập trung xây dựng mô hình và mô 

phỏng, tính toán quá trình trượt của khối ly hợp chính 

trên xe tăng T54, T55 thông qua công cụ Simdriveline. 

Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 

trượt của ly hợp, và sử dụng các yếu tố này làm thông 

số đầu vào để tính toán vận tốc trượt, thời gian trượt 

và công trượt của ly hợp.  

Như vậy, để nâng cao tuổi thọ làm việc của ly hợp 

chính xe tăng, quá trình khai thác và sử dụng xe cần 

phải đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, chú 

ý khởi động xe ở số có tỉ số truyền thấp và số vòng 

quay động cơ nhỏ, nhờ đó sẽ làm giảm công trượt của 

ly hợp góp phần hạn chế hiện tượng cháy ly hợp. 
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Abstract 

Large deflections of FG-CNTRC sandwich beams 

partially supported by a two-parameter elastic 

foundation are studied in this paper by a 

nonlinear finite element procedure. The core of 

the beams is homogeneous while the top and 

bottom are of CNTRC material. The effective 

properties of the two CNTRC face sheets are 

determined by an extended rule of mixture. CNTs 

are reinforced into matrix phase through uniform 

distribution (UD) or four different types of 

functionally graded (FG) distribution named as 

FG-X, FG- FG-V, FG-O. Based on a total 

Lagrange formulation, a first-order shear 

deformable nonlinear beam element is formulated 

and employed in the study. Newton-Raphson 

iterative method is used in combination with arc-

length control technique to obtain the large 

deflection curves of the beams. The effects of CNT 

volume fraction, type of CNT distributions, layer 

thickness ratio and the foundation parameter on 

the large deflection behavior of the sandwich 

beams are examined and discussed. 

Keywords: FG-CNTRC sandwich beam, elastic 

foundation, total Lagrange formulation, large 

deflection analysis. 

Tóm tắt 

Bài báo nghiên cứu chuyển vị lớn của dầm 

sandwich làm từ vật liệu composite được gia 

cường bởi các ống nano carbon (functionally 

graded carbon nanotube-reinforced composite, 

FG-CNTRC) nằm một phần trên nền đàn hồi bằng 

cách sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Dầm 

được tạo bởi ba lớp vật liệu, trong đó lớp lõi được 

làm từ vật liệu thuần nhất và hai lớp ngoài được 

làm từ vật liệu FG-CNTRC. Tính chất vật liệu của 

hai lớp CNTRC được xác định bởi quy luật phối 

trộn mở rộng. Các kiểu phân bố khác nhau của 

CNTs được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm 

phân bố đều (UD) và bốn kiểu phân bố theo quy 

tắc hàm (FG) đó là FG-X, FG- FG-V, FG-O. Dựa 

trên phương pháp Lagrange toàn phần, lý thuyết 

phần tử dầm phi tuyến biến dạng trượt bậc nhất 

được thiết lập và sử dụng. Phương pháp lặp 

Newton-Raphson được sử dụng kết hợp với kĩ 

thuật kiểm soát độ dài cung để thu được đường 

cong chuyển vị lớn của dầm. Ảnh hưởng của tỉ 

phần thể tích CNT, kiểu phân bố CNT, tỉ số chiều 

dày của các lớp và tham số nền đàn hồi đối với 

ứng xử chuyển vị lớn của dầm được minh họa và 

thảo luận chi tiết trong nghiên cứu này. 

Từ khóa: Dầm sandwich FG-CNTRC, nền đàn 

hồi, phương pháp Lagrange toàn phần, phân tích 

chuyển vị lớn. 

1. Introduction 

Functionally graded (FG) sandwich structures 

with outstanding properties in the high strength-to-

weight ratio are extensively used in different 

engineering applications, such as automotive, 

aerospace and defense. With the increment of using 

high performance material in practice, such as FG-

CNTRC material [1,2], the structures can undergo 

large deformation before failure, and this 

phenomenon accelerates the importance of nonlinear 

analysis in the field of structural mechanics. Nguyen 

and Tran [3] presented a large displacement analysis 

of FGM sandwich beams and frames using a co-

rotational Euler-Bernoulli beam element. Hoai et al. 

[4] studied the large displacements of FG functionally 

graded sandwich beams in thermal environment using 

a finite element formulation. 

The present paper studies large deflections of the 

FG-CNTRC sandwich beams partially resting on a 
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two-parameter elastic foundation by using a nonlinear 

finite element procedure. The core of the beams is 

homogeneous while the two face sheets are made 

from CNTRC material. CNTs are reinforced into 

matrix phase through five type distributions namely 

UD, FG-X, FG- , FG-V, FG-O. Based on the total 

Lagrange formulation, a nonlinear element is derived 

and used to compute the deflections of the beams. The 

effects of the CNT volume fraction, type of CNT 

distribution, layer thickness ratio and aspect ratio on 

the large deflection response of the sandwich beams 

are examined and discussed. 

2. FG-CNTRC sandwich beam 

Figure 1 shows the sandwich beam partially 

supported by two-parameter elastic foundation. The 

beam consists of three layers, a homogeneous core 

and two FG-CNTRC face sheets. Denoting 

0 1 2 3, , , ,
2 2

h h
h h h h   respectively, are the 

coordinates along the z-axis of layers. Five types of 

distribution of CNTs in the beam cross-section (UD, 

FG-X, FG- , FG-V, FG-O), are investigated in this 

present work. 

The material properties of CNTRC layers are 

determined according to an extended rule of mixture 

as [1]: 

 

11 1 11

32

22 1222 12

;

;

m

m

m m

m

CNT

CNT

CNT CN

m

T

CNT CNT

E V E V E

V V V V

E GE E G G





 

   
      (1) 

in which, 11 22,CNT CNTE E and 12

CNTG are, respectively, 

Young’s moduli and shear modulus of the CNT; 

,m mE G and  1m CNTV V   are Young’s modulus, 

shear modulus and volume fraction of matrix phase, 

respectively; 
1 2 3, ,    are the CNT efficiency 

parameters. The Poisson’s ratios of the FG-CNTRC 

face sheets are determined as: 

12
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       (2) 

where 
12 ,CNT m   are Poisson’s ratios of the CNT 

and matrix, respectively. The effective elastic and 

shear moduli of the kth layer are calculated as [1]: 
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with ,c cE G are the elastic and shear moduli of 

the core material. The effective mass density of the kth 

layer is defined as 
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 (4) 

with 
c is mass density of core material. 

3. Finite element formulation 

Taking into account the variation of the material 

properties in the beam thickness, a two-node shear 

deformable beam element based on the Antman’s 

nonlinear beam model [5] using the total Lagrange 

formulation is considered herewith 

  1 1 1 2 2 2

T

u w u w d           (5) 

where  , , , 1, 2i i iu w i   are the axial, 

transverse displacements and rotation at node i, 

respectively.  

The beam element with length l is initially straight 

and lies on the x-axis as depicted in a Cartesian 

coordinate system (x,z) in Figure 2. A point P with 

abscissa x and its associated cross section S in the 

initial configuration become point P′ and section S′ in 

the deformed configuration. The deformation of the 

point P can be defined through an angle θ(x) - the 

rotation of the cross section S, and the current position 

vector  ,x xr  of the point P′, as [6]: 

  
 

   , 1 21x

d x
x x x

dx
      

r
r e e      (6) 

Where: 

 
1 2cos sin , sin cos       e i j e i j    (7) 

are, respectively, the unit vectors, orthogonal and 

parallel to the current section S′. The curvature of the 

beam  x  at the point P’ is given by: 

 

Figure1. Schematic view of an FG-CNTRC sandwich 

beam 
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 d x

x
dx


                   (8) 

From Eqs. (6)-(8), one can write the axial and 

shear strains in the forms: 

  

 

 

1 cos sin 1,

cos 1 sin

du dw
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dx dx
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Noting that the strains    ,  x x  and the 

curvature  x although parameterized for 

convenience by the reference abscissa  0,  x l take 

the values on the current deformed configuration. 

The strain energy for the beam element is given 

by: 
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Where: 5/ 6   is a shear correction factor; 

11 12 22,  ,  A A A  and 
33A  are rigidities, defined as: 
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(11) 

The strain energy stored in the two-parameter 

elastic foundation resulting from the deformation of a 

beam element is given by: 
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 (12) 

where 
Wk and

Gk are the stiffness of the Winkler 

foundation and the shear layer, respectively. 

The displacements and rotation inside the element 

can be linearly interpolated from the nodal values 

according to: 
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    (13) 

The above linear interpolation, however leads to 

an element with the shear-locking problem [4]. In 

order to deal with this problem, one-point Gauss 

quadrature is employed herewith to evaluate the strain 

energy of the element. In this regard, the strain energy 

of the beam element in the following form: 
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Where: 
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The internal nodal force vector 
inf  and the 

tangent stiffness matrix
tk are computed by once and 

twice differentiating the strain energy with respect to 

the nodal displacement, respectively: 

   
i n i n i n i n i n i n i n

a c b s W GU
      


f f f f f f f
d

  (16)

2

in t t t t t t2

a c b s W GU
      


k k k k k k k
d

   (17) 

where the superscrips , , , , anda c b s W G , 

respectively, indicate the terms contributed by the 

axial stretching, axial-bending coupling, bending, 

shear deformation of the beam, stretch of the Winkler 

foundation, and the rotation of the shear layer. 

4. Equilibrium equation 

The equilibrium equation for large deflection 

analysis of the beam can be written in the form [4]: 

 

Figure 2. Configurations and kinematics of a two-

node beam element 
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    in, ex   g p q p f 0  (18) 

where the residual force vector g  is a function of 

the current structural nodal displacements p , and the 

load level parameter 
in; q  is the structural nodal 

force vector, assembled from the formulated vector 

in ex;f f  is the fixed external loading vector. 

Eq. (18) can be solved by an incremental/iterative 

procedure. A convergence criterion based on 

Euclidean norm of the residual force vector is used for 

the iterative procedure as: 

 ex g f‖ ‖ ‖ ‖  (19) 

where   is the tolerance, chosen by 410  for 

all numerical examples considered in Section 5. 

In order to handle the special cases where the 

tangent stiffness matrix ceases to be positive define, 

Newton-Raphson based iterative method is used 

herein in combination with spherical arc-length 

control technique in solving Eq. (18). 

5. Numerical results 

In this section, the following dimensionless 

parameters are introduced for the external loads and 

displacements: 

 

* * *

2
, ,s L L

E I u w
P u w

L L L
  

 (20) 

where I is the inertia moment of the cross section; 

,  L Lu w  are the tip axial and vertical displacements, 

respectively. 

As mentioned in the Introduction section, there are 

no available literatures related to large displacement 

analysis of FG-CNTRC sandwich beam, a homogenous 

beam subjected to a tip load P is analyzed herein to 

verify the formulation. The normalized tip displacements 

of the beam obtained herein compared to the available 

solution of Mattiasson [8] and Nanakorn and Vu [9] are 

given in Table 1. The good agreement between the 

displacements of the present work with that of Ref. [8] 

and Ref. [9] is seen from Table 1, regardless of the 

applied load. 

Table 1. Comparison of tip response of homogenous beam under a tip load 

*P   

  

*u     *w   

Ref. [8] Ref. [9] Present   Ref. [8] Ref. [9] Present 

3 0.25442 0.24757 0.25458  0.60325 0.59534 0.60434 

5 0.38763 0.37733 0.38783  0.71379 0.70479 0.71541 

7 0.47293 0.46103 0.47317  0.76737 0.75831 0.76950 

9 0.53182 0.51909 0.53209  0.79906 0.79011 0.80169 

 

Table 2. Tip response of FG-CNTRC sandwich beam under a tip load * 15, / 20, 0.4P L h       

 1 2,  k k   Type 

/ 4c fh h      / 6c fh h      / 8c fh h    

*

CNTV    
*

CNTV   
*

CNTV  

0.12 0.17 0.28   0.12 0.17 0.28   0.12 0.17 0.28 

(50,0.5) 

UD 0.9100 0.8967 0.8745  0.9085 0.8976 0.8789  0.9076 0.8983 0.8822 

FG-X 0.9098 0.8964 0.8742  0.9084 0.8975 0.8787  0.9075 0.8983 0.8821 

FG-O 0.9102 0.8969 0.8969  0.9086 0.8977 0.8790  0.9076 0.8984 0.8823 

FG-V 0.9063 0.8920 0.8681  0.9063 0.8947 0.8749  0.9061 0.8964 0.8795 

FG-   0.8795 0.9016 0.8812  0.9107 0.9005 0.8829  0.909 0.9003 0.8849 

(100,2.5) 

UD 0.8765 0.8636 0.8426  0.8751 0.8646 0.8468  0.8743 0.8654 0.8500 

FG-X 0.8763 0.8634 0.8423  0.8751 0.8645 0.8467  0.8742 0.8653 0.8499 

FG-O 0.8767 0.8639 0.8429  0.8752 0.8647 0.8469  0.8743 0.8654 0.8501 

FG-V 0.8729 0.8591 0.8365  0.8730 0.8619 0.8430  0.8729 0.8635 0.8474 

FG-    0.8803 0.8684 0.8489   0.8773 0.8674 0.8507   0.8757 0.8672 0.8526 
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Table 2 presents tip response of FG-CNTRC 

sandwich beam under a tip load * 15P   for five 

types of CNT distribution. The non-dimensional 

parameters    1 2, 50,0.5k k  and    1 2, 100,2.5k k   

are computed respectively in this table. As can be seen 

that the tip response of the beam decreases with 

increasing of the total CNTs volume fraction 
*

CNTV . 

Among the five type of CNT distribution, the FG-V 

leads to the smallest result, opposite to the FG-  , 

which gives the highest tip response, while the results 

obtained from three types UD, FG-X, FG-O are very 

close together. Table 2 also shows the effect of the ratio 

/c fh h  on the tip response of the beam. The increase 

of the ratio /c fh h  leads to the decrease in tip 

response of the beam. These results are resulted from 

the increase in the stiffness of the sandwich beam. 

Figure 3 plots the load-displacement curves of FG-

CNTRC sandwich beam under the tip load for 

difference values of foundation parameter . At the 

given value of normalizied load, the tip displacements 

increase with the increasing of . 

 

6. Conclusions 

The paper has investigated the large deflections of 

FG-CNTRC sandwich beam partially resting on two-

parameter elastic foundation with five different types 

of CNT distribution for the first time. The obtained 

numerical results show that the CNT volume fraction, 

the type of CNT distributions and the foundation 

support play a vital role in the large deflection 

behavior of the sandwich beams. The formulation 

derived in the present work can be extended to count 

for the influence of other factors such as the 

temperature and porosities as well. 
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DETERMINATION OF DYNAMIC LOAD ACTING ON THE WHEEL BY 
EXPERIENCE 
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Tóm tắt 

Trong quá trình ô tô chuyển động trên đường 

ngoài tác động của tải trọng tĩnh bánh xe còn chịu 

tác động của các tải trọng động. Các tải trọng 

động phát sinh có thể do dao động khi ô tô chuyển 

động trên đường không bằng phẳng, do lực ly tâm 

khi quay vòng, do phanh hoặc tăng tốc gây ra,... 

Khi xác định tải trọng động tác dụng lên bánh xe 

thường xét các trường hợp chuyển động đơn lẻ. 

Tuy nhiên, chuyển động của ô tô trên đường 

thường là phức tạp. Bài báo trình bày một phương 

pháp xác định tải trọng động tác dụng lên bánh xe 

bằng thực nghiệm. Với phương pháp này cho phép 

xác định tải trọng động tác dụng lên bánh xe ở bất 

kỳ trạng thái chuyển động nào. Kết quả thực 

nghiệm có thể tham khảo hữu ích cho các nhà thiết 

kế, khai thác sử dụng, mô phỏng động lực học ô tô 

và thiết kế đường giao thông. 

Từ khóa: Tải trọng động, bán kính động lực học, 

dao động ô tô. 

Abstract 

During the car's motion on the road, in addition 

to the impact of static loads, the wheels are also 

affected by dynamic loads. Dynamic loads can be 

caused by vibration when the vehicle is moving on 

uneven roads, by centrifugal force during 

rotation, by braking or by accelerated process...  

When determining the dynamic load acting on the 

wheel, usually single motion cases are considered. 

However, the movement of cars on the road is 

often complicated. This paper presents a method 

to determine the dynamic load acting on the wheel 

by experiment. With this method it is possible to 

determine the dynamic load acting on the wheel in 

any state of motion. Experimental results can be 

useful references for automotive designers, 

operators, car dynamics simulation and road 

designers. 

Keywords: Dynamic load,  dynamic radius, car 

vibration. 

1. Đặt vấn đề 

Nghiên cứu động lực học các quá trình chuyển 

động của ô tô chính là xây dựng mối quan hệ giữa các 

tham số đầu vào bao gồm: Các thông số về đường (hệ 

số bám, hệ số cản lăn, chiều cao mấp mô mặt 

đường,...), thông số kết cấu của ô tô (công suất, mô 

men, các thông số hệ thống,...), thông số điều khiển 

của người lái (chân ga, phanh, vành tay lái và tay số 

truyền) với các thông số đầu ra theo yêu cầu của từng 

bài toán nhằm kiểm soát vận tốc và hướng chuyển 

động của ô tô. Vận tốc và hướng chuyển động của ô 

tô chỉ có thể kiểm soát được khi tồn tại mối quan hệ 

động học, động lực học giữa bánh xe mà cụ thể là lốp 

xe với mặt đường. Mối quan hệ động lực học của bánh 

xe với mặt đường được thể hiện trên Hình 1. Các 

thành phần lực (Fx, Fy, Fz) và mô men (Mx, My, Mz) tác 

dụng trên các trục tương ứng x, y và z, trục 0y là trục 

quay của bánh xe. Mối quan hệ giữa các thành phần 

lực và mô men là khá phức tạp, nó phụ thuộc vào trạng 

thái mặt đường và trạng thái chuyển động của bánh xe. 

Giá trị cực đại của các lực theo phương x, y đều phụ 

thuộc vào giá trị của lực theo phương z (Fz). Nghĩa là: 

Fxmax = Fz.x và Fymax =Fz. y   (1) 

Trong đó: x và y là các hệ số bám dọc và bám 

ngang của lốp xe với mặt đường. 

Đối với loại đường xác định các hệ số bám x và 

y thường biến thiên liên tục và nằm trong giới hạn 

(0;1). Như vậy khả năng tiếp nhận và truyền các lực 

theo phương dọc, ngang phụ thuộc rất nhiều vào tải 

trọng Fz. 

 

Hình 1. Các lực, mô men tác dụng tại vị trí tiếp xúc 

giữa bánh xe với mặt đường 
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Có khá nhiều các công trình nghiên cứu động lực 

học bánh xe, nhưng phần lớn là các nghiên cứu ở các 

trạng thái chuyển động đơn lẻ như khi tăng tốc, phanh, 

quay vòng hoặc dao động. Trong công trình nghiên 

cứu của mình Pacejka đã phát triển mô hình lốp Magic 

Fomula (MF Tyre) [4] bằng xây dựng các hàm quan 

hệ lực dọc, lực ngang và thẳng đứng thông qua các hệ 

số biến dạng, độ cứng, độ cong,... cho kết quả khả 

quan khi nghiên cứu động lực học bánh xe. Mô hình 

lốp TMeasy [5] là mô hình bán thực nghiệm dựa trên 

sự trượt và vết tiếp xúc của bánh xe. Mô hình lốp 

TreadSim [5] là mô hình mô phỏng lốp được phát triển 

trên cơ sở mô hình Pacejka. Độ chính xác của các kết 

quả ở các mô hình trên phụ thuộc rất nhiều vào các hệ 

số được lựa chọn trong các biểu thức tính toán. Một 

cách tiếp cận khác khi nghiên cứu động lực học bánh 

xe chính là nghiên cứu bằng thực nghiệm mà nội dung 

bài báo đề cập tới. Trong khuôn khổ bài báo chỉ tập 

trung vào xác định tải trọng động, nghĩa là tải trọng 

phát sinh trong quá trình chuyển động của ô tô trên 

đường theo phương z (phương vuông góc với mặt 

đường). 

2. Cơ sở lý thuyết và nội dung nghiên cứu thực 

nghiệm 

2.1. Cơ sở lý thuyết xác định tải trọng động tác 

dụng lên bánh xe bằng thực nghiệm  

Khi ô tô chuyển động trên đường luôn có sự phân 

bố lại tải trọng tác dụng lên các bánh xe, các tải trọng 

này phụ thuộc vào trạng thái chuyển động (tăng tốc, 

phanh, quay vòng, dao động,...). Các trạng thái 

chuyển động không chỉ xảy ra ở các trạng thái đơn lẻ 

mà trong trường hợp tổng quát là phức hợp. Tải trọng 

tác dụng lên bánh xe gồm có 2 thành phần chính là tải 

trọng tĩnh Fzt và tải trọng động Fzd [1] được thể hiện 

trong biểu thức (2).  

Fz = Fzt + Fzd  hay Fzd = Fz - Fzt  (2) 

Nếu giả thiết rằng độ cứng của lốp là hằng số thì 

tải trọng Fz được xác định bằng biểu thức (3). 

Fz = z. CL        (3) 

Trong đó: z là biến dạng hướng kính của lốp, (m); 

   CL là độ cứng của lốp, (N/m). 

Kết hợp biểu thức (2) và (3) nhận được:   

Fzd = z. CL - Fzt    (4) 

Độ cứng của phần tử đàn hồi nói chung, của lốp 

nói riêng ở trạng thái tăng tải, giảm tải là khác nhau 

[2]. Ở trạng thái tăng tải lốp có độ cứng CL = CLt và ở 

trạng thái giảm tải lốp có độ cứng CL = CLg. Như vậy, 

vấn đề đặt ra ở đây là trong quá trình chuyển động tại 

một thời điểm bất kỳ lốp ở trạng thái tăng tải hay giảm 

tải. Muốn xác định được trạng thái tăng hay giảm tải 

của lốp tại một thời điểm bất kỳ cần thiết phải xét giá 

trị biến dạng tại thời điểm ngay trước đó. Chẳng hạn:  

Coi thời điểm xét bất kỳ là tn lốp có biến dạng zn, 

ở thời điểm ngay trước đó là tn-1 lốp có biến dạng là 

zn-1. Như vậy: 

+ Nếu zn - zn-1 > 0 thì lốp ở trạng thái tăng tải; 

+ Nếu zn - zn-1 < 0 thì lốp ở trạng thái giảm tải; 

+ Nếu zn - zn-1 = 0 thì lốp ở trạng thái như trạng 

thái tại thời điểm ngay trước đó là tn-1. 

2.2. Nội dung nghiên cứu thực nghiệm. 

Qua phân tích ở trên nội dung nghiên cứu thực 

nghiệm cần phải thực hiện là: 

+ Xác định đặc tính đàn hồi của lốp khi tăng, giảm tải; 

+ Xác định biến dạng của lốp và tải trọng động tác 

dụng lên lốp trong quá trình ô tô chuyển động. 

Để thực hiện được các nội dung trên nhóm thực 

nghiệm lựa chọn các cảm biến, thiết bị thử nghiệm [1, 

3] của phòng thí nghiệm Động lực học các phương 

tiện cơ giới, Khoa Động lực, Học viện Kỹ thuật Quân 

Bảng 1. Hình ảnh và thông số kỹ thuật của cân tải 

trọng CAS RW-10L 

Hình ảnh Thông số kỹ thuật 

 

Nước SX: Hàn Quốc; 

Năm SX: 2019; 

Phạm vi đo: 010.000 kg; 

Độ phân giải: ± 5kg; 

Nguồn nuôi: 220V AC. 

 
Bảng 2. Hình ảnh và thông số kỹ thuật của 

 cảm biến HF-750C 

Hình ảnh Thông số kỹ thuật 

 

Nước SX: Đức; 

Hãng SX: Kistler; 

Năm SX: 2019; 

Phạm vi đo: 150900 mm; 

Độ phân giải: ± 0,3 mm; 

Sai số tuyến tính: 0,2%; 

Nguồn nuôi: 918V DC. 

 
Bảng 3. Hình ảnh và thông số kỹ thuật của máy tính 

DEWETRON 3020 

Hình ảnh Thông số kỹ thuật 

 

Nước SX: Áo; 

Hãng SX: DEWETRON; 

Năm SX: 2015; 

Số kênh đo: 8+8 kênh mở rộng; 

Nguồn nuôi: 95÷260V AC. 
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sự. Cụ thể là: 

- Cân tải trọng CAS RW-10L. 

- Cảm biến đo khoảng cách bằng quang học HF-

750C. 

- Máy tính chuyên dùng DEWETRON 3020. 

Trong khuôn khổ của bài báo nhóm tác giả không 

trình bày kỹ các quy trình thử nghiệm thực tế mà chỉ 

nêu tóm tắt nội dung thử nghiệm, xử lý số liệu và các 

kết quả đạt được. 

2.2.1. Xác định đặc tính đàn hồi của lốp khi tăng, giảm 

tải 

Khi xác định đặc tính đàn hồi nhóm thử nghiệm 

cho ô tô đứng tại chỗ, không nổ máy, sử dụng cân tải 

trọng CAS RW-10L, cảm biến HF-750C được lắp tại 

tâm trục bánh xe, máy tính DEWETRON 3020 đã cài 

đặt phần mềm DasyLab [6] và thiết bị gia tải. 

Kết quả thử nghiệm được thể hiện trên Hình 2. 

Trên cơ sở các số liệu thử nghiệm về tải trọng tác dụng 

lên lốp Fzi, biến dạng của lốp zi tại điểm đo thứ i có 

thể xác định được độ cứng của lốp tại từng thời điểm 

theo biểu thức (5). 

CLi = Fzi /zi    (5) 

Giá trị độ cứng của lốp khi tăng hoặc giảm tải được 

xác định bằng cách lấy giá trị trung bình của toàn bộ 

quá trình đo theo biểu thức (6). Chỉ số t, g trong biểu 

thức tương ứng với trạng thái tăng, giảm tải. 


n

giLtgLt C
N

C
1

,,

1
   (6) 

2.2.2. Xác định biến dạng của lốp và tải trọng động 

tác dụng lên lốp trong quá trình ô tô chuyển động 

Tại vị trí xuất phát ô tô không nổ máy, sau khi hoàn 

tất việc lắp đặt cảm biến HF-750C tại cầu xe điều 

chỉnh vị trí cảm biến theo đúng yêu cầu kỹ thuật và 

quy dẫn bằng hình học về vị trí tâm trục bánh xe. Tiếp 

theo xác định bán kính tĩnh rt của bánh xe bằng cảm 

biến HF-750C và tải trọng tĩnh Fzt bằng cân CAS RW-

10L. Như vậy, biến dạng tại vị trí ban đầu được xác 

định theo biểu thức (7). 

zt = r0 - rt   (7) 

Trong đó: r0 là bán kính tự do của lốp, (m). 

Sau khi xác định được biến dạng tĩnh và tải trọng 

tĩnh tác dụng lên lốp, bỏ cân tải trọng ra khỏi bánh xe 

và cho ô tô chuyển động để đo biến dạng lốp bằng cảm 

biến HF-750C kết hợp với phần mềm DasyLab đã 

được cài đặt trong máy tính DEWETRON 3020. Giá 

trị mà cảm biến đo được tại thời điểm thứ i là ri và 

được thay thế vào biểu thức (7) để xác định biến dạng 

tại điểm đo đó, đồng thời sử dụng biểu thức (4) để xác 

định tải trọng động. Trong đó giá trị độ cứng được lựa 

chọn theo các lập luận ở trên. 

Lưu ý rằng: Lựa chọn chế độ chuyển động của ô 

tô, loại đường thử để xác định tải trọng động phụ 

thuộc vào yêu cầu của vấn đề nghiên cứu. 

Trong khuôn khổ của bài báo chỉ mang tính chất 

kiểm chứng qui trình nên nhóm thử nghiệm lựa chọn 

chế độ ô tô chuyển động thẳng đều trên đoạn đường 

đất cứng vùng trung du Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Đây 

là loại đường liên huyện, đất đồi núi, không bằng 

phẳng, khô ráo. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Kết quả xác định đặc tính đàn hồi của lốp 

khi tăng, giảm tải 

Đối tượng thử nghiệm là ô tô HYUNDAI 

COUNTY 16 chỗ có tải trọng phân bố lên cầu trước ở 

trạng thái khi thử nghiệm là 23.000 (N), sử dụng lốp 

BridgeStone là loại lốp radial có ký hiệu 7.00R16 LT 

với áp suất lốp khi thử nghiệm là 30.500 (N/m2). Kết 

quả thực nghiệm được thể hiện trên Hình 2. Dáng điệu 

đặc tính là phù hợp với đặc tính của lốp, sử dụng biểu 

thức (6) xác định được độ cứng trung bình của lốp khi 

tăng, giảm tải là: CLt = 50.080 (N/m) và CLg = 44.083 

(N/m). 

3.2. Kết quả xác định biến dạng của lốp và tải 

trọng động tác dụng lên lốp trong quá trình ô tô 

chuyển động 

Kết quả thử nghiệm ở chế độ tải trọng tĩnh đối với 

lốp bên trái ô tô HYUNDAI COUNTY 16 chỗ (nhìn 

từ phía trước xe) là Fzt = 11.500 (N); r0 = 0,400 (m); 

rt = 0,376 (m). Thay các giá trị trên vào biểu thức (7) 

xác định được zt = 0,024 (m). Chế độ ô tô chuyển 

động đều ở vận tốc V0 = 50 (km/h) trên đường cấp 

 

Hình 2. Đặc tính đàn hồi của lốp thực nghiệm khi 

tăng, giảm tải 

Đặc tính đàn hồi của lốp thực nghiệm khi tăng, giảm tải
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phối, liên huyện, đất cứng, khô ráo cho kết quả thực 

nghiệm biến dạng của lốp trên Hình 3 và tải trọng 

động tác dụng lên lốp Hình 4. Trên đồ thị Hình 3 cho 

thấy trong quá trình thực nghiệm ô tô chuyển động 

chưa xảy ra hiện tượng tách bánh. 

Trên Hình 4 giá trị dương của tải trọng động thể 

hiện lốp tăng tải và ngược lại giá trị âm là giảm tải. 

Trên đoạn đường thử là loại đường khá xấu, có 2 điểm 

tải trọng động lớn hơn tải trọng tĩnh (12.050 và 11.980 

(N)) nghĩa là lốp phải chịu tải gấp đôi. 

4. Kết luận 

Bài báo đã trình bày cơ sở lý luận và đạt được mục 

tiêu đặt ra là xác định đặc tính đàn hồi của lốp khi tăng 

và giảm tải và xác định tải trọng động tác dụng lên 

bánh xe bằng thực nghiệm theo phương pháp tương 

đối đơn giản với các trang thiết bị hiện có tại phòng 

thí nghiệm, ít tốn kém. Cụ thể là: 

+ Đặc tính đàn hồi của lốp thực nghiệm khi tăng, 

giảm tải của ô tô HYUNDAI COUNTY 16 chỗ (ô tô 

và lốp đã qua sử dụng) thể hiện trên Hình 2 với độ 

cứng trung bình CLt = 50.080 (N/m), CLg = 44.083 

(N/m). 

+ Kết quả xác định tải trọng động tác dụng lên 

lốp trong quá trình ô tô chuyển động đều với vận 

tốc V0 = 50 (km/h) trên đường thực nghiệm được 

thể hiện trên Hình 4. Giá trị cực đại của tải trọng 

động Fzdmax = 11.994 (N) và giá trị nhỏ nhất là Fzdmin 

= - 9.300 (N).  

Với phương pháp thực nghiệm này có thể áp dụng 

hữu hiệu cho các nghiên cứu động lực học các quá 

trình chuyển động của ô tô. Qua đó có thể phát triển, 

hoàn thiện theo hướng tối ưu hóa các kết cấu chi tiết, 

cơ cấu, cụm và hệ thống trên ô tô, đồng thời hướng tới 

kiểm soát các quá trình chuyển động một cách thông 

minh và tự động hóa.  
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Tóm tắt 

Xe sửa chữa - cứu kéo БРЭM-1M được trang bị 

cần cẩu tải trọng 20 tấn để tháo dỡ các bộ phận 

trên các phương tiện quân sự. Cần cẩu thuộc loại 

máy trục với cơ cấu nâng dạng cần, tầm với xa 

nhất của cần cẩu có thể đạt 5320mm. Để xác định 

được các tham số động lực học của cần cẩu, cần 

phải xây dựng mô hình vật lý và thiết lập phương 

trình vi phân chuyển động của cần cẩu. Bài báo 

này tập trung xây dựng mô hình khảo sát động lực 

học cần cẩu, từ đó thiết lập phương trình vi phân 

chuyển động của cần cẩu dựa trên nguyên lý 

Lagrange. 

Từ khóa: БРЭM-1M, cần cẩu, mô hình, phương 

trình vi phân, nguyên lý Lagrange. 

Abstract 

The БРЭM-1M is equipped with a 20-ton crane to 

remove parts on tanks and armored vehicles. The 

longest reach of the crane can be up to 5320mm. 

In order to determine the dynamic parameters of 

the crane, it is necessary to build a physical model 

and set up the motion differential equation. This 

paper focuses on building a physical model of the 

crane with the given assumptions and setting up 

differential equations of motion based on the 

Lagrange principle. 

Keywords: БРЭM-1M, crane, physical model, 

differential equations, Lagrange principle. 

1. Mở đầu 

Xe sửa chữa - cứu kéo БРЭM-1M có nhiệm vụ cứu 

kéo các phương tiện chiến đấu bị hư hỏng, bị mắc kẹt 

trong bùn lầy, mất khả năng hoạt động từ chiến trường 

đến các điểm sửa chữa, phục hồi. Ngoài ra, xe có thể 

phục vụ sửa chữa nhỏ và bảo trì các phương tiện trực 

tiếp trên thực địa [1].  

БРЭM-1M là xe bánh xích đặc biệt, được trang bị 

nhiều thiết bị khác nhau, trong đó có cần cẩu tải trọng 

lên đến 20 tấn, cho phép tháo dỡ tháp pháo các cụm 

chi tiết trên các phương tiện mà không cần sự chuẩn 

bị đặc biệt. Cần cẩu bao gồm một cần mũi tên với hai  

xi lanh nâng cần, giá đỡ, mâm quay, cơ cấu xoay cần 

và hệ thống cáp treo. Cần mũi tên được chế tạo bằng 

thép, mặt cắt hình chữ U, phía trong hàn thêm hai dầm 

ngang để tăng độ cứng. Ở phần giữa của cần có bốn 

thanh ray dẫn hướng được hàn vào thành trong chữ U 

để các con lăn di chuyển dọc theo cần cẩu. Bộ tời trên 

xe được kết hợp với bộ ròng rọc giúp tăng lực kéo cho 

xe БРЭM-1M.  

Cấu tạo cụ thể của cần cẩu được thể hiện trên Hình 1 

bao gồm [2]: Móc treo 1 và 16, khối pu-ly có trục cố 

định 2 và 19, dầm ngang hỗ trợ cho xi lanh nâng vật 

3, cáp 4 (l = 1200mm), cần mũi tên 5, giá lắp chốt 

quay cần 6, mâm quay 7, xi lanh nâng cần 8, dầm 

ngang cho xi lanh nâng cần 9, khối pu-ly có trục di 

động 10, khung xe đẩy 11, xi lanh thu nhả cáp 12, móc 

kéo 13, pu-ly móc cáp 14, cáp 15 (l = 2600mm), móc 

treo 17, dây cáp 18. Tầm hoạt động của cần cẩu được 

thể hiện trên Hình 2. 

БРЭM-1M là dòng xe mới, ở Việt Nam, hiện nay 

chưa có các công trình nghiên cứu, đánh giá tính năng 

chiến kỹ thuật cũng như động lực học (ĐLH) cần cẩu 

trên xe. Dựa trên cơ sở lý thuyết ĐLH máy trục có cơ 

cấu nâng dạng cần, bài báo này tập trung xây dựng mô 

 

Hình 1. Cần cẩu trên xe БРЭM-1M [1] 



 

 279 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

hình tính toán ĐLH và thiết lập phương trình vi phân 

chuyển động của cần cẩu trên xe БРЭM-1M. Kết quả 

của nghiên cứu làm cơ sở cho việc khảo sát đánh giá 

chất lượng ĐLH cần cẩu ở các chế độ hoạt động khác 

nhau.Từ đó xác định các nguyên nhân phát sinh tải 

trọng động, tìm được các thông số hoạt động tối ưu 

của cần cẩu và đưa ra các khuyến cáo cho người vận 

hành thiết bị.  

2. Động lực học máy trục có cơ cấu nâng 

dạng cần 

Máy trục là loại máy làm việc theo chu kỳ, mỗi 

chu kỳ làm việc bao gồm ba giai đoạn: khởi động, 

chuyển động với tốc độ đều và dừng máy. Trong thời 

kỳ quá độ (khởi động hoặc hãm phanh), thường phát 

sinh tải trọng động tác dụng lên các cơ cấu [3]. Vì vậy 

để nâng cao độ an toàn và tin cậy khi làm việc, cần 

phải nghiên cứu các hiện tượng động lực học sinh ra 

trong quá trình khai thác, sử dụng máy trục. 

Truyền động máy trục có cơ cấu nâng dạng cần 

thường bao gồm một số bộ phận có khối lượng nhất 

định được tính như khối lượng tập trung (khớp nối, pu-

ly, bộ phận công tác,…) và các bộ phận đàn hồi (dây 

cáp, xích, trục) [4]. Để đơn giản tính toán, các cơ cấu 

của máy trục được đưa về các sơ đồ động lực học gồm 

một số hữu hạn khối lượng nối với nhau bằng các liên 

kết đàn hồi. Tùy thuộc vào loại cơ cấu và yêu cần tính 

toán mà khối lượng qui đổi trong sơ đồ cũng khác nhau.  

Các bước để khảo sát, nghiên cứu động lực học 

máy trục như sau [5]:   

- Xây dựng mô hình tính toán ĐLH của cơ cấu và 

cần trục. Mô hình tính toán ĐLH được xây dựng căn 

cứ vào kết cấu thực của máy trục và các giả thiết hợp 

lý, để nhận được sơ đồ tính toán đơn giản hơn nhưng 

vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết. 

- Xác định các tham số ĐLH của mô hình (khối 

lượng qui đổi, độ cứng, mô men quán tính,…). 

- Xác định trị số và đặc tính của tải trọng ngoài đặt 

vào cơ hệ. 

- Thiết lập phương trình vi phân mô tả sự chuyển 

động của các chất điểm trong mô hình.  

- Tiến hành giải phương trình vi phân chuyển động 

xác định các thông số ĐLH của máy trục. 

Có ba phương pháp chủ yếu để thiết lập phương 

trình vi phân chuyển động, đó là sử dụng phương trình 

chuyển động Lagrange với cơ hệ có số hữu hạn bậc tự 

do, lập phương trình chuyển động trên cơ sở định luật 

hai Niutơn và lập phương trình chuyển động trên cơ 

sở nguyên lý Dalembert [6]. Hai phương pháp lập 

phương trình trên cơ sở định luật 2 Newton và nguyên 

lý Dalembert sử dụng đơn giản và hiệu quả với cơ hệ 

có ít bậc tự do, các chất điểm chỉ chuyển động tịnh 

tiến. Trong nghiên cứu này, phương trình Lagrange 

loại 2 được sử dụng để thiết lập phương trình vi phân 

chuyển động của cần cẩu [7].  

               
k

k k

d L L
Q

dt q q

  
  

  

         (1) 

Trong đó: L- hàm Lagrange cơ hệ; n - số bậc tự do 

của hệ; qk - các toạ độ suy rộng: 

          1

2

....k

n

q
q

q

q

 
 


 
  

   hay  1 2....
T

k nq q q q  (2) 

Qk - các lực suy rộng tương ứng với các toạ độ suy 

rộng, ở dạng tổng quát có thể biểu diễn dưới dạng: 

        1

2

....k

n

Q
Q

Q

Q

 
 


 
  

 hay  1 2....
T

k nQ Q Q Q    (3) 

Các lực suy rộng này được xác định từ biểu thức tính 

công khả dĩ của các lực tác dụng lên hệ. Trong trường 

hợp tổng quát, lực suy rộng Qk là hàm của toạ độ suy 

rộng, vận tốc suy rộng và thời gian. Lực này gồm lực có 

thế  t

kQ q , lực cản  c

kQ q  và ngoại lực Fk(t). 

             ( )t c

k k k kQ Q q Q q F t          (4) 

 Lực có thế  t

kQ q và lực cản  c

kQ q  được xác 

định từ thế năng  q  và hàm hao tán của hệ  q :  
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Q q
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 c

k
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q
Q q
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    (5)                  

Lực Fk(t) có được khi tính công khả dĩ của ngoại lực.  

 

Hình 2. Tầm hoạt động của cần cẩu trên xe 

БРЭM-1M [2] 
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3. Xây dựng mô hình động lực học cần cẩu 

trên xe БРЭM-1M  

3.1. Các giả thiết xây dựng mô hình  

Máy trục dạng cần bao gồm cơ cấu nâng cần, cơ 

cấu nâng vật, cơ cấu quay, cơ cấu di chuyển và phần 

kết cấu cơ khí như cần, tháp hoặc khung sàn xe cơ sở.   

Sơ đồ của cần cẩu lắp trên xe БРЭM-1M được thể 

hiện trên Hình 3, bao gồm: xe cơ sở 1, mâm quay cần 

2, xi lanh nâng cần 3, cần nâng 4, pu-ly di động 5, xi 

lanh nâng vật 6, pu-ly cố định 7, pu-ly đầu cần đối với 

cơ cấu nâng vật 8, pa lăng nâng vật 9, vật nâng 10 [2]. 

Để xây dựng mô hình ĐLH cần cẩu, nghiên cứu 

đưa ra các giả thiết như sau:  

- Cần của cần trục được coi là cứng tuyệt đối; 

- Độ lớn của lực đàn hồi của dây cáp tỉ lệ thuận 

với độ biến dạng của dây cáp (độ cứng của dây cáp 

không đổi); 

- Vật nâng chỉ dao động trong mặt phẳng thẳng 

đứng chứa cần. 

- Bỏ qua ma sát giữa các khớp quay, khớp tịnh tiến, 

ma sát của các pu-ly trong hệ thống pa lăng.. 

3.2. Mô hình động lực học cần cẩu 

Với các giả thiết trên, mô hình khảo sát ĐLH cần 

cẩu trên xe БРЭM-1M được biểu diễn trên Hình 4. 

Các tham số của mô hình tính toán bao gồm: 

m - Khối lượng của vật nâng; 

mc - Khối lượng của cần (khối lượng mc được lấy 

bằng khối lượng của cần cộng với khối lượng của cụm 

pu-ly đầu cần); 

mpc - Khối lượng quy đổi về đầu cán piston nâng cần; 

mpv - Khối lượng quy đổi về đầu cán piston nâng vật; 

Jc - Mô men quán tính của cần đối với khối tâm; 

P - Lực do piston - xi lanh nâng cần tạo ra; 

P1 - Lực do piston - xi lanh nâng vật tạo ra. 

l - Chiều dài của cần cẩu; 

a - Khoảng cách từ tâm của mâm quay cần đến tâm 

của khớp quay tại chân cần; 

b - Khoảng cách từ chốt quay chân cần đến điểm 

đặt chốt đầu cán piston nâng cần; 

c1, c2 - Độ cứng tương ứng của piston - xi lanh 

nâng cần và của cáp nâng vật; 

α - Góc nghiêng của cần so với phương ngang; 

x - Dịch chuyển của đầu cán piston nâng vật; 

S - Khoảng cách từ vật nâng đến điểm đầu cần mô 

tả chuyển dịch của vật nâng theo chiều dây cáp; 

S0 - Khoảng cách từ vật nâng đến điểm đầu cần tại 

thời điểm ban đầu; 

H0 - Khoảng cách từ khớp quay chân cần đến nền đất; 

u - Bội suất của palăng nâng vật; 

 - Góc lắc của vật nâng so với phương thẳng 

đứng; 

Trong hệ tọa độ O1XYZ, các tọa độ suy rộng được 

chọn gồm: , S, α, .x  

4. Thiết lập hệ phương trình vi phân chuyển 

động của cần cẩu 

4.1. Xác định tổng động năng của cơ hệ 

Tổng động năng của hệ là:  

           
1 2m cT T T T T            (6) 

Trong đó: Tm là động năng của vật nâng, Tc là động 

năng của cần nâng, T1 là động năng của cơ cấu nâng 

cần quy đổi về đầu cán piston nâng cần, T2 là động 

năng của cơ cấu nâng vật quy đổi về đầu cán piston 

nâng vật. 

Động năng của vật nâng tại thời điểm đang xét 

được xác định theo công thức sau: 

 

Hình 3. Cần cẩu lắp trên xe БРЭM-1M 

 

 

Hình 4. Mô hình tính toán ĐLH cần cẩu xe БРЭM-1M 



 

 281 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

      
1 2

2
T mvm m               (7) 

với:     
2 22

v x ym m m   

.cos sinx l Sm     ;  

sin cos sinx S S l
m

        ;     

sin cos 0y l S Hm             

cos cos siny l S Sm          

Từ đó: 

2 2 2 2 2 2
- 2 cos( - )

2 sin( - )

v S S l lSm
lS

       

   
 

Thay vào công thức (7) thu được động năng của 

vật nâng:   

22 2 2 2
[ 2 cos( - )

2
2 sin( - )]

m
T S S l lSm

lS

        

   

  (8)          

Động năng của cần nâng là:   

          
2

2 * 21 1
( )

2 4 2
c c c

l
T m J J         (9) 

với:  
2

* ( )
4

c c

l
J m J   

Động năng của cơ cấu nâng cần quy đổi về đầu cán 

piston nâng cần: 

        2 2

1

1 1
( )

2 2
pc pc pcT m v m b        (10) 

Trong đó: vpc là vận tốc dịch chuyển của piston 

nâng cần. 

Động năng của cơ cấu nâng vật quy đổi về đầu cán 

piston nâng vật: 

  2 2

2

1 1

2 2
pv pv pvT m v m x            (11) 

Trong đó: vpv là vận tốc dịch chuyển của piston 

nâng vật. 

4.2. Xác định tổng thế năng của cơ hệ 

Tổng thế năng của hệ là:  

        
1 2m c c c           (12) 

Trong đó: 
m  là thế năng của vật nâng, 

c là 

thế năng của cần nâng, 
1c là thế năng đàn hồi của 

do sự chịu nén của dầu thủy lực của cặp piston - xi 

lanh nâng cần, 
2c  là thế năng do sự co giãn của cáp 

nâng vật. 

Thế năng của vật nâng là: 

( sin cos )0mgy mg l S Hm m          (13) 

Thế năng của cần nâng là:  

1
m ( sin )0

2
m gy g l Hc c c c        (14)              

Thế năng đàn hồi do sự chịu nén của dầu thủy lực 

của cặp piston - xi lanh nâng cần là: 

1 2
( )1 1 1

2
c Lc             (15) 

Trong đó: 
1L là dịch chuyển của đầu cán piston 

nâng cần do tính chịu nén của dầu thủy lực.                                 

Thế năng do sự co giãn của cáp nâng vật là: 

1 12 2
( ) ( )2 2 2 2 22

2 2
c L c L Lc td          (16) 

Trong đó: 
2tL - độ giãn tĩnh của dây cáp nâng vật,  

2dL - độ giãn động của dây cáp nâng vật,   

              
2 0( - )dL u S S              (17) 

4.3. Hệ phương trình vi phân chuyển động 

Hàm Lagrange của phương trình vi phân chuyển 

động (1) được xác định như sau: 

1 2 1 2m c m cL T T T T T           

Áp dụng phương trình Lagrange đối với toạ độ suy 

rộngα : 

     d L L
Q

dt


  
  

  

             (18)   

Thay các biểu thức vào công thức (18) thu được 

phương trình vi phân chuyển động thứ nhất: 
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2 2 *

2

( ) cos( )

sin( ) cos( )
1

2 sin( ) ( ) cos cos
2

pc

c

ml m b J ml S

mlS mlS

ml S m m gl Pb

      

        

        

(19) 

Tương tự, phương trình vi phân chuyển động thứ 

hai với tọa độ suy rộng : 

2sin( ) cos( )

2 sin 0

l S l

S g

         

    
   (20) 

Phương trình vi phân chuyển động thứ ba với tọa 

độ suy rộng S: 

 

2

2 2
2 2 2

cos( ) sin( )

cos 0d
d t

mS ml ml
L

mS mg c L L
S

       


        


 (21) 

Theo (17) thu được: 2dL
u

S





          (22) 

Từ (21), (22), phương trình vi phân chuyển động 

thứ ba có thể viết lại như sau: 

 

2

2

2 2 2

cos( ) sin( )

cos 0d t

mS ml ml

mS mg c L L u

      

       
 (23) 

Do đó phương trình vi phân chuyển động thứ ba 

có thể viết: 

Phương trình chuyển động thứ tư là: 

       2 2 2 1pv d tm x c L L P         (24) 

Kết hợp các phương trình (19), (20), (23) và (24) 

nhận được hệ phương trình chuyển động của cần cẩu: 

2 2 *
( ) cos( ) sin( )

12
cos( ) 2 sin( ) ( ) cos cos

2

2
2 sin cos( ) sin( )

2 2 2 2
cos( ) sin( ) cos

2

ml m b J ml S mlSpc

mlS ml S m m gl Pbc

S S g l l

c u L
S S l l g

m

m x cpv

            

              

              


              

  2 1L P













  

(25) 

Giải hệ phương trình vi phân chuyển động (25) 

trong các điều kiện làm việc khác nhau sẽ thu nhận 

được các đặc tính ĐLH của cần cẩu trên xe БРЭM-1M. 

5. Kết luận  

Bài báo này tập trung xây dựng mô hình tính toán 

ĐLH và thiết lập phương trình vi phân chuyển động 

của cần cẩu lắp trên xe БРЭM-1M. Mô hình tính toán 

này có tính đến sự biến dạng đàn hồi của các bộ phận, 

bao gồm một số khối lượng tập trung (vật cần nâng, 

cần nâng, pu-ly) nối với nhau bằng các liên kết đàn 

hồi (dây cáp, piston - xi lanh).  

Khi xây dựng mô hình, nếu tính đến tất cả các tính 

chất thực của cơ hệ thì mô hình sẽ rất phức tạp, bài 

toán khảo sát ĐLH trở nên không khả thi, do đó trong 

nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra các giả thiết đảm bảo 

vừa thể hiện sự làm việc thực của cần cẩu trên xe, 

đồng thời cho phép xây dựng các phương trình khảo 

sát động lực học và giải được các phương trình này 

với độ chính xác cần thiết. Kết quả nghiên cứu thu 

được hệ phương trình với 4 phương vi phân mô tả 

chuyển động của cần cẩu tương ứng với 4 tọa độ suy 

rộng của cơ hệ. Đây là cơ sở để khảo sát và đánh giá 

chất lượng ĐLH, xác định các thông số tối ưu, đảm 

bảo an toàn và tin cậy khi khai thác, sử dụng cần cẩu 

trên xe БРЭM. 
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Tóm tắt 

Do chưa có các quy định về kiểm soát khí thải đối 

với động cơ diesel máy nông nghiệp, nên nhiều động 

cơ kém chất lượng và phát thải cao vẫn được đưa 

vào sử dụng tại Việt Nam. Do đó, hiện nay động cơ 

diesel máy nông nghiệp đang trở thành nguồn phát 

thải độc hại ra môi trường trong khi chưa có giải 

pháp giảm phát thải nào được áp dụng. Bài báo sẽ 

tập trung nghiên cứu đưa ra một giải pháp giảm phát 

thải cho động cơ diesel máy nông nghiệp trên phần 

mềm AVL-Boost. Kết quả cho thấy, động cơ sau khi 

được trang bị hệ thống giảm phát thải, các thành 

phần NOx và PM sẽ giảm đáng kể trong khi công suất 

không giảm quá 5%. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở 

quan trọng để phát triển hệ thống giảm phát thải cho 

động cơ diesel máy nông nghiệp. 

Từ khóa: Động cơ diesel, khí thải độc hại, hệ 

thống giảm phát thải. 

Abstract 

As a result of not having regulations on emission 

control for agricultural machinery diesel engines, 

many low quality and high emission engines are still 

being used in Vietnam. Therefore, agricultural 

machinery diesel engines are becoming a source of 

harmful emissions to the environment while no 

emission reduction solutions have been applied. The 

article will focus on researching and providing a 

solution to reduce emissions for agricultural 

machinery diesel engines on AVL-Boost software. 

The results show that, after the engine is equipped 

with an emission reduction system, the NOx and PM 

components will decrease significantly while the 

power does not decrease by more than 5%. The 

research results will be an important basis for 

developing emission reduction systems for 

agricultural machinery diesel engines. 

Keywords: Diesel engine, harmful emissions, 

emission reduction system. 

1. Giới thiệu chung  

Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam với khí hậu 

nhiệt đới gió mùa luôn là một nước chú trọng ngành 

nông nghiệp. Nông nghiệp nước ta từ chỗ đơn thuần 

chỉ sản xuất để cung cấp nhu cầu lương thực thực 

phẩm phục vụ trong nước giờ đây nông nghiệp ngày 

càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chiếm 

tỷ trọng đáng kể trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 

với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 

2016-2020 đạt trên 190 tỷ USD [1]. 

Sự khó lường của biến đổi khí hậu và yêu cầu về 

chất lượng sản phẩm ngày càng cao của người tiêu 

dùng đã đặt ra yêu cầu về cơ giới hoá nông nghiệp. 

Quá trình hiện đại hoá ngành nông nghiệp sẽ góp phần 

giảm lao động nặng nhọc, đáp ứng tính thời vụ và góp 

phần nâng cao năng suất lao động cũng như cải thiện 

chất lượng của nông sản. Vì những động lực này, tốc 

độ hiện đại hoá, cơ giới hoá nông nghiệp ở nước ta 

đang diễn ra ngày càng nhanh chóng. 

Hiện nay, các sản phẩm cơ giới phục vụ trong sản 

xuất nông nghiệp tại Việt Nam khá đa dạng về chủng 

loại từ máy làm đất, máy thu hoạch, máy bơm nước, 

máy phun thuốc sâu, máy bảo quản và chế biến. Các 

máy móc này chủ yếu sử dụng động cơ diesel làm 

nguồn động lực chính nên nhu cầu sử dụng chúng 

đang ngày càng tăng cao, vào khoảng 120.000 động 

cơ mỗi năm và tăng trưởng hàng năm từ 5÷10% [2]. 

Tuy nhiên, các động cơ này có lượng phát thải lớn gây 

ô nhiễm môi trường nhưng lại không có giải pháp 

giảm phát thải cho chúng. 

Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện để giải 

quyết vấn đề này. Tổng Công ty Máy động lực và Máy 

Nông nghiệp Việt Nam (Veam) đã và đang thực hiện 

nhiều dự án phối hợp với các nhà khoa học tại các 

trường đại học thực hiện các nghiên cứu phát triển 

nhằm từng bước cải thiện các tính năng kinh tế, kỹ 

thuật cũng như đặc tính phát thải của các mẫu động cơ 

hiện có [3÷5]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn 

chưa đưa ra được một hệ thống giảm phát thải ứng 

dụng trên các động cơ máy nông nghiệp. 
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Để làm tiền đề cho các nghiên cứu sau này cũng 

như góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên, bài báo 

này sẽ trình bày quá trình nghiên cứu mô phỏng nhằm 

đánh giá các chỉ tiêu phát thải của động cơ diesel máy 

nông nghiệp trên phần mềm AVL-Boost. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Các bước tiến hành nghiên cứu 

Các bước tiến hành nghiên cứu như sau: 

- Bước 1: Trên cơ sở kết quả thử nghiệm đánh giá 

đặc tính phát thải của động cơ được chọn, nhóm tác 

giả sẽ đưa ra giải pháp xử lý khí thải cho động cơ.  

- Bước 2: Xây dựng mô hình mô phỏng động cơ 

nguyên bản và động cơ có hệ thống xử lý khí thải. 

- Bước 3: Đánh giá tính tin cậy của mô hình bằng 

cách so sánh các thông số của mô hình động cơ 

nguyên bản và thực nghiệm. 

- Bước 4: Đánh giá các thông số mô phỏng của mô 

hình có bộ xử lý khí thải. 

2.2. Thông số kỹ thuật và thực trạng phát thải 

của động cơ 

Nghiên cứu được thực hiên trên động cơ RV325, 

đây là loại động cơ diesel máy nông nghiệp được sử 

dụng phổ biến trên các máy nông nghiệp tại nước ta 

hiện nay [3, 4]. Các thông số kỹ thuật của động cơ 

RV325 được thể hiện trong Bảng 1. 

Thực trạng phát thải của động cơ RV325 được đo 

bằng thực nghiêm theo chu trình thử ISO 8178 - 4 C1 

(8 mode) (Bảng 2) do Việt Nam chúng ta hiện nay 

chưa có quy chuẩn thử nghiệm và tiêu chuẩn giới hạn 

hàm lượng phát thải của động cơ sử dụng trong máy 

nông nghiệp. Kết quả về thực trạng phát thải của động 

cơ RV325 được thử nghiệm tại Trung tâm nghiên cứu 

Động cơ, nhiên liệu và khí thải, Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội. 

Các thông số này được đưa ra ở Bảng 4 và chúng 

được so sánh với các tiêu chuẩn Tier 1 và Tier 2 của 

Mỹ (Bảng 3). 

2.3. Đưa ra giải pháp xử lý khí thải cho động cơ 

RV325 

Dựa vào thực trạng phát thải của động cơ RV325 

được thể hiện trên Bảng 4 ta có thể thấy động cơ 

RV325 không đạt tiêu chuẩn Tier 1 ở các hạng mục 

CO, HC+NOx và PM. Do đó nhóm nghiên cứu đề 

xuất phương án giảm phát thải cho động cơ RV325 

bằng cách kết hợp kết hợp bộ DOC (Diesel Oxidation 

Catalyst) với bộ DPF (Diesel Particulate Filter) và bộ 

SCR (Selective catalytic reduction). Trong đó, bộ 

DOC sẽ được sử dụng để giảm phát thải CO và HC, 

bộ DPF sẽ giúp giảm thiểu lượng phát thải PM và bộ 

xử lý SCR sẽ giảm lượng NOx có trong thành phần 

phát thải. Mặt khác, việc kết hợp bộ DOC và DPF với 

bộ DOC được bố trí ở gần động cơ hơn sẽ giúp tăng 

nhiệt độ của bộ DPF để có thể kích hoạt khả năng tái 

sinh liên tục, giúp cho thời gian giữa các lần bảo 

dưỡng của bộ DPF sẽ dài hơn [8]. Việc sử dụng bộ xử 

lý SCR để giảm thiểu lượng NOx thay vì các công 

nghệ khác sẽ có các lợi ích như ít gây cản đường thải, 

không tăng phát thải PM cũng như không làm giảm 

công suất của động cơ. Các bộ xử lý khí thải kể trên 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của động cơ RV325 

1 Tên nhà sản xuất     Cty TNHH MTV Động cơ và Máy Nông nghiệp Miền Nam 

2 Tên động cơ RV325                                                  

3 Loại động cơ Động cơ diesel 01 xi lanh, nằm ngang 

4 Loại buồng đốt     Trực tiếp, Tỷ số nén: 18,5     

6 Số xi lanh-Đ.kính×Hành trình 1 - 120mm × 125mm 

7 Tổng thể tích hành trình 1,413l (1413 cc) 

8 Mô men cực đại: 93,4 Nm (tại vòng quay 1800 v/ph) 

Bảng 2. Chế độ thử và hệ số trọng lượng theo chu trình thử ISO 8178-4C1 [6] 

Các mode 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tốc độ Tốc độ định mức Tốc độ ứng với mômen lớn nhất Tốc độ kh. tải 

Mô men xoắn (%) 100 75 50 10 100 75 50 0 

Hệ số trọng lượng 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 

Bảng 3. Giới hạn phát thải các động cơ theo tiêu chuẩn Tier 1, Tier 2 [7] 

Ne Tiêu chuẩn Năm áp dụng 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NMHC+NOx 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

8≤kW<19 
Tier 1 2000 6,60 - 9,50 - 0,80 

Tier 2 2005 6,60 - 7,50 - 0,80 
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đã được thương mại hoá trên thị trường, các thông số 

của các bộ xử lý khí thải được thể hiện trên Bảng 5. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Trên cơ sở các thông số kết cấu của động cơ 

RV325, cùng với các phương án xử lý khí thải, nhóm 

nghiên cứu đã thực hiện xây dựng các mô hình mô 

phỏng như thể hiện trên Hình 1, trong đó gồm: mô 

hình động cơ RV325 nguyên bản, như thể hiện trên 

Hình 1a; Mô hình động cơ RV325 có lắp bộ xử lý khí 

thải bao gồm DOC, DPF và SCR như thể hiện trên 

Hình 1b. Các công thức tính toán nhiệt, phát thải được 

sử dụng trong mô hình đã được đưa ra ở nhiều nghiên 

cứu trước đây [9, 10] cũng như trong tài liệu hướng 

dẫn của phần mềm AVL-Boost. 

3.1. Xây dựng mô hình 

Các phần tử sử dụng trong mô hình được thể hiện 

trong Bảng 6:   

3.2. Chạy mô phỏng và đánh giá kết quả 

3.2.1. Đánh giá độ tin cậy của mô hình 

Mô hình sau khi nhập dữ liệu, sẽ tiếp tục được 

chạy mô phỏng và hiệu chỉnh các thông số đầu vào và 

điều kiện biên để đảm bảo độ tin cậy của mô hình 

thông qua việc so sánh giữa kết quả mô phỏng với kết 

quả thử nghiệm. Các kết quả đánh giá độ tin cậy của 

mô hình được thể hiện trên Hình 2 và trong Bảng 7. 

Với kết quả thể hiện trên Hình 2 và Bảng 7, có thể 

thấy giữa mô phỏng và thử nghiệm có sai lệch khá nhỏ 

dưới 5%, như vậy có thể coi mô hình có đủ độ tin cậy 

để sử dụng trong các nghiên cứu mô phỏng động cơ 

khi lắp bộ xử lý khí thải DOC, DPF và SCR. Mô hình 

Bảng 4. Thực trạng phát thải của động cơ RV325 

Thành 

phần 
Đơn vị 

Thử 

nghiệm 
Tier 1 Tier 2 

HC [g/kWh] 0,63 - - 

NOx [g/kWh] 8,96 - - 

CO [g/kWh] 25,28 6,60 6,60 

PM [g/kWh] 1,81 0,80 0,80 

CO2 [g/kWh] 607,10 - - 

NOx+HC [g/kWh] 9,60 9,50 7,50 

Bảng 5. Thông số của các bộ xử lý khí thải 

Bộ  

xử lý 

Chiều 

dài  

lõi lọc 

(mm) 

Đường 

kính  

lõi lọc 

(mm) 

Thể 

tích 

 lọc 

(lít) 

Mật độ  

cell lọc 

(1/in2) 

DOC 220 170 3 200 

DPF 220 170 3 200 

SCR 235 170 3,3 200 

 

 

 

Hình 1. Mô hình mô phỏng động cơ RV325 

a) Mô hình nguyên bản, b) Mô hình có bộ xử lý 

Bảng 6. Các phần tử trong mô hình mô phỏng 

TT 
Tên phần 

tử 

Ký 

hiệu 
TT 

Tên 

phần tử 

Ký 

hiệu 

1 
Điều kiện 

biên 
SB 6 

Bình ổn 

áp 
PL 

2 Lọc khí CL 7 
Đường 

ống 
R 

3 Động cơ E 8 DOC CAT1 

4 Xylanh C 9 DPF PF1 

5 Cản dòng R 10 SCR CAT2 

 

Bảng 7. So sánh phát thải của động cơ RV325 giữa 

mô phỏng và thử nghiệm 

Thành phần Đơn vị Thử nghiệm 
Mô 

phỏng 

Sai 

lệch 

(%) 

NOx g/kW.h 8,96 9,10 1,53 

HC g/kW.h 0,63 - - 

NOx +HC g/kW.h 9,60 9,74 1,52 

CO g/kW.h 25,28 25,88 2,38 

CO2 g/kW.h 607,10 630,78 3,90 

PM g/kW.h 1,81 1,87 3,20 

 



 

 

 

286 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

đảm bảo độ tin cậy như trên Hình 1a sẽ được bổ sung 

phần tử DOC, DPF và SCR như thể hiện trên Hình 1b 

để có khả năng xử lý khí thải của động cơ trong phần 

mềm mô phỏng. Sau đó, nhập dữ liệu đầu vào cho 

phần tử DOC, DPF, SCR và thực hiện chạy mô phỏng 

theo chu trình ISO 8178-4 C1. 

3.2.2. Kết quả mô phỏng mô hình có bộ giảm phát thải 

Kết quả chạy mô phỏng động cơ RV325 có lắp 

DOC, DPF và SCR được thể hiện trong Bảng 8. 

Phát thải của động cơ khi sử dụng bộ DOC, DPF 

và EGR so với tiêu chuẩn Tier 2 được thể hiện trên 

Bảng 8. Kết quả cho thấy, các thành phần phát thải 

NOx+HC đạt tiêu chuẩn Tier 2, PM đã gần đạt tiêu 

chuẩn Tier 2 còn hàm lượng CO đã giảm đáng kể. Cụ 

thể, phát thải CO giảm 42,55%, NOx giảm 44,95% và 

PM giảm khoảng 49,25%. Số liệu trên Bảng 8 đã cho 

thấy hiệu quả của bộ xử lý khí thải được lắp thêm vào 

mô hình mô phỏng động cơ truyền thống. 

3.2.3. Ảnh hưởng của hệ thống giảm phát thải đến tính 

năng kinh tế kỹ thuật của động cơ 

Tính năng kinh tế kỹ thuật của động cơ RV325 bị 

ảnh hưởng sau khi lắp bộ xử lý DOC, DPF, SCR được 

thể hiện trên Bảng 9. 

Từ Bảng 9 ta có thể thấy khi lắp bộ xử lý vào mô 

hình động cơ nguyên bản thì công suất của động cơ sẽ 

giảm từ 2,4% đến gần 6%. Trong khi đó, suất tiêu hao 

nhiên liệu của động cơ sẽ tăng từ 2,35% đến hơn 5%. 

Những sự thay đổi này có thể được giải thích rằng khi 

lắp thêm các bộ xử lý khí thải thì cản trên đường thải 

sẽ tăng, từ đó gây ra độ giảm công suất cũng như độ 

tăng của suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ. 

4. Kết luận 

Từ các kết quả đạt được cùng các phân tích đánh 

giá, nhóm nghiên cứu có thể đưa ra một số kết luận 

sau: 

- Kết quả nghiên cứu thử nghiệm và mô phỏng cho 

thấy đặc tính phát thải của động cơ RV325 chưa đạt 

được tiêu chuẩn Tier 1 và Tier 2. 

- Động cơ sau khi trang bị thêm bộ DOC, DPF và 

SCR thì phát thải CO giảm 42,55%, NOx giảm 

44,95% và PM giảm khoảng 49,25% so với động cơ 

nguyên bản. Trong khi, tính năng kinh tế và kỹ thuật 

của động cơ bị ảnh hưởng không quá lớn, như: công 

suất giảm tối đa 5,78%; suất tiêu hao nhiên liệu tăng 

tối đa 5,14%. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng trong việc 

lựa chọn giải pháp giảm phát thải cho động cơ diesel 

máy nông nghiệp sản xuất tại Việt Nam. 
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Hình 2. So sánh Ne và ge của động cơ RV325 giữa 

mô phỏng và thử nghiệm 

Bảng 8. So sánh phát thải khi động cơ sử dụng DOC, 

DPF và SCR với tiêu chuẩn Tier 2 

Thành phần Đơn vị 
Chưa có 

bộ xử lý 

Có DOC, 

DPF và 

SCR 

Tier 2 

NOx + HC g/kW.h 9,74 5,60 7,50 

NOx g/kW.h 9,10 4,93 - 

CO g/kW.h 25,88 14,66 6,60 

PM g/kW.h 1,87 0,91 0,80 

 

Bảng 9. Tính năng kinh tế kỹ thuật của động cơ RV325 khi 

lắp bộ xử lý khí thải 

n 

(v/ph) 

Mô phỏng 

nguyên bản 

Mô phỏng có bộ 

xử lý 
% thay đổi 

Ne 

(kW) 

ge 

(g/kWh) 
Ne (kW) 

ge 

(g/kWh) 

e 

 

ge 

 

1100 11,38 256,95 11,09 263,73 -2,56 2,64 

1320 13,79 243,45 13,25 253,36 -3,93 4,08 

1540 15,31 246,10 14,42 258,74 -5,78 5,14 

1760 16,44 257,08 16,05 263,12 -2,36 2,35 

1980 18,71 281,08 18,24 288,22 -2,48 2,54 

2200 17,75 323,31 17,04 336,46 -4,04 4,07 
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TRONG THIẾT KẾ TỐI ƯU DẦM CHÍNH CẦU TRỤC  

APPLICATION OF DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM  

FOR OPTIMAL DESIGNING MAIN GIRDER OF GANTRY CRANE  

NGUYỄN VIẾT TÂN  

Khoa Động lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự  

Email liên hệ: viet-tan.nguyen@mta.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Dầm chính của cầu trục là một trong các bộ phận 

quan trọng của cầu trục. Bài báo trình bày 

phương pháp thiết kế tối ưu dầm chính theo chỉ 

tiêu trọng lượng tối thiểu của dầm bằng phương 

pháp tiến hóa vi phân. Kết quả nhận được là cơ 

sở khoa học cho việc thiết kế tối ưu chi tiết dạng 

dầm nói chung và cầu trục nói riêng, cũng như 

quá trình tự động hóa thiết kế máy. 

Từ khóa: Dầm chính, cầu trục, thiết kế tối ưu, tiến 

hóa vi phân. 

Abstract 

The main girder is one of the important parts of 

the gantry crane. The present article proposes a 

method to optimize the structure of the gantry 

crane girder according to its minimum weight by 

a differential evolutionary algorithm. The 

obtained results serve as a scientific basis for 

either the optimal design of girders (i.e., gantry 

crane girders) or the automatic designing of the 

whole machine. 

Keywords: Main girder, gantry crane, optimal 

design, deffrential evolutionary algorithm. 

1. Đặt vấn đề 

Cầu trục là máy nâng vận chuyển dạng cầu, sử 

dụng rất phổ biến trong các phân xưởng cơ khí, nhà 

máy luyện thép, nhà kho,... Cấu tạo của cầu trục bao 

gồm các cơ cấu, hệ thống và chi tiết, trong đó có dầm 

chính. Dầm chính là nơi nhận trực tiếp tải trọng nâng 

vật, truyền tải trọng này đến các dầm biên, ray, dầm 

dọc, gối đỡ dầm dọc và xuống nền. Dầm chính của 

cầu trục một dầm hay nhiều dầm thường có các hình 

dạng phổ biến là chữ I, hộp chữ nhật và chữ C được 

đặc trưng bằng các thông số hình học (chiều dài, chiều 

rộng, chiều cao, độ dày,…) và loại vật liệu chế tạo 

(thép SS400/Q235 hoặc cao hơn là Q345B).  

Phương pháp chế tạo dầm chính phụ thuộc vào tải 

trọng nâng vật, đối với cầu trục có tải trọng nâng vật 

trung bình trở lên, dầm chính thường được chế tạo bằng 

phương pháp hàn. Dầm chính được chế tạo theo nguyên 

mẫu đã có sẵn hoặc cần phải tính toán thiết kế để đảm 

bảo điều kiện bền và ổn định của dầm cầu trong quá 

trình làm việc. Việc tính toán này được thực hiện theo 

các phương pháp khá phổ biến như lý thuyết sức bền 

vật liệu hoặc các phần mềm có sẵn (Sap, AnSys,…) 

hoặc được lập trình trên các phần mềm Matlab, C++,… 

theo các thuật toán khác nhau để giải bài toán tối ưu, 

trong đó có thuật toán tiến hóa vi phân (DE). Thuật toán 

này có nhiều ưu điểm nổi trội, cho phép giải các bài 

toán có hàm mục tiêu tuyến tính hoặc phi tuyến với việc 

tìm kiếm trên toàn miền khảo sát, giá trị các biến được 

phát ngẫu nhiên, thỏa mãn nhiều điều kiện ràng buộc. 

Do vậy, bài báo trình bày ứng dụng thuật toán DE để 

thiết kế tối ưu dầm chính cầu trục nhằm đa dạng hóa 

phương án thiết kế tối ưu kết cấu. 

2. Xây dựng phương pháp thiết kế tối ưu dầm 

chính cầu trục 

2.1. Mô hình tính toán của dầm chính 

Theo [2], đối với cầu trục kiểu tựa, dầm chính của 

cầu trục một dầm hay nhiều dầm đều được liên kết với 

dầm biên, dầm biên liên kết với ray của dầm dọc nhờ 

các bánh xe di chuyển cầu trục. Cơ cấu nâng vật được 

treo (loại cầu trục một dầm) hoặc được tựa (loại cầu 

trục hai dầm) với dầm chính nhờ bánh xe di chuyển 

xe tời (xe con) và có thể thay đổi ở bất kỳ vị trí nào 

trong khoảng làm việc theo chiều dài dầm chính. Mặt 

khác, do thiết bị treo vật được bố trí coi như trùng với 

mặt cắt trung tâm của dầm chính nên nếu không xét 

đến dao động của dầm thì trạng thái chịu lực của dầm 

chính là chịu uốn thuần túy. Như vậy, mô hình tính 

toán dầm chính theo điều kiện bền được đặc trưng 

bằng một dầm đặt trên hai gối tựa, với tải trọng nâng 

danh nghĩa đặt ở vị trí nguy hiểm nhất ở giữa dầm 

chính, được mô tả như Hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình tính toán dầm chính 
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Từ Hình 1, theo [3] điều kiện bền của dầm là: 

  max

x

M

W
                (1)  

Trong đó:  

- Mmax : Mô men uốn lớn nhất trên dầm, (N.m); 

       

2

max 4 8

QL qL
M                (2) 

Với: Q, q và L là tải trọng nâng danh nghĩa (N), 

trọng lượng phân bố trên 1 mét dài, (N/1m) và chiều 

dài dầm, (m);                

- Wx : Mô men chống uốn, (m3);  

- []: Ứng suất uốn cho phép của vật liệu chế tạo 

dầm, (N/m2). 

Mô men chống uốn được xác định theo một số 

dạng tiết diện ngang điển hình của dầm (Hình 2). 

Đối với dạng hộp chữ nhật:  

2 2 2 3
2 2 4 4

W
3

HB B H H
x

       
  (3) 

Đối với dạng chữ I: 
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2

3
2 3

4
W 2
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4
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x

B H
BH B

H

H

 
 


 

    

  

  (4) 

2.2. Xây dựng bài toán thiết kế tối ưu dầm chính 

Như đã trình bày ở Mục 1, mục tiêu của bài toán 

thiết kế tối ưu dầm chính được xây dựng phải thỏa 

mãn đồng thời điều kiện bền uốn như được mô tả bằng 

công thức (1) và điều kiện trọng lượng tối thiểu. Trọng 

lượng của dầm được xác định như sau: 

.G V         (5) 

Trong đó: 

- : Trọng lượng riêng của vật liệu làm dầm, 

(N/m3); 

- V: Thể tích khối vật liệu chế tạo dầm chính, (m3).  

Thể tích V xác định theo dạng dầm, cụ thể: 

Đối dạng hộp chữ nhật: 

        
2(2 2 4 )LV B H            (6) 

Đối với dạng chữ I: 

2(2 2 )LV B H           (7) 

Như vậy, đối với một dạng dầm chính nào đó, khi 

cho trước tải trọng nâng danh nghĩa, điều kiện bền uốn 

và trọng lượng của dầm chính phụ thuộc vào các thông 

số hình học của dầm chính, vật liệu chế tạo, chế độ 

làm việc của cơ cấu nâng và cơ cấu di chuyển xe tời 

(được đặc trưng bằng hệ số tải trọng động kd). Khi đó, 

để thỏa mãn các yêu cầu nêu trên, hàm mục tiêu của 

bài toán tối ưu thiết kế dầm chính được lựa chọn là 

trọng lượng tối thiểu của dầm chính và theo [1] và [4], 

bài toán được phát biểu như sau: Xác định các thông 

số hình học của dầm chính (chiều rộng và chiều cao 

dầm, độ dày tấm thép) để trọng lượng dầm là nhỏ nhất, 

thỏa mãn điều kiện bền uốn, hệ số tải trọng động và 

khi cho trước tải trọng nâng danh nghĩa, số lượng và 

dạng tiết diện dầm, chiều dài và vật liệu chế tạo dầm 

chính. 

Trên cơ sở quan hệ được biểu diễn bằng các công 

thức từ (1) đến (7), bài toán tối ưu theo trọng lượng 

tối thiểu được phân tích như sau: 

- Hàm mục tiêu:  

. minG V           (8) 

- Các tham biến của hàm mục tiêu: B, H và   

- Các điều kiện ràng buộc:

 

 

max

1 2( , ,... )

x

d d

U L

U L

k

M

W

k k

B B B

H H H

 

   


 


 


 
  




(9)    

Với: [kd] là hệ số động mô men cho phép nhỏ nhất; 

JU và JL (J=B, H) là chỉ số cận trên và cận dưới của 

tham biến liên tục;        

- Các điều kiện cho trước: Q, L, , số lượng và 

dạng tiết diện ngang của dầm chính. 

 

 

a)              b) 

Hình 2. Tiết diện ngang của dầm chính 

a. Dạng hộp chữ nhật; b. Dạng chữ I 
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2.3. Giải bài toán thiết kế tối ưu dầm chính 

bằng thuật toán tiến hóa vi phân 

Theo [4], trình tự giải bài toán tối ưu theo trọng 

lượng tối thiểu bằng thuật toán tiến hóa vi phân được 

biểu diễn bằng sơ đồ hóa (Hình 3) như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ hóa thuật toán giải bài toán trọng lượng 

tối thiểu bằng phương pháp tiến hóa vi phân (DE) 

a. Nhập bộ số liệu ban đầu: Là Q, L, , hệ số tải 

động cho phép [kd], cận trên và dưới của các biến liên 

tục, giá trị biến rời rạc, số thế hệ M, số cá thể trong 

một thế hệ N,… 

b. Xác định số tham biến độc lập D của hàm mục 

tiêu G: Theo công thức (5) đến (7) nên là D=3 gồm 

hai tham biến độc lập liên tục B, H, một tham biến độc 

lập rời rạc  (vì dầm chính chế tạo bằng phương pháp 

hàn, độ dày của tấm thép được chế theo tiêu chuẩn). 

Khi đó, giá trị của  là: =1, 2,…, k, sẽ được lấy 

theo Bảng Tiêu chuẩn thép tấm sử dụng tại Việt Nam 

nên tham biến này không cần xác định véc tơ tính toán, 

được đưa vào theo hàm rời rạc. 

c. Xây dựng véc tơ quần thể ban đầu: Giá trị của 

các biến trong quần thể ban đầu của hàm mục tiêu G 

được lấy theo hàm ngẫu nhiên rand(0,1) và viết tổng 

quát như sau:  

      0 1g,i,J U L Lx rand( , ) J J J      (10) 

Với; g là số thế hệ, g=1,2,…M; i là số cá thể trong 

một thế hệ, i=1,2,…N; J là tham biến liên tục, J=1,2 

Khi đó, véc tơ quần thể ban đầu (ở thế hệ 1) là:  

11

12

1

1, i,B

N

B

B

x .

.

B

 
 
 
 
 
 
 
 

 ;   

11

12

1

1, i,H

N

H

H

x .

.

H

 
 
 
 
 
 
 
 

   (11) 

Kiểm tra theo điều kiện ràng buộc ở công thức (9) 

để loại bỏ các phần tử trong các véc tơ ở công thức 

(11) không thỏa mãn. Sau đó tính giá trị hàm mục tiêu 

G=f(x1,i, j) bằng công thức (5) và (6) hoặc (5) và (7) 

theo các véc tơ quần thể ban đầu thỏa mãn điều kiện 

ràng buộc. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu 

G=Gmin(x1,i,,j) ở thế hệ nhứ nhất (g=1). Kiểm tra điều 

kiện dừng như sau: 

 
 ,

1
, ,min

n

1,i j

i
1 i j

G x

G x
n

   


   (12) 

Nếu thỏa mãn điều kiện dừng của công thức (12) 

thì ghi lại giá trị G=Gmin(x1,i,,j) tương ứng với bộ tham 

biến và xuất kết quả tính toán. Nếu không thỏa mãn 

thì tiếp tục tính toán véc tơ đột biến. 

d. Xác định véc tơ đột biến: Véc tơ đột được xác 

định tổng quát như sau: 

 1 2i, ,j ro ,i , j r ,i , j r ,i , jv x F. x r         (13) 

Trong đó:  

1 2ro,i , j r ,i , j r ,i , jx ;x ;x là 3 điểm tính và được chọn 

ngẫu nhiên như sau: 

0 1ro,i , jx rand( , ).i ; irandx jir ).1,0(,,1  ;   

3 0 1r ,i , jx rand( , ).i  

với điều kiện của các chỉ số: ro  r1  r2; 

g=1;i=i+1 

g=g+1 

Xây dựng quần thể ban đầu  

xi,j=rand(0,1)(JU-JL)+JL 

Xuất kết quả 

Tính G(xi,j); tìm Gmin(xi,j) 

  

Véc tơ đột biến 

vi,j= xro,i,j+F.(xr1,i,j- 

Số liệu ban đầu 

N, J, I, G, ltc,... 

đúng 

 ui,j = vi,j 

Tính G(vi,j); tìm Gmin(vi,j)  

 

Sai 

đúng 

Tính G(ui,j);Tìm 

Gmin(ui,j) 

Lai ghép 

Lựa chọn 

 

Ljvi,jUj 

rand(0,1)Cr 

ui,j = xi,j 

xg+1,i,,j = ug,i,j 
Tính G(ug,i,j);Tìm 

Gmin(ug,i,j) 

G(ui,j,g) G(xi,j,g) 

xg+1,i,j = xg,i,j 

Sai 

đúng Sai 

đúng Sai 

Đột biến 
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F là hằng số biến đột biến, theo [4] F=0.40.6 

Từ (13), véc tơ đột biến được xác định như sau: 

11

12

1

1, i,B

N

B

B

.

.

B



 
 
 
 
 
 
 
 

;    

11

12

1

1, i,H

N

H

H

.

.

H



 
 
 
 
 
 
 
 

    (14) 

Kiểm tra điều kiện biên của các véc tơ đột biến: 

- Nếu thỏa mãn điều kiện biên: 
L 1,i, j UJ v J   

thì tính giá trị hàm mục tiêu G=f(v1,i, j) theo các véc tơ 

đột biến vi,j được xác định từ công thức (14), tìm giá trị 

nhỏ nhất G=Gmin(v1,i,, j) và tiếp tục công việc lai ghép. 

- Nếu không thỏa mãn điều kiện biên thì phải tính 

lại các véc tơ đột biến v1,i, j theo công thức (14). 

e. Xác định véc tơ lai ghép 

Sắc xuất lai ghép được xác định như sau: 

Cr=0,05.D                    (15) 

Điều kiện lai ghép: 

- Khi rand(0,1)Cr: thì véc tơ lai ghép u1,i, j được 

lấy theo giá trị của các véc tơ đột biến:     

1,i , j 1,i, ju v                   (16) 

- Khi rand(0,1)>Cr: thì véc tơ lai ghép u1,i, j được 

lấy theo giá trị của các véc tơ quần thể ban đầu, cụ thể: 

     1,i , j 1,i , ju x                 (17) 

Khi đó, véc tơ lai ghép các biến của hàm mục tiêu 

được viết như sau: 
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1, i,B

N

B

B
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B

 
 
 
 
 
 
 
 

;    

11

12

1

1, i,H

N

H

H

u .

.

H

 
 
 
 
 
 
 
 

     (18) 

Tính hàm mục tiêu G=f(u1,i, j) theo các véc tơ lai 

ghép u1,i, j được xác định ở công thức (18). Xác định 

giá trị G=Gmin(u1,i, ,j). Tiếp tục bước xác định véc tơ 

lựa chọn. 

f. Xác định véc tơ lựa chọn 

Véc tơ lựa chọn để xác định véc tơ quần thể ban 

đầu của thế hệ tiếp theo cho hàm mục tiêu và được xác 

định theo điều kiện sau:  

- Khi G(u1,i,, j) G(x1,i,, j): Thì véc tơ lựa chọn lấy 

bằng giá trị phần tử véc tơ lai ghép của thế hệ trước:   

1g ,i , j g,i, jx u      (19) 

- Khi G(u1,i,, j)>G(x1,i, ,j): Thì véc tơ lựa chọn lấy 

bằng giá trị phần tử véc tơ quần thể ban đầu của thế 

hệ trước (thứ nhất):   

         g+1,i , j g,i, jx x               (20) 

Từ thế hệ thứ hai trở đi, trình tự tính toán sẽ lặp lại 

từ bước tính giá trị hàm mục tiêu như đã tính của thế 

hệ thứ nhất, với các véc tơ quần thể ban đầu mới được 

tạo ra bằng cách lựa chọn theo công thức (19) hoặc 

(20) và kiểm tra điều kiện ràng buộc, điều kiện dừng 

trở đi như đã trình bày ở trên. 

3. Kết quả thiết kế tối ưu dầm chính cầu trục 

bằng thuật toán tiến hóa vi phân 

3.1. Bộ số liệu ban đầu 

Q=10.104 N; L=12m; = 7,85.104N/m3; =(0,010; 

0,015; 0,020)m; BU=0,5m; BL=0,1m; HU=0,6m;  

HL=0,2m; [kd]=1,4; []=188.106N/m2; Số thế hệ: 

M=30; Số cá thể trong một thế hệ: N=400; Sai số tính: 

=0,0001; số lượng dầm là 1; dạng tiết diện dầm: hộp 

chữ nhật và chữ I. 

Lập trình giải bài toán tối ưu với hàm mục tiêu 

trọng lượng tối thiểu được biểu diễn theo thuật toán 

cho ở Hình 3 bằng ngôn ngữ C++ của phần mềm 

Python. 

3.2. Kết quả tính toán 

Bảng 1. Kết quả đối với tiết diện dạng hộp chữ nhật 

 (m) 
Số lần 

tính 
B (m) H (m) Gmin (N) 

0,010 

Lần 1 0,3384 0,5972 17250 

Lần 2 0,3364 0,5977 17224 

Lần 3 0,3419 0,5979 17226 

0,015 

Lần 1 0,1768 0,5731 20345 

Lần 2 0,1572 0,5889 20232 

Lần 3 0,1507 0,5945 20213 

0,020 

Lần 1 0,1169 0,5422 23328 

Lần 2 0,1025 0,5560 23258 

Lần 3 0,1002 0,5567 23243 

 

Bảng 2. Kết quả đối với tiết diện dạng chữ I 

 (m) 
Số lần 

tính 
B (m) H (m) Gmin (N) 

0,01 

Lần 1 0,3195 0,5943 11428 

Lần 2 0,3210 0,5941 11456 

Lần 3 0,3158 0,5995 11410 

0,015 

Lần 1 0,1920 0,5977 13447 

Lần 2 0,1946 0,5926 13449 

Lần 3 0,2064 0,5756 13544 

0,02 

Lần 1 0,1294 0,5998 15423 

Lần 2 0,1345 0,5923 15511 

Lần 3 0,1334 0,5940 15467 
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Ngoài việc lựa chọn các thông số ảnh hưởng đến 

hàm mục tiêu trọng lượng tối thiểu, cần lựa chọn dạng 

tiết diện nào cho phù hợp khi cho trước bộ số liệu ban 

đầu, kết quả tính toán được thực hiện với hai dạng tiết 

diện điển hình của dầm chính, cụ thể: Đối với tiết diện 

dạng hộp chữ nhật cho theo Bảng 1, dạng chữ I cho 

theo Bảng 2. 

Từ kết quả Bảng 1 và 2, có một số nhận xét như sau: 

- Ứng với một bộ số liệu ban đầu và một dạng tiết 

diện, khi cho trước một giá trị độ dày , giá trị Gmin 

sau các lần tính (chọn 3 lần) là hội tụ, điều này khẳng 

định sự đúng đắn bài toán thiết kế tối ưu trọng lượng 

dầm chính theo phương pháp DE, làm cơ sở để lựa 

chọn bộ giá trị hình học phù hợp theo dạng tiết diện 

dầm chính khi thiết kế chế tạo.  

- Ứng với các độ dày  (0,01m; 0,015m; 0,02m), 

sẽ nhận được bộ số liệu tương ứng về chiều rộng, 

chiều cao tương và trọng lượng của dầm. Khi đó, tiết 

diện dầm chữ I sẽ cho trọng lượng dầm (1,14 tấn; 

1,34 tấn; 1,54 tấn) nhỏ hơn tiết diện dầm hình hộp 

chữ nhật (1,72 tấn; 2,03 tấn; 2,32 tấn) mà vẫn 

đảm bảo điều kiện bền khi làm việc, làm cơ sở để lựa 

chọn thiết kế kết cấu dầm cho phù hợp về giá thành 

sản phẩm. 

- Đối với một dạng tiết diện cụ thể, tùy theo độ 

dày  mà chọn kích thước B và H cho phù hợp để 

đảm bảo trọng lượng của dầm là nhỏ nhất. Đây là cơ 

sở để chọn phương án sao cho kích thước B vừa thoải 

mãn điều kiện bền, vừa thỏa mãn việc bố trí ray di 

chuyển của cơ cấu nâng vật hoặc các bộ phận khác 

liên kết với dầm chính.  

- Nội dung bài toán thiết kế tối ưu trọng lượng tối 

thiểu của dầm chính đã thiết lập được chương trình 

tính toán trên máy tính nên có thể dễ dàng thay đổi bộ 

số liệu đầu vào theo yêu cầu thiết kế và sử dụng vật 

liệu thiết kế hiện có, bước đầu đáp ứng yêu cầu tự 

động hóa thiết kế cầu trục. 

4. Kết luận 

Hiện nay, với sự trợ giúp của máy tính, việc tính 

toán thiết kế máy nói chung và chi tiết dạng dầm nói 

riêng đòi hỏi cần phải được tối ưu hóa trong quá trình 

thiết kế nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng được yêu 

cầu của bài toán thiết kế tối ưu. Với việc ứng dụng 

phương pháp tiến hóa vi phân (DE) để thiết kế tối ưu 

dầm chính cầu trục là tổ hợp của bài toán tính bền 

(theo điều kiện ràng buộc) và bài toán tối ưu theo các 

hàm mục tiêu nào đó (lựa chọn là trọng lượng tối thiểu 

của dầm chính) đã cho ra kết quả là bộ thông số tối ưu 

cần tìm (chiều rộng, chiều cao và độ dày của dầm 

chính), làm cơ sở để lựa chọn bộ thông số phục vụ cho 

việc thiết kế chế tạo hoặc thực hiện tiếp theo các bài 

toán tính toán dầm chính cầu trục.  

Kết quả nhận được tạo ra cơ sở cho việc xây dựng 

phương pháp thiết kế tối ưu các chi tiết nói chung và 

chi tiết dạng dầm nói riêng theo yêu cầu thiết kế đặt 

ra. Kết quả nghiên cứu cho phép xây dựng hệ thống 

tự động hóa thiết kế thỏa mãn một tiêu chí hay nhiều 

tiêu chí, một mục tiêu hay đa mục tiêu, một biến hay 

đa biến, với hàm mục tiêu tuyến tính hay phi tuyến mà 

một số phương pháp tính toán thiết kế trước đây và 

hiện hành rất khó thực hiện. 
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Tóm tắt 

Hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng bằng trống lăn 

là phương pháp sử dụng trống lăn di chuyển trên 

bề mặt bê tông cho đến khi hỗn hợp bê tông được 

lèn chặt và tạo phẳng. Năng lượng để lèn chặt và 

tạo phẳng là động năng quay được truyền từ trống 

lăn lên hỗn hợp bê tông cùng với lực nén do trọng 

lượng bản thân của trống lăn và các cơ cấu dẫn 

động trống lăn truyền xuống hỗn hợp bê tông. Nội 

dung bài báo tập trung nghiên cứu xác định chế 

độ làm phẳng đảm bảo không khuyết tật bề mặt; 

xác định khả năng làm nhẵn của trống lăn và hiệu 

quả đầm của trống lăn từ đó đưa ra phương pháp 

tính toán các thông số chủ yếu của trống lăn hoàn 

thiện bề mặt bê tông xi măng. 

Từ khóa: Hỗn hợp bê tông, trống lăn, làm nhẵn, 

rung động. 

Abstract 

Complete smoothing cement concrete surface is a 

quality requirement in the method of using drum 

roller moving on concrete surface to compact and 

smooth the concrete mixture. The energy for 

compaction and smoothing is the rotational 

kinetic energy transferred from the drum roller 

onto the concrete mix together with the 

compressive force due to the drum's own weight 

and the roller drive mechanisms transmitted to the 

concrete mixture. The content of the article 

focuses on determining the flattening mode to 

ensure no surface defects; determine the 

smoothing ability of the drum roller and the 

compaction efficiency of the roller, thereby 

providing a method to calculate the main 

parameters of the roller to completely smooth the 

cement concrete surface. 

Keywords: Concrete mixture, drum roller, 

smoothing, vibration. 

1. Đặt vấn đề 

Phương pháp đầm và hoàn thiện bề mặt bê tông  

xi măng bằng trống lăn xuất hiện lần đầu tiên vào năm 

1936 do Công ty Ialger của Mỹ nghiên cứu và chế tạo. 

Quá trình đầm và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng 

khi sử dụng một xe đẩy bằng tay có gắn trống lăn. Thử 

nghiệm đã được tiến hành với hỗn hợp bê tông xi 

măng có sụt 3 ÷ 7 (cm). Nghiên cứu cho thấy khả năng 

kết hợp quá trình đầm lèn và làm nhẵn bề mặt của lớp 

bê tông xi măng có chiều dày đến 200mm. 

Phương pháp này sử dụng trống lăn di chuyển trên 

bề mặt bê tông cho đến khi hỗn hợp bê tông được lèn 

chặt và tạo phẳng. Đến nay, phương pháp này vẫn 

được sử dụng rộng rãi bởi các ưu điểm: 

- Trống lăn vừa có khả năng làm chặt vừa có khả 

năng tạo hình, nên thiết bị có khả năng tạo biên dạng 

cho mặt đường hay cấu kiện bê tông mà không phải 

thực hiện thêm bất cứ công đoạn làm phẳng nào nữa. 

- Kết cấu trống lăn đơn giản, dễ chế tạo, chi phí 

đầu tư thấp, vận chuyển dễ dàng. 

- Phương pháp này phù hợp với đường có kích 

thước không lớn và chiều dày lớp bê tông nhỏ (khoảng 

200mm). 

Hiện nay, do yếu tố bản quyền công nghệ nên các 

công bố khoa học đề cập tới vấn đề này còn hạn chế. 

Trong nước, các thiết bị chủ yếu được chế tạo theo 

kinh nghiệm hoặc theo mẫu, chưa có nghiên cứu đầy 

đủ và toàn diện về vấn đề thiết kế thiết bị này. Trong 

bài báo này trình bày: “Nghiên cứu cơ sở thiết kế 

trống lăn hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng”.  

 

Hình 1. Hình ảnh sử dụng trống lăn đầm và hoàn 

thiện bề mặt bê tông xi măng 
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2. Nội dung nghiên cứu 

Sản phẩm bê tông phải đảm bảo độ bền kết cấu, độ 

chính xác về kích thước hình học và đảm bảo chất 

lượng bề mặt. Trong đó, các tiêu chí đánh giá chất 

lượng bề mặt sản phẩm bê tông xi măng đảm bảo 2 

yếu tố: Không xuất hiện các khuyết tật bề mặt và đảm 

bảo độ nhám bề mặt theo yêu cầu [4]. Do đó, cần 

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề 

mặt và chất lượng đầm khi thi công làm cơ sở cho việc 

tính toán, thiết kế. 

2.1. Nghiên cứu xác định các yếu tố đảm bảo 

chất lượng bề mặt BTXM 

a. Xác định chế độ làm phẳng đảm bảo không 

xuất hiện khuyết tật bề mặt  

Trong quá trình tương tác giữa trống lăn và hỗn 

hợp bê tông khi làm phẳng, tại khu vực tiếp xúc hình 

thành một lớp biên. Trong quá trình làm việc, trống 

lăn quay, chuyển động tịnh tiến. Khi đó, vị trí mép 

biên của lớp này sẽ được xác định bằng cung A1C1B1 

(Hình 2). 

Khi làm việc, phía sau bộ phận công tác là một lớp 

bê tông bị đẩy ra có chiều dày AA1. Như vậy trong 

hành trình làm việc của trống lăn có dẫn động, vật liệu 

bên dưới nó bị đẩy ra và tạo thành những khe hở dạng 

nêm. Chuyển động của vật liệu trong khe hở đó là sự 

tổ hợp của hai loại dòng chảy. 

Dòng chảy thứ nhất - Là dòng chảy bên trong lớp 

biên, được tạo thành do chuyển động quay trống lăn, 

và lực kết dính của trống lăn với vật liệu. Hướng các 

véc tơ vận tốc các hạt trong lớp này được định hướng 

bởi trống lăn, trùng với hướng chuyển động của nó.  

Dòng chảy thứ hai - Là dòng chảy vật liệu trong 

khe hở phẳng dưới tác động của chuyển động tịnh tiến 

trống lăn. Nó tương tự dòng chảy chất lỏng nằm giữa 

hai tấm phẳng đặt song song với nhau.  

Trong trường hợp này vật liệu chảy trong hai 

hướng đối lập nhau, giống như là được ép đùn về cả 

hai phía. Phân tích đặc điểm dòng chảy hỗn hợp bê 

tông tạo điều kiện làm rõ những điều kiện hình thành 

khuyết tật trên bề mặt chi tiết được làm phẳng. 

Như vậy, trong tương tác của trống lăn lên hỗn hợp 

bê tông, bê tông bị đẩy ép ra, chảy theo 2 hướng. Lưu 

lượng tổng của vật liệu bị đùn ép bằng tổng lưu lượng 

qua tiết diện AA1 và BB1. Chúng ta ký hiệu chúng 

tương ứng là QA, QB và được xác định như sau: 

A Atb 0(0)Q V .y               (1) 

Trong đó: VAtb - Vận tốc chuyển động trung bình 

của hỗn hợp bê tông qua tiết diện AA1; y0(0) - Chiều 

dày lớp vật liệu đùn ra, nằm phía sau bộ phận công tác 

trong chuyển động tịnh tiến của nó. 

B Btb 0(1)Q V .y               (2) 

Trong đó: VBtb - Vận tốc chuyển động trung bình 

của hỗn hợp bê tông qua tiết diện BB1; y0(1) - Chiều 

dày lớp vật liệu đùn ra qua tiết diện BB1. 

Trong chuyển động tịnh tiến của bộ phận công tác, 

hình thành một dòng chảy dồn về phía trống lăn, được 

đặc trưng bởi kích thước: h = htb + y0(0), trong đó: htb - 

Chiều dày lớp vật liệu phía trước bộ phận công tác 

(chiều cao san).  

Lưu lượng của dòng chảy dồn sẽ bằng: Q = V.h,  

trong đó: V - Vận tốc chuyển động tịnh tiến của trống 

lăn. Khi đó trạng thái bề mặt của chi tiết được san 

phẳng sẽ phụ thuộc vào mối liên hệ giữa 3 lưu lượng 

Q, QB và QA. Tổng các lưu lượng QB và QA đặc trưng 

cho “khả năng lưu thông” của bộ công tác và nếu khả 

năng này phù hợp với lưu lượng dòng chảy dồn Q, thì 

theo điều kiện liên tục dòng chảy, các khuyết tật, như 

các vết nứt trên bề mặt chi tiết sẽ không sinh ra. Chúng 

sẽ không sinh ra ngay cả trong trường hợp Q < QA + 

QB. Điều kiện này thể hiện “khả năng lưu thông” của 

bộ phận công tác lớn hơn lưu lượng của dòng chảy 

chạy tới. Trong trường hợp này, sự tiếp xúc của bộ 

phận công tác với hỗn hợp bê tông ở một bộ phận nào 

đó của lớp biên có thể có tính chất chu kỳ. Nếu Q > 

QA + QB các vết nứt trên bề mặt chi tiết sẽ xuất hiện.. 

Như vậy, điều kiện không xuất hiện những khuyết 

tật lớn trên bề mặt chi tiết được làm phẳng có thể viết 

dưới dạng. 

Q ≤ QA + QB              (3)                                   

Tuy nhiên, các vết nứt trên bề mặt chi tết không 

phải là khuyết tật lớn duy nhất. Có thể xuất hiện vị trí 

nổi cục hoặc là lượn sóng đặc trưng trên bề mặt.  

 

Hình 2. Mô hình tính toán xác định các thông số của 

chế độ làm phẳng không khuyết tật bề mặt 
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Trống lăn trong quá trình di chuyển trên bề mặt 

của chi tiết với vận tốc v trong chế độ san phẳng không 

khuyết tật sẽ tạo ra một lớp bê tông nhẵn được đùn lại 

có chiều dày y0(0). Vì vậy, lưu lượng trong tiết diện 

AA1 sẽ bằng QA = V.y0(0). Như chúng ta đã biết, lưu 

lượng trong tiết diện AA1 bằng QA = VAtb.y0(0). Vì vậy 

điều kiện không khuyết tật trong trường hợp này sẽ là 

đẳng thức V = VAtb.  

Thật vậy, nếu vận tốc trung bình của bê tông đùn 

qua tiết diện AA1 lớn hơn vận tốc chuyển động tịnh 

tiến của bộ phận công tác, bê tông sẽ bắt đầu bị ép lại 

đằng sau bộ phận công tác và hình thành vị trí nổi cục. 

Nếu vAtb nhỏ hơn v thì phần lớn khối lượng bê tông 

đùn sẽ được gạt đi bằng trống lăn do chuyển động 

quay của nó và trên bề mặt chi tiết xuất hiện đỉnh sóng 

đặc trưng. 

Những tổng hợp về mối quan hệ giữa các lưu 

lượng và khuyết tật được đưa ra trong Bảng 1. 

Từ Bảng 1 thấy rằng, chất lượng bề mặt cần thiết 

có thể nhận được chỉ trong điều kiện: 

A B

A 0(0)

Q Q Q

Q V.y

 




              (4) 

Ta đã thấy rằng, biểu đồ các vận tốc của lớp biên 

được tạo thành do chuyển động của trống lăn, so sánh 

với biểu đồ vận tốc trong chuyển động của chất lỏng 

trong ống dẫn hoặc giữa các tấm song song (của lớp 

biên chất lỏng Newton) có sự tương đồng lớn. Dự theo 

đặc điểm này, mô hình tính toán xác định các lưu 

lượng QA, QB được nghiên cứu [5]. Từ đó, đã xác định 

biểu thức liên hệ cần thiết giữa vận tốc quay, vận tốc 

di chuyển của trống lăn để đảm bảo cho việc không 

xuất hiện các khuyết tật bề mặt: 

tbB

2

tb

R hV 2n 1

V hn


            (5) 

Trong đó: R - Bán kính của trống lăn, (m); htb - 

Chiều cao san, (mm). 

Như vậy điều kiện để trống lăn san phẳng đảm bảo 

không có những khuyết tật sẽ phụ thuộc vào vận tốc 

quay của trống lăn VB, vận tốc di chuyển của máy V, 

chiều cao san phẳng htb và tính chất của hỗn hợp bê tông 

(phụ thuộc vào hằng số lưu biến của bê tông xi măng). 

b. Xác định khả năng làm nhẵn của trống lăn 

Theo tiêu chuẩn SNiP 1-A, 4-62, độ nhẵn của bề 

mặt sản phẩm bê tông xi măng được đánh giá theo độ 

nhám bề mặt, bao gồm 4 cấp độ nhám trong phạm vi 

của Rn từ 0,3 đến 5mm. 

Các nghiên cứu về làm nhẵn bề mặt bê tông xi 

măng đã chỉ ra rằng, hiệu quả làm nhẵn của thiết bị 

công tác được xác định bằng chiều dài quãng đường 

thiết bị công tác, tác động lên từng điểm ΔF của bề 

mặt bê tông xi măng. Chiều dài của quãng đường này 

chính là “Khả năng làm nhẵn của thiết bị công tác” và 

được đặt tên là “thông số S”. Theo [4], A.V. Bolotny 

đã đưa ra công thức thực nhiệm xác định “thông số S”, 

đồng thời đưa ra đồ thị về mối quan hệ giữa thông số 

S và độ nhám của bề mặt bê tông xi măng (Hình 3). 

Đối với trống lăn, “thông số S” được xác định 

bằng công thức thực nghiệm, [4]: 

  
1

 t t b

B

S V D h
V

              (6) 

Trong đó: D - Đường kính trống lăn, m; VB - Vận 

tốc quay của trống lăn, m/s; htb - Độ sâu của trống lăn 

trong hỗn hợp bê tông, m; V - Vận tốc làm phẳng, m/s.  

Theo công thức (6), khả năng làm nhẵn bề mặt của 

trống lăn sẽ phụ thuộc vào đường kính trống lăn D, độ 

sâu của trống lăn trong hỗn hợp BT và phụ thuộc vào 

các tốc độ làm việc của trống lăn (vận tốc làm phẳng 

V và tốc độ quay của trống lăn). 

Bảng 1. Bảng tổng hợp mối quan hệ giữa lưu lượng 

và các khuyết tật 

Lưu lượng Q 
Lưu lượng QA 

QA = vAtb.y0(0) QA < vAtb.y0(0) QA > vAtb.y0(0) 

Q = QB + QA + Các đỉnh sóng Nổi cục 

Q < QB + QA + Các đỉnh sóng Nổi cục 

Q > QB + QA Các vết nứt 
Các vết nứt và 

các đỉnh sóng 

Các vết nứt 

và nổi cục 

Dấu “+” tương ứng với bề mặt không có khuyết tật lớn. 

 

 

Hình 3. Mối quan hệ S - độ nhám Rn, theo kết quả 

thực nghiệm [4] 
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Như vậy, các thông số làm việc của máy phải đảm 

bảo sao cho không xuất hiện khuyết tật bề mặt, đồng 

thời phải đảm bảo độ nhám phù hợp theo yêu cầu sản 

phẩm, ngoài ra năng suất phải cao. Từ yêu cầu trên ta 

sẽ xác định được tốc độ làm việc phù hợp của máy. 

2.2. Xác định các phản lực tác dụng lên trống 

lăn trong quá trình đầm và hoàn thiện bề mặt 

Khi trống lăn lăn trên bề mặt bê tông xi măng, tại 

mỗi điểm bất kỳ tiếp xúc giữa trống lăn và bê tông xi 

măng sẽ xuất hiện 2 thành phần ứng suất: ứng suất 

pháp б, ứng suất tiếp theo phương tiếp tuyến τt (Hình 

4). Các ứng suất này được phân bố theo góc tiếp xúc 

θ. Chúng ta có thể xác định được các thành phần lực 

Fj (j = x,z) và mô men cản Mc bằng cách tích phân các 

thành phần ứng suất dọc theo chu vi trống lăn và chiều 

rộng trống lăn. 

Để tính toán, bề mặt trống lăn được chia thành các 

phân tố dy như Hình 4. Lực tác dụng lên phân tố này 

ở vị trí y được xác định như sau: 

 x t

1

2

dF (y) Rdy cos sin d





              (7) 

 z t

1

2

dF (y) Rdy cos sin d





              (8) 

2

c t

1

2

dM (y) R dy d





                      (9) 

Khi đó ta có: 

 
B/2

x x t

B/2

1

2

F dF (y) bR cos sin d



 

         (10) 

 
B/2

z z t

B/2

1

2

F dF (y) BR cos sin d



 

         (11) 

B/2

2

c c t

B/2

1

2

M dM (y) BR d



 

                (12) 

Các thông số cần thiết để tính toán các lực này là 

các góc độ θ1, θ2 và các ứng suất. Những thông số này 

được xác định sau đây: 

Các góc θ1 và θ2 xác định như sau, [2]: 

 1 tb

2 3 1

ar cos 1 h / R

a

  

  

        (13) 

Trong đó: a3 - Hệ số phụ thuộc vào tính chất của 

hỗn hợp bê tông, đặc điểm của trống lăn và hệ số trượt 

s; htb - Chiều cao san, m. 

Khi đó h1 được xác định bằng công thức: 

1 2h R(1 cos )              (14) 

Xác định ứng suất pháp: Dưới sự tác dụng của 

trống lăn, trong bê tông xi măng xuất hiện làm 2 vùng 

ứng suất pháp б1 và б2, ranh giới giữa 2 vùng là ứng 

suất pháp lớn nhất бm. Góc θm là góc từ chiều thẳng 

đứng đến vị trí ứng suất đạt giá trị lớn nhất. Theo [3]: 

m 0 1 1θ = (a +a s)θ             (15) 

Với: a0, a1 - Các tham số phụ thuộc vào sự tương 

tác của trống lăn với bê tông xi măng; s - Là hệ số 

trượt của trống lăn với bề mặt bê tông xi măng; б1 nằm 

giữa góc θ1 và θm, б2 nằm giữa góc θ2 và θm. 

Khi đó: 

 
 

 
1 m 1

2 2 m

Khi :

Khi :

      
   

      

      (16) 

   

 
 

 
 

n
c

1 1

n

2c

2 1 1 2 1

m 2

t

t

k
k R cos cos

b

k
k R cos cos

b





  
          

 


     
                       

     

 (17) 

Trong đó: kc, kФ - Các tham số phụ thuộc vào áp 

lực của trống; nt - Hệ số gây lún; B - Chiều rộng của 

trống lăn, m. 

Xác định các ứng suất tiếp: Có nhiều phương pháp 

khác để xác định các giá trị ứng suất tiếp, trong đó có 

phương pháp của Giáo sư Wong và Chiang công bố 

năm 2000 [1]. Theo đó, ứng suất tiếp tại một điểm: 

 

Hình 4. Mô hình tính toán phản lực tác dụng lên 

trống lăn 
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      j / k1c tg 1 e
         

 
    (18) 

Trong đó: Φ - Góc ma sát trong của hỗn hợp bê 

tông; k1 - Mô đun biến dạng cắt của hỗn hợp bê tông 

phụ thuộc vào tính chất của hỗ hợp bê tông và trống 

lăn; c - Hệ số kết dính của hỗn hợp bê tông với trống 

lăn; j(θ) - Biến dạng của hỗn hợp bê tông theo phương 

tiếp tuyến tại một điểm, được xác định bằng cách tích 

phân vận tốc trượt Vj từ điểm có góc θ1 tới điểm θ theo 

chu vi trống lăn: 

   

    1 1

1

j R 1- 1-s cos d

      R - - 1- s sin - sin





      

      

      (19) 

Như vậy, phản lực và mô men cản tác dụng lên 

trống lăn được xác định bằng cách tích phân những 

ứng suất σ, τt theo θ và y, trong các phương trình (10) 

÷ (12). Các bước tính toán được thể hiện trên Hình 5. 

Các biểu thức xác định các phản lực và mô men 

cản tác dụng lên trống lăn là hàm số phụ thuộc vào 

nhất nhiều các yếu tố như tính chất của hỗn hợp bê 

tông, đặc điểm kết cấu của trống lăn và đặc biệt là hệ 

số trượt s. Trên Hình 6, 7 là kết quả khảo sát các phản 

lực và mô men theo hệ số trượt s, chiều cao san htb, 

đường kính trống lăn D. 

Công suất dẫn động quay trống lăn được xác định 

như sau: 

N0 = N1 + N2            (20) 

Trong đó:  

N1 - Công xuất tiêu hao do mô men cản của trống 

lăn, N1 = Mc.ω.  

N2 - Công suất tiêu hao do ma sát của ngõng trục 

trống lăn, N2 = G.fms.r. Với: G - Trọng lượng trống lăn; 

r - Bán kính ngõng trục trống lăn; fms - Hệ số ma sát 

trong ngõng trục trống lăn.  

 

Hình 5. Sơ đồ các bước tính toán Fx, Fz và Mc 

 

Hình 6. Giá trị Fx, Fz, Q và Mc khi thay đổi htb 

 

Hình 7. Giá trị Fx, Fz, Q và Mc khi thay đổi D 



 

 

 

298 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

2.3. Xác định khả năng đầm của trống lăn  

Khi làm việc, hỗn hợp bê tông được nén dưới tác 

động của áp lực tiếp xúc trống lăn lên hỗn hợp bê tông, 

được gọi là áp lực ép. Áp lực ép hỗn hợp ở một tốc độ 

nhất định và tăng từ 0 đến tối đa, sau đó giảm dần. Khi 

tác động của áp lực ép vượt qua lực kháng cắt sẽ phá 

vỡ các liên kết giữa các hạt của hỗn hợp bê tông và 

các hạt của hỗn hợp bê tông di chuyển đến các vị trí 

ổn định hơn. 

Khi số lượng tác động của trống lăn tăng lên, hỗn 

hợp bê tông được nén không chỉ do sự lặp lại của tải, 

mà còn tạo sự gia tăng áp lực ép của trống lăn lên hỗn 

hợp. Hỗn hợp được nén, làm các phần tử hỗn hợp 

được sắp xếp lại chặt chẽ hơn đến khi hỗn hợp được 

nén chặt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, áp lực ép tại đó 

bê tông bắt đầu đầm chặt hiệu quả là 10 ÷15 (kPa), 

hoặc lớn hơn [6].  

Áp lực ép được xác định như sau: 

x

P
Q

B.l
                (21) 

Trong đó: B - Chiều dài của trống lăn; lx - Hình 

chiếu của độ dài cung tiếp xúc của trống lăn với hỗn 

hợp; P - Lực nén của trống lăn, P = Fz. 

Thay P = Fz vào công thức (21) ta có: 

 t

1

1

2

1
Q cos sin d

sin





     
     (22) 

Biểu thức Q là giá trị áp lực ép ngay bên dưới trống 

lăn. Khi khoảng cách tới bề mặt trống lăn tăng lên, áp 

suất trong hỗn hợp bê tông giảm và ở độ sâu nào đó 

h0 đạt giá trị ban đầu p0, tức là áp suất trong hỗn hợp 

bê tông trước khi tiếp xúc với trống lăn. Vì mật độ của 

hỗn hợp bê tông là hàm của Q nên ở độ sâu h0, việc 

nén không xảy ra. Giá trị của Q và h0 tăng khi bán kính 

trống lăn r tăng. Áp lực ép và mật độ của hỗn hợp khi 

đầm bằng trống lăn phụ thuộc vào các tính chất của 

hỗn hợp, hình dạng của sản phẩm và các thông số của 

trống lăn.  

2.4. Tính toán thiết kế thiết bị đầm và hoàn 

thiện bề mặt bê tông bằng trống lăn  

Khi làm việc, trống lăn sẽ được di chuyển trên ray 

(ray vừa có tác dụng dẫn hướng cho trống lăn di 

chuyển và làm phẳng bề mặt vừa có tác dụng làm cốt 

pha để tạo hình). Hỗn hợp bê tông sẽ được dải vào 

khoảng không giữa 2 ray và có độ cao lớn hơn độ cao 

của ray một khoảng được xác định từ trước. Trống lăn 

có trọng lượng G được dẫn động quay với tốc độ nB 

sẽ thực hiện quá trình đầm làm chặt và tạo phẳng. 

Trống lăn phải có trọng lượng đủ lớn để tạo áp lực 

nén xuống, làm chặt hỗn hợp bê tông. Ngoài ra, để 

đảm bảo mặt đường bê tông phẳng thì trong quá trình 

làm việc trống lăn luôn luôn di chuyển trên bề mặt làm 

phẳng và tiếp xúc với ray. Do đó, trống lăn phải có 

trọng lượng G lớn hơn lực nén P. Tuy nhiên, khối 

lượng trống lăn lớn quá dẫn tới lực kéo cần thiết để di 

chuyển trống lăn trên bề mặt làm phẳng và di chuyển 

trên ray sẽ lớn, ngoài ra công tác vận chuyển trống lăn 

sẽ khó khăn hơn. 

Trên cơ sở tính toán và phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng bề mặt và khả năng đầm của 

trống lăn có dẫn động ta tính toán, thiết kế các thông 

số của trống lăn theo các bước thể hiện trên Hình 8. 

Với các thông số đầu vào: 

- Chiều cao san, theo [4]: htb = 0,01 ÷ 0,015 (m). 

- Bán kính trống lăn, theo [7]: R = (0,9 ÷ 1).H. Với 

H- chiều cao lớp bê tông được đầm, lấy H = 0,15m. 

Khi đó chọn, R = 0,125m. 

- Chiều dài trống lăn: B = 3m. 

- Hỗn hợp bê tông: Mác M150, độ cứng C = 35s. 

- Trọng lượng trống lăn: G = 7500N. 

- Vận tốc san: V = 0,1 ÷ 0,5 (m/s). 

- Độ nhám bề mặt: Rn = 3mm. 

 
Hình 8. Sơ đồ tính toán các thông số của trống lăn 
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Sử dụng phần mềm Matlab theo các bước tính 

như Hình 8, ta tính toán thiết kế thiết bị thi công đầm 

và hoàn thiện bề mặt bê tông bằng trống lăn như sau: 

D = 0,25m; B = 3m, V = 0,15m/s; VB = 0,5875m/s; 

N = 3kW; nB = 269r/min.  

3. Kết luận 

Bài báo đã trình bày cơ sở tính toán, thiết kế các 

thông số kết cấu, tốc độ làm việc và công suất dẫn 

động của thiết bị thi công đầm và làm phẳng bề mặt 

bê tông xi măng bằng trống lăn thông qua việc nghiên 

cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và 

khả năng đầm của trống lăn có dẫn động. Từ đó, đã 

tính toán thiết kế một thiết bị thi công đầm và làm 

phẳng bề mặt bê tông xi măng bằng trống lăn có dẫn 

động quay.  

Phương pháp xác định các thông số kết cấu và tốc 

độ làm việc bằng phương pháp giải tích giúp cho 

người thiết kế, chế tạo và khai thác thiết bị có thể lựa 

chọn, điều chỉnh các tốc độ làm việc một cách nhanh 

chóng, phù hợp với công nghệ thi công bề mặt bê tông 

xi măng tại Việt Nam. 
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Abstract 

The article presents the scientific basis for 

studying the influence of the eccentric shaft 

rotation speed on the compaction quality of the 

concrete mixture. In this regard, the dynamic 

model of the table-type concrete vibrator is first 

developed and solved by the numerical method. 

Then, the reasonable eccentric shaft rotation 

speed is estimated to improve the compaction 

quality of fresh concrete materials. In addition, 

the observed results serve as the guideline and 

suggestions for designing and using such types of 

construction machines. 

Keywords: Concrete vibratory table, compaction 

quality, rotation speed of eccentric shaft. 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày cơ sở khoa học nghiên cứu ảnh 

hưởng của tốc độ quay trục lệch tâm đến chất 

lượng đầm chặt của hỗn hợp bê tông. Về vấn đề 

này, mô hình động lực học của đầm bàn rung bê 

tông lần đầu tiên được phát triển và giải bằng 

phương pháp số. Từ đó, thông số tốc độ quay trục 

lệch tâm được lựa chọn một cách hợp lý để nâng 

cao chất lượng đầm chặt hỗn hợp bê tông tươi. 

Ngoài ra, các kết quả đạt được đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình tính toán, thiết kế và khai 

thác, sử dụng các loại máy đầm rung bê tông 

tương tự. 

Từ khóa: Đầm bàn rung bê tông, tốc độ quay trục 

lệch tâm, chất lượng đầm chặt hỗ hợp bê tông. 

 

1. Introduction 

Nowadays, there have been many studies on the 

influence of concrete mixture's compressive strength 

and waterproofing ability. The results show that the 

flexural and tensile strength of the product concrete 

depends on the percentage of voids of the concrete 

mixture. One of the most important steps when 

pouring concrete is the consolidation or vibration of 

concrete. The quality and durability of normal 

concrete directly depend on the number and the shape 

of voids, so, to produce durable concrete, it is 

necessary to reduce the amount of air that is trapped 

inside the concrete, which is usually done by vibrating 

the concrete in the mixing stage or the casting stage. 

Concrete vibrators, if used properly, will help 

consolidate concrete and will reduce the number of air 

pockets inside the concrete mass. The cement-

concrete mixture will be of high quality if it is 

compacted to suitable compaction by compacting 

machines including a concrete vibrator table. This 

machine allows changing some of the structural and 

working parameters to determine the influence of this 

parameter on the quality of compaction of the 

concrete mixture. The scope of this paper shows the 

influence of the eccentric shaft rotation speed 

parameter on the quality of compaction of the 

concrete mixture. 

2. Determining the effect of eccentric shaft 

rotation speed on vibration parameters of the 

concrete vibratory table 

2.1. Structure and working principles 

 

Figure 1. Diagram of the principle and structure of 

the concrete vibratory table 

1 - Body, 2 - Electric motor, 3 - Vibrating cluster, 

4 - Main springs, 5 - Extra springs, 6- Concrete mold. 
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The torque from the motor is driven through the 

belt transmission which rotates the eccentric shaft, 

creating excitation force on the vibrating table thanks 

to eight springs mounted on the top and bottom, the 

compactor will vibrate and transmit the vibration 

force to the concrete block inside molding, making the 

concrete mix compact. Thus, the compaction force 

acting on the vibrating table is generated from 

vibration cluster 3 and depends on the rotation speed 

of the eccentric shaft. 

2.2. Model parameters  

*Vibrational mode: For effective tightening, the 

correct vibration mode should be determined, including 

the oscillation speed-v (m/s) or the intensity of the 

oscillation-W (cm2/s3). To be able to break the link 

between the core particles, the value of v and W must be 

reached a certain number. The Oscillation speed-v 

associated with amplitude oscillation and frequency of 

oscillation through the following expression:  

v = Aωsinωt  (m/s) with  A - amplitude of 

oscillation, m; ω - frequency of oscillation, rad/s;  t - 

oscillation time, s. 

For each type of concrete, the effective speed of 

oscillation to tighten the mixture will vary from vmin 

to vmax. According to [4], it could get the best concrete 

mixture quality, the amplitude range of concrete 

vibrators usually ranges from 0.4mm to 0.8mm, 

frequencies range from 22Hz to 66Hz, and 

acceleration is less than 70m/s2. 

* Forming vibration time: The vibration time has 

a direct effect on the tightness of the concrete. If it is 

too short, the concrete cannot reach the required 

compactness. On the other hand, too long a vibration 

time will reduce the concrete intensity. The reasonable 

vibration time is within from 2 to 4 minutes depending 

on the properties of the concrete mixture. 

* Method and oscillating direction: Oscillating 

perpendicular to the surface of concrete for higher 

compaction efficiency in the tangent direction. 

Besides, in the same fluctuates perpendicular to the 

concrete surface, the top to bottom direction is more 

effective from bottom to top. 

* Oscillating properties: Harmonic and non-

harmonic oscillations affect the compaction of 

concrete mix differently. 

* The mass of concrete mixture: The volume of 

concrete mix put into the mold directly affects the 

amplitude of vibration of the mold. As the volume of 

concrete loaded into the mold increases, the amplitude 

of vibration decreases. 

2.3. Dynamic model 

With the above equipment, when building a 

computational model, the following assumptions need 

to be made: 

- The survey center of the vibrating table does not 

change during the working process 

- Neglecting damping force of support springs and 

compression springs. 

- The stiffness and geometric dimensions of the main 

and auxiliary springs at the supports are the same. 

- Consider the table to be absolutely rigid and the 

eccentric radius to be unchanged. 

* Setting paradigmatic calculation: 

Symbols used: M - Mass of vibrating part (kg); C1 

- Extra spring stiffness (N/m); C2 - Main spring 

stiffness (N/m); L1 - Initial length of extra spring (m); 

L2 - Initial length of main spring (m); Mg- Weight of 

vibrating part (N); Flt - The centrifugal force (N):  

Flt = mω2rcosωt, m (kg)- eccentric mass, r (m)- 

eccentric radius, ω (rad/s) - the eccentric shaft rotation 

speed; M - Moment of inertia of the vibrating part 

(N.m); F1, F2 - Elastic force of spring (N); x01, x02 - 

Initial compression of the spring (m). 

The differential equation of motion of the 

vibrating table is as follows:  

2 1                x 4 4                                (1)ltM F F Mg F   

According to [2] and [3]:   

       1 1 1 01

2 2 2 02

-F C x C x

F C x C x

 

 
 

 

 

Figure 2. Calculation diagram of vibration table 
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Substituting the values into equation (1): 

4 ( ) ( )
1 2

Mx x C C Q t          (2) 

With: 

2
( ) - 4 4 cos

2 02 1 01
Q t C x C x Mg m r t      

Let 
1 2,z x z x  , equation (2) becomes: 

1 2

1
( ) 4 ( )1 21 1

z z

z Q t z C C
M





   



  
         (3) 

From equation system (3), we can see that all of 

the parameters (M, r, x01, x02) are constant. Moreover, 

the extra spring is arranged above to create the initial 

compression and it affects the oscillation lightly so C1 

is chosen as a constant. Then, equation system (3) 

depends only on C2, m ,and ω. Equation system (3) is 

solved by using Matlab (using function ode45) with 

initial conditions of: x(0) = 0, �̇�(0) = 0, �̈�(0) = 0. 

3. Results and discussion 

Values of some parameters : C1 = 10000N/m; C2 = 

160000N/m; m0 = 0.8kg; r = 0.04m; M = 90kg. We 

keep the values of C1, C2, m0, r, M and only change ω 

by the values of: 314rad/s; 261rad/s and 209.3rad/s; 

we get the following graphs (Figure 3). 

From the results on the graphs, the maximum 

values of amplitude, velocity, and acceleration of the 

compactor can be shown in the Table 1. 

*Comment: When ω is changed, the survey 

system has i = ω/ω0 = 4÷5, that is, the survey system 

oscillates stably after the resonance region. 

* About the rule: When changing the angular 

speed of the eccentric shaft and fixing other 

parameters, the amplitude, velocity, and acceleration 

parameters oscillate periodically. This is consistent 

with the structural characteristics of the vibrating 

table placed on the spring bearings and the dynamic 

calculation model of the device. 

* About the value: When increasing the eccentric 

shaft angular speed ω, the value of amplitude 

decreases but the speed and acceleration both increase. 

Specifically, with m0 = 0.8kg when increasing ω = 

209.3rad/s to ω = 314rad/s, the amplitude value 

decreases from A = 0.60mm to A = 0.5 mm; speed 

increases from v = 0.16m/s to v = 0.19m/s; 

acceleration increases from a = 38.4m/s2 to a = 

41.03m/s2. 

 

Figure 3. Variation of the amplitude, velocity, and acceleration with the changing of the angular velocity ω 

Table 1. Working parameters-influenced angular 

velocity 

ω 

(rad/s) 

Amplitu

de (mm) 

Speed  

v (m/s) 

Acceleratio

n (m/s2) 

Frequenc

y (Hz) 

209.3 0.60 0.16 38.4 33 

261.7 0.58 0.17 39.58 41 

314 0.55 0.19 41.03 49 
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We found that the values of that survey are suitable 

and ensure reasonable values of amplitude, speed, 

acceleration, and frequency of reasonable oscillations. 

These are the basic parameters affecting the 

compaction quality of the concrete mix. 

4. Conclusion  

The structural parameters of the compactor 

equipment directly affect the vibration parameters 

when the equipment is working, and indirectly affect 

the quality of compaction of the concrete mix. In this 

article, we focus on studying the influence of the 

eccentric shaft rotation speed on the compaction 

quality of the concrete mix through a number of 

parameters such as amplitude, velocity, and 

acceleration of the vibrating table device in working 

progress. In order to have the vibration parameters on 

the vibrating table equipment in accordance with the 

theoretical optimal values, it is essential to choose a 

reasonable set of structural parameters of the device. 

At the same time, in the process of exploiting, using, 

and operating the equipment, it is needed to comply 

with the procedures and instructions for use. The 

results contribute to improving the efficiency and 

quality of the exploitable and using process of the 

directional vibrating table equipment. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày các bước thực nghiệm và xử lý 

số liệu thực nghiệm để xác định các thông số động 

lực học hệ giá đỡ của máy khoan lỗ nổ mìn kiểu 

xoay đập do Việt Nam chế tạo trong quá trình làm 

việc. Bài báo sử dụng lý thuyết quy hoạch thực 

nghiệm xác định số lần đo, lý thuyết xác suất 

thống kê đánh giá sai số đo, xử lý số liệu thực 

nghiệm đưa kết quả thành các bảng thống kê, phục 

vụ việc hồi quy các số liệu thực nghiệm. Nội dung 

bài báo còn trình bày các bước và điều kiện hồi 

quy bộ số liệu thực nghiệm ngẫu nhiên rời rạc 

thành hàm ngoại lực tác dụng vào máy khoan 

thông qua phép biến đổi Fourier. 

Từ khóa: Máy khoan kiểu xoay đập, nghiên cứu 

thực nghiệm, thông số động lực học, các ngoại 

lực liên kết, phép biến đổi Fourier. 

Abstract 

The paper proposes the steps of conducting 

experiments and processing experimental data to 

determine the dynamic parameters of the lifting 

system of the rotary percussion driller produced in 

Vietnam in operation. The article applies 

experimental programming theory to detect the 

number of measurements and uses statistical 

probability theory to evaluate measurement errors, 

processing experimental data to turn the results 

into statistical tables to regress the experimental 

data. Additionally, the paper also presents the steps 

and conditions for regressing the randomly 

experimental data into an external force function 

acting on the drill based on the Fourier transform. 

Keywords: Rotary percussion driller, Research of 

experiments, dynamic parameters, external 

reaction forces, Fourier transform. 

1. Đặt vấn đề 

Khi khoan đường hầm khẩu độ vừa và nhỏ phải sử 

dụng thiết bị nhỏ gọn, cơ động, hoạt động an toàn, ổn 

định và hiệu quả. Với yêu cầu này thì thiết bị nhập 

ngoại không phù hợp mà phải tập trung phát triển và 

hoàn thiện thiết bị đã có trong nước còn tồn tại nhiều 

hạn chế [3]. Trong quá trình làm việc, hệ giá đỡ của 

máy khoan là bộ phận trung gian giữa máy cơ sở và 

thiết bị công tác, chịu toàn bộ tải trọng tạo ra từ cụm 

thiết bị khoan, cần có kết cấu phù hợp để đảm bảo cho 

bộ phận công tác làm việc chính xác, ổn định trong 

các điều kiện hoạt động khó khăn [7-8]. Đây là vấn đề 

phức tạp, cần có các nghiên cứu chuyên sâu về động 

lực học hệ giá đỡ, trong đó việc xác định được bộ 

thông số động lực học bằng thực nghiệm là bước quan 

trọng [2], [5-6]. Kết cấu của hệ giá đỡ là cơ hệ phức 

tạp thuộc loại cơ cấu không gian nhiều khâu, nhiều 

khớp, loại nửa hở nửa kín, chịu tương tác với môi 

trường (là loại cơ hệ chịu liên kết không lý tưởng) [3]. 

Việc nghiên cứu cơ hệ chịu liên kết không lý tưởng 

đòi hỏi cần kết hợp cả nghiên cứu lý thuyết và thực 

nghiệm, nếu không nghiên cứu thực nghiệm thì không 

thể xác định được ngoại lực tác động vào cơ hệ [7]. 

Mục tiêu của nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định 

các thông số đầu vào phục vụ việc khảo sát lý thuyết, 

và so sánh kiểm chứng độ tin cậy của mô hình nghiên 

cứu [3]. 

Đặc trưng làm việc của máy khoan nổ mìn kiểu 

xoay đập do nhà máy Z49 - Binh chủng Công binh chế 

tạo, ký hiệu là MK-Z49 khác nhiều so với các máy 
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xây dựng, khi làm việc hệ giá đỡ của máy khoan luôn 

ghim chặt và tỳ sát với gương khoan.  

Trên (Hình 1) khi khoan xi lanh thủy lực (7) thông 

qua nhánh cáp tiến (8) tạo một lực nhằm ép mũi khoan 

luôn tỳ vào đá cứng, do đuôi của thân xi lanh (7) tỳ 

trực tiếp vào giá dẫn hướng tạo nên phản lực tác động 

lên giá là FG(t). Ngoài ra để thắng được mô men cản 

cắt MC(t) đầu khoan phải tạo ra một mô men phát động, 

mô men này tác động lên giá dẫn hướng tạo thành mô 

men ngoại lực MG(t).  

2. Cơ sở nghiên cứ thực nghiệm 

Trong kỹ thuật khi đo đạc ta nhận được các số liệu 

rời rạc, từ các số liệu đo này cần biểu diễn thành các 

đường cong liên tục để biết được đặc tính của hệ khảo 

sát và có thể xác định được những giá trị lân cận các 

giá trị đã đo. Để kiểm tra kết quả hồi quy có phù hợp 

với bộ dữ liệu đo được, thường sử dụng tiêu chuẩn 

bình phương tối thiểu, sử dụng cho hàm f(x) là tổng 

bình phương các phần dư S với biểu thức sau: 

m

i i
i

S f x y 2

1

[ ( ) ]   (1) 

Sử dụng giá trị S để so sánh chất lượng của các 

đường cong mô tả cùng một dữ liệu. Hàm nào cho giá 

trị S nhỏ nhất là phù hợp nhất. Khi biểu thị tổng bình 

phương độ lệch các giá trị y từ trung bình của chúng 

bằng J, có thể được tính từ: 

m

i
i

J y y 2

1

[ ]   (2) 

Công thức (2) còn được sử dụng để tính toán cho 

một phép đo khác về chất lượng của đường cong phù 

hợp, có hệ số xác định được gọi là giá trị bình phương 

R2 với biểu thức: 

S
R

J
2 1   (3) 

Phép hồi quy phù hợp tốt tương ứng với R2≥ 0,99. 

Công đoạn lọc số liệu thực chất là việc phân tích 

số liệu một cách chi tiết, có thể được thực hiện với các 

mục đích khác nhau, việc tách các thành phần có tính 

chu kỳ có thể làm sai lệch kết quả sau biến đổi Fourier. 

Trong Hình 2 minh họa cho công đoạn làm trơn số 

liệu và quy tâm số liệu, ở đây B là chiều rộng của dải 

làm trơn còn gọi là bước lọc. 

Một hàm tuần hoàn y(t) bất kỳ có thể được khai 

triển thành tổng của các hàm điều hòa dưới dạng: 

0
0

( ) cos(2 ) sin(2 )
k k k k

k

y t a a f t b f t    (4) 

Công thức (4) còn được gọi là chuỗi Fourier.  

3. Tổ chức thực nghiệm [3, 5] 

Để đảm bảo hệ thống thủy lực của máy được kín 

khít và các thông số đo đạt độ tin cậy cao, các phần tử 

của hệ thống thủy lực như xi lanh, van phân phối và 

đường dầu thủy lực được thay mới. Tiến hành thực 

nghiệm với các nội dung sau: Xác định các ngoại lực 

tác động vào giá khoan; đo chuyển vị, gia tốc của điểm 

khảo sát; đo áp suất và lưu lượng trong các khoang 

của xi lanh thủy lực. Thực nghiệm được tiến hành 

trong cùng một điều kiện và các thông số được đo trên 

 

Hình 2. Làm trơn số liệu 

 

 
Hình 1. Kết cấu và ngoại lực tác động vào hệ giá đỡ 

thiết bị khoan xoay đập MK-Z49 

FC(t) và MC(t) là phản lực và mô men cản tác dụng 

vào mũi khoan; FG(t) và MG(t) là lực và mô men tác 

động của cụm khoan lên giá đỡ; Chú thích:  

1- mũi khoan; 2- cơ cấu chống cong cần khoan;  

3- cần khoan; 4- cụm máy khoan; 5- tấm đế liên kết 

máy khoan với bàn trượt; 6- giá dẫn hướng khoan;  

7- xi lanh dẫn tiến; 8 - nhánh cáp tiến; 9 - cụm puly 

cáp; 10 - nhánh cáp lùi; 11- mũi tỳ vào gương khoan. 

1011

MC(t)

MG(t)

FG(t)

2 3 4 5

8 7 69

FC(t)

1
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cùng trục thời gian. Đo lực khoan thông qua đo áp suất 

khoang dưới của xi lanh dẫn tiến cụm mũi khoan. 

Phương tiện thực nghiệm bao gồm: Máy khoan đá 

kiểu xoay đập. Các bộ kết nối cơ khí và kết nối hệ 

thống thủy lực. 

Thiết bị đo và xử lý số liệu: Sử dụng đầu đo áp 

suất OCM-511 do Hãng Huba Control chế tạo; đầu đo 

lưu lượng loại R4S7HD25; sử dụng thiết bị NI-6009 

do Hãng National Instruments của Mỹ chế tạo, có 

chức năng nhận tín hiệu từ thiết bị đo và đưa đến máy 

tính. Tín hiệu vào máy tính được xử lý bằng phần 

mềm DaSyLab 11. Các phương tiện và thiết bị được 

bố trí và kết nối như Hình 3  

Ngoài ra cần có máy cắt mẫu bê tông DK-5V để 

cắt lấy mẫu bê tông từ khối bê tông đúc sẵn, cắt lấy 

tối thiểu 03 mẫu có kích thước 100 150 ; Máy nén 

bê tông 3000kN điện tử Matest Model C070D do 

Italia sản xuất được sử dụng nén ép thử cường độ của 

các mẫu lấy từ khối bê tông thí nghiệm; Máy kéo nén 

vạn năng 2000kN được sử dụng kéo mẫu thép xác 

định mô đun đàn hồi, mẫu thép này chính là vật liệu 

tấm liên kết giữa mô tơ khoan với đế trượt. Khối bê 

tông xi măng đúc sẵn có độ cứng 
kp
f 3 , 

kp
f 5 , 

kp
f 7 ,

kp
f 9  tương đương cường độ nén C30, C50, 

C70, C90 ở tuổi 28 ngày.  

Trong quá trình thí nghiệm, do năng lực thiết bị và 

cần đo nhiều thông số cùng lúc nên việc kết nối và xử 

lý tín hiệu phải dùng hai bộ thiết bị nhận tín hiệu cùng 

tính năng và hoạt động đồng thời như Hình 3. 

Các đầu đo được bố trí: 1, 2- Đầu đo áp suất dầu 

thủy lực khoang dưới và khoang trên của xi lanh nâng 

hạ cần; 3, 4, 5- Các đầu đo chuyển vị; 6- Đầu đo gia 

tốc theo phương vuông góc với giá dẫn hướng khoan; 

7, 8- Lá điện trở đo biến dạng; 9- Đầu đo áp suất và 

lưu lượng dầu thủy lực khoang dưới của xi lanh đẩy 

mũi khoan; 10, 11- Đầu đo áp suất khoang dưới và 

khoang trên của xi lanh nâng hạ giá khoan. Thiết bị 

nhận tín hiệu số 1 kết nối các đầu đo: 3, 4, 5, 7, 8; thiết 

bị nhận tín hiệu số 2 kết nối các đầu đo: 1, 2, 6, 9, 10, 

11. 

Sau khi đã lắp đặt các thiết bị và đầu đo lên máy, 

tiến hành thí nghiệm đo các thông số với từng mũi 

khoan, đầu tiên khoan lỗ bám chân ghim, sau đó ghim 

máy chắc chắn và ổn định trước khi khoan lỗ chính. 

Trong quá trình mũi khoan làm việc, tất các các 

thông số đều được ghi cùng thời điểm và được xử lý 

cùng một loại thiết bị nhận tín hiệu. 

4. Xử lý số liệu và kết quả [1, 4, 6] 

Các dữ liệu thực nghiệm được xuất ra với tần suất 

đo 10-3(s). Để sử dụng dữ liệu này tác giả dùng phần 

mềm Matlab tiến hành: import dữ liệu, sử dụng thuật 

toán cộng dồn thời gian, lọc các quãng thời gian chết 

khi đo đạc, lọc một số tín hiệu nhiễu và xuất dữ liệu 

dưới dạng đồ thị. Tiến hành đo đạc nhiều lần để xây 

dựng mẫu chuẩn sau đó xác định phân bố chuẩn của 

mẫu và đánh giá sai số so với lý thuyết.  

4.1. Xác định ngoại lực 

Ngoại lực tác động vào cơ hệ gồm lực FG(t) và mô 

men MG(t) (Hình 1). Thành phần lực được xác định 

thông qua đo áp suất khoang dưới của xi lanh dẫn tiến 

cụm khoan, thành phần mô men được xác định thông 

qua biến dạng của tấm thép gá cụm đầu khoan. Khi xác 

định được bộ số liệu trên chỉ là các giá trị rời rạc tại các 

thời điểm đo, phải tiến hành lọc số liệu, tính toán biến 

đổi trung gian và hàm hóa bộ số liệu tạo thành các hàm 

ngoại lực là các đường cong liên tục. 

Áp dụng công thức (4) cho bộ số liệu thực nghiệm 

rời rạc, kết quả giải tích hóa thỏa mãn R2 [2] ta nhận được 

biểu thức của FG(t) và MG(t) theo công thức (5) và (6):  

 

Hình 3. Sơ đồ bố trí các thiết bị đo 

10

S

N

Máy tính 1

Máy tính 2
ThiÕt bÞ nhËn tÝn

hiÖu 2 - NI 6009

ThiÕt bÞ nhËn tÝn

hiÖu 1 - NI 6009 H
1

L1

H
2

2

11

L65

1

3

4

9

8
76

L
3

L4

LS

L2

L
5  

Hình 4. Sơ đồ khối chỉ dẫn các thông số cần đo 

§o

ngo¹i lùc
Ap

suÊt

Lu

lîng
C¬

tÝnh

HÖ gi¸ ®ì Xy lanh thñy lùc §¸ khoan
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gia tèc



 

 307 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

G F F F

F F F

F F F F

F t a a t b t a t

b t a t b t

a t b t a t b t

0 1 1 2

2 3 3

4 4 5 5

( ) .cos( ) .sin( ) .cos(2 )

.sin(2 ) .cos(3 ) .sin(3 )

.cos(4 ) .sin(4 ) .cos(5 ) .sin(5 )

 (5) 

G M M M

M M M

M M M M

M t c c t s t c t

s t c t s t

c t s t c t s t

0 1 1 2

2 3 3

4 4 5 5

( ) .cos( ) .sin( ) .cos(2 )

.sin(2 ) .cos(3 ) .sin(3 )

.cos(4 ) .sin(4 ) .cos(5 ) .sin(5 )

(6) 

Trong đó các hệ số khi khai triển Fourier của hàm 

lực và mô men có giá trị cụ thể như Bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị hệ số khai triển Fourier  

TT HÀM LỰC FG(t) HÀM MÔ MEN MG(t) 

1 F
= 0,2042 a0 = 7541 M

= 0,5027 c0 = 6315 

2 a1 = 316,6 b1 = -442,1 c1 = - 638,1 s1 = - 828,3 

3 a2 = -18,87 b2 = 32,92 c2 = - 927,6 s2 = 103,1 

4 a3 = -13,3 b3 = 236,9 c3 = 114,3 s3 = 685,7 

5 a4 = 96,13 b4 = 185,5 c4 = 433,4 s4 = - 133,4 

6 a5 = 225,3 b5 = -216,9 c5 = - 700,5 s5 = - 208,8 

 

 

Hình 5. Đồ thị hàm lực tác dụng vào giá dẫn hướng 

 

Hình 6. Đồ thị môm men MG(t) 

Bảng 2. Kết quả xác định mô đun đàn hồi của tấm thép gá cụm động cơ 

TT 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Cấp 

tải 

Số đọc 

Strain 

Gauges1 

Biến  

dạng 1 

Số đọc 

Strain 

Gauges2 

Biến  

dạng 2 

Biến 

dạng 

trung 

bình 

Ứng 

suất 

Mô đun 

đàn hôi 

của từng 

mẫu 

Mô đun 

đàn hồi 

… … 
P 

(kN) 
(vol)  (vol)   

(Mpa) 
Ei(Mpa) Ei(Mpa) 

1 
Mẫu 

M1 

0,00 0,001 1,005 0,000 0,000 0,503 0,000 

1,96E+05 

1,96E+05 

3,30 0,139 138,690 0,133 133,665 136,178 27,500 

10,00 0,422 423,105 0,417 419,085 421,095 83,333 

2 
Mẫu 

M2 

0,00 0,001 1,005 0,000 0,000 0,503 0,000 

1,94E+05 3,35 0,135 134,670 0,139 139,695 137,183 27,917 

10,10 0,429 430,140 0,427 429,638 429,638 84,167 

3 
Mẫu 

M3 

0,00 0,001 1,005 0,000 0,503 0,503 0,000 

1,99E+05 3,40 0,135 134,670 0,131 133,163 133,163 28,333 

10,26 0,416 417,075 0,417 418,080 418,080 85,500 

Bảng 3. Kích thước vị trí lắp đặt thiết bị (mm) 

Trường 

hợp 
Lần đo H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 LS 

1 

1 1020 1620 165 180 950 270 210 180 410 

2 1020 1620 165 180 950 270 210 180 410 

3 1020 1620 165 180 950 270 210 180 410 

4 1020 1620 165 180 950 270 210 180 410 

2 
5 930 1450 165 250 0 290 210 200 360 

6 930 1450 165 250 0 290 210 200 360 

3 

7 560 1050 150 0 700 300 220 200 440 

8 560 1050 150 0 700 300 220 200 440 

9 1630 1788 150 250 700 330 220 200 410 
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Hàm FG(t) được biểu diễn bằng đồ thị Hình 5. 

Tương tự như việc xử lý số liệu của FG(t), sau khi hồi 

quy số liệu mô men xoắn tác dụng lên giá khoan, ta thu 

được hàm đồ thị mô men MG(t) như Hình 6. 

Đồ thị của hàm FG(t) và MG(t) vừa xác định có tín 

hiệu tuần hoàn, đúng với đặc tính của dao động cơ khí. 

4.2. Xác định các tham số khác  

Trong phòng thí nghiệm xác định được cường độ 

các mẫu bê tông C30, C50, C70, C90 và xác định được 

mô đun đàn hồi của tấm thép gá động cơ làm căn cứ 

xác định mô men dẫn động cụm khoan. 

Ngoài hiện trường, các thông số hình học (Hình 3) 

xác định được qua các lần đo được thể hiện ở Bảng 3. 

5. Đánh giá kết quả giữa lý thuyết và thực 

nghiệm 

Thực nghiệm đo xác định được chuyển động của 

các khâu và chuyển vị tại điểm xét (điểm S nằm trên 

giá dẫn hướng, Hình 3) ứng với mỗi thông số đầu vào 

của mô hình tính. Đối chiếu với kết quả nghiên cứu lý 

thuyết trong tài liệu [3] ta có kết quả so sánh như sau. 

Khi thay đổi giá trị của ngoại lực (bằng cách thay 

đổi độ cứng của mẫu khoan), giá trị chuyển vị điểm 

khảo sát sẽ thay đổi và được thể hiện trên Hình 7. 

Từ đồ thị Hình 7, nhận thấy chuyển vị tại điểm S 

có giá trị tính toán lý thuyết nhỏ hơn giá trị thực 

nghiệm, giá trị sai lệch lớn nhất đạt 16,5%.  

Ngoài đánh giá kết quả chuyển vị, bài báo còn 

đánh giá thông số áp suất trong các khoang của xi lanh, 

Bảng 4 đánh giá xi lanh nâng hạ cần và xi lanh nâng 

hạ giá dẫn hướng khoan. Trên cơ sở so sánh kết quả 

giữa lí thuyết và thực nghiệm ở Bảng 4 có nhận xét 

như sau: 

- Xu hướng biến thiên của các đồ thị tương đối phù 

hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. 

- Trị số sai số các giá trị lớn nhất trong khoảng từ 

6,75% 13,64%, tuy nhiên các giá trị lớn nhất được 

đánh giá tại các thời điểm có thể lệch nhau. 

- Các sai số do nhiều nguyên nhân cần được xem 

xét như: sự ghim tỳ chặt của giá khoan, sự rơ lỏng của 

khớp liên kết các khâu, rò lọt dầu thủy lực,… 

Từ Hình 8 so sánh đối chiếu có thể thấy rằng quy 

luật thay đổi áp suất của p1_LT theo tính toán lý thuyết 

thay đổi từ 38,7 ÷ 42,1 (bar), trong khi đó p1_TN giá trị 

 

Hình 7. Chuyển vị điểm S khi mẫu có cường độ C70 

Bảng 4. Đánh giá kết quả thực nghiệm mẫu khoan C70 

TT Thông số Lần đo Đơn vị 
Giá trị theo lý 

thuyết 

Giá trị theo 

thực nghiệm 

Sai số 

(%) 

1 
Áp suất nâng 

hạ cần 

1 Bar 42,1 45,6 7,68 

2 Bar 41,7 45,7 8,75 

3 Bar 40,6 46,6 12,88 

4 Bar 39,9 45,1 11,53 

5 Bar 41,5 44,8 7,37 

6 Bar 39,2 45,2 13,27 

7 Bar 42 46,4 9,48 

8 Bar 42,7 44,8 7,64 

9 Bar 43,4 46,9 7,46 

2 

Áp suất nâng 

hạ giá dẫn 

hướng khoan 

1 Bar 21,6 23,33 7,42 

2 Bar 20,7 22,45 7,80 

3 Bar 21,8 24,15 9,73 

4 Bar 20,9 24,2 13,64 

5 Bar 23,1 25,6 9,77 

6 Bar 23,5 25,2 6,75 

7 Bar 24,7 26,9 8,18 

8 Bar 22,5 25,2 9,23 

9 Bar 21,3 23,8 10,50 
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thay đổi từ 43,8 ÷ 45,6 (bar). Sự biến động quá độ của 

áp suất trong xi lanh nâng hạ cần chỉ xẩy ra trong 38,5s. 

6. Kết luận 

Từ các kết quả thu được sau khi thực nghiệm, 

nhóm tác giả đi đến một số kết luận sau đây: 

- Xây dựng được phương án thí nghiệm và thực 

nghiệm phù hợp đối với máy khoan lỗ nổ mìn kiểu xoay 

đập do Việt Nam chế tạo. 

- Xác định được các thông số động lực học và các 

thông số liên quan đến độ cứng, lực cản của đối tượng 

khoan lên hệ giá đỡ của máy khoan. 

- Đã sử dụng lý thuyết xác suất thống kê để đánh 

giá sai số đo, xử lý số liệu thực nghiệm đưa kết quả 

thành các bảng thống kê, phục vụ việc hồi quy các số 

liệu thực nghiệm. Đã hồi quy số liệu rời rạc thành hàm 

ngoại lực theo phép biến đổi Fourier, thu được hàm 

ngoại lực FG(t) và MG(t). 

- Sai số giữa tính toán lý thuyết với thực nghiệm 

về giá trị chuyển vị là 16,5%, áp suất khoang dưới các 

xi lanh là 13,64%. Kết quả so sánh một số thông số, 

nhận thấy phương pháp thí nghiệm, thực nghiệm là 

khoa học và hoàn toàn tin cây. 
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Hình 8. Sai số lý thuyết - thực nghiệm áp suất xi lanh 
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Hình 9. Sai số lý thuyết - thực nghiệm áp suất xi lanh 

nâng hạ giá trượt 
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Tóm tắt 

Trên hầu hết các cơ cấu nâng và tời cáp, cáp thép 

được truyền lực trực tiếp từ tang cuốn cáp, trong 

đó phổ biến nhất là loại tang cuốn một lớp cáp sử 

dụng kiểu cố định đầu cáp trên tang bằng tấm 

đệm. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách đầy đủ về 

quá trình làm việc của các kẹp cáp trên tang nhằm 

đảm bảo khả năng truyền lực, độ an toàn và độ tin 

cậy là rất cần thiết. Bài báo trình bày nghiên cứu 

cơ sở lý thuyết và thiết kế, chế tạo mô hình thí 

nghiệm khảo sát lực kẹp đầu cáp trên tang bằng 

tấm đệm. Mô hình được thiết kế, chế tạo và khai 

thác tại Phòng nghiên cứu thực nghiệm cơ khí, 

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho phép thiết 

lập nhiều dạng bài thí nghiệm khác nhau phục vụ 

nghiên cứu và đào tạo các chuyên ngành trong 

lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. 

Từ khóa: Lực ma sát, công thức lực ma sát Euler, 

tang cuốn cáp, kẹp đầu cáp, lực kẹp đầu cáp. 

Abstract 

In most lifting mechanisms and hoists, steel ropes 

are driven directly from rope drums, the most 

common of which is single-layer ones that use the 

rope end fixing method on drums with clamps. 

Thus, a complete study of the working process of 

rope clamps on a drum is essential to ensure 

transmission capability, safety, and reliability. 

The paper presents the theoretical foundation 

research, design, and manufacture of an 

experimental model to investigate rope end 

clamping forces on a drum. The model is 

designed, manufactured, and exploited at the 

Mechanical Experimental Research Department, 

Hanoi University of Civil Engineering. Based on 

this model, various types of experiments can be set 

up to serve research and training in mechanical 

engineering majors. 

Keywords: Friction force, Euler-Eytelwein 

formula, rope drum, rope end clamp, rope end 

clamping force. 

1. Đặt vấn đề 

Cụm tang cuốn cáp là cụm chi tiết quan trọng trong 

truyền động cáp, được sử dụng trong rất nhiều loại Máy 

xây dựng. Loại tang phổ biến hiện nay là loại cuốn một 

lớp cáp với tấm đệm cố định đầu cáp. Lực giữ đầu cáp 

trên tang là lực ma sát giữa cáp với tang và giữa cáp với 

tấm đệm tại vị trí kẹp cáp. Lực ma sát không đủ lớn có 

thể dẫn đến tuột cáp khi chịu tải động lớn. Để khắc phục 

hiện tượng đó, thực tế có hai nhóm giải pháp. Thứ nhất 

là làm tăng khả năng bám của cáp trên tang như tạo các 

rãnh trên tang và rãnh trên tấm đệm nhằm tăng hệ số 

ma sát tương đương [1, 2]; giảm tải cho kẹp cáp bằng 

cách cuốn cáp một đến hai vòng trên tang trước khi vào 

vùng kẹp cáp [1, 2]; sử dụng các tấm đệm động để kẹp 

cáp khi cáp dịch chuyển vào vùng làm việc [3]; hoặc 

ứng dụng lực từ trường giữa cáp và tang [4]. Thứ hai là 

tăng số tấm đệm hoặc tăng lực kẹp. Số lượng tấm đệm 

lớn sẽ làm kết cấu cụm tang phức tạp và cồng kềnh. Lực 

kẹp lớn gây bẹp cáp và có thể gây đứt các sợi thép tại 

vị trí mép tấm đệm. Như vậy, nhằm nâng cao khả năng 

làm việc cũng như độ tin cậy, sự tương tác giữa cáp với 

tang và các tấm đệm phải được xem xét một cách kỹ 

lưỡng. Vấn đề này cũng đã được xem xét nghiên cứu từ 

mô hình lý thuyết đến thực nghiệm đối với các kẹp cáp 

kiểu ma sát ở phần tử cáp thép được sử dụng trong các 

công trình xây dựng có kết cấu không gian lớn như 

trong [5, 6]. Do tính đặc thù, các mô hình này rất khó 

để ứng dụng cho nghiên cứu đối với cụm tang trên các 

máy xây dựng. Vì vậy, xây dựng mô hình nghiên cứu 

từ lý thuyết đến thực nghiệm để khảo sát và đánh giá 

lực kẹp đầu cáp trên tang bằng tấm đệm là cần thiết. 

Ngoài việc sử dụng mô hình để nghiên cứu chuyên sâu, 

nó còn được sử dụng như là một thiết bị thực hành trong 

đào tạo của các chuyên ngành kỹ thuật cơ khí liên quan, 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học 

hiểu sâu sắc hơn phần lý thuyết trong bài giảng và 

nâng cao kỹ năng thực hành, kỹ năng áp dụng lý 

thuyết vào thực tế. 
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Trong khuôn khổ bài báo này sẽ giới thiệu việc 

nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết xác định lực kẹp 

đầu cáp trên tang bằng tấm đệm. Từ đó đề xuất thiết 

kế và chế tạo mô hình thí nghiệm. Các mô tả về cấu 

tạo, nguyên lý làm việc, các bước tiến hành thí nghiệm 

và kết quả một số thử nghiệm đối với bài toán cố định 

đầu cáp cũng được trình bày. 

2. Cơ sở lý thuyết xác định lực kéo cáp tới hạn 

Với kiểu cố định đầu cáp trên tang bằng tấm đệm, 

lực kẹp đầu cáp có thể tính toán bằng hai cách: 

- Cách tính gần đúng, chỉ kể đến lực ma sát tại tấm 

đệm kẹp cáp mà bỏ qua ma sát giữa cáp và bề mặt tang. 

- Cách tính chính xác hơn, tính đến cả lực ma sát 

giữa cáp và tang tại các cung nằm giữa các tấm đệm 

kẹp cáp.  

Ta xét các trường hợp trên khi tang có một nhánh 

cáp nằm dưới các tấm đệm kẹp cáp như thể hiện trên 

Hình 1a. Khả năng chịu kéo của cụm cố định đầu cáp 

trên tang được giới hạn bởi lực kéo tới hạn 
thS . 

Theo cách tính gần đúng, lực kéo tới hạn 
thS  

được xác định theo lực ma sát tại các tấm đệm kẹp cáp 

chịu lực nén: 

0

1

n

th i

i

S P


              (1) 

Trong đó: 

iP  - Lực nén lên tấm đệm kẹp cáp thứ i  

( 1i n  ) (xem trên Hình 1b); 

n  - Số lượng tấm đệm kẹp cáp; 

0  - Hệ số ma sát tính toán. 

Đối với tấm đệm kẹp cáp có rãnh hình thang và 

rãnh dạng cung tròn, hệ số ma sát tính toán được xác 

định tương ứng theo công thức (2) và (3) như sau: 

1

0
Sin


 


  ,           (2) 

1
0

.Sin

2 Sin(2 )

 
 

 


 


,          (3) 

Trong đó: 

  - Hệ số ma sát giữa bề mặt cáp và tang; 

1  - Hệ số ma sát giữa bề mặt cáp và tấm kẹp. 

Theo cách tính chính xác hơn, 
thS  được xác định 

có tính đến lực ma sát giữa cáp và tang tại các cung 1-

2; 2-3; ... (xem trên Hình 1a): 

1

2

1

1 1

1

2 2.

2

3 3.

1

.

;

,

,

.......................

,
n

th

n

n n

S S F

S
S F

e

S
S F

e

S
S F

e

 

 

  



 

  



 



  


    (4) 

Trong đó: 

iF - Lực ma sát tại tấm đệm kẹp cáp thứ i  

( 1i n  ), 
0i iF P  ; 

i  - Góc ôm của cáp trên tang tại cung thứ i  

( 1i n  ). 

Tại đầu tự do của cáp, lực căng của cáp 0nS  . 

Nếu các góc ôm của cáp trên tang tại các cung có giá 

trị như nhau 
i   và lực nén trên các tấm đệm 

cũng như nhau 
iP P , lực kéo tới hạn được biến đổi 

từ (4) thành: 

0

( ) 1

1

n

th

e
S P

e







   


.     (5) 

3. Mô hình thí nghiệm 

3.1. Yêu cầu đối với mô hình thí nghiệm  

- Mô hình thí nghiệm đề xuất thiết kế và chế tạo 

phải phản ánh được bản chất của nội dung bài thí 

nghiệm để xác định các thông số kỹ thuật và đánh giá 

 

a) 

 
b) 

Hình 1. Sơ đồ tính toán lực kẹp đầu cáp trên tang 

               

a)             b) 

Hình 1. Sơ đồ tính toán lực cố định đầu cáp trên tang. 
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hiện tượng theo yêu cầu. 

- Trên cơ sở lý thuyết của Mục 2 có thể thấy để 

quan sát được quá trình làm việc của các tấm đệm, sự 

tương tác giữa lực kẹp cáp và lực kéo ở trạng thái giới 

hạn (bắt đầu trượt) thì quá trình thí nghiệm phải quan 

sát được sự dịch chuyển của cáp thép và các tấm đệm, 

cùng với giá trị các lực tương ứng. 

- Việc cài đặt giá trị các lực kẹp cáp và lực kéo 

phải dễ dàng và có thể điều chỉnh vô cấp. 

- Các thiết bị lựa chọn để thiết lập mô hình là loại 

có sẵn trên thị trường. 

- Mô hình thí nghiệm có thể kết nối được với máy 

vi tính để quan sát trực quan sự biến đổi các giá trị 

khảo sát và lưu trữ dữ liệu của quá trình thí nghiệm. 

- Các đầu đo sử dụng phải đảm bảo độ chính xác 

cần thiết đối với thiết bị thí nghiệm. 

- Kích thước khuôn khổ mô hình thí nghiệm và các 

thao tác thực hiện phải phù hợp và thuận tiện đối với 

người thực hiện. 

3.2. Cấu tạo và tính năng của mô hình thí 

nghiệm đề xuất 

Mô hình thí nghiệm đáp ứng được các mục tiêu 

của bài toán đặt ra và đảm bảo các yêu cầu ở trên được 

đề xuất như trên Hình 2. Nó bao gồm cụm tang 3 lắp 

cố định trên khung thép của bàn thí nghiệm 1, trên 

vành tang lắp hai nhánh cáp có lực kéo căng được tạo 

bởi puly cân bằng 5 với cơ cấu căng cáp 7 (bao gồm 

từ tay quay, hộp giảm tốc trục vít - bánh vít đến tang 

cuốn cáp), các tấm đệm tạo lực nén lên cáp nhờ bu 

lông đai ốc với các Load cell 4 để kiểm soát lực nén. 

Bu lông liên kết với Load cell 4 cho phép nó có thể 

quay tự do quanh vành tang nhờ đầu còn lại liên kết 

với trục lắp hai ổ bi tỳ vào thành trong của ống nhỏ 

(lỗ trên vành tang và ống nhỏ để xỏ bu lông qua có 

hình ô van dọc theo trục cáp). Do thí nghiệm chỉ phân 

tích lực ma sát giữa tang và cáp nên cáp thép được kẹp 

chặt trong rãnh hình thang của tấm đệm (khi đạt giá 

trị lực kéo tới hạn 
thS , cáp cùng bu lông và tấm đệm 

trượt trên tang, bu lông và tấm đệm quay quanh trục 

tang một góc, và cáp không trượt tương đối trong rãnh 

tấm đệm). Việc điều chỉnh lực kẹp cáp trên các tấm 

đệm nhờ vào việc căn chỉnh các đai ốc ngay phía trên 

tấm đệm. Trên vành tang có kẻ các vạch đều nhau để 

có thể quan sát sự dịch chuyển của kẹp cáp khi cáp 

trượt trên bề mặt tang. Load cell 6 là cảm biến lực kéo 

của hai nhánh cáp.  

Các đầu đo lực có sai số đo không vượt quá 0,03%. 

Tín hiệu thu được từ các cảm biến được khuếch đại, 

lọc tín hiệu rồi sau đó đến bộ vi xử lý trung tâm và 

máy vi tính. Trên Hình 3 là sơ đồ nguyên lý kết nối 

các load cell với hệ thống điện (trong tủ điện 2 của 

Hình 2). 

Mô hình thí nghiệm sau khi chế tạo như trên Hình 

 

Hình 2. Cấu tạo thiết bị thí nghiệm 

1. Bàn thí nghiệm; 2. Tủ điện; 3. Cụm tang cuốn cáp; 4. Load cell 0,5 tấn; 5. Puly cân bằng; 

6. Load cell 0,5 tấn; 7. Cơ cấu căng cáp. 

 

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý kết nối các thiết bị cảm biến 

 

 

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý kết nối các thiết bị cảm biến trong mô hình 

Bộ vi xử lý

trung tâm
(CPU+Môđun Analog)

Máy tính
(Phần mềm

chuyên dụng)

Các

đầu

đo

Khuếch

đại tín

hiệu

Lọc

tín

hiệu
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4a với các thiết bị và vật tư lựa chọn có sẵn trong nước. 

Phần mềm chuyên dụng được lập trình và cài đặt trên 

máy tính có giao diện bằng tiếng Việt, trực quan và dễ 

dàng sử dụng. Trên Hình 4b và 4c là giao diện của 

chương trình thí nghiệm khi bắt đầu khai báo thông 

tin buổi thí nghiệm và khi bắt đầu thực hiện thí nghiệm. 

Các thông số khảo sát là các lực với giá trị có thể quan 

sát trực tiếp trên màn hình dưới dạng số hoặc dưới 

dạng đồ thị biến thiên giá trị lực đo theo thời gian. Tất 

cả các thông số này cùng với các thông tin của mỗi lần 

thí nghiệm được lưu trữ lại trong các file Microsoft 

Excell riêng biệt trên máy tính ở dạng bảng dữ liệu 

như Bảng 1 và dạng đồ thị như Hình 5. 

Ngoài các tính năng được nêu ở trên, ngay phía 

dưới bàn thí nghiệm được thiết kế là một tủ đựng đồ 

gồm hai ngăn. Các thiết bị phụ trợ phục vụ trong quá 

trình thí nghiệm như thước kẹp, bộ cờ lê, cáp điện,… 

được cất giữ một cách gọn gàng và tiện lợi. Việc di 

chuyển và lắp đặt thiết bị thí nghiệm này cũng rất nhẹ 

nhàng và cơ động do nó lắp đặt trên bốn cụm bánh xe 

với các khóa bánh xe khi cần cố định tại một vị trí. 

3.3. Quy trình khảo sát lực kẹp đầu cáp trên 

tang bằng tấm đệm 

Quy trình khảo sát lực kẹp đầu cáp trên tang bằng 

tấm đệm có thể được tiến hành như sau: 

- Nghiên cứu kỹ cơ sở lý thuyết tính toán và các 

yếu tố ảnh hưởng đến lực kéo giới hạn. 

- Tính toán các giá trị 
thS  và 

thS  theo công thức 

(1) và (4) với các giá trị ( 1 4)iP i    cho trước và 
o90  , 4n  . Do thí nghiệm chỉ xét trường hợp 

cáp có thể trượt trên tang nên trong các công thức lấy 

giá trị 
0  . 

- Tìm hiểu mô hình thí nghiệm và so sánh với mô 

hình tính toán lý thuyết. 

- Tìm hiểu các bước thực hiện khảo sát trên mô 

hình thí nghiệm và các quy định an toàn.  

- Thiết lập trên thiết bị thí nghiệm các lực nén lên 

các tấm đệm. Tiếp theo, quay tay quay của cơ cấu căng 

cáp. Đồng thời quan sát sự dịch chuyển tương đối của 

tấm đệm so với các vạch trên vành tang. Từ đó cho 

thấy mức độ ổn định của cụm cố định đầu cáp dưới 

tác dụng của lực kéo. Trạng thái tới hạn của cụm cố 

định đầu cáp trên tang được tính tại thời điểm dịch 

chuyển của tấm đệm cuối cùng. Giá trị lực kéo tới hạn   

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Hình 4. a) Mô hình thiết bị thí nghiệm đã được chế 

tạo; b) Giao diện khai báo thông tin thí nghiệm; c) 

Giao diện của chương trình trong quá trình thí 

nghiệm 

 

 

 

 

Hình 5. Đồ thị biến thiên giá trị lực trên các đầu đo 
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thQ là giá trị đo trung bình sau ba thí nghiệm với cùng 

một bộ giá trị của lực nén. Sau đó, điền các giá trị vào 

bảng có dạng như Bảng 2.  

- Xác định mức độ ảnh hưởng của lực ma sát giữa 

cáp và tang, chênh lệch giữa giá trị lực kéo giới hạn 

thực nghiệm với giá trị lý thuyết và phân tích chúng. 

- Đánh giá kết quả và đề xuất kiến nghị. 

Ngoài ra, có thể thiết lập các quy trình thí nghiệm 

cho các bài thí nghiệm khác trên mô hình này như 

khảo sát hệ số ma sát giữa tang và cáp thép, ảnh hưởng 

của số tấm đệm,… 

3.4. Kết quả một số thử nghiệm trên mô hình 

Tiến hành thí nghiệm khảo sát lực kẹp đầu cáp trên 

mô hình theo quy trình ở trên với cáp thép ϕ9 và bề 

mặt tang không xẻ rãnh. Các kết quả đo thu được được 

thống kê và lưu lại. Trên Bảng 1 là trích xuất dữ liệu 

đo tại thời điểm tấm đệm cuối cùng bị trượt và Hình 5 

là đồ thị biến thiên giá trị lực trên các đầu đo trong khi 

thực hiện thí nghiệm lần 1. 

Thời điểm tấm đệm cuối cùng dịch chuyển được 

quan sát trên mô hình thí nghiệm tương ứng với sự 

không biến thiên về giá trị lực và sự thay đổi về dạng 

của đồ thị lực kéo cáp cũng được ghi nhận. Khả năng 

kéo của cụm cố định đầu cáp bằng tấm đệm nếu kể 

đến lực ma sát giữa cáp thép và bề mặt tang ở khoảng 

giữa các tấm đệm tăng lên đáng kể (đến trên 45%). 

Việc tính toán lực kẹp theo cách tính gần đúng có xu 

thế thiên về an toàn. Tuy nhiên, để tạo ra lực giữ cáp 

lớn theo yêu cầu thì lực kẹp cáp có thể rất lớn nên gây 

ra bẹp cáp và đứt các sợi thép của cáp tại mép tấm 

đệm. Ở những trường hợp đó nên xem xét việc tính 

toán thiết kế cụm kẹp đầu cáp theo hướng tính toán 

chính xác. 

Lực kéo tới hạn thực tế lớn hơn so với lực kéo ở 

cách tính toán chính xác từ 5% đến 37% tùy thuộc vào 

lực nén lên các tấm đệm. Độ chênh lệch này tăng lên 

khi các lực nén trên tấm đệm tăng. Điều này có thể 

giải thích là do một phần ảnh hưởng của biến dạng cáp 

và bề mặt tang tại điểm kẹp làm hệ số ma sát bị thay 

đổi so với ban đầu. Song để có thể kết luận chính xác 

và tường minh về vấn đề này cần tiếp tục thực hiện 

các kiểm nghiệm khác trên mô hình này. 

4. Kết luận 

Bài báo đề xuất và xây dựng mô hình thí nghiệm 

khảo sát lực kẹp đầu cáp trên tang bằng tấm đệm trên 

cơ sở lý thuyết xác định lực kẹp đầu cáp trên tang có 

kể đến ảnh hưởng của lực ma sát giữa cáp và bề mặt 

tang. Quy trình tiến hành thí nghiệm đối với bài toán 

khảo sát cũng đã được trình bày. 

Mô hình thiết bị thí nghiệm đề xuất có cấu tạo đơn 

Bảng 1. Bảng trích suất thống kê dữ liệu đo 

TT Ngày Giờ 
Mã  

TN 

Chế  

độ 

Time  

(s) 

Load cell 1  

- đệm 1 (N) 

Load cell 2  

- đệm 2 (N) 

Load cell 3  

- đệm 3 (N) 

Load cell 4  

- đệm 4 (N) 

Load cell 6 

- kéo (N) 

Thực  

hiện 

Tên  

TN 

145 25/03/21 14:28:12 1 2 14,5 275,66 276,64 273,70 316,86 266,83 Tinhnv P1.1 

146 25/03/21 14:28:12 1 2 14,6 275,66 276,64 274,68 316,86 267,81 Tinhnv P1.1 

147 25/03/21 14:28:12 1 2 14,7 275,66 276,64 274,68 316,86 267,81 Tinhnv P1.1 

148 25/03/21 14:28:12 1 2 14,8 275,66 276,64 274,68 316,86 267,81 Tinhnv P1.1 

149 25/03/21 14:28:12 1 2 14,9 275,66 276,64 274,68 316,86 267,81 Tinhnv P1.1 

150 25/03/21 14:28:12 1 2 15 275,66 276,64 274,68 316,86 267,81 Tinhnv P1.1 

151 25/03/21 14:28:12 1 2 15,1 275,66 276,64 274,68 316,86 267,81 Tinhnv P1.1 

Bảng 2. Giá trị lực kéo giới hạn phụ thuộc theo lực nén lên các tấm đệm 

Lần 

Lực nén trên các tấm đệm (N) 
Lực kéo giới hạn 

lý thuyết (N) 

Lực kéo 

giới hạn 

thực (N)

thQ  

th th

th

S S

S

 


 

th th

th

Q S

S




 

th th

th

Q S

S




 

1P  
2P  

3P  
4P  

thS  
thS  

1 275,7 276,6 273,7 316,9 171,4 256,0 267,8 49% 56% 5% 

2 508,2 482,7 487,6 475,8 293,1 429,8 569,0 47% 94% 32% 

3 753,4 976,1 810,3 804,4 501,6 737,7 1010,0 47% 101% 37% 

4 719,1 802,5 860,4 749,5 469,7 695,0 936,9 48% 99% 35% 
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giản, dễ chế tạo và hoàn toàn khả thi với điều kiện vật 

tư thiết bị trong nước.  

Một mô hình thí nghiệm đã được chế tạo, lắp đặt 

và khai thác tại Phòng Nghiên cứu thực nghiệm Cơ 

khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Việc xây dựng 

và chế tạo thêm thiết bị thí nghiệm này giúp giảng viên 

nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học, giúp người học được học lý thuyết đi đôi với thực 

hành và bước đầu tiếp cận với việc nghiên cứu chuyên 

môn. Đây cũng là một chủ trương lớn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

các cơ sở giáo dục đại học. 

Nhiều dạng bài toán thí nghiệm hoặc thực hành có 

thể thiết lập trên mô hình thiết bị thí nghiệm này như 

các dạng bài toán liên quan đến lực ma sát trên sợi dây, 

bài toán ảnh hưởng của lực kẹp, số bu lông kẹp,… 

Kết quả một số thử nghiệm trên mô hình cho thấy: 

Lực kéo giới hạn thực tế của cụm kẹp cáp luôn lớn 

hơn giá trị lực kéo trong tính toán lý thuyết theo cách 

tính chính xác từ 5% đến 37%; và có thể lớn hơn đến 

gấp hai lần so với lực kéo trong tính toán lý thuyết 

theo cách tính gần đúng. Như vậy, tùy theo từng 

trường hợp cụ thể để áp dụng cách tính phù hợp trong 

thiết kế cụm kẹp cáp trên tang nhằm đảm bảo độ bền, 

độ ổn định và độ bền lâu của liên kết. 
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Tóm tắt 

Một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng trong 

đánh giá sản phẩm bê tông xi măng là chất lượng 

bề mặt. Có nhiều phương pháp làm nhẵn bề mặt 

bê tông xi măng bằng trống lăn, trong đó làm nhẵn 

bằng thiết bị thi công có trống lăn chuyển động 

phức tạp là phương pháp mới và được ứng dụng 

nhiều. Việc nghiên cứu xác định khả năng làm 

nhẵn của thiết bị thi công có trống lăn chuyển 

động phức tạp là nội dung quan trọng nhằm đánh 

giá chất lượng bề mặt bê tông xi măng sau khi thi 

công, từ đó làm cơ sở để lựa chọn các thông số 

làm việc hợp lý của thiết bị. Bài báo trình bày 

phương pháp xây dựng mô hình và xác định công 

thức đánh giá khả năng làm nhẵn bề mặt bê tông 

xi măng, khảo sát ảnh hưởng của các thông số kết 

cấu và thông số làm việc đến khả năng làm nhẵn 

của thiết bị. 

Từ khóa: Chất lượng bề mặt bê tông, làm nhẵn 

bề mặt, trống lăn. 

Abstract 

One of the particularly important issues in the 

evaluation of cement concrete products is the 

surface quality. Currently, there are many 

methods of smoothing cement concrete surface by 

roller drum, in which smoothing by construction 

equipment with complex moving roller is a new 

and effective method. Therefore, determining the 

smoothing ability of construction equipment with 

complex moving rollers is an important content to 

evaluate the quality of cement concrete surface 

after construction, thereby serving as a basis for 

selection. Select the reasonable working 

parameters of the device. The content of the 

article focuses on building a model and 

determining a formula to evaluate the ability of 

construction equipment to level the cement 

concrete surface, thereby investigating the 

influence of structural and working parameters of 

the device to its smoothing ability. 

Keywords: Concrete mixture, quality, drum 

roller, smoothing. 

1. Đặt vấn đề 

Làm nhẵn bề mặt khi thi công bê tông xi măng là 

nguyên công quyết định đến chất lượng bề mặt và tuổi 

thọ của công trình. Theo tiêu chuẩn SNiP 1-A, 4-62, 

độ nhẵn của bề mặt sản phẩm bê tông xi măng được 

đánh giá theo độ nhám bề mặt, bao gồm 4 cấp độ nhám 

trong phạm vi của Rn từ 0,3mm đến 5mm được thể 

hiện ở Bảng 1 [5]. 

Bảng 1. Quy định độ nhám bề mặt BTXM 

 theo Tiêu chuẩn SNiP 1-A, 4-62 [5] 

Cấp 

độ 

nhám 

Độ 

nhám, 

mm 

Chiều 

dài cơ 

bản, 

mm 

Các loại sản phẩm 

bê tông 

4-Ш 0,3÷0,6 100 
Sàn bê tông ở nơi 

công cộng 

3-Ш 0,6÷1,2 100 

Mặt bằng trong khu 

dân cư và công 

nghiệp 

2-Ш 1,2÷2,5 200 Bề mặt gạch bê tông  

1-Ш 2,5÷5 200 

Mặt sàn dưới lớp sàn 

gỗ, các khối 

móng, ... 

Còn lại > 5 200 

Sản phẩm được đặt 

trong lòng đất (trừ 

cọc) 
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Những nghiên cứu đầu tiên của quá trình hoàn 

thiện bề mặt bê tông xi măng là sử dụng trống lăn để 

làm nhẵn bề mặt. Sau đó đã có nhiều tác giả nghiên 

cứu về vấn đề này và người có đóng góp lớn cho sự 

phát triển của lý thuyết làm nhẵn bề mặt bê tông xi 

măng là giáo sư A.V. Bolotny. Trong đó, A.V. Bolotny 

đã đưa ra “thông số S” để làm tiêu chí đánh giá hiệu 

quả làm nhẵn bề mặt bê tông xi măng của các thiết bị 

công tác khác nhau [1]. Đồng thời đã nghiên cứu thực 

nghiệm và đưa ra về mối quan hệ giữa thông số S và 

độ nhám bề mặt bê tông xi măng (Hình 1). Trên cơ sở 

đó, quá trình nghiên cứu để nâng cao chất lượng làm 

nhẵn đã có nhiều bước tiến mới và có nhiều thiết bị 

công tác dạng trống lăn mới (bao gồm trống lăn rung 

và trống lăn không rung) được sử dụng để hoàn thiện 

bề mặt bê tông xi măng. 

Nghiên cứu các máy được chế tạo trước đây thấy 

rằng, trong quá trình làm việc, bề mặt của trống lăn mài 

mòn nhanh và không đều, dẫn đến chất lượng bề mặt 

không ổn định, nghĩa là xuất hiện những rãnh dọc trên 

bề mặt bê tông theo mức độ mài mòn của trống lăn. 

Máy hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng Hình 2 đã 

loại bỏ được những hạn chế đó. Máy được cấu tạo từ 

bàn trượt (5), có dẫn động điện cơ dịch chuyển ngang 

so với khung chữ П. Trên bàn trượt lắp trục trung tâm 

thẳng đứng, có hệ thống dẫn động quay (6) và cơ cấu 

hãm để dừng trục trung tâm ở những vị trí cố định. Ở 

đầu dưới của trục trung tâm lắp tấm đỡ có phay rãnh và 

hệ thống dẫn động (10) để dịch chuyển tấm đỡ trong 

mặt phẳng nằm ngang dọc theo rãnh phay tương đối so 

với trục. Phía bên dưới, bộ phận công tác san phẳng 

dạng trống lăn cùng với hệ thống dẫn động quay của nó 

(2) được cố định vào tấm đỡ. 

Theo kết cấu của máy, ngoài chuyển động quay 

riêng của trống lăn, còn có chuyển động dưới một góc 

nào đó so phương vuông góc với chiều chuyển động 

của máy. Sự thay đổi có tính chu kỳ của góc đặt trống 

lăn, được thực hiện bởi hệ thống dẫn động (6) và cơ 

cấu hãm (9), sẽ đảm bảo độ mài mòn đồng đều của bề 

mặt trống lăn và sự ổn định trong quá trình san phẳng. 

Ngoài ra, việc đặt trống lăn dưới một góc so với 

phương vuông góc với chiều chuyển động của máy 

còn đảm bảo giảm tạo sóng của hỗn hợp bê tông đối 

với thành khuôn. 

Khi nghiên cứu về trống lăn rung để hoàn thiện bề 

mặt bê tông xi măng, một vấn đề nảy sinh là dao động 

của trống lăn sẽ truyền lên thân máy và ảnh hưởng đến 

người điều khiển. Để giảm thiểu được sự lan truyền này, 

một thiết bị công tác có nhiều trống lăn rung chuyển 

động dạng cơ cấu hành tinh được đề xuất (Hình 3). 

 

Hình 1. Mối quan hệ S - độ nhám Rn, theo kết quả 

thực nghiệm [1] 

 

 

Hình 2. Máy hoàn thiện bề mặt BTXM có trống lăn 

chuyển động phức tạp 

1. Trống lăn; 2. Hệ thống dẫn động quay trống lăn; 3. 

Tấm đỡ; 4. Trục quay trung tâm; 5. Bàn trượt;  

6. Hệ thống dẫn động quay của tấm đỡ; 7. Hệ thống 

dẫn động dịch chuyển của bàn trượt; 8. Khung chữ П; 

9. Cơ cấu hãm; 10. Hệ thống dẫn động dịch chuyển 

tấm đỡ so với trục quay trung tâm. 

 

 
Hình 3. Bộ công tác nhiều trống lăn rung chuyển 

động dạng cơ cấu hành tinh 

1. Trống lăn rung; 2. Đĩa hình sao (giá hành tinh); 

3. Bánh răng hành tinh; 4. Bánh răng trung tâm; 5. Bộ 

truyền đai; 6. Động cơ điện; 7. Khung giá máy; 8. Pu ly. 
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Bộ phận công tác bao gồm nhiều trống lăn rung 

được bố trí trên hai đĩa hình sao (2). Thông qua hệ 

bánh răng hành tinh, bao gồm bánh răng trung tâm (4) 

và bánh răng hành tinh (3) được cố định vào trống lăn 

(1), truyền chuyển động quay đến trống lăn (1) với vận 

tốc góc ω2. Các trống lăn rung được bố trí đối xứng 

nhau qua trục quay trung tâm. Do dao động của các 

trống lăn có cùng khối lượng, cùng tần số và biên độ 

theo hướng ngược nhau, nên dập tắt được rung động 

truyền lên thân máy. 

Những thiết bị công tác dạng trống lăn có chuyển 

động phức tạp được đề xuất ở trên đã giả quyết được 

các vấn đề này sinh trong quá trình thi công. Tuy nhiên, 

để đánh giá khả năng hoàn thiện bề mặt các trống lăn 

dạng này, cần có các nghiên cứu xác định khả năng 

làm nhẵn bề mặt và ảnh hưởng của các thông số kết 

cấu và các thông số làm việc đến chất lượng làm nhẵn 

bề mặt. Bài báo này trình bày phương pháp: Nghiên 

cứu xác định khả năng làm nhẵn bề mặt bê tông xi 

măng của thiết bị thi công có trống lăn chuyển động 

phức tạp. 

2. Nội dung nghiên cứu 

Các nghiên cứu quá trình làm nhẵn bề mặt bê tông 

xi măng, cũng như kinh nghiệm chế tạo máy làm nhẵn 

bề mặt bê tông xi măng đã đưa ra thông số đánh giá 

khả năng làm nhẵn của thiết bị công tác. Theo đó, hiệu 

quả làm nhẵn của thiết bị công tác được xác định bằng 

chiều dài quãng đường thiết bị công tác, tác động lên 

từng điểm ΔF của bề mặt được làm nhẵn. Chiều dài 

của quãng đường này chính là “Khả năng làm nhẵn 

của thiết bị công tác” và được gọi là “thông số S” [1, 

2, 3, 4]. 

Xét quá trình làm việc của trống lăn khi làm nhẵn 

bề mặt bê tông xi măng (Hình 3), trống lăn quay với 

vận tốc góc ωB và di chuyển tịch tiến với vận tốc v.  

Để xác định khả năng làm phẳng của trống lăn, 

chọn hệ tọa độ cố định Ox0y0, gốc O tại một điểm tùy 

ý và trục Ox0 trùng với phương của vận tốc làm phẳng 

v và trục Oy0 vuông góc với phương này. Chọn hệ tọa 

độ động O1x1y1 di chuyển tịnh tiến tương đối so với 

hệ tọa độ cố định với vận tốc v+vB. Trong đó: vB - Vận 

tốc của điểm trên chu vi trống lăn. Hệ thống trục tọa 

độ này song song với hệ trục tọa độ cố định. Gốc tọa 

độ O1 tại thời điểm ban đầu trùng với gốc O của hệ tọa 

độ cố định (Hình 4). 

Trong quá trình chuyển động, trục của trống lăn 

luôn song song với trục Oy0. Khi đó tọa độ của điểm 

M bất kỳ trên bề mặt trống lăn trong hệ tọa độ cố định 

được xác định theo biểu thức: 

  (1) (0)

M M B 0

(1) (0)

M M

x  = x - v + v t - t

y  = y





       (1) 

Trong đó:
(0) (0)

M M, yx - Tọa độ của các điểm M trong 

hệ thống cố định; t0 - Thời điểm ban đầu. 

Hệ (1) là phương trình tham số của quỹ đạo 1 điểm 

M trong hệ tọa độ chuyển động. Vi phân độ dài cung 

của quỹ đạo này có dạng: 

 
2 2

(1) (1)

M M

B

dx dy
dS v + v .dt

dt dt

   
     

   
    (2) 

Khi đó, khả năng làm nhẵn, tức chiều dài quỹ đạo 

trong thời gian tiếp xúc được xác định như sau: 

 
tx txT T

B

0 0

S dS v + v .dt                  (3) 

Tại thời điểm ban đầu t = 0, điểm M trùng với điểm 

O1, điểm M thoát ra khỏi bề mặt bê tông tại thời điểm 

t = Ttx, với Ttx = LAK/v. Trong đó: LAK - Độ dài của dây 

cung AK được xác định như sau: 

 
22

AKL R - R - h 2Rh 1- h / 2R     (4) 

Trong đó: R - Bán kính của trống lăn, (m);  

h - Chiều cao san, (m). 

Vì vậy, độ dài của vết được vẽ bởi điểm M trên bề 

mặt trống lăn trong quá trình di chuyển: 

 B

Dh. 1-h/D
S v + v ; D = 2R

v
      (5) 

* Đối với bộ công tác có trống lăn chuyển động 

phức tạp  

Ngoài chuyển động quay riêng với vận tốc góc ωB, 

trống lăn còn quay một góc (900 - β) so với hướng san 

phẳng (Hình 5). 

 
Hình 4. Sơ đồ tính toán xác định khả năng làm nhẵn 

của trống lăn 
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Trong trường hợp này, vận tốc của điểm O1 trong 

hệ tọa độ cố định là: 

x B

y B

v = v + v cosβ

v = v sinβ





                     (6) 

Khi đó, tọa độ của điểm M trong trong hệ tọa độ 

di động có dạng: 

  

 

(1) (0)

M M B 0

(1) (0)

M M B 0

x  = x - v + v cosβ t - t

y  = y - vv sinβ t - t





         (7) 

Tức là điểm M vẫn di chuyển trên hệ chuyển động 

với tốc độ không đổi, nhưng tốc độ này là: 

2 2

β B Bv  = v +v +2vv cosβ          (8) 

Đường đi của trục trống lăn liên quan đến hệ tọa 

độ cố định có giá trị bằng LAK/cosβ, do đó độ dài của 

vết được vẽ bởi điểm M trên bề mặt trống lăn là: 

2 2

β B B

Dh. 1 - h/D
S  = v  + v  + 2vv cosβ.

v.cosβ
 (9) 

Đặt K = vB/v - hệ số tốc độ. Thay vào (9) ta có: 

2

β

Dh. 1-h/D
S  = 1+K +2Kcosβ.

cosβ
      (10) 

Khảo sát sự thay đổi của thông số S theo β và K với 

các thông số đầu vào như sau: D = 0,22m; h = 0,02m;  

v = 0,02m/s. Trên Hình 6 là kết quả tính toán. 

Theo đồ thị (Hình 6), khi β tăng thì S tăng, khi K 

tăng thì S cũng tăng và giá trị của Smax =3,7m. Như vậy, 

khi trống lăn nghiêng một góc (900 - β) so với hướng 

san phẳng sẽ nâng cao chất lượng làm nhẵn bề mặt của 

trống lăn. Đối chiếu với đồ thị quan hệ giữa độ nhám 

với thông số S (Hình 1) cho thấy, độ nhám của bề mặt 

bê tông xi măng có thể đạt cấp độ nhám 3-Ш. 

Khảo sát sự thay đổi của thông số S theo v và vB với 

các thông số đầu vào như sau: D = 0,22m; h = 0,02m; 

β = 150. Trên Hình 7, ta thấy khi v giảm thì S tăng, tuy 

nhiên nếu v nhỏ quá thì năng suất làm việc của máy sẽ 

giảm, bởi vậy cần lựa lựa chọn vận tốc v phù hợp để 

vừa đảm bảo chất lượng bề mặt theo yêu cầu mà vẫn 

đảm bảo năng suất cao nhất. Khi vB tăng thì S tăng, tuy 

nhiên nếu vB quá lớn thì tốc độ quay của mô tơ dẫn 

động trống lăn sẽ lớn, làm tăng độ rung động, ngoài ra 

công suất dẫn động cũng sẽ tăng lên.  

* Đối với bộ công tác nhiều trống lăn chuyển động 

dạng cơ cấu hành tinh 

Xét quá trình làm nhẵn bề mặt bê tông xi măng của 

trống lăn (Hình 8.a). Trống lăn quay quanh trục với 

vận tốc ω2, đồng thời toàn bộ trống lăn quay quanh 

tâm C1 với vận tốc góc ωC và bộ công tác di chuyển 

tịnh tiến với vận tốc v. 

Trong quá trình chuyển động, trục của các trống lăn 

nhỏ luôn song song với bề mặt được làm nhẵn. Các trống 

lăn nhỏ tiếp xúc với bề mặt bê tông tại đỉnh của trống lăn 

(trên Hình 8.a là điểm A). Do đó, quá trình làm nhẵn của 

 
Hình 5. Trạng thái trống lăn nghiêng một góc β  

 

Hình 6. Sự phụ thuộc S vào góc β  

 

 

Hình 7. Sự phụ thuộc S vào v và vB  

 

Hình 8. Mô hình tương đương của bộ công tác 

nhiều trống lăn chuyển động dạng cơ cấu hành tinh  
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bộ công tác nhiều trống lăn nhỏ (bán kính R2, vận tốc góc 

ω2) sẽ tương đương với 1 trống lăn lớn có bán kính R 

quay với vận tốc góc ωtd (Hình 8.b). Trong đó, ωtd được 

xác định bằng cách xét vận tốc tại điểm A trên trống 

lăn nhỏ, ta có: 

2 2A C ACV V V             (11) 

Ta thấy:
2 2 AA C AC tdV // V // V ,V .R  . 

Khi đó:
A t t C Cd 2V .R R R    

2 t C 1

td

2 C 2

t 1 2

C

R (

R

R R )
R R R

R

   
 

  



 

 

    (12) 

Xét hệ bánh răng hành tinh truyền chuyển động 

quay đến trống lăn: 

Theo công thức Willis ta có: 

C 2 1

12

2

1

C 1

C

2 C

2

R R
i 1

R R

  
       








    (13) 

Như vậy, với kết cấu sử dụng hệ bánh răng hành 

tinh để truyền chuyển động, đảm bảo tốc độ quay của 

trống lăn ω2 > ωC.  

Thay công thức (13) vào (12) ta có: 

C C C t1

t 1 2

2

t

2

d

R RR
1 R R R

R R RR

 
   

    
  

 
    

    

 (14) 

Khi đó, khẳ năng làm nhẵn của bộ công tác nhiều 

trống lăn được xác định theo công thức: 

 td td

C t

C

2

Dh. 1 - h/D
S = v + ω R

v

R R Dh. 1 - h/D
    = v + 

R v

 


 
 
  

 
 

     (15) 

Khảo sát sự thay đổi của thông số S theo v và ωC 

với các thông số đầu vào: R1 = R2 = 0,05m; Rt = 0,06m; 

h = 0,02m; v = 0÷0,02 (m/s); ωC = 1÷3 (rad/s). Theo 

Hình 10, khi v giảm thì S tăng, khi ωC tăng thì S tăng. 

Đối chiếu với đồ thị (Hình 1), độ nhám của bề mặt bê 

tông xi măng có thể đạt cấp độ nhám 2-Ш. 

Khảo sát sự thay đổi của thông số S theo bán kính 

trống lăn Rt với các thông số đầu vào: R1 = R2 = 0,05m; 

Rt = 0,4 ÷ 0,8 (m); h = 0,02m; v = 0 ÷0,02(m/s); ωC = 

1rad/s. Trên Hình 11, khi Rt tăng thì S tăng. Tuy nhiên, 

Rt quá lớn dẫn đến kết cấu máy cồng kềnh, khối lượng 

trống lăn lớn, công suất máy tăng lên. 

3. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được công thức 

xác định thông số S làm cơ sở cho việc đánh giá khả 

năng làm nhẵn của các bộ công tác dạng trống lăn có 

chuyển động phức tạp. Khảo sát ảnh hưởng của bán 

kính trống lăn, các vận tốc làm việc v và vB của trống 

lăn đến khả năng làm nhẵn bề mặt bê tông xi măng 

cho thấy: 

- Thiết bị thi công có bộ công tác có kết cấu trống 

lăn chuyển động phức tạp có thể làm nhẵn đạt độ 

nhám cấp 3-Ш. Bộ công tác này đảm bảo độ mòn 

đồng đều của trống lăn, tăng khả năng làm nhẵn do 

tăng diện tích tiếp xúc giữa trống lăn với bề mặt bê 

tông xi măng.  

- Thiết bị thi công có bộ công tác sử dụng nhiều 

 

Hình 9. Hệ bánh răng hành tinh truyền chuyển động 

quay đến trống lăn  

 

Hình 10. Sự phụ thuộc S vào v và ωC 

 
Hình 11. Sự phụ thuộc S vào Rt  
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trống lăn có thể làm nhẵn đạt độ nhám cấp 2-Ш. Bộ 

công tác nhiều trống lăn chuyển động dạng cơ cấu 

hành tinh đảm bảo nâng cao độ êm dịu của máy. 

Như vậy, các bộ công tác trống lăn làm nhẵn bề 

mặt có S < 5m, thường được sử dụng để làm phẳng 

hỗn hợp bê tông tươi, bê tông có độ cứng thấp và trung 

bình. Độ nhám của bề mặt đạt được nhỏ hơn giới hạn 

dưới của cấp độ nhám 3-Ш. 
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Tóm tắt 

Khung xe tải nặng là bộ phận chính để nâng đỡ và 

giữ toàn bộ hàng hóa ổn định trong mọi điều kiện 

vận hành. Kết cấu khung phải đảm bảo độ bền và 

độ cứng vững để có thể chịu được các dao động, 

va đập gây ra khi di chuyển trên đường. Khung xe 

tải nặng thường có có dạng khung chịu lực có đặc 

điểm cồng kềnh và chiếm phần lớn tự trọng của 

xe. Hiện nay, xu hướng nghiên cứu thiết kế khung 

xe theo hướng giảm tự trọng của xe tải ngày được 

quan tâm giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu cũng 

như giảm phát khí thải. Việc cải tiến khung xe theo 

khía cạnh giảm khối lượng bản thân của khung 

vẫn phải đảm bảo công năng, độ bền và tuổi thọ 

của khung cũng như phương tiện. Nghiên cứu này 

trình bày đề xuất phương án giảm tự trọng của 

khung xe bằng cách cắt các lỗ giảm khổi lượng 

trên các dầm của khung. Việc xác định vị trí, kích 

thước các lỗ được đề xuất sau khi khảo sát trên 

một xe nguyên mẫu được sản xuất tại Việt Nam. 

các trường hợp cải tiển được đánh giá qua khảo 

sát độ bền khung xe bằng phương pháp phân tích 

phần tử hữu hạn. Thiết kế cải tiến bằng phương 

pháp này giúp giảm trọng lượng khung xe khoảng 

2,65%. 

Từ khóa: Xe tải nặng, khung xe, nhẹ, lỗ giảm khối 

lượng. 

Abstract 

The heavy-duty truck chassis frame is the major 

part supporting the entire cargo stable under all 

vehicle operating conditions. The vehicle frame 

must ensure strength and rigidity to be able to 

withstand vibrations and impacts that cause 

torsion, bending and oscillation while travelling 

on the road. Heavy-duty truck frame often has 

body-on-frame structure, which makes up the 

primary mass of the vehicle. Currently, the 

research and development on chassis frame tend 

to focus on reducing the self-weight of trucks in 

order to improve vehicle fuel efficiency as well as 

to cut down emission. Improving the chassis frame 

structure in terms of light-weight aspect while 

remaining its performance, durability and 

lifetime. This study proposes a method to reduce 

the weight of the chassis by creating holes on the 

frame member to reduce frame chassis weight. 

The location and size of holes are determined after 

analysing an existing truck manufactured in 

Vietnam. Proposed study cases were simulated 

and evaluated through numerical simulation 

using the finite element analysis method. The 

improved design in this paper help reducing the 

weight of the chassis by about 2,65%. 

Keywords: Heavy-duty truck, frame, lightweight, 

lightening hole. 

1. Giới thiệu 

Đối với ô tô tải nặng, khung xe được xem là bộ 

phận chịu lực chính và phần lớn sử dụng dạng khung 

chịu lực. Khung xe tải có kết cấu cồng kềnh, chiếm 

phần lớn khối lượng bản thân của xe, thường có dạng 

khung hình thang bao gồm hai dầm dọc chịu lực chính 

được liên kết với nhau bằng dầm ngang gia cường 

đảm bảo khả năng chịu tải. Hai dầm dọc của khung 

thường được chế tạo từ thép định hình chữ I, C hoặc 

hình hộp theo hết chiều dài toàn bộ khung.  

Xu hướng thiết kế khung gầm các dòng xe tải nặng 

đòi hỏi khả năng chịu tải trọng cao hơn và giảm trọng 

lượng bản thân hơn, đảm bảo tuổi thọ làm việc của 

phương tiện. Nước ta hiện nay có khoảng 45 doanh 

nghiệp sản xuất khung gầm, thân xe, thùng xe trong 

nền công nghiệp ô tô và có tỷ lệ nội địa hóa lớn nhất 

là đối với xe chuyên dụng đạt tỷ lệ 45- 55%, nhất là 

phương tiện vận chuyển hàng hóa chuyên dụng. Đối 

với công nghệ sản xuất khung xe trong nước hiện nay 

vẫn còn có hạn chế nhất định mặc dù vẫn đảm bảo 

được độ bền, an toàn trong vận hành, sử dụng. Tuy 
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nhiên, khung xe sát xi nhập khẩu hiện nay vẫn có 

nhiều ưu điểm hơn như kết cấu gọn nhẹ, có dạng kết 

cấu đặc biệt liền khối, tự trọng bản thân nhỏ, tải trọng 

cho phép lớn, tuổi thọ cao.  

Theo nghiên cứu của DuPont Automotive 

Technology, các nhà sản xuất ô tô tập trung vào trọng 

lượng nhẹ để đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải và 

hiệu ứng nhà kính, chẳng hạn tiêu chuẩn Tiết kiệm 

Nhiên liệu Trung bình Doanh nghiệp (CAFE) và khí 

thải gây hiệu ứng nhà kính (GHG) của hội Ủy ban An 

toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA). 

Khoan cắt lỗ giảm khối lượng trên khung ô tô đã 

được thực hiện từ rất sớm trên xe đua trong những 

năm 1920 và 1930. Các dầm dọc và dầm chéo khung 

gầm, các thành phần hệ thống treo, vỏ động cơ và 

thậm chí cả các thanh kết nối đều được khoan một loạt 

các lỗ, có kích thước gần bằng kích thước các dầm của 

khung mà không thực hiện lại bất kỳ tính toán ứng 

suất nào sau đó. 

Phương pháp triển khai lỗ giảm khối lượng cho xe 

tải hạng nhẹ đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của CAFE 

sử dụng hiệu suất mỏi làm mục tiêu thiết kế để tối ưu 

hóa khung xe tải hạng nhẹ trong công bố [1]. Để đáp 

ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của CAFE, các nhà sản 

xuất ô tô đang cố gắng giữ cho trọng lượng xe càng nhẹ 

càng tốt. Giảm trọng lượng trên khung là một nhiệm vụ 

đầy thách thức vì nó vẫn cần duy trì sức mạnh, độ an 

toàn và độ bền khi thực hiện. Nghiên cứu khác về việc 

giảm trọng lượng của khung xe loại khung vỏ liền thân 

trong chu kỳ thiết kế tạo ra các lỗ giảm tải trọng hoặc 

các loại bỏ phần trọng lượng không ảnh hưởng kết cấu 

của khung xe trong khi vẫn đảm bảo được tuổi thọ. Một 

nghiên cứu xác định vị trí các lỗ giảm tải trên khung xe 

tải nhằm giúp giảm trọng lượng của xe trong khi vẫn 

bảo toàn tính năng độ bền khung được đề xuất trong [2]. 

Vấn đề này đã được các kỹ sư nhà sản xuất ô tô Fiat 

Chrysler nghiên cứu từ rất sớm trên xe bán tải trình bày 

khái quát [3]. FCA đang nghiên cứu về các lỗ giảm khối 

lượng trên các thành phần kết cấu của khung xe để giảm 

tự trọng cho khung xe từ 3% đến 5% theo kết quả 

nghiên cứu mô phỏng ảo. Kích thước, hình dạng và vị 

trí các lỗ này có thể rất đa dạng và có thể áp dụng cho 

bất kỳ bộ phận nào của xe mà không làm giảm hiệu suất, 

tính năng, độ cứng và độ bền của toàn bộ xe.  

Việc nghiên cứu tìm các vật liệu mới nhằm giảm 

tự trọng của ô tô thì các kỹ sư ngành công nghiệp ô tô 

phải khám phá các giải pháp thay thế hiệu quả về chi 

phí và phát triển ô tô. Bài báo trình bày nghiên cứu đề 

xuất phương án giảm khối lượng bản thân khung xe 

tải nặng bằng cách tạo ra các lỗ trên các dầm ngang 

của khung xe tải nặng.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đảm bảo độ bền của khung xe tải thông thường 

chúng được thiết kế thừa bền dẫn đến tự trọng lớn, 

cồng kềnh,… Giảm khối lượng bản thân khung xe 

hiện đang là xu hướng được lựa chọn cho tính toán tối 

ưu kết cấu của khung xe. Quá trình thực hiện tối ưu 

thường tập trung vào các yếu tố làm giảm tự trọng dầm 

chính hệ thống khung và tăng khả năng chịu tải của 

chúng theo các hướng nghiên cứu sau: 

- Thay đổi vật liệu chế tạo khung; 

- Thực hiện khoan các lỗ giảm tải các khối lượng 

không cần thiết trên khung, giảm ứng suất gây ra lên 

các vùng nguy hiểm mà không ảnh hưởng đến độ bền; 

- Thay đổi chiều dày của dầm chính mà không làm 

giảm section modulus nhằm không thay đổi cấu trúc 

hoàn toàn hay giảm khả năng chịu tải của khung. 

Trong nghiên cứu này tập trung vào việc thực hiện 

nghiên cứu và đề xuất tạo các lỗ giảm khối lượng 

(lightening holes) trên các dầm của hệ khung. Lỗ giảm 

khối lượng được xem là một phần cấu trúc được sử 

dụng trong thiết kế cơ khí để làm cho cấu trúc nhẹ hơn.  

Các lỗ này thường có dạng hình tròn hoặc elip 

được cắt tại các vùng an toàn, không sinh ra ứng suất 

hay biến dạng trong quá trình hoạt động. Vị trí và kích 

thước lỗ phụ thuộc vào kết cấu, vật liệu, các mối lắp 

ghép với các bộ phận hay chi tiết khác như Hình 1. 

Trong thực tế, các thanh dầm ngang thường được 

khoét lỗ với số lượng và kích thước vị trí phải tùy theo 

kết quả khảo sát sơ bộ ứng suất sinh ra ở một số trạng 

thái nguy hiểm của toàn bộ khung xe.  

Trong thực tế, khi di chuyển dưới tải trọng nhất 

định trên đường có mấp mô các lực tổng hợp có thể 

làm cho khung bị uốn, xoắn hoặc va đập thì các lỗ này 

trở thành điểm yếu nhất của khung góp phần nhanh 

 

Nguồn: Fiat Chrysler Automobiles 

Hình 1. Các lỗ giảm tải trên khung xe  

hãng Fiat Chrysler 
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chóng làm khung nhanh bị phá hủy hơn. Theo khảo 

sát sơ bộ của nhóm nghiên cứu thì một số mẫu khung 

xe bán moóc chở container thời gian đầu sản xuất và 

lắp ráp tại Việt Nam sau một thời gian vận hành ngắn 

thì xuất hiện các vết nứt khu vực mối hàn giữa các 

dầm ngang và dầm dọc. Các khung xe sau khi cải tiến 

theo mẫu bằng cách khoét các lỗ giảm tải ở một số vị 

trí theo xe mẫu thì hiện tượng nứt khung hầu như 

không còn nữa. Để xác định được vị trí giảm tải cần 

phải khảo sát, phân tích phần tử hữu hạn mô hình ở 

các trường hợp tĩnh và động để xác định vùng ứng suất 

thấp để đề xuất phương án khoét lỗ.  

Các nghiên cứu sâu về phương pháp này hiện nay 

chưa có nhiều. Tuy nhiên qua các nghiên cứu, việc tạo 

các lỗ giảm khối lượng phải đảm bảo một số nguyên 

tắc sau: 

- Xác định vùng ứng suất thấp trên kết cấu để đề 

xuất phương án khoét lỗ nhằm đảm bảo không ảnh 

hưởng đến chức năng, độ cứng, độ bền của kết cấu; 

- Hình dáng các lỗ giảm khối lượng có thể là hình 

tròn, hình tam giác, hình elip hoặc hình chữ nhật và 

phải có các cạnh được bo tròn, tuyệt đối không có các 

góc nhọn; 

- Các lỗ phải cách xa khu vực mối hàn ít nhất 20mm 

để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất mỏi của mối hàn. 

Sau khi thực hiện tạo ra các lỗ giảm khối lượng, 

kết cấu khung mới sẽ cần phải được khảo sát, phân 

tích của mối hàn và kim loại gốc trong điều kiện vật 

liệu và tải ban đầu. Dựa vào các kết quả khảo sát, cần 

lặp lại để khắc phục các vấn đề phát sinh cũng như tìm 

các vị trí lỗ sáng mới và đạt được thiết kế được tối ưu 

hóa cho hiệu suất và trọng lượng. 

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp lỗ giảm khối 

lượng không có nhiều hạn chế, đặc tính mặt cắt trên 

các mối hàn vẫn giữ nguyên và nếu các lỗ này được 

đặt một cách hợp lý tại các khu vực không quan trọng, 

thì hiệu suất độ bền của khung có thể vẫn đảm bảo.  

Để thực hiện quy trình khảo sát và khoét lỗ giảm 

khối lượng trên khung xe, nghiên cứu sử dụng công 

cụ hỗ trợ máy tính (CAE) để khảo sát độ bền khung 

xe trước và sau khi thực hiện khoét lỗ nhằm giúp việc 

tiết kiệm chi phí và thời gian nghiên cứu, cụ thể là sử 

dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn (FEA) 

để khảo sát. Đối tượng nghiên cứu trong bài báo này 

sử dụng khung xe bán moóc sản xuất trong nước.  

Các phương án khoét lỗ cụ thể phụ thuộc vào kết 

quả khảo sát độ bền mẫu xe tham khảo nguyên bản và 

được dùng trong mô phỏng được thực hiện trong các 

phần tiếp theo của bài báo. Có hai phương án khoét lỗ 

giảm khối lượng được đề xuất trong nghiên cứu này. 

Phương án đầu tiên là khoan hai lỗ trên bốn dầm 

ngang chính của khung xe hiện có. Phương án thứ hai 

là cắt ba lỗ ở bốn dầm ngang chính như trong tùy chọn 

đầu tiên. Chi tiết số lượng, hình dáng, kích thước các 

lỗ cho các phương đề xuất khoét lỗ được mô tả chi tiết 

theo Bảng 1. 

Các sửa đổi về hình dạng dầm ngang của khung xe 

nguyên bản được thể hiện trong mô hình theo các 

Hình 4 và 5 cho hai phương án khoét lỗ giảm khối 

lượng trong nghiên cứu này. 

3. Mô hình 

Bài báo sử sụng kết cấu khung xe bán moóc chở 

container 40 feet, 2 trục được sản xuất tại Việt Nam 

như Hình 1 để mô phỏng và khảo sát. Khung xe bao 

Bảng 1. Các phương án tạo lỗ giảm khối lượng 

Phương án khảo sát Chi tiết 

Khung xe hiện tại 
Dầm ngang dạng 

tấm không cắt lỗ 

Khoan cắt 2 lỗ trên 4 dầm 

ngang chính (PA1) 
8 x 200 mm 

Khoan cắt 3 lỗ trên 4 dầm 

ngang chính (PA2) 
12 x 200 mm 

 

 

Hình 2. Xe bán moóc chở container 40 feet, 2 trục 

Bảng 2. Các thông số cơ bản khung SMRM 40 feeet, 

2 trục 

Tham số Giá trị 
Đơn 

vị 

Kích thước bao 

(DxRxC) 
12.500x2.480x1.520 mm 

Kích thước dầm dọc I 500x140x6x16 mm 

Kích thước dầm 

ngang đầu U 
270x170x6 mm 

Kích thước dầm 

ngang kép 
410x160x6 mm 

Kích thước dầm 

ngang cuối  
170x270x6 mm 

Khoảng cách trục 9.000+1310 mm 

Trọng lượng bản thân 4800 kg 

Trọng tải 27.200 kg 

Trọng lượng toàn bộ 32.000 kg 
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gồm 02 dầm dọc chịu lực chính và được liên kết với 

nhau bằng các dầm ngang. Đặc điểm khung này là các 

dầm ngang là thép dạng tấm ghép lại với nhau thông 

qua các mối hàn. 

Mô hình khung xe ban đầu được dựng thành mô 

hình CAD chính xác thông qua tài liệu kỹ thuật và đo 

đạc được trực tiếp trên khung xe thật. Thông số kỹ 

thuật cơ bản của khung được trình bày chi tiết trong 

Bảng 2.  

Sau đó, thực hiện chia lưới và thực hiện phân tích 

phần tử hữu hạn trong môi trường Hyperworks. nhằm 

phục vụ cho quá trình mô phỏng, mô hình đã đươc 

đơn giản hóa mô hình tính toán các cấu trúc hình học 

không ảnh hưởng tới giá trị ứng suất như các lỗ, loại 

bỏ các đinh tán. Coi như các thanh dầm dọc và dầm 

ngang liên kết tuyệt đối cứng qua các mối hàn. Các 

mối hàn được mô tả thông qua các phần tử chuyên 

dụng trong phần mềm để mô phỏng mối hàn. Các giá 

trị tải trọng là giá trị tải trọng định mức theo thông số 

kỹ thuật. Mô hình được xây dựng nhằm nghiên cứu 

khảo sát về độ bền khung, một số chi tiết phụ gắn lên 

khung nhưng không đóng góp vào độ cứng của khung 

khi chịu tải được giản lược. Phương thức xây dựng mô 

hình và trình tự thực hiện phân tích phần tử hữu hạn 

khung xe được mô tả chi tiết trong nghiên cứu [4] 

nhóm cùng tác giả.  

Mô hình chia lưới toàn bộ khung xe nguyên bản 

được thể hiện qua Hình 3. 

Từ mô hình khung xe nguyên mẫu, 2 phương án 

khoét lỗ giảm khối lượng được đề xuất và thể hiện qua 

Hình 4 và 5. 

4. Kết quả  

Các chế độ khảo sát đánh giá độ bền thông qua ứng 

suất, độ võng của kết cấu khung được thực hiện ở một 

số trạng thái đặc trưng như sau: 1) xe đầy tải đứng yên 

trên mặt đường phẳng; 2) xe đầy tải và khung xe bị 

xoắn khi bánh xe một bên cầu sau xe trên mấp mô cao 

20cm; 3) xe đầy tải và khung xe chịu uốn khi toàn bộ 

bánh xe cầu sau xe trên mấp mô cao 20cm. 

Trong phạm vi nghiên cứu, bài báo trình bày một 

số kết quả mô phỏng phân bố ứng suất tương đương 

(von Mises) và độ võng khung xe theo phương thẳng 

đứng. Kết quả khảo sát kết cấu khung xe nguyên mẫu 

cho thấy ứng suất và chuyển vị lớn nhất tập trung ở 

phần giữa hai dầm chính của khung, trong khi các dầm 

ngang nằm trong vùng ứng suất rất thấp.  

Theo Hình 6, kết quả khảo sát khung xe theo 3 chế 

độ khảo sát lần lượt được trình bày từ trái sang phải, 

cho thấy ứng suất phân bổ trên các dầm ngang của 

khung xe trong các trường hợp khảo sát đều nằm trong 

vùng ứng suất gần như bằng không. Đây là cơ sở để 

đề xuất phương án khoét lỗ nhằm đảm bảo không ảnh 

 

Hình 3. Xe bán moóc chở container 40 feet, 2 trục 

 

Hình 4. Dầm ngang khung SMRM được cắt 2 lỗ 

 

Hình 5. Dầm ngang khung SMRM được cắt 3 lỗ 

 

 

Hình 6. Ứng suất phân bổ trên các dầm ngang trên 

khung xe nguyên bản 

 

Hình 7. Ứng suất phân bổ trên các dầm ngang với 2 

lỗ giảm khối lượng 

 
Hình 8. Ứng suất phân bổ trên các dầm ngang 
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hưởng đến chức năng, độ cứng, độ bền của kết cấu.  

Kết quả phân bổ ứng suất và chuyển vị theo 

phương thẳng đứng trên các thanh dầm ngang theo các 

phương án đề xuất cắt lỗ giảm khối lượng được thể 

hiện qua Hình 7 và Hình 8. 

Qua các kết quả, các dầm ngang khi bị khoét lỗ 

hầu như cũng không chịu ứng suất hoặc rất thấp khi 

khung chịu xoắn và chịu uốn. Ngoài ứng suất, kết quả 

chuyển vị cho thấy ở trạng thái đầy tải trên đường 

bằng thì chuyển vị khi các dầm ngang bị khoét lỗ nhỏ 

hơn đối với khung xe nguyên bản cho thấy độ cứng 

của hệ khung xe tăng hơn sau khi khoét lỗ. Tại vùng 

tiếp giáp, xung quanh mối hàn, giữa dầm chính và 

dầm ngang cho thấy phân bố ứng suất có giá trị ứng 

suất trong các trường hợp khảo sát 1, 2 và 3 lần lượt 

nằm trong khoảng 19,4÷96,7 (Mpa), 67,2÷336,3 

(Mpa) và 36÷180 (Mpa) với dao động rất ít. Như vậy, 

việc tạo các lỗ giảm khối lượng trên các dầm ngang 

khung xe tải không ảnh hưởng đến tính năng và độ 

bền của kết cấu khung nguyên bản.  

Kết quả nghiên cứu việc tạo các lỗ giảm khối 

lượng giúp giảm tự trọng của xe được thể hiện chi tiết 

trong Bảng 3. Việc thực hiện tạo các lỗ giảm tải ở các 

dầm ngang trên khung xe tải nặng thì cơ bản không 

ảnh hưởng đến khả năng làm việc và độ bền cũng như 

độ cứng vững của khung xe và giúp giảm được tự 

trọng của xe nhằm hướng đến mục tiêu giảm tự trọng 

khung xe và giúp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 

5. Kết luận  

Nội dung nghiên cứu đề xuất có hiệu quả  

phương án cải tiến giúp giảm tự trọng của khung xe 

mang tính khả thi có thể ứng dụng vào quy trình thiết 

kế, sản xuất khung cho xe tải nặng nói chung sản xuất 

tại Việt Nam mà không thay đổi quá nhiều về mặt kết 

cấu hiện tại của khung xe. Bài báo tập trung   

phương pháp cải tiến theo hướng giảm khối lượng bản 

thân cấu trúc khung xe tải nhờ vào việc tạo ra các lỗ 

giảm tải trên các dầm ngang. 

Với các kỹ thuật CAE thích hợp được trình bày 

trong bài báo này, cách tiếp cận này có thể dễ dàng 

được tích hợp vào các quy trình thiết kế và phân tích 

trong nghiên cứu và phát triển kết cấu khung xe. Tuy 

nhiện, để đánh giá một cách chính xác hơn nữa thì cần 

phải thực nghiệm để kiểm chứng tính đúng đắn của 

mô hình. Hướng nghiên cứu tiếp theo đối với bài toán 

tối ưu hóa kết cấu khung xe có thể thực hiện theo 

hướng đa mục tiêu hoặc sử dụng phương pháp tô pô 

(topology). 
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Bảng 3. Kết quả giảm khối lượng khung xe với các 

phương án cải tiến 

Khung xe 

Khối 

lượng toàn 

bộ khung 

(kg) 

Khối lượng 

giảm (%) 

Xe nguyên bản 3.280  -  

Phương án cải tiến 1 3.245   1,75 

Phương án cải tiến 2 3.227  2,65 
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Tóm tắt 

Tích hợp thiết bị công tác dạng đầu cắt thay thế 

gầu xúc trên máy đào thủy lực gầu nghịch đã và 

đang được sử dụng rộng rãi trong thi công trong 

đó có công tác mở luồng. Việc nghiên cứu khả 

năng làm việc của các dạng thiết bị này trên máy 

đào là một nội dung quan trọng trong lớp các bài 

toán liên quan đến việc lắp các thiết bị thay thế 

lên máy đào để hoàn thiện tổ hợp máy theo các 

tiêu chí thiết kế, cũng như đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật và không gian làm việc khi thi công. Bài báo 

nghiên cứu vùng làm việc của bộ đầu cắt mở luồng 

khi tích hợp lên máy đào thuỷ lực với kết cấu cần 

hai đoạn. 

Từ khóa: Đầu cắt, vùng làm việc, cần hai đoạn, 

máy đào thủy lực, thiết bị mở luồng. 

Abstract 

Attaching drum cutter working equipment to 

replace bucket on backhoe hydraulic excavator 

has been widely used in construction including 

dredging task. The study of the working range of 

these types of devices on the excavator is an 

important content in the class of problems related 

to the installation of replacement equipment on 

the excavator to complete the machine according 

to either the designing criteria or the technical 

requirements and workspace during construction. 

The paper studies on changing the working area 

of the dredging drum cutter attached on an 

excavator with two-piece boom. 

Keywords: Drum cutter, working area, two-piece 

boom, backhoe hydraulic excavator, dredger. 

1. Đặt vấn đề 

Thiết bị công tác của máy đào dạng cần-tay gầu-

gầu xúc (hoặc bộ công tác đa năng khác) đã ra đời và 

tồn tại cùng với sự phát triển của các thế hệ máy đào 

từ dẫn động cơ khí đơn giản đến điều khiển điện điện 

tử hiện đại, điều này cho thấy tính ưu việt của dạng 

kết cấu tay máy này. Cùng với hệ thống di chuyển 

xích hoặc lốp có tính năng thông qua phù hợp với 

điều kiện thi công và kết cấu ưu việt của bộ công tác 

nguyên bản của máy đào cho phép việc triển khai và 

vận hành các bộ công tác đi kèm một cách linh hoạt 

để tiếp cận các dạng đối tượng thi công. Thêm vào 

đó việc chỉ dùng một máy đào cơ sở và thay thế sử 

dụng nhiều bộ công tác cùng một lúc cho phép nâng 

cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật cũng như đa dạng các 

phương án tổ chức thi công. 

Phạm vi làm việc hay với tới của máy đào là thông 

số xác định với một máy cụ thể. Tuy nhiên, khi lắp các 

thiết bị thay thế lên máy đào thì phạm vi công tác của 

tổ hợp thiết bị sẽ được mở rộng trên cơ sở phạm vi 

nguyên bản cộng với kích thước nối dài các khâu lắp 

thêm [1, 2]. Như vậy ngoài góc độ thêm khâu động, 

tăng phạm vi làm việc và tăng công năng của máy đào, 

thì việc điều khiển tổ hợp máy trở nên phức tạp hơn, 

độ ổn định của thiết bị, mức độ an toàn cho người và 

thiết bị xung quanh là những vấn đề hết sức phải lưu 

ý khi nghiên cứu tích hợp các thiết bị đa năng nói 

chung, và phương án lắp đầu cắt lên máy đào để thực 

hiện được chức năng với sâu của thiết bị cắt trên tổ 

hợp mở luồng là một trường hợp cụ thể. 

Với lý do nêu trên, bài báo tập trung nghiên cứu 

phạm vi làm việc của đầu cắt lắp trên máy đào thủy 

lực gầu nghịch cần hai đoạn sử dụng trên tổ hợp mở 

luồng hàng hải. Mục đích đặt ra là đánh giá sự thay 

đổi phạm vi làm việc của thiết bị và so sánh với kết 

cấu nguyên bản. 

2. Tích hợp đầu cắt lên máy đào cơ sở 

Thiết bị công tác của máy đào điển hình gồm các 

khâu cần, tay cần và gầu xúc liên kết với nhau bằng 

khớp bản lề O1, A1 và B1 (Hình 1). Các kích thước liên 

kết a1 = O1A1, a2 = A1B1, a3 = B1C1 và khả năng quay 

quanh các khớp liên kết (góc quay giới hạn): 

αa(=αad+αat), αb, αc sẽ quyết định đến phạm vi với tới 

của răng gầu xúc (C1). Tùy vào lĩnh vực sử dụng và 

công suất của máy mà thiết bị công tác có kích thước 
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dài a1, a2 và a3 thích hợp, các góc quay thì được chọn 

theo: αat = 40÷45o, αad = 45÷55o; αb = 95÷115o và αc = 

140÷160o [4]. Phạm vi làm việc của gầu xúc (Hình 1, 

gốc O là giao điểm của đường thẳng đi qua tâm quay 

sàn và nền máy đứng, gốc O1 (khớp quay chân cần 

máy) có hoành độ cách đoạn r0 và tung độ cao hơn 

khoảng H0) được xây dựng nhờ việc quay các kích 

thước liên kết theo các góc giới hạn theo nguyên lý 

làm việc của máy (chi tiết xem ở tài liệu [1, 5]). 

Đầu cắt phục vụ công tác mở luồng hàng hải có 

nhiệm vụ cắt phá vụn đất đá từ nền, tạo điều kiện cho 

thiết bị bơm hút dòng vật liệu ra khỏi luồng hàng hải 

[5]. Kết cấu đầu cắt dạng trống ngang ở Hình 2 là một 

dạng kết cấu rất phổ biến. Để tăng phạm vi với tới của 

bộ công tác dạng đầu cắt phục vụ công tác mở luồng, 

đặc biệt là nhu cầu với sâu, thiết bị công tác của máy 

đào được lựa chọn là dạng hai đoạn cần [7]. Như thể 

hiện trên Hình 3, máy đào cơ sở được lựa chọn có bộ 

công các hai đoạn cần (gồm 01 đoạn cần phụ) và các 

khâu cần I và tay gầu có kích thước dài hơn so với 

máy đào thông thường ở Hình 1. Khi tích hợp bộ công 

tác mới này, máy đào có thể làm việc độc lập ở vùng 

nước nông, hoặc đặt trên các phương tiện nổi để thi 

công mở luồng hàng hải. 

Như vậy, khi tích hợp đầu cắt lên máy đào cần hai 

đoạn, kích thước các khâu động và số lượng khâu 

động tăng lên sẽ dẫn đến hình dáng và kích thước của 

vùng làm việc có nhiều thay đổi. Chi tiết sẽ được đề 

cập trong phần còn lại của bài báo. 

3. Xác định vùng làm việc của đầu cắt  

Để xác định vùng làm việc của tổ hợp thiết bị, bài 

báo sử dụng phương pháp biến đổi Denavit - 

Hartenberg (D-H) [6] để tìm sự phụ thuộc của toạ độ 

điểm quan tâm trên khâu công tác theo các dịch 

chuyển của khâu dẫn động. Ở đó, quan hệ vị trí giữa 

hai khâu kế tiếp nhau được thể hiện bởi các tham số 

khớp. Với bài toán không gian, vị trí hệ toạ độ khớp 

(Oxyz)i đối với hệ toạ độ khớp (Oxyz)i-1 được xác dịnh 

bởi 4 thông số D-H gồm i, ai, di và i (chi tiết tham 

khảo Chương 3 tài liệu [3]). 

Không mất tính tổng quát, bài báo chỉ xem xét bài 

toán phẳng (cơ cấu quay sàn không làm việc). Xem  

máy đào là cơ hệ gồm 5 vật (khâu) rắn tuyệt đối: 

 

Hình 1. Sơ đồ xác định vùng làm việc của gầu xúc 
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Hình 2. Đầu cắt mở luồng dạng trống ngang 

 

Hình 3. Sơ đồ liên kết các khâu động của thiết bị 

công tác của máy đào cần hai đoạn khi lắp đầu cắt 

Bảng 1. Các tham số Denavit - Hartenberg của cơ hệ 

Khâu i ai di i 

1 0 a1(O1O2) 0 1 

2 0 a2(O2O3) 0 2 

3 0 a3(O3O4) 0 3 

4 0 a4(O4Q) 0 4 
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khung gầm-cabin (0); cần máy I (1); cần máy II (2); 

tay gầu (3) và đầu cắt (4). Các khâu liên kết với nhau 

bằng khớp bản lề Oi (liên kết khâu i-1 với khâu i, với 

i = 14). Để quan sát chuyển động của cơ hệ, ta gắn 

vào cơ hệ một hệ toạ độ đề các cố định O1x1y1z1 có 

gốc tại trục quay toa của máy đào. Các hệ toạ độ 

O2x2y2z2, O3x3y3z3 và O4x4y4z4 có gốc gắn tại các 

điểm liên kết giữa các khâu của máy và thiết bị cắt 

(chú ý Oizi đều vuông góc với mặt phẳng thể hiện). 

Sử dụng các tham số D-H của cơ hệ được liệt kê 

trong Bảng 1, ta xác định được các ma trận chuyển  

hay ma trận của phép biến đổi D-H giữa khâu (i) và 

khâu (i-1) với i = 14: 

cos -cos sin sin sin cos

sin cos cos -sin cos sin
=

0 sin cos

0 0 0 1

i i i i i i i

i i i i i i i i
i-1

i i i

a

a
D

d

     

     

 

 
 
 
 
 
  

 (1) 

Theo đó ma trận biến đổi của khâu 4 (đầu cắt) với 

hệ tọa độ cố định được tính theo công thức sau: 




44
0 11

i
ii

D D      (2) 

Thay thế các ma trận thành phần ở công thức (1) 

và công thức (2), nhận được kết quả sau:  
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Do vậy, toạ độ tâm trục trống cắt Q được tính: 
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4
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c

s

Q o ii
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x r a

y H a
       (4) 

Từ giới hạn các góc i =[i
L

 i
U] với i =14, chúng 

ta có thể xác định được vùng làm việc của đầu cắt theo 

phương pháp tương tự như sơ đồ trên Hình 1. Chi tiết 

thông số đầu vào và các kết quả tính toán liên quan sẽ 

được trình bày ở phần sau. 

4. Kết quả và nhận xét 

Để thể hiện kết quả tính toán, bài báo lựa chọn máy 

đào cơ sở là máy Hitachi EX400LC-5 [7] và đầu cắt 

MB-R800 với một số thông số chính như sau: 

(i) Máy đào cần một đoạn: a1 = 7,253m, a2 = 3,051m, 

a3 = 1,551m, 1  = [-55o 60o], 2  = [0o 160o], 3 = [40o 

150o]; 

(ii) Máy đào cần hai đoạn: a1 = 10,951m, a2 = 

2,756m, a3 = 8,832m, a4 = 1,492 m, 1 = [-45o 45o], 

2 = [0o 90o], 3 = [0o 110o], 4 = [0o 150o]; 

(iii) Đầu cắt: đường kính trống cắt rc = 300mm và 

kích thước O4Q = 1,492m (với Q là tâm trống cắt). 

Cụ thể, đường bao vùng làm việc gồm 9 cung tròn 

được liệt kê trong Bảng 2 (ABCDEFGHIA) và minh 

hoạ bằng đường bao kín trên Hình 4. Riêng đối với 

cung DEF cần lưu ý, tuỳ vào kích thước tương đối của 

các khâu mà giá trị  được lựa chọn cho phù hợp (với 

trường hợp khảo sát,  = 0,95). Một điểm bất kỳ nằm 

trong đường bao kín trên được xác định bằng việc cho 

các giá trị góc quay khâu dẫn bất kỳ trong khoảng giới 

hạn [i
L

 i
U]. Mỗi bộ giá trị của 4 góc quay i với i = 

14 sẽ xác định một điểm nằm trong vùng làm việc (thể 

hiện bằng dấu chấm tròn trên Hình 4). 

Từ kết quả nhận được trên Hình 5 có thể thấy rằng, 

vùng làm việc của thiết bị đã thay đổi rất lớn khi thay 

đổi bộ công tác và kết cấu cần - tay gầu. Lưu ý rằng 

để đơn giản các đồ thị vùng làm việc của đầu cắt được 

Bảng 2. Xác định cung đường bao vùng làm việc 

Cung 1 2 3 4 

1 (AB) [1
U

 1
L] 2

L 3
L 4

L 

2 (BC) 1
L [2

L
 2

U] 3
L 4

L 

3 (CD) 1
L 2

U [3
L

 .3
U] 4

L 

4 (DE) [1
L

 1
U] 2

U 3
U 4

L 

5 (EF) 1
U 2

U [3
U

 3
U] 4

L 

6 (FG) 1
U 2

U 3
U [4

L
 4

U] 

7 (GH) 1
U [2

U
 2

L] 3
U 4

U 

8 (HI) 1
U 2

L [3
U

 3
L] 4

U 

9 (IA) 1
U 2

L 3
L [4

L
 4

U] 

 
Hình 4. Vùng làm việc của đầu cắt trên máy đào 
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vẽ trên cơ sở tâm trống cắt, với bán kính trống cắt rc 

thì điểm với tới của răng cắt có phạm vi mở rộng thêm 

0,3m ra phía ngoài (thể hiện bằng các đường tròn nhỏ 

trên dọc theo biên vùng làm việc Hình 5). Trên đó, 

vùng làm việc của gầu xúc được thể hiện bằng đường 

bao đứt, trong khi vùng tô màu thể hiện phạm vi làm 

việc của đầu cắt. Tỷ lệ thay đổi của một số tham số 

của hai vùng làm việc được trình bày tại Bảng 3. Hai 

thông số quan trọng là tầm với xa (R1max) và chiều sâu 

(H1max) với tới của răng đầu cắt đều có giá trị lớn gần 

gấp hai lần giá trị toạ độ làm việc đỉnh răng gầu. 

Thông số diện tích vùng làm việc (Sw) tăng đến 3,84 

lần và cơ bản nằm ở phần thấp hơn mặt bằng máy 

đứng. Điều này rất phù hợp cho khả năng hoạt động 

của đầu cắt phục vụ mở luồng khi sử dụng cần hai 

đoạn. Việc tăng chiều dài các khâu đã dẫn đến thu 

hẹp vùng với cao gần vị trí đứng máy, điều này sẽ 

ảnh hưởng tới khả năng với của một số dạng thiết bị 

đa năng khác thao tác cao hơn mặt băng máy đứng. 

 

Hình 5. So sánh vùng làm việc của đầu cắt (tô màu) 

và gầu xúc (nét đứt) lắp trên máy đào 

 
Hình 6. Vùng làm việc của đầu cắt khi thay đổi kích thước cần I (a), cần II (b), tay gầu (c) và đầu cắt (d): đường 

nét liền ứng với ai như ở Hình 5, nét đứt mảnh/đậm ứng với khi giảm 0,75 /tăng 1,25 một trong 4 giá trị ai. 

 

Bảng 3. Các thông số chính của vùng làm việc và tỷ 

lệ thay đổi khi thay gầu xúc bằng đầu cắt 

Tham số 
Gầu 

xúc 

Đầu cắt 
Tỷ lệ thay 

đổi 

Rmax (m) 12.20 24.38 1.99 

H1max (m) 9.18 19.53 2.13 

H3max (m) 11.56 18.29 1.58 

Sw (m2) 155.72 597.42 3.84 
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Việc mở rộng vùng làm việc ở hai khu vực cần phải 

được kiểm soát gồm: (i) vùng với sâu ở phía dưới 

phần đứng chân của máy đào để tránh va chạm với cọc 

định vị của phao nổi, và (ii) vùng với cao ở ngay sát 

phần thân cần để đầu cắt không va vào cần máy I. 

Có thể nói rằng, khi thay đổi các kích thước liên 

kết giữa các khâu ai hoặc giới hạn chuyển động của 

khâu dẫn i (hành trình của các xy lanh công tác) đều 

sẽ ảnh hưởng đến vùng làm việc. Tiếp đến, chúng tôi 

sẽ nghiên cứu sự ảnh hưởng khi điều chỉnh kích thước 

dài của các khâu khi các góc giới hạn không đổi. Kết 

quả khảo sát trên Hình 6a đến Hình 6d trình bày lần 

lượt sự thay đổi vùng làm việc của đầu cắt khi thay 

đổi từ a1 đến a4. Ở từng hình thành phần, đường đứt 

mảnh cho giá trị kích thước giảm còn 75% và đường 

đứt đậm cho giá trị tăng 125% kích thước ban đầu 

(máy cần hai đoạn). Nhìn chung, khi thay đổi kích 

thước cần II và kích thước dài của đầu cắt (Hình 6b và 

6d), vùng làm việc thay đổi không đáng kể. Ngược lại, 

khi thay đổi kích thước cần I và tay gầu, vùng làm việc 

sẽ thay đổi khá lớn về kích thước và vị trí. Với cần I, 

vùng làm việc có xu hướng giảm và tăng tầm với, 

trong khi tay gầu khiến cho vùng làm việc thu hẹp và 

phát triển đều các hướng (tương ứng với kích thước 

75% và 125%). Việc sử dụng tay gầu ngắn sẽ làm tăng 

khả năng với cao gần chân máy. Điều này rất tương 

đồng với kết quả nghiên cứu [1, 8] khi chỉ tăng kích 

thước liên kết tổng cộng của cần I và II. 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày nội dung tích hợp đầu cắt thay 

thế gầu xúc trên máy đào thủy lực cần hai đoạn phục 

vụ công tác mở luồng. Các kết quả thu được cho thấy 

vùng phạm vi làm việc của bộ công tác đã thay đổi cơ 

bản so với máy nguyên bản khi thay thế gầu xúc bằng 

đầu cắt. Cụ thể, nhận thấy rằng việc tăng kích thước 

và số lượng khâu động với việc sử dụng kết cấu cần 

hai đoạn đã đạt được mục đích máy mở rộng vùng làm 

việc xuống phía dưới mặt bằng máy đứng, rất phù hợp 

cho nhu cầu của công tác mở luồng. Tuy nhiên, cần 

phải kiểm soát vùng làm việc không an toàn của đầu 

cắt. Sự thu hẹp khả năng với cao của những bộ công 

tác khác (búa hoặc kìm phá dỡ) ở khu vực gần vị trí 

đứng là điểm hạn chế khi sử dụng dạng cần hai đoạn 

đề cập. 

Hướng nghiên cứu tiếp là xét đến bài toán động 

học cho việc xác định mối liên hệ giữa dịch chuyển 

của các xy lanh thuỷ lực và tốc độ di chuyển đầu cắt 

cũng như chiều dày phoi cắt vệt cắt. Thêm vào đó, 

trong khai thác cần xem xét điều kiện ổn định và khả 

năng an toàn của thiết bị ở vùng mở rộng và phải kể 

đến khối lượng tích hợp thêm và lực tương tác của nó 

với môi trường khi không cố định hay neo máy với 

nền hay sàn công tác. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả mô phỏng từ trường và 

tính toán mômen phanh của phanh sử dụng dầu từ 

trường (MRF). Một mô hình phanh sử dụng dầu 

từ trường đã được thiết kế, mô phỏng và tính toán 

lực phanh tạo ra. Mô hình phanh gồm: Hai rotor, 

một stator với sáu cuộn dậy quấn trên và hai lớp 

dầu nằm giữa rotor và stato. Từ mô hình 3D thì 

xây dựng mô hình phần tử hữu hạn và giải bài 

toán từ tường trong môi trường 3D - từ trường của 

phần mềm FLUX. Từ những kết quả cường độ từ 

trường, mật độ từ thông sẽ tính toán mômen phanh 

dựa trên công thức Bingham của dầu từ trường. 

Tổng kết, nghiên cứu này đã mô phỏng từ trường 

của phanh và tính toán mômen phanh đối những 

loại dầu từ trường khác nhau. 

Từ khóa: Dầu từ trường (MRF), phanh từ trường 

(MRB), FLUX. 

Abstract 

The paper presents the results of magnetic field 

and braking torque using Magnetorheological 

Fluid (MRF). A Magnetorheological Brake 

(MRB) was designed, simulated and calculated 

the generated braking torque. The MR brake 

model consists of: two rotors, a stator with six 

upper winding and two MRF layers between the 

rotors and stator. From the 3D model, a 3D finite 

element electromagnetic model of MRB was built 

and simulated by FLUX software. From the results 

of the magnetic field strength, the magnetic flux 

density will calculate the braking torque based on 

the Bingham Rheological model of MRF. 

Summary, this study simulated the magnetic field 

of the MR Brake and calculated the braking 

torque for different MRFs. 

Keywords: Magnetorheological Fluid (MRF), 

magnetorheological Brake (MRB), FLUX. 

 

1. Tổng quan nghiên cứu 

Dầu từ trường (MRF) được phát hiện và nghiên 

cứu đầu tiên bởi Jacob Rabinow tại Cục Tiêu chuẩn 

Quốc gia Hoa Kỳ vào cuối những năm 1940 [1]. Theo 

nhiều nghiên cứu và tài liệu, dầu từ trường (MRF) là 

một loại vật liệu thông minh có trạng thái pha có thể 

thay đổi nhanh chóng và thuận nghịch từ chất lỏng có 

độ nhớt thấp sang chất bán rắn trong một từ trường có 

kiểm soát. Thông thường, chất lỏng MR bao gồm các 

hạt sắt từ hoặc thuận từ mềm (0,03 ~ 10 μm) phân tán 

trong chất lỏng. Hiện nay, càng có nhiều nghiên cứu 

về MRF và ứng dụng của dầu. Có nhiều ứng dụng 

MRF như: giảm chấn, ly hợp, giá đỡ, rô bốt, xúc giác 

và phanh. Ví dụ, Liu và cộng sự đã nghiên cứu “Phân 

tích và mô phỏng rung động của máy công cụ dựa trên 

giảm chấn từ trường” [2]. Jing và Shubua đã đưa ra 

“Phân tích mômen phanh của phanh dầu từ trường 

dạng đĩa” [3]. Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu khác 

về dầu từ trường (MRF). 

Trong một thiết kế khác, phanh sử dụng dầu từ 

trường với nhiều cực điện từ đã được sử dụng thay cho 

thiết kế phanh một cực thông thường. Mặc dù phanh 

một cực có cấu tạo đơn giản và dễ chế tạo nhưng hiệu 

quả phanh của nó không cao. Hình 1 thể hiện phanh 

sử dụng dầu từ trường với 1 lớp dầu và 6 cực từ cách 

đều nhau. 

 

 

Hình 1. Phanh sử dụng dầu từ trường 1 lớp dầu 
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Khi chất lỏng MR được sử dụng như một cơ cấu 

chấp hành có thể điều khiển được trong các thiết bị 

ứng dụng, ứng xử của chất lỏng được phân loại thành 

bốn chế độ khác nhau: Chế độ chảy, chế độ ép, chế độ 

kẹp và chế độ cắt. Trong chế độ cắt, thông thường 

người ta cho rằng một trong hai bộ phận kích hoạt từ 

trường có thể tự do dịch hoặc xoay so với bộ phận kia. 

Trong nghiên cứu này, dầu từ trường được sử dụng ở 

chế độ cắt cho phanh MR. 

2. Thiết kế phanh từ trường nhiều cực và sử 

dụng hai lớp dầu từ trường 

Để tạo ra một từ trường để điều khiển mômen xoắn, 

sáu cuộn dây được đặt trên sáu cực stator của phanh. 

Dầu từ trường (MRF) bao gồm hai lớp, một lớp nằm 

giữa rotor bên trong và stator và lớp kia nằm giữa 

vòng phân cách hình trụ và rotor bên ngoài. Dưới đây 

là mô hình thiết kế 3D của phanh sử dụng dầu từ 

trường đa cực và hai lớp dầu từ trường trên phần mềm 

thiết kế 3D NX. 

Vì vậy, nó được gọi là phanh nhiều cực, mục đích 

chính là cải thiện mômen xoắn của phanh. Bên cạnh 

đó, vòng ngăn cách hình trụ ngăn chặn sự rò rỉ dầu từ 

trường có thể chảy vào bên trong cuộn dây. Những 

thông số cơ bản của một phanh sử dụng dầu từ tường 

với sáu cực và hai lớp dầu đã đưa ra trong Bảng 1.  

 

 

3. Xây dựng bài toán và phương pháp tính 

mômen phanh 

Từ mẫu thiết kế 3D trên phần mềm NX, mô hình 

được đưa vào môi trường 3D - từ trường của phần 

mềm FLUX để thiết lập bài toán. 

Sử dụng Meshgems của Voronoi-Delaury để chia 

lưới mô hình, lưới được sử dụng ở đây là lưới tetra. 

Một tứ diện đều có 4 đỉnh, 6 cạnh và được giới hạn 

bởi 4 mặt giác.  

 

 

Hình 2. Ứng dụng cắt trong dầu từ trường 

 

Hình 3. Thiết kế mô hình 3D phanh sử dụng dầu từ 

trường trên phần mềm NX 

Bảng 1. Thông số cơ bản của thiết kế phanh 

Thông số thiết kế Giá trị (mm) 

Bán kính rotor trong  22 

Bề dày lớp dầu từ trường bên trong  0,5 

Bán kính stator  43,5 

Bề dày lớp dầu từ trường bên ngoài  0,5 

Bán kính rotor ngoài  50 

Độ dày cực  15 

Khe hở lắp thanh chữ T  5 

Chiều dài phanh  75 

 

 

Hình 4. Mô hình chia lưới trên phần mềm FLUX 

 

Hình 5. Mô hình chia lưới môi trường xung quanh 
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3.1. Vật liệu  

Thép từ tính 1018: 

Theo tham khảo cùng với xem xét chi phí vật liệu và 

khả năng gia công, thép 1018 sẽ được lựa chọn để gia 

công cho phanh sử dụng dầu từ trường. Loại thép này hỗ 

trợ làm tăng cường độ từ trường cho lớp dầu phanh.  

Hơn thế nữa, thép này có đặc tính thông dụng khác 

như là: nhiệt và đặc tính cấu tạo. Thép này sẽ được sử 

dụng để gia công những chi tiết: Rotor trong và ngoài, 

stator.  

Bên cạnh đó 6 thanh nhôm chữ T đã được lắp đặt 

ngăn cách giữa 2 cuộn dây cạnh nhau. Hiện tượng này 

ảnh hưởng đến từ trường phanh. Vì nhôm là vật liệu 

có tính chất cách từ, giá thành hợp lý cùng với đó thì 

nhôm là vật liệu có sẵn trên thị trường.  

Dầu từ trường: 

Dầu từ trường của hãng Lord được chia làm 3 

nhóm chính: Ứng suất chảy thấp, trung bình và cao. 

Một trong những thông số quan trọng của dầu từ 

trường trong ứng dụng cắt này là ứng suất chảy theo 

từ trường cấp vào. Tùy thuộc vào từng ứng dụng và 

mục đích yêu cầu phanh, những thông số như: độ nhớt 

dầu khi không có từ trường, ứng suất chảy, đặc tính từ 

trường, độ dẫn nhiệt và hệ số giãn nở nhiệt. Trong 

Bảng 3 đưa ra những thông số quan trọng của 4 loại 

dầu khác nhau (MRF-122EG, MRF-126LF: Ứng suất 

chảy thấp; MRF-132DG: Ứng suất chảy trung bình và 

MRF-140BC: Ứng suất chảy cao) [5]. Với những kết 

cấu và ứng dụng khác nhau thì sử dụng những loại dầu 

từ trường khác nhau. Đối với phanh sử dụng dầu từ 

trường thì thông số ứng suất chảy ảnh hưởng trực tiếp 

đến mômen phanh. 

3.2. Tính toán mômen phanh 

Trong nghiên cứu này, có 4 loại dầu (MRF-

122EG; MRF-122LF; MRF-132DG and MRF-

140BC) được sử dụng để đưa vào mô phỏng và tính 

toán. Ứng xử của dầu từ trường được thể hiện trong 

ứng dụng mô hình ứng xử của Bingham [6]. Công 

thức Bingham là công thức đơn giản để mô tả ứng xử 

của dầu từ trường. Ứng dụng trong trường hợp ứng 

suất cắt: 

τ = τγ + η.γ                (1) 

Trong đó: τ là ứng suất cắt tổng, τγ là ứng suất chảy 

theo từ trường đặt vào và phụ thuộc vào cường độ từ 

trường HMR trong chất lỏng, η là độ nhớt của dầu từ 

trường khi không có từ trường tác dụng và γ là tốc độ 

cắt của phanh sử dụng dầu từ trường ở chế độ cắt. Để 

đơn giản hóa việc phân tích mômen xoắn, các đặc tính 

ứng suất cắt trong lớp dầu từ trường được tạo ra, 

mômen phanh có thể được tính toán bằng từ thông đi 

qua lớp dầu từ trường theo phương vuông góc. Khi 

một dòng điện đầu vào bên ngoài được đặt vào các 

cuộn dây, từ thông xuất hiện. Trong phanh sử dụng 

dầu từ trường được đề xuất này, mômen xoắn phanh 

(TMR) được tạo ra bởi một lớp dầu từ trường có thể 

được xác định như sau: 

Bảng 2. Thông số lưới của mô hình 

Thông số Số lượng phần tử 

Nodes 390.083 

Phần tử đường 55.069 

Phần tử mặt phẳng 499.588 

Phần từ thể tích 2.224.810 

 

 

 
Hình 6. Đường cong B-H của vật liệu thép 1018 

 

Bảng 3. Đặc tính của một số loại dầu từ trường trên thị trường [5] 

Đặc tính dầu MRF-122EG MRF-126LF MRF-132DG MRF-140BC 

Hạt mang theo Hydrocacbon Hydrocacbon Hydrocacbon Hydrocacbon 

Khối lượng riêng (g.cm-3) 2,28 ÷ 2,48 2,64 ÷ 2,84 2,95 ÷ 3,15 3,75 ÷ 3,95 

Ứng suất chảy ở 100 kA.m-1 (kPa) 22 30 30 29 

Ứng suất chảy ở 200 kA.m-1 (kPa) 32 39 44 50 

Độ nhớt (mPa) 0,042 ± 0,020 0,070 ± 0,020 0,112 ± 0,02 0,1140 ± 0,040 

Nhiệt độ hoạt động (°C) -40 ÷ 130 -40 ÷ 130 -40 ÷ 130 -40 ÷ 130 

Độ dẫn nhiệt (W.m-1.°C-1) 0,21 ÷ 0,81 - 0,25 ÷ 1,06 - 

Hệ số giãn nở nhiệt 0÷50°C 6,5 x 10-4 - 5,5 × 10-4 - 
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TMR = 𝑅𝑀𝑅
2 ∫  𝜏𝑑𝐴𝑀𝑅   

𝐴𝑀𝑅
         (2) 

TMR = 𝑅𝑀𝑅
2 ∫ 𝜏γ𝑑𝐴𝑀𝑅𝐴𝑀𝑅

+
2𝜋𝜂ⲱ𝓏

𝑔
𝑅𝑀𝑅

3   (3)             

Trong đó: AMR là vùng chất lỏng từ trường hoạt 

động. RMR là bán kính lớp dầu từ trường. z là chiều dài 

của phanh xét, 𝜔 là tốc độ quay của phanh và 𝑔 là 

bề dầy khe hở chứa dầu từ trường. Tổng mômen 

phanh của phanh MR (Tbt) có thể được tính bằng tổng 

mômen xoắn phanh (TMR) và mômen ma sát sinh ra từ 

các bộ phận làm kín và chịu lực trong phanh MR (Tfr):  

      Tbt = TMR + Tfr               (4)                                     

Vì cấu tạo phanh sử dụng dầu từ trường gồm có 

hai lớp dầu: Lớp dầu trong và lớp dầu ngoài nên tổng 

mômen phanh bằng tổng mômen phanh của lớp trong 

và lớp ngoài: 

Tbt = (𝑅𝑀𝑅𝑖
2 + 𝑅𝑀𝑅𝑜

2 ) ∫ ∫ 𝜏γ𝑑𝜃𝑑𝓏
2𝜋

0

𝓏

0
+

       
2𝜋𝜂ⲱ𝓏

𝑔
(𝑅𝑀𝑅𝑖

3 + 𝑅𝑀𝑅𝑜
3 ) + Tfr        (5) 

Trong đó: Tbt là tổng mômen phanh của phanh MR, 

TMRi và TMRo là mômen phanh của dầu từ trường bên 

trong và bên ngoài, Tfr là mômen ma sát sinh ra từ các 

bộ phận làm kín và chịu lực trong phanh. RMRi, AMRi là 

bán kính và vùng làm việc của lớp chất lỏng từ trường 

bên trong. RMRo, AMRo là bán kính và vùng làm việc 

của lớp chất lỏng MR bên ngoài.  

4. Mô phỏng và phân tích  

Trong bài báo này sẽ đưa kết quả của vùng từ 

trường tập trung, phân bố từ thông và mômen phanh 

ở các loại dầu khác nhau đã liệt kê trong Bảng 3. Dòng 

điện cấp vào cuộn dây từ 0A đến 3A với bước nhảy là 

0,5A mỗi lần. Phần mềm FLUX là một trong những 

phần mềm được sử dụng cho vấn đề từ tính ở nhiều 

khía cạnh: 2D, Skew, 3D và PEEC. Dựa trên cấu trúc 

của phanh nhiều cuộn dây hai lớp dầu từ trường, nên 

áp dụng điều kiện biên cho mô hình. Sau khi mô 

phỏng từ trường bằng phần mềm FLUX, các kết quả 

được phân tích: cường độ từ trường, mật độ từ thông 

và mômen phanh.  

4.1. Cường độ từ trường  

Cường độ từ trường là một trong những thông số 

quan trọng để chuyển đổi ứng suất chảy, từ đó có thể 

tính toán mômen phanh theo công thức (5). Hình 7 

cho thấy cường độ từ tính đặc biệt của tất cả các bộ 

phận phanh MR: Stator, rotor, thanh nhôm hình chữ T, 

lớp cách stator và rotor và 2 lớp chất lỏng MR. Cường 

độ từ trường cực đại đạt 116,3kA.m-1 tại dòng điện 3A. 

Đường sức từ ở 2 cuộn dây gần nhau: Từ trong 

cuộn dây 1 đi vuông góc với dầu từ trường, ra rotor 

ngoài và quay lại đi vào cuộn dây 2 bên cạnh theo 

chiều đi ngược lại. Tạo thành 1 vòng khép kín từ thông. 

Với thiết kế phanh dầu từ trường đa cực từ có 

cường độ từ trường lớn hơn mà còn về diện tích tiếp 

xúc và tạo ra mômen phanh hiệu quả hơn.  

Hình 8 thể hiện vùng phân bố từ trường trên lớp 

dầu của phanh sử dụng dầu từ trường ở cả lớp trong 

và lớp ngoài. Từ trường được chia làm 3 vùng chính 

là: Vùng từ trường lớn, vùng từ trường trung bình và 

vùng từ trường thấp. Phân bố không đều theo chiều 

dọc của một cuộn dây, cường độ từ trường lớn nhất 

tập trung ở đầu đỉnh cuộn dây thì ở đây cường độ được 

bổ sung ở cả hai phía của cuộn dây (theo chiều dọc và 

chiều ngang). Tiếp theo đó sẽ giảm dần về phía giữa 

cuộn dây, được thể hiện màu xanh nhạt. Vị trí ở trên 

đỉnh và chân thanh nhôm chữ T thì có cường độ nhỏ 

là vì nhôm là vật liệu dẫn từ thấp và cùng với đó 

đường sức từ tại đây ít tập trung. 

4.2. Mômen phanh 

Mômen phanh của cơ cấu phanh này phụ thuộc 

vào rất nhiều yếu tố như là: kết cấu phanh, các thiết bị 

lắp ráp kèm theo và dòng điện cuộn dây. Một trong 

 

Hình 7. Cường độ từ trường của phanh 

 

Hình 8. Phân bố từ trường trên lớp dầu từ trường 
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những yếu tố quan trọng khác nữa đó là loại dầu từ 

trường được sử dụng trong phanh này. Trong bài toán 

thì sẽ tính toán cho 4 loại dầu từ trường sau: MRF-

122EG, MRF-126LF, MRF-132DG và MRF-140BC. 

Hình 9 thể hiện mômen phanh khi thay đổi dòng 

điện cấp vào của 4 loại dầu từ trường khác nhau. 

Trong các loại dầu nói trên thì dầu MRF-132DG sẽ 

tạo ra mômen phanh tốt nhanh khi ở dòng điện 3A vào 

khoảng 7,56N.m. Và dầu sinh ra mômen thấp nhất là 

MRF-122EG là 5,07N.m. Đối với dầu MRF-126LF 

thì tại các thời điểm dòng điện từ 0,75A đến 2,5A đều 

sinh ra mômen lớn hơn các loại dầu còn lại nhưng khi 

tăng dòng thì mômen lại tăng chậm.  

5. Kết luận 

Ứng dụng của dầu từ trường đang là vấn đề được 

rất nhiều nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu. Trong 

bài báo này đã đưa ra một kết cấu phanh có 6 cực từ 

và sử dụng 2 lớp dầu từ trường. Bài báo này đạt được 

những kết quả sau đây: 

• Xây dựng mô hình 3D cơ cấu phanh sử dụng dầu 

từ trường trên phần mềm thiết kế NX; 

• Đưa ra kết quả: Từ trường, mật độ từ thông và 

mômen. Tính toán mômen phanh được tính toán cho 

4 loại dầu từ trường khác nhau. 
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Tóm tắt 

Hệ thống phanh dẫn động hỗn hợp thủy lực-khí 

nén có kết cấu rất phức tạp và thường được trang 

bị trên các xe vận tải cỡ lớn. Độ tin cậy, tình trạng 

kỹ thuật của hệ thống phanh quyết định đến tính 

an toàn chuyển động, tính điều khiển của ô tô. Việc 

nghiên cứu đánh giá được tình trạng kỹ thuật của 

toàn bộ hệ thống phanh cũng như của từng cụm 

và phần tử riêng biệt trong hệ thống có ý nghĩa rất 

quan trọng. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết xây 

dựng mô hình Markov dựa trên phân tích đặc 

điểm kết cấu của hệ thống phanh thủy khí nhằm 

đánh giá được tình trạng kỹ thuật của cả hệ thống 

và các phần tử. Dựa trên bộ thông số đầu vào là 

tần suất hư hỏng được thống kê từ các đơn vị sử 

dụng, kết quả đầu ra là độ tin cậy và các quy luật 

suy giảm độ tin cậy của cả hệ thống và các phần 

tử trong hệ thống phanh. Kết quả khảo sát có thể 

được sử dụng để tối ưu hóa việc dự trù phụ tùng, 

thay đổi chu kỳ tác động kỹ thuật, nhằm nâng cao 

hiệu quả của công tác khai thác trang bị. 

Từ khóa: Hệ thống phanh thủy khí, độ tin cậy, mô 

hình Markov. 

Abstract 

The hydraulic-compressed air brake system has a 

very complex structure and is often equipped on 

heavy trucks. The reliability and technical states 

of the brake system have a significant influence on 

the vehicle's safety of movement and 

controllability. Therefore, it is essential to study 

and evaluate the technical conditions of the entire 

brake system, each cluster and element. This 

paper presents the theoretical basis for building a 

Markov model based on the analysis of structural 

characteristics of the hydraulic-compressed air 

brake system to assess the technical status of both 

the design and its components. Based on the input 

parameters that are the failure frequency statistics 

from actual units, the output results are the 

reliability and the reliability decline rules of both 

the system and the elements. The survey results 

can help optimize spare parts management, 

change the technical impact cycle, and propose 

solutions to improve maintenance and repair work 

efficiency. 

Keywords: Hydraulic-Compressed air brake 

system, reliability, markov model. 

1. Mở đầu 

Có những thống kê cho thấy rằng 15% tai nạn giao 

thông hàng năm ở nước ta đối với đối tượng là xe tải 

và xe khách liên quan đến trục trặc của hệ thống 

phanh. Những tai nạn này có gây ra thiệt hại lớn về 

kinh tế, thương tật cá nhân và thậm chí tử vong. Điều 

này cho thấy hệ thống phanh đóng một vai trò rất quan 

trọng đối với tính an toàn chuyển động của ô tô. Do 

đó, việc nghiên cứu khảo sát độ tin cậy và an toàn của 

hệ thống phanh là rất cần thiết. Có nhiều phương pháp 

khác nhau để khảo sát, đánh giá tình trạng kỹ thuật 

của các hệ thống, bài báo tập trung trình bày phương 

pháp xây dựng mô hình Markov và ứng dụng trong 

nghiên cứu xác định tình trạng kỹ thuật hệ thống 

phanh thủy khí trên xe tải hạng trung.  

Với mô hình dự báo độ tin cậy trên cơ sở lý thuyết 

Markov có có thể cung cấp cơ sở để thiết kế, điều chỉnh 

và tối ưu hóa chỉ số độ tin cậy. Kết quả dự báo độ tin 

cậy sẽ chỉ rõ được các phần tử có độ tin cậy thấp, từ đó 

có thể có những điều chỉnh chu kỳ tác động kỹ thuật 

nằm mục đích nâng cao độ tin cậy của các cụm và toàn 

bộ hệ thống phanh [1]. Mô hình Markov dự báo độ tin 

cậy có thể được ứng dụng với nhiều hệ thống động lực 

học [2]. Có một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với hệ 

thống phanh thủy khí trang bị trên ô tô tải hạng trung, 
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hạng nặng và ô tô chở khách tỷ lệ xuất hiện lỗi trong hệ 

thống có thể được xem như là những hằng số và như 

vậy tuổi thọ trung bình của phần tử và hệ thống biến đổi 

theo một hàm lũy thừa nào đó [3]. Đồng thời, tốc độ 

thay đổi giữa các trạng thái trong hệ thống phanh cũng 

có thể coi như là các hằng số khác nhau phụ thuộc vào 

tần suất xuất hiện hư hỏng và khả năng sửa chữa phục 

hồi. Đây chính là điều kiện tiên quyết để ứng dụng mô 

hình Markov trong phân tích, đánh giá và dự báo độ tin 

cậy cho các cụm và phần tử trong hệ thống phanh. Kết 

quả khảo sát bằng mô hình Markov sẽ cho phép dự trù 

được vật tư thay thế, hiệu chỉnh chu kỳ tác động kỹ 

thuật nhằm cải thiện hiệu quả của công tác bảo dưỡng, 

sửa chữa [5]. 

2. Phân tích cấu trúc hệ thống phanh thủy khí 

trên xe vận tải hạng trung 

Sơ đồ cấu trúc hệ thống phanh dẫn động thủy khí 

trang bị trên các xe vận tải hạng trung được thể hiện 

trên Hình 1. Máy nén khí được trích công suất từ động 

cơ đốt trong cung cấp khí nén cho các bình chứa. 

Người lái điều khiển hệ thống phanh chính thông qua 

tổng van phanh 28 cung cấp khí nén áp suất cao qua 

các van và hệ thống đường ống đến xi lanh thủy khí 

24. Pít tông trong xi lanh khí nén 24 tác động đến pít 

tông trong xi lanh thủy lực mắc nối tiếp dồn dầu thủy 

lực áp suất cao tới các xi lanh phanh bánh xe 23 tiến 

hành quá trình phanh. Ngoài hệ thống phanh chính 

trên xe còn được trang bị thêm các chức năng của hệ 

thống phanh dự phòng, bổ trợ. 

Nếu chỉ xét cho hệ thống phanh chính, có thể chia 

chúng thành các phần: (i). Nguồn cung cấp năng 

lượng bao gồm máy nén khí, van hạn chế áp suất, các 

bình khí nén; (ii). Phần điều khiển là tổng van phanh 

hai tầng nhận tác dụng từ lực bàn đạp phanh do người 

lái tác động, đóng và mở các cửa van cấp khí nén áp 

suất cao tới các xi lanh khí nén; (iii). Phần dẫn động 

gồm các đường ống dẫn khí nén, thủy lực, pít tông của 

xi lanh khí nén và thủy lực, xi lanh phanh thủy lực kép 

tại các bánh xe; (iv). Phần cơ cấu phanh bao gồm các 

má phanh và tang trống tạo ra mô men phanh tại các 

bánh xe khi thực hiện quá trình phanh xe. Các cụm 

này được ghép nối tiếp với nhau. Đây chính là giả thiết 

chính khi xây dựng mô hình khảo sát độ tin cậy của 

hệ thống phanh chính dựa trên mô hình Markov. Độ 

tin cậy của hệ thống được tính toán cho mô hình các 

cụm và hệ thống có khả năng phục hồi khi được mắc 

nối tiếp nhau.  

3. Mô hình Markov khảo sát độ tin cậy của cơ 

cấu phanh trên hệ thống phanh thủy khí trên 

xe vận tải hạng trung 

Mô hình Markov đặc biệt thích hợp để phân tích hệ 

thống phức hợp [6]. Các nội dung tác động kỹ thuật để 

giảm thiểu sự suy giảm tình trạng kỹ thuật trong quá 

trình khai thác, với một hệ thống phanh thủy khí có 

nhiều cụm và phần tử cấu thành là rất lớn. Đồng thời, 

dựa trên bộ số liệu thống kê hư hỏng của các phần tử 

trong hệ thống phanh tại các cơ sở sử dụng ô tô (bộ số 

liệu thống kê được lấy từ dữ liệu ghi chép nhiều năm 

tại các đơn vị quản lý và sử dụng xe ở khu vực miền núi 

phía Bắc), bằng phương pháp tính toán trung bình 

thống kê, cường độ hư hỏng trung bình của cơ cấu 

phanh được xác định đối với xe hoạt động sau 

37.500km là 0,0599h-1. Như đã giả thiết ở phần đầu, 

cường độ hư hỏng có thể được coi là không đổi đối với 

phần lớn hệ thống cơ khí phức tạp, tương tự như đối với 

giá trị cường độ hư hỏng, thời gian trung bình giữa hai 

lần hư hỏng của cơ cấu phanh bánh xe được xác định 

qua bộ số liệu thống kê thực nghiệm là 48.735km xe 

chạy. Theo sổ tay kỹ thuật, thời gian sửa chữa để khắc 

phục hư hỏng tại cơ cấu phanh của mỗi bánh xe là trung 

bình là 2h, do đó cường độ sửa chữa là 0,5 [7]. Các 

trạng thái hoạt động của cơ cấu phanh được thể hiện 

trên Bảng 1 và sơ đồ Markov chuyển giữa các trạng thái 

đề cập ở trên được thể hiện trên Hình 2. 

Với các trạng thái được giải thích cụ thể như sau: 

- S0: Hệ thống tốt, hệ thống có xác suất làm việc 

không hỏng P0 = 1. 

- S1: Suy giảm chất lượng phanh do hư hỏng ở cơ 

cấu phanh một bên bánh xe cầu trước. 

 
Hình 1. Sơ đồ khối chức năng hệ thống phanh dẫn 

động thủy khí trên xe vận tải hạng trung 

1. Đồng hồ; 2. Van kéo; 3,9,27. Bình khí nén; 4. Bộ điều 

chỉnh áp suất; 5. Van bảo vệ ba ngả; 6. Van ngắt phanh rơ 

moóc; 7. Van bảo vệ đơn; 8. Cảm biến áp suất; 10. Van điều 

khiển đỗ xe; 11. Xi lanh ngắt cung cấp nhiên liệu; 12. Xi lanh 

đóng nắp ống xả bằng khí nén; 13. Van hai dòng; 14. van 

bảo vệ; 15. Van điều khiển phanh rơ moóc; 16,17. Đầu nối 1 

đường dẫn; 18. Đầu nối kiểu "A"; 19. Van phanh rơ mooc; 

20. Bộ điều hòa lực phanh; 21. Cảm biến báo phanh; 22. 

Cảm biến sự cố phanh; 23. Xi lanh phanh bánh xe; 24. Xi 

lanh khí nén; 25. Van điều khiển đầu ra; 26. Lọc nước;  

28. Tổng van phanh; 29. Máy nén khí. 
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- S2: Suy giảm chất lượng phanh do hư hỏng ở cơ 

cấu phanh một bên bánh xe cầu sau. 

- S3: Hệ thống xảy ra hư hỏng ở tất cả các cơ cấu 

phanh bánh xe cầu trước, dẫn đến hư hỏng hệ thống. 

- S4: Hệ thống xảy ra hư hỏng ở tất cả các cơ cấu 

phanh bánh xe cầu sau, dẫn đến hư hỏng hệ thống. 

- S5: Hệ thống xảy ra sự cố do hư hỏng ở tất cả các 

cơ cấu phanh bánh cầu xe trước và cầu sau, dẫn đến 

coi như hư hỏng hệ thống. 

(1) 

Ma trận chuyển trạng thái được thiết lập như 

phương trình (1). Hệ phương trình vi phân mô tả hệ 

thống nhằm xác định xác suất của hệ thống và xác suất 

của các trạng thái được xây dựng đối với hệ thống 

phanh chính và cơ cấu phanh như thể hiện ở phương 

trình (2). 

  (2) 

Sau khi thực hiện phép biến đổi Laplace, ta nhận 

được hệ phương trình mô tả hệ thống theo mô hình 

Markov như hệ phương trình (3): 

  (3) 

Trong đó: s là phép toán biến đổi Laplace, P(i=0÷5)(s) 

là xác suất của hệ thống tương ứng với các trạng thái từ 

S0÷S5, λj,k (h-1) tương ứng là tần suất hư hỏng và cường 

độ phục hồi chuyển tiếp giữa các trạng thái. 

Bảng 1. Các trạng thái của Cơ cấu phanh và Hệ thống 

Trạng 

thái 

Cơ cấu 

phanh cầu 

trước 

Cơ cấu 

phanh cầu 

sau 

Hệ thống 

phanh 

chính 

S0 Tốt Tốt Tốt 

S1 Hỏng 1 Tốt Suy giảm 

S2 Tốt Hỏng 1 Suy giảm 

S3 Hỏng 1 Hỏng 1 Hỏng 

S4 Hỏng 2 - Hỏng 

S5 - Hỏng 2 Hỏng 

 

 

Hình 2. Sơ đồ chuyển các trạng thái mô hình Markov 
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s.P (s)= λ P (s) - (λ + λ + λ )P (s)

s.P (s)= λ P (s)

s.P (s)= λ P (s)

s.P (s)= λ P (s)+ λ P (s)












Bảng 2. Thông số đầu vào cho tính toán 

STT 
Cường độ hư 

hỏng 
Giá trị (h-1) 

1 01λ  0,0599 

2 02λ  0,0599 

3 10λ  0,5 

4 13λ  0,0599 

5 15λ  0,0599 

6 20λ  0,5 

7 24λ  0,0599 

8 25λ  0,0599 
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Bộ số liệu đầu vào cho tính toán được thể hiện 

trong Bảng 2 theo như các phân tích đã chỉ ra ở trên 

dựa trên bộ số liệu thống kê tại cơ sở sử dụng xe cũng 

như sổ tay phục vụ cho quá trình công nghệ bảo dưỡng 

và sửa chữa các cụm và hệ thống trên xe. 

4. Kết quả khảo sát và bàn luận 

Với bộ số liệu đầu vào và giải hệ phương trình vi 

phân (3), ta sẽ nhận được xác suất làm việc không 

hỏng của toàn bộ hệ thống Po tương ứng với trạng thái 

So (Hình 3). 

Kết quả khảo sát với bộ số liệu đầu vào cho thấy 

rằng khi xác suất làm việc không hỏng của cơ cấu 

phanh P0 giảm xuống dưới ngưỡng 0,8, tương ứng với 

hành trình xe chạy là 47.830km. Giá trị hành trình này 

rất gần với giá trị được nêu trong sổ tay hướng dẫn sử 

dụng ô tô với ngưỡng hành trình là 50.000km xe chạy 

sẽ thực hiện tác động kỹ thuật với các công việc thuộc 

mức sửa chữa vừa. 

Trên Hình 4 thể hiện xác suất xuất hiện hư hỏng 

của các trạng thái khác tương ứng từ S1…S5. Từ quy 

luật này nhận thấy rằng xác suất xảy ra hư hỏng với 

trạng thái S1 và S2 là như nhau và luôn có giá trị lớn 

nhất. Điều này có thể giải thích rằng hệ thống phanh 

là đối xứng theo chiều dọc thân xe và việc xảy ra hư 

hỏng ở 1 cơ cấu phanh trên một cầu xe (cả trước và 

sau) đều luôn là trường hợp có khả năng xảy ra nhiều 

nhất. Có thể giải thích tương tự với quy luật biến đổi 

xác suất hư hỏng ở hai trạng thái S3 và S4, tuy nhiên 

khả năng xảy ra hư hỏng của cả hai cơ cấu phanh cùng 

một thời điểm trên cùng 1 cầu xe là thấp hơn. 

Kết quả tổng hợp xác suất xảy ra các trạng thái 

tương ứng với chu kỳ tác động kỹ thuật được thể hiện 

trên Bảng 3. Từ kết quả này và những phân tích ở trên, 

nhận thấy có thể phải điều chỉnh chu kỳ tác động kỹ 

thuật ở mức sửa chữa vừa sớm hơn so với quy định 

trong sổ tay hướng dẫn sử dụng. Với quy định là 

50.000km, xác suất làm việc không hỏng của hệ thống 

P0 là 0,796 dưới ngưỡng cho phép là 0,8. Có thể giải 

thích kết quả nêu trên đó là bộ số liệu thống kê được 

lấy từ các đơn vị sử dụng xe trên địa bàn miền núi phía 

Bắc, với đặc điểm địa hình nhiều dốc cao, nhiệt độ và 

độ ẩm lớn sẽ gây tác động tiêu cực rất lớn đối với cơ 

cấu phanh nói riêng và hệ thống phanh nói chung của 

ô tô. Do vậy, hệ thống phanh có cường độ hoạt động 

cao hơn.  

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày được nội dung và phương 

pháp xây dựng mô hình Markov nhằm đánh giá tình 

trạng kỹ thuật của cơ cấu phanh trên hệ thống phanh 

dẫn động thủy lực khí nén kết hợp trên cơ sở phân tích 

cấu trúc của hệ thống, sử dụng bộ số liệu thống kê làm 

đầu vào. Giá trị xác suất làm việc không hỏng của hệ 

thống theo các trạng thái tương ứng được xác định 

thông qua phương pháp nêu trên có độ tin cậy tốt sau 

khi so sánh với các ngưỡng quy định của nhà sản xuất. 

Từ đó nhận thấy mô hình Markov xây dựng được có 

tính khả dụng cao trong nghiên cứu xác định độ tin 

cậy cũng như tình trạng kỹ thuật của các cụm và hệ 

thống phức tạp. Đối với đối tượng được lựa chọn 

nghiên cứu là ô tô vận tải hạng trung hoạt động trên 

 

Hình 3. Xác suất xuất làm việc không hỏng của cơ 

cấu phanh P0 theo hành trình xe chạy 

 

 

Hình 4. Xác suất của các trạng thái xuất hiện hư 

hỏng theo hành trình xe chạy 

Bảng 3. Xác suất của các trạng thái của hệ thống tại các 

thời điểm thực hiện các tác động kỹ thuật theo chu kỳ 

Xác 

suất 

Bảo dưỡng 1 

(2000km) 

Bảo dưỡng 2 

(10.000km) 

Sửa chữa vừa  

(50.000km) 

P0 0,9810 0,9215 0,796 

P1 0,0094 0,0372 0,0745 

P2 0,0094 0,0372 0,0745 

P3 4,78e-05 0,00102 0,001368 

P4 4,78e-05 0,00102 0,001368 

P5 9,57e-05 0,00205 0,02746 
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địa bàn miền núi phía Bắc, đề xuất giảm thời gian chu 

kỳ tác động kỹ thuật với mức sửa chữa vừa xuống 

47.000km xe chạy để đảm bảo duy trì được ngưỡng 

xác suất làm việc không hỏng của toàn hệ thống luôn 

lớn hơn hoặc bằng 0,8. Tuy nhiên, bài báo mới chỉ xây 

dựng được mô hình Markov với 6 trạng thái đặc trưng 

và phần nhiều tập trung vào hư hỏng của cơ cấu phanh. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển mô 

hình nêu trên cho các cụm khác của toàn bộ hệ thống 

như các van điều khiển, van bảo vệ, xi lanh thủy khí. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu và 

phát triển mô hình trục đàn hồi dựa lý thuyết động 

lực điện và phương trình Telegrapher. Trong kỹ 

thuật này được thực hiện bằng việc mở rộng lý 

thuyết đường truyền hai dây để mô hình hoá hệ 

thống động lực giúp mô tả hoàn chỉnh động lực 

học của trục đàn hồi. Do đó, mô hình trục đàn hồi 

được mô tả đầy đủ với các tính chất đặc trưng của 

nó. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng để khảo 

sát các đặc tính của hệ thống truyền lực trên ô tô. 

Từ khóa: Trục đàn hồi, lý thuyết đường truyền hai 

dây, hệ thống động lực, ô tô, đường truyền lực, 

động lực điện, phương trình Telegrapher. 

Abstract 

Paper presents research and development method 

of flexible shaft based on the theory of electric 

dynamics and the Telegrapher’s Equation. 

Transmission line modelling techniques are based 

on the extension of the modelling theory of two-

wire transmission lines to the modelling of 

dynamic systems to describe complex flexible 

shaft dynamic. Therefore, the specificities of the 

model are determined completely and accurately. 

The results can apply to consider characteristics 

of vehicle drivetrain. 

Keywords: Flexible shaft, theory of two-wire 

transmission lines, drivetrain, vehicle, 

transmission line, electric dynamics, 

Telegrapher’s Equation. 

1. Đặt vấn đề 

Hệ thống truyền lực của ô tô là một hệ thống phức 

tạp bao gồm nhiều cụm, nhiều phần tử có tính chất, 

đặc tính khác nhau như tính chất ma sát của ly hợp, 

tính chất đàn hồi của ly hợp, của các trục, bánh răng 

trong hộp số, trục các đăng, bán trục,… Các đặc tính 

của các cụm, phần tử ảnh hưởng lớn đến đặc tính 

chung của hệ thống. Trong các nghiên cứu động lực 

học chuyển động thẳng ô tô trước đó, thường coi các 

trục là các cứng hoàn toàn nên không đánh giá được 

quá trình quá độ, cộng hưởng xảy ra trong hệ thống, 

[1]. Một số nghiên cứu cũng đã đánh giá ảnh hưởng 

của tính đàn hồi của các trục đến đặc tính chung song 

chưa đưa ra được mô hình toán học của các trục này, 

[2]. Từ đó, bài báo sẽ đi nghiên cứu, phát triển mô 

hình trục đàn hồi dựa trên lý thuyết động lực điện và 

phương trình Telegrapher để mô tả cụ thể các đặc tính 

của nó. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Cơ sở lý thuyết đường truyền hai dây dẫn 

Một đường truyền tải điện là một sự sắp xếp của 

một cặp dây dẫn song song mà trên đó năng lượng 

điện được truyền tải. Quá trình này được nghiên cứu 

bằng cách xem xét sự chênh lệch điện áp giữa các dây 

dẫn, e(x,t) và dòng điện, i(x, t), của đường dây truyền 

tải tại một khoảng cách tùy ý, x, từ nguồn, es(t), tại 

thời điểm t > 0, như trong Hình 1. 

 

Hình 1. Đường truyền hai dây dẫn [7] 

 

Hình 2. Phần tử của đường truyền với chiều dài Δx 

[8] 
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Đường truyền này được phân tích bằng việc phân 

tích một phần tử của đường truyền có độ dài Δx. Mạch 

điện tương đương của nó được trình bày trong Hình 2. 

Trong đó, Rd, Ld, Yd, Cd đặc trưng cho điện trở, điện 

cảm, độ dẫn điện, điện dung trên một đơn vị chiều dài 

của đường dây (các thông số này có thể được coi là 

không đổi). Áp dụng định luật Kirchhoff tại thời điểm 

t cho phần tử trên đường truyền như Hình 2, ở vị trí x, 

khi Δx → 0: 

      0,,, 








txe

x
txiRtxiL

t
dd         (1) 

      0,,, 








txi

x
txeYtxe

t
C dd        (2) 

Loại bỏ cả e và i, các hệ số không đổi bậc 2 nhận 

được phương trình vi phân từng phần: 
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Đặt: 
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Y
 và sắp xếp 

lại phương trình (3), nhận được: 

           txytxy
t

txy
t

txy
x

,,,,
2

2

2

2
2  














  (4) 

Trong đó, y(x,t) thay thế cho e(x,t) hoặc i(x,t). 

Phương trình vi phân từng phần trên được biết đến là 

phương trình Telegrapher, bởi vì nó xuất hiện lần đầu 

tiên khi xác định sự phân bố dòng điện và điện áp cùng 

với điện thoại cố định. Việc bỏ qua một số tham số 

trong phương trình (3) dẫn đến các trường hợp đặc 

biệt sau [4]: 

Phương trình đạo hàm riêng Elliptic (phương trình 

Poisson): 

Ld = Cd = 0 và ddYR1  

   txytxy
x

,, 12

2





 

Phương trình đạo hàm riêng Parabolic (phương 

trình khuếch tán): 

Rd = Cd; Rd hoặc Yd = Ld, dddd CRYL hay2   

   txy
t

txy
x

,, 22

2









                 (5) 

Phương trình vi phân từng phần Hyperbolic 

(phương trình Helmholtz hay phương trình sóng): 

Rd = Yd = 0 (giảm tổn thất đường truyền) và 

ddCL3 : 

   txy
t

txy
x

,,
2

2

32

2









                 (6) 

Do đó, phần tử đường truyền có thể được sử dụng 

dưới các điều kiện cụ thể đến để mô hình hóa các bài 

toán liên quan đến một phương trình vi phân từng 

phần elliptic, parabol hoặc hyperbolic. 

2.2. Giải pháp phân tích của phương trình 

Telegrapher 

Biến đổi Laplace phương trình (4) theo thời gian 

với điều kiện ban đầu bằng 0: 

           sxysxsysxyssxy
x

,,,, 2

2

2
2  



 (7) 

Sắp xếp lại phương trình (4) nhận được: 
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, 2
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Đặt: 
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Do đó: 
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dx

d
,, 2

2

2

        (9) 

Áp dụng điều kiện biên và giải phương trình (9) 

dưới dạng ma trận: 
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(10) 

Trong đó, γ và Z0 là hàm lan truyền và trở kháng 

của đường truyền. 

    ssCL dd                (11) 










s

s

C

L
Z

d

d
0                (12) 

Xét hai trường hợp cụ thể: 

- Rd = Yd = 0 (Cách tiếp cận của Whalley và cộng 

sự [5]), do đó: 



 

 

 

344 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

ddCLs và dd CLZ /0             (13) 

- δ = η (cách tiếp cận của Abdul-Ameer, [6]): 

  ddCLbs   và dd CLZ /0        (14) 

Như có thể thấy, trường hợp 1 tương đương với 

trường hợp 2 khi δ = η = 0. Với mục đích minh họa, 

chỉ trường hợp 2 được trình bày theo cách tiếp cận 

Whalley (ξ = Z0). 

Nếu đầu ra của phần tử thứ j là đầu vào của phần 

tử tiếp theo và coi x là chiều dài của phần tử thứ j, 

nhận được: 

     sesesle jjjj 11 ,0,  
             (15)

 

     sisisli jjjj 11 ,0,  
       (16)
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  (17) 

Tần số lan truyền cho mỗi đoạn của đường dây 

được biểu thị theo đường dây có tần số lan truyền lớn 

nhất trong miền thời gian rời rạc hoặc tần số giả định. 

Vì vậy, thời gian lan truyền của các sóng trên đoạn 

đường truyền j có thể được giả định là: 

jjjj CLlt 4         (18) 

Whalley [3], đã chỉ ra rằng đường cơ bản 
2/jts

e


 

tạo ra tần số đủ cao để tạo ra mọi sóng khác từ bộ số 

nguyên của nó. Do đó, thời gian trễ trong quá trình lan 

truyền của thể được biểu thị:  

2/jj t         (19) 

τj và js
e


là các giá trị phụ thuộc, và: 


 jej 

                       (20)
 

     1/1ctnh  jjjjjjj zzwl 
      (21)

 

    1ctnhcsnh 2  jjjj ll 
      (22)

 

  1csnh 2  wl jj
              (23)

 

Khi đó phương trình (17) trở thành: 
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Ở dạng ma trận chuyển hay trở kháng: 
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Phương trình (24) được viết lại trong miền z:

      11

2/12/1

1
2

1

1



































 jj

jj

jj
jjj

jj

jj
jjj zi

z

z
zi

z

z
ze











 

(26) 

     11

2/12/1

11
1

1

1
2  


































 jj

jj

jj
jjj

jj

jj
jjj zi

z

z
zi

z

z
ze









 (27) 

Ở dạng trễ: 
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 (29) 

Bằng cách áp dụng cách xử lý tương tự đối với tính 

dẫn điện từ công thức (25), nhận được: 
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 (31) 

Cần lưu ý rằng β = 1 khi δ = 0 (trường hợp 1, dòng 

ít tổn thất). 

3. Ứng dụng khảo sát đặc tính của hệ thống 

truyền lực ô tô 

Ứng dụng lý thuyết đường truyền hai dây, bài báo 

tiến hành khảo sát đặc tính của hệ thống truyền lực có 

sơ đồ như Hình 3. 

3.1. Thông số ban đầu  

Hệ thống truyền lực khảo sát có thông số ban đầu 

như sau: Mô men quán tính khối lượng bánh đà (BĐ), 

bánh răng hộp số (HS), truyền lực chính và vi sai 

(TLC và VS), trục các đăng (CĐ), bán trục (BT), bánh 

xe (BX): Jf=0,3076kg.m2; Jg=0,003kg.m2; 

Jd=0,435kg.m2; J1=1,531.10-7kg.m2; J2=7,952.10-

8kgm2; Jw = 2,0kg.m2; Độ cứng của ly hợp (LH): 

kc=27,12Nm/rad; Hệ số giảm chấn xoắn của LH: 

Cc=10Nms/rad; Hệ số cản nhớt của HS, TLC và VS, 

 

Hình 3. Hệ thống truyền lực khảo sát 
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của BX với đường: Bg=2,0Nms/rad; Bd=1,0Nms/rad; 

Bw=1015Nms/rad; Mô đun đàn hồi trượt của CĐ, BT: 

G1=80,8.109N/m2; G2=7,3.109N/m2; Chiều dài CĐ, 

BT: l1=0,435m; l2=0,877m; Tỷ số truyền HS, TLC: 

ihs=2,08; id = 4,11. 

- Điều kiện mô phỏng: Hệ chịu tác dụng của mô 

men dạng xung với điều kiện ban đầu là hệ đang ở 

trạng thái tĩnh. 

3.2. Kết quả và thảo luận 

Trong các công thức tại Mục 2, thay thế các biến 

e, i bởi T (mô men), ω (vận tốc góc), Li, Ci, wi, τis, ξi 

bởi các công thức sau: 

iii JL .
; ii

d
JG

C
1


 ; 1

1






is

is

Ti

Ti

ii
e

e
wE





; 
 

i

i
iiiiis

G
lCLl


 22  ; iii

i

i
i GJ

C

L
   

Với các thông số ở Bảng 1, các thông số tính được 

như sau: 

C1 = 8,08.10-5 [1/Nm2]; L1 = 1,19.10-3 [N/s2] 

τ1s = 5,4.10-4 [s]; ξ1 = 3,84604 [Nm/s] 

C2 = 6,45.10-6 [1/Nm2]; L2 = 14,97.10-3 [N/s2] 

τ2s = 11,9.10-4 [s]; ξ2 = 48,16546 [Nm/s] 

C3 = 1,62.10-4 [1/Nm2]; L3 = 6,21.10-4 [N/s2] 

τ1s = 11,14.10-4 [s]; ξ3 = 0,95389 [Nm/s] 

Sử dụng phần mềm Matlab tiến hành mô phỏng 

xác định đặc tính tần số biên độ của các phần tử đàn 

hồi (Hình 4, 5, 6), hệ thống (Hình 7, 8, 9): 

Đặc tính tần số biên độ của hệ thống truyền lực 

được thể hiện trên Hình 7, 8, 9. 

Bài báo tiến hành mô phỏng đặc tính của hệ thống 

truyền lực đàn hồi (với các phần tử CĐ, BT đàn hồi) 

và hệ thống truyền lực cứng (với các phần tử CĐ, BT 

là cứng hoàn toàn) để có sự so sánh đặc tính động của 

hai hệ thống. Đặc tính của hệ thống truyền lực đàn hồi 

và hệ thống truyền lực cứng trong miền thời gian được 

thể hiện trên Hình 10, 11. 

Qua kết quả khảo sát trên đồ thị từ Hình 4 đến 

Hình 9 nhận thấy, các tần số cộng hưởng của các thành 

phần đàn hồi trong hệ thống tương ứng với các tần số 

cộng hưởng của các hệ thống. Đối với ô tô, động cơ 

 
Hình 4. Đặc tính tần số biên độ của trục CĐ thứ nhất 

 

Hình 7. Đặc tính tần số biên độ của gia tốc tại hộp số 

 
Hình 5. Đặc tính tần số biên độ của trục CĐ thứ 2 

 

Hình 8. Đặc tính tần số biên độ của gia tốc tại TLC 

 
Hình 6. Đặc tính tần số biên độ của bán trục 

 

Hình 9. Đặc tính tần số biên độ của gia tốc tại bán trục 
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thường làm việc trong khoảng vận tốc từ 1000 đến 

6000 vòng/phút tương ứng với tần số làm việc từ 

16,67 đến 100Hz, do đó các tần số cộng hưởng của 

các thành phần đàn hồi nằm ngoài vùng làm việc của 

động cơ, không gây rung động cộng hưởng làm phát 

sinh tải trọng động trong hệ thống truyền lực. Kết quả 

này hoàn toàn phù hợp trong thiết kế ô tô. 

Khi mô phỏng trên miền thời gian (Hình 10, 11), 

với hệ thống có phần tử đàn hồi hệ thống mềm hơn 

thể hiện sự xuất hiện dao động trong hệ thống do đó 

thời gian để hệ trở lại trạng thái ổn định dài hơn. Đây 

chính là tính chất của hệ thống có các phần tử đàn hồi 

(phần tử tạo dao động) trong các lĩnh vực kỹ thuật.  

4. Kết luận 

Bài báo đã tiến hành xây dựng và phát triển mô 

hình trục đàn hồi dựa trên lý thuyết đường truyền hai 

dây trong kỹ thuật điện. Đồng thời đã ứng dụng mô 

hình để khảo sát đặc tính của một hệ thống truyền lực. 

Kết quả khảo sát đã đánh giá được ảnh hưởng của các 

trục đàn hồi đến đặc tính chung của hệ thống. Từ đó 

có những so sánh cụ thể với mô hình cứng. 
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a. Mô hình đàn hồi 

 

b. Mô hình cứng 

Hình 10. Mô men của các cụm trong hệ thống truyền lực 

 
a. Mô hình đàn hồi 

 

b. Mô hình cứng 

Hình 11. Vận tốc của các cụm trong hệ thống truyền lực 
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Tóm tắt 

Dao động của ô tô khách bị ảnh hưởng bởi các 

điều kiện vận hành như vận tốc, loại đường. Trong 

quá trình chuyển động, dao động ảnh hưởng đến 

đường, xe và người lái. Độ êm dịu được sử dụng 

để đánh giá ảnh hưởng của dao động đến người 

lái thông qua tiêu chí gia tốc bình phương trung 

bình (arms). Bài báo này nghiên cứu xác định vận 

tốc giới hạn của ô tô khách sử dụng hệ thống treo 

khí nén theo tiêu chí độ êm dịu trên cơ sở khảo sát 

mô hình không gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

cảm giác thoải mái chỉ đạt được trong điều kiện 

vận hành với vận tốc không quá 55,4 km/h trên 

đường loại A hoặc vận tốc không quá 13,7 km/h 

trên đường loại B; với vận tốc lớn hơn 44 km/h 

trên đường loại D sẽ gây ra cảm giác cực kỳ khó 

chịu cho người lái. 

Từ khóa: Độ êm dịu, ô tô khách, hệ thống treo khí 

nén, vận tốc giới hạn. 

Abstract 

Vibrations of bus is affected by operating 

conditions such as velocity and road surface. 

During the motion, the vibration affects the road, 

vehicle and driver. Ride comfort is used to 

evaluate the effect of vibrations on driver through 

the root mean square acceleration (arms). This 

research paper determined the limit velocity of 

bus used the air suspension according to the ride 

comfort based on surveying the full model. 

Research results show that ride comfort is only 

achieved in operating conditions with the velocity 

does not exceed 55.4 km/h on type A of random 

road or not exceed 13.7 km/h on type B; when the 

velocity exceed 44 km/h on type D, this causes 

extremely uncomfortable feeling for the driver. 

Keywords: Ride comfort, bus, air suspension, 

limit velocity. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hệ thống treo khí nén được biết đến có nhiều ưu 

điểm trong việc giảm tải trọng động và nâng cao độ 

êm dịu [1]. Hiện nay, tại thị trường Việt Nam hầu hết 

các loại ô tô khách cỡ trung bình và cỡ lớn (34 đến 47 

chỗ) đều đã sử dụng hệ thống treo khí nén (Hình 1). 

Điều đó cho thấy các nhà sản xuất lắp ráp ô tô khách 

đã quan tâm đến tính tiện nghi và độ êm dịu của loại 

phương tiện này. 

Trong quá trình chuyển động, dao động của ô tô 

ảnh hưởng đến đường, bản thân chiếc xe và người 

ngồi, được mô tả trong mối quan hệ “đường - xe -

người”. Tải trọng động sinh ra trong quá trình dao 

động ảnh hưởng đến đường, gây ra các hư hỏng mặt 

đường. Mặt khác phản lực bánh xe từ đường tác động 

trở lại xe, ảnh hưởng đến độ bền chi tiết của xe và gây 

ra hiện tượng tách bánh. Dao động được hình thành 

dưới kích động của mặt đường tác động đến thân xe, 

ảnh hưởng đến vị trí người lái. Cảm giác thoải mái hay 

khó chịu của người lái được đánh giá bởi các thông số 

đặc trưng của dao động như gia tốc dao động, thời 

gian tác động. 

Ô tô khách là phương tiện có yêu cầu cao về an 

toàn và phải đảm bảo tính tiện nghi, trong đó độ êm 

dịu là yếu tố quan trọng. Độ êm dịu bị ảnh hưởng bởi 

yếu tố kết cấu của hệ thống treo, lốp; yếu tố cấu trúc 

xe (khoảng cách trục, vị trí trọng tâm xe,…) và điều 

kiện vận hành như: vận tốc xe, loại đường [2]. 

Có nhiều tiêu chí đánh giá độ êm dịu có thể kể đến 

như: Tần số dao động riêng, gia tốc dao động, hệ số 

êm dịu, lượng dao động tới hạn. Tần số dao động riêng 

chỉ phụ thuộc vào các thông số kết cấu; các tiêu chí 

còn lại ngoài phụ thuộc kết cấu còn phụ thuộc điều 

 

Hình 1. Mẫu ô tô khách điển hình 



 

 

 

348 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

kiện vận hành như vận tốc xe, loại đường. Hiện nay, 

độ êm dịu là tiêu chí được quy định trong các tiêu 

chuẩn quốc tế như ISO 2631-1:1997 [3], BS 6841 [4]. 

Tại Việt Nam, độ êm dịu của ô tô khách được đánh giá 

thông qua tiêu chí tần số dao động riêng quy định tại 

QCVN 09:2015/BGTVT [5] và các tiêu chí của tiêu 

chuẩn TCVN 6964-1:2001 [6]. 

Để có cơ sở xác định vận tốc giới hạn theo tiêu chí 

độ êm dịu, một mô hình không gian 8 bậc tự do được 

xây dựng để khảo sát, với kích động mặt đường dạng 

ngẫu nhiên. Mô hình mô phỏng bằng Matlab-

Simulink. Trong nghiên cứu này, tiêu chí độ êm dịu 

được đánh giá tại vị trí người lái. 

2. Xây dựng mô hình 

2.1. Mô hình động lực học 

Mô hình không gian của ô tô khách có cấu trúc 

như Hình 2. 

Trong Hình 2, mô tả cấu trúc của mô hình không 

gian, có tính đến kết cấu của ghế lái thông qua độ cứng 

của ghế Cg, hệ số cản của ghế Kg. Vị trí ghế lái được 

xác định thông qua kích thước lg và wg. Ký hiệu mn, 

mAi là khối lượng của người lái và khối lượng không 

được treo của trục trước, trục sau; Bij là ballon khí nén 

tại các bánh xe; Kij là hệ số cản của giảm chấn; CLij là 

độ cứng của lốp (i=1 trục trước; i=2 trục sau), (j=1 

bên trái, j=2 bên phải). 

Các phương trình động lực học của xe: 

n n Cg Kgmz F F               (1) 

2

C1j K1j C2j K2j Cg Kg
j 1

mz (F F F F ) F F


        (2) 

2
1 C1j K1j 2 C2j K2j w C wx

y ' '
j 1 C x1j x2j 1j 2j g Cg Kg

l (F F ) l (F F ) (h h )F
J

(h r)(F F ) M M l (F F )

      
          
  (3) 

 
2

x i Ci1 Ki1 Ci2 Ki2 Ti g Cg Kg
i 1

J w(F F F F ) M w (F F )


      
 (4) 

Ai Ai CLi1 CLi2 Ci1 Ki1 Ci2 Ki2m F F F F F F        (5) 

Trong đó: FKij, FCLij là lực cản giảm chấn của hệ 

thống treo và lực đàn hồi của lốp, được xác định như 

sau: 

Kij ij ij ijF K ( z )            (6) 

t
Lij ij ij ij ij

CLij t
ij ij

C (h ) khi h ( f ) 0
F

0 khi h ( f ) 0

     


   

 (7) 

2.2. Mô hình hệ thống treo khí nén 

Mô hình hệ thống treo khí nén được xây dựng sử 

dụng mô hình GENSYS [7], [8] như Hình 3 để xác 

định lực liên kết FCij. 

 

(a) Trong mặt phẳng dọc 

 

 

(b) Trong mặt phẳng ngang 

Hình 2. Mô hình không gian của ô tô khách 

 

 

Hình 3. Mô hình hệ thống treo khí nén 

 



 

 349 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

Mô hình hệ thống treo khí nén gồm 3 thành phần: 

Ballon khí nén, bình khí phụ và đường ống dẫn khí. 

Khi mô hình hóa gồm 3 thành phần: Thành phần đàn 

hồi (Cez, Cvz), thành phần cản (Kzβ) và thành phần quán 

tính (M). zij, ξij, wij là chuyển vị mặt trên, mặt dưới của 

ballon khí nén và chuyển vị của dòng khí trong đường 

ống. 

- Phương trình xác định lực liên kết của hệ thống treo: 

Cij 0 a e ez ij ij vz ij ijF (p p )A C (z ) C (z w )      (8) 

- Phương trình động lực học dòng khí trong ống: 

ij vz ij ij z ij ijMw C (z w ) K w sign(w )


    (9) 

- Độ cứng của hệ thống treo khí: 

2
0 e r0

ez vz ez
b0 r0 b0

p A n V
C ; C C

V V V
 


    (10) 

- Khối lượng dòng khí quy đổi: 

2

e r0
p p

p b0 r0

A V
M l A

A V V

 
    

      (11) 

- Hệ số cản quy đổi của hệ thống treo: 

1

e r0
z s

p b0 r0

A V
K K

A V V





 
    

     (12) 

Trong đó: 

- FCij: Lực liên kết của hệ thống treo khí nén theo 

phương thẳng đứng, (N); 

- Cez: Độ cứng đàn hồi của hệ thống treo khí nén, (N/m); 

- Cvz: Độ cứng nhớt hệ thống treo khí nén, (N/m); 

- M: Khối lượng dòng khí quy đổi, (kg); 

- zij: Chuyển vị mặt trên của ballon khí nén, (m); 

- ξij: Chuyển vị mặt dưới của ballon khí nén, (m); 

- wij: Chuyển vị dòng khí trong đường ống, (m); 

- p0: Áp suất tuyệt đối ban đầu của ballon khí nén, 

(N/m2); 

- pa: Áp suất khí quyển, (N/m2); 

- Ae: Diện tích hiệu dụng của ballon khí nén, (m2); 

- Ap: Tiết diện trong của đường ống, (m2); 

- lp: Chiều dài đường ống, (m); 

- Vb0: Thể tích ban đầu của ballon khí nén, (m3); 

- Vr0: Thể tích ban đầu của bình khí phụ, (m3); 

- n: Hệ số đoạn nhiệt, lấy n = 1,4; 

- ρ: Khối lượng riêng không khí, (kg/m3); 

- Kzβ: Hệ số cản quy đổi của khí nén trong đường 

ống (Ns/m). 

2.3. Hàm kích động 

Kích động ngẫu nhiên được xây dựng theo ISO 

8608:2016 [9], sử dụng phương pháp Sinusoidal [10], 

[11]. Chiều cao h(x), được xác định theo công thức: 
N

d i i
i 1

h(x) 2.G (n ). n.cos(2 .i. n.x )


      (13) 

2.4. Các phương án khảo sát 

Nghiên cứu này khảo sát với đường ngẫu nhiên 

loại A, B, C, D; xe chuyển động đều với vận tốc thay 

đổi từ 10km/h đến 80km/h (ký hiệu là v10 đến v80) 

với bước nhảy 5km/h. 

3. Tiêu chí đánh giá 

Tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của dao động đến 

người là một hàm tích hợp của tần số kích động, gia 

tốc và thời gian tác động của dao động. Các tiêu chí 

đánh giá độ êm dịu gồm [12]: 

- Tần số dao động riêng; 

- Hệ số êm dịu; 

- Gia tốc dao động; 

- Lượng dao động (VDV); 

- Lượng dao động tới hạn (eVDV). 

Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào các thông 

số kết cấu của hệ thống dao động; các tiêu chí như hệ 

số êm dịu, VDV, eVDV đều liên quan đến gia tốc dao 

động. Do đó, trong phạm vi nghiên cứu, bài báo này 

chọn gia tốc bình phương trung bình (arms) làm tiêu 

chí đánh giá độ êm dịu. Gia tốc bình phương trung 

bình arms được tính theo công thức sau [3]: 

T
2

rms w

0

1
a a (t)dt

T
   (14) 

Trong đó, aw(t) là gia tốc trọng số tần số theo thời 

gian, tác động đến người lái, (m/s2); T là thời gian đo, (s). 

Các mức độ êm dịu theo ngưỡng được cho trong Bảng 1. 

4. Kết quả và thảo luận 

Biên dạng đường ngẫu nhiên theo ISO 8608, thiết 

lập theo công thức (13) được biểu diễn trong đồ thị 

Hình 4 với các loại đường A, B, C, D. 

Bảng 1. Mức độ êm dịu [3] 

arms (m/s2) Mức độ êm dịu 

< 0,315 Không khó chịu 

0,315 ÷ 0,63 Hơi khó chịu 

0,5 ÷ 1,0 Khá khó chịu 

0,8 ÷ 1,6 Khó chịu 

1,25 ÷ 2,5 Rất khó chịu 

> 2 Cực kỳ khó chịu 
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Hình 5 biểu diễn gia tốc arms (tại vị trí người lái) 

theo vận tốc trên các loại đường ngẫu nhiên từ A đến 

D. Kết quả khảo sát cho thấy, khi tăng vận tốc, gia tốc 

arms tăng; khi thay đổi loại đường từ A đến D, gia tốc 

arms tăng. Đặc biệt arms tăng nhanh từ vận tốc 30km/h 

trở lên. Dựa trên các giới hạn theo Bảng 1, có thể phân 

chia arms thành 3 vùng: Vùng A “Không khó chịu”, 

vùng C “Cực kỳ khó chịu”, vùng B có nhiều mức độ 

êm dịu từ “Hơi khó chịu” đến “Rất khó chịu”. Với các 

đường giới hạn arms,gh = 0,315m/s2 và arms,gh = 2m/s2, 

sẽ xác định được các vận tốc giới hạn của xe trên từng 

loại đường. Cảm giác thoải mái (mức không khó chịu) 

chỉ đạt được trong điều kiện vận hành với vận tốc 

không quá 55,4km/h trên đường loại A hoặc vận tốc 

không quá 13,7km/h trên đường loại B; với vận tốc 

lớn hơn 44km/h trên đường loại D sẽ gây ra cảm giác 

cực kỳ khó chịu cho người lái. 

Hình 6 và Bảng 2 là giá trị gia tốc arms theo vận tốc 

từ 10km/h đến 80km/h và loại đường ngẫu nhiên từ A 

đến D. Dựa trên các giới hạn tại Bảng 1 sẽ xác định 

các vùng giới hạn theo Bảng 3a và 3b. 

Bảng 3a biểu diễn vùng giới hạn arms với các mức 

độ êm dịu gồm: 

- Không khó chịu: arms < 0,315m/s2; 

- Hơi khó chịu: arms = 0,315 ÷ 0,63 (m/s2); 

- Khó chịu: arms = 0,8 ÷ 1,6 (m/s2); 

- Cực kỳ khó chịu: arms > 2m/s2. 

Bảng 3b biểu diễn vùng giới hạn arms với các mức 

độ êm dịu gồm: 

- Khá khó chịu: arms = 0,5 ÷ 1,0 (m/s2); 

- Rất khó chịu: arms = 1,25 ÷ 2,5 (m/s2). 

Các kết quả nghiên cứu này có thể khuyến cáo cho 

người lái điều chỉnh vận tốc xe phù hợp với loại đường 

để có cảm giác êm dịu; hoặc làm cơ sở ban hành các 

quy định về thời gian lái xe, giới hạn tốc độ cho xe 

khách với các loại đường khác nhau. 

5. Kết luận  

Hình 4. Biên dạng đường ngẫu nhiên loại A đến D 

 

Hình 5. Gia tốc arms theo vận tốc xe 

 

Hình 6. Gia tốc arms theo vận tốc và loại đường 

Bảng 2. Giá trị arms theo vận tốc và loại đường 

 A B C D 

v10 0,092 0,184 0,365 0,721 

v15 0,172 0,344 0,693 1,311 

v20 0,190 0,374 0,731 1,382 

v25 0,184 0,362 0,705 1,368 

v30 0,193 0,376 0,756 1,452 

v35 0,214 0,419 0,824 1,663 

v40 0,238 0,471 0,933 1,856 

v45 0,264 0,528 1,022 2,015 

v50 0,292 0,576 1,134 2,184 

v55 0,313 0,620 1,209 2,392 

v60 0,332 0,662 1,304 2,484 

v65 0,357 0,693 1,382 2,617 

v70 0,373 0,727 1,457 2,762 

v75 0,391 0,759 1,480 2,911 

v80 0,410 0,785 1,569 3,026 

Bảng 3a. Vùng giới hạn arms theo tiêu chí độ êm dịu 
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Dao động của ô tô một mặt ảnh hưởng đến đường, 

độ bền chi tiết của xe, mặt khác ảnh hưởng đến người 

ngồi, gây ra các cảm giác mệt mỏi. Đối với ô tô khách, 

việc xác định vận tốc giới hạn theo loại đường là cần 

thiết, để đảm bảo độ êm dịu.  

Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng cảm giác thoải mái 

(mức không khó chịu) chỉ đạt được trong điều kiện 

vận hành với vận tốc không quá 55,4km/h trên đường 

loại A hoặc vận tốc không quá 13,7km/h trên đường 

loại B; với vận tốc lớn hơn 44km/h trên đường loại D 

sẽ gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu cho người lái. Các 

trường hợp còn lại gây ra cảm giác khác nhau từ hơi 

khó chịu đến rất khó chịu. 

Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở khoa học cho 

việc ban hành quy định về thời gian lái xe, giới hạn 

tốc độ cho xe khách với các loại đường khác nhau. 

Các kết quả khảo sát này làm cơ sở hoàn thiện 

đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến độ êm dịu, bên 

cạnh yếu tố kết cấu còn có điều kiện vận hành. 
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Tóm tắt 

Tại Việt Nam phương pháp xác định vận tốc 

phương tiện trước va chạm căn cứ vào vết bánh 

xe tại hiện trường. Phương pháp này tồn tại nhược 

điểm khi vết bánh xe thay đổi do điều kiện thời tiết 

hoặc các tác động bên ngoài khác sẽ cho kết quả 

không chính xác. Bài báo này trình bày ứng dụng 

phần mềm PC-CRASH xác định thông số vận tốc 

trước và sau va chạm của phương tiện giao thông. 

Mô hình tính toán được xây dựng trong phần mềm 

khi thiết lập các thống số kỹ thuật của phương tiện 

trong trường hợp va chạm lệch tâm. Kết quả tính 

toán giúp kiểm chứng tính hiệu quả của phượng 

pháp, giúp nhà điều tra bổ sung thêm phương 

pháp xác định được vận tốc của phương tiện giao 

thông trước và sau va chạm nhằm nâng cao tính 

chính xác của kết quả. 

Từ khóa: Va chạm, tai nạn giao thông, vận tốc 

phương tiện, PC-CRASH. 

Abstract 

In Vietnam, the method of determining the 

vehicle’s speed before crash on the basis of tyre 

tracks at the accident scene is applied. This 

method is presented a shortcoming when the tyre 

marks are changed due to the weather conditions 

or other external impacts that will result in 

incorrect results. This article presents the method 

of determning the speed of vehicles before and 

after crash according to the PC-CRASH software. 

The calculation model is built in the software with 

setting the vehicle's technical parameters in the 

case of oblique impact. Calculation results help to 

verify the effectiveness of the method which help 

the investigators to add methods to determine the 

speed of vehicles before and after crash in oder to 

improve the accuracy of the results. 

Keywords: Crash, traffic accident, speed of 

vehicle, PC-CRASH. 

1. Đặt vấn đề 

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông đường 

bộ - đường sắt và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc 

gia về tình hình tai nạn giao thông đường bộ trong 

những năm từ 2012 đến 2016 như trong Bảng 1 cho 

thấy số vụ tai nạn giao thông cũng như số người chết 

và bị thương hàng năm có xu hướng tăng lên, đặc biệt 

trong những năm gần đây thường xảy ra các vụ tai nạn 

giao thông rất nghiêm trọng do va chạm giữa các xe ô 

tô hay giữa xe ô tô và xe máy gây ra những thiệt hại 

rất lớn về người và xe.  

Điều tra tai nạn giao thông là hoạt động điều tra cụ 

thể của điều tra hình sự, được tổ chức tiến hành trên 

cơ sở các quy định của pháp luật nhà nước và các biện 

pháp nghiệp vụ của ngành Công An. Các biện pháp 

điều tra, phân tích làm rõ nguyên nhân điều kiện của 

tai nạn giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả 

nghiêm trọng, góp phần đáng kể vào việc phòng ngừa 

làm giảm tai nạn giao thông,… Để xác định mức độ 

vi phạm giao thông của người tham gia giao thông khi 

để xảy ra tai nạn, theo Pháp luật Việt Nam là căn cứ 

vào vận tốc phương tiện giao thông trước khi va chạm. 

Hiện nay, phương pháp để xác định vận tốc phương 

tiện giao thông trước và sau va chạm căn cứ vào vết 

lốp xe để lại trên hiện trường sau khi tai nạn [2-6]. 

Phương pháp này còn tồn tại nhiều hạn chế là nó phụ 

thuộc vào thông số vệt bánh xe tại hiện trường và dễ 

Bảng 1. Tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam 

từ 2012-1016 

Năm 

Số vụ tai nạn 

giao thông 

đường bộ 

Số người 

chết 

Số người 

bị 

thương 

2012 36.376 9.838 38.060 

2013 29.385 9.369 29.500 

2014 25.322 8.996 24.417 

2015 22.827 8.727 21.069 

2016 21.589 8.685 19.280 
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bị thay đổi do điều kiện thời tiết hoặc các tác động bên 

ngoài khác dẫn đến cho kết quả không chính xác. Do 

đó việc nghiên cứu các phương pháp khác không phụ 

thuộc vào vệt lốp xe để xác định được vận tốc trước 

và sau va chạm nhằm giúp các nhà điều tra tai nạn 

giao thông tăng hiệu quả tổ chức đánh giá điều tra tai 

nạn giao thông. 

2. Cơ sở tính toán vận tốc ô tô trước và sau va 

chạm 

2.1 Các định luật 

Trong các bài toán về va chạm, có hai dạng bảo 

toàn được sử dụng[2]: 

- Các định luật bảo toàn về động lượng (trong 

chuyển động tịnh tiến) và mô menđộng lượng (trong 

chuyển động quay). 

- Các định luật bảo toàn về cơ năng: chỉ được áp 

dụng trong va chạm tuyệt đối đàn hồi. 

 Đối với các bài toán có sự biến đổi về nội năng 

thì ngoài việc sử dụng các đinh luật bảo toàn động 

lượng (áp dụng với mọi loại va chạm) ta có thể áp 

dụng thêm các định luật về biến thiên nội năng của hệ. 

Biểu thức động lượng: 

- Đối với chuyển động tịnh tiến, biểu thức động 

lượng như sau: 

             𝑝 = �⃗�  . m       (1) 

Trong đó: m - Khối lượng của vật; p - Động lượng 

- Đối với chuyển động quay, biểu thức mô men 

động lượng đối với tâm quay O như sau:                  

                 L =I𝜔                (2) 

Trong đó: I - Mô men quán tính khối của vật đối 

với tâm quay O; 𝜔 - Vận tốc góc quanh tâm quay O. 

Biểu thức năng lượng: 

Đối với khối lượng chuyển động tịnh tiến, biểu 

thức động năng như sau: 

           𝑊𝑑 =
1

2
𝑚𝑣2           (3) 

Thế năng hấp dẫn:    

        𝑊𝑡 = 𝑚𝑔ℎ             (4) 

Thế năng đàn hồi:    

        𝑊𝑑ℎ =
1

2
𝑘𝑥2           (5) 

Trong đó: m - Khối lượng của vật (kg); g - Gia tốc 

trọng trường; h - Độ cao, (m); x - Biến dạng của vật, 

(m); k - Độ cứng của phần biến dạng. 

Đối với một vật chuyển động quay quanh tâm O, 

động năng của vật như sau: 

             W = I𝜔2              (6) 

Đối với chuyển động tổng quát: đối với 1 chuyển 

động bất kỳ, người ta đã chứng minh tổng quát được 

rằng một chuyển động bất kỳ luôn có thể biểu diễn 

được dưới dạng chuyển động tịnh tiến và chuyển động 

quay. 

2.2 Các mô hình va chạm giữa hai ô tô  

Phụ thuộc vào góc giữa các véc tơ vận tốc α của 

các ô tô ở thời điểm va chạm, có các dạng va chạm 

(Hình 1): 

- Khi α = 180o (Hình 1a và 1b) - Va chạm ngược 

chiều; 

- Khi α = 0o (Hình 1c và 1d) - Va chạm cùng chiều;  

- Khi α = 90o (Hình 1e) - Va chạm vuông góc; 

- Khi 0 <α<90o (Hình 1f) hoặc 90 <α<180o (Hình 

1g) - Va chạm xiên. 

Nếu lực va chạm tác động vào đầu hoặc đuôi xe 

(Hình1a và c) gọi là đâm nhau, nếu lực va chạm tác 

động vào bên cạnh (Hình 1b và d) gọi là quệt nhau. 

Để xác định chính xác dạng va chạm của một vụ tai 

nạn cụ thể có thể dựa vào thế cuối cùng của vụ va 

chạm và các dấu vết trên các phương tiện và trên 

đường. 

Hình 2 thể hiện sự va chạm lệch tâm giữa ô tô con 

và ô tô tải. Ô tô tải do có khối lượng lớn hơn nên hầu 

như không có dịch chuyển ngang. Trên ô tô con, tại 

điểm đụng đầu tiên xuất hiện lực va chạm Fvc. Lực 

Fvc cùng với lực quán tính tác dụng tại trọng tâm tạo 

thành ngẫu lực làm xoay ô tô theo chiều kim đồng hồ 

(Hình 2a). Vì vậy ô tô con lần lượt có các vị trí từ I 

đến IV, làm phát sinh vùng biến dạng trên cả hai xe 

(Hình 2b). 

 

Hình 1. Các dạng va chạm ô tô với ô tô 

 

Hình 2. Va chạm xiên và xung đột dòng giao thông 
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Hình 2 cũng thể hiện các trường hợp va chạm giữa 

2 ô tô tại đường giao nhau. Các dạng va chạm thường 

tại đường giao nhau gồm dạng va chạm vuông góc 

hoặc va chạm xiên. Va chạm xiên có 2 dạng là dạng 

hợp nhau (góc va chạm nhỏ hơn 90 độ) và dạng giao 

nhau (góc va chạm lớn hơn 90 độ nhỏ và nhỏ hơn 180 

độ). Trong thực tế, trường hợp va chạm nhau dưới góc 

va chạm là góc nhọn xảy ra phổ biến khi các dòng 

phương tiện chuyển động tới nơi giao nhau xảy ra hiện 

tượng nhập dòng và xung đột giữa các dòng. 

Các dạng va chạm trên một làn xe thường xảy ra ở 

hai dạng va chạm: va chạm chính diện khi hai ô tô 

chuyển động trên cùng một tuyến ngược chiều nhau 

hoặc va chạm từ phía sau khi hai ô tô chuyển động 

trên cùng một tuyến cùng chiều. 

Va chạm chính diện xảy ra khi hai ô tô chuyển độ 

ngược chiều do không làm chủ được tốc độ hoặc khi 

ô tô vượt nhau va chạm vào ô tô chuyển động ngược 

chiều. Trong va chạm chính diện, lái xe thường biết 

trước khả năng xảy ra va chạm và thực hiện biện pháp 

phòng tránh nhưng không kịp cho nên dạng va chạm 

chính diện thường là dạng va chạm lệch tâm.  

Va chạm bám đuôi xảy ra khi hai xe chuyển động 

cùng chiều, vì một lý do nào đó xảy ra sự cố xe phía 

sau va chạm vào đuôi xe đi trước. Về cơ bản va chạm 

bám đuôi cũng giống như va chạm chính diện.Tuy 

nhiên trong va chạm bám đuôi, xe bị va chạm nhận ra 

mình bị va chạm rất muộn, bất ngờ và ít có khả năng 

né tránh. Do đó va chạm từ phía sau thường là va chạm 

xuyên tâm. So với va chạm chính diện hiện tượng va 

chạm đuôi tương đối đơn giản. Do phần đầu ô tô (ô tô 

con) thường đặt động cơ có độ cứng cao, còn phần 

đuôi xe để ̉ trống (thùng, cốp sau) nên độ cứng thấp. 

Biến dạng va chạm đuôi chủ yếu ở phần sau xe bị va 

chạm, do đó hệ số phục hồi bé hơn nhiều so với va 

chạm chính diện. Khi vận tốc va chạm tương đương 

đạt trên 20km/h, hệ số phục hồi gần bằng 0. Sau khi 

ngừng va chạm có thể xe bị va chạm vẫn còn lăn bánh 

thêm một đoạn. 

Về bản chất vật lý, các dạng va chạm trên có thể 

chia thành dạng va chạm xuyên tâm (khi pháp tuyến 

chung đi qua trọng tâm của 2 ô tô) hoặc dạng va chạm 

lệch tâm (khi pháp tuyến chung không đi qua trọng 

tâm 2 ô tô). Va chạm trên các đoạn đường giao nhau 

và va chạm chính diện thường là va chạm lệch tâm, va 

chạm từ phía sau thường là va chạm xuyên tâm. 

3. Ứng dụng phần mềm PC-Crack xác định 

vận tốc trước và sau va chạm ô tô 

Phần mềm PC-Crash là một chương trình hữu 

dụng cho việc mô phỏng các tai nạn xe cơ giới, bao 

gồm nhiều tình huống tai nạn khác nhau. PC-Crash 

bao gồm một số mô hình tính toán khác nhau, bao gồm 

mô hình va đập xung đột, mô hình độ cứng dựa trên 

độ cứng, mô hình động học cho thực tế, mô phỏng quỹ 

đạo, và một mô hình động học đơn giản cho các 

nghiên cứu về khoảng cách thời gian cho độ linh hoạt 

tối đa. Kết quả mô phỏng được hiển thị trực quan dưới 

dạng mô hình hiển thị 3D hoặc truy xuất kết quả dưới 

dạng đồ thị, biểu đồ. 

3.1. Xây dựng mô hình tính toán vận tốc ô tô 

trước và sau va chạm 

Xây dựng mô hình tính toán vận tốc ô tô trước và 

sau va chạm trong phần mềm mô phỏng PC- CRACK 

được thực hiện theo các bước: 

- Lựa chọn dữ liệu phương tiện trên thanh công cụ 

Vehicle DataBase trong tool Vehicle như Hình 3.  

 

Hình 3. Hộp thoại hiển thị quá trình lựa chọn dữ liệu 

phương tiện mô phỏng 

 

Hình 4. Hộp thoại hiển thị thông số của phương tiện 
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- Trên cửa sổ Load Car/Light Truck sẽ cho phép 

người dùng chọn lựa nguồn dữ liệu, loại phương tiện 

(ô tô con, bus,…), nhãn hiệu phương tiện, năm sản 

xuất,... Như Hình 4. 

- Trong tool Dymanic trên thanh công cụ lựa chọn 

Postion&Vehicle,… để cài đặt các giá trị:  

+ Trọng tâm phương tiện (C.G. Location (m));  

+ Vận tốc phương tiện (Veclocity (Km/h)); 

+ NY (Góc quay thân xe so với phương nằm 

ngang). 

3.2. Xác định trạng thái ô tô trước và sau va 

chạm trường hợp va chạm lệch tâm 

Xác định trạng thái ô tô trước và sau và chạm 

trường hợp va chạm lệch tâm với hai ô tô với các 

thông số như trong Bảng 2. 

   Thiết lập vị trí và vận tốc của 2 phương tiện trước 

khi thực hiện mô phỏng (Hình 5), theo đó: 

- Phương tiện 1 (Mazda MX5) ở vị trí (0,0) và di 

chuyển với vận tốc v = 40km/h, góc quay thân xe 

NX= 0o. 

- Phương tiện 2 (Mitsubishi Outlander 2.0 Sport ) 

ở vị trí (10, -5) và di chuyển với vận tốc v = 20km/h, 

góc quay thân xe NX = 90o. 

     Kết quả mô phỏng quá trình va chạm hai 

phương tiện được thể hiện trên Hình 6 và Hình 7. 

   Vận tốc hai phương tiện trong quá trình va chạm 

và kết thúc va chạm được thể hiện trên Hình 8. 

   Từ kết quả mô phỏng (Hình 8) thấy rằng quá trình 

va chạm hai ô tô bắt đầu xảy ra sau 0,4 (s), tốc độ của 

hai phương tiện thay đổi đột ngột, vận tốc phương tiện 

1 giảm từ 40 (km/h) xuống 27 (km/h) và vận tốc 

phương tiện 2 giảm từ 20 (km/h) xuống 16 (km/h). 

Sau quá trình này vận tốc hai phương tiện tiếp tục thay 

đổi theo chiều hướng phương tiện 1 giảm tốc độ, 

phương tiện 2 tăng tốc độ trong khoảng thời gian từ 

0,4(s) tới 1,6(s) cho đến khi tốc độ hai phương tiện 

bằng nhau và ổn định ở vùng tốc độ 18 (km/h).  

Bảng 2. Thông số xe khảo sát 

Thông 

số 

Giá trị 

Đơn vị 
Mazda 

MX5 

(1) 

Mitsubishi 

Outlander 

2.0 Sport (2) 

Trọng 

lượng 

không tải 

1142 1570 kg 

Chiều 

dài 
4010 4550 mm 

Chiều 

rộng 
1720 1750 mm 

Chiều 

cao 
1240 1575 mm 

Công 

suất cực 

đại 

139/6500 100/6000 kW/rpm 

 

 

Hình 5. Thiết lập vị trí ban đầu hai phương tiện 

 

Hình 6. Quá trình va chạm của hai phương tiện 

 

Hình 7. Vị trí hai phương tiện sau khi kết thúc va chạm 
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4. Kết luận  

Để xác định mức độ vi phạm giao thông của người 

tham gia giao thông khi để xẩy ra tai nạn theo Pháp 

luật Việt Nam là căn cứ vào vận tốc phương tiện giao 

thông trước khi va chạm. Nội dung bài báo trình bày 

ứng dụng phần mềm PC-CRASH xác định thông số 

vận tốc trước và sau va chạm của phương tiện giao 

thông. Mô hình tính toán được xây dựng trong phần 

mềm khi thiết lập các thông số kỹ thuật của phương 

tiện trong trường hợp va chạm lệch tâm. Thông qua 

bài toán mô phỏng kiểm chứng tính hiệu quả của 

phương pháp, dự đoán được ứng xử của xe, giúp bổ 

sung thêm phương pháp xác định được vận tốc của 

phương tiện giao thông trước và sau va chạm nhằm 

nâng cao tính chính xác của kết quả.  
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình điều 

khiển dự báo Model Predictive Control (MPC). 

Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển,  

cũng như hệ phương trình động lực học tương 

đương của phương tiện. Ứng dụng phần mềm 

Matlab - Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả 

nghiên cứu khi cho ô tô tự hành trong điều kiện 

chuyển làn đơn. Từ các kết quả chính của nghiên 

cứu, so sánh, đánh giá được hiệu quả của bộ điều 

khiển MPC thích ứng khi ứng dụng cho ô tô tự 

hành, thông qua các thông số: quỹ đạo của ô tô 

theo phương ngang, góc quay vành tay lái và góc 

quay thân xe. 

Từ khóa: Điều khiển dự báo, phương tiện tự 

hành, động lực học phương tiện, điều khiển 

phương tiện. 

Abstract 

This paper presents the theoretical basis of the 

Model Predictive Control (MPC). Research to 

establish the control algorithm, the physical 

diagram of the autopilot system, as well as the 

equivalent system of dynamic equations of the 

vehicle. Matlab - Simulink software is applied to 

simulate and evaluate research results when self-

driving cars change lanes. Evaluation parameters 

are horizontal trajectory, steering wheel and yaw 

angle of the vehicle. In addition, the main results 

of the study are also used to compare the 

performance of standard and adaptive MPC 

controllers. 

Keywords: Model Predictive Control, 

autonomous vehicle, vehicle dynamics, vehicle 

control. 

1. Đặt vấn đề 

Việc nghiên cứu các giải pháp điều khiển phương 

tiện tự hành dựa trên động lực học chuyển động của 

phương tiện là một chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm. Hiện nay có năm cấp độ tự hành chính của 

phương tiện, đó là: Cấp độ 1 (hỗ trợ người lái); Cấp 

độ 2 (ô tô tự đánh lái, tăng tốc và phanh dưới sự giám 

sát của lái xe); Cấp độ 3 (tự lái có điều kiện; có lái xe); 

Cấp độ 4 (tự lái có điều kiện, không lái xe); Cấp độ 5 

(tự lái không điều kiện, tự lái hoàn toàn). Mục tiêu của 

quá trình điều khiển ô tô tự hành là thay đổi quỹ đạo 

chuyển động của ô tô, một cách tự động, dựa trên khả 

năng dự báo và phát hiện vật cản trên đường. Thực tế 

người lái luôn duy trì quỹ đạo chuyển động của ô tô 

theo quỹ đạo mong muốn bằng cách tác động trực tiếp 

vào vành tay lái, bàn đạp ga, bàn đạp phanh và các 

thao tác điều khiển khác. Như vậy để phương tiện có 

thể tự hành hoàn toàn (cấp độ 5), thì sự can thiệt trực 

tiếp của người lái vào các cơ cấu chấp hành trên 

phương tiện sẽ được hạn chế, thay vào đó là các hệ 

thống điều khiển tự động. Có thể kể đến hệ thống lái 

điều khiển điện, hệ thống điều khiển tăng tốc và phanh, 

hệ thống ổn định và kiểm soát an toàn của ô tô khi 

quay vòng hoặc chuyển làn. Trong thời gian vừa qua 

đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập tới 

nghiên cứu các giải pháp điều khiển ô tô tự hành. Tuy 

nhiên do tính chất phức tạp của vấn đề này, việc áp 

dụng cụ thể các giải pháp điều khiển lên một hệ thống 

trong ô tô cần có thêm nhiều công trình nghiên cứu. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Cơ sở lý thuyết mô hình điều khiển dự báo MPC 

Hiện nay điều khiển dự báo là chiến lược điều 

khiển được sử dụng phổ biến nhất trong việc điều 

khiển quá trình. Bộ điều khiển dự báo dùng một mô 

hình để đoán trước đáp ứng tương lai của đối tượng 

điều khiển tại các thời điểm rời rạc trong một phạm vi 

dự báo (Prediction horizon) nhất định. Dựa vào đáp 

ứng dự báo này, một thuật toán tối ưu hoá được sử 

dụng để tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển tương lai 

trong phạm vi điều khiển (Control horizon) sao cho 

sai lệch giữa đáp ứng dự báo bởi mô hình và tín hiệu 

chuẩn cho trước là tối thiểu. Phương pháp điều khiển 

dự báo là phương pháp tổng quát thiết kế bộ điều 

khiển trong miền thời gian có thể áp dụng cho hệ 

tuyến tính cũng như hệ phi tuyến. 
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Các bước cơ bản khi xây dựng mô hình điều khiển 

dự báo MPC là: 

- Sử dụng một mô hình để dự báo giá trị đầu ra của 

quá trình ở các thời điểm trong tương lai;  

- Tính toán lần lượt các tín hiệu điều khiển bằng 

cách tối thiểu hoá phiếm hàm mục tiêu. 

- Mỗi lần (tại thời điểm hiện tại t) các tín hiệu điều 

khiển được dự báo thì chỉ có tín hiệu đầu tiên được 

đưa đến tác động vào quá trình. Có rất nhiều các thuật 

toán MPC (Ví dụ như LRPC: LongRange Predictive 

Control,..), sự khác nhau giữa chúng là sử dụng các 

mô hình khác nhau để biểu diễn quá trình, nhiễu và 

hàm mục tiêu (Cost Funtion) được tối ưu hoá. 

Nguyên lý hoạt động của MPC: Nguyên lý điều 

khiện của MPC được thể hiện trên Hình 1. 

Phạm vi dự báo N: Số bước thời gian dự đoán 

trong tương lai được gọi là phạm vi dự báo. Ứng với 

mỗi bước dự báo, bộ điều khiển sẽ thực thi một nhiệm 

vụ điều khiển từ t đến t+N. Trong thực tế phạm vi dự 

báo phải được lựa chọn phù hợp, ví dụ khi ô tô chuyển 

động với vận tốc 80km/h, thời gian phanh khẩn cấp 5s. 

Tuy nhiên nếu phạm vi dự báo là 2s, gặp vật cản, xe 

chỉ có thể dừng lại sau khi va chạm. Nếu N quá lớn, 

dẫn đến lãng phí tài nguyên tính toán của hệ thống.    

Thời gian lấy mẫu t : Thời gian nhỏ nhất có thể 

mà bộ điều khiển thực hiện thuật toán điều khiển. 

Thông qua thời gian lấy mẫu có thể xác định được tốc 

độ xử lý của bộ điều khiển, cũng như khả năng đáp 

ứng với các tín hiệu kích thích đầu vào hoặc nhiễu 

theo thời gian thực. Nếu nó quá lớn, khi xảy ra nhiễu, 

bộ điều khiển sẽ không thể phản ứng với nhiễu đủ 

nhanh. Ngược lại, nếu thời gian lấy mẫu quá nhỏ, bộ 

điều khiển có thể phản ứng nhanh hơn với các nhiễu 

và sự thay đổi tín hiệu đầu vào, điều này có thể dẫn 

đến sự cố tràn dữ liệu tính toán.  

Phạm vi điều khiển c: Một thông số thiết kế khác 

của MPC là phạm vi điều khiển. Trong tập hợp các 

hành động điều khiển trong tương lai dẫn đến đầu ra 

được dự đoán của đối tượng, số lượng hành động điều 

khiển đến bước thời gian m được gọi là phạm vi điều 

khiển, với đầu vào được giữ không đổi. Mỗi hành 

động điều khiển trong phạm vi điều khiển có thể được 

coi là một biến tự do cần được tính toán bởi quá trình 

tối ưu hóa. Do đó, phạm vi điều khiển càng nhỏ, khối 

lượng tính toán càng ít. 

Ngoài ra khi thiết kế mô hình điều khiển dự báo 

MPC cần quan tâm đến các thông số khác như các 

răng buộc (Constraints), trọng số (Weight). 

Với bài toán tự hành, để giữ cho ô tô di chuyển 

theo một quỹ đạo tham chiếu cho trước, trong trường 

hợp cố định chân ga, vận tốc dọc không đổi, bộ điều 

khiển MPC cần xác định quỹ đạo thực tế gần nhất với 

tham chiếu, thông qua tối ưu hóa phiếm hàm mục tiêu 

J. Ô tô tự hành thông thường phải thoả mãn các điều 

kiện ràng buộc cứng và ràng buộc mềm nhằm xác định 

phạm vi hoạt động, điều kiện môi trường, điều kiện an 

toàn khi chuyển động. 

Trong đó: ek+i : Sai số quỹ đạo theo phương ngang; 

u : Bước thay đổi góc quay vành tay lái; p: Phạm vi 

dự báo; we, wu: Các hệ số hiệu chỉnh sai số quỹ đạo và 

bước thay đổi góc lái, có thể ở dạng hàm mũ hoặc 

hằng số. 

2.2. Mô hình khảo sát động lực học ô tô 

Để nghiên cứu động lực học chuyển động của ô tô 

một cách tổng quát, mô hình nghiên cứu phải được xây 

dựng trong không gian. Nếu xem ô tô như một vật rắn 

chuyển động trong hệ toạ độ không gian ba chiều cố 

định Oxyz thì chuyển vị của trọng tâm ô tô được xem 

 

 
Hình 1. Cấu trúc và nguyên lý làm việc của mô hình 

điều khiển dự báo [1] 

 

 

Hình 2. Mô hình điều khiển dự báo MPC cho ô tô tự hành  
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xét bởi sáu thành phần, gồm chuyển vị dọc theo 3 trục 

và quay quanh 3 trục. Trong bài báo này, tác giả tiến 

hành khảo sát động lực học chuyển động của ô tô trong 

mặt phẳng đường Oxy, phương thẳng đứng Oz, áp dụng 

mô hình lốp phi tuyến HSRI để tính toán lực ngang, lực 

dọc và mô men quanh trục z của bánh xe [2]. 

- Mô hình khảo sát chuyển động của ô tô trong mặt 

phẳng đường: 

Gia tốc của ô tô theo phương dọc xe Ox: 

x x ya v v   (1) 

Phương trình cân bằng lực theo phương dọc xe: 

fl fl fr fr rl rr tcos sin cos sinx y x y x x xF F F F F F m a          (2) 

Gia tốc của ô tô theo phương ngang Oy: 

y y xa v v   (3) 

Phương trình cân bằng lực theo phương ngang Oy: 

fl fl fr fr rl rr tcos sin cos siny x y x y y yF F F F F F m a        

 
(4) 

Góc lăn lệch lốp trước, bên trái:  

arctan

2

y f

fl

x

v l

w
v


 



 
 

   
  
 

 (5) 

Góc lăn lệch lốp trước, bên phải: 

arctan

2

y f

fr

x

v l

w
v


 



 
 

   
  
 

 (6) 

Góc lăn lệch lốp sau, bên trái: 

arctan

2

y r

rl

x

v l

w
v






 
 

   
  
 

 (7) 

Góc lăn lệch lốp sau, bên phải: 

arctan

2

y r

rr

x

v l

w
v






 
 

   
  
 

 (8) 

Gia tốc góc quay thân xe:  

1

zI
    (9) 

   

   

   

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

sin cos cos sin
2

sin cos cos sin
2

2

f x fl y fl x fl y fl

f x fr y fr x fr y fr

r x rl x rr x rl x rr

w
l F F F F

w
l F F F F

w
l F F F F

   

   

    

   

   

 
(10) 

Phương trình xác định quỹ đạo theo phương dọc 

OxH và phương ngang OyH của ô tô: 

()( )
Hx x ycosv v nv si   (11) 

sin ) cos )( (
Hy yxv vv    (12) 

Từ hai phương trình trên suy ra: 

0

H

t

H x

t

x v  ; 
0

H

t

H y
t

y v 
. 

- Mô hình khảo sát động lực học của ô tô theo 

phương thẳng đứng Oz: 

Hệ ngoại lực và mô men ngoại lực tác dụng lên ô 

tô khi khảo sát động lực học theo phương thẳng đứng 

như sau [4]:  

sfl dfl sfr dfr srl drl srr drr s sF F F F F F F F m Z         (13) 

   srl drl srr drr sfl dfl sfr dfr pF F F F b F F F F a I          (14) 

 

 

Hình 3. Mô hình hai vết khảo sát động lực học ô tô 

trong mặt phẳng đường [3] 

 

 
Hình 4. Mô hình không gian, khảo sát động lực học 

của ô tô theo phương thẳng đứng [2] 
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   sfl dfl srl drl sfr dfr srr drr r
2 2

F F F F F F F F I
 

         (15) 

Phương trình động lực học theo phương dọc của 

lốp trước bên trái: 

tfl sfl dfl ufl uflF F F m Z    (16) 

Phương trình động lực học theo phương dọc của 

lốp trước bên phải: 

tfr sfr dfr ufr ufrF F F m Z    (17) 

Phương trình động lực học theo phương dọc của 

lốp sau bên trái: 

trl srl drl url urlF F F m Z    (18) 

Phương trình động lực học theo phương dọc của 

lốp sau bên phải: 

trr srr drr urr urlF F F m Z    (19) 

Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên mỗi bánh xe 

được xác định như sau: 

 

 

 

 

s

fl ufl fl

s
fr ufr fr

s
l url rl

s
rr urr

2

2

2

2

z

z

zr

z rr

m gb
F m g F

a b

m gb
F m g F

a b

m ga
F m g F

a b

m ga
F m g F

a b

  


  


  


  


 (20) 

Tải trọng thẳng đứng, cùng với tác dụng lên mỗi 

lốp xe, cùng với độ trượt theo thời gian là giá trị đầu 

vào cho mô hình lốp HSRI. 

- Mô hình lốp phi tuyến HSRI 

Trong mô hình HSRI các thành phần lực ngang và 

lực dọc được xác định bởi công thức sau [1]: 

( )
1

x

x s

x

s
F c f L

s
 


 (21) 

( )
1

y

y

y

s
F c f L

s
 


 (22) 

Trong đó: Fx là lực dọc tại lốp xe; Fy là lực ngang; 

cs là độ cứng dọc của lốp; c là độ cứng góc của lốp; 

sx , sy là độ trượt theo phương dọc và phương ngang 

của lốp xe. 

 

Ngoài ra ta có giá trị ( )f L  theo vùng trượt và 

bám như sau: 

1 1
( )

(2 ) 1

L
f L

L L L


 

 
  

Trong đó 1L   thuộc vùng bám, 1L   

thuộc vùng trượt 

(23) 

   
1

22 22

0

1
(1 ) (1 ) tan

2
x z sL Av F s c s c 



    
    (24) 

Với: 0 là hệ số bám; A là hệ số kể đến ảnh 

hưởng của vận tốc xe; Fz  là thành phần lực theo 

phương thẳng đứng; 
xv  là vận tốc chuyển động của 

ô tô; s là hệ số độ trượt của lốp tương ứng. 

 

 

Hình 5. Biểu diễn các thành phần lực và mô men với 

mô hình lốp HSRI [4] 

 

 

 

Hình 6. Chương trình khảo sát MPC thích ứng 
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3. Kết quả mô phỏng và bàn luận 

Tiến hành khảo sát quỹ đạo của ô tô tự hành trong 

bài toán chuyển làn đơn với mô hình điều khiển MPC 

thích ứng, mô đun điều khiển MPC thích ứng (Adative 

MPC) cho phép thay đổi vận tốc chuyển động của ô 

tô theo điều kiện cho trước mà vẫn đảm bảo chất 

lượng của quá trình điều khiển. Mô đun MPC thích 

ứng thuộc thư viện của phần mềm Matlab - Simulink 

[5], các thông số sử dụng để đánh giá là quỹ đạo 

chuyển động của ô tô theo phương ngang và vận tốc 

góc quay thân xe. Điều kiện khảo sát: thay đổi thời 

gian lấy mẫu, phạm vi dự báo và phạm vi điều khiển. 

Kết quả khảo sát: 

Để đánh giá hiệu quả của mô hình MPC thích ứng, 

tiến hành thay đổi các tham số của mô hình MPC.  

Trường hợp 1: Vận tốc chuyển động của ô tô 30 

km/h; phạm vi dự báo lần lượt p1 =10; p2 = 20; p3 = 30; 

thời gian lấy mẫu 0,1t  s, phạm vi điều khiển c =3.  

Từ đồ thị khảo sát ta thấy khi phạm vi dự báo p = 

10, sai lệch giữa quỹ đạo tham chiếu và quỹ đạo thực 

tế là nhỏ nhất. Xét tại thời điểm t = 3s, giá trị quỹ đạo 

ngang tương ứng là 1,839m trong khi đó giá trị quỹ 

đạo tham chiếu là 2,184m, sai lệch tương đối 15,79 %. 

Như vậy khi thay đổi phạm vi dự báo, thời gian lấy 

mẫu không đổi, sai số giữa đường tham chiếu và 

đường thực tế là khá lớn.  

Trường hợp 2: Vận tốc chuyển động của ô tô 30 

km/h; phạm vi dự báo p=10; thời gian lấy mẫu lần lượt 

là 1 0,01t  s; 1 0,05t  s; 1 0,1t  s phạm vi điều 

khiển c =3.  

Tại thời điểm t=3 s, quỹ đạo ngang tham chiếu 

2,184m. Sai số quỹ đạo ngang thực tế và tham chiếu 

nhỏ nhất khi thời gian lấy mẫu 1 0,01t  s, quỹ đạo 

ngang thực tế trong trường hợp này 2,028m. Sai số 

tương đối nhỏ nhất 7,14%. Như vậy để nâng cao độ 

chính xác của mô hình điều khiển dự báo, cần phải 

tăng thời gian lấy mẫu của mô hình. 

4. Kết luận 

- Bài báo đã tiến hành xây dựng mô hình khảo sát 

động lực học của ô tô tự hành, có sử dụng mô hình 

điều khiển dự báo MPC. 

- Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển MPC thích 

ứng điều khiển ô tô tự hành di chuyển theo quỹ đạo 

tham chiếu, bộ điều khiển thích ứng với ưu điểm có 

thể cập nhật trạng thái chuyển động của ô tô theo thời 

gian, cho phép thay đổi vận tốc chuyển động, phù hợp 

cho nghiên cứu ô tô tự hành chuyển động theo các chu 

trình thử trong tương lai. 

- Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hệ 

thống điều khiển ô tô tự lái trong phần mềm Matlab & 

Simulink. Từ các kết quả thu được chứng tỏ bộ điều 

khiển hoạt động ổn định và có thể áp dụng nghiên cứu 

và phát triển cho xe ô tô tự hành trong thực tế. 

5. Phụ lục 

Các thông số kỹ thuật của ô tô khảo sát Giá trị 

Khối lượng xe không tải, 
tm  kg    1575 

Khối lượng không được treo phía trước bên trái/ phải, 

ufl ufrm m  kg    
60 

Khối lượng không được treo phía sau bên trái/ phải, 

url urrm m  kg    
60 

Mômen quán tính khối lượng phần treo theo trục x, rI  

2kgm 
   

600 

Mômen quán tính khối lượng phần treo theo trục y, 

pI  
2kgm 

   
1810 

Mômen quán tính khối lượng theo trục z, 
zI  

2kgm 
   

2875 

 

Hình 7. Đồ thị so sánh giá trị tham chiếu và MPC tiêu chuẩn 

 

Hình 8. Đồ thị so sánh giá trị tham chiếu và MPC thích ứng  
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Các thông số kỹ thuật của ô tô khảo sát Giá trị 

Khoảng cách từ trong tâm phần treo đến cầu trước, a  

m    
1,813 

Khoảng cách từ trong tâm phần treo đến cầu trước, b  

m    
1,298 

Chiều rộng cơ sở, w m    1,655 

Độ cứng của hệ thống treo trước, sfl sfrK K  

1Nm 
   

19000 

Độ cứng của hệ thống treo sau, srl srrK K  
1Nm 

   33000 

Hệ số cản của hệ thống treo trước, sfl sfrC C  

1Nsm 
   

750 

Hệ số cản của hệ thống treo sau, srl srrC C  
1Nsm 

   750 

Độ cứng của lốp, tfl tfr trl trrK K K K    
1Nm 

   200000 

Mômen quán tính khối lượng bánh xe, wI  
2kgm 

   1 
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Tóm tắt 

Mất ổn định ngang của đoàn xe sơmi rơmoóc 

thường xảy ra khi quay vòng, tăng tốc hoặc 

phanh,... Mất ổn định ngang của đoàn xe có thể 

được phân loại theo 2 dạng: mất ổn định hướng 

và mất ổn định lật ngang. Sự mất ổn định hướng 

thường xảy ra khi phanh hoặc quay vòng trên 

đường có hệ số bám thấp. Mất ổn định lật ngang 

thường xảy ra khi quay vòng trên đường có hệ số 

bám cao. Một mô hình động lực học đoàn xe được 

thiết lập theo phương pháp hệ nhiều vật với mô 

hình lốp Burchkhardt. Mô hình được áp dụng để 

đánh giá ảnh hưởng của điều kiện đường đến mất 

ổn định ngang của đoàn xe khi quay vòng. 

Từ khóa: Mô hình lốp Burchkhardt, trạng thái 

đường, mất ổn định ngang, đoàn xe sơmi rơ moóc, 

quay vòng. 

Abstract 

Lateral instability of tractor semitrailer vehicle 

often occurs in during turning maneuver, 

accelerating, or braking,... Lateral instability can 

be classified into two types: yaw instability and 

rollover. The yaw instability usually occurs on low 

adhesion surface road. The rollover occurs while 

turning maneuver on high adhesion surface road. 

In this paper, a dynamic model of tractor 

semitrailer vehicle is established based on Multi-

body System Method and Burchkhardt tire model. 

This model is applied to analysis the effect of road 

condition on lateral stability of the tractor 

semitrailer vehicle while turning maneuver. 

Keywords: Burchkhardt tire model, road 

condition, Lateral instability, tractor semitrailer 

vehicle, turning maneuver. 

 

1. Đặt vấn đề 

Khi chuyển động, đoàn xe chịu các tác động từ 

người lái, đường, ngoại cảnh (Hình 1). Tai nạn giao 

thông xảy ra đối với đoàn xe do nhiều nguyên nhân, 

trong đó nguyên nhân chủ yếu là do xe mất ổn định 

chuyển động trên đường. Sự mất ổn định phụ thuộc 

cấu trúc đoàn xe như trọng lượng, chiều cao trọng tâm, 

khớp liên kết giữa các thân xe, đặc tính lốp; hệ số bám 

đường;độ nghiêng và độ dốc của đường; phản ứng lái 

xe khi phanh, ga và quay vô lăng. Nếu đường có hệ số 

bám thấp, dù gia tốc ngang không lớn, nó sẽ trượt 

ngang và vấp phải vỉa đường, đoàn xe có thể lật. Nếu 

đường có hệ số bám cao, đoàn xe có thể vận hành với 

vận tốc lớn, khi quay vòng sẽ có gia tốc ngang lớn và 

do khả năng bám ngang tốt nên xe có thể bị lật ngang.  

Để nghiên cứu đánh giá ổn định ngang của đoàn 

xe sơmi rơ moóc cần thiết phải thiết lập được tương 

tác lốp đường thông qua mô hình lốp. Khi xác định 

được tương tác này thì có thể xác định được các lực 

và mô men liên kết từ đường tác động lên xe. Từ đó 

mới có thể xác định được các thông số chuyển động 

của xe. Hiện nay, có nhiều mô hình lốp được sử dụng 

như Ammon [2], Pacejka [3], HSRI, Burchkhardt 

[4],… Trong đó, mô hình lốp Burchkhardt có nhiều ưu 

 
Hình 1. Sơ đồ điều khiển động lực học đoàn xe 

sơmi rơ moóc 
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điểm về cách thức mô phỏng và các hệ số thực nghiệm. 

Bài báo trình bày nghiên cứu áp dụng mô hình lốp 

Burchkhardt phân tích đánh giá động lực học chuyển 

động của đoàn xe sơmi rơ moóc. Một mô hình động 

lực học không gian của đoàn xe sơmi rơ moóc với lực 

tương tác lốp đường được xác định từ mô hình lốp 

Burchkhardt được trình bày. Kết quả của nghiên cứu 

có thể làm cơ sở để nghiên cứu đánh giá động lực học 

chuyển động đoàn xe. Từ đó, có thể đề xuất các giải 

pháp điều khiển nhằm tăng tính ổn định chuyển động 

của đoàn xe. 

2. Mô hình động lực học không gian đoàn xe 

sơmi rơ moóc 

2.1. Phương trình vi phân mô tả chuyển động  

Đoàn xe sơmi rơ moóc với kết cấu hai thân trong 

đó có một phần tải trọng của sơ mi rơ moóc đặt lên xe 

đầu kéo qua khớp nối dạng chốt kéo-mâm xoay. Xe 

đầu kéo có 3 cầu trong đó cầu trước bị động dẫn 

hướng, hai cầu sau chủ động với hệ thống treo cân 

bằng. Sơ mi rơ moóc có 3 cầu dạng treo cân bằng liên 

tiếp. Để mô tả chuyển động của các phần được treo Ck 

(k=1: phần được treo xe đầu kéo; k=2: phần được treo 

SMRM) đối với hệ quy chiếu cố định OXYZ gán các 

hệ quy chiếu cục bộ Ckxkykzk vào trọng tâm của vật 

rắn k (xem Hình 2). 

Trong hệ quy chiếu đặt tại Ck gọi 

T

k xk yk zk xk yk zkv = v ,v ,v ,ω ,ω ,ω     là véc tơ vận 

tốc tức thời của khối lượng được treo đối với các hệ 

quy chiếu tương ứng. Hệ 6 phương trình Newton-

Euler [5, 6] cho các khối lượng được treo thứ k với 

tâm quay đặt tại trọng tâm Ck được viết như sau: 

k xk yk zk zk yk xk

k yk zk xk xk zk yk

k zk xk yk yk xk zk

xk xk zk yk zk yk xk

yk yk xk zk xk zk yk

zk zk yk xk yk xk zk

m (v v v ) F

m (v v v ) F

m (v v v ) F

I (I I ) M

I (I I ) M

I (I I ) M

    


    
     


     
      

      

   (1) 

Trong đó: Ixk, Iyk, Izk là mô men quán tính của các 

khối lượng được treo thứ k; Fxk, Fyk,Fzk, Mxk,Myk,Mzk 

là tổng các ngoại lực và mô men ngoại lực tác dụng 

lên khối lượng được treo k. 

Mỗi cầu xe được xác định bởi dao động thẳng 

đứng (vzAi) và lắc dọc cầu xe (ωxAi) được viết như sau: 

Ai zAi xAi yAi yAi xAi zAi

xAi xAi zAi yAi zAi yAi xAi

m (v v v ) F

I (I I ) M

    


     

(2) 

Trong đó: mAi và IAxi, IAyi, IAzi là khối lượng và mô 

men quán tính của cầu thứ i; FAZi, MAxi là tổng các 

ngoại lực và mô men ngoại lực theo phương AizAi của 

cầu thứ i. 

Để giải các hệ phương trình vi phân (1) và (2) cần 

xác định tất cả các thành phần ngoại lực và mô men 

ngoại lực của vế phải. Các lực liên kết tại khớp nối 

được xác định từ điều kiện khớp nối lý tưởng có xét 

đến ảnh hưởng của góc lắc ngang tương đối [7]. Các 

lực và mô men của hệ thống treo nhíp và treo cân bằng 

được tính từ biến dạng thẳng đứng và góc tại các điểm 

treo tương ứng [4, 8],… 

2.2. Mô hình lốp Burchkhardt 

Nghiên cứu động lực học ô tô cần thiết phải xây 

dựng được tính chất liên kết giữa lốp và đường bởi các 

liên kết này là thành phần trực tiếp gây ra chuyển động 

của ô tô. Liên kết bánh xe - mặt đường là liên kết phức 

tạp gồm 3 thành phần lực Fxij, Fyij, Fzij (bỏ qua các 

thành phần mô men).. Đây là các lực thay đổi liên tục 

theo thời gian, phụ thuộc cấu trúc lốp, độ mấp mô tế 

vi của đường và các yếu tố điều khiển của người lái. 

Mô hình lốp thường được sử dụng để xác định lực liên 

kết lốp đường khi xây dựng mô hình động lực học ô 

tô. Một trong những mô hình lốp dễ sử dụng và cho 

kết quả gần với thực tế là mô hình của Burchkhardt [4, 

9]. Theo mô hình này, hệ số bám được xác định theo 

công thức. Các hệ số Ci được xác định bằng thực 

nghiệm cho các loại đường khác nhau theo bên dưới. 

Khi bánh xe chịu lực tổng hợp, có thể xác định Fxij, 

Fyij như sau: 

 

Hình 2. Hệ quy chiếu đoàn xe sơmi rơ moóc 6 cầu 
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2

2 2
2

2 2

1 3
2 2

2 2

1 3
2 2

( 1 )

( 1 )

 

 

      
 


        



xij yij

xij yij

C s sxij

xij xij yij zij

xij yij

C s syij

yij xij yij zij

xij yij

s
F C e C s s F

s s

s
F C e C s s F

s s

(3)                                                                                                                                   

Đầu vào của mô hình lốp dạng này là các hệ số 

trượt dọc sxij và góc trượt ngang syij được xác định từ 

vận tốc dọc vxij, vận tốc ngang vyij và góc quay bánh 

xe dẫn hướng δij. 

Khi biết vận tốc dọc và vận tốc góc của các bánh 

xe có thể xác định được các hệ số trượt dọc sij như sau: 
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Các góc lệch bên các bánh xe dẫn hướng (cầu 1) 

được viết như sau: 

y1j

1j 1j
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v
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     (5) 

Các góc lệch bên của các bánh xe ở các cầu 2 đến 

cầu 6 được viết như sau: 

 yij

ij
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v
atan
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        (6) 

Trong đó: Các vận tốc dọc vij được tình từ các hệ 

phương trình (2) với vận tốc ban đầu vij0 cho trước. 

Các vận tốc góc quay bánh xe ωBij được xác định từ 

mô hình bánh xe đàn hồi. Đối với các góc quay bánh 

xe dẫn hướng bên trái δ11 được tính gián tiếp từ góc 

quay vô lăng thông qua tỷ số truyền của hệ thống lái 

iS.  

SW
11

Si


        (7) 

Đối với đoàn xe sơmi rơ moóc nghiên cứu, iS=25. 

Quy luật góc quay bánh xe dẫn hướng bên phải (δ12) 

được tính từ quan hệ Ackermann [10] với khoảng cách 

hai trụ lái là w=2,05 (m) và chiều dài cơ sở xe đầu kéo 

đến tâm cầu cân bằng là L=3,91m [11, 12] theo công 

thức sau: 

12 11

w
cot cot

L
            (8) 

2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá 

Hệ số phân bố tải trọng LTR (Load Transfer Ratio) 

[11, 12] cho đoàn xe sơmi rơ moóc 6 cầu xe được viết 

như sau: 

6

zi2 zi1

i=1

6

zi2 zi1

i=1

(F -F )

LTR=

(F +F )





   (9)  

Trong đó Fzij (i=1÷6; j=1: bên trái, j=2: bên phải) 

là tải trọng tại từng bánh xe, bằng 0 khi tách bánh xe. 

Góc lắc ngang βk khối lượng được treo thứ k [5]: 

kk xk k y k k zk k k

k

1
( cos sin sin sin cos )dt

cos
         

 (10) 

3. Kết quả khảo sát và đánh giá 

Mô phỏng hệ phương trình vi phân (1), (2),… và các 

phương trình xác định lực, mô men liên kết của hệ thống 

treo và các thành phần lực tương tác lốp đường và các 

ngoại lực tác dụng khác bằng phần mềm máy tính với 

các thông số của đoàn xe sơmi rơ moóc 6 cầu [12]. 

Khảo sát với một quy luật góc quay vô lăng như 

Hình 3 với mức vận tốc 60km/h trên 5 loại đường mô 

phỏng bằng mô hình lốp Burchkhardt [9] với các hệ 

số thực nghiệm theo Bảng 1. Một số kết quả cho thấy 

sự ảnh hưởng rõ nét của điều kiện đường đến khả năng 

mất ổn định ngang của đoàn xe sơmi rơ moóc. Khi xe 

chuyển động trên đường tốt (có hệ số bám cao như 

đường Nhựa khô, Đá khô) thì xe bị lật ngang. Sự lật 

ngang xảy ra nhanh. Điều đó thể hiện qua đồ thị hệ số 

phân bố tải trọng LTR. 

 

Bảng 1. Hệ số thực nghiệm của mô hình 

Burchkhardt 

TT Loại đường C1 C2 C3 

1 Đường nhựa khô  1,281 23,99 0,52 

2 Đường đá khô 1,3713 6,4565 0,6691 

3 Đường đá ướt 0,4004 33,7080 0,1204 

4 Đường phủ tuyết 0,1946 94,129 0,0646 

5 Đường phủ băng 0,05 306,39 0 

 

 

Hình 3. Đồ thị góc quay vô lăng 
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 Hai trường hợp khảo sát này cho thấy LTR tiến đến 

1 rất nhanh. Trong đó đường nhựa khô có hệ số bám 

cao hơn nên LTR tiến đến 1 nhanh hơn (Hình 4). 

Tương ứng là sự gia tăng nhanh của góc lắc ngang của 

các khối lượng được treo. Từ khi bắt đầu đánh lái đến 

khi góc lắc ngang khối lượng được treo xe đầu kéo đạt 

40 deg ở đường Nhựa khô và đá khô lần lượt là 2,6s 

và 4s (Hình 5). Đối với các loại đường có hệ số bám 

thấp như phủ tuyết và phủ băng, xe không bị lật ngang, 

nhưng ta nhận thấy các giá trị đánh giá ổn định của xe 

điều ở mức thấp. Ví dụ, gia tốc ngang của khối lượng 

được treo ay1 chỉ đạt dưới 2m/s2 và 0,5m/s2 đối với 

đường phủ tuyết và phủ băng. Trong khi với điều kiện 

đường tốt thì giá trị này cao hơn rất nhiều. Điều đó 

cho thấy khả năng đoàn xe không đáp ứng được khả 

năng quay vòng theo mong muốn của người lái. Điều 

đó có thể dẫn đến sự mất ổn định hướng như trượt 

ngang, mất ổn định quỹ đạo chuyển động, gập thân xe. 

Vấn đề này sẽ đường nghiên cứu chuyên sâu trong các 

nghiên cứu tiếp theo. 

4. Kết luận 

Sự mất ổn định ngang của đoàn xe sơmi rơ moóc 

có hai dạng là mất ổn định hướng và mất ổn định lật 

ngang. Bài báo đã trình bày mô hình động lực học 

của đoàn xe sơmi rơ moóc trong đó các lực tương tác 

lốp đường được xác định bằng mô hình lốp 

Burchkhardt. Bài báo đã phân tích đánh giá trạng thái 

mất ổn định lật ngang của đoàn xe sơmi rơ moóc ở 

khi quay vòng ở mức vận tốc 60km/h trên 5 loại 

đường khác nhau. Các kết quả cho thấy, với các loại 

đường nhựa khô và đá khô thì xe bị lật ngang. Với 

các loại đường có hệ số bám thấp xe không bị lật 

ngang nhưng dễ bị mất ổn định hướng. Với phương 

pháp nghiên cứu này có thể nghiên cứu đánh giá xác 

định các trạng thái mất ổn định hướng trên các loại 

đường có hệ số bám thấp. Từ đó có các đề xuất về hệ 

thống điều khiển ổn định đoàn xe. 
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Tóm tắt 

Tiếng ồn là một trong những yếu tố quan trọng 

được các nhà sản xuất xe ô tô quan tâm do ảnh 

hưởng của nó tới sự thoải mái của hành khách và 

môi trường xung quanh. Bài báo này nghiên cứu 

tiếng ồn sinh ra trong quá trình chuyển động của 

xe ô tô. Nghiên cứu này giải quyết bài toán tương 

tác giữa dòng chảy bao vật thể và hiện tượng phát 

sinh, lan truyền sóng âm trong không khí. Các tính 

toán mô phỏng được thực hiện trên phần mềm 

Siemens-StarCCM+ cho mô hình mẫu xe 

MERCEDES BENZ S-CLASS 2013. Kết quả mô 

phỏng cho phép đánh giá độ ồn trong xe tại các 

vận tốc di chuyển lớn. Kết quả về trường vận tốc 

và trường áp suất được dùng để giải thích nguyên 

nhân gây ra tiếng ồn, từ đó có thể đề xuất các biện 

pháp để giảm tiếng ồn. 

Từ khóa: Ồn khí động học, tính toán động lực học 

dòng chảy. 

Abstract 

Noise is one of the most important factors that is 

interested by car manufacturers due to it’s effect 

on the comfort of passengers and the surrounding 

environment. This research focuses on the effects 

of noise that is produced during the movement of 

cars. We examine the interaction problem between 

the flow through a object and the phenomenon of 

generating and propagating sound waves in the 

air. Simulation calculations are performed by 

Siemens-StarCCM+ software for MERCEDES 

BENZ S-CLASS 2013 models. The obtained 

simulation results allow to assess the noise level 

in the vehicle at high speeds. The results of the 

velocity and pressure  fields are used to explain 

for the noise source. According to the results, we 

offer several solutions to reduce the aerodynamic 

noise. 

Keywords: Aerodynamic noise, CFD. 

 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, sự thoải mái của hành khách khi tham 

gia giao thông ngày càng được coi trọng khi ngành 

công nghiệp ô tô ngày càng phát triển và nhu cầu sử 

dụng của khách hàng ngày càng gia tăng. Tiếng ồn khí 

động học là một trong những vấn đề được các hãng xe 

chú trọng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Tại vận tốc lớn, dòng chảy của không khí qua xe tạo 

ra tiếng ồn khí động học khiến hành khách trên xe cảm 

thấy không thoải mái. Tiếng ồn khí động học được 

chia làm hai loại: Tiếng ồn do kẽ hở và tiếng ồn do sự 

nhiễu động gió [5]. Tiếng ồn kẽ hở xảy ra khi vỏ xe 

được làm kín kém hay khi cửa sổ hai bên hoặc của sổ 

trời được mở ra làm cho dòng gió qua các khe hở đó 

đi vào bên trong khoang cabin. Tiếng ồn do sự nhiễu 

động gió được gây ra bởi sự va đập của dòng không 

khí với vỏ xe, đặc biệt là sự va đập trên các bộ phận 

như: Gương chiếu hậu, giá để hàng, ăng-ten, trụ A, … 

Các va chạm này làm cho dòng không khí qua xe bị 

nhiễu động mạnh gây ra tiếng ồn lớn [6]. Với sự phát 

triển của máy tính ngày nay cho phép chúng ta có thể 

khảo sát tiếng ồn khí động học trên từng mẫu xe từ đó 

đưa ra những cải tiến phù hợp nhằm hạn chế ảnh 

hưởng của tiếng ồn khí động học. Hơn nữa các 

phương pháp mô phỏng giúp chúng ta thực hiện tiện 

lợi hơn, có kết quả nhanh hơn và tiết kiệm hơn so với 

các thử nghiệm thực tế. 

2. Phương pháp mô phỏng số 

Để thực hiện mô phỏng ảnh hưởng của tiếng ồn 

khí động học lên hành khách trên xe, chúng tôi lựa 

chọn phần mềm mô phỏng Siemen-STAR CCM+ và 

mẫu xe mô phỏng là mẫu MERCEDES BENZ S-

CLASS 2013. Từ việc mô phỏng chúng tôi đưa ra các 

dữ liệu về trường vận tốc, phân bố áp suất, mức cường 

độ âm tại các điểm khảo sát, thông qua đó đưa ra các 

kết luận về nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và đề 

xuất một số giải pháp cải thiện vấn đề tiếng ồn khí 

động học. 

Việc mô phỏng trường vận tốc, trường âm thanh, 

phân bố áp suất qua việc sử dụng phần mềm STAR 

CCM+ được dựa trên phương pháp tính toán động học 

chất lỏng (CFD). Phương pháp này bao gồm các 
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phương pháp: mô phỏng dòng xoáy lớn (LES), mô 

phỏng dòng xoáy không tập trung (DES), Reynolds 

Averaged Navier Stokes (RANS) [7]. Ở trong mô 

phỏng này sử dụng phương pháp Reynolds Average 

Navier Stokes để tính toán các thông số dòng chảy. 

2.1. Phương trình Reynold Average Navier-

Stoke ( RANS) [1] 

Phương trình RANS là phương trình biểu diễn thời 

gian trung bình chuyển động của dòng chảy chất lỏng 

trong không gian, chúng được biểu diễn bằng phương 

trình sau: 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ �̅�
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𝜕𝑥
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𝜕�̅�

𝜕𝑧
+ 𝜇∆�̅� −

𝜌 (
𝜕𝑤′𝑢′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥
+
𝜕𝑤′𝑣′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑦
+
𝜕𝑤′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜕𝑧
)    (3) 

Từ các phương trình trên ta có công thức chung 

trong không gian: 

  𝜌
𝜕𝑢𝑖̅̅ ̅

𝜕𝑡
= 𝐹𝑖 − 

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜇Δ𝑢�̅� − 𝜌 (

𝜕𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑥𝑗
)

⏟      
     (4)                                                                              

2.2. Mô hình lưới dạng mô phỏng Smagorinsky 

- Lily (SLM) [1] [3] 

Mô hình lưới SLM là dạng mô hình lưới biểu diễn mối 

quan hệ giữa độ dài và vận tốc theo phương trình sau: 

        𝑢𝑡 =  𝜌(𝐶𝑠Δ)
2|𝑆̅|             (5)    

 |𝑆̅| =  √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅               (6)                            

∆ = (∆𝑥∆ 𝑦∆𝑧)
1

3             (7) 

Trong đó: ∆ là kích thước lưới (độ dài thành phần 

lưới theo các phương x,y,z lần lượt là ∆𝑥, ∆ 𝑦 , ∆𝑧 ), 

𝐶𝑠 là hệ số thực của SLM. 

2.3. Động lực học mô hình SLM (DSLM) 

Vấn đề gặp phải khi sử dụng mô hình lưới SLM là 

chúng ta cần hằng số Cs mà hằng số này nếu được đo 

đạc bằng các phương pháp thực nghiệm sẽ dẫn đến kết 

quả mô phỏng thiếu đi sự chính xác. Khi sử dụng 

phương pháp DSLM thì Cs không còn là hằng số nữa 

mà thay vào đó chúng được xác định bằng việc giải 

nghiệm của phương trình chuyển động xoáy. Từ đó 

phương pháp động học mô hình SLM sẽ cho ra kết 

quả về cấu trúc của dòng xoáy chính xác hơn việc sử 

dung mô hình SLM đơn thuần. Hệ số Cs trong DSLM 

được xác định như sau:        

𝐶𝑠
2 = − 

1

2
 

𝐿𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗̅̅ ̅̅

𝑀𝑛𝑚𝑀𝑚𝑛
               (8) 

  

Trong đó:  

+) 𝑀𝑚𝑛 = (∆̅)
2 |
↔

𝑆
|
↔

𝑆𝑚𝑛
− (∆̅)2

↔

(|𝑆|𝑆𝑚𝑛)
      (9) 

+)  𝐿𝑖𝑗  là tenxơ ứng suất của dòng xoáy được xác 

định bằng phương trình sau: 

𝐿𝑖𝑗 =  𝑇𝑖𝑗  −  𝜏𝑖𝑗          (10) 

Trong đó: 𝑇𝑖𝑗  là áp suất dòng xoáy ở lưới sau khi 

được lọc hai lần và được biểu diễn bằng phương trình 

sau đây: 

𝑇𝑖𝑗 = 
↔

𝑢𝑖𝑢𝑗
 - 

↔↔

𝑢𝑖𝑢𝑗
   (11) 

2.4. Phương pháp mô phỏng âm thanh  

  Phương trình vận tốc âm thanh lan truyền trong môi 

trường chất lỏng: 

𝑎0 = √𝛾𝑅𝑇0              (12) 

Trong đó:  

+) 𝛾 là tỉ số nhiệt dung giữa trạng thái đẳng áp và 

đẳng tích của môi trường chất lỏng khảo sát; 

+) R là hằng số khí phổ quát; 

+) 𝑇0 là nhiệt độ tuyệt đối (Kelvin). 

Sau khi các tham số vận tốc, tần số, áp suất được 

giải từ các phương trình ở trên, phần mềm sẽ tiếp tục 

chuyển các tham số đó về dạng âm thanh. Phương 

trình FW-H được ứng dụng để tính toán mức cường 

độ âm, trường âm thanh do dòng không khí gây ra trên 

bề mặt vỏ xe. 

Phương trình FW-H được biểu diễn như sau: 

𝜕2𝑝

𝑐2𝜕𝑡2
− ∇2𝑝 =

𝜕

𝜕𝑡
{[𝜌∞𝑣 𝑛 +  𝜌(𝑢𝑛  −  𝑣𝑛)𝛿(𝑓)]}  –

𝜕

𝜕𝑥𝑖
{[𝑃𝑖𝑗𝑛𝑖 + 𝜌𝑢𝑖(𝑢𝑛 − 𝑣𝑛]𝛿(𝑓)} +

𝜕2

𝜕𝑥𝑖𝑥𝑗
{𝑇𝑖𝑗𝐻(𝑓)}    

(13) 

𝐻(𝑓) = 0 𝑘ℎ𝑖 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑡) > 0   (14) 

                
( )

( )
H f

f
f







         (15)                                           

𝑇rong đó: c là vận tốc âm thanh, p là áp suất âm 

thanh, t là thời gian, 𝜌∞ là mật độ ở điểm vô cùng, 𝑢 
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và 𝑣 lần lượt là vận tốc của dòng và vận tốc nguồn 

âm trên bề mặt vỏ xe, 𝑛𝑖 là vecto đơn vị, 𝑃𝑖𝑗  là tenxơ 

ứng suất. 

Phương pháp trên dùng để tổng hợp các tham số 

đã tính được để tính toán sự phân bố và lan truyền của 

âm thanh. Sau khi phương trình FW-H được giải, 

chúng ta có kết quả về mức áp suất âm thanh, mức 

cường độ âm thanh do dòng không khí đi qua vỏ xe 

gây ra. 

Phương trình biểu diễn mức cường độ âm thanh 

dưới dạng Curle Noise: 

𝜌,(𝑥, 𝑡) =  
1

(4𝜋𝑎0
3)
∮ [

(𝑥−𝑦)

𝑥2

𝜕𝑝

𝜕𝑡
(𝑦, 𝑡 −

𝑟

𝑎0
)] 𝑛. 𝑑𝑆(𝑦) 

(16) 

Trong đó:   

+ 𝜌, là mật độ âm thanh; 

+) 𝑎0 là vận tốc truyền âm trong môi trường khảo 

sát; 

+) 𝑡 −
𝑟

𝑎0
 là thời gian lan truyền; 

+) p là áp suất mặt; 

+) x là vị trí khảo sát; 

+) y vị trí điểm nguồn âm; 

+) r = |x-y| khoảng cách giữa điểm khảo sát và 

nguồn âm; 

+) n là vecto pháp tuyến hướng ra. 

Phương trình biểu diễn mức cường độ âm thanh 

dưới dạng Proudman Noise: 

 

 

 

Trong đó:  

+) 𝛼  là hằng số tương quan với vận tốc theo 

phương j; 

+) u là bình phương trung bình các vận tốc thành 

phần; 

+) 𝜌0 là mật độ; 

+) 𝐶0 là vận tốc âm thanh. 

Tổng quan lý thuyết toán học được sử dụng trong 

bài mô phỏng: Đầu tiên dòng được tính toán bằng 

phương pháp RANS. Sau đó thực hiện tổng hợp các 

thông số về sự phân bố áp suất, vận tốc dòng khí. Cuối 

cùng, dựa vào các thông số đã có để giải phương trình 

FW-H. Kết quả thu được là sự mô phỏng trường âm 

thanh và tiếng ồn khí động học trên bề mặt xe. 

 

 

2.5. Mô hình mô phỏng 

Mô hình được sử dụng mô phỏng là mẫu 

MERCEDES BENZ S-CLASS 2013. 

2.6. Mô hình lưới tính toán và điều kiện biên 

các bề mặt 

Lưới được sử dụng trong mô hình mô phỏng là 

lưới Trimmed Cell Mesh (các ô lưới có dạng hình hộp 

chữ nhật).  

Kích thước cơ bản của lưới ở bề mặt mô hình xe 

là 10mm và ở không gian miền khảo sát là 20mm. 

Lưới được làm mịn 50% so với kích thước cơ bản ở 

vùng không gian gương chiếu hậu và khoảng không 

gian ở vùng khoảng sáng gầm xe. Số lượng lưới ở 

vùng khảo sát là 7,21x106 lưới, ở khu vực gương chiếu 

hậu là 5,53x105 lưới và ở khu vực khoảng sáng gầm 

xe là 1,15x106 lưới. 

Điều kiện biên các vùng được xác định theo Bảng 2.  

𝐴𝑃 = 𝛼𝜌0
𝑢3

𝑡

𝑢5

𝐶0
5 (17) 

 

a)           b) 

Hình 1. Mô hình mẫu xe: (a) Mô hình mẫu xe trong 

thực tế; (b) Mô hình mẫu xe trong mô phỏng STAR 

CCM+ 

 
Bảng 1. Thông số xe khảo sát 

Thông số Kích thước (mm) 

Chiều dài 4.940 

Chiều rộng 1.960 

Chiều cao 1.773 

Chiều dài trục cơ sở 2.933 

Khoảng sáng gầm xe 192 

 

Bảng 2. Điều kiện biên áp dụng cho mô hình 

tính toán 

Biên 
Biến vật 

lý 

Loại điều kện 

biên được áp 

dụng 

Bề mặt mô hình xe  Vật rắn Wall 

Biên dòng vào Khí Velocity inlet 

Biên dòng ra Khí Presure Outlet 

Bề mặt xung quanh 

miền khảo sát 
Vật rắn  Wall  

 



 

 371 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

Vận tốc dòng vào tại bề mặt biên dòng vào là 

33,33m/s tương đương với vận tốc 120km/h. Thời 

gian giữa các mô phỏng (timestep) là 0,1s.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của bề mặt xe tới trường vận 

tốc và trường áp suất 

Kết quả trường vận tốc sử dụng phương pháp 

RANS qua mặt cắt vùng gương chiếu hậu được biểu 

diễn ở Hình 3. 

Kết quả mô phỏng thu được cho thấy tồn tại hai 

vùng xoáy với vận tốc thấp hình thành ở khu vực phía 

sau gương chiếu hậu. Vòng xoáy vận tốc thấp ở vùng 

không gian giữa gương chiếu hậu và bề mặt của xe, 

trong khi đó dòng chảy đi qua bề mặt ngoài của gương 

chiếu hậu tạo thành vùng xoáy có vận tốc lớn hơn. Các 

dòng chảy sau khi tạo các vùng xoáy tiếp tục được 

tăng tốc và va đập và bề mặt xe gây ra tiếng ồn khí 

động học đáng kể. Độ lớn vận tốc vùng gương chiếu 

hậu bị biến đổi lớn. Trong khi vận tốc dòng vào là 

33,33m/s (120km/h) qua bề mặt gương chiếu hậu đã 

tạo ra sự dao động về độ lớn vận tốc từ khoảng 

9,64m/s cho tới lớn nhất là 67,5m/s. Áp suất ghi được 

ở vùng này dao động từ -1,8x103 Pa tới 1,15x103 Pa. 

Các vùng có giá trị áp suất âm chủ yếu ở vùng xoáy 

phía sau gương chiếu hậu. Chính điều này đã tạo ra sự 

thay đổi lớn về cấu trúc dòng hình thành xoáy trong 

vùng gương chiếu hậu.  
a) 

 

b) 

 

c) 

Hình 2. Biểu diễn lưới trong mô phỏng:  

(a) Lưới được làm mịn ở khu vực gương chiếu hậu; 

(b) Lưới được làm mịn ở khu vực khoảng sáng gầm 

xe; (c) Tên các biên vật lí được định dạng. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Hình 3. Trường vận tốc qua tại mặt cắt vùng gương 

chiếu hậu theo thời gian:  

(a) t=1,1s; (b) t=1,3s; (c) t=1,5s 
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Khi dòng chảy qua trụ A, các luồng không khí 

chảy bám vào cửa kính bên và kính chắn gió phía 

trước từ đó phân hai luồng tách nhau kéo theo một 

vùng xoáy hình thành ở phần giao nhau của hai dòng 

tại trụ A. Dao động vùng xoáy này có tần số dao động 

không lớn như vùng xoáy ở vùng gương chiếu hậu 

nhưng vùng xoáy rộng hơn, trải dọc theo trụ A nên 

chúng cũng gây ra một lượng tiếng ồn khí động học 

đáng kể. Mặc dù hình dạng cấu trúc dòng bị biến thiên 

nhỏ hơn so với vùng ở gương chiếu hậu nhưng độ lớn 

vận tốc biến thiên vẫn dao động trong khoảng 9,71m/s 

đến 68,6m/s đối với vận tốc và -1,35x103Pa tới 309Pa 

đối với áp suất. Các vùng có giá trị vận tốc, áp suất 

biến thiên lớn tập trung gần sát ở bề mặt trụ A. 

Qua phần kết quả mô phỏng này chúng ta cũng có 

thể thấy một phần lớn dòng chảy sau khi đi qua bề mặt 

xe đã giảm đáng kể vận tốc và hình thành các dao 

dộng ở vùng đuôi xe. Các dòng chảy ở vùng đuôi xe 

không tạo ra các xoáy như ở hai vùng trước nhưng 

chúng cũng hình thành các dao động với biên độ và 

tần số tương đối lớn, từ đó phần dòng chảy hội tụ ở 

phía sau đuôi xe cũng sẽ ảnh hưởng tương đối lớn tới 

mức độ ồn của người ngồi ở hàng nghế sau. 

Phần gầm xe là phần có sự biến đổi dòng lớn nhất 

cả về độ lớn và diện tích vùng bị biến đổi. 

Từ kết quả mô phỏng ở Hình 6 ta thấy rõ được sự 

thay đổi về trường vận tốc và áp suất ở vùng gầm xe. 

 

a) 

 

b) 

Hình 4. Biểu diễn dòng qua gương chiếu hậu:  

a, Vận tốc dòng; b, Áp suất dòng 

  

a)                                                   a) 

  

b)                                                   b) 

Hình 5. Biểu diễn dòng qua trụ A:  

a, Vận tốc của dòng; b, Áp suất của dòng 

Hình 6. Biểu diễn dòng qua bánh xe:  

a, Vận tốc dòng; b, Áp suất dòng 
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Dòng chảy bị biến động khi va đập với gầm xe và bánh 

xe gây ra sự nhiễu động dòng trên một vùng diện tích 

lớn kéo dài từ phần đầu xe cho tới một khoảng lớn 

phía sau đuôi xe. Có thể thấy cả về vận tốc và áp suất 

đều biến thiên lớn hơn nhiều so với các vùng khảo sát 

trước. Độ lớn dao động vận tốc vùng này vẫn tương 

đối giống hai vùng trước khi khoảng dao động vận tốc 

vùng này là 9,91m/s cho đến 69,4m/s. Trong khi đó 

khoảng dao động của áp suất là từ -1,75x103Pa tới 

839Pa. 

So sánh cấu trúc dòng chảy giữa vùng không gian 

phía sau gương chiếu hậu và vùng không gian xung 

quanh trụ A qua hai Hình 7 và Hình 8 ta thấy được 

rằng cấu trúc xoáy ở vùng phía sau gương chiếu hậu 

là rõ ràng hơn rất nhiều so với vùng không gian ở trụ 

A. Hiện tượng cho thẩy ảnh hưởng của hình dạng 

gương lên mức độ ồn khí động học lớn hơn nhiều so 

với trụ A. 

Như đã trình bày ở phần trước độ biến thiên về vận 

tốc ở vùng gầm xe là rất lớn cả về độ lớn lẫn vùng ảnh 

hưởng. Các kết quả về cấu trúc dòng ở vùng này được 

biểu diễn trong Hình 9 và Hình 10 cho thấy dòng chảy 

ở vùng này có cấu trúc xoáy phức tạp hơn nhiều so 

với vùng kính chiếu hậu và vùng trụ A. 

3.2. Kết quả và thảo luận mức cường độ âm tại 

các vị trí khác nhau 

 Khảo sát mức cường độ âm tại các điểm (1) và 

(2) là các điểm ở vùng cửa số bên phía trước - nơi gần 

với tai người lái, trong khi đó các điểm 3 và 4 là các 

điểm gần với hành khách ngồi phía sau, điểm 5 là 

điểm nằm ở vùng xoáy phía sau gương chiếu hậu. Các 

điểm khảo sát được biểu diễn như Hình 11. 

Kết quả của sự phân tách luồng qua các vị trí của 

bề mặt xe được mô phỏng qua phương pháp RANS 

(1) được chuyển thành dữ liệu về cường độ âm và mức 

cường âm qua việc tính toán phương trình Flows 

William-Hawking (13) thông qua hai kiểu hiện thị 

Curle Acoustic (16) và Proudman Acoustic(17). 

Các kết quả mức cường độ âm thu được phù hợp 

với kết quả về trường vận tốc, trường áp suất và cấu 

trúc dòng ở trên. Mức cường độ âm ồn khí động học 

càng lớn tại các vùng có biến đổi dòng chảy càng lớn. 

 

Hình 7 . Cấu trúc dòng vùng trụ A 

 
Hình 8. Cấu trúc xoáy vùng gương chiếu hậu 

 

 

Hình 9. Cấu trúc xoáy vùng bánh xe phía trước 

 

Hình 10. Cấu trúc xoáy vùng bánh xe phía sau 

 

Hình 11. Các điểm thực hiện khảo sát mô phỏng 

mức độ tiếng ồn khí động học 
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Sự biến thiên về độ lớn vận tốc, áp suất, cấu trúc dòng 

xảy ra lớn nhất tại khu vực gầm xe thì kết quả về mức 

cường độ âm tại vùng này cũng là lớn nhất, với mức 

cường độ âm lớn nhất tính toán được ở vùng này là 

83,3dB, và vùng có tiếng ồn lớn phân bố rộng, gần 

như bao trọn cả vùng gầm xe. Đối với khu vực gương 

chiếu hậu, các xoáy xuất hiện ngay sau khu vực gương 

chiếu hậu dẫn đến kết quả mức cường độ âm tính toán 

được ở vùng này là lớn nhất, đạt ngưỡng 87,4dB. Tuy 

nhiên vùng gây ra tiếng ồn chỉ ở trên một vùng diện 

tích không quá lớn, kéo dài từ gương chiếu hậu tới hết 

phần của trước của xe. Càng xa các khu vực xoáy mức 

cường độ âm giảm dần đi và về mức gần 0dB ở rất xa 

các vùng xoáy. Đối với vùng trụ A- vùng có sự biến 

thiên dòng nhỏ nhất so với hai khu vực còn lại, mức 

cường độ âm lớn nhất ghi nhận được là 73,3dB (thấp 

hơn so với hai vùng còn lại). Vùng diện tích gây tiếng 

ồn chủ yếu tập trung ngay sát phần trụ A và kính chắn 

gió phía trước, không lan rộng như hai vùng còn lại. 

So sánh sự phân bố tiếng ồn do do gương chiếu 

hậu gây ra giữa mô phỏng của bài nghiên cứu này và 

mô phỏng được thực hiện bởi Papoutsis-Kiachagias E. 

M., Magoulas N., Mueller J [2] trong Hình 14 và Hình 

15 ta thấy rõ được sự tương đồng trong phân bố âm 

ồn khí động học. Các hiển thị về phân bố mức cường 

độ âm lớn nhất tại các vị trí phía sau gương chiếu hậu 

và bề mặt kính xe khá đồng đều.  

 

 

a) 

 
b) 

 

c) 

Hình 12.Phân bố mức cường độ âm tại các mặt cắt: 

(a) mặt cắt trụ A; (b) mặt cắt gương chiếu hậu;  

(c) mặt cắt gầm xe 

 

Hình 13. Phân bố mức cường độ âm tại bề mặt kính 

 

a) 

 

b) 

Hình 14. Phân bố mức cường độ âm ồn khí động học 

tại khu vực gương chiếu hậu:  

a) Bài nghiên cứu này.  

b) Bài nghiên cứu của Papoutsis-Kiachagias E. M., 

Magoulas N., Mueller J [2] 
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Hình 16 biểu diễn sự thay đổi mức cường độ âm 

theo thời gian tại các điểm khảo sát (Hình 11). 

Qua sơ đồ trên ta thấy được tại những thời điểm 

ban đầu dòng khí bắt đầu làm cho mức cường độ âm 

ồn khí động học tại các điểm khảo sát tăng dần lên. 

Sau một thời gian, dòng chảy ồn định, mức cường độ 

âm từ đó cũng định hơn. Tuy nhiên, dòng chảy lúc này 

vẫn tiếp tục dao động nhỏ hơn lúc trước gây ra sự biến 

động nhỏ về biên độ mức cường độ âm tại các điểm. 

Điểm 5 là điểm gần vị trí gương nhất- nơi xảy ra biến 

đổi lớn nhất về dòng chảy so với các điểm khảo sát 

còn lại nên mức cường âm tại điểm này tăng lên nhanh 

nhất và có giá trị lớn nhất tại thời điểm ổn định (đạt 

ngưỡng khoảng 73dB). Điểm 1 và điểm 2 là hai vị trí 

gần tai người lái nhất nên ảnh hưởng lớn tới sự thoải 

mái của tai người lái. Hai điểm này có tốc độ tăng mức 

cường độ âm gần giống nhau, tuy nhiên điểm 2 vẫn 

tốc độ tăng mức cường độ âm nhanh hơn điểm 1 vì nó 

ở gần với vị trí các vùng xoáy hơn. Lúc ổn định mức 

cường độ âm tại điểm 2 (khoảng 57dB) lớn hơn so với 

điểm 1 (khoảng 50dB). Hai điểm 3 và 4 là hai điểm 

gần với tai của người ngồi phía sau nhất. Mức cường 

độ âm tại thời điểm ổn định của hai điểm này lần lượt 

là: 59dB và 70dB. 

Thông thường, mức cường độ âm mà tai người 

chịu được là khoảng 125dB trở xuống, tuy nhiên tại 

ngưỡng khoảng 60dB trở lên đã bắt đầu gây cảm giác 

khó chịu cho người nghe [4]. Như vậy, nếu âm thanh 

tại các điểm khảo sát này truyền trực tiếp tới tai thì sẽ 

gây cảm giác khó chịu cho cả người lái lẫn hành khách 

ngồi phía sau. 

4. Kết luận  

Vấn đề tiếng ồn do dòng chảy bao quanh ô tô đã 

được nghiên cứu thông qua mô phỏng số tính toán 

dòng chảy bao quanh xe và tiếng ồn do dao động áp 

suất trong dòng chảy. Kết quả mô phỏng cho biết 

trường âm thanh được tạo ra trong quá trình xe di 

chuyển, nguồn phát âm thanh cũng được khảo sát. Mô 

hình mô phỏng số tiếng ồn khí động có thể được ứng 

dụng trong thiết kế hình dạng khí động học của xe 

nhằm giảm tiếng ổn do xe gây ra trong quá trình di 

chuyển, tạo sự thoải mái cho hành khách trên xe. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Xingjun Hu, Peng Guo, Zewei Wang, Jingyu 

Wang, Mo Wang, Jia Zhu and Dejiu Wu, 

Calculation of External Vehicle Aerodynamic 

Noise Based on LES Subgrid Model. 

 [2] Papoutsis-Kiachagias E. M., Magoulas N., 

Mueller J., et al. Noise reduction in automobile 

aerodynamics using a surrogate objective function 

and the continuous adjoint method with wall 

functions. Computers and Fluids, Vol.122, pp.223-

232, 2015. 

[3] Ye-gang Chen , Xiang-hong Wang , Yao-ming 

Zhou, Numerical investigation on aerodynamic 

noises of the lateral window in vehicles. Journal of 

Vibroengineering, Vol.19, Issue 8, pp.6502-6518, 

2017. 

 

a) 

 

b) 

Hình 15. Phân bố mức cường độ âm ồn khí động học 

tại khu vực kính cửa bên phía trước xe:  

a) Bài nghiên cứu này.  

b) Bài nghiên cứu của Papoutsis-Kiachagias E. M., 

Magoulas N., Mueller J [2]  

 

Hình 16. Sơ đồ biểu diễn sự thay đổi mức cường độ âm 

tại các điểm khảo sát 



 

 

 

376 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

 [4] Papoutsis-Kiachagias E. M., Magoulas N., 

Mueller J., et al. Noise reduction in automobile 

aerodynamics using a surrogate objective function 

and the continuous adjoint method with wall 

functions. Computers and Fluids, Vol.122, pp.223-

232, 2015. 

[5] Yang, Z.D.; Gu, Z.Q.; Xie, C.; Zong, Y.Q.; Jiang, 

C.M. Experimental research on noise reduction 

mechanism of a groove spoiler in vehicle sunroof. 

J. Hunan Univ. (Nat. Sci.), Vol.45, pp.26-34, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [6] GEORGE A R. Automobile aero-acoustics[G]. 

AIAA Paper - 1067, 1989. 

[7] MuradN., Naser J., Alam F., et al. Computational 

fluid dynamics study of vehicle A-pillar aero-

acoustics. Applied Acoustics, Vol.74, Issue 6, 

pp.882-896, 2013. 

 

 

 

Ngày nhận bài:  30/6/2021 

Ngày nhận bản sửa: 05/8/2021 

Ngày duyệt đăng: 19/8/2021 



 

 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

HỘI NGHỊ KH&CN CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC 2021 

377 SỐ ĐẶC BIỆT (10-2021) 

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN THỜI GIAN PHÓNG ĐIỆN 

 CỦA ẮC QUY Ô TÔ ĐIỆN 

THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON DISCHARGE TIME  

OF ELECTRIC CAR BATTERY 

PHẠM VĂN SANG*, ĐÀM HOÀNG PHÚC, TRẦN MINH CÔNG,  

LÊ VĂN TÀI, ĐỖ ĐÌNH QUANG ANH 

Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

*Email liên hệ: sang.pv171673@sis.hust.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Nhằm tăng quãng đường di chuyển của ô tô điện, 

thế giới tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của 

nhiệt độ, dòng điện, điện áp. Bài báo này nghiên 

cứu tới sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian 

phóng điện của ắc quy chì axit trên ô tô điện. Mô 

hình một ngăn ắc quy được cấu thành từ 2 nhánh. 

Nhánh chính mô tả cho hoạt động chính của ắc 

quy, nhánh kí sinh mô tả phản ứng của ắc quy tại 

thời điểm điện thế ắc quy cao. Mô hình mô phỏng 

sẽ đánh giá quan hệ giữa nhiệt độ, dòng điện 

phóng, dung lượng ắc quy, điện áp. Kết quả mô 

phỏng cho thấy mối quan hệ của nhiệt độ và dòng 

điện phóng với thời gian phóng điện, chỉ ra rằng 

khoảng nhiệt độ mà thời gian phóng của ắc quy 

đạt giá trị cao nhất là trong khoảng 40-50⁰C. 

Từ khóa: Ô tô điện, ắc quy, thời gian phóng. 

Abstract 

To increase the distance run of electric cars, the 

world's study focuses on the influence of 

temperature, current, and voltage. This paper 

studies the influence of temperature on the 

discharge time of lead-acid batteries in electric 

cars. The model of a battery cell is composed of 

two branches. The main branch describes the 

main operation of the battery, the parasitic branch 

describes the reaction of the battery at the time of 

high battery voltage. Simulation model will  

evaluate the relationship between temperature, 

discharge current, battery capacity, voltage. The 

simulation results show the relationship of the 

temperature and battery currents with the 

discharge time, indicating that the temperature 

range of the battery’s discharge time reached the 

highest value of 40-50⁰C. 

Keywords: Electric car, battery, discharge time. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nhằm tăng quãng đường cho xe ô tô điện, những 

nghiên cứu tập trung vào sự ảnh hưởng của nhiệt độ 

và điện áp đến thời gian phóng điện của ắc quy đang 

là xu hướng nghiên cứu trên trên thế giới. Đã có một 

nghiên cứu về sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến dung 

lượng và điện áp phóng của ắc quy chì axit của nhóm 

tác giả S. W. Arsri, bài báo chỉ ra giá trị mà nhiệt độ 

mà tại đó ắc quy bị suy giảm mạnh về dung lượng là 

từ 63,31⁰C [1]. Để xác định rõ hơn sự ảnh hưởng của 

nhiệt độ đến hiệu quả phóng điện của ắc quy. Trong 

bài báo này sẽ thực hiện nghiên cứu về sự ảnh hưởng 

của nhiệt độ đến thời gian phóng điện của ắc quy chì 

axit. Nghiên cứu được thực hiện mô phỏng trên phần 

mềm Matlab Simulink. Dựa trên tính toán từ chiếc xe 

điện cơ nhỏ tại phòng thí nghiệm trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội. 

2. Mô hình ắc quy 

Mạch tương đương được thiết lập theo kinh 

nghiệm gần đúng với hoạt động ắc quy. Cấu trúc này 

bao gồm 2 nhánh: Nhánh chính mô tả cho hoạt động 

chính của ắc quy, nhánh kí sinh mô tả phản ứng của 

ắc quy tại thời điểm điện thế ắc quy cao [2, 3]. 

Mạch tương đương của pin đại diện cho một cell 

của pin được mô tả dưới Hình 1. Điện áp đầu ra được 

nhân với sáu, số lượng cell nối tiếp, để tạo mô hình 

cho một pin ắc quy. 

 

 

Hình 1. Mô hình mạch tương đương [5] 
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Mỗi phần tử mạch tương đương dựa trên các phương 

trình phi tuyến. Các phương trình phi tuyến bao gồm các 

tham số và trạng thái. Các tham số của phương trình phụ 

thuộc vào các hằng số được xác định theo thực nghiệm 

của Massimo Ceraolo[4] về mô phỏng ắc quy. Các trạng 

thái bao gồm nhiệt độ chất điện phân, điện tích được lưu 

trữ, điện áp và dòng điện nút mạch. 

Các phương trình như sau: 

*. Điện áp nhánh chính:  

Phương trình (1) tính toán sức điện động trong 

(Em) hay điện áp mạch hở của một cell pin. Giá trị suất 

điện động được đo tại hai đầu cực khi chưa có phụ tải. 

Do đó, suất điện động này chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ 

và trạng thái nạp SOC của ắc quy: 

(273 )(1 )E E K SOCm mo E       (1) 

Trong đó:  

 Em - Điện thế mạch hở, (V); 

 Emo - Điện thế mạch hở khi sạc đầy, (V); 

 KE - Hằng số, (V/oC); 

 θ - Nhiệt độ dung dịch điện phân, (oC); 

 SOC - Trạng thái nạp ắc quy. 

*. Điện trở đầu cực: 

Phương trình (2) tính toán điện trở đầu cực. Đây 

chính là điện trở của các xương bản cực hợp kim chì. 

Điện trở này chỉ phụ thuộc theo hàm bậc nhất đối với 

trạng thái nạp SOC.  

[1 (1 )]R R A SOCo oo o          (2) 

Trong đó: 

 Ro - Điện trở đầu cực, (Ω); 

 Roo - Giá trị Ro tại SOC =1; 

 Ao - Hằng số. 

*. Điện trở nhánh chính 𝑅1: 

Phương trình (3) tính toán điện trở trong nhánh 

chính của ắc quy. Điện trở này là của các vật liệu hoạt 

tính nằm trên các khung xương bản cực. Giá trị điện 

trở phụ thuộc vào điện lượng còn lại theo dòng điện 

phóng DOC là một thông số điều chỉnh điện lượng ắc 

quy cho dòng phóng. Điện trở này tăng theo hàm mũ 

khi ắc quy trong quá trình phóng điện.  

1 10 ln( )R R DOC          (3) 

Trong đó: 

 R1 - Điện trở nhánh chính, (Ω); 

 R10 - Hằng số, (Ω); 

 DOC - Điện lượng còn lại theo dòng phóng. 

*. Dòng điện ký sinh 

Phương trình (4) tính toán dòng điện ký sinh tổn 

hao khi ắc quy được sạc. Dòng điện này phụ thuộc vào 

nhiệt độ dung dịch ắc quy và điện thế tại nhánh kí sinh. 

Dòng điện này rất nhỏ trong hầu hết các điều kiện, 

ngoại trừ trong trường hợp ắc quy ở trạng thái nạp 

SOC cao.  

1
exp 1

VPN

sp
I V G Ap po pPN

Vpo f

 




 

 
   
   
   

   
 

  (4) 

Trong đó:  

 Ip - Dòng điện tổn hao nhánh ký sinh, (A); 

 VPN - Điện áp nhánh ký sinh, (V); 

 GP0 - Hằng số, (s); 

 τp - Hằng số thời gian, (s); 

 VP0 - Hằng số, (V); 

 Ap - Hằng số; 

 θf - Nhiệt đóng băng dung dịch bình, (°C). 

*. Điện lượng và dung lượng 

Dung lượng được xác định là lượng lớn nhất trong 

quá trình sạc mà ắc quy có thể lưu trữ. Trạng thái điện 

lượng SOC được xác định bằng tỷ lệ giữa giá trị điện 

lượng trên dung lượng ban đầu. Điện lượng theo dòng 

phóng DOC được xác định qua tỉ số điện lượng ắc quy 

trên dung lượng có ích, bởi vì dung lượng có ích giảm 

khi dòng điện phóng tăng. Các phương trình theo dõi 

dung lượng SOC và DOC như sau: 

*. Dung lượng phóng 

Phương trình (5) tính theo điện lượng thoát ra 

trong quá trình ắc quy hoạt động. Dung lượng của ắc 

quy tính bằng tích phân đơn giản theo dòng điện. 

  ( )0
t

Q t I de m             (5) 

Trong đó: 

 Im - Dòng điện nhánh chính, (A). 

*. Tổng dung lượng C 

Phương trình (6) tính toán dung lượng ắc quy dựa 

trên dòng điện phóng và nhiệt dung dịch bình ắc quy. 

Tuy nhiên sự phụ thuộc dung lượng phụ thuộc vào dòng 

điện chỉ trong quá trình phóng. Trong quá trình nạp, 

dòng điện phóng được thiết lập về không trong phương 

trình (6) cho kết quả tính toán tổng dung lượng. 

Các kết quả thí nghiệm trên toàn bộ phạm vi kiểm 

tra dòng cho thấy dung lượng ắc quy đã bắt đầu giảm 

tại nhiệt độ trên khoảng 60°C. Bảng tra cứu (LUT) 

biến số Kt trong phương trình (6) được sử dụng để 
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thực nghiệm mô hình phụ thuộc nhiệt độ của dung 

lượng ắc quy. 

( , ) , ( )
*

1 ( 1)( / )

K C Kc o tC I K LUTt
K I Ic

 



 

 
 (6) 

Trong đó: 

 Kc - Hằng số; 

 Co* - Dung lượng không tải tại 0°C, (As); 

 Kt - Hằng số phụ thuộc của nhiệt độ; 

 I - Cường độ dòng điện, (A); 

 I* - Cường độ dòng điện danh nghĩa, (A); 

 Δ - Hằng số. 

*. Trạng thái điện lượng SOC, điện lượng theo 

dòng phóng DOC: 

Phương trình (7) tính toán SOC và DOC bằng tỉ số 

của biến điện lượng trên tổng dung lượng ắc quy.  

Trạng thái điện lượng SOC được xác định bằng tỉ  

số điện lượng còn lại. Điện lượng theo dòng phóng 

DOC tính theo tỉ số của điện lượng có ích còn lại, điện 

lượng này được cho bởi cường độ dòng điện phóng 

trung bình. Cường độ dòng phóng lớn hơn làm điện 

lượng của ắc quy hao hụt nhanh hơn, vì vậy DOC luôn 

nhỏ hơn hoặc bằng SOC. 

1 , 1
(0, ) ( , )

Q Qe eSOC DOC
C C Iavg 

     (7) 

Trong đó: 

 C - Dung lượng ắc quy, (As); 

 Iavg - Cường độ dòng phóng trung bình, (A). 

*. Cường độ dòng điện trung bình ước lượng: 

Trong quá trình quá độ cường độ dòng điện trung 

bình được dự tính trong công thức (8).  

( 1)
1

ImIavg
s




          (8) 

Trong đóng: τ1 - Hằng số thời gian, (s). 

Mô hình nhiệt:  

Phương trình (9) được mô hình hóa để đánh giá 

nhiệt độ dung dịch bình ắc quy, do tổn thất trên điện 

trở trong và nhiệt tỏa ra môi trường. Mô hình nhiệt 

bao gồm một phép toán vi phân, các tham số điện trở 

và nhiệt dung ắc quy.  

 

 

0
0

a
Ps

R
t

t dinit
C

 

  






  

 
  
   (9) 

Trong đó: 

 θa - Nhiệt độ môi trường, (°C); 

 θinit - Nhiệt độ ban đầu bình ắc quy, (°C), giả 

thiết bằng nhiệt độ môi trường xung quanh; 

 Ps - Năng lương tổn hao trên R0 và R2, (W); 

 Rθ - Hệ số truyền nhiệt đối lưu, (°C/W); 

 Cθ - Nhiệt dung nhiệt, (J/°C). 

*. Khối tính toán mạch: 

Khối này sử dụng kết quả tính toán phần tử mạch, 

kết hợp các công thức cơ bản mạch điện để đưa ra tín 

hiệu điện áp, cường độ dòng điện, công suất cần thiết. 

1( )PN m pV E I I R           (10) 

0.PNV V I R                (11) 

 

Hình 2. Sơ đồ khối mô phỏng 
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2.s oP I R               (12) 

Sơ đồ khối mô phỏng Hình 2 được xây dựng trên 

các khối cơ bản cấu thành nên mô hình ắc quy, miêu tả 

hoạt động hoàn chỉnh của một ắc quy, đầu vào bao gồm 

nhiệt độ môi trường (Ambient Tempt), dòng điện 

(require current). Đầu ra là điện áp, nhiệt độ ắc quy, 

DOC và SOC của ắc quy. Trong đó gồm các khối chính: 

Khối “Thermal Model”: Mô tả trạng thái nhiệt độ 

của ắc quy. Khối “Charge and Capacity”: Mô tả trạng 

thái về điện lượng và dung lượng của ắc quy. 

Khối “Data”: Bao gồm phương trình miêu tả cấu 

tạo các bản cực của ắc quy, dòng điện nhánh kí sinh 

và điện áp nhanh chính.  

Khối “Battery Circuit Equation”: Đảm nhiệm tính 

toán điện áp đầu ra và hoạt động của nhánh ký sinh.  

3. Khảo sát và đánh giá 

*. Mục đích: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhiệt 

độ ắc quy thay đổi đến thời gian phóng của ắc quy chì axit. 

*. Điều kiện khảo sát: 

Qua nghiên cứu khảo sát về nhiệt độ trung bình tại 

Việt Nam tiến hành khảo sát tại nhiệt độ môi trường 

trung bình của Việt Nam là 15⁰C, 25⁰C, 30⁰C. Tiến hành 

khảo sát dòng điện phóng của ắc quy ở 10, 50, 100(A) 

và ở riêng nhiệt độ môi trường 25⁰C coi nhiệt độ của 

bình bằng nhiệt độ môi trường, theo thời gian phóng. 

Cho kết quả thể hiện mối quan hệ giữa dòng điện phóng, 

điện áp, nhiệt độ và thời gian phóng của ắc quy như ở 

trên Hình 3. Sự sụt giảm điện áp ắc quy theo thời gian 

phóng càng lớn khi dòng điện phóng cao. Nhiệt độ của 

ắc quy sẽ tăng lên một giá trị cực đại sau đó có xu 

hướng giảm dần, cường độ dòng điện phóng càng cao 

nhiệt độ bình ắc quy tăng lên càng nhanh. 

Để kiểm chứng rõ ràng hơn mối tương quan giữa 

cường độ dòng điện phóng và nhiệt độ tiếp tục tiến hành 

khảo sát riêng biệt mối quan hệ giữa dòng điện phóng và 

nhiệt độ của ắc quy ở cả 3 nhiệt độ môi trường là 15⁰C, 

25⁰C, 30⁰C kết quả nhận được như trong Hình 4. 

 
Hình 3. Đồ thị quan hệ giữa dòng điện phóng, điện 

áp, nhiệt độ và thời gian phóng 

 

Hình 4. Mối quan hệ giữa dòng điện phóng và nhiệt độ ắc quy 

 

Hình 5. Mối quan hệ giữa dòng điện phóng và thời gian 

phóng ắc quy 
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Khi dòng điện phóng tăng dần thì ở cả ba nhiệt độ 

môi trường được khảo sát nhiệt độ bình ắc quy tăng 

theo dạng đường bậc hai. Giá trị dòng điện phóng 

càng cao nhiệt độ của bình ắc quy tăng càng cao. Do 

đó kết luận được dòng điện phóng là một nguyên nhân 

gây nên sự gia tăng nhiệt độ của bình ắc quy trong quá 

trình hoạt động. 

Sau khi khảo sát mối tương quan giữa cường độ 

dòng điện phóng và nhiệt độ của bình ắc quy, tiếp theo 

đi khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện phóng và thời 

gian phóng điện của ắc quy ở ba nhiệt độ môi trường 

15⁰C, 25⁰C, 30⁰C cho kết quả trong đồ thị Hình 5. Từ 

đồ thị thấy được khi dòng điện phóng tăng lên thời 

gian phóng của ắc quy giảm và tại mỗi nhiệt độ khác 

nhau thời gian phóng điện cũng khác nhau do đó có 

sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới thời gian phóng điện 

của ắc quy. 

Như vậy nhiệt độ và dòng điện phóng có ảnh 

hưởng đến thời gian phóng điện của ắc quy. Từ đó tiếp 

tục tiến hành khảo sát để tìm ra vùng nhiệt độ tối ưu 

mà tại đó thời gian phóng điện của ắc quy hiệu quả 

cao nhất. 

Khảo sát tại cường độ dòng điện phóng trong 

phạm vi 10-100(A), lúc này ắc quy sẽ được làm mát 

đưa đến nhiệt độ cố định không đổi cho kết quả được 

biểu diễn trên đồ thị Hình 6. Tại mỗi nhiệt độ của ắc 

quy khác nhau dòng điện phóng càng cao thì thời gian 

phóng càng ít đi và vùng nhiệt độ mà thời gian phóng 

điện của ắc quy hiệu quả nhất là 40-50⁰C. 

*. Mức độ chênh lệch thời gian phóng: 

max min

max

t t
H

t


             (13) 

Trong đó:  

H - Mức độ chênh lệch thời gian phóng ở cùng một 

dòng điện phóng; 

tmax - Thời gian phóng lớn nhất tại cùng một dòng 

điện phóng; 

tmin - Thời gian phóng nhỏ nhất tại cùng một dòng 

điện phóng. 

Tiến hành so sánh thời gian phóng tại vùng nhiệt 

độ hiệu quả và vùng nhiệt độ khác. Sau khi tính toán 

so sánh cho thấy mức độ chênh lệch dao động xung 

quanh giá trị 25%. Từ đó thấy được tác động của nhiệt 

độ đến thời gian phóng điện tương đối cao. Là tiền đề 

cho các quá trình nghiên cứu tiếp theo để cải thiện 

hiệu quả cho hệ thống cung cấp điện cho ô tô điện. 

4. Kết luận 

 Việc sử dụng mô hình mô phỏng trong quá trình 

đánh giá và kiểm nghiệm đã tiết kiệm được rất nhiều 

chi phí và thời gian. Đã kết luận được sự ảnh hưởng 

của nhiệt độ đến thời gian phóng điện của ắc quy: 

vùng nhiệt độ mà tại đó ắc quy đạt hiệu quả thời gian 

phóng cao nhất là 40-50⁰C. Ứng với mỗi dòng điện 

phóng khác nhau mức độ hao hụt thời gian phóng ở 

vùng nhiệt độ 40-50⁰C và các vùng khác lên tới 24%-

35%. Đây là một sự chênh lệch khá lớn về thời gian 

sử dụng. Từ đó có thể dẫn đến những nghiên cứu sắp 

tới tập trung vào vấn đề này để có thể tăng hiệu quả 

sử dụng của ắc quy chì axit trên ô tô điện. 
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Bảng 1. Mức độ chênh lệch thời gian phóng điện 

I(A) 𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑡𝑚𝑖𝑛 H(%) 
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40 12415 8930 28.1 

50 10129 7639 24.6 
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100 5385 3801 29.4 
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Tóm tắt 

Đô thị ngày càng phát triển, phương tiện vận tải 

hành khách công cộng ngày càng được sử dụng 

rộng rãi đặc biệt là xe buýt. Tình trạng sử dụng 

xe buýt quá tải đã ảnh hưởng đến độ bền khung 

xe buýt và các chi tiết khác. Do vậy, trong quá 

trình thiết kế khung xe, việc nghiên cứu đánh giá 

độ bền khung xe là rất quan trọng. Bài báo trình 

bày kết quả nghiên cứu tính toán kiểm tra độ bền 

khung xe buýt. Khung xe được mô phỏng đánh 

giá độ bền bằng phần mềm HyperWorks để xác 

định được chuyển vị và ứng suất tại các vị trí của 

khung. Quá trình xây dựng bài toán được thực 

hiện dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, từ 

đó quan sát ứng suất cũng như biến dạng của 

khung. Khung xe được kiểm tra với trường hợp 

tải trọng tĩnh, chịu tải trọng toàn bộ. Kết quả mô 

phỏng dùng để phân tích, đánh giá tính an toàn 

của khung. Kết quả mô phỏng cho thấy khung xe 

đủ bền, các vị trí gây tập trung ứng suất như các 

mối hàn, vị trí lắp hệ thống treo. 

Từ khóa: Độ bền, khung xe buýt, phương pháp 

phần tử hữu hạn, mô phỏng. 

Abstract 

Urban areas are growing, public passenger 

transport is increasingly used, especially buses. 

Bus overload has affected the strength of the bus 

frame and other part. Therefore, it’s very 

important to research on the evaluation of the 

frame reliability when frame is design. The paper 

presents the results of the research, caculation of 

bus fame durability. The chassis is simulated and 

evaluated for durability by HyperWorks software 

to determine displacement and stress of the frame. 

The process of building the problem is done based 

on finite element method, thereby observing the 

stress as well as the deformation of the frame. The 

chassis is tested under the satic load case, bearing 

the full load. Simulation results are used to 

analyze the safety of frames. The simulation 

results show that the chassis is durable, the places 

that cause stress are concentrated such as the 

welds, the position of the suspension system. 

Keywords: Durability, bus frame, finite element 

method, simulation. 

1. Đặt vấn đề 

Bên cạnh xu hướng phát triển của xe buýt, vấn đề 

an toàn luôn được đặt lên hàng đầu vì nó ảnh hưởng 

trực tiếp đến tính mạng người lái và hành khách. Do 

khung xe có vai trò là giá đỡ cho toàn bộ các hệ thống 

trên xe, chịu tải trọng toàn bộ trong suốt quá trình vận 

hành. Việc tính toán mô phỏng, kiểm bền khung xe là 

hết sức quan trọng nhằm đánh giá khả năng làm việc, 

nâng cao tuổi thọ,... của khung xe. Do đó, bài báo này 

sẽ tiếp cận xử lý một vấn đề, đó là kiểm nghiệm độ 

bền khung xe khi chịu tải trọng tĩnh. 

Để giải quyết vấn đề trên, có rất nhiều cách khác 

nhau, trong đó cách giải quyết tối ưu là sử dụng các 

phần mềm mô phỏng để phân tích, đánh giá để đưa ra 

các giải pháp tốt. Phần mềm mô phỏng giúp tiết kiệm 

thời gian phân tích, tính toán dễ dàng hơn, có thể tối 

ưu hóa kết cấu khung xe cũng như chi phí cho việc 

thực nghiệm đồng thời quan sát được ứng suất, chuyển 

vị của từng vị trí của khung xe. Quá trình xây dựng 

bài toán được thực hiện dựa trên lý thuyết phần tử hữu 

hạn. Một số bài báo quốc tế cũng đã thực hiện mô 

phỏng kiểm bền tĩnh khung xe kết quả được thể hiện 

như dưới đây [1]: 

Với hệ số an toàn n = 1,41, ứng suất max là 

326Mpa. 

 

Hình 1. Kết quả mô phỏng ứng suất của khung xe 
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2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 

2.1. Cơ học sức bền 

Độ bền là khả năng kết cấu chịu được một tải trọng 

nhất định mà không bị phá hỏng trong một thời gian 

được gọi là tuổi thọ của kết cấu [2]. 

Phương trình ứng suất tổng quan:  

𝜎 =
𝐹

𝑆
 

Dưới tác dụng của ngoại lực, mọi vật rắn thực đều 

bị biến dạng, nghĩa là biến đổi hình dạng do ngoại lực 

làm thay đổi vị trí tương đối sẵn có giữa các phần tử 

cấu tạo nên vật rắn đó.Vật rắn được gọi là đàn hồi (hay 

đàn hồi tuyệt đối) nếu nó có khả năng phục hồi hoàn 

toàn kích thước và hình dạng vốn có sau khi không 

còn ngoại lực tác dụng nữa, biến dạng được khôi phục 

hoàn toàn sau khi hết tác dụng ngoài được gọi là biến 

dạng đàn hồi.Trong thực tế không có vật đàn hồi tuyệt 

đối. Đối với nhiều vật rắn, khi tác dụng ngoài chưa 

vượt quá một giới hạn nhất định thì biến dạng của nó 

là biến dạng đàn hồi, nhưng khi vượt quá giới hạn đó 

thì vật chỉ khôi phục được một phần biến dạng. Phần 

biến dạng không khôi phục được ấy, gọi là biến dạng 

dẻo, hay biến dạng dư. Vật đàn hồi tuyến tính là vật 

mà biến dạng đàn hồi tỉ lệ bậc nhất với nội lực [3]. 

Tải trọng tĩnh là tải trọng đặt lên kết cấu thay đổi 

chậm đến mức khi kết cấu bị biến dạng thì các chất 

điểm của nó hầu như không có gia tốc, nghĩa là có thể 

bỏ qua lực quán tính sinh ra khi kết cấu làm việc [3]. 

2.2. Bài toán tuyến tính tĩnh 

Đây là dạng bài toán được dùng để phân tích mô 

phỏng kiểm bền cho kết cấu khung xe. Bài toán này 

có một số đặc điểm như: 

- Tuyến tính: Là biểu thị phần đàn hồi tuyến tính 

của vật liệu. Đó là phần tuyến tính của đường cong vật 

liệu và được xác định theo định luật Hooke: 𝜎 = 𝜀. 𝐸, 

phương trình này là phương trình của một đường 

thẳng có dạng 𝑦 = 𝑎. 𝑥 và đi qua gốc tọa độ.  

Trong đó: E là mô đun đàn hồi, là độ dốc của đường 

cong vật liệu và là một hằng số, phụ thuộc vào từng vật 

liệu, 𝜀 là biến dạng dài tương đối, 𝜎 là ứng suất. 

tan 𝛼 =
𝜎

𝐸
 

Trong đó: 𝛼 là góc dốc của đường tuyến tính. 

Trong thực tế, sau khi vượt qua điểm ứng suất chảy, 

vật liệu sẽ đi theo đường cong phi tuyến, nhưng bộ 

giải của phần mềm vẫn coi là đường thẳng và tính toán. 

Các thành phần được chia thành 2 phần riêng biệt sau 

khi đi qua ứng suất giới hạn đó là vùng tuyến tính và 

vùng phi tuyến [4]. Đường cong vật liệu được thể hiện 

như Hình 2: 

Với stress là ứng suất, strain là biến dạng, 

softwware follows this path for linear static 

calculation là phần mềm sẽ tính toán cho bài toán 

tuyến tính tĩnh theo đường này, actual stress-strain 

curve là đường cong ứng suất - biến dạng thực tế. 

- Tĩnh: Có 2 điều kiện để bài toán trở thành bài 

toán phân tích tĩnh: 

Thứ nhất là lực tĩnh (tải trọng tĩnh) là lực tác động 

lên vật có giá trị không thay đổi theo thời gian. 

Thứ hai là phải thỏa mãn về điều kiện cân bằng 

(tổng ngoại lực, mô men tác động lên hệ vật bằng 0). 

Mô hình phần tử hữu hạn sẽ đáp ứng điều kiện này 

ở mỗi nút và mọi nút. Tổng của tất cả các lực và mô 

men tác động từ bên ngoài lên các vị trí bằng với các 

phản lực và mô men phản ứng [4]. 

Người phân tích phải đưa ra được kết luận là có đủ 

bền hay không và có thể đưa ra giải pháp làm tăng độ 

bền, việc đánh giá độ bền thông qua ứng suất cực đại 

khi tính toán trên phần mềm mô phỏng có được, sau 

đó so sánh nó với ứng suất giới hạn của vật liệu xét 

cho bài toán. Nếu trong các điều kiện về tải trọng , nó 

thỏa mãn các điều kiện trên thì bài toán là chạy đúng 

và có thể phân tích được. 

Xây dựng bài toán mô phỏng thông qua việc chia 

lưới tạo ra nhiều phần tử và các nút, quá trình phần 

mềm phân tích và tính toán được thực hiện dựa trên 

phương pháp phần tử hữu hạn. 

3. Thiết kế và mô phỏng 

3.1. Xây dựng mô hình thiết kế và mô hình phần 

tử hữu hạn  

HyperWorks là nền tảng mô phỏng có kiến trúc mở 

toàn diện nhất cung cấp các công nghệ hàng đầu để 

thiết kế và tối ưu các sản phẩm một cách sáng tạo và 

có hiệu quả. HyperWorks là một phần mềm mô phỏng 

 
Hình 2. Đường cong vật liệu 
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số được xây dựng dựa trên lý thuyết phương pháp 

phần tử hữu hạn. HyperWorks được đánh giá là một 

trong những bộ phần mềm mô phỏng số mạnh nhất 

hiện nay, được tích hợp nhiều công cụ để dễ dàng mô 

hình hóa, phân tích, tối ưu, quản lý dữ liệu mô 

phỏng,… Ngoài ra, điểm mạnh của HyperWorks có 

thể kể đến là khả năng nhập và xuất dữ liệu với nhiều 

định dạng khác nhau nhằm tương tác với các phần 

mềm CAE khác như Ansys, Abaqus,… và giúp dễ 

dàng nhập mô hình từ các phần mềm CAD khác cũng 

như có nhiều loại vật liệu phục vụ cho mô phỏng. 

Việc xây dựng mô hình xuất phát từ mô hình xe 

buýt thực tế được thể hiện như Hình 3. 

Một số thông số kích thước của khung dưới xe và 

tấm sàn: 

Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao:  

11500 x 2455 x 1040 (mm). 

Trọng lượng toàn bộ: 6120 kg. 

Từ mô hình thực tế tiến hành xây dựng mô hình 

phần tử hữu hạn bằng cách chia lưới thành các phần 

tử bằng phần mềm Hyperworks như trên Hình 4. 

Kết cấu của khung xe được chế tạo bằng các thanh 

thép hộp với độ dày 5mm và tấm sàn để chịu lực tác 

dụng có độ dày là 10mm. Khung dưới của xe được 

liên kết với tấm sàn bằng mối hàn điểm như Hình 5: 

Giả thiết xét mối hàn là phần tử cứng tuyệt đối 

dùng để liên kết giữa các nút của khung dưới với các 

nút của tấm sàn. Chi tiết lưới của khung dưới xe và 

mối hàn được thể hiện như Hình 6: 

Mô hình phần tử hữu hạn được sử dụng theo tiêu 

chuẩn theo Bảng 1. 

Do mô hình khá lớn, cấu hình máy tính còn nhiều 

hạn chế nên ta chọn kích thước lưới là 10mm [1]. 

Vì mô hình khung xe có một số vị trí phức tạp, để 

nâng cao hiệu quả, cần phải đơn giản hóa mô hình 

phần tử hữu hạn. Nguyên tắc chung của việc đơn giản 

hóa mô hình là bỏ qua các chi tiết nhỏ và không ảnh 

hưởng đến phân tích, với điều kiện là thuộc tính không 

thay đổi. Những chi tiết hình học nhỏ này ít ảnh hưởng 

đến sức chịu lực và độ cứng của khung xe, nhưng làm 

giảm độ chính xác tính toán. Do đó, các chi tiết hình 

học này được bỏ qua [5-6] 

3.2. Xây dựng bài toán tuyến tính tĩnh 

3.2.1. Thông số vật liệu 

Sử dụng thông số vật liệu khung xe là thép như 

trong Bảng 2 cho mô hình khung xe sau khi chia lưới 

phần tử hữu hạn. 

 

Hình 3. Mô hình xe buýt thực tế 

 

Hình 4. Mô hình phần tử hữu hạn của khung dưới 

xe buýt 

 

Hình 5. Mối hàn trên khung xe buýt 

 

Hình 6. Chi tiết lưới và mối hàn 

Bảng 1. Thông số của phần tử hữu hạn 

Thông số Giá trị 

Số lượng phần tử 610232 phần tử 

Số lượng nodes 616816 nodes 

 

Bảng 2. Thông số vật liệu của thép 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Mô đun đàn hồi (E) 210000 MPa 

Hệ số poisson 0,3 - 

Khối lượng riêng 7,89.10−9 𝑔/𝑚𝑚3 

Ứng suất giới hạn 420 MPa 
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3.2.2. Điều kiện biên 

Các loại tải chính có sẵn trong FEA bao gồm lực, 

áp suất và nhiệt độ,... Chúng có thể được áp dụng cho 

các điểm, bề mặt, cạnh, nút và các yếu tố hoặc bù từ 

xa từ một tính năng [5]. Cách mà mô hình bị hạn chế 

(ràng buộc) có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. 

Điều kiện biên là một vị trí trên kết cấu mà tại đó 

ngoại lực hoặc chuyển vị được biết trước khi bắt đầu 

phân tích. Các điều kiện biên là những nơi mà cấu trúc 

tương tác với môi trường, thông qua tác dụng của một 

lực bên ngoài hoặc thông qua một số giới hạn sự dịch 

chuyển. Để một bài toán phân tích cấu trúc có thể giải 

được, mọi vị trí trên ranh giới của cấu trúc phải có một 

điều kiện biên đã biết. Những vị trí trên cấu trúc không 

có ngoại lực, điều kiện biên dịch chuyển bằng 0 tương 

đương với kết cấu được giữ cố định tại vị trí đó. Mỗi 

điểm trong không gian đều có 6 bậc tự do và có thể 

tịnh tiến theo 3 hướng và quay quanh 3 trục [7]. 

Chúng ta có thể đặt bất kỳ ràng buộc nào (ví dụ 

như ràng buộc nút) đối với bậc tự do của một nút hoặc 

các nút với các ràng buộc tịnh tiến hoặc quay,... Tương 

tự ta có thể áp dụng đặt lực hoặc các điều kiện biên 

khác theo yêu cầu của bài toán sao cho nó phù hợp với 

thực tế [5]. 

Khi tiến hành đặt điều kiện biên cho mô hình ta có 

các giả thiết sau: 

Khung được chia làm 3 vùng đặt lực: Đầu xe, thân 

xe và đuôi xe và coi như lực phân bố đều lên mỗi vùng, 

tải trọng phân bố đều trên mỗi vùng là 20000N và ta 

đặt lực trên nút chính của phần tử RBE3 tại trọng tâm 

của mỗi vùng. Phần tử phân bố khối lượng (RBE3) là 

phần tử gồm có 1 nút chủ và tập hợp các nút phụ. Đặt 

khối lượng vào nút chủ và khối lượng sẽ phân bố ra 

các nút phụ. Dùng để thể hiện khối lượng đặt lên xe, 

trong bài toán này thì đặt khối lượng lên tấm sàn qua 

các vùng đặt lực trên. 

Lực đặt lên mỗi vùng khung xe bao gồm khối 

lượng hệ thống đặt lên, khối lượng hành khách và một 

phần khối lượng vỏ sau khi đã tính toán bằng phần 

mềm. Đặt ngàm tại các vị trí liên kết với hệ thống treo 

và cầu xe hoặc bánh xe, tại các vị trí đó ta tạo các phần 

tử RBE3 để đặt cố định cả 6 bậc tự do [8]. 

Căn cứ vào các giả thiết trên, việc tiến hành đặt 

điều kiện biên biểu diễn như trên Hình 7 và Hình 8. 

4. Phân tích và xử lý kết quả 

Sau khi tiến hành tính toán và mô phỏng kiểm bền 

tĩnh cho khung dưới và tấm sàn của xe buýt ta thu 

được kết quả như Hình 9-14. 

 

Hình 7. Đặt lực (tải trọng) lên khung qua phần tử RBE3 

 

Hình 8. Các vị trí đặt ngàm thông qua phần tử RBE3 

 

Hình 9. Chuyển vị của toàn bộ mô hình 

 

Hình 10. Chuyển vị của tấm sàn 

 

Hình 11. Phân bố ứng suất trên khung dưới xe và 

tấm sàn 

 

Hình 12. Vị trí ứng suất đạt giá trị cực đại 
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Đánh giá kết quả: 

Sau khi mô phỏng ta thu được các kết quả 

như trong Bảng 3.  

Kết quả tính toán cho thấy:  

Ứng suất tập trung lớn nhất là 306,2MPa nhỏ hơn 

ứng suất giới hạn của vật liệu (420Mpa). Với ứng suất 

tính toán ra được, kết luận được rằng khung xe đủ bền 

khi đạt tải trọng tối đa. 

Ứng suất tập trung chủ yếu tại các mối hàn, các vị 

trí liên kết các thanh tấm hộp của khung giữa và 

chuyển vị lớn nhất ở giữa tấm sàn ở đuôi xe.  

Chuyển vị là tương đối lớn (>10mm) nhưng vẫn 

đảm bảo độ an toàn cho hành khách, do vị trí đầu và 

cuối tấm sàn khi đơn giản hóa không có các cột dọc 

của khung xe liên kết với tấm sàn do đó khi chịu tải 

trọng phân bố đều thì chuyển vị khá lớn. 

Hệ số an toàn:  

n= 
𝜎𝑔𝑖ớ𝑖 ℎạ𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

420

306,2
= 1,37 > 1. 

Với hệ số an toàn khá cao do đó xe đủ bền với vật 

liệu đã sử dụng, xe có khả năng chở thêm người hoặc 

tăng tải trọng toàn bộ. Nhưng để có thể chính xác, cần 

phải kiểm tra lại khung một lần nữa. 

Việc nghiên cứu cho thấy việc quan trọng khi sử 

dụng phần mềm mô phỏng để tính toán kiểm tra bền 

khung xe buýt. Từ đó có thể tránh việc sử dụng sai 

như việc quá tải dẫn tới khung dễ hỏng, gãy trong quá 

trình sử dụng, ảnh hưởng nguy hiểm tới người trên xe. 

Ngoài ra ta có thể mô phỏng khung với các vật liệu 

khác nhau cũng như các khối lượng, tải trọng đặt vào 

khác nhau. Để tìm giải pháp tối ưu được thiết kế, cũng 

như giới hạn khối lượng lên khung. Công việc này có 

thể xác định lại được vật liệu đặt lên khung giúp tiết 

kiệm chi phí hoặc để tối ưu được khả năng hoạt động 

của xe. Từ nghiên cứu, ta có thể kiểm bền tĩnh đối với 

các chi tiết khác, các bộ phận khác một cách tương tự. 

Sau quá trình kiểm tra độ bền tĩnh cho khung xe 

buýt, có thể mở rộng hướng nghiên cứu hơn về việc 

tối ưu hóa kết cấu (như có thể tăng cứng vật liệu hoặc 

thay đổi một chút kết cấu như tạo thêm gân tăng cứng, 

tăng cứng mối hàn,…), kiểm tra bền động, bền mỏi,… 

hoặc có thể xây dựng các bài toán mô phỏng va chạm 

để kiểm tra sự an toàn người lái và hành khách trên xe. 

     

Hình 13. Ứng suất phân bố trên khung giữa 

    

Hình 14. Ứng suất tại khung trước và khung sau 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả mô phỏng 

Thông số 
Giá trị 

max 
Vị trí đạt cực đại 

Chuyển vị (mm) 11,087 Giữa tấm sàn ở đuôi xe 

Ứng suất (MPa) 306,2 

Vị trí liên kết giữa các 

thanh tấm hộp của 

khung giữa 
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5. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu tổng quan về kiểm bền khung 

xe buýt bằng việc mô phỏng đánh giá độ bền trên phần 

mềm HyperWorks. Bài báo cũng giới thiệu phương 

pháp tính kiểm nghiệm bền khung xe buýt trong 

trường hợp tải trọng toàn bộ và đó là tải trọng tĩnh, 

xác định được ứng suất, chuyển vị, hệ số an toàn. Từ 

đó xác định các vị trí gây tập trung ứng suất có thể dẫn 

đến gãy, các vị trí thừa bền để có thể đưa ra các 

phương án tối ưu hóa kết cấu khung xe. Đây mới chỉ 

là những kết quả nghiên cứu kiểm tra độ bền để thiết 

kế chế tạo các chi tiết và các cụm chi tiết. Để có thể 

đánh giá xác thực hơn thì cần các thí nghiệm thực tế. 
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HYDROMECHANICAL CVTs TRANSMISSION FOR A SMALL TRUCK 
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Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải  

*Email liên hệ: huynhcv@utt.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Điều khiển tỷ số truyền vô cấp, thu hồi, tích lũy và 

tái sử dụng năng lượng khi phanh là những tính 

năng quan trọng của hệ thống truyền lực hiện đại, 

có khả năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với 

môi trường. Bài báo giới thiệu một số kết quả 

nghiên cứu phân tích lựa chọn cấu hình hộp số 

phân nhánh thủy - cơ, thiết kế mạch truyền động 

và điều khiển thủy lực, định cỡ các phần tử thủy 

lực, định cỡ bộ phận thu hồi, tích lũy và tái sử 

dụng năng lượng khi phanh phù hợp với điều kiện 

vận hành của xe chuyên dụng và xe tải cỡ nhỏ. 

Từ khóa: Truyền động vô cấp, hộp số phân 

nhánh công suất, hộp số thủy cơ, phanh tái sinh. 

Abstract 

CVTs control, energy recovery, storage and reuse 

during braking are important features of modern 

powertrains, which are energy efficient and 

environmentally friendly. The article presents 

some research results, analysis, selection of 

hydraulic-mechanical branched gearbox 

configuration, design of hydraulic transmission 

and control circuits, sizing of hydraulic elements, 

sizing of recovery parts, accumulate and reuse 

energy when braking in accordance with the 

operating conditions of specialized vehicles and 

small trucks. 

Keywords: Continuously variable transmission, 

power split transmission, hydro-mechanical 

transmission, regenerative braking. 

1. Đặt vấn đề 

Hệ thống tuyền lực hybrid thủy - cơ (phát triển trên 

cơ sở hộp số phân nhánh công suất (HS PNCS)) đang 

được sử dụng ngày càng rộng rãi trên xe chuyên dụng 

(máy nông, lâm nghiệp). Tuy nhiên, việc nghiên cứu, 

ứng dụng HS PNCS trên ô tô, đặc biết là trên ô tô tải 

còn chưa được nghiên cứu ở Việt Nam. HS PNCS kết 

hợp được ưu điểm về điều khiển vô cấp số vòng quay 

với hiệu suất truyền lực cao (tương đương với hộp số 

cơ khí sang số dưới tải trọng [1-3]). Ngoài ra, nhờ một 

bộ biến tốc thủy tĩnh kết nối song song với bộ truyền 

cơ khí, hệ thống truyền lực hybrid thủy - cơ còn có 

khả năng phanh không hao mòn, khả năng thu hồi, tích 

lũy và tái sử dụng năng lượng khi phanh. Do đó, lựa 

chọn cấu hình phù hợp, xác định kết cấu và định cỡ 

phần tử truyền lực và các bộ phận chức năng kèm theo 

là những nghiên cứu cần thiết để phát triển ứng dụng 

công nghệ truyền lực hybrid thủy - cơ trên xe tải và xe 

chuyên dụng. 

2. Phân tích động học và xác định các thông số 

kết cấu của HS PNCS trang bị cho xe tải nhỏ 

2.1. Lựa chọn cấu hình HS PNCS  

Để hình thành một HS PNCS đơn giản, có thể có 

12 phương án kết nối giữa bộ biến tốc thủy tĩnh với 

bộ hành tinh 3 trục. Trong đó, phù hợp nhất với xe 

chuyên dụng là cấu hình CRO [4], trục sơ cấp của hộp 

số kết nối với cần dẫn C (catier), vành răng R (ring) 

dẫn động bộ biến tốc thủy lực và nhập dòng tại đầu ra 

O (out). Cấu hình CRO có ưu điểm là đơn giản, có tỷ 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của HS PNCS có cấu hình CRO 

+ P/M1, P/M2 - Bơm/động cơ thuỷ lực của bộ biến tốc 

thủy tĩnh; 

+ i1 - Tỉ số truyền phân nhánh công suất; 

+ i2 - Tỉ số truyền nhập dòng công suất; 

+ R - Bánh răng bao; 

+ C - Cần dẫn; 

+ S - Bánh răng và số răng bánh răng mặt trời. 

+Me, Mp, MM, Ms - Lần lượt là mô men của: động cơ, 

bơm, mô tơ thủy lực và đầu ra của HS PNCS; 

+ne, np, nM, ns - Lần lượt là số vong quay của: động cơ, 

bơm, mô tơ thủy lực và đầu ra của HS PNCS. 
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lệ phân nhánh công suất thủy lực giảm tuyến tính khi 

tăng tỉ số truyền hộp số, dẫn đến hiệu suất truyền lực 

tăng dần đến hiệu suất của hộp số cơ khí. Ngoài ra với 

cấu hình CRO, HS PNCS còn có trạng thái số 0 và 

thay đổi tỉ số truyền êm dịu, vô cấp, không ngắt dòng 

lực kéo, cho khả năng loại bỏ ly hợp ma sát. HS PNCS 

với cấu hình CRO được trình bày trên Hình 1.  

Trục thứ cấp của hộp số có thể chọn là trục bánh 

răng mặt trời hoặc trục động cơ thủy lực, tùy thuộc 

vào cách chọn tỉ số truyền của hộp số. 

Mô men và số vòng quay được phân nhánh theo 

quan hệ sau: 

  . . (1)

(2)

(3)

(4)

e S R S S R R

e S R

s S

e S R

R R

e S R

n Z Z n Z n Z

M M M

M Z

M Z Z

M Z

M Z Z

  

 





  

Từ tỉ số truyền biến tốc thủy lực (iH) và các cặp 

bánh răng: 

1 1

2 2

1
1 2

1
; ; (5)

; . (6)
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P PM P PM H

R PM M

P R S
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Xác định được các quan hệ tỉ số truyền: iG = nS/ne 

hoặc nM/ne; iR = nR/ne và thành phần phân nhánh công 

suất của hộp số cho các trường hợp:  

- Trục ra là trục bánh răng mặt trời:  

1 2

1 2

(1 ).
.

(7)

.
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Trong đó:  

+ PR, Pe - Lần lượt là công suất của: bánh răng bao 

và động cơ; 

+ ZR, ZS - Lần lượt là số răng của bánh răng bao, 

bánh răng mặt trời. 

Gọi ZR/ZS = i0 là tỉ số truyền cơ sở của bộ truyền 

hành tinh đơn sẽ có:  

0
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1 2
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Và: 
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Trục ra là trục động cơ thủy lực P/M2: 

0
0 01

0 0 0
1 2 1 2 1 2
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; ; (11)
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2.2. Phân tích, lựa chọn, xác định tỉ số truyền 

của các phần tử truyền lực 

Các tỉ số truyền i0, iG, iH, i1 và i2 được xác định 

theo các điều kiện: 

- iG ≈ 0 ÷ 1 tương đương với một hộp số có só 

truyền thẳng. Điều kiện này được thỏa mãn thuận lợi 

hơn nếu chọn trục ra của hộp số là trục P/M2; 

- Số vòng quay lớn nhất của bơm P/M1, npmax ≈ ne; 

- Tỷ lệ phân nhánh PR/Pe ≤ 0,5 ở các chế độ làm 

việc chính của xe [1, 3]. 

Đối tượng nghiên cứu là HS PNCS dùng cho dòng 

xe tải nhẹ, trên thí dụ xe chở rác 2,5 tấn, có công suất 

lớn nhất của động cơ 38kW/3000v/ph. 

Theo điều kiện đơn giản trong kết cấu và điều 

khiển, dễ tìm được các linh kiện có thể chọn i0 = 2, bộ 

biến tốc có thể tích P/M2 không đổi. 

 Tỉ số truyền i1 được xác định theo điều kiện npmax≈ne. 

Với cấu hình CRO, 0

0

1 2

3Rmax e e

i
n n n

i

 
  

 

 do đó 
1

2

3
i  . 

Theo điều kiện: 

max
0

1 2
Gmax

max
0

1 2

0

max
0

1 2

(1 ).
.

1
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Xác định được iHmax = 3, 
2

9

23
i   0,148R

e

P

P
 . 

Tại giá trị 0,5R

e

P

P
 , xác định được 27

46Gi 
 

tương 

ứng 12

23Hi  , do đó khoảng tỉ số truyền của HS PNCS 

có hiệu suất hợp lý là 27
1

46 Gi   tương ứng với 

khoảng điều khiển tỉ số truyền thủy lực là 12
3

23 Hi  . 
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2.3. Truyền động phân tầng 

      Để HS PNCS luôn làm việc trong khoảng tỉ số 

truyền có hiệu suất truyền lực hợp lý khi xe chuyển 

động trong các điều kiện vận hành khác nhau cần bố 

trí nối tiếp một bộ truyền 2 cấp tại trục ra của hộp số. 

Hai cấp truyền phân tầng, có tầng nhanh phù hợp với 

điều kiện chuyển động của xe trên đường tốt (bằng 

phẳng, chất lượng tốt) và tầng chậm phù hợp với điều 

kiện đường xấu (đèo dốc, chất lượng mặt đường kém). 

Trong khuôn khổ bài báo, không có điều kiện để phân 

tích chi tiết về cơ sở lựa chọn tỉ số truyền phân tầng 

theo các chế độ làm việc điển hình của các loại xe 

nghiên cứu, có thể dự kiến sơ bộ một hộp số phân tầng 

đơn giản với tỉ số truyền tầng nhanh ip1 = 1 và tầng 

chậm
1

2pi   với ra
p

vao

n
i

n
 . 

2.4. Các phần tử thủy lực của bộ biến tốc 

Sơ đồ đầy đủ của mạch truyền động và điều khiển 

bộ biến tốc thủy lực trên HS PNCS dùng cho xe tải 

nhẹ được trình bày tại Hình 2. Chức năng thu hồi, tích 

lũy và tái sử dụng lượng khi phanh được thực hiện bởi 

bộ tích áp bố trí trên nhánh vào của bơm chính. 

Cụm bơm 2 và các van 3, 4 có nhiệm vụ bổ sung 

dầu và giữ áp suất của nhánh nạp trong chế độ bơm 

của bơm 1 và động cơ 6 trong khoảng (5 ÷ 10 bar). 

Van phân phối 8 chỉ chuyển sang vị trí 1 khi hỗ trợ 

khởi hành và tăng tốc từ năng lượng tích áp. Ổ cắm 9 

để kết nối truyền dẫn năng lượng thủy lực đến các bộ 

phận công tác chuyên dụng. 

Cần tính toán, xác định là các thông số kết cấu của 

bơm, động cơ và bộ tích áp. 

Bơm và động cơ thủy lực cần thỏa mãn điều kiện: 

38 W;    3
2 2

P p p M M p P

M

V V V
k

V

  
  

 
 

Trong đó: Δp là chênh lệch áp suất giữa nhánh trên 

và nhánh dưới của mạch thủy lực. 

Kết quả tính toán, lựa chọn: VP = 50cm3/vòng, VM 

= 16cm3/vòng, Δp =160 bar, áp suất giới hạn 200 bar. 

Các thông số của bộ tích áp được xác định theo 

động năng khi phanh xe chuyên dụng và khả năng tích 

lũy năng lượng của thiết bị. 

Cân bằng năng lượng khi phanh và tích lũy có dạng: 

2

1

12W W d (13)
V

V H

V

E p V    

Trong đó:  

+

2 2
0 x0

1

.
( )

2 2

n
bxi b

V
i

mv J
E





   là động năng của xe 

trong trường hợp phanh dừng (với: m là khối lượng 

của xe; v0 là vận tốc chuyển động của xe; i là số bánh 

xe; ωbx là vận tốc góc của bánh xe); 

+ WH là năng lượng thủy lực và W12 là công nén 

khí; 

+V1, V2 là thể tích của bình tích áp trước và sau khi 

nén; 

+ p là áp suất thủy lực của nhánh dưới. 

Đối với quá trình đa biến [1, 5]: 

1

1 1 2
12

1

W 1 (14)
1

n

npV p

n p

 
         

  

Quá trình nạp, xả tích áp khi phanh là quá trình 

nén, giãn nhanh; do đó có thể tính theo quá trình đoạn 

nhiệt, n = k = 1,41 (hệ số nén đa biến). 

Đối với một thể tích V1 và áp suất nén cực đại p2, 

tồn tại một tỷ lệ áp suất tối ưu tương ứng quá trình 

đoạn nhiệt: 

1
2 1

1 .

0,308k

t u

p
k

p


 
  

 
 

Từ đó có thể xác định thể tích khí ban đầu theo 

công thức [1, 6]: 

H
0 1

2
0

1

W (k-1)
V (15)

1

k

kp
p

p




 
       

 

 
Hình 2. Sơ đồ mạch truyền động và điều khiển bộ 

biến tốc thủy lực của HS PNCS 

1. Bơm thể tích; 2. Bơm phụ; 3. Van giới hạn áp suất đường 

nạp; 4. Van chặn dòng; 5. Van giới hạn áp suất đường dầu 

cao áp; 6. Động cơ thủy lực thể tích không đổi; 7. Bình tích 

áp; 8. Van phân phối 2/2; 9. Ổ cắm thủy lực. 
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Chọn p0 = 0,9p1; p1 = 10bar cho lần phanh đầu tiên 

với m = 2500kg, v0 = 50km/h, xác định được thể tích 

v0 = 21dm3. 

Áp suất p1 và p2 tăng dần theo mỗi lần phanh và 

đạt đến p2max là giá trị giới hạn áp suất của bộ biến tốc 

thủy lực. 

3. Kết luận 

Hybrid thủy - cơ trên cơ sở HS PNCS là một giải 

pháp truyền lực mới phù hợp với xe tải nhỏ và xe 

chuyên dụng. Lựa chọn cấu hình hợp lý, xác định các 

thông số kết cấu, động học và chiến lược điều khiển 

phù hợp cùng với nghiên cứu bổ sung phần tử thu hồi, 

tích lũy và tái sử dụng động năng khi phanh là những 

kết quả ban đầu góp phần phát triển ứng dụng truyền 

lực hybrid thủy - cơ trên ô tô và xe chuyên dụng. 

Hệ thống truyền lực hybrid thủy - cơ trên, thí dụ 

ứng dụng cho xe chở rác 2,5 tấn có thể sử dụng làm 

cơ sở để thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm truyền 

động thủy cơ với HS PNCS, hướng đến thiết kế chế 

tạo mẫu HS PNCS thay thế hộp số cơ khí phân cấp 

trên xe tải. 
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MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ỔN ĐỊNH CÂN BẰNG Ở CHẾ ĐỘ BAY TREO 

CHO MÁY BAY HEXACOPTER KHI HỎNG 1 ĐỘNG CƠ 

SIMULATION OF A STABILIZING ALGORITHM FOR HEXACOPTER IN 

HOVER FLIGHT MODE WITH ONE ROTOR FAILURE 

NGUYỄN XUÂN DŨNG, VÕ TRUNG KIÊN, HÀ MẠNH TUẤN* 

Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

*Email liên hệ: tuan.hamanh@hust.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Bài báo này mô tả quá trình xây dựng và triển khai 

thuật toán ổn định cân bằng cho chế độ bay treo 

của một nguyên mẫu máy bay hexacopter trong 

mô phỏng. Các đặc tính động lực học của một 

nguyên mẫu máy bay và động cơ của nó được xác 

định. Các mô hình được xây dựng và hiệu chỉnh 

với các tham số dựa trên các đặc tính động lực 

học của nguyên mẫu máy bay. Trạng thái của mô 

hình máy bay sau đó được mô tả bởi các phương 

trình động học và động lực học. Điều kiện hỏng 1 

động cơ khi đang hoạt động trong chế độ bay treo 

được mô phỏng trong SIMULINK. Thuật toán ổn 

định cân bằng cho chế độ bay treo trong điều kiện 

hỏng 1 động cơ được xây dựng và hoàn thiện dựa 

trên các kết quả mô phỏng. Kết quả chất lượng ổn 

định của máy bay sau đó được đánh giá. 

Từ khóa: Mất động cơ, thuật toán ổn định cân 

bằng, hexacopter, UAV. 

Abstract 

This paper presents the development and 

simulation of a hover flight stabilization 

algorithm for a hexacopter prototype. The motor 

dynamics characteristics of a hexacopter 

prototype are specified. The specified parameters 

of the motor characteristics are then used to 

validate with the hexacopter model. The 

hexacopter model’s states in flight are derived 

from the governing kinematics and dynamics 

equations. The single-engine failure condition is 

simulated in SIMULINK software. The hover 

flight stabilization algorithm is built and adjusted 

based on the responses of the simulated model to 

variations of the algorithms. The simulation 

results are then validated. 

Keywords: Engine failure, stabilization 

algorithm, hexacopter, UAV. 

 

1. Mở đầu  

Máy bay cánh quạt (multirotor) ngày càng trở nên 

phổ biến trong nhiều ứng dụng. Điều này kéo theo nhu 

cầu giải quyết các vấn đề kĩ thuật khi vận hành máy 

bay multirotor. Một trong những vấn đề khi vận hành 

máy bay multirotor là sự cố hỏng động cơ.  

Đã có các nghiên cứu nhằm xử lý sự cố này tương 

ứng các mức độ hỏng khác nhau của động cơ. Phương 

pháp xử lý sự cố 1 động cơ hoạt động kém hiệu quả 

trên máy bay 4 cánh quạt (quadcopter) đã được nghiên 

cứu trong [1]. So với máy bay quadcopter, máy bay 6 

cánh quạt (hexacopter) có khả năng hoạt động ổn định 

hơn trong các điều kiện nhiễu động hay động cơ dừng 

hoạt động hoàn toàn. Phương pháp phân bố lực nâng 

trên mỗi động cơ cho máy bay hexacopter đã được 

nghiên cứu một cách tổng quát trong [2, 3].  

Phương pháp xử lý sự cố 1 động cơ dừng hoạt 

động hoàn toàn trên máy bay hexacopter cũng đã được 

Guang-Xun Du và các cộng sự đưa ra và kiểm nghiệm 

bằng kết quả mô phỏng và thực nghiệm [4]. Tuy nhiên, 

mô phỏng trong [4] được dựa trên mô hình đơn giản 

hóa. Trong [5], Napolitano đã trình bày các phân tích 

động lực học toàn diện và đưa ra 1 mô hình động lực 

học tổng quát và tương đối chính xác của máy bay. 

Mục tiêu của bài báo này là xây dựng bộ điều khiển 

xử lý sự cố 1 động cơ dừng hoạt động hoàn toàn trên 

máy bay hexacopter dựa trên phương pháp trong [4], 

và kiểm nghiệm kết quả bằng mô phỏng với mô hình 

dựa trên lý thuyết trong [5]. 

Trong bài báo này, mô hình động lực học của 1 

loại máy bay hexacopter và bộ điều khiển xử lý sự cố 

được xây dựng. Các thông số của mô hình được lấy 

theo một nguyên mẫu máy bay hexacopter. Điều kiện 

1 động cơ dừng hoạt động hoàn toàn khi đang trong 

chế độ bay treo được mô phỏng trong SIMULINK. 

Hiệu quả của bộ điều khiển được kiểm nghiệm bằng 

kết quả mô phỏng. Trong phạm vi bài báo này, vấn đề 

phát hiện sự cố không được xét đến, các biến trạng 

thái được trình bày được coi là hoàn toàn quan sát 

được.  
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2. Mô hình động lực học của máy bay 

hexacopter 

2.1. Các phương trình động học, động lực học 

Loại máy bay hexacopter được khảo sát trong bài 

báo này là loại hexacopter có cấu hình cánh quạt 

RLRLRL, trong đó R là viết tắt cho cánh quạt thuận, 

L là viết tắt cho cánh quạt nghịch. Khảo sát trên máy 

bay hexacopter với cấu hình cánh quạt khác có thể 

được thực hiện một cách tương tự bằng các phương 

pháp nêu trong bài báo này. 

Các thông số động học, động lực học của máy bay 

trong hệ quy chiếu gắn với thân máy bay 𝐺𝑥𝑦𝑧 và hệ 

quy chiếu gắn với mặt đất 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′được khảo sát như 

trong Hình 1. 

Trạng thái của máy bay được xác định thông qua các 

phương trình động học, động lực học [5, 6, 7] như sau: 

Hệ phương trình bảo toàn động lượng: 

𝑚(�̇� + 𝑄𝑊 − 𝑅𝑉) =  𝑚𝑔𝑥 + 𝐹𝑋 

𝑚(�̇� + 𝑈𝑅 − 𝑃𝑊) =  𝑚𝑔𝑦 + 𝐹𝑌         (1) 

𝑚(�̇� + 𝑃𝑉 − 𝑄𝑈) =  𝑚𝑔𝑧 + 𝐹𝑍 

Trong đó: 

[

𝑔𝑥

𝑔𝑦

𝑔𝑧

] = [

−𝑔. 𝑠𝑖𝑛Θ
𝑔. 𝑐𝑜𝑠Θ. 𝑠𝑖𝑛Φ
𝑔. 𝑐𝑜𝑠Θ. 𝑐𝑜𝑠Φ

] 

Hệ phương trình bảo toàn momen động lượng: 

�̇�𝐼𝑥 − �̇�𝐼𝑧𝑥 − 𝑃𝑄𝐼𝑧𝑥 + 𝑅𝑄(𝐼𝑧 − 𝐼𝑦) =  𝐿 

�̇�𝐼𝑦 +  𝑃𝑅(𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)  + (𝑃2 − 𝑅2)𝐼𝑧𝑥  =  𝑀  (2) 

�̇�𝐼𝑧 − �̇�𝐼𝑧𝑥 + 𝑃𝑄(𝐼𝑦 − 𝐼𝑧) + 𝑄𝑅𝐼𝑧𝑥 =  𝑁 

Hệ phương trình động học 

[
𝑃
𝑄
𝑅
] = [

1 0 −sinΘ
0 cosΦ 𝑐𝑜𝑠Θ. 𝑠𝑖𝑛Φ
0 −sinΦ 𝑐𝑜𝑠Θ. 𝑐𝑜𝑠Φ

] . [
Φ̇
Θ̇
Ψ̇

]  (3) 

Hệ phương trình quỹ đạo bay: 

[
𝑋′̇

𝑌′̇

𝑍′̇
] = 𝑇 . [

𝑈
𝑉
𝑊

]      (4) 

Τ = [
𝑐Ψ. cΘ −𝑠Ψ. 𝑐Φ + 𝑐Ψ. 𝑠Θ. 𝑠Φ 𝑠Ψ. 𝑠Φ + 𝑐Ψ. 𝑠Θ. 𝑐Φ
𝑠Ψ. 𝑐Θ 𝑐Ψ. 𝑐Φ + 𝑠Ψ. 𝑠Θ. 𝑠Φ −𝑠Φ. 𝑐Ψ + 𝑠Ψ. 𝑠Θ. 𝑐Φ
−𝑠Θ 𝑐Θ. 𝑠Φ 𝑐Θ. 𝑐Φ

] 

Trong đó:  

m là khối lượng của máy bay hexacopter; 

g là gia tốc trọng trường; 

cΦ = cos(Φ) , cΘ = cos(Θ) , cΨ = cos(Ψ) ; 

sΦ = sin(Φ) , sΘ = sin(Θ) , sΨ = sin(Ψ) ; 

(U, V, W), (P, Q, R) lần lượt là các vận tốc dọc trục 

và vận tốc góc quanh các trục của hệ tọa độ 𝐺𝑥𝑦𝑧; 

(𝐹𝑋, 𝐹𝑌, 𝐹𝑍) , (𝐿,𝑀,𝑁)  là các lực dọc trục và 

momen lực quanh các trục của hệ tọa độ 𝐺𝑥𝑦𝑧; 

(𝐼𝑥 , 𝐼𝑦 , 𝐼𝑧), (𝐼𝑥𝑦 , 𝐼𝑦𝑧 , 𝐼𝑧𝑥)  lần lượt là các momen 

quán tính quanh các trục và momen tích quán tính của 

các mặt phẳng của hệ tọa độ 𝐺𝑥𝑦𝑧; 

(Φ, Θ,Ψ) là các góc Euler của máy bay trong hệ 

tọa độ mặt đất 𝑂𝑥′𝑦′𝑧′; 

(𝑋′, 𝑌′,𝑍′) là tọa độ của máy bay trong hệ tọa độ 

𝑂𝑥′𝑦′𝑧′. 

Tiếp đến, các hệ phương trình (1), (2), (3) được 

 

Hình 1. Sơ đồ động học của máy bay hexacopter được khảo sát 
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viết lại trong 2 trạng thái bay: Trạng thái ổn định và 

trạng thái nhiễu động. 

2.2. Trạng thái ổn định 

Trong trạng thái bay ổn định [5], có các điều kiện sau: 

�̇� = 0; �̇� = 0; �̇� = 0 

�̇� = 0; �̇� = 0; �̇� = 0 

Kết hợp các điều kiện (5), các hệ phương trình (1), 

(2) được viết lại như sau: 

𝑚(𝑄1𝑊1 − 𝑅1𝑉1) =  −𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛Θ1 + 𝐹𝑋1
 

𝑚(𝑈1𝑅1 − 𝑃1𝑊1) =  𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠Θ1. 𝑠𝑖𝑛Φ1 + 𝐹𝑌1
  (6) 

𝑚(𝑃1𝑉1 − 𝑄1𝑈1) =  𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠Θ1. 𝑐𝑜𝑠Φ1 + 𝐹𝑍1
 

−𝑃1𝑄1𝐼𝑧𝑥 + 𝑅1𝑄1(𝐼𝑧 − 𝐼𝑦) =  𝐿1 

𝑃1𝑅1(𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)  + (𝑃1
2 − 𝑅1

2)𝐼𝑧𝑥  =  𝑀1       (7) 

𝑃1𝑄1(𝐼𝑦 − 𝐼𝑧) + 𝑄1𝑅1𝐼𝑧𝑥 = 𝑁1 

Các biến chuyển động trong trạng thái ổn định 

được kí hiệu bởi chỉ số dưới (sub-script) “1”. 

Trạng thái ổn định được khảo sát trong bài báo này 

là chế độ bay treo, với các điều kiện như sau: 

𝑈1 = 0;  𝑉1 = 0;  𝑊1 = 0 

𝑃1 = 0;  𝑄1 = 0;  𝑅1 = 0 

Φ1 = 0;  Θ1 = 0;  Ψ1 = 0 

𝐹𝑋1
= 0;  𝐹𝑌1

= 0;  𝐹𝑍1
= −𝑚𝑔 

𝐿1 = 0;  𝑀1 = 0;  𝑁1 = 0 

2.3. Trạng thái nhiễu động 

Trong trạng thái nhiễu động [5], các biến chuyển 

động được phân tích thành 2 thành phần là giá trị của 

biến chuyển động trong trạng thái ổn định và thành 

phần nhiễu động lệch khỏi giá trị trong trạng thái ổn 

định. 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑢;   𝑉 = 𝑉1 + 𝑣;   𝑊 = 𝑊1 + 𝑤 

𝑃 = 𝑃1 + 𝑝;   𝑄 = 𝑄1 + 𝑞;   𝑅 = 𝑅1 + 𝑟 

Φ = Φ1 + 𝜙;   Θ = Θ1 + 𝜙;   Ψ = Ψ1 + 𝜓 

𝐹𝑋 = 𝐹𝑋1
+ 𝑓𝑋;   𝐹𝑌 = 𝐹𝑌1

+ 𝑓𝑌;  

𝐹𝑍 = 𝐹𝑍1
+ 𝑓𝑍 

𝐿 = 𝐿1 + 𝑙;   𝑀 = 𝑀1 + 𝑚;   𝑁 = 𝑁1 + 𝑛 

Các nhiễu động được coi là nhiễu động nhỏ, với 

các giả thiết như sau: 

Giả thiết 1. Các số hạng khai triển bậc lớn hơn 

hoặc bằng 2 của các biến (𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝜙, 𝜃, 𝜓) là 

có thể bỏ qua. 

𝑢. 𝑣 = 0;   𝑤. 𝑝 = 0;   𝑞. 𝑟 = 0;  𝑢2 = 0;… 

𝜙. 𝜃 = 0;   𝜃. 𝜓 = 0;   𝜓. 𝜙 = 0;  𝜙2 = 0;… 

Giả thiết 2. Các biến (𝜙, 𝜃, 𝜓) là đủ nhỏ. 

𝑠𝑖𝑛𝜙 =  𝜙;   𝑐𝑜𝑠𝜙 = 1;   𝑡𝑎𝑛𝜙 = 𝜙 

𝑠𝑖𝑛𝜃 =  𝜃;   𝑐𝑜𝑠𝜃 = 1;   𝑡𝑎𝑛𝜃 = 𝜃 

𝑠𝑖𝑛𝜓 =  𝜙;   𝑐𝑜𝑠𝜓 = 1;   𝑡𝑎𝑛𝜓 = 𝜓 

Áp dụng các điều kiện (5) và Giả thiết 1, Giả thiết 

2 vào các hệ phương trình (1), (2), (3) được viết lại 

thành các hệ phương trình (8), (9), (10) như sau: 

𝑚(�̇� + 𝑄𝑤 + 𝑞𝑊 − 𝑅𝑣 − 𝑟𝑉) =  −𝑚𝑔𝜃𝑐𝑜𝑠Θ1 + 𝑓𝑋 

𝑚(�̇� + 𝑈𝑟 + 𝑢𝑅 − 𝑃𝑤 − 𝑝𝑊) = −𝑚𝑔𝜃𝑠𝑖𝑛Θ1. 𝑠𝑖𝑛Φ1 

+𝑚𝑔𝜙𝑐𝑜𝑠Θ1. 𝑐𝑜𝑠Φ1 + 𝑓𝑌 

𝑚(�̇� + 𝑃𝑣 + 𝑝𝑉 − 𝑄𝑢 − 𝑈𝑞) =  −𝑚𝑔𝜃𝑐𝑜𝑠Θ1. 𝑠𝑖𝑛Φ1 

−𝑚𝑔𝜙𝑠𝑖𝑛Θ1. 𝑐𝑜𝑠Φ1 + 𝑓𝑍 

�̇�𝐼𝑥𝑥 − �̇�𝐼𝑥𝑧 − (𝑃1𝑞 − 𝑄1𝑝)𝐼𝑥𝑧 + (𝑅1𝑞 − 𝑄1𝑟)(𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦) = 𝑙 

�̇�𝐼𝑦𝑦 + (𝑃1𝑟 + 𝑅1𝑝)(𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑧𝑧) + (2𝑃1𝑝 − 2𝑅1𝑟)𝐼𝑥𝑧 = 𝑚 

�̇�𝐼𝑧𝑧 − �̇�𝐼𝑥𝑧 + (𝑃1𝑞 + 𝑄1𝑝)(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥) + (𝑄1𝑟 + 𝑅1𝑞)𝐼𝑥𝑧 = 𝑛 

p = �̇� − Ψ̇1𝜃𝑐𝑜𝑠(Θ1) − �̇�𝑠𝑖𝑛(Φ1) 

q = −Θ̇1𝜙𝑠𝑖𝑛(Φ1) + �̇�𝑐𝑜𝑠(Φ1) − Ψ̇1𝜃𝑠𝑖𝑛(Φ1)𝑠𝑖𝑛(Θ1) 

+Ψ̇1𝜙 𝑐𝑜𝑠(Φ1)𝑐𝑜𝑠(Θ1) + �̇�𝑠𝑖𝑛(Φ1)𝑐𝑜𝑠(Θ1) 

r = −Ψ̇1𝜃𝑐𝑜𝑠(𝜙1)𝑠𝑖𝑛(Θ1) − Ψ̇1𝜙𝑠𝑖𝑛(Φ1)𝑐𝑜𝑠(Θ1) 

+�̇�𝑐𝑜𝑠(Φ1)𝑐𝑜𝑠(Θ1) − Θ̇1𝜙𝑐𝑜𝑠(Φ1) − �̇�𝑠𝑖𝑛(Φ1) 

3. Mô phỏng  

3.1. Mô hình không gian trạng thái 

Các hệ phương trình (8), (9), (10) được viết lại 

dưới dạng không gian trạng thái như sau: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢      (11) 

Trong đó, 

𝐴 ∈ 𝑅9𝑥9;   𝐵 ∈ 𝑅9𝑥4, 

𝑥 =  [𝑝 𝑞 𝑟 𝜙 𝜃 𝜓 𝑢 𝑣 𝑤]𝑇  ∈ 𝑅9  

là vec-tơ các biến trạng thái, 

𝑢 =  [𝑇 𝐿 𝑀 𝑁]𝑇  ∈ 𝑅4  là vec-tơ các lực, 

momen lực tác dụng lên máy bay và được xác định 

như sau:  

𝑢 = (𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝐹𝑒) 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = [𝑇 𝐿 𝑀 𝑁]𝑇  ∈ 𝑅4  là lực và 

momen lực do motor, 

𝐹𝑒 = [𝑚. 𝑔 0 0 0]𝑇 ∈ 𝑅4  là lực và momen 

lực do ngoại lực trong môi trường. 

Với các giá trị  𝑢 =  [𝑇 𝐿 𝑀 𝑁]𝑇  là đầu 

(5) 

(8) 

(9) 

(10) 
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vào của mô hình, và các thông số của nguyên mẫu 

máy bay hexacopter trong Bảng 1, các biến trạng thái 

[𝑥] được xác định thông qua việc giải hệ phương 

trình vi phân (11). 

𝑥 =  [𝑝 𝑞 𝑟 𝜙 𝜃 𝜓 𝑢 𝑣 𝑤]𝑇 

Sau khi đã tính được các biến trạng thái, giá trị của 

các biến (𝜙, 𝜃, 𝜓, 𝑢, 𝑣, 𝑤) được sử dụng để xác định 

quỹ đạo của máy bay trong không gian thông qua hệ 

phương trình quỹ đạo bay. 

[
𝑥′̇

𝑦′̇

𝑧 ′̇

] = 𝜏. [
𝑢
𝑣
𝑤

] 

𝜏 = [

𝑐𝜓. c𝜃 −𝑠𝜓. 𝑐𝜙 + 𝑐𝜓. 𝑠𝜃. 𝑠𝜙 𝑠𝜓. 𝑠𝜙 + 𝑐𝜓. 𝑠𝜃. 𝑐𝜙
𝑠𝜓. 𝑐𝜃 𝑐𝜓. 𝑐𝜙 + 𝑠𝜓. 𝑠𝜃. 𝑠𝜙 −𝑠𝜙. 𝑐𝜓 + 𝑠𝜓. 𝑠𝜃. 𝑐𝜙
−𝑠𝜃 𝑐𝜃. 𝑠𝜙 𝑐𝜃. 𝑐𝜙

] 

Trong đó:  

𝑐𝜙 = 𝑐𝑜𝑠(𝜙) , 𝑐𝜃 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃) , 𝑐𝜓 = 𝑐𝑜𝑠(𝜓), 

𝑠𝜙 = 𝑠𝑖𝑛(𝜙) , 𝑠𝜃 = 𝑠𝑖𝑛(𝜃) , 𝑠𝜓 = 𝑠𝑖𝑛(𝜓), 

Từ các biến vận tốc trong hệ quy chiếu mặt đất 

(𝑥′̇ , 𝑦′̇ , 𝑧 ′̇) và các điều kiện ban đầu, có thể xác định 

được tọa độ (𝑥′, 𝑦′, 𝑧′) của máy bay trong hệ quy 

chiếu mặt đất. 

Trong bài báo này, bộ giải tích phân được sử dụng 

là bộ giải tích phân theo phương pháp Dormand-

Prince trong phần mềm SIMULINK [8]. 

3.2. Bộ điều khiển trong trường hợp máy bay 

hoạt động bình thường 

Từ các biến trạng thái, bộ điều khiển Tuyến tính-

Vi phân (PD) cho ra giá trị điều khiển của các lực, 

momen lực do động cơ: 

𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = [𝑇𝐶 𝑀𝐶 𝑁𝐶 𝐿𝐶]𝑇. 

Các giá trị lực và momen lực điều khiển được xác 

định như sau: 

𝑇𝐶 = −𝑚𝑔 

𝐿𝐶 = −𝐾𝑝 . 𝜙 − 𝐾𝑑 . 𝑝 

𝑀𝐶 = −𝐾𝑝. 𝜃 − 𝐾𝑑 . 𝑞 

𝑁𝐶 = −𝐾𝑝. 𝜓 − 𝐾𝑑 . 𝑟 

Trong đó: Độ lợi của thành phân vi phân 𝐾𝑑 = 1, 

độ lợi của thành phần tuyến tính 𝐾𝑝 = 1.  

Từ các giá trị điều khiển lực, momen lực được cấp 

bởi bộ điều khiển, cần xác định giá trị điều khiển lực 

đẩy của từng động cơ [𝑡] để đạt được các lực và 

momen lực này. 

𝑡 = [𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 ]𝑇 ∈ 𝑅6 

Giá trị điều khiển lực đẩy của từng động cơ được 

xác định bằng ma trận phân phối 𝐾𝑎 [2, 3, 4]. 

𝑡 = 𝐾𝑎 . 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

Bảng 1. Thông số của nguyên mẫu máy bay 

Kí 

hiệu 
Thông số Giá trị Đơn vị 

M Khối lượng máy bay 0.175 kg 

Ix Momen quán tính 5.2 ∗ 10−4 kg.m2 

Iy Momen quán tính 5.1 ∗ 10−4 kg.m2 

Iz Momen quán tính 10−3 kg.m2 

R Khoảng cách từ động 

cơ đến khối tâm máy 

bay 

0.1 m 

𝑡𝑚𝑎𝑥 Lực nâng lớn nhất của 

mỗi động cơ 

0.5 N 

 

 

Hình 2. Các góc Euler và tọa độ của máy bay trong quá trình bay với điều kiện không hỏng động cơ 
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Ma trận phân phối 𝐾𝑎  là ma trận đáp ứng điều 

kiện 𝐾.𝐾𝑎 = 𝐼4 và được xác định bằng phương pháp 

ma trận giả-nghịch đảo (pseudo-inverse matrix) [2, 3, 

4] như sau: 

𝐾𝑎 = 𝐾𝑇 . (𝐾. 𝐾𝑇)−1 

Lực đẩy thực 𝑡�̅� của các động cơ sẽ bị bão hòa khi 

đạt tới các giới hạn lực đẩy tối đa 𝑡𝑚𝑎𝑥 và lực đẩy tối 

thiểu 𝑡𝑚𝑖𝑛. 

Lực đẩy của các động cơ gây nên các lực và 

momen như sau: 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐾. 𝑡̅ 

𝐾 = 

[
 
 
 
 
 
−1 −1 −1 −1 −1 −1

0 −
√3

2
. 𝑟 −

√3

2
. 𝑟 0

√3

2
. 𝑟

√3

2
. 𝑟

𝑟
𝑟

2
−

𝑟

2
−𝑟 −

𝑟

2

𝑟

2
𝜇 −𝜇 𝜇 −𝜇 𝜇 −𝜇 ]

 
 
 
 
 

 

Trong đó:  

r là khoảng cách từ trục quay động cơ đến trục z 

của máy bay. 

𝜇 là hệ số giữa lực đẩy động cơ với momen xoắn 

phản lực. 

𝑡̅ =  [𝑡1̅ 𝑡2̅ 𝑡3̅ 𝑡4̅ 𝑡5̅ 𝑡6 ̅̅ ̅]𝑇 là lực đẩy thực 

của các động cơ. 

Hình 2 thể hiện mô phỏng các góc Euler và quỹ 

đạo bay trong quá trình máy bay xác lập về vị trí cân 

bằng với sai lệch trong góc Pitch và Roll ban đầu là 

𝜙𝑡=0 = 0.1 𝑟𝑎𝑑, 𝜃𝑡=0 = 0.1 𝑟𝑎𝑑. 

Tọa độ (𝑥′, 𝑦′) liên tục tăng một cách tuyến tính 

theo thời gian. Đây là do các vận tốc sinh ra trong quá 

trình xác lập vị trí cân bằng và do mô hình này chưa 

kể đến lực cản không khí 

4. Bộ điều khiển trong trường hợp máy bay 

mất 1 động cơ 

Hình 3, 4 thể hiện mô phỏng các góc Euler và quỹ 

đạo bay trong quá trình bay tương tự nhưng thêm điều 

kiện máy bay hỏng động cơ số 1 tại thời điểm t = 10s, 

với điều kiện ban đầu là: 

𝜙𝑡=0 = 0.1 𝑟𝑎𝑑, 𝜃𝑡=0 = 0.1 𝑟𝑎𝑑. 

Như thể hiện trong Hình 3, 4 máy bay bị mất kiểm 

soát và bị rơi sau thời điểm động cơ bị hỏng (lưu ý 

trục z có chiều dương hướng xuống mặt đất). Góc Roll 

(𝜙) được thể hiện là vẫn cân bằng và không bị ảnh 

hưởng. Đây là do phương lực đẩy của động cơ 1 nằm 

trong cùng mặt phẳng với trục Roll (trục x) và đồng 

thời là do chưa xét đến sự mất cân xứng của máy bay 

và nhiễu động của môi trường trong thực tế. 

 
Hình 3. Các góc Euler và tọa độ của máy bay trong quá trình bay sử dụng thuật toán điều khiển cũ  

với điều kiện hỏng 1 động cơ 

 

Hình 4. Quỹ đạo của máy bay trong quá trình bay sử dụng thuật toán điều khiển cũ với điều kiện hỏng 1 động cơ 
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Vì thuật toán bay trong điều kiện bình thường 

không điều khiển được máy bay trong điều kiện hỏng 

1 động cơ, cần có 1 thuật toán điều khiển khác cho 

điều kiện bay khi máy bay hỏng 1 động cơ. Trong 

trường hợp máy bay hỏng 1 động cơ, theo [4] đã 

chứng minh, máy bay không thể điều khiển được tất 

cả các trạng thái 𝑥. 

𝑥 =  [𝑝 𝑞 𝑟 𝜙 𝜃 𝜓 𝑢 𝑣 𝑤]𝑇 

Thuật toán thay thế chấp nhận việc không điều 

khiển được 2 biến trạng ít quan trọng hơn tới sự ổn 

định của máy bay là 𝜓 và 𝑟. 

Trong thuật toán bay dành cho điều kiện hỏng 1 

động cơ, các giá trị lực và momen lực điều khiển được 

xác định bởi bộ điều khiển Tuyến tính - Vi phân (PD) 

như sau: 

𝑇𝐶 = −𝑚. 𝑔 

𝑀𝐶 = −𝐾𝑝. 𝜙 − 𝐾𝑑 . 𝑝 

𝑁𝐶 = −𝐾𝑝. 𝜃 − 𝐾𝑑 . 𝑞 

Trong đó, độ lợi của thành phân vi phân 𝐾𝑑 = 1, 

độ lợi của thành phần tuyến tính 𝐾𝑝 = 1.  

Giá trị điều khiển lực đẩy của các động cơ được 

xác định ma trận phân phối mới 𝐾𝑎
∗. 

Ma trận phân phối mới 𝐾𝑎
∗ được xác định như 

sau: 

𝐾𝑎
∗ = 𝐾∗𝑇 . (𝐾∗. 𝐾∗𝑇)−1 

Trong đó: 

𝐾∗ =  

[
 
 
 
 
−𝜀1 −𝜀2 −𝜀3 −𝜀4 −𝜀5 −𝜀6

0 −
√3

2
. 𝑟. 𝜀2 −

√3

2
. 𝑟. 𝜀3 0

√3

2
. 𝑟. 𝜀5

√3

2
. 𝑟. 𝜀6

𝑟. 𝜀1

𝑟

2
. 𝜀2 −

𝑟

2
. 𝜀3 −𝑟. 𝜀4 −

𝑟

2
. 𝜀5

𝑟

2
. 𝜀6 ]

 
 
 
 

 

𝜀𝑖 ∈ [0; 1] là hệ số hỏng của động cơ. Xét trường 

hợp động cơ số 1 ngừng hoàn toàn, các động cơ còn 

lại hoạt động bình thường.  

𝜀1 = 0;  𝜀2 = 𝜀3 = 𝜀4 = 𝜀5 = 𝜀5 = 1 

Với điều kiện động cơ 1 bị hỏng, 𝑡1̅ = 0 ∀ 𝑡1. 

 

 

Hình 5. Các góc Euler và tọa độ của máy bay trong quá trình bay sử dụng thuật toán điều khiển mới với điều kiện 

hỏng 1 động cơ 

 

Hình 6. Quỹ đạo của máy bay trong quá trình bay sử dụng thuật toán điều khiển mới với điều kiện hỏng 1 động cơ 
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Lực và momen lực do lực đẩy của các động cơ vẫn 

được xác định theo ma trận K như trong thuật toán bay 

trong điều kiện không hỏng động cơ. 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐾. 𝑡̅ 

Hình 5, 6 thể hiện mô phỏng các góc Euler và quỹ 

đạo bay trong quá trình bay với thuật toán bay mới, 

trong điều kiện máy bay hỏng động cơ số 1 tại thời 

điểm t = 0s, với các điều kiện ban đầu là: 

𝜙𝑡=0 = 0.1 𝑟𝑎𝑑, 𝜃𝑡=0 = 0.1 𝑟𝑎𝑑. 

Với thuật toán điều khiển bay mới, các biến trạng 

thái (𝜙, 𝜃) và độ cao 𝑧′ đều xác lập giá trị cân bằng 

sau khoảng 6s. Trong khi đó, góc Yaw(𝜓) tăng với 

vận tốc góc Yaw (𝑟) tăng một cách tuyến tính theo 

thời gian. Tại thời điểm t = 20s, 𝑟 đạt giá trị khoảng 

50rad/s. Tuy nhiên, mô hình này chưa kể đến ảnh 

hưởng của lực cản không khí. Nếu xét đến ảnh hưởng 

của lực cản không khí, vận tốc góc Yaw (𝑟) sẽ tiệm 

cận 1 giá trị cực đại xác định khi lực cản không khí (tỉ 

lệ với vận tốc góc) đủ lớn.  

5. Kết luận 

Trong bài báo này, mô hình động lực học của máy 

bay và bộ điều khiển xử lý sự cố 1 động cơ dừng hoạt 

động hoàn toàn trong chế độ bay treo được xây dựng. 

Sử dụng các thông số của một nguyên mẫu máy bay 

hexacopter, quá trình phục hồi của máy bay sau khi 

gặp sự cố được mô phỏng trong SIMULINK. Kết quả 

mô phỏng cho thấy bộ điều khiển hoạt động hiệu quả, 

giúp máy bay giữ được cân bằng ổn định trong chế độ 

bay treo, và giữ được vị trí ổn định trong không gian. 
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Tóm tắt 

Tính toán sức kéo đoàn tàu trong ngành đường sắt 

là một bài toán tổng hợp bao gồm nhiều nội dung. 

Nội dung trước nhất, cần tính toán xác định khối 

lượng đoàn tàu khi chạy trên độ dốc tính toán với 

tốc độ đều, sau đó là kiểm nghiệm khối lượng kéo 

theo độ dốc khởi động, theo bán kính cong nhỏ 

nhất, theo khả năng dùng động năng vượt dốc và 

theo chiều dài hữu hiệu đường ga. Trên thực tế, 

các đoàn tàu khách và tàu hàng có thành phần rất 

đa dạng, cấu thành từ nhiều loại toa xe khác nhau 

và được kéo bởi các loại đầu máy khác nhau. Việc 

tính toán và kiểm nghiệm khối lượng kéo cho các 

loại đoàn tàu có tính đa dạng như vậy là công việc 

có khối lượng lớn, chiếm nhiều thời gian nếu tiến 

hành bằng phương thức thủ công truyền thống. 

Do vậy, để rút ngắn thời gian, đảm bảo tính linh 

hoạt và thuận tiện trong quá trình tính toán với 

các phương án lập tàu khác nhau, trong bài báo 

này trình bày quá trình xây dựng chương trình 

tính toán và kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu 

nhằm đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra. 

Chương trình tính toán này là một mô đun 

(chương trình con) trong chương trình tổng hợp 

tính toán sức kéo đoàn tàu. 

Từ khóa: Chương trình tính toán, tính toán sức 

kéo, tính toán khối lượng đoàn tàu, kiểm nghiệm 

khối lượng đoàn tàu, đường sắt Việt Nam. 

Abstract 

Calculating the train traction in the railway 

industry is a general problem with many contents. 

Firstly, it is necessary to calculate and determine 

the mass of a train on a calculated slope at a 

uniform speed, then test the mass according to the 

starting slope, the minimum curve radius, the 

ability to use the kinetic energy to overcome the 

slope, and the effective length of the station track. 

Passenger and freight trains have diverse 

compositions, which include different types of 

wagons and are pulled by different types of 

locomotives. Calculating and testing the mass for 

such diverse trains is a high volume workload that 

takes much time if done by traditional manual 

methods. Therefore, to shorten the time, to ensure 

flexibility and convenience in the calculation 

process with different train formation plans, this 

article presents the process of developing a 

program to calculate and test the mass of a train 

to meet the requirements. This program is 

essentially a module (a subprogram) of a general 

program that calculated the train traction. 

Keywords: Calculation program, traction 

calculation, the mass of a train calculation, the 

mass of a train testing, Vietnam Railways. 

1. Mở đầu  

Ở một số nước tiên tiến, việc tính toán sức kéo đoàn 

tàu đường sắt được thực hiện theo các Quy trình, Quy 

phạm do nhà nước hoặc các Bộ chủ quản ban hành. Các 

Quy trình, Quy phạm đó được thường xuyên cập nhật, 

bổ sung cho phù hợp với điều kiện thưc tế [1 - 8]. 

Ở Việt Nam, "Quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu 

đường sắt" đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành 

theo Quyết định số 833/KHKT ngày 24/5/1985 [9]. 

Như vậy thấy rằng, Quy trình này đã tồn tại 35 năm 

và cho đến nay vẫn là văn bản pháp lý duy nhất được 

ngành đường sắt Việt Nam áp dụng để tính toán sức 

kéo đoàn tàu và xây dựng các Công lệnh sức kéo của 

ngành. Trong khi đó, từ năm 1985 đến nay ngành 

đường sắt Việt Nam đã có nhiều thay đổi, trong đó 

lĩnh vực đầu máy, toa xe đã có những thay đổi rất cơ 

bản. Từ năm 1986 ngành đường sắt Việt Nam đã được 

diesel hóa hoàn toàn, đến nay đầu máy hơi nước đã 

hoàn toàn bị thải loại, các loại đầu máy diesel công 

suất nhỏ dần được thay thế bằng các loại đầu máy 

dieiesel công suất lớn hơn; số lượng đầu máy giảm 

xuống nhưng tổng công suất được tăng lên [10]. Bên 
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cạnh đó, các đơn vị đo lường của các đại lượng trong 

Quy trình 1985 không còn phù hợp với các quy định 

hiện hành [11-13], không thuận tiện cho việc tính toán 

sức kéo, đặc biệt là các đơn vị đo về lực gây khó hiểu 

cho người đọc và gây khó khăn trong việc thực hiện 

các tính toán về sức kéo. 

Mặt khác trên thực tế, hiện nay ngành đường sắt 

Việt Nam không chỉ căn cứ vào Quy trình này [9] để 

xây dựng các công lệnh tốc độ, mà còn phải tham khảo 

các tài liệu khác [14 -18], điều đó dẫn đến sự thiếu 

nhất quán và chưa có đầy đủ cơ sở khoa học và pháp 

lý. Mặc dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có một cơ quan 

quản lý nhà nước nào ở Việt Nam đề xuất viêc thay 

đổi hoặc biên soạn lại Quy trình này. Với các lý do nêu 

trên, đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình tính 

toán sức kéo đoàn tàu trong ngành đường sắt Việt Nam” 

mã số T2020-CK-011 [10] đã được thực hiện, nhằm 

chỉnh sửa, bổ sung, thống nhất hóa và làm mới một số 

nội dung trong “Quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu 

trong ngành đường sắt Việt Nam” hiện hành cho phù hợp 

với thực tế.  

Trong nội dung đề tài T2020-CK-011, đã trình bày 

cơ sở lý thuyết và tiến hành xây dựng một chương 

trình tổng hợp với một số mô đun (chương trình con) 

phục vụ cho quá trình tính toán sức kéo đoàn tàu trong 

ngành đường sắt Việt Nam. Bài báo này trình bày một 

phần nội dung của đề tài, đó là xây dựng chương tình 

tính toán và kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu theo độ 

dốc khởi động, theo bán kính cong nhỏ nhất, theo khả 

năng dùng động năng vượt dốc và theo chiều dài hữu 

hiệu đường ga.  

2. Cơ sở tính toán và kiểm nghiệm khối lượng 

đoàn tàu 

2.1. Cơ sở tính toán khối lượng đoàn tàu khi 

chạy trên độ dốc tính toán với tốc độ đều  

Khối lượng đoàn tàu được xác định theo công thức 

sau [1- 5, 17, 19]: 

 
 gttio

gttioP
k

F
Q




 ,,

,




, tấn       (1) 

Trong đó: 

Q  - Khối lượng của đoàn tàu, (tấn); 

kF - Lực kéo tính toán của đầu máy, (N); 

P - Khối lượng của đầu máy, (tấn); 
'

0 và 
''

0 - Lực cản cơ bản đơn vị của đầu máy và 

toa xe ở tốc độ tính toán, (N/kN); 

tti  - Độ dốc tính toán hoặc độ dốc hạn chế (quy 

đổi) của tuyến đường, (%0); 

g - Gia tốc trọng trường, g = 9,81m/s2. 

2.2. Cơ sở kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu  

2.2.1. Cơ sở kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu 

theo khả năng dùng động năng vượt dốc  

Khi kiểm toán bằng phương pháp giải tích, sử 

dụng công thức tổng quát sau đây [1 - 5]: 

   
 2 2

4,17 V Vcd
S

f
k k







, m       (2) 

Trong đó: 

S - Chiều dài đoạn dốc cần kiểm nghiệm có độ dốc 

lớn hơn độ dốc tính toán, (m); 

,d cV V - Tốc độ của đoàn tàu ở đầu và cuối của đoạn 

dốc cần kiểm nghiệm, (km/h); 

k kf  - Lực gia tốc đơn vị trung bình tác dụng lên 

đoàn tàu trong khoảng tốc độ từ dV  đến cV , N/kN. 

Trong quá trình tính toán, thường lấy giãn cách tốc 

độ trong phạm vi 10 km/h, và khi đó [1- 5]: 

 
 

2 2
4,17 V Vcd ii

S Si
f
k k i





  


, m        (3) 

iS - Quãng đường đoàn tàu đi được trong khoảng 

tốc độ thay đổi từ dV  đến cV   trong khoảng giãn 

cách thứ i, (m). 

,
i id cV V - Tốc độ đầu và cuối của khoảng giãn cách 

tốc độ thứ i, (km/h); 

 k k i
f   - Lực gia tốc đơn vị trung bình tác 

dụng lên đoàn tàu từ dV  đến cV  trong khoảng giãn 

cách tốc độ thứ i, N/kN. 

Khi kiểm nghiệm, nếu thấy tốc độ của đoàn tàu ở 

điểm cuối đoạn dốc kiểm nghiệm đạt tới bằng tốc độ 

tính toán Vtt của loại đầu máy đó thì coi như khối 

lượng đoàn tàu đã được xác định chính xác. Nếu tốc 

độ thực tế vượt qua đoạn đường này nhỏ hơn tốc độ 

tính toán, thì chiều dài của đoạn dốc đó không được 

quá 500m. 

2.2.2. Kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu theo độ 

dốc khởi động    

Để làm cho đoàn tàu dừng ở ga khởi động lại được 
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thì phải tính khối lượng kéo có thể khởi động được ở 

ga khó khăn nhất trong khu đoạn. Khối lượng kéo lớn 

nhất của đoàn tàu có thể căn cứ vào điều kiện: lực kéo 

khởi động Fkd của đầu máy bằng lực cản khởi động 

đoàn tàu Wkd. 

Từ đó, khối lượng kéo trên đoạn dốc khởi động [1 

- 5]:  

 
 

'

''

F P i g
kd kd kd

Q Q
kd

i g
kd kd





 
 



, tấn    (4) 

Trong đó: 

- Lực kéo khởi động tính toán của đầu máy 

đầu máy, (N); 

'

kd - Lực cản khởi động đơn vị của đầu máy trên 

đường bằng, (N/kN); 

''

kd  - Lực cản khởi động đơn vị của toa xe trên 

đường bằng, (N/kN); 

 - Độ dốc quy đổi của đoạn dốc khởi động, (%0). 

Có thể đơn giản hóa tính toán bằng cách coi 
' ''

kd kd kd     [4], khi đó: 

 

 
   

F P i g Fkd kd kd kdQ Q P
kd

i g i g
kd kd kd kd



 

 
   

 

, tấn (5) 

- Đoàn tàu chạy bằng ổ trượt [4]: 

142''
0 7

0
kd q

 


, N/kN    (6) 

- Đoàn tàu chạy bằng ổ lăn [4]: 

28''
0 7

0
kd q

 


, N/kN    (7) 

Trong đó: 0q - Tải trọng trục trung bình, (kN): 

0

P Q
q

n ntxdm





, kN/trục   (8) 

Với: ,dm txn n - Số trục của đầu máy và các toa xe; 

Nếu Qkd > Q (trị số khối lượng kéo cần kiểm 

nghiệm đã biết) thì đoàn tàu có thể khởi động được 

trên độ dốc này. Ngược lại, nếu Qkd < Q thì đoàn tàu 

không khởi động được, do đó trọng lượng kéo nên lấy 

là Qkd hoặc dùng biện pháp không dừng đoàn tàu ở ga 

có độ dốc này. 

2.2.3. Kiểm nghiệm khối lượng kéo theo bán kính 

cong nhỏ nhất 

Khi đoàn tàu đi vào đường cong bán kính nhỏ, hệ 

số bám của đầu máy giảm thấp dẫn đến lực kéo bám 

giảm theo. Lúc này lực kéo bám thực tế thuctebF ,  có 

xu hướng nhỏ hơn lực kéo bám tính toán ttbF , , do đó 

khối lượng kéo có thể bị hạn chế bởi mức độ suy giảm 

của hệ số bám, và vì vậy cần phải kiểm nghiệm khối 

lượng kéo, theo công thức sau [1- 5]: 

 
 

'
0

''
0

F P i gr r
Qr

i gr





 




, tấn      (9) 

Trong đó: 

rF - Lực kéo đầu máy khi đi vào đường cong bán 

kính nhỏ bị giảm độ bám, (N); 

ri - Độ dốc quy đổi của đoạn có bán kính cong nhỏ, 

(‰); 

'

0 và 
''

0 - Lực cản cơ bản đơn vị của đầu máy, 

toa xe ở tốc độ tính toán, (N/kN). 

Nếu Qr > Q (đã biết) thì khối lượng kéo không bị  

hạn chế bởi sự giảm bám, ngược lại nên lấy khối 

lượng kéo là Qr. 

Lượng giảm hệ số bám trên đường cong có bán 

kính R < 200m của đầu máy khổ đường 1.000mm 

được cho trong Bảng 1 [9]. 

Đối với đầu máy khổ đường 1.435mm, khi đi trên 

dốc có đường cong với bán kính < 500m thì hệ số bám 

được tính (gọi là bc ) theo công thức [4]. 

250 1, 55

500 1,1

R

bc b R
 





        (10) 

 

kdF

kdi

Bảng 1. Lượng giảm hệ số bám trên đường cong  

có bán kính R < 200m của đầu máy khổ đường 

1.000mm 

Bán kính 

đường cong, 

m 

200 150 125 100 75 60 

Lượng giảm 

hệ số bám, % 
9 11 13 15 18 20 
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2.2.4. Kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu theo 

chiều dài hữu hiệu đường ga     

Chiều dài hữu hiệu của đường ga là cự ly giữa hai 

mốc xung đột. Nếu chiều dài đoàn tàu lớn hơn chiều 

dài hữu hiệu của đường ga thì đoàn tàu có thể va chạm 

với đoàn tàu ở tuyến bên cạnh. Bởi vậy, chiều dài đoàn 

tàu không được vượt quá chiều dài hữu hiệu ngắn nhất 

của đường ga.  

Khối lượng kéo lớn nhất được tính như sau [19]: 

ttrtb

tx

ttrdmgatb

txga Q
L

LLL
QQ .

.













 
 , tấn      (11) 

Trong đó: 

gaL - chiều dài hữu hiệu của đường ga, (m); 

tb

txQ - khối lượng trung bình của mỗi toa xe, (t); 

tb

txL - chiều dài trung bình của mỗi toa xe, (m); 

dmL  - chiều dài của đầu máy, (m); 

ttrL . - chiều dài toa trưởng tàu, (m); 

ttrQ . - khối lượng toa trưởng tàu, (tấn). 

Nếu Qga  > Q (đã biết) thì chiều dài đoàn tàu 

không bị hạn chế bởi chiều dài hữu hiệu của đường ga. 

Nếu không, trọng lượng kéo nên lấy là Qga hoặc qui 

định đoàn tàu không đỗ tại ga này. Chiều dài của đầu 

máy, toa xe tính theo bảng liệt kê đặc điểm đầu máy, 

toa xe của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Ngoài ra, từ công thức (11) còn có thể xác định 

chiều dài đoàn tàu có thể nằm trên đường ga có chiều 

dài nhỏ nhất là bao nhiêu. 

3. Xây dựng chương trình tính toán và kiểm 

nghiệm khối lượng đoàn tàu 

3.1. Các chức năng chính của chương trình 

Từ cơ sở lý thuyết đã trình bày, bằng ngôn ngữ lập 

trình Java, tiến hành xây dựng chương trình tính toán 

sức kéo đoàn tàu với các chức năng chính sau đây: 

1. Lưu giữ thông tin về các thông số kỹ thuật của 

đầu máy, toa xe đang sử dụng trong ngành đường sắt 

Việt Nam. 

2. Tính toán xác định khối lượng kéo của đoàn tàu. 

3. Kiểm nghiệm khối lượng kéo của đoàn tàu 

- Theo độ dốc khởi động; 

- Theo bán kính cong nhỏ nhất; 

- Theo khả năng dùng động năng vượt dốc; 

- Theo chiều dài đường ga. 

3.2. Các lưu đồ thuật toán của chương trình 

 

Hình 1. Lưu đồ thuật toán tính toán  

khối lượng đoàn tàu 

 

Hình 2. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm khối lượng 

 đoàn tàu theo độ dốc khởi động 
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Lưu đồ thuật toán xác định khối lượng đoàn tàu 

thể hiện trên Hình 1. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm 

khối lượng đoàn tàu theo độ dốc khởi động thể hiện 

trên Hình 2. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm khối 

lượng kéo theo bán kính cong nhỏ nhất thể hiện trên 

Hình 3. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm khối lượng 

đoàn tàu theo chiều dài đường ga thể hiện trên Hình 4. 

Lưu đồ thuật toán tính toán hợp lực đơn vị đoàn tàu 

thể hiện trên Hình 5. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm 

khối lượng đoàn tàu có xét khả năng dùng động năng 

vượt dốc thể hiện trên Hình 6 [10]. 

 

Hình 3. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm  

khối lượng kéo theo bán kính cong nhỏ nhất 

 

Hình 4. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm  

khối lượng đoàn tàu theo chiều dài đường ga 

 

Hình 5. Lưu đồ thuật toán tính toán  

hợp lực đơn vị đoàn tàu 

 

Hình 6. Lưu đồ thuật toán kiểm nghiệm khối lượng  

đoàn tàu theo khả năng dùng động năng vượt dốc 
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3.3. Các giao diện chính của chương trình 

Sau đây đơn cử giới thiệu một số giao diện tính 

toán kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu. 

3.3.1. Giao diện tính toán và kiểm nghiệm khối 

lượng đoàn tàu khách 

Các giao tính toán và kiểm nghiệm khối lượng 

đoàn tàu khách với toa xe An - TH2 do đầu máy D12E 

kéo thể hiện trên các Hình 7 - 9 [10]. 

3.3.2. Giao diện tính toán và kiểm nghiệm khối 

lượng đoàn tàu hàng 

Các giao tính toán và kiểm nghiệm khối lượng 

đoàn tàu hàng với toa xe G - VN do đầu máy D19E 

kéo thể hiện trên các Hình 10 - 12 [10]. 

4. Kết luận 

Chương trình (mô đun) đã xây dựng cho phép tính 

toán xác định khối lượng đoàn tàu với bất kỳ loại đầu 

máy, toa xe nào và kiểm nghiệm khối lượng đoàn tàu 

đó với bất kỳ thông số nào của độ dốc khởi động, của 

bán kính đường cong nhỏ nhất, của độ dốc dùng động 

năng vượt dốc và của chiều dài hữu hiệu đường ga một 

cách nhanh chóng, thuận tiện và linh hoạt. Chương 

trình (mô đun hay chương trình con) này là cơ sở cho 

việc xây dựng các mô đun tiếp theo là tính toán hợp 

lực đơn vị của đoàn tàu, tính toán hãm đoàn tàu, tính 

toán vận tốc và thời gian vận hành của đoàn tàu. Các 

mô đun này sẽ được tiếp tục giới thiệu trong các bài 

báo tiếp theo. 

 

Hình 7. Giao diện thông số kỹ thuật của đầu máy D12E 

 
Hình 8. Giao diện thông số kỹ thuật của toa xe An - TH2 

 

Hình 9. Giao diện tính toán và kiểm nghiệm khối lượng 

đoàn tàu khách với đầu máy D12E và toa xe An-TH2 

 

Hình 10. Giao diện thông số kỹ thuật của đầu máy D19E 

 

Hình 11. Giao diện thông số kỹ thuật của toa xe hàng G - VN 

 
Hình 12. Giao diện tính toán và kiểm nghiệm khối lượng 

đoàn tàu hàng với đầu máy D19E và toa xe G-VN 
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Tóm tắt 

Máy đào gắp bom điều khiển từ xa được thiết kế 

chế tạo ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu, thiết kế, 

tích hợp các thiết bị lên máy cơ sở Komatsu 

PC130-6. Một trong những thao tác quan trọng 

của máy là gắp bom. Ở thao tác này, các yêu cầu 

về độ chính xác (về lực kẹp, về tốc độ tiếp xúc), 

tính an toàn được đặt lên hàng đầu. Để thực hiện 

thao tác kẹp bom, máy sử dụng cơ cấu kẹp gắp 

gồm má kẹp và gầu xúc, được dẫn động bằng hệ 

thống thủy lực gồm bơm điều khiển LS-PC và các 

van điện tỷ lệ, van giảm áp. Bài báo tập trung vào 

việc xây dựng hoàn chỉnh mô hình động lực học 

hệ thống dẫn động cơ cấu kẹp. Trên cơ sở đó, thực 

hiện mô phỏng, tính toán để đưa ra quy luật thay 

đổi của các thông số động lực học trong quá trình 

kẹp bom. Quá trình điều khiển chính xác lực kẹp 

bom được đánh giá đầy đủ, từ đó phân tích, đưa 

ra các khuyến cáo cần thiết cho quá trình thiết kế, 

cũng như điều khiển vận hành cơ cấu kẹp bom. 

Từ khóa: Cơ cấu kẹp, hệ thống thủy lực, bơm LS-

PC, van tỷ lệ, van giảm áp. 

Abstract 

The remote controlled explosive disposal machine 

is designed and manufactured in Vietnam on the 

basis of research, design, and integration of 

equipments on the Komatsu PC130-6 base 

machine. One of the important operations of the 

machine is the bomb gripping. In this operation, 

the requirements of accuracy (about gripping 

force, contact speed), and safety are put in the first 

place. To perform the bomb gripping operation, 

the machine uses a gripping mechanism 

consisting of a gripper and an excavator bucket, 

driven by a hydraulic system including an LS-PC 

controlled pump and proportional electric valves 

and pressure reducing valves. The article focuses 

on building a complete dynamic model of the 

gripping mechanism drive system. On that basis, 

perform simulations and calculations to give the 

law of dynamic parameters during bomb 

gripping. The precise control of the bomb 

gripping force is fully evaluated, thereby the 

necessary recommendations are given for the 

design process as well as for controlling the 

operation of the bomb gripping mechanism. 

Keywords: The gripping mechanism, hydraulic 

system, pump LS-PC, proportional valve, pressure 

reducing valve. 

1. Đặt vấn đề 

Máy đào gắp bom điều khiển từ xa được Việt Nam 

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trên cơ sở máy đào thủy 

lực Komatsu PC130-6. Máy được tích hợp các chức 

năng mới để phục vụ công tác xử lý bom mìn như: Cơ 

cấu đào đất - kẹp gắp bom, thiết bị Ra đa xuyên đất, 

thiết bị xói bằng tia nước áp lực cao, bơm hút nước 

tiêu ngập, búa thủy lực và hệ thống thủy lực được điều 

khiển từ xa và tại chỗ. Các bộ phận chính của máy 

được thể hiện trên Hình 1. 

Máy đào gắp bom điều khiển từ xa của Việt Nam 

có một số khả năng vượt trội khi so sánh với các xe 

Công binh của nước ngoài (Ubim của Nga, Wisent 2 

của Đức và Kodiak của Anh) như: Khả năng điều 

khiển từ xa, khả năng tự dò tìm, khả năng xử lý hố 

đào,… Cơ cấu đào đất - kẹp bom vừa có khả năng đào 

đất, vừa có thể kẹp gắp bom và xoay được các góc kẹp 

gắp khác nhau. 

Trong nghiên cứu [1], tác giả đã đưa ra các phân 

tích động lực học của cơ cấu đào đất - kẹp gắp bom sử 

dụng hệ thống dẫn động thủy lực gồm: Bơm chính có 

điều khiển LS-PC, các van servo điều khiển tao tác 

kẹp gắp và xoay, sử dụng phản hồi áp suất thông qua 

cảm biến áp suất tại khoang pít tông của xi lanh kẹp. 

Vì nhiều lý do khác nhau (dịch bệnh, giá cả, thời 
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gian giao hàng) ý tưởng sử dụng van servo không thể 

thực hiện được, do đó nhóm nghiên cứu quyết định 

chuyển hướng sử dụng phương án tích hợp van giảm 

áp và van điện tỷ lệ để điều khiển thao tác kẹp bom, 

thao tác xoay sử dụng van chờ trên máy đào cơ sở. 

Sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực dẫn động kẹp 

gắp bom được thể hiện trong Hình 2.  

Để điều khiển chính xác lực kẹp bom, hệ thống sử 

dụng hệ thống thủy lực với bơm chính của máy cơ sở, 

khối van thủy lực gồm 2 van phân phối điện tỷ lệ và 

van giảm áp điều chỉnh cơ khí. Tín hiệu điều khiển LS 

được lấy sau van phân phối tỷ lệ để điều khiển bơm 

chính. Với việc xác định trước loại bom cần xử lý, sẽ 

tính toán được áp suất kẹp cần thiết và cài đặt van 

giảm áp với giá trị phù hợp. 

Áp suất trong khoang pít tông của xi lanh kẹp và 

vận tốc dịch chuyển pít tông cần đạt được quy luật như 

trên Hình 3. Khi bắt đầu tiếp xúc với bom, áp suất 

trong khoang pít tông dần đạt giá trị cài đặt, đồng thời 

vận tốc tiếp xúc giảm dần về giá trị 0. 

2. Mô hình động lực học Cơ cấu kẹp bom - hệ 

thống dẫn động 

Khi tính toán, mô phỏng động lực học cơ cấu kẹp 

bom và hệ thống dẫn động cần đưa các giả thiết sau:  

- Hệ số lưu lượng tại các cửa công tác của van là 

không đổi; 

- Khối lượng pít tông servo của bơm được coi là 

nhỏ so với các thành phần lực dẫn động, có thể bỏ qua;  

- Rò rỉ dầu qua các khe hở hướng kính của con 

trượt van phân phối và xi lanh công tác được bỏ qua;  

- Áp suất đường dầu hồi không đổi và coi như bằng 

không;  

- Khối lượng tay kẹp bom coi như không đáng kể, 

khi chưa tiếp xúc bom, xi lanh chạy không tải; 

- Lớp giảm chấn của tay kẹp bom được coi như 

một cơ cấu có tính đàn nhớt. 

Theo [7], [8] đã xây dựng hoàn chỉnh mô hình 

động lực học bơm chính, được thể hiện trên Hình 4. 

 

Hình 1. Máy đào gắp bom ĐKTX 

1. Téc nước 1,1m3; 2. Bơm chìm đặt trong téc; 3. Máy phát 

điện 7,5kW; 4. Camera giám sát 360°; 5. Lớp bảo vệ Cabin 

lái; 6. Đối trọng cân bằng cho téc nước; 7. Cơ cấu bảo vệ hệ 

dẫn động bơm, radar; 8. Hệ dẫn động Radar chuyển động 

tịnh tiến; 9. Cơ cấu quay gầu; 10. Hệ dẫn động bơm bùn 

chuyển động tịnh tiến; 11. Hai camera giám sát quá trình 

đào, gắp; 12. Cơ cấu kẹp bom 

 

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống thủy lực  

dẫn động xi lanh kẹp 

1. Tay điều khiển điện; 2. Bộ điều khiển và khuếch đại tín 

hiệu; 3,4. Xi lanh kẹp; 5. Khối van thủy lực; 6. Khối bơm. 

 

Hình 3. Đồ thị áp suất và vận tốc tiếp xúc bom yêu cầu 

 

Hình 4. Sơ đồ tính toán bơm pít tông hướng trục đĩa 

nghiêng điều khiển LS-PC phản hồi cơ khí 
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Mô hình tính toán quá trình kẹp bom được chia 

thành 2 giai đoạn: Giai đoạn chưa tiếp xúc và giai 

đoạn tiếp xúc. Ở giai đoạn đầu xi lanh chạy không tải 

và áp suất chỉ bắt đầu tăng dần ở giai đoạn tiếp xúc và 

tiến dần đến giá trị cài đặt. 

Theo [1], phương trình động lực học cơ cấu kẹp 

bom ở dạng Laplace như sau: 
2. ( ) ( .s . ). ( )cy cy pi fri cy pi loF p s m k s y s P      (1) 

Trong đó:
pim - Khối lượng pít tông;

fri cyk 
- Hệ số 

ma sát trong xi lanh;
loP - Tải trọng tác dụng lên đầu 

cán xi lanh. 

Tải trọng
loP được tính như sau: 

0 0

0

.( ) .

0

pi pi pi

lo

pi

k y y C y khi y y
P

khi y y

  
 



   (2) 

Phương trình lưu lượng đi qua van giảm áp có 

dạng sau: 

1. .( )re Qx re Qp pQ k x k p p          (3) 

Trong đó: ,Qx Qpk k - Các hệ số tuyến tính hóa; pp

- Áp suất bơm chính; 
1p - Áp suất sau van giảm áp. 

Phương trình dịch chuyển của con trượt van giảm 

áp (bỏ qua khối lượng con trượt van): 

1. . rep A k x              (4) 

Trong đó: A - Tiết diện tác dụng của áp suất điều 

khiển; k - Độ cứng lò xo van. 

Mô hình toán van phân phối tỷ lệ được thể hiện 

trên Hình 7.  

Phương trình lưu lượng và dịch chuyển của con 

trượt van bù áp được biểu diễn dưới dạng sau:  

1 1 1 2. .( )com Qx com QpQ k x k p p         (5) 

2. . .com cy com com comp A p A k x        (6) 

Trong đó: 
1 1,Qx Qpk k - Các hệ số tuyến tính hóa; 

2p - Áp suất sau van bù áp; 
comA - Tiết diện tác dụng 

của áp suất điều khiển;
comk - Độ cứng lò xo van bù áp. 

Lực quán tính, cũng như khối lượng của con trượt 

là nhỏ, có thể bỏ qua, khi đó lực đàn hồi của lò xo van 

tỷ lệ cân bằng với lực điện từ, tức là:  

. .v v ik x k i            (7) 

Trong đó: i - Cường độ dòng điện trong cuộn dây 

điều khiển; ki - Hệ số sức điện động;
vk - Độ cứng lò 

xo van tỷ lệ; 
vx - Dịch chuyển con trượt van.   

Lưu lượng qua van tỷ lệ được xác định như sau: 

2. .( )v Qxv v Qpv cyQ k x k p p      (8) 

Lưu lượng qua van bù áp và van phân phối tỷ lệ 

bằng nhau, đồng thời bằng một nửa lưu lượng qua van 

giảm từ phương trình (3), (5), (8) ta có: 

1 1 1 2 2. .( ) . .( )Qx com Qp Qxv v Qpv cyk x k p p k x k p p     (9) 

1 2

1
( . .( )) . .( )

2
Qx re Qp p Qxv v Qpv cyk x k p p k x k p p      (10) 

 

Hình 5. Mô hình tính toán cơ cấu kẹp bom và xi lanh 

dẫn động 

 

Hình 6. Mô hình tính toán van giảm áp 

 

Hình 7. Mô hình tính toán van phân phối tỷ lệ 

 

Hình 8. Sơ đồ tính toán cơ cấu kẹp bom và dẫn động 

điều khiển 
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3. Khảo sát ảnh hưởng của các thông số đến 

điều khiển quá trình kẹp bom 

Để khảo sát quá trình kẹp bom sử dụng phần mềm 

LMS Amesim của hãng Siemens, là một phần mềm 

được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nghiên cứu 

các hệ thống cơ - điện - điều khiển phức tạp. 

Các thông số ban đầu [1, 8, 10]: 

Bơm LS-PC: Tốc độ vòng quay 1000v/ph, lưu 

lượng riêng 95cc/v; Đường kính pít tông servo chia 

theo tỷ lệ 1:2 tương ứng 20:40 (mm); Đường kính con 

trượt van LS, PC: 10mm. 

Van an toàn tổng: Áp suất cài đặt 350bar, lưu 

lượng lớn nhất 250l/ph. 

Van giảm áp: Áp suất cài đặt đầu ra p1 = 80bar; 

Lưu lượng lớn nhất qua van Qre = 38l/ph. 

Van tỷ lệ: Dòng điện điều khiển imax = 800mA; Áp 

suất làm việc lớn nhất pmax = 350bar; Lưu lượng lớn 

nhất qua van Qmax = 23l/ph. 

Xi lanh kẹp bom: Đường kính pít tông Dev=60mm; 

Đường kính cán pít tông dev = 40mm; Hành trình xi 

lanh s = 320mm. 

Khoảng cách dịch chuyển không tải l0 = 200mm. 

Tính toán khi gắp quả bom lớn nhất MK-84 có trọng 

lượng 907kg, áp suất kẹp cần thiết được tính toán là 

xấp xỉ 80bar. 

Theo các Hình 10, 11, 12, khi tín hiệu điều khiển 

van phân phối tỷ lệ thay đối ở các mức 200, 400, 800 

mA, các quy luật thay đổi của dịch chuyển, vận tốc 

của xi lanh kẹp khác nhau. Kết hợp với Hình 13, có 

thể nhận thấy, ở các tín hiệu điều khiển nhỏ 200, 400 

mA, xi lanh chỉ di chuyển được các đoạn ngắn và áp 

suất kẹp không đạt yêu cầu. Chỉ ở mức tín hiệu 800mA, 

giá trị áp suất kẹp mới đạt yêu cầu đặt ra. Điều này có 

thể giải thích được, khi tín hiệu điều khiển nhỏ, sự 

hình thành áp suất trong khoang pít tông xi lanh kẹp 

làm cho dòng dầu có xu hướng hồi về thùng qua cửa 

T và áp suất kẹp không thể tăng đến giá trị yêu cầu. 

 

Hình 9. Chương trình mô phỏng tính toán trong LMS Amesim 

 

Hình 10. Tín hiệu điều khiển van giảm áp 

 
Hình 11. Dịch chuyển của xi lanh kẹp ở các dòng 

điện điều khiển khác nhau 
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Theo Hình 14, với hệ số đàn hồi của lớp giảm chấn 

khác nhau, dịch chuyển, vận tốc có sự thay đổi rõ rệt. Với 

độ cứng k = 104÷105N/m, sau khi tiếp xúc, xi lanh còn 

tiếp tục di chuyển một đoạn khá dài 10cm, còn với độ 

cứng k = 106N/m, độ dịch chuyển thêm của xi lanh chỉ 

còn 2cm và theo Hình 13 không có xung áp suất xảy ra.   

4. Kết luận 

Qua các phân tích động lực học ở trên chỉ ra rằng: 

- Việc sử dụng van giảm áp kết hợp van tỷ lệ đem 

lại kết quả phù hợp với yêu cầu đặt ra về áp suất kẹp 

và tốc độ tiếp xúc bom. Tuy nhiên, tín hiệu điều khiển 

cần đảm bảo yếu tố, khi chưa tiếp xúc bom, điều khiển 

ở mức tín hiệu thấp, khi bắt đầu tiếp xúc cần điều 

khiển ở mức tín hiệu cao nhất nhằm đảm bảo khả năng 

đạt được áp suất điều khiển cần thiết. 

- Việc lắp đặt lớp giảm chấn cần lựa chọn độ cứng 

phù hợp, theo nghiên cứu thì với độ cứng k=106N/m 

đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. 

- So với phương án sử dụng van servo kết hợp cảm 

biến áp suất [1], ngoài việc giá thành rẻ hơn thì việc 

sử dụng van giảm áp kết hợp van tỷ lệ không có sự 

hình thành các xung áp suất trong quá trình kẹp.  
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Hình 12. Vận tốc của xi lanh kẹp ở các dòng điện 

điều khiển khác nhau 

 

Hình 13. Áp suất kẹp bom ở các dòng điện điều khiển 

khác nhau 

 

Hình 14. Dịch chuyển, vận tốc của xi lanh kẹp khi 

thay đổi hệ số đàn hồi 
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BẰNG PHẦN MỀM SYSWELD 

PREDICTION OF RESIDUAL STRESS AND DEFORMATION WHEN 
WELDING THE DUPLEX STAINLESS STEEL BY SYSWELD SOFTWARE 

NGUYỄN HỒNG THANH*, HOÀNG TRỌNG ÁNH  

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định  
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Tóm tắt 

Thép không gỉ 316L là loại vật liệu có khả năng 

chống ăn mòn tốt khi được tiếp xúc với nhiều loại 

hóa chất khác nhau, có độ bền tương đối cao và 

thường được sử dụng để làm thùng, bồn bể chứa 

hóa chất,... Như chúng ta biết, vật hàn được nung 

nóng bởi nguồn nhiệt của hồ quang hàn và các 

điều kiện gá kẹp,... dẫn đến sự xuất hiện ứng suất 

dư trong bộ phận hoặc toàn kết cấu hàn. Chính vì 

vậy, việc kiểm soát ứng suất dư và biến dạng hàn 

là vấn đề đang được rất nhiều nhà khoa học trong 

và ngoài nước quan tâm. Bài báo này, sử dụng 

phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng ứng 

suất dư và biến dạng khi hàn giáp mối hai tấm 

thép không gỉ 316L, có chiều dày 10mm bằng 

phương pháp hàn Plasma với các nguồn nhiệt lần 

lượt là: 1000J/mm và 1200J/mm, 1400J/mm. 

Từ khóa: Hàn Plasma, thép không gỉ duplex, 

phương pháp phần tử hữu hạn, năng lượng đường. 

Abstract 

Stainless steel 316L is a material that has 

demonstrated excellent corrosion resistance when 

exposed to a variety of chemicals, has relatively 

high durability, and is often used to make 

chemical tanks and tanks,... As we know, 

weldment is heated by heat source of arc  

welding, and clamp conditions,... leading to the 

occurrence of residual stress in the part or whole 

welded structure. Therefore, the control of 

residual stress and deformation is a problem that 

many domestic and foreign scientists are 

interested. This paper, using the finite element 

method to simulate the residual stress and 

deformation when welding two plates of 316L 

stainless steel with 10mm of thickness by Plasma 

welding process with heat input respective: 

1000J/mm and 1200J/mm, 1400J/mm. 

Keywords: Plasma arc welding, duplex stainless 

steel, finite element method, heat input. 

1. Mở đầu  

Thép 316L [1] là loại vật liệu có thể làm việc trong 

môi trường chịu ăn mòn hóa học, có độ bền cao và 

thường được sử dụng để làm thùng, bồn bể chứa hóa 

chất, các loại dụng cụ, thiết bị y tế,..  

Như đã biết, sự co ngót không đồng đều hình thành 

khi kim loại vật hàn bị nung nóng cục bộ bởi nguồn 

nhiệt hàn. Kim loại mối hàn (KLMH) thường bị nung 

tới nhiệt độ cao nhất và khi nguội có xu hướng co 

nhiều hơn kim loại vùng ảnh huởng nhiệt (VAHN) và 

kim loại cơ bản liền kề. Sự co ngót của KLMH bị hạn 

chế bởi các vùng kim loại liền kề có nhiệt độ thấp hơn. 

Vì vậy, KLMH sẽ chịu ứng suất kéo theo chiều dọc 

đường hàn ngay khi nhiệt độ hạ xuống đủ thấp để cho 

giới hạn chảy của nó bắt đầu phục hồi. Ứng suất kéo 

này tiếp tục tăng trong khi nhiệt độ giảm dần tới nhiệt 

độ môi trường. Điều này có thể tạo ra biến dạng dẻo 

nếu như ứng suất nhiệt kéo hình thành có trị số lớn 

hơn giới hạn chảy của vật liệu [1]. 

Thêm vào đó, phương pháp hàn cũng ảnh hưởng 

tới quá trình hình thành và phân bố ứng suất và biến 

dạng hàn. Chính vì vậy, kiểm soát ứng suất dư và biến 

dạng hàn là vấn đề đang được rất nhiều nhà khoa học 

trong và ngoài nước quan tâm. Hàn hồ quang Plasma 

(PAW) có thể được sử dụng cho mọi kim loại và hợp 

kim thường được hàn bằng quá trình TIG, phương 

pháp này có tính linh hoạt cao hơn, chất lượng ổn định 

và cao hơn, tiết kiệm năng lượng và chi phí. Đây là 

quy trình được sử dụng nhiều trong đóng tàu, kỹ thuật 

hạt nhân, điện tử, không gian và nhiều lĩnh vực công 

nghiệp khác. Hàn hồ quang Plasma có thể cơ khí hóa 

cho năng suất, chất lượng cao, cho phép ứng dụng 

trong nhiều lĩnh vực. 

Bài báo này sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn 

để phân tích, dự đoán sự phân bố trường nhiệt độ, ứng 

suất và biến dạng dư hàn trong liên kết hàn giáp mối hai 

tấm thép không gỉ 316L bằng phương pháp hàn Plasma. 

2. Kỹ thuật mô phỏng 

2.1. Mô hình nguồn nhiệt hàn Plasma 

Nguồn nhiệt hồ quang làm nóng chảy vật hàn và 

dây hàn được tính theo công thức P=.Uh.Ih (W), 
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trong đó: Uh - là điện áp hồ quang (V); Ih - là cường 

độ dòng điện hàn (A) và  là hiệu suất hồ quang hàn. 

Goldak và cộng sự [3, 4, 5] đã đưa ra mô hình nguồn 

nhiệt có mật độ phân bố ellipsoid kép được xác định 

khi kết hợp hai khối bán ellipsoid khác nhau để tạo 

thành một nguồn nhiệt (Hình 1). 

 Mật độ nguồn nhiệt bên trong khối bán ellipsoid 

phía trước nguồn nhiệt được biểu diễn bởi phương 

trình (1). 
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Mật độ nguồn nhiệt bên trong khối bán ellipsoid phía 

sau nguồn nhiệt được biểu diễn bởi phương trình 2. 
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Trong đó: af, ar, b và c là các thông số hình học của 

nguồn nhiệt, Hình 1; QR là hàm mật độ nguồn nhiệt [4, 5]. 

Hình 2 là trình tự thực hiện mô phỏng quá trình 

hàn Plasma. Dựa trên quy trình hàn được xây dựng 

theo chuẩn AWS. Vật hàn được chia lưới phần tử và 

mô phỏng số bằng phần mềm Sysweld [6]. 

2.2. Mô hình truyền nhiệt 

Trong công thức 3 là mô hình truyền nhiệt theo 3 

chiều (3D) ở trạng thái giả ổn định. Công thức 4 mô 

tả sự mất nhiệt do trao đổi và bức xạ nhiệt ra môi 

trường xung quanh [3]. 
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Trong đó: Q là năng lượng đường (J/mm), qs là 

nhiệt lượng thất thoát, T là nhiệt độ nóng chảy của vật 

liệu, T0 là nhiệt độ môi trường, t là thời gian (s), k là 

hệ số dẫn nhiệt (W/mm.oC),  là khối lượng riêng, C 

là nhiệt dung riêng (J/g oC), h là hệ số nhiệt đối lưu, β 

là hằng số Stefan-Boltzman, [4] và  là hệ số phát xạ. 

Liên quan đến trạng thái giả ổn định, công thức 3 được 

viết lại như sau:  
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2.3. Mô hình biến dạng 

Ứng suất nhiệt hình thành trong vật hàn được xác 

định trên cơ sở các ứng suất thành phần theo 3 chiều 

(x, y, z) như công thức (6).  

      2

13

2

32

2

21
2

1
 v

  (6)  

Biến dạng đàn hồi tổng () tuân theo định luật 

Hook [3, 7] gồm: Biến dạng đàn hồi (e), biến dạng 

dẻo (p) và biến dạng nhiệt (th) được xác định theo 

công thức (7). 

 = e + p + th   (7) 

2.4. Các thông số của vật liệu 

Thành phần hóa học và cơ tính của thép 316L được 

cho trong Bảng 2 và 3. Trong nghiên cứu này vật liệu 

được coi có tính liên tục và đẳng hướng. 

 

 

Hình 1. Mô hình nguồn nhiệt hàn Plasma 

Bảng 1. Thông số nguồn nhiệt hàn mô phỏng 

Thông số Giá trị 

af 6mm 

ar 10mm 

b 6,5mm 

c 4mm 

 

 

Hình 2. Trình tự thực hiện mô phỏng 

Bảng 2. Thành phần hoá học của thép 316L 

Thành phần hoá học, % 

C Si Mg P S Cr Ni Mo 

0,03 0,75 2,0 0,04 0,03 16÷18 10÷14 2,0 
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2.5. Thiết kế và chia lưới vật hàn 

Mối ghép hàn được thiết kế bằng phần mềm 

VisualMesh [6], dựa theo tiêu chuẩn AWS [8], xem 

Hình 3. Sau đó vật hàn được chia lưới với 44558 phần 

tử (element) và 35352 nút (node). 

Để kết quả mô phỏng được chính xác vùng mối 

hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt sẽ được chia lưới mịn 

hơn, các vùng còn lại ít chịu tác động bởi nhiệt độ cao 

sẽ được chia lưới thưa hơn, Hình 4. 

2.6. Điều kiện gá kẹp 

Liên kết hàn được kẹp chặt theo 3 chiều x, y, z một 

tấm, trong tất cả các trường hợp, xem Hình 5. 

Hình 6, minh họa mô hình nguồn nhiệt Plasma, 

đường hàn, đường dẫn; điểm bắt đầu và kết thúc 

đường hàn và đường dẫn. 

2.7. Thông số mô phỏng 

Chế độ mô phỏng bằng phương pháp hàn Plasma 

được mô tả trong Bảng 4.  

3. Kết quả và luận bàn 

Sau khi chia lưới xong, lưu file dưới định dạng 

*.*vdb và chuyển sang modul Visualweld để mô 

phỏng quá trình hàn Plasma. Giải bài toán ta thu được 

kết quả sau: 

3.1. Trường nhiệt độ  

Hình 7, thể hiện hình dạng kích thước bể hàn khi 

Bảng 3. Tính chất vật lý của thép 316L 

Đặc tính Giá trị 

Mô đun đàn hồi (GPa) 193 

Giới hạn chảy (MPa) 290 

Giới hạn bền (MPa) 627 

Nhiệt độ nóng chảy (oC) 1399 

Nhiệt độ đông đặc (oC) 1350 

 

 

Hình 3. Liên kết hàn giáp mối 

 

Hình 4. Mô hình hoá liên kết hàn  

 

Hình 5. Vị trí gá kẹp khi mô phỏng 

 

Hình 6. Quỹ đạo đường hàn và đường dẫn 

Bảng 4. Thông số hàn mô phỏng 

Trường 

hợp hàn 

Năng lượng 

đường (J/mm) 

Vận tốc hàn 

(mm/s) 

1 1000 5 

2 1200 5 

3 1400 5 

 

 
Hình 7. Hình dạng bể hàn 
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mô phỏng với nguồn nhiệt 1200J/mm. Nhiệt độ tại nút 

8376 (tâm vũng hàn) khoảng 2578oC và nhiệt độ phía 

trước nguồn nhiệt hàn là 20oC tại nút 525.   

Hình 8 thể hiện hình dạng bể hàn với 3 nguồn nhiệt 

lần lượt là 1000J/mm, 1200J/mm và 1400J/mm. Nhận 

thấy rằng, với năng lượng nguồn nhiệt hợp lý  

1000J/mm là vừa đủ để ngấu suốt chiều dày tấm hàn. 

Còn các nguồn nhiệt khác cho kích thước bể hàn và 

chiều sâu ngấu lớn hơn. 

Hình 9 mô tả trường nhiệt độ tại nút 2889 thuộc 

mối hàn và nút 514 thuộc vùng HAZ cách chân mối 

hàn 2mm. Nhận thấy rằng, nhiệt độ tại nút 514 đạt đến 

nhiệt độ của trạng thái biến dạng dẻo.  

3.2. Biến dạng 

Hình 10 mô tả biến dạng của cả 3 trường hợp hàn 

với các nguồn năng lượng đường như đã nói ở trên. 

Nhận thấy rằng, khi hàn Plasma với nguồn năng lượng 

thấp biến dạng ở mép ngoài cùng của tấm hàn cao hơn 

2 trường hợp còn lại. Ngược lại, tại vùng mối hàn và 

vùng HAZ lại nhỏ nhất.  

3.3. Ứng suất 

3.3.1. Ứng suất Von mises 

Sự phân bố ứng suất dư Von mises của 3 trường 

hợp được mô tả trên Hình 11. Ta nhận thấy rằng, với 

nguồn năng lượng là 1000J/mm ứng suất dư là lớn 

nhất. Tuy nhiên, chỉ tập trung tại phía dưới mối hàn, 

Hình 11.a. Trường hợp 3, ứng suất nhỏ nhất 

(261,5MPa), Hình 11.c nhưng lại phân bố suốt chiều 

dày tấm hàn và cũng tương tự như trường hợp thứ 2, 

Hình 11.b với nguồn năng lượng đường là 1200J/mm. 

3.3.2. Ứng suất pháp theo phương Y 

Dựa vào phổ màu, Hình 12 cho ta biết được sự 

phân bố ứng suất dư pháp tuyến theo phương Y (dọc 

trục đường hàn) của 3 trường hợp hàn. Nhận thấy rằng, 

sự phân bố ứng suất dư kéo của trường hợp 1 đạt 

 

 

 

Hình 11. Phân bố ứng suất Von mises 

 

Hình 9. Nhiệt độ tại nút 2889 và nút 514 

 

Hình 8. Hình dạng bể hàn 

 

Hình 10. Biến dạng hàn 
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358,6MPa, lớn hơn so với trường hợp 2 là 61MPa và 

trường hợp 3 là 78,8MPa. Tuy nhiên, ứng suất dư nén 

của cả 3 trường hợp chênh lệch nhau không đáng kể, 

giá trị đạt được khoảng  160Mpa.  

4. Kết luận 

Dựa vào phần mềm Sysweld tác giả đã mô phỏng 

được hình dạng kích thước bể hàn, trường nhiệt độ, 

ứng suất dư và biến dạng khi hàn Plasma hai tấm thép 

không gỉ 316L. Nhận thấy rằng, sự phân bố ứng suất 

dư phụ thuộc rất nhiều vào công suất nguồn nhiệt, mặc 

dù năng lượng nguồn nhiệt thấp ứng suất dư cao như 

trường hợp 1 (Hình 11.a) nhưng ứng suất dư chỉ tập 

trung ở phần mặt dưới của mối hàn. Điều này rất dễ 

dàng cho việc áp dụng phương pháp rung khử ứng 

suất dư. Với 2 trường hợp còn lại, ứng suất dư ngoài 

việc phân bố như trường hợp 1, lại phân bố theo chiều 

dày tấm hàn dẫn đến việc khử ứng suất là tương đối 

phức tạp, mất nhiều thời gian, tốn kém về kinh tế. 

Bài báo này, sử dụng phương pháp phần tử hữu 

hạn để mô phỏng ứng suất dư và biến dạng khi hàn 

giáp mối hai tấm thép không gỉ 316L. Thông qua phần 

mềm mô phỏng, ta có thể quan sát được sự phân bố 

ứng suất dư kéo (nén) trong kết cấu hàn. Từ đó, có thể 

bố trí các đường hàn cho phù hợp nhằm giảm ứng suất 

và biến dạng hàn. 

Với các kết quả nghiên cứu của mình, tác giả hy 

vọng sẽ áp dụng vào thực tế sản xuất nhằm giảm bớt 

những tác động đến môi trường, sức khỏe người lao 

động và tiết kiệm chi phí sản xuất. 
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Hình 12. Ứng suất pháp theo phương Y 



 

 

 

 

THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
 

1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đăng các thông tin, phổ biến các định hướng nghiên 

cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ biến kết quả các 

công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà 

trường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải mà các thông tin này chưa đăng trên bất kỳ một ấn 

phẩm nào. 

2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí: 

Bài gửi đăng trên Tạp chí được đánh máy vi tính theo font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 

10pt trên khổ giấy A4 (Lề trái: 2,8 cm; Phải: 2,5cm; Trên: 3,0cm; Dưới: 2,5cm - được chia làm 02 cột) 

gồm 01 bản in dài không quá 05 trang và kèm theo file bản thảo được gửi về Ban biên tập Tạp chí qua 

địa chỉ Email: jmst@vimaru.edu.vn.  

Quy cách trình bày được đăng trên Website http://www.khcn.vimaru.edu.vn/. 

+ Tên bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Times New Roman in hoa, đậm cỡ chữ 12pt); 

+ Họ và tên tác giả (Times New Roman in hoa, đậm cỡ chữ 10pt); 

+ Tên đơn vị (Times New Roman thường, nghiêng cỡ chữ 10pt); 

+ Bài báo cần có đầy đủ tóm tắt, từ khóa, tóm tắt nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh tối 

thiểu 100 từ, tối đa 300 từ phải nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công trình (Times New 

Roman thường, nghiêng cỡ chữ 10pt);  

+ Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn vị đo 

lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp và cần phải 

được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự; 

+ Công thức được viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số thứ tự công 

thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình đen trắng, rõ nét và cần được chú thích đầy đủ 

(font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9pt); 

+ Danh mục tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi theo trình tự: 

thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ thường, tên sách chữ nghiêng, 

nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ 

nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản. 

+ Bản thảo bài báo không đánh số trang. 

3. Bài gửi đăng cần được viết cẩn thận, đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), đánh máy rõ ràng và có 

ý kiến cho phép công bố của đơn vị chủ quản trực tiếp. Bài báo gửi đăng sẽ được ít nhất 02 phản biện của 

bài báo đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải”.  

4. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. Bài không 

đăng không trả lại bản thảo cho người gửi. 

5. Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” được biếu 01 cuốn Tạp 

chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo quy định. 
 

Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ: 

Tòa soạn Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” 

Phòng KH-CN, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng 

Tel: 0225 3829111; Email: jmst@vimaru.edu.vn 
 

 

Ghi chú: Theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN, ký ngày 30/6/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước có quy định 

những bài báo đăng trên Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, được 

tính từ 0 đến 0,75 điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận các chức danh GS, PGS. 

 In 300 cuốn tại Xưởng In Nhà xuất bản Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2021 

mailto:jmst@vimaru.edu.vn
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