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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

Bố trí trang thiết bị thí nghiệm thực hành là công việc hêt sức quan trọng, quyết định 

tới chất lượng dạy và học của giảng viên, sinh viên Bộ môn kỹ thuật ô tô. Do đó, đề tài 

có tính cấp thiết, xuất phát từ nhu cầu thực tế dạy và học. 

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 

Vấn đề nghiên cứu bố trí lắp đặt trang thiết bị thí nghiệm được thực hiện ở hầu hết 

các đơn vị có phòng thí nghiệm thực hành. Tuy nhiên, với mỗi đối tượng cụ thể việc 

nghiên cứu lại có những đặc thù riêng. Nhưng nhìn chung tất cả đều tuân theo những 

nguyên tắc bố trí cơ bản, đảm bảo được tính thẩm mỹ, tính hiệu dụng và tiết kiệm chi phí 

3. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Việc xây dựng đề tài nhằm tăng cường hiệu quả của việc sử dụng thiết bị, giúp quy 

hoạch thiết bị, định hướng trong việc đầu tư, bố trí cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm 

bộ môn. Bố trí phòng thí nghiệm hợp lý sẽ giúp cho giảng viên, sinh viên của Ngành kỹ 

thuật ô tô học tập và nghiên cứu tốt hơn. Giảm thời gian nghiên cứu, học tập, thực hành, 

tăng thời gian sử dụng thiết bị và giảm chi phí phát sinh cho việc thay đổi bố trí thường 

xuyên. 

4. Phương pháp nghiên cứu, kết cấu của công trình nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp giữa điều kiện cơ sở vật chất hiện tại của 

phòng thí nghiệm, cũng như kết hợp với định hướng phát triển phòng thực hành thí 

nghiệm bộ môn theo các gói cung cấp trang thiết bị đã đang và sẽ được thực hiện. Chúng 
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tôi đưa ra phương pháp bố trí hợp lý cho từng thiết bị, từng nhóm thiết bị theo các đặc 

tính kỹ thuật và công dụng của chúng. 

Bên cạnh đó, phương pháp bố trí thiết bị của đề tài cũng tham khảo từ việc bố trí 

trang thiết bị của các trung tâm thí nghiệm thực hành cùng ngành khác trên cả nước. 

Đề tài gốm 2 chương : 

Chương 1 : Tổng quan chung về đề tài 

Chương 2 : Quy hoạch bố trí trang thiết bị thực hành thí nghiệm của Bộ môn kỹ 

thuật ô tô 

5. Kết quả đạt được của đề tài 

Đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra, phân chia hệ thống trang thiết bị và xây dựng 

được bản vẽ hệ thống. 
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CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN CHUNG 

1. Giới thiệu về đề tài 

1.1 Giới thiệu 

Đề tài “ Nghiên cứu bố trí quy hoạch phòng thực hành thí nghiệm Bộ môn kỹ thuật ô 

tô “ là đề tài được thực hiện nhằm nâng cao việc tổ chức sử dụng và khai thác các thiết bị 

thí nghiệm thực hành được nhà trường cung cấp cho Bộ môn. Đề tài đi sâu vào nghiên 

cứu các yếu tố liên quan đến việc bố trí thiết bị thí nghiệm từ : đặc điểm, công dụng và 

nguyên lý làm việc của thiết bị, cho tới các yếu tố về vận hành hay các yếu tố về con 

người và môi trường. 

1.2 Mục đích đề tài 

Việc xây dựng đề tài nhằm tăng cường hiệu quả của việc sử dụng thiết bị, giúp quy 

hoạch thiết bị, định hướng trong việc đầu tư, bố trí cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm 

bộ môn. Bố trí phòng thí nghiệm hợp lý sẽ giúp cho giảng viên, sinh viên của Ngành kỹ 

thuật ô tô học tập và nghiên cứu tốt hơn. Giảm thời gian nghiên cứu, học tập, thực hành, 

tăng thời gian sử dụng thiết bị và giảm chi phí phát sinh cho việc thay đổi bố trí thường 

xuyên. 

1.3 Phương pháp nghiên cứu đề tài 

Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp giữa điều kiện cơ sở vật chất hiện tại của 

phòng thí nghiệm, cũng như kết hợp với định hướng phát triển phòng thực hành thí 

nghiệm bộ môn theo các gói cung cấp trang thiết bị đã đang và sẽ được thực hiện. Chúng 

tôi đưa ra phương pháp bố trí hợp lý cho từng thiết bị, từng nhóm thiết bị theo các đặc 

tính kỹ thuật và công dụng của chúng. 
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Bên cạnh đó, phương pháp bố trí thiết bị của đề tài cũng tham khảo từ việc bố trí 

trang thiết bị của các trung tâm thí nghiệm thực hành cùng ngành khác trên cả nước. 

2. Giới thiệu về phòng thực hành bộ môn 

Phòng thực hành Bộ môn kỹ thuật ô tô được bố trí nằm trong Trung tâm thí nghiệm 

thực hành của Viện Cơ khí. Bộ môn được đầu tư hai phòng. Phòng thứ nhất có diện 

tích….Phòng thứ hai có diện tích….Các phòng thí nghiệm thực hành đều có diện tích mặt 

bằng trung bình, với cơ sở hạ tầng như nguốn điện ba pha, một pha, hệ thống chiếu sáng, 

hệ thống nước tương đối tốt. 

Phòng thí nghiệm thực hành thứ nhất có phòng học cho sinh viên được trang bị điều 

hòa, ti vi, bàn ghế rất tiện ích. 

 

Hình 1. 1 : Phòng thí nghiệm thực hành số 1 
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Hình 1.2 : Phòng thí nghiệm thực hành số 2 
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3. Giới thiệu về trang thiết bị thực hành thí nghiệm của Bộ môn Kỹ thuật ô tô 

đã, đang và sẽ được đầu tư trong thời gian tới. 

3.1 Nhóm thiết bị phục vụ các môn học liên quan đến hệ thống điện – điện tử của ô 

tô 

3.1.1. Bộ thiết bị đào tạo hệ thống điện cơ bản trên ô tô. 

a. Giới thiệu 

Mã thiết bị : ADA-300  

Xuất xứ : Alecop – Tây Ban Nha 

Số lượng : 01 bộ 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 : Thiết bị Alecop ADA 300 

Là thiết bị đào tạo ứng dụng của hệ thống điện cơ bản trên ô tô. Thiết bị được 

thiết kế với mục đích giúp sinh viên thực hành và nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của 

điện ô tô. Các ứng dụng này có thể phân tích và kiểm tra sự khác nhau giữa các mạch 

điện, các phụ tùng mà không cần tháo lắp các cơ cấu. 
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Hệ thống cho phép phân tích nhanh chóng thông qua các cầu đấu. Đồng thời 

thông qua thiết bị có thẻ tạo các lỗi hư hỏng trên các phụ tung và mạch điện. 

Bảng thí nghiệm đầy đủ. Thiết bị tiêu chuẩn gồm các phần điện/điện tử kết nối 

sẵn với nhau (điện trở, tụ điện, điot…) cho phép nhanh chóng kết nối mà không phải 

dùng đến mỏ hàn thiếc. 

b. Mục đích học tập, nghiên cứu. 

Bộ thiết bị có thể trợ giúp trong việc học tập, nghiên cứu : 

- Bộ cấp nguồn AC/DC. 

- Ác qui : Thông số kỹ thuật, cách ghép ác quy nối tiếp và song song. 

- Đèn, phân loại đèn, cách nối 

- Thông số điện trở, cách đấu nối mạch song song và nối tiếp. 

- Thông số của biến trở ống và lô ga rít 

- Công suất nguồn  

- Vật liệu dẫn điện 

- Nghiên cứu về tụ điện trong dòng DC tụ phóng, tụ lọc 

- Nghiên cứ về các mạch điện nhị phân AND, OR, NOR, NOT NAND 

- Bộ chỉnh lưu toàn phần và bán phần. 

- Các linh kiện điện tử : Điện trở, tụ điện, điot, rơ le, biến trở… 

3.1.2. Bộ thiết bị đào tạo ứng dụng của hệ thống điện tử ô tô. 

a. Giới thiệu 

Mã thiết bị : ADA-301 

Xuất xứ : Alecop – Tây Ban Nha 

Số lượng : 01 bộ 
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Là bộ thiết bị đào tạo ứng dụng của hệ thống điện tử ô tô, giúp cho sinh viên, học 

viên hiểu biết về hệ thống điện tử ứng dụng trên ô tô, hệ thống đánh lửa. 

- Hệ thống đánh lửa sử dụng tiếp điểm 

- Hệ thống đánh lửa sử dụng transitor 

- Hệ thống đánh lửa sử dụng tụ điện 

 

Hình 2 : Thiết bị Alecop ADA 301 

 b. Mục đích học tập, nghiên cứu. 

- Sử dụng các thiết bị đo kiểm tra các linh kiện điện tử và so sánh các thông số đo 

được với các thông số chuẩn bằng đồng hồ đo vạn năng và Oscilloscope. 

- Kiểm tra các linh kiện điện tử khôgn có điện áp và có điện áp 

- Phân tích các linh kiện điện tử và liện hệ nó với trên xe 
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- Lắp ráp các mạch điện tử cơ bản 

- Thực hiện chẩn đoán và sửa chữa các lối đơn giản trên hệ thống điện tử 

- Các bài học nghiên cứu như :  

 Nghiên cứu mạch điện chuyển đổi phân cực trên hệ thống đánh lửa transitor 

 Mạch khuếch đại dòng điện 

 Mạch dao động đa năng NE555 

 Mạch chỉnh lưu 

 Phát tín hiệu xung thay đổi 

 Phát tín hiệu điện áp cao từ điện áp thấp 

 Mach phóng cho tụ điện qua cuộn sơ cấp 

 Bộ thay đổi điện áp cấp cho các phụ tải ( động cơ điện, đèn, van) 

3.1.3. Bộ thiết bị đào tạo ứng dụng của các cảm biến 

 

Hình 3 : Thiết bị Alecop ADA 303 



Thuyết minh đề tài NCKH 

 

13 

 

a. Giới thiệu 

Mã thiết bị : ADA-303 

Xuất xứ : Alecop – Tây Ban Nha 

Số lượng : 01 bộ 

Là thiết bị đào tạo ứng dụng của các cảm biến, thiết bị có 12 cảm biến, tương tự 

như những cảm biến trên xe thật, thiết bị có thể kết hợp với các thiết bị khác trong bộ 

Alecop tạo thành một hệ thống điều khiển điện tử hoàn chỉnh. 

Các loại cảm biến bao gồm :  

 Cảm biến vị trí trục cơ 

 Cảm biến vị trí trục cam 

 Cảm biến cần tay lái (vị trí, tốc độ) 

 Cảm biến đèn 

 Cảm biến khoảng cách với bãi đậu xe 

 Hệ thống nén tuyệt đối thu gom Map 

 Cảm biến gia tốc 

 Cảm biến chất lượng khí MOS 

 Cảm biến bàn đạp gia tốc vị trí APP 

 Cảm biến kích nổ KS 

 Cảm biến khối khí MAF 

 Cảm biến nhiệt đô không khí IAT 

 Cảm biến truyền thông tin với bên ngoài thông qua những cổng khác 

nhau 
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b. Nội dung nghiên cứu, giảng dạy 

- Những kỹ thuật được sử dụng trong các cảm biến 

- Các kiểu và đặc tính cảm biến 

- Các kiểu đầu ra Analog, Digital, CAN bus, LIN bus  

- Phân tích hoạt động của các cảm biến khác nhau và sự liên kết của chúng trong ô 

tô 

- Kiểm tra các tín hiệu điện/điện tử mà không có điện áp và dưới điện áp 

- Chẩn đoán các lỗi trong các cảm biến như thiếu nguồn điện cung cấp, cảm biến 

bị hỏng, ngắn mạch, lỗi trong các đường truyền CAN – LIN 

- Xử lý dao động 

3.1.4. Bộ thiết bị đào tạo ứng dụng của ECU 

Hình 4 : Thiết bị Alecop ADA 304 
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a. Giới thiệu 

Mã thiết bị : ADA-304 

Xuất xứ : Alecop – Tây Ban Nha 

Số lượng : 01 bộ 

Là thiết bị đào tạo ứng dụng của ECU cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về 

hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô, giúp sinh viên nghiên cứu nguyên lý hoạt động, 

nguyên lý điều khiển hệ thống phun xăng điện tử ECU, hệ thống đánh lửa trực tiếp không 

tiếp điểm. 

b. Nội dung nghiên cứu giảng dạy 

- Cho phép điều khiển các chế độ làm việc khác nhau của xe dưới dạng mô 

phỏng ( lưu lượng, nhiệt độ khí nạp, tốc độ, cảm biến nhiệt độ ) 

- Sinh viên hiểu được nguyên lý điều khiển của UCE theo các tính huống để 

điều khiển cơ cấu chấp hành, bao gồm vòi phun, cuốn đánh lửa, van lưu lượng khí, quạt 

gió. 

- Chẩn đoán được các cơ cấu, nghiên cứu hệ thống chẩn đoán trên phần 

mềm. 

3.1.5. Bộ thiết bị đào tạo ứng dụng của cơ cấu chấp hành 

a. Giới thiệu 

- Mã thiết bị : ADA-305 

- Xuất xứ : Alecop – Tây Ban Nha 
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- Số lượng : 01 bộ 

Hình 5 : Thiết bị Alecop ADA 305 

Là thiết bị đào tạo ứng dụng của cơ cấu chấp hành, thiết bị có dạng 10 cơ cấu chấp 

hành tương tự như những cơ cấp chấp hành trên xe hơi thật. 

Các cơ cấu chấp hành bao gồm : 

 Bô bin đánh lửa kết hợp với bugi 

 Vòi phun điện tử 

 Động cơ DC 

 Quạt làm mát 

 Van điện từ : Điều khiển tín hiệu (ON/OFF) và điều khiển tuyến 

tính bằng phương pháp điều khiển chế độ rộng xung PWM 

 Nam châm điện  

 Motor bơm nước 
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 Motor hai bước 

 Bộ chấp hành Acoustic, còi điện 

 Bộ đền chiếu sáng 

b. Nội dung học tập, nghiên cứu 

- Nghiên cứu công nghệ được sử dụng trong thiết kế các bộ chấp hành 

- Các loại và đặc điểm của bộ chấp hành 

- Hệ thống kiểm soát các bộ chấp hành ( tương tự, kỹ thuật số, CAN đường truyền bus, 

đường truyền bus LIN ) 

- Phân tích cơ cấu truyền động khác nhau làm việc 

- Kiểm tra các tín hiệu điện, điện tử 

- Chẩn đoán lỗi trong bộ chấp hành 

3.1.6. Bộ thiết bị đào tạo mạng đa truyền thông CAN – LIN bus 

a. Giới thiệu 

- Mã thiết bị : ADA-306 

- Xuất xứ : Alecop – Tây Ban Nha 

- Số lượng : 01 bộ 

Là bộ thiết bị đào tạo mạng đa truyền thông CAN – LIN bus, mục tiêu của thiệt bị 

này là để học sinh làm quen với các dữ liệu và mạng đa truyền thông. Thông tin này được 

truyền bởi hai đường truyền bus CAN và LIN 
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Hình 6 : Thiết bị Alecop ADA 306 

b. Nội dung giảng dạy và nghiên cứu 

- Nghiên cứu logic nhị phân 

- Hệ thống sô ( nhị phân, thập lục phân ) 

- Truyền tải thông tin nối tiếp 

- Việc bố trí mạng dữ liệu 

- Truyền dữ liệu bằng cáp quang 

- Phân tích các hệ thống ghép 

- Cụm xử lý để kiểm tra chẩn đoán 

- Chạy chẩn đoán và sửa  chữa các lỗi trong hệ thống ghép 
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3.1.7. Bộ thiết bị đào tạo ứng dụng xe Hybrid 

a. Giới thiệu 

- Mã thiết bị : ADA-307 

- Xuất xứ : Alecop – Tây Ban Nha 

- Số lượng : 01 b 

Hình 7 : Thiết bị Alecop ADA 307 

Là bộ đào tạo ứng dụng xe Hybrid giúp sinh viên tiếp cận công nghệ về xe Hybrid, ứng 

dụng này bao gồm một bảng điều khiển hiển thị tất cả các bộ phận của một chiếc xe 

hybrid và một bảng điều khiển thiết bị ảo để tạo, thu nhận và phân tích dữ liệu. 
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b. Nội dung giảng dạy, nghiên cứu 

- Thực hiện nghiên cứu khái niệm trong các dòng xe Hybrid điện với chu trình hỗn hợp 

mô phỏng hoạt động của một chiếc xe Hybrid thực sự phụ thuộc vào hành trình và điều 

kiện hoạt động khác nhau. 

- Đánh giá các dòng điện cao áp  

- Phân tích sự kết hợp sức mạnh của động cơ đốt trong và động cơ điện 

3.1.8. Bộ thiết bị đào tạo chẩn đoán đo kiểm hệ thống đánh lửa tổng hợp 

a. Giới thiệu 

Là thiết bị đào tạo về hệ thống đánh lữa, trong đó các các panel hệ thống đánh lưa 

trực tiếp bô bin đơn, hệ thống đánh lửa trực tiếp bô bin đôi, hệ thống đánh lửa bán dẫn 

không tiếp điểm 

 

Hình 1.10 : Bộ thiết bị đào tạo về hệ thống đánh lửa 
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b. Nội dung giảng dạy nghiên cứu 

- Cung cấp một cách trực quan các chi tiêt của hệ thống đánh lửa thường được sử 

dụng trên xe 

- Phân tích nguyên lý làm việc của từng loại hệ thống 

- Hiểu được các loại cảm biến và đọc được mạch điện của hệ thống. 

 3.1.9. Bộ thiết bị đào tạo chẩn đoán, đo kiểm, khảo nghiệm hệ thống điện  tổng hợp 

a. Giới thiệu 

- Là bộ thiết bị cung cấp kiến thức tổng hợp về hệ thống điện trên xe bao gồm hệ 

thống điện động cơ và hệ thống điện than xe. Các hệ thống điện được trình bày trên các 

panel riêng biệt nhưng có thể liên kết với nhau để mô phỏng quá trình hoạt động của hệ 

thống điện động cơ và hệ thống điện thân xe 

 

Hình 1.11 : Bộ thiết bị đào tạo điện tổng hợp 

- Kích thước : 2460 x 450 x 1800mm 
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- Điện áp sử dụng : Điện áp ác quy 12V và điện áp dẫn động máy phát 220V 

b. Nội dung giảng dạy, nghiên cứu 

- Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo và hoạt động của từng hệ thống điện trên ô tô 

- Thực hiện đấu nối mạch điện theo sơ đồ 

- Thực hiện chẩn đoán và đo kiểm thiết bị 

- Thực hành các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục sửa chữa 

- Đọc và xóa lỗi, khảo sát các thông số hiện thời, khảo sát các đặc tuyến của cảm 

biến bằng các thiết bị chuyên dùng. 

3.1.10. Bộ thiết bị đào tạo chẩn đoán, đo kiểm, đấu nối hệ thống cung cấp điện 

a. Giới thiệu 

Là thiết bị đào tạo về hệ thống khởi động và hệ thống nạp trên xe. Thiết bị bao 

gồm máy phát điện, ác quy, các hệ thống chỉ báo điều khiển… nhằm giúp sinh veien hiểu 

được nguyên lý làm việc cũng như kết cấu hệ thống. 
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Hình 1.12 Bộ thiết bị đào tạo hệ thống cung cấp điện 

- Kích thước : 500x500x700 mm 

- Điện áp sử dụng : Điện áp ác quy 12V và điện áp dẫn động máy phát 220V 

b. Nội dung giảng dạy, nghiên cứu 

- Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo và hoạt động của hệ thống cung cấp điện trên xe ô tô 

- Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo và hoạt động của hệ thống khởi động điện trên xe ô tô 

- Đấu nối, kiểm tra và vận hành các thiết bị trên hệ thống  
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3.1.11. Bộ thiết bị vận hành, chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí sử dụng ga R134, 

hai dàn lạnh, dẫn động bằng motor điện 

a. Giới thiệu 

-   Là mô hình đào tạo các kiến thức liên quan đến hệ thống lạnh trên ô tô, trình bày trực 

quan có chu trình công tác của công chất, các thời kỳ và chế độ làm việc của hệ thống 

trên xe. 

-   Kích thước : 1200x600x1800 

-   Điện áp sử dụng : Điện áp ác quy 12V và điện áp dẫn động máy phát 220V 

b. Nội dung giảng dạy, nghiên cứu 

-  Tìm hiểu nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa trên xe ô tô 

-  Đấu nối mạch điện cho hệ thống điều hòa 

-  Thực hành sửa chữa các hư hỏng thường gặp của hệ thống 

-  Thực tập kiểm tra, nạp ga cho hệ thống 
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3.2 Nhóm thiết bị liên quan đến động cơ. 

3.2.1. Thiết bị đo kiểm, phân tích và xây dựng chu trình làm việc của động cơ 

TEST-BAG  

a. Giới thiệu: 

-   Là thiết bị cung cấp các chức năng đo kiểm hoạt động của động cơ và hệ thống phục 

vụ qua các thông số Áp suất, Nhiệt độ, Suất tiêu hao nhiên liệu, Phân tích khí thái của 

động cơ 

-   Thiết bị được bố trí riêng tại phòng thí nghiệm số 2 của bộ môn. 

 

Hình 1.13 : TEST BAG 
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b. Nội dung giảng dạy, nghiên cứu 

- Nghiên cứu các bộ phận, kêt cấu của động cơ và các hệ thống phục vụ 

- Nghiên cứu về nguyên lý làm việc của động cơ và các hệ thống 

- Xây dựng các đường đặc tính làm việc của các loại động cơ  

- Phân tích hiệu suất nhiệt, và thành phần khí xả các loại động cơ 

- Kiểm nghiệm tình trạng kỹ thuật của động cơ 

3.2.2. Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng 

a. Giới thiệu : 

Là dụng cụ đo áp suất nén của động cơ xăng, để kiểm tra trạng thái làm việc động cơ một 

cách nhanh chóng. Là thiết bị cầm tay có hộp đựng và phụ kiện đi kèm. 

b. Nội dung giảng dạy, nghiên cứu 

- Đo áp suất động cơ xăng trực tiếp bằng cách kết nối máy với động cơ 

- Phân tích và đánh giá tình trạng làm việc của động cơ  

- Phân tích, so sánh tình trạng làm việc của các xylanh trong cùng một động cơ. 

3.2.3. Dụng cụ đo áp suất nén động cơ Diesel 

a. Giới thiệu : 

Là dụng cụ đo áp suất nén của động cơ Diesel, để kiểm tra trạng thái làm việc động cơ 

một cách nhanh chóng. Là thiết bị cầm tay có hộp đựng và phụ kiện đi kèm. 
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b. Nội dung giảng dạy, nghiên cứu 

- Đo áp suất động cơ xăng trực tiếp bằng cách kết nối máy với động cơ 

- Phân tích và đánh giá tình trạng làm việc của động cơ  

- Phân tích, so sánh tình trạng làm việc của các xylanh trong cùng một động cơ. 

3.2.4. Máy phân tích khí xả động cơ xăng 

a. Giới thiệu  

Mã số : OPUS 400 

Xuất xứ : Thụy Điển 

Số lượng : 1 bộ 

Là thiết bị dùng để phân tích các thông số khí thải động cơ xăng như nhiệt độ, 

thành phần Nox, CO, các thông số Lamda, AFR nồng độ Oxi… qua đó giúp đánh giá tình 

trạng kỹ thuật của động cơ. 

Kích thước :  400 x 240 x 260 mm 

b. Nội dung giảng dạy nghiên cứu 

- Nắm được các thành phần khí xả của động cơ, các quy định về khí thải của động cơ 

- Nắm được cách đo khí xả của động cơ 

- Phân tích được kết quả đo để đánh giá tình trạng động cơ 
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3.2.5. Máy phân tích khí xả động cơ Diesel 

a. Giới thiệu  

Mã số : OPUS 50D 

Xuất xứ : Thụy Điển 

Số lượng : 1 bộ 

Là thiết bị dùng để phân tích các thông số khí thải động cơ xăng như nhiệt độ, 

thành phần Nox, CO, các thông số Lamda, AFR nồng độ Oxi… qua đó giúp đánh giá tình 

trạng kỹ thuật của động cơ. 

Kích thước :  400 x 240 x 260 mm 

b. Nội dung giảng dạy nghiên cứu 

- Nắm được các thành phần khí xả của động cơ, các quy định về khí thải của động cơ 

- Nắm được cách đo khí xả của động cơ 

- Phân tích được kết quả đo để đánh giá tình trạng động cơ 

3.2.5. Thiết bị nội soi động cơ 

a. Giới thiệu  

Mã số : COD 0302914 

Xuất xứ : Đài Loan 

Số lượng : 1 bộ 
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 Là thiêt bị dùng để quan sát bên trong động cơ, ngư xem các bánh răng của hộp 

số, bên trong động cơ, bên trong xi lanh mà không cần phải tháo đưa ra ngoài. Là thiết bị 

có hộp dụng cụ và thiết bị cầm tay. 

3.2.6. Động cơ xe toyota camry và động cơ xe huyndai 

 

Hình 1.14. Động cơ xe Huyndai 
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3.2.7. Ly hợp và hộp số 

 

Hình 1.15 : Ly hợp và hộp số 

3.2.8. Cầu sau 

 

Hình 1.16. Cầu sau xe ô tô 
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3.3. Nhóm thiết bị là phương tiện thật 

3.3.1. Xe ô tô Toyota Cressia 

 

Hình 1.17. Xe Toyota Cressida 

3.3.2. Xe mô hình Land cruiser 

 

Hình 1.18. Mô hình xe Land cruiser 
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3.3.3. Xe nâng Komatsu 

 

Hình 1.19. Xe nâng Komatsu  

3.4. Nhóm các thiết bị cầm tay 
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      CHƯƠNG 2 : QUY HOẠCH, BỐ TRÍ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG 

THỰC HÀNH BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ 

2.1. Cơ sở bố trí. 

2.1.1. Cơ sở về chức năng của các thiết bị. 

Như đã trình bày ở trên, các thiết bị thực hành, thí nghiệm của bộ môn Kỹ thuật ô 

tô chủ yếu phục vụ các lĩnh vực liên quan về điện và động cơ ô tô. Do đó, yếu tố về sắp 

xếp các nhóm thiết bị có chung một mục đích đào tạo gần nhau sẽ được xét đến như một 

yếu tố để bố trí thiết bị. 

2.1.2. Cơ sở về kích thước thiết bị và kích thước phòng thí nghiệm. 

Kích thước cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc bố trí thiết bị. Do đó 

trong bố trí ta ưu tiên bố trí những trang thiết bị có kích thước lơn trước, những trang 

thiết bị có kích thước nhỏ sau.  

Đối với các chi tiết nhỏ, có hộp đựng ta ưu tiên xếp chúng vào những ngăn tủ có khóa để 

tránh mất mát. 

2.1.3. Cơ sở về nguồn điện, nước và thải khí. 

Đối với các thiết bị cần dùng nguồn điện, ưu tiên bố trí tại những vị trí gần nguồn 

điện để tránh phát sinh đi dây điện, vừa tốn kém, vừa gây mất an toàn.  

Đối với các thiết bị phát sinh lượng khí thải lớn, cần bố trí tại các khu vực gần cửa để có 

thể thoát khí thải một cách dễ dàng. 

Đối với các thiết bị cần sử dụng nguồn nước, ta bố trí chúng tại vị trí gần nguồn nước. 
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2.1.4. Cơ sở về tính thuận tiện 

Để đảm bảo tính thuận tiện trong khai thác, sử dụng và bảo dưỡng, khoảng cách 

giữa các thiết bị phải đảm bảo cho việc vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng chúng diễn ra 

một cách dễ dàng, tiện lợi. 

2.1.5. Cơ sở về tính thẩm mỹ.  

Việc bố trí thiết bị phải đảm bảo phòng thí nghiệm có tính thẩm mỹ, có đủ nguồn 

điện, lưu thông không khí tốt, không bố trí các thiết bị gây cản trở tầm nhìn, khó khăn 

trong việc đi lại. 

Dựa vào những tiêu chí trên, tôi xin trình bày một phương pháp bố trí thiết bị thực hành 

thí nghiệm cho bộ môn Kỹ thuật ô tô như sau. 

1. Đối với phòng thực hành số 2 

Phòng thực hành này sẽ là nơi lắp đặt bộ thiết bị TEST-BAG. 

Lắp đặt bộ thiết bị tại vị trí giữa phòng, ống khí thải sẽ được dẫn qua mặt trước 

của phòng để khỏi ảnh hưởng đến khu dân cư. Phòng được bố trí 3 của, hai cửa sổ và một 

cửa sổ để đảm bảo sự thông gió của phòng thí nghiệm. 

Bảng điều khiển của hệ thống có thể để cách xa thiết bị để thuận tiện cho người 

điều khiển trong khi máy hoạt động, vì đây là một thiết bị phát nhiệt và gây ra khí thải 

khi vận hành. 

 

2. Đối với phòng thực hành số 1 
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Phòng thực hành số 1 là phòng thực hành chứa nhiều trang thiết bị thí nghiệm của 

bộ môn, do đó việc bố trí là phức tạp hơn 

Giải thích :  

  Bố trí nhóm thiết bị liên quan đến động cơ và các hệ thống ở khu vực 8,9,10,11. 

Đây là khu vực góc phải của PTN, khu vực này có 2 cửa sổ, giúp thuận tiện cho việc 

thoát khí thải của động cơ. Bên cạnh đó, khi động cơ làm việc sinh ra nhiệt và khói sẽ ít 

ảnh hưởng đến các khu vực khác trong PTN do có sự thông khí từ cửa chính đến cửa phụ 

đằng sau 

Bố trí nhóm thiết bị Điện tại các khu vực 1,2,3,4. Do khu vực này có các ổ cắm 

điện, tiện lợi cho việc sử dụng các hệ thống, hệ thống không cần thông gió nên đặt ở vị trí 

góc phải của phòng sẽ giúp tiết kiệm không gian 

Nhóm các chi tiết cần giá đỡ và tủ đồ được bố trí trên bục có sẵn của PTN để tiết 

kiệm diện tích, cũng như dễ dàng lấy ra khi sử dụng, ở gần cửa ra vào có ánh sáng tốt 
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Các thiết bị đo khí xả, thay dầu và láng đĩa phanh được bố trí ở khu vực 5,6,7 

giúp cho việc mang chúng ra ngoài sử dụng được tiện lợi hơn, hơn nữa, đặt các thiết bị 

này ở đây sẽ không ảnh hưởng tới ánh sáng của phòng học bên trong. 

Một số các thiết bị nhỏ không trình bày ở đây, có thể được đặt trong các giá, tủ 

trong khu vực giá tủ, hoặc đặt trong phòng học. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Đề tài đã nghiên cứu các trang thiết bị hiện có, đánh giá khả năng sử dụng 

cũng như hướng phát triển để từ đó đưa ra hướng quy hoạch các trang thiết bị đó 

vào một dây chuyền sản xuất phù hợp với những cơ sở vật chất hiện có, cũng như 

để phát triển sau này. 

Đề tài đã đưa ra gợi ý về các bài thực hành tốt nghiệp cho sinh viên ngành 

kỹ thuật cơ khí sát với công việc thực tế sau này, phân tích khả năng thực hiện 

được của trang thiết bị hiện có, cũng như khả năng thực hiện được của sinh viên 
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KẾT LUẬN 

Dù đề tài vẫn còn nhiều điểm cần bố sung trong thời gian sắp tới như cần tính toán 

đến các tình huống sử dụng, tính toán đến việc phát sinh trang thiết bị thực hành thí 

nghiệm. Tuy nhiên với những thông tin đã cung cấp hy vọng đề tài sẽ có tính ứng dụng 

trong công tác bố trí, quy hoạch phòng thực hành, thí nghiệm của Bộ môn kỹ thuật ô tô. 

Đáp ứng được việc học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Bộ môn. 

Đề tài cũng sẽ được mở rộng phát triển khi phòng thực hành, thí nghiệm Bộ môn 

kỹ thuật ô tô được đầu tư trang bị các máy móc thiết bị mới trong thời gian sắp tới. 


