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ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM

1. Khái quát về Tạp chí Cơ khí Việt Nam:        
	 Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	là	cơ	quan	báo	chí	thực	hiện	ngôn	luận	-	lý	luận	của	Tổng	hội	Cơ	khí	Việt	Nam,	đồng	thời	là	tiếng	
nói,	kênh	thông	tin	chính	thống	của	ngành	Cơ	khí	Việt	Nam.	Tạp	chí	cũng	còn	là	diễn	đàn	nghiên	cứu	khoa	học	của	các	nhà	quản	
lý-khoa	học-chuyên	gia-nghiên	cứu	sinh,	học	viên	cao	học,	…	trên	cả	nước,	do	đó	đã	được	Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ISSN 
2615 - 9910 (mã số chuẩn quốc tế đối với xuất bản phẩm nhiều kỳ) và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm 
công tình khoa học-bài báo khoa học.
	 Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	có	nhiệm	vụ	tuyên	truyền,	phổ	biến	chủ	trương	chính	sách	của	Đảng,	pháp	luật	của	Nhà	nước	và	
định	hướng	phát	triển,	hoạt	động	của	ngành	Cơ	khí	Việt	Nam;	công	bố	công	trình	khoa	học,	kết	quả	nghiên	cứu	và	chuyển	giao	công	
nghệ,	chuyên	đề	khoa	học	và	công	nghệ	có	hàm	lượng	khoa	học	và	giá	trị	thực	tiễn	cao	của	nhà	quản	lý-khoa	học-chuyên	gia,	giảng	
viên,	nghiên	cứu	sinh,	học	viên	cao	học,	…	trong	ngành	Cơ	khí	và	liên	quan	đến	lĩnh	vực	Cơ	khí.	Ngoài	ra,	Tạp	chí	cũng	còn	là	nơi	
công	bố	những	phát	minh,	sáng	chế,	kết	quả,	thành	tích,	điển	hình	tiên	tiến	trong	hoạt	động	nghiên	cứu	khoa	học,	quản	lý,	đào	tạo	và	
sản	xuất,	kinh	doanh	lĩnh	vực	Cơ	khí	ở	trong	và	ngoài	nước	tới	đông	đảo	bạn	đọc.

2. Việc công bố công trình khoa học/ đăng bài báo khoa học trong ngành Cơ khí và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí trên Tạp 
chí Cơ khí Việt Nam:
	 Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	nhận	công	bố	công	trình	khoa	học/	đăng	bài	báo	khoa	học	trong	ngành	Cơ	khí	và	liên	quan	
đến	lĩnh	vực	Cơ	khí	của	nhà	quản	lý-khoa	học-chuyên	gia-nghiên	cứu	cứu	sinh,	học	viên	cao	học,…	trên	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	
(bản	in	giấy),	gồm:	1Cơ khí Chế tạo máy, 2Cơ khí Quốc phòng, 3Cơ khí Giao thông, 4Cơ khí Nông-lâm nghiệp, 5Cơ khí Xây dựng,                    
6Cơ khí Thủy sản, 7Cơ khí Địa chất, 8Cơ khí Hóa chất, 9Cơ khí Bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản, 10Cơ khí Động lực, 11Cơ khí 
Ô tô - Máy kéo, 12Cơ khí Máy thủy khí, 13Công nghệ nhiệt lạnh, máy năng lượng, 14Cơ khí Công nghệ dệt, 15Cơ khí Công nghệ cắt 
may,   16Cơ khí Cơ-điện tử, 17Cơ khí đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chuyển giao.

3. Thể lệ về công bố công trình khoa học/ đăng bài báo khoa học trong ngành Cơ khí và liên quan đến lĩnh vực Cơ khí trên 
Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Do đó, công trình khoa học/ bài báo khoa học khi được đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam phải 
đảm bảo các yêu cầu, như sau: 

3.1. Yêu cầu chung: Công	trình	khoa	học/	bài	báo	khoa	học	đăng	trên	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam	phải	là	kết	quả	nghiên	cứu	gốc;							
bài	báo	tổng	quan	hoặc	bài	viết	thông	tin	khoa	học	(short communications).

3.2. Bản thảo:	Bài	báo	đăng	trên	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam,	gồm	có	các	phần:	
	 1.	Tên	bài	báo	(bằng	tiếng	Việt	và	bằng	tiếng	Anh).
	 2.	Tên	tác	giả,	đồng	tác	giả	(kèm	theo	ghi	chú	về	chức	danh	khoa	học,	học	hàm,	học	vị,	tên	cơ	quan	công	tác,	email).
	 3.	Tóm	tắt	bài	báo	bằng	tiếng	Việt	và	tiếng	Anh	không	quá	350	từ	(bao	gồm	có	từ	khóa	tiếng	Việt	và	tiếng	Anh,	đối	với	cụm	
từ	khóa	có	khoảng	5	-	15	từ	khóa).
	 4.	Đặt	vấn	đề.
	 5.	Vật	liệu	và	phương	pháp	nghiên	cứu.
	 6.	Kết	quả	và	thảo	luận	(có	thể	tách	thành	2	phần	riêng	biệt:	Kết	quả,	Thảo	luận).
	 7.	Kết	luận.
	 8.	Tài	liệu	tham	khảo	(trích	dẫn	theo	đúng	quy	định	bài	báo	quốc	tế).
	 Bảo	thảo	được	soạn	trên	máy	vi	tính,	sử	dụng	Unicode,	kiểu	chữ	Time	New	Roman,	cỡ	chữ	14,	trên	giấy	A4	-	một	mặt,			
chế	độ	dãn	dòng:	“1.5	lines	spacing”,	căn	lề	trái	phải	mỗi	bên:	3	cm,	căn	lề	trên	dưới:	2,5	cm,	chế	độ	lề:	“justified”.	Dung	lượng	mỗi	
bài	báo	khoảng	1.600-2.500	từ.	Các	đồ	thị,	hình	và	ảnh	cần	trình	bày	rõ	ràng.
	 Các	thuật	ngữ	khoa	học	nếu	chưa	được	Việt	hóa	thì	ưu	tiên	dùng	nguyên	bản	tiếng	Anh.	Các	ký	hiệu	viết	tắt	cần	phải	giải	
thích	khi	xuất	hiện	lần	đầu.
	 Thứ	tự	bảng	và	hình	được	đánh	số	theo	trình	tự	trong	bài,	không	đánh	theo	thứ	tự	đề	mục.	Không	được	viết	tắt	các	tiểu	mục,	
tên	bảng,	hình	vẽ.	Tên	bảng	được	ghi	bên	trên	bảng,	tên	hình	vẽ	được	ghi	bên	dưới	hình.	Chú	thích	in	nghiêng.
	 Chỉ	có	những	tài	liệu	được	trích	dẫn	thực	sự	trong	nội	dung	bài	viết	mới	đưa	vào	phần	tài	liệu	tham	khảo.	Tài	liệu	tham	
khảo	được	sắp	xếp	theo	thứ	tự	trích	dẫn	(tài	liệu	tiếng	nước	ngoài	được	sắp	xếp	theo	họ	của	tác	giả,	tài	liệu	tiếng	Việt	sắp	xếp	theo	
tên	tác	giả)	và	theo	trình	tự:	tên	tác	giả,	năm	xuất	bản	trong	ngoặc	đơn	(…),	tên	sách,	tên	nhà	xuất	bản,	nơi	xuất	bản	(đối	với	sách),	
hoặc	tên	bài	báo,	tên	tạp	chí,	tập,	số	(đối	với	bài	báo),	trang	đầu	và	trang	cuối	của	tài	liệu.	Đối	với	những	tài	liệu	không	có	tác	giả	thì	
xếp	theo	chữ	cái	của	từ	đầu	tiên	của	cơ	quan	ban	hành	tài	liệu.	Trong	bản	thảo,	ở	những	nội	dung	tác	giả	đã	tham	khảo	hoặc	sử	dụng	
kết	quả	nghiên	cứu	từ	các	tài	liệu	khoa	học	khác,	cần	đánh	dấu	bằng	số	(đặt	trong	dấu	[…])	-	là	số	thứ	tự	của	tài	liệu	xếp	trong	danh	
mục	các	tài	liệu	tham	khảo.	Tài	liệu	tham	khảo	cần	ghi	theo	ngôn	ngữ	gốc,	không	phiên	âm,	không	dịch.

3.3. Gửi hoặc nộp bài: Bản	thảo	gồm	2	bản	in	và	1	bản	điện	tử.	Khi	đăng	kí	nộp	bài,	các	tác	giả	có	thể	đề	xuất	2	phản	biện.	Việc	
chọn	các	phản	biện	chuyên	môn	phù	hợp	thuộc	quyền	của	Hội	đồng	Biên	tập	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam.

3.4. Phản biện: Sau	khi	nhận	bài	viết	gửi	đăng	đúng	với	Thể	thức	quy	định	của	Tạp	chí	Cơ	khí	Việt	Nam,	Hội	đồng	Biên	tập	sẽ	gửi	
bài	viết	cho	các	phản	biện.

	 Những	bài	viết	được	chấp	nhận	đăng,	các	tác	giả	sẽ	nhận	được	thư	phản	hồi	của	Hội	đồng	Biên	tập	với	thời	gian	sửa	chữa	
được	yêu	cầu	tùy	theo	chất	lượng	của	bài	viết.	Bản	sửa	chữa	lần	cuối	của	tác	giả	sẽ	được	coi	là	bản	gốc.	
	 Bản	thảo	có	thể	nộp	trực	tiếp	hoặc	gửi	qua	E-mail	của	Tạp	chí.
	 Quý	tác	giả	muốn	biết	thêm	thông	tin,	xin	vui	lòng	liên	hệ	với	TÒA SOẠN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số	4	Phạm	Văn	Đồng	(trong	Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí),	Mai	Dịch,	Cầu	Giấy,	Hà	Nội
Điện thoại:	(024)	37	920	650		-		0904	177	637	/	0982	254	465		

Email:	Tcckvn.bbkh@gmail.com			*		 Website: cokhivietnam.vn		/		tapchicokhi.com.vn		
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TỔNG BIÊN TẬP
DƯƠNG THANH BÌNH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
NGUYỄN CHỈ SÁNG
HÀ DUY KHÁNH
VŨ NGỌC PI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TS.	ĐỖ HỮU HÀO		(Chủ	tịch)
GS,TSKH.	BÀNH TIẾN LONG	(P.	Chủ	tịch)
KS.	TẠ QUANG MAI	(P.	Chủ	tịch)
TSKH.	PHAN XUÂN DŨNG
PGS,TS.	HÀ MINH HÙNG
PGS,TS. TRƯƠNG VIỆT ANH
GS,TS. ĐINH VĂN CHIẾN
GS,TSKH.	PHẠM VĂN LANG
PGS,TS.	TRẦN ĐỨC QUÝ
TS. LƯƠNG VĂN TIẾN
PGS,TS.	VŨ NGỌC PI
GS,TS.	CHU VĂN ĐẠT
PGS,TS.	TRẦN VĨNH HƯNG
PGS,TS.	ĐÀO QUANG KẾ
PGS,TS.	NGUYỄN VĂN BÀY
PGS,TS.	ĐÀO DUY TRUNG
PGS,TS.	LÊ THU QUÝ
PGS,TS. BÙI TRUNG THÀNH
PGS,TS. PHẠM VĂN HÙNG
PGS,TS. LÊ VĂN ĐIỂM
GS,TS. LÊ ANH TUẤN
PGS,TS. NGUYỄN HỮU LỘC
PGS,TS.	DƯƠNG VĂN TÀI
PGS,TS.	LÊ MINH LƯ
TS.	NGUYỄN ĐĂNG THUẬN
TS. PHAN ĐĂNG PHONG
TS.	TẠ NGỌC HẢI
TS.	NGUYỄN PHI HÙNG

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
NGÂN	GIANG

Giá: 50.000 đồng
Tạp chí Cơ khí Việt Nam phát hành qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam

1. Tại TP. Hồ Chí Minh: 
-	PGS,TS. Bùi Trung Thành 
Phòng	T4.0,	Nhà	T,	Trường	Đại	học	Công	nghiệp	
TP.	Hồ	Chí	Minh	
Số	12	Nguyễn	Văn	Bảo,	phường	4,	quận	Gò	Vấp,	
TP.	Hồ	Chí	Minh
Điện thoại:	0913	921	407
Email:	tcck.tphcm@gmail.com

-	PGS,TS. Nguyễn Hữu Lộc
Phòng	205,	Nhà	B11,	Trường	Đại	học	Bách	khoa,	
Đại	học	Quốc	gia	TP.	Hồ	Chí	Minh,	
số	268	Lý	Thường	Kiệt,	phường	14,	Quận	10,	
TP.	Hồ	Chí	Minh.
Điện thoại:	0913	603	264
Email:	nhloc@hcmut.edu.vn

2. Tại tỉnh Quảng Ninh: 
-	TS. Hoàng Minh Thuận
Trường	Cao	đẳng	Công	nghiệp	và	Xây	dựng,	
Liên	Phương,	Phương	Đông,	Uông	Bí,	Quảng	Ninh
Điện thoại: 0904	116	189
Email: minhthuan.tcckvn@gmail.com

3. Tại Thái Nguyên: 
-	PGS,TS.	Vũ Ngọc Pi
Số	234	Phú	Xá,	TP.	Thái	Nguyên,	tỉnh	Thái	Nguyên
Điện thoại:	0974	905	578
Email:	vungocpi@tnut.edu.vn

Văn phòng đại diện:

Phóng viên thường trú:
1. Tại Hải Phòng:
-	TS.	Lương Văn Tiến
Điện thoại:	0913	267	366
Email: luongvantien@cic.edu.vn	

TÒA SOẠN TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM 
Số	4	Phạm	Văn	Đồng	(trong	Viện	Nghiên	cứu	Cơ	khí),	P.	Mai	Dịch,	Cầu	Giấy,	Hà	Nội

Điện thoại:	(024)	3792	0650							Hotline: 0904	177	637	-	0982	254	465			
Email:	tcckvietnam@gmail.com										

 Website: cokhivietnam.vn		/		tapchicokhi.com.vn
*	*	*

Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số		378/GP-BTTTT,	ngày	22	tháng	6	năm	2021
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Trang
MỤC LỤC

TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM SỐ 7/2021

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI (5 -114)
1.	ThS. Nguyễn Đức Trung:	Xây	dựng	chương	trình	chẩn	đoán	động	cơ	ô	tô	sử	dụng	giắc	chẩn	đoán	
chip	STN1170........................................................................................................................................
2.	ThS.	Đỗ Khắc Sơn:	Mô	phỏng	động	lực	học	kéo	ô	tô	sử	dụng	truyền	lực	vô	cấp............................
3.	Tăng Bá Đại, Nguyễn Văn Bằng:	Ảnh	 hưởng	 hàm	 lượng	mno2,	Tio2,	 Sio2	 trong	 thành	 phần												
trợ	dung	gốm	hệ	xỉ	Aluminate-rutile	đến	độ	cứng	và	tổ	chức	của	mối	hàn	giáp	mối............................
4.	Huỳnh Đỗ Song Toàn, Lê Minh Tài, Võ Thanh Tăng, Trần Phú:	Ảnh	hưởng	của	nhiệt	độ	khuôn	
và	nhiệt	độ	nhựa	đến	độ	co	rút	của	sản	phẩm	phun	ép	nhựa…...............................................................
5.	TS.	Vũ Hải Quân,	TS.	Nguyễn Anh Ngọc,	TS.	Vũ Hoa Kỳ:	Phân	tích	và	mô	phỏng	hệ	thống	treo	
chủ	động	cho	mô	hình	¼	xe	sử	dụng	bộ	điều	khiển	PID	và	LQR…......................................................
6.	Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Sơn:	Nghiên	cứu	đặc	tính	truyền	nhiệt	của	thiết	bị	hồi	nhiệt	
trong	hệ	thống	lạnh	co2	bằng	phương	pháp	mô	phỏng….......................................................................
7.	PGS,	TS. Lương Đình Thi,	KS. Lê Đình Hoàng:	Ảnh	hưởng	của	hydro	đến	tính	năng	kỹ	thuật	
và	phát	thải	của	động	cơ	diesel	tàu	thủy..................................................................................................
8.	TS.	Phạm Thanh Nhựt:	Tính	toán	độ	bền	tấm	vỏ	tàu	composite	nhiều	lớp	bằng	phương	pháp															
giải	tích…...............................................................................................................................................
9. Phạm Văn Sáng:	Nghiên	cứu	mô	phỏng	số	biến	dạng	của	cánh	ngầm	tàu	cao	tốc	và	ảnh	hưởng	của	
biến	dạng	tới	lực	nâng	của	cánh…..........................................................................................................
10.	Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quang Thắng, Nguyễn Thị Nam:	Ảnh	hưởng	tích	hợp	của	vận	tốc	xe	
và	tần	số	đánh	lái	đến	ổn	định	của	đoàn	xe	sơ	mi	rơ	moóc	khi	chuyển	làn	đường	đơn..........................
11.	Hoàng Thị Kim Dung: Nghiên	cứu	mô	phỏng	số	sự	hình	thành	tiếng	ồn	có	nguồn	gốc	khí	động…..	
12.	Trần Văn Đua,  Phạm Đức Cường, Phạm Văn Đông, Nguyễn Xuân Chung,  Nguyễn Quang Định:	
Nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	hàm	lượng	khí	nitơ	đến	đặc	tính	lớp	màng	cứng	TiN	chế	tạo	bằng	phương	
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XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ Ô TÔ 
SỬ DỤNG GIẮC CHẨN ĐOÁN CHIP STN1170

DESIGN	A	PROGRAM	TO	DIAGNOSE	CAR	ENGINES	USING	STN1170	CHIP	
DIAGNOSTIC	INTERFACE			

ThS.	Nguyễn Đức Trung
Trường	Đại	học	Giao	thông	Vận	tải

TÓM TẮT 

 Trên các ô tô ngày nay, tỷ lệ các phần điện- điện tử ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. Một xe ô tô 
hiện đại có thể có trên 30 hệ thống điều khiển, những hệ thống này được điều khiển bởi các hộp điều 
khiển được gắn ở các vị trí khác nhau trên ô tô. Để sửa chữa hư hỏng các hệ thống điều khiển này, 
việc chẩn đoán bằng máy chẩn đoán ngày càng quan trọng. Đề tài xây dựng một phần mềm chẩn 
đoán trên ngôn ngữ Visual Basic. Phần mềm chẩn đoán hoạt động cùng với giắc chẩn đoán OBD2 
sử dụng chíp STN1170, dùng để chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ. Phần mềm có giao diện 
tiếng Việt và có khả năng thực hiện một số chế độ chẩn đoán OBD2.

 Từ khóa: Elm327; STN1170; OBDII.

ABSTRACT

 Nowaday,  the proportion of electrical-electronic parts in a car is increasingly taking up a 
large proportion. A modern car can have more than 30 control systems, which are controlled by 
control units mounted in different locations on the car. To repair failures of these control systems, 
diagnostic using diagnostic scanner are very important. The project builds a diagnostic software 
on Visual Basic language. The diagnostic software works with the OBD2 diagnostic connector 
using the STN1170 chip, which is used to diagnose the engine control system. The software has a 
Vietnamese interface and is capable of performing several OBD2 diagnostic modes.

 Keywords: Elm327; STN1170; OBDII.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Trên	các	ô	 tô	hiện	đại	ngày	nay,	 tỷ	 lệ	
các	thành	phần	cơ	điện	tử	ngày	càng	chiếm	tỷ	
trọng	lớn.	Để	chẩn	đoán	sửa	chữa	hệ	thống	điện	
trên	xe	yêu	cầu	sử	dụng	máy	chẩn	đoán	và	phần	
mềm	chẩn	 đoán	 để	 giao	 tiếp	 với	 hệ	 thống	 tự	
động	chẩn	đoán	trên	xe.	Trên	thế	giới,	hiện	có	

rất	nhiều	công	ty	nghiên	cứu	chế	tạo	máy	chẩn	
đoán,	cũng	như	phát	triển	các	phần	mềm	chẩn	
đoán	cho	các	dòng	xe.	Các	sản	phẩm	họ	chế	tạo	
và	phát	triển	sau	đó	được	bán	ra	trên	toàn	thế	
giới	để	phục	vụ	công	việc	chẩn	đoán	ô	tô	trong	
các	xưởng	sửa	chữa.	Các	sản	phẩm	thương	mại	
này	có	giá	thành	rất	cao,	phần	mềm	phát		triển	
được	đóng	gói,	bảo	vệ	để	bảo	vệ	bản	quyền	trí	
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tuệ.	Phần	mềm	chẩn	đoán	phần	lớn	chỉ	hỗ	trợ	
ngôn	ngữ	tiếng	Anh,	và	một	số	ngôn	ngữ	của	
một	 số	nước	có	ngành	công	nghiệp	ô	 tô	phát	
triển.	Đây	là	hạn	chế	rất	lớn	của	phần	mềm	do	
ở	nước	ta,	đa	phần	các	kỹ	thuật	viên	sửa	chữa	ô	
tô	không	thành	thạo	tiếng	Anh,	cũng	như	tiếng	
Anh	chuyên	ngành	ô	tô.	

	 Từ	 các	 vấn	 đề	 trên,	 việc	 nghiên	 cứu	
và	phát	triển	phần	mềm	chẩn	đoán	là	rất	có	ý	
nghĩa,	do	có	thể	giảm	chi	phí	đáng	kể	cho	đầu	
tư	máy	chẩn	đoán.	Giá	thành	giảm	do	chỉ	cần	
mua	một	chíp	chẩn	đoán	giá	thành	rẻ	và	tự	phát	
triển	phần	mềm	chẩn	đoán	theo	nhu	cầu.	Phần	
mềm	chẩn	đoán	có	thể	tùy	biến	bởi	người	phát	
triển,	sao	cho	phù	hợp	với	mục	đích	sử	dụng.	
Phần	mềm	có		thể	dễ	dàng	chỉnh	sửa	giao	diện,	
nâng	 cấp	 các	 chức	năng	 theo	ý	muốn.	Cơ	 sở	
dữ	liệu	chẩn	đoán	dễ	dàng	cập	nhật	hàng	năm	
khi	có	các	dòng	xe	mới.	Phần	mềm	chẩn	đoán	
phát	triển	thiết	kế	với	ngôn	ngữ	tiếng	Việt,	thân	
thiện	hỗ	trợ	đáng	kể	số	lượng	lớn	các	kỹ	thuật	
viên	sửa	chữa	ô	tô	ở	Việt	Nam	khả	năng	tiếng	
Anh	không	tốt.

2. HỆ THỐNG TỰ CHẨN ĐOÁN OBD

- Lịch sử phát triển:

	 Hệ	 thống	chẩn	đoán	OBD	viết	 tắt	của	
thuật	 ngữ	On-Board	Diagnostics,	 nghĩa	 là	 hệ	
thống	tự	chẩn	đoán.	Hệ	thống	chẩn	đoán	OBD	
ban	 đầu	 được	 phát	 triển	 với	 mục	 đích	 chẩn	
đoán	các	vấn	đề	liên	quan	đến	khí	xả	-	do	sự	
cháy	không	hoàn	thiện	trong	động	cơ	ô	tô.	Hiện	
tại,	hệ	thống	chẩn	đoán	OBD	đã	phát	triển	qua	
hai	thế	hệ	là	OBDI	và	OBDII.

	 -Hệ	thống	OBDI:	Hệ	thống	OBDI	được	
phát	triển	và	phê	duyệt	bởi	ba	tổ	chức	CARB,	
EPA,	SAE,	đến	năm	1988	là	yêu	cầu	bắt	buộc	
phải	có	trên	mọi	xe	được	bán	tại	California.	Hệ	

thống	chẩn	đoán	OBDI	không	tiêu	chuẩn	hóa	
về	hình	dạng	giắc	chẩn	đoán.	Bởi	vậy,	các	giắc	
chẩn	đoán	OBDI	có	nhiều	hình	dạng	khác	nhau	
tùy	 nhà	 sản	 xuất,	 năm	 và	mẫu	 xe.	 Hệ	 thống	
chẩn	đoán	OBDI	cũng	không	tiêu	chuẩn	hóa	về	
vị	trí	đặt	giắc	chẩn	đoán.	Vị	trí	giắc	có	thể	bố	trí	
bất	cứ	đâu	trong	khoang	xe,	trong	khoang	động	
cơ…	tùy	nhà	sản	suất.	

	 -Hệ	 thống	 chẩn	 đoán	 OBDII:	 Được	
phát	triển	kết	hợp	bởi	các	tổ	chức	CARB,	SAE,	
ISO	và	EPA.	Từ	năm	1996,	là	yêu	cầu	bắt	buộc	
đối	với	mọi	xe	được	bán	tại	thị	trường	Mỹ.	Đối	
với	hệ	thống	chẩn	đoán	OBDII,	hình	dạng	giắc	
chẩn	 đoán	 OBD	 được	 quy	 chuẩn,	 dạng	 hình	
thang,	có	16	chân	(Hình	1).
 

Hình 1. Giắc chẩn đoán OBDII

	 Vị	 trí	 giắc	 chẩn	 đoán	 cũng	 được	 quy	
chuẩn,	giắc	chẩn	đoán	bắt	buộc	phải	nằm	trong	
khoang	xe,	phạm	vi	xung	quanh	cột	 lái,	dưới	
vành	tay	lái.

- Các giao thức chẩn đoán OBDII:

	 Có	 5	 giao	 thức	 truyền	 thông	 trong	 hệ	
thống	chẩn	đoán	OBDII	là:	ISO	9141-2,	SAE	
J-1850	 PWM,	 SAE	 J-1850	 VPM,	 Keyword	
2000,	CAN.

	 +	Giao	thức	tín	hiệu	SAE	J1850	VPW:	
Là	tiêu	chuẩn	giao	thức	tín	hiệu	được	sử	dụng	
bởi	hãng	General	Motors.	Giao	thức	này	có	độ	
rộng	xung	tín	hiệu	thay	đổi,		tốc	độ	truyền	10.4	
kbit/s.	Giao	thức	truyền	tín	hiệu	trên	chân	2	của	
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giắc	chẩn	đoán	OBDII,	mức	điện	áp	cao	7V,	độ	
dài	tín	hiệu	giới	hạn	ở	mức	12	byte.

	 +	Giao	thức	SAE	J1850	PWM:	là	tiêu	
chuẩn	giao	thức	tín	hiệu	được	sử	dụng	bởi	hãng	
Ford,	là	loại	điều	biến	độ	rộng	xung,	có	tốc	độ	
truyền	 là	 41,6	 kbit/s.	Việc	 gửi,	 nhận	 tín	 hiệu	
qua	 chân	2	 (bus	+),	 chân	10	 (bus	 -)	 của	giắc	
chẩn	đoán	OBDII,	mức	điện	áp	cao	+5V,	độ	dài	
tín	hiệu	giới	hạn	ở	mức	12	byte.

	 +	Giao	 thức	 ISO	9141-2:	Là	 loại	giao	
thức	 tín	hiệu	dữ	 liệu	nối	 tiếp	không	đồng	bộ,	
tốc	 độ	 truyền	 là	 10.4	 kbit/s.	 Giao	 thức	 này	
tương	 tự	 như	RS-232,	 tuy	 nhiên	 các	mức	 tín	
hiệu	lại	khác	và	sự	giao	tiếp	sẽ	diễn	ra	trên	một	
đường	truyền	hai	chiều	đơn	lẻ	mà	không	có	các	
tín	 hiệu	 khác	 được	 bổ	 sung.	 ISO	9141-2	 chủ	
yếu	được	 sử	dụng	 trên	các	dòng	xe	Chrysler,	
châu	Á	và	châu	Âu.	Chân	truyền,	nhận	tín	hiệu	
là	chân	7-	đường	truyền	K-line,	chân	15-	đường	
truyền	L-line,	trong	đó	đường	truyền	L-line	là	
tùy	chọn.	Độ	dài	tín	hiệu	ở	mức	260	byte.

	 +	 Giao	 thức	 ISO	 14230	 KWP2000:	
Giao	thức	này	truyền,	nhận	qua	chân	7-	đường	
truyền	 K-line,	 chân	 15-	 đường	 truyền	 L-line	
(	 tùy	 chọn).	Mức	 điện	 áp	 cao:	 +12V,	 tốc	 độ	
truyền,	nhận	dữ	liệu	1.2	–	10.4	kbit/s.	Độ	dài	
tín	hiệu	có	thể	tới	255	byte.

	 +	 Giao	 thức	 ISO	 15765	 CAN:	 Giao	
thức	CAN	được	Bosch	phát	 triển	cho	ô	 tô	và	
công	nghiệp.	Không	giống	với	những	giao	thức	
OBD	 khác,	 các	 biến	 thể	 được	 sử	 dụng	 rộng	
rãi	bên	ngoài	ngành	công	nghiệp	ô	tô.	Từ	năm	
2008,	tất	cả	các	xe	bán	tải	tại	Mỹ	đều	phải	cài	
đặt	giao	thức	CAN.	Giao	thức	truyền	và	nhận	
tín	hiệu	qua	2	chân,	chân	6-	CAN	hight,	chân	
14-	CAN	low.	Trên	chân	CAN-H,	mức	điện	áp	
cao	 +3.5	V,	 trong	 khi	 trên	 chân	CAN-L	mức	
điện	áp	cao	là	1.5	V.

	 Sau	đây	là	bảng	kí	hiệu	sơ	đồ	chân	các	
giao	thức	trên	giắc	chẩn	đoán	OBDII.

Chân giắc Mô tả chức năng
Chân	1 Tùy	thuộc	vào	nhà	sản	xuất
Chân	2 SAE	J1850	bus	+
Chân	3 Tùy	thuộc	vào	nhà	sản	xuất
Chân	4 Mass	khung	xe
Chân	5 Tín	hiệu	mass
Chân	6 Can	data	bus,	high	–	ISO	

15765-4
Chân	7 K	–	line	ISO	9141-2/ISO	

14230-4
Chân	8 Tùy	thuộc	vào	nhà	sản	xuất
Chân	9 Tùy	thuộc	vào	nhà	sản	xuất
Chân	10 SAE	J1850	bus	-
Chân	11 Tùy	thuộc	vào	nhà	sản	xuất
Chân	12 Tùy	thuộc	vào	nhà	sản	xuất
Chân	13 Tùy	thuộc	vào	nhà	sản	xuất
Chân	14 CAN	data	bus,	low	–	ISO	

15765-4
Chân	15 L	–	line	–	ISO	9141-2/ISO	

14230-4
Chân	16 Dương	ắc	quy

- Các chế độ chẩn đoán OBDII:

	 +	Chế	độ	$01:	Chế	độ	yêu	cầu	dữ	liệu	
chẩn	đoán;

	 +	Chế	độ	$02:	Chế	độ	này	yêu	cầu	dữ	
liệu	lưu	tức	thời	được	lưu	cùng	mã	lỗi;

	 -	Chế	độ	$03:	chế	độ	này	yêu	cầu	hiện	
mã	lỗi.	Mã	lỗi	trong	hệ	thống	OBDII	là	mã	lỗi	
5	chữ	số,	trong	đó	chữ	số	đầu	tiên	là	chữ	cái,	
các	chữ	 tiếp	 theo	 là	chữ	số.	Chữ	cái	đầu	 tiên	
thể	hiện	hệ	thống	mà	lưu	trữ	mã	lỗi.	Nếu	chữ	
đầu	tiên	là	P-	Chỉ	thị	hư	hỏng	liên	quan	đến	hệ	
thống		truyền	động;	là	C-	Chỉ	thị	hư	hỏng	liên	
quan	đến	hệ	thống	gầm;	là	B-	Chỉ	thị	hư	hỏng	
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liên	 quan	 đến	 điện	 thân	 xe;	 là	U-	Chỉ	 thị	 hư	
hỏng	liên	quan	đến	đường	truyền	mạng	trên	xe;

	 -	Chế	độ	$04:	Chế	độ	này	yêu	cầu	xóa	
mã	lỗi	và	làm	tắt	đèn	báo	lỗi	động	cơ;

	 -	Chế	độ	$05:	Chế	độ	này	yêu	cầu	hiển		
thị	kết	quả	kiểm	tra	cảm	biến	oxy;

	 -	Chế	độ	$06:	Chế	độ	chẩn	đoán	nâng	cao;

	 -	Chế	độ	$07:	Chế	độ	này	yêu	cầu	hiển	
thị	các	kết	quả	kiểm	tra	các	giám	sát	trong	hệ	
thống	điều	khiển	động	cơ;

	 -	Chế	độ	$08:	Chế	độ	này	yêu	cầu	kích	
hoạt	các	cơ	cấu	chấp	hành	trong	hệ	thống	điều	
khiển	động	cơ;

	 -	Chế	độ	$09:	Chế	độ	này	yêu	cầu	hiển	
thị	thông	tin	xe;

	 -		Chế	độ	$0A:	Chế	độ	này	lưu	các	mã	
lỗi	chỉ	có	thể	xóa	khi	hệ	thống	điều	khiển	động	
cơ	được	sửa	chữa.

3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHẨN 
ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

- Giắc chẩn đoán STN1170: 

	 Để	 xây	 dựng	 phần	 mềm	 chẩn	 đoán,	
tác	giả	lựa	chọn	giắc	chẩn	đoán	sử	dụng	chíp	
STN1170	(Hình	2).	Chíp	chẩn	đoán	này	được	
phát	triển	bởi	công	ty	Scantool.net.	Đây	là	công	
ty	chuyên	chế	tạo	và	phát	triển	giắc	chẩn	đoán,	
phần	mềm	chẩn	đoán	OBD	cho	ô	tô.

	 Chíp	STN1170	là	IC	biên	dịch	từ	giao	
tiếp	 OBD	 thành	 giao	 tiếp	 UART	 (giao	 tiếp	
truyền	nhận	dữ	liệu	nối	tiếp)	[1].	Chíp	STN1170	
có	các	đặc	tính	chú	ý	sau:

	 +	Hỗ	trợ	tất	cả	giao	thức	OBDII;

	 +	Hỗ	trợ	các	giao	thức	độc	quyền	như	
CAN	 dây	 đơn	 GM,	 CAN	 tốc	 độ	 trung	 bình	
Ford;

	 +	Tương	thích	đầy	đủ	các	tập	lệnh	AT	
trên	chíp	ELM327;

	 +	Hỗ	trợ	tập	lệnh	ST	mở	rộng.

Hình 2. Chip STN1170

	 -	 Sơ	 đồ	 thuật	 toán	 chương	 trình	 phần	
mềm	 chẩn	 đoán	 OBDII:	 Chương	 trình	 phần	
mềm	 chẩn	 đoán	 xây	 dựng	 có	 khả	 năng	 thực	
một	số	chế	độ	chẩn	đoán	OBDII	bao	gồm:	Đọc	
số	VIN	xe,	đọc	mã	lỗi,	xóa	mã	lỗi,	đọc	dữ	liệu	
chẩn	 đoán.	Toàn	 bộ	 phần	mềm	 đã	 được	Việt	
hóa	ra	giao	diện	tiếng	Việt.	Đây	là	một	số	thuật	
toán	chính	để	xây	dựng	chương	trình:

	 +	Thuật	toán	kết	nối	máy	chẩn	đoán:
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Hình 3. Sơ đồ thuật toán kết nối máy chẩn đoán

	 +	Thuật	toán	đọc	mã	VIN:

Hình 4. Sơ đồ thuật toán đọc mã VIN

	 +	Thuật	toán	đọc	mã	lỗi:

Hình 5. Sơ  đồ thuật toán đọc mã lỗi

4. CHẠY THỬ CHƯƠNG TRÌNH CHẨN 
ĐOÁN

	 Để	kiểm	nghiệm	sự	làm	việc	của	chương	
trình	xây	dựng,	tác	giả	đã	tạo	ra	một	mô	hình	
thực	nghiệm.	Mô	hình	thực	nghiệm	bao	gồm:	
một	 giắc	 chẩn	 đoán	 sử	 dụng	 chíp	 STN1170	
mua	lắp	sẵn,	một	hộp	điều	khiển	động	cơ	PCM,	
một	bộ	nguồn	12V,	một	giắc	chẩn	đoán	OBDII	
kéo	dài,	một	laptop	hệ	điều	hành	Windows,	và	
phần	mềm	chẩn	đoán	đã	xây	dựng.
  

Hình 6. Giắc chẩn đoán sử dụng chíp STN1170
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	 Để	 cho	hộp	điều	khiển	động	 cơ	PCM	
hoạt	động,	và	có	thể	thực	hiện	các	chức	năng	
tự	chẩn	đoán	OBD,	hộp	điều	khiển	động	cơ	sẽ	
được	cấp	nguồn,	mát	qua	bộ	nguồn	12V.	Các	
chân	chẩn	đoán	OBD	sẽ	được	nối	đến	giắc	chẩn	
đoán	OBD	 kéo	 dài	 theo	 sơ	 đồ	 chân	 của	 hộp	
điều	khiển	động	cơ.	Giắc	 chẩn	đoán	 sử	dụng	
chíp	 STN1170	 được	 nối	 với	 giắc	 chẩn	 đoán	
OBDII	 kéo	 dài	 qua	 giắc	 16	 chân.	 Giắc	 chẩn	
đoán	được	nối	kết	với	máy	tính	Windows	qua	
nối	kết	không	dây	Bluetooth.

Hình 7. Mô hình thử nghiệm chẩn đoán PCM bằng 
giắc chẩn đoán STN1170 và phần mềm thiết kế

	 Sau	 khi	 khởi	 động	 chương	 trình	 phần	
mềm,	 tiến	 hành	 kết	 nối	 với	 giắc	 chẩn	 đoán	
OBDII	 với	 cổng	 COM	 qua	 phím	 chức	 năng	
“Kết	nối	với	xe”	trên	giao	diện.

	 -	Sau	khi	kết	nối	với	máy	chẩn	đoán,	có	
thể	thực	hiện	các	chức	năng	như	đọc	số	VIN,	
đọc	mã	lỗi,	xóa	mã	lỗi.

Hình 8. Giao diện phần mềm khi kết nối thành công

	 -	Thực	hiện	đọc	số	VIN,	phần		mềm	trả	
về	số	VIN	17	chữ	số	của	động	cơ.

Hình 9. Kết quả đọc số VIN từ hộp động cơ

	 -	Thực	hiện	chức	năng	đọc	mã	lỗi,	phần	
mềm	trả	về	6	lỗi:

Hình 10. Kết quả chức năng đọc mã lỗi

	 -	Kết	quả	xóa	lỗi	bằng	phần	mềm:

Hình 11. Kết quả chức năng xóa mã lỗi

	 -	Kết	quả	đọc	dữ	liệu	chẩn	đoán	động	cơ:
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Hình 12. Kết quả chức năng đọc dữ liệu chẩn đoán 
động cơ

5. KẾT LUẬN

	 Đề	 tài	 đã	 xây	 dựng	 phần	 mềm	 chẩn	
đoán	OBDII	để	chẩn	đoán	động	cơ	ô	tô	dựa	trên	
chíp	 chẩn	đoán	STN1170	và	 các	 tập	 lệnh	AT	
của	chíp.	Phần	mềm	được	viết	 trên	ngôn	ngữ	
lập	 trình	Visual	Basic,	 được	 biên	 dịch	 ra	 file	
exe	để	có	thể	chạy	độc	lập	trên	nền	Windows.	

Phần	mềm	có	 giao	 diện	 tiếng	Việt	 và	 có	 khả	
năng	thực	hiện	các	chế	độ	chẩn	đoán	OBDII,	
như	 đọc	VIN,	 đọc,	 xóa	 lỗi,	 đọc	 dữ	 liệu	 chẩn	
đoán.	Kết	 quả	 chạy	 thử,	 chứng	 tỏ	 phần	mềm	
hoạt	động	trơn	tru	và	chính	xác.

	 Nội	 dung	 của	 bài	 báo	 là	 kết	 quả	một	
phần	của	đề	tài	nghiên	cứu	khoa	học	cấp	trường,	
mã	số	T2021-CK-020.	Tác	giả	xin	chân	thành	
cảm	ơn	Trường	Đại	học	Giao	thông	Vận	tải	là	
cơ	quan	đã	tài	trợ	cho	đề	tài.	

Ngày	nhận	bài:	02/6/2021
Ngày	phản	biện:	22/6/2021
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MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC KÉO Ô TÔ SỬ DỤNG TRUYỀN LỰC 
VÔ CẤP

 
SIMULATION	OF	AUTOMOTIVE	DYNAMICS	WITH	A	CONTINUOSLY	VARIABLE	

TRANSMISSION	(CVT)

ThS.	Đỗ Khắc Sơn
Trường	Đại	học	Giao	thông	Vận	tải

TÓM TẮT 

 Hiện nay, phần lớn ô tô sử dụng hệ thống truyền lực cơ khí có cấp điều khiển thường hoặc 
tự động. Việc thay đổi dải tỉ số truyền của các hệ thống truyền lực dạng này được thông qua các 
cặp bánh răng ăn khớp, do đó sẽ có bước nhảy của tỉ số truyền giữa các tay số. Ngoài ra, quá trình 
chuyển số sẽ gây tiếng ồn và gây ra va đập cũng như tạo hiện tượng “giật” của ô tô. Để khắc phục 
hiện tượng này, người ta đã thay thế truyền lực có cấp bằng truyền lực vô cấp. Kết cấu của truyền 
lực vô cấp này sẽ ảnh hưởng đến động lực học kéo của ô tô. Bài báo trình bày phương pháp tính 
toán thiết kế hệ thống truyền lực vô cấp, đồng thời sử dụng phần mềm Matlab Simulink mô phỏng 
động lực học kéo của ô tô với truyền lực vô cấp. 

 Từ khóa: Truyền lực vô cấp; Động lực học; Mô phỏng; Ô tô; Matlab simulink.

ABSTRACT

 Nowadays, most of mechanical or automatically gearing Transmissionsare used on vehicles. 
The ratio of those transmission changes through the pairs of gears. So they have to jumps between 
shifts, which can cause much noise and collisions as well as “shock” of vehicle. In response, 
gearing transmission can be replaced by continuously variable transmission (CVT). Structures of 
CVT affect the automotive dynamics.  The article presents the CVT calculation method as well as 
Matlab Simulink software and CVT dynamics simulation.

 Keywords: Continuously variable transmission; CVT dynamics; Simulation; Vehicle; 
Matlab simulink. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Truyền	động	vô	cấp	cho	phép	thay	đổi	
liên	tục	giá	trị	mô	men	và	tốc	độ	góc	ở	bánh	xe	
chủ	động	trong	một	giới	hạn	sao	cho	phù	hợp	
với	đường	đặc	tính	cản.	Vì	thế,	sử	dụng	truyền	
lực	vô	cấp	sẽ	chấm	dứt	tình	trạng	“shift-shock”	

(hẫng)	khi	chuyển	số,	giúp	cho	xe	chuyển	động	
êm	dịu	hơn,	thích	ứng	hơn	với	sự	thay	đổi	trạng	
thái,	 có	 khả	 năng	 tăng	 tốc	 tốt	 hơn,	 nâng	 cao	
hiệu	quả	tiêu	thụ	nhiên	liệu	và	giảm	khí	thải	ra	
môi	trường.	Chính	vì	ưu	điểm	này	nên	hệ	thống	
truyền	 lực	 vô	 cấp	 ngày	 càng	 được	 ứng	 dụng	
nhiều	trên	thế	giới.
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2. MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC KÉO Ô 
TÔ TRUYỀN ĐỘNG CVT

2.1. Sơ đồ bố trí hệ thống truyền lực vô cấp 
trên ô tô 
            
	 Hệ	 thống	 truyền	 lực	 vô	 cấp	 trên	 xe	 ô	
tô	bao	gồm	động	cơ,	biến	mô,	hộp	số	vô	cấp,	
trục	các	đăng,	cầu	chủ	động	và	các	bánh	xe	chủ	
động.	Trị	số	mô	men	và	tốc	độ	góc	ở	bánh	xe	
chủ	động	được	thay	đổi	liên	tục.
 

Hình 1: Sơ đồ hệ thống truyền lực vô cấp

	 Nguyên	 lý	 hoạt	 động	 của	 hệ	 thống	
truyền	lực:

	 Mô	men	của	động	cơ	được	truyền	đến	
biến	mô	sau	đó	được	truyền	đến	hộp	số	vô	cấp	
CVT.	Sau	khi	đi	qua	hộp	số	vô	cấp,	mô	men	và	
tốc	độ	sẽ	thay	đổi	tùy	theo	các	chế	độ	làm	việc	
khác	 nhau	 của	 ô	 tô.	Tiếp	 theo	 công	 suất	 của	
hệ	thống	truyền	lực	được	truyền	tới	bộ	vi	sai.	
Việc	thay	đổi	tỷ	số	truyền	được	thực	hiện	bằng	
cách	thay	đổi	bán	kính	làm	việc	của	hệ	puly	do	
hệ	thống	thủy	lực	hay	bi	văng	và	xi	lanh	chân	
không	điều	khiển.	Việc	đảo	chiều	quay	của	hệ	
puly	được	 thực	hiện	bằng	hệ	bánh	 răng	hành	
tinh.

2.2. Tính toán thiết kế truyền lực vô cấp

2.2.1. Xây dựng đường đặc tích ngoài của 
động cơ

	 Công	 thức	 S.R.LâyDecman	 có	 dạng	
như	sau:	
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	 Trong	 đó:	Ne,	 ne	 là	 công	 suất	 hữu	 ích	
của	động	cơ	và	số	vòng	quay	của	 trục	khuỷu	
ứng	với	một	thời	điểm	của	đồ	thị	đặc	tính	ngoài.
Nemax,	nN	là	công	suất	hữu	ích	cực	đại	của	động	
cơ	 và	 số	 vòng	 quay	 của	 trục	 khuỷu	 ứng	 với	
công	suất	cực	đại	đó.

	 a,	b,	c	là	các	hệ	số	được	xác	định	như	

sau:	
1, 24

1
0,76
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b

c

=
 =
 =

	 Mô	men	xoắn	của	động	cơ:
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.047,1
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== 												(2)

2.2.1. Tính toán biến mô thủy lực

	 +	Hệ	số	biến	mô	thuỷ	lực:											

								 KBM =  B

T

M
M                                    

(3)

	 MT,	MB:	Mô	men	bánh	tua	bin,	bánh	bơm.
	 +	Tỷ	số	truyền	của	biến	mô	thuỷ	lực:

 T
BM

B

ni
n

=                                         (4)
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	 +	Hiệu	suất	của	biến	mô	thuỷ	lực:	

  T T T
BM BM BM

B B B

N M n K i
N M n

= = =
          

(5)

2.2.3. Xác định tỷ số truyền của truyền lực vô 
cấp 
  
	 Xác	định	tỷ	số	truyền	thấp	của	hộp	số.

 
 

max0

max

.

.105,0
vi
nri ebx

t = 																										(6)

	 Xác	định	tỷ	số	truyền	cao	của	hộp	số.

   

0max ..
.

iM
rPi

mme

bxc
c η
= 																		(7)

         

	 	Như		vậy,	ta	đã	biết	được	tỉ	số	truyền	
thấp	nhất	và	tỉ	số	truyền	cao	nhất	của	hộp	số	vô	
cấp.

2.2.3. Xác định tỉ số truyền thực của hộp số 
CVT

Hình 2: Chọn tỉ số truyền đối xứng trong hộp số

	 Do	có	sự	trượt	trong	truyền	đai,	cho	nên	
tỷ	số	truyền	thực	của	hộp	số	vô	cấp	được	xác	
định	chính	xác		thông	qua	hệ	số	K:

	 K=	 . .t ci i cf                                        (8) 
	 Tỉ	số	truyền	cao	và	tỉ	số	truyền	thấp	mới	
của	CVT	thông	qua	hệ	số	K.

	 ics =  ci
K                                                    

(9)

											 its = ti
K
																																													(10)

2.2.4. Xác định động lực học kéo của ô tô

	 Hiệu	suất	của	hệ	thống	truyền	lực:

 
 

TT

bxK

T

k
tl M

M
N
N

ω
ω

η
*
*

== 																			(11)

	 Trong	đó:	
	 NK:	Công	suất	kéo	tại	bánh	xe	chủ	động.
	 NT:	Công	suất	phát	ra	tại	bánh	tua	bin	
của	biến	mô.

	 Từ	đó,	ta	xác	định	được	mô	men	kéo	tại	
bánh	xe	chủ	động:

          tltlTK iMM η**=
                          (12)

 
	 Lực	kéo	tại	bánh	xe	chủ	động	được	xác	
định	như	sau:

 
 

bx

K
K r

MP = 																													(13)

	 Xây	dựng	đồ	thị	nhân	tố	động	lực	học	
(D	theo	V).

	 Nhân	 tố	 động	 lực	 học	 được	 xác	 định	
như	sau:
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      G
VFK

R
iiM

G
PPD

bx

ohewK 1***** 2








−=

−
= η    (14)

Trong	đó:
	 D:	Nhân	tố	động	lực	học;
	 Pk:	 Lực	 kéo	 của	 ô	 tô	 tại	 bánh	 xe	 chủ	
động;
	 Pw:	Lực	cản	không	khí;
	 Me:	Mô	men	xoắn	của	động	cơ.	Me	được	
xác	định	từ	đường	đặc	tính	ngoài	của	động	cơ;
	 ih,	io:	Tỉ	số	truyền	của	hộp	số	và	truyền	
lực	chính;
	 η:	Hiệu	suất	truyền	lực;
	 Rbx:	Bán	kính	bánh	xe	chủ	động;
	 K:	Hệ	số	cản	không	khí;
	 F:	Diện	tích	cản	chính	diện	của	ô	tô;
	 V:	Vận	tốc	của	ô	tô;
	 G:	Trọng	lượng	của	ô	tô.

3.3. Mô phỏng động lực học của ôtô với 
truyền lực vô cấp

	 Trên	 cơ	 sở	 lý	 thuyết	ở	 trên,	 tiến	hành	
mô	phỏng	hệ	thống	truyền	lực	vô	cấp	trên	một	
ô	tô	cụ	thể	có	các	thông	số	sau:

Công	suất	cực	đại	
(kW/v/ph)

77/6000	

Tốc	độ	cực	đại	
(km/h)

165

Ký	hiệu	lốp 185/65	R	14

Momen	xoắn	cực	
đại:	(Nm/v/ph)

138/4500

Tỉ	số	truyền	lực	
chính

6

3.3.1. Sơ đồ khối

 

Hình 3: Sơ đồ khối mô phỏng

3.3.2. Kết quả mô phỏng

 
Hình 4: Đồ thị đặc tính ngoài động cơ

Hình 5: Đồ thị mô men xoắn tại bánh xe               
chủ động
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Hình 6: Đồ thị lực kéo tại bánh xe chủ động

 
Hình 7: Đồ thị nhân tố động lực học

3. KẾT LUẬN

	 Với	những	đặc	tính	kĩ	thuật	và	ưu	điểm	
của	 truyền	 lực	 vô	 cấp	 ngày	 càng	 được	 ứng	
dụng	 rộng	 rãi	 trên	 ô	 tô.	 Bằng	 cách	 sử	 dụng	
phần	mềm	MATLAB	tiến	hành	mô	phỏng	động	
học	và	động	lực	học	kéo	của	ô	tô	với	các	đồ	thị	
lực	kéo	 tại	 bánh	xe	 chủ	động,	đồ	 thị	 nhân	 tố	
động	lực	học,	đồ	thị	thời	gian	và	quãng	đường	
tăng	tốc	nhằm	thể	hiện	một	cách	trực	quan	các	
chỉ	tiêu	động	lực	học	kéo	của	ô	tô.	Ngoài	ra,	bài	
báo	có	thể	làm	tài	liệu	tham	khảo	cho	chuyên	
ngành	ô	tô. 

Ngày	nhận	bài:	12/6/2021
Ngày	phản	biện:	28/6/2021

Tài liệu tham khảo:
[1].	 Continuously	 variable	 transmission	 Audi,	 Audi	

motors	corporation.
[2].	 Continuously	variable	transmission	Zhijian	Lu.
[3].	 Boîte	de	vitesses	a	variation	continue	C.VT	Exam.
[4].	 Acceleration	 Simulation	 of	 a	 Vehicle	 with	 a	

Continuously	Variable	 Power	Split	Transmission,	
Zhijian	Lu.
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ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG MNO2, TIO2, SIO2 TRONG THÀNH 
PHẦN TRỢ DUNG GỐM HỆ XỈ ALUMINATE-RUTILE ĐẾN                     

ĐỘ CỨNG VÀ TỔ CHỨC CỦA MỐI HÀN GIÁP MỐI

EFFECT	OF	MNO2,	TIO2,	SIO2	CONTENT	IN	CERAMIC	FLUX	COMPOSITION	
ALUMINATE-RUTILE	SLAG	SYSTEM	TO	THE	HARDNESS	AND	ORGANIZATION	

OF	THE	BUTT	WELD	

Tăng Bá Đại,  Nguyễn Văn Bằng
Trường	Đại	học	Công	nghiệp	Việt	-	Hung

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của việc bổ sung TiO2, MnO2, SiO2 trong 
thành phần mẻ liệu trợ dung hàn gốm đến độ cứng của mối hàn thép hợp kim thấp. Nghiên cứu này 
đã chỉ ra rằng, có sự ảnh hưởng của việc bổ sung thêm TiO2, MnO2, SiO2 trong mẻ liệu đến cấu trúc 
của kim loại mối hàn được hình thành trong quá trình hàn. Mối quan hệ giữa tổ chức của mối hàn, 
vùng ảnh hưởng nhiệt (VAHN), vùng mối hàn (VMH) đã được nghiên cứu bằng phương pháp thực 
nghiệm với mẻ liệu từ 8 - 12% TiO2, 12% - 16% SiO2, 18% - 22% MnO2, dây hàn được sử dụng 
W49-VD và thép Q460. Sự kết hợp tốt nhất của cấu trúc và tính chất trong khoảng 10% titan, 14% 
SiO2, 22% MnO2.

 Từ khoá: Hàn hồ quang tự động; Mẻ liệu; Trợ dung hệ Aluminate-Rutile; Độ cứng;                  
Tổ chức kim loại mối hàn.

ABSTRACT

 This paper presents research results on the effect of the addition of TiO2, MnO2, SiO in flux 
ceramic composition on the hardness of low alloy steel welds. This study has shown that, there is 
an influence of the addition of TiO2, MnO2, SiO2 in the raw batch to the structure of the weld metal 
formed during the welding process. The relationship between weld organization, heat affected area 
(VAHN), weld zone (VMH) has been studied experimentally with batches of 8 - 12% TiO2, 12% - 
16% SiO2. 18% - 22% MnO2, welding wire is used W49-VD and  steel Q460. The best combination 
of structure and properties in about 10% titanium, 14% SiO2, 22% MnO2.

 Keywords: Automatic arc welding; Material; Aluminate-Rutile  ceramic flux; Hardness; 
Weld metal organization.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Ở	 trạng	 thái	nóng	chảy,	 trợ	dung	hàn	
gốm	có	ảnh	hưởng	đặc	biệt	tới	đặc	tính	công	
nghệ	 của	 mối	 hàn	 [1,	 2,	 4].	 Việc	 bổ	 sung		
MnO2	 và	 SiO2	 trong	 thành	 phần	mẻ	 liệu	 trợ	
dung	cho	 thấy	sự	 thay	đổi	cơ	 tính	 trong	kim	
loại	mối	hàn.	Sự	hình	thành	cấu	trúc	vi	lượng	
sắt	ferit	từ	việc	bổ	sung	thêm	TiO2,	điều	này	là	
do	sự	bao	phủ	đều	của	titan	thúc	đẩy	ferit	trong	
mối	hàn	[5,	10],	TiO2	có	ảnh	hưởng	mạnh	mẽ	
đến	cấu	trúc	kim	loại	một	phần	bởi	chế	độ	hàn	
khác	nhau	 [8,	9,	10,	12].	Các	nguyên	 tố	hợp	
kim	như	Ni,	Mo,	Cr,	Ti	có	vai	trò	quan	trọng	
trong	việc	kiểm	soát	kết	cấu	vi	mô	[3].	Nghiên	
cứu	cho	thấy	hàm	lượng	cacbon	trong	kim	loại	
mối	hàn	giảm	với	việc	thêm	xỉ	trong	quá	trình	
hình	 thành	 và	 bảo	 vệ	mối	 hàn.	Cải	 thiện	 độ	
dẻo	dai	của	kim	loại	mối	hàn	bằng	cách	giảm	
hàm	lượng	lưu	huỳnh	và	phốt	pho	có	trong	trợ	
dung.	Mangan	 tạo	ra	 lượng	sunphua	 	 thấp	vì	
lượng	 canxi	 silicat	 loại	 bỏ	 phốt	 pho	 [6].	Do	
kích	thước	hạt	nhỏ	và	ranh	giới	hạt	lớn	nên	các	
ferit	này	ở	dạng	hạt,	đây	là	cấu	trúc	quan	trọng	
trong	mối	hàn	cho	độ	bền	và	độ	dẻo	cao	[5,	7].	
Các	mẫu	thép	được	thử	nghiệm	trong	nhiệt	độ	
phòng.	Mục	đích	của	nghiên	cứu	này	là	nghiên	
cứu	ảnh	hưởng	của	việc	bổ	sung	TiO2,	MnO2,	
SiO2	trong	thành	phần	mẻ	liệu	đối	với	cấu	trúc	
vi	mô	kim	loại	mối	hàn	và	cấu	trúc	mối	hàn,	
trong	quá	trình	hàn	hồ	quang	dưới	lớp	trợ	dung	
gốm	của	thép	hợp	kim	dạng	tấm.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

	 Việc	bổ	sung	TiO2,	MnO2,	SiO2	 trong	
thành	 phần	mẻ	 liệu	 đến	 tính	 chất	 cơ	 học	 và	
cấu	trúc	vi	mô	của	kim	loại	mối	hàn	được	hình	
thành	 trong	quá	 trình	hàn.	Tổ	chức	 tế	vi	 liên	
kết	được	xác	định	bằng	phương	pháp	ASTM	
E407-	07	 cho	 thấy	 ferit	mầu	 sáng,	 có	một	 ít	
peclit,	 cacbit	màu	 tối	và	 tạp	 chất,	 với	 sự	gia	

tăng	hàm	lượng	MnO2	trong	mẻ	liệu	[5].	Các	
cấu	 trúc	vi	mô	và	 tính	chất	của	các	mối	hàn	
thép	hợp	kim	thấp	có	chứa	boron	và	 titan	đã	
được	 nghiên	 cứu	 và	 phát	 hiện	 ra	 rằng	 khối	
lượng	ferit	tăng	lên	với	sự	gia	tăng	hàm	lượng	
titan	khi	đi	kèm	với	nồng	độ	boron	 thấp.	Sự	
vượt	trội	của	titan	đã	thúc	đẩy	cấu	trúc	bainit	
trong	mối	 hàn,	 bởi	 vậy	 vượt	 quá	 tỷ	 lệ	 phần	
trăm	tối	ưu	của	titan	thúc	đẩy	độ	cứng,	cấu	trúc	
ferit	cho	độ	cứng	VAHN	và	VMH	giảm	[5].

	 Sự	biến	đổi	cấu	trúc	và	đặc	tính	cơ	học	
trong	các	vùng	khác	nhau	đã	được	thử	nghiệm	
cho	thấy	độ	cứng	cao	nhất	VAHN	269HV	và	
VMH	180HV.	Các	vi	cấu	trúc	phụ	thuộc	vào	
các	yếu	tố	hợp	kim	và	xử	lý	nhiệt	cơ,	dễ	dàng	
phát	 hiện	 thấy	 hàm	 lượng	 cacbon	 trong	 kim	
loại	mối	hàn	giảm	với	việc	 thêm	xỉ	 trong	bể	
hàn	và	cải	thiện	độ	dẻo	dai	của	kim	loại	mối	
hàn	bằng	cách	giảm	hàm	lượng	lưu	huỳnh	và	
phốt	pho	từ	kim	loại	mối	hàn	[12].	Theo	[11],	
các	tính	chất	cơ	học	tốt	nhất	với	1,92%	MnO2,	
0,02%	TiO2	và	1,40%	MnO2,	0,08%	TiO2.
 
3. THỬ NGHIỆM 

	 Các	 thí	 nghiệm	 được	 tiến	 hành	 với	
các	 biến	 định	 trước	 với	 các	mức	 khác	 nhau.	
Mảng	trực	giao	L9	với	các	giá	 trị	biến	đổi	ở	
các	cấp	khác	nhau	và	do	đó	đã	thực	hiện	chín	
thí	nghiệm.	Sau	khi	hoàn	thiện	các	thông	số	và	
mức	độ	quá	trình	(bảng	2),	cho	thấy	sự	hoàn	
chỉnh	của	chín	thử	nghiệm	đã	được	chuẩn	bị	
theo	 mảng	 trực	 giao	 được	 lựa	 chọn.	 Thành	
phần	trợ	dung	với	TiO2,	MnO2,	SiO2	được	điều	
chế	theo	các	bước	trộn	khô,	trộn	ướt,	vê	viên	
tạo	hạt	và	sấy	với	nhiệt	độ	phòng	và	nhiệt	độ	
sấy	xác	định.

	 Các	tấm	thép	hợp	kim	thấp	Q460	được	
sử	 dụng	 có	 kích	 thước	 300	 x	 150	 x	 25mm,	
được	chuẩn	bị	theo	TCVN	6259.
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Bảng 1. Thành phần hóa học của kim loại cơ bản, điện cực hàn và các nhóm thành phần chính, %:

Các yếu tố C Si Mn P S Fe
Kim	loại	cơ	bản 0.17 0.17 0.49 0.028 0.016 Còn	lại

Dây	hàn 0.07 0.028 0.45 0.018 0.013 Còn	lại
Các	nhóm	thành	
phần		chính	(%)

TiO2 + 
Al2O3 
46,5%

Fe-Si	+	SiO2	16% MnO2	+	Fe-Mn		25% CaF2 + 
CaMg(CO3)2 

7,5%
 

Bảng 2. Kết quả thử độ cứng mẫu thép Q460 (theo TCVN 258-1: 2007):

STT Mã TiO2 (%) SiO2 (%) MnO2 (%) Độ cứng (HV)
VAHN VMH

1 0 8 12 18 258 161
2 11 8 14 20 248 155
3 22 8 16 22 287 164
4 101 10 12 20 234 156
5 112 10 14 22 269 180
6 120 10 16 18 252 162
7 202 12 12 22 268 178
8 210 12 14 18 261 160
9 221 12 16 20 258 161

	 Kết	 quả	 ở	 bảng	 2	 cho	 thấy	 độ	 cứng	
VAHN	 và	 VMH	 khác	 nhau,	 với	 hàm	 lượng	
8%	TiO2 không	 thay	đổi	ở	 các	mẫu	 (1,	 2,	 3),	
với	10%	TiO2	 	ở	mẫu	(4,	5,	6),	với	12%	TiO2 
ở	các	mẫu	 (7,	8,	9).	Từ	bảng	2	nhận	 thấy	độ	
cứng	gần	như	biến	đổi	thuận	so	với	hàm	lượng	
MnO2	trong	trợ	dung	hàn.	Ở	VAHN	và	VMH,	
các	mẫu	số	1,	số	6,	số	8	với	18%	MnO2,	có	độ	
chênh	lệch	không	đáng	kể.	Ở	các	mẫu	2,4,9	với	
hàm	lượng	20%	MnO2	cho	độ	cứng	ở	VAHN	
và	VMH	thấp	nhất.	Tuy	nhiên,	với	mẫu	4	độ	
cứng	ở	 vùng	mối	 hàn	 chỉ	 đạt	 234	 (HV).	Khi	
tăng	MnO2	lên	22%	(với	các	mẫu	số	3,5,7)	độ	
cứng	 tăng,	 đặc	 biệt	 ở	mẫu	 5	 đạt	 269	 (HV)	ở	
VAHN	và	180(HV)	ở	VMH,	điều	này	chứng	tỏ	
rằng	MnO2	có	ảnh	hưởng	lớn	đến	độ	cứng	của	
mối	hàn.	Ngoài	ra,	qua	bảng	2	nhận	thấy,	MnO2 
còn	có	tác	dụng	làm	giảm	nhẹ	tác	hại	của	lưu	

huỳnh	[6],	điều	này	thể	hiện	sự	hợp	lý	của	hàm	
lượng	SiO2 trong	mẻ	phối	liệu.	Với	các	mẻ	phối	
liệu	này	đã	lựa	chọn	được	một	số	thành	phần	
để	tạo	ra	các	sản	phẩm,	nâng	cao	tuổi	thọ	của	
kết	cấu	hàn,	làm	việc	trong	môi	trường	chịu	tải	
trọng	của	kết	cấu	[3,	4].

	 Sử	dụng	phần	mềm	Matlab,	xây	dựng	
được	 hàm	 quan	 hệ	 tương	 quan	 thực	 nghiệm	
dạng	hàm	đa	thức	bậc	2	theo	các	yếu	tố	đánh	
giá	với	từng	cặp	tham	2	yếu	tố	như	sau:

2 2
1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 1 2 5 2( , )f z z a a z a z a z a z z a z= + + + + +

Theo	các	cặp	tương	ứng	như	sau	(bảng	3):
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Bảng 3. Hàm quan hệ tương quan với từng cặp tham số thép Q460D:

Chỉ tiêu Cặp tham số a0 a1 a2 a3 a4 a5 R RMSE

Độ	cứng	
(HV)

(z1=TiO2,	z2= 
SiO2)

170.3 2.74 5.63 -7.13 2.81 2.63 0.863 5.510

(z1=SiO2,
	z2=	MnO2)

162.7 5.63 -4.04 2.63 -2.81 1.5 0.710 8.023

(z1=TiO2,	
z2=	MnO2)

171.3 2.74 -4.04 -7.12 -3.75 1.5 0.719 7.888

	 Chú	ý:	R	là	hệ	số	tương	quan;	RMSE	là	sai	lệch	quân	phương.
	 Từ	bảng	3,	có	thể	biểu	diễn	các	mối	quan	hệ	tương	ứng	(hình	1).

a)                                              b)                                           c)
Hình 1. Sự ảnh hưởng của tỉ lệ các cặp tham số đến các chỉ tiêu đánh giá mẫu thép hàn Q460D:

a) Ảnh hưởng của tỉ lệ TiO2 và SiO2; b) Ảnh hưởng của tỉ lệ TiO2 và MnO2; c) Ảnh hưởng của tỉ lệ 
SiO2 và MnO2.     

 
 Hình	2,	giới	thiệu	ảnh	kim	tương,	lấy	mẫu	112	làm	đại	diện.		

  
                                a)                                           b)                                         c)               

Hình 2. Ảnh chụp mẫu 112 thép Q460D (X 500) 
a) Vùng kim loại cơ bản; b) VAHN; c) VMH
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Nhận xét: 
	 Phân	 tích	 tổ	 chức	 tế	 vi	 của	 mẫu	 112	
được	thực	hiện	bằng	kính	hiển	vi	quang	học	để	
so	sánh	cấu	trúc	vi	mô	của	các	mẫu	hàn	(hình	
2).	Tất	cả	các	mẫu	hàn	cho	thấy	một	cấu	trúc	vi	
mô	bao	gồm	ferit	và	peclit.

	 Có	 thể	 nhận	 thấy,	 lượng	 SiO2,	 MnO2,	
TiO2	 tăng	hoặc	giảm	 trong	kim	 loại	mối	hàn	
với	 sự	 gia	 tăng	 hoặc	 giảm	 hàm	 lượng	 trong	
thành	phần	mẻ	phối	 liệu.	Tỉ	 lệ	TiO2	 thấp	hơn	
trong	mẻ	liệu	đã	tạo	ra	các	pha	cứng	trong	cấu	
trúc	mối	hàn.	Ta	thấy	độ	cứng	tăng	với	sự	giảm	
TiO2	và	 tăng	hàm	lượng	SiO2	 tỉ	 lệ	này	ngược	
lại	với	hàm	lượng.	Sự	hiện	diện	của	peclit	tăng	
lên	cùng	với	việc	giảm	hàm	lượng	TiO2	trong	
các	mối	hàn.	Hình	ảnh	thể	hiện	màu	sáng	và	tối,	
đã	được	quan	sát	 thấy	 trong	bề	mặt	mối	hàn.	
Phân	 tích	cấu	 trúc	vi	mô	của	sự	bao	phủ	này	
cho	thấy	sự	hiện	diện	của	TiO2	(màu	sáng,	hình	
2).	Ngược	lại,	sự	bao	phủ	tối	được	quan	sát	thì	
hầu	như	không	có	nồng	độ	TiO2.	Báo	cáo	[6]	
cho	 rằng,	 khi	 hàm	 lượng	Al2O3	 của	mối	 hàn	
thấp	hơn	so	với	TiO2	thì	sự	bao	phủ	này	chủ	yếu	
là	TiO2.	Với	TiO2	thường	phản	ứng	với	nitơ	để	
tạo	thành	TiN.	Phân	tích	cấu	trúc	vi	mô	của	mối	
hàn,	sự	hòa	hợp	oxy	đã	được	phát	hiện.	Vì	vậy,	
chúng	có	thể	tương	ứng	với	TiO2	và	SiO2.	Sự	
hòa	trộn	liên	tục	gia	tăng	với	sự	gia	tăng	hàm	
lượng	TiO2	và	SiO2	trong	mối	hàn	kim	loại	và	
sự	tích	tụ	màu	trắng	trong	vi	cấu	trúc	mối	hàn	
tăng	lên.

4. KẾT LUẬN 

	 Qua	các	kết	quả	nghiên	cứu	nhận	thấy,	
ở	các	mức	10%	TiO2	cho	độ	cứng	vùng	kim	loại	
mối	hàn	đạt	172,6	(HV),	12%	SiO2	đạt	171,6	
(HV),	22%	MnO2	đạt	174	(HV),	qua	đó	chứng	
tỏ	 rằng	 khi	 tăng	 hàm	 lượng	%	TiO2 (ngưỡng	
giữa)	đạt	độ	cứng	cao	nhất,	%	SiO2 tỉ	lệ	nghịch	
với	độ	cứng,	MnO2	 tỉ	 lệ	 thuận	với	phần	 trăm	

mẻ	 phối	 liệu,	 điều	 này	 chứng	 tỏ	 thành	 phần	
của	TiO2	và	SiO2	có	tác	động	đáng	kể	đến	độ	
cứng,	khi	mà	các	ô	xýt	nói	trên	có	hàm	lượng	
ở	ngưỡng	giữa.	Quan	sát	thấy	với	sự	gia	tăng	
tỉ	 lệ	phần	 trăm	thành	phần	của	 titan	 làm	tăng	
tổ	chức	màu	trắng,	trong	khi	đó	một	khi	TiO2 
có	chứa	trong	kim	loại	mối	hàn	sẽ	đóng	vai	trò	
quan	trọng	trong	việc	nâng	cao	cơ	tính	của	mối	
hàn.
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ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ KHUÔN VÀ NHIỆT ĐỘ NHỰA 
ĐẾN ĐỘ CO RÚT CỦA SẢN PHẨM PHUN ÉP NHỰA

EFFECT	OF	MOLD	TEMPERATURE	AND	MELT	TEMPERATURE	ON	THE	
WARPAGE	OF	INJECTION	MOLDING	PRODUCT

Huỳnh Đỗ Song Toàn, Lê Minh Tài, Võ Thanh Tăng, Trần Phú
Trường	Đại	học	Sư	phạm	Kỹ	thuật	TP.	Hồ	Chí	Minh

TÓM TẮT

 Trong bài báo này, mô hình tối ưu hóa đã được áp dụng nhằm tìm ra các thông số phun 
ép tốt nhất để giảm co rút của sản phẩm phun ép nhựa. Qua quá trình nghiên cứu, phương pháp 
Taguchi-ANOVA và Neuron netword đã được sử dụng cho mô hình sản phẩm nhựa hình chữ nhật 
có kích thước 100mm X 30mm X 1.5mm. Kết quả cho thấy, cả hai phương pháp đều có hiệu quả 
cao trong việc tìm ra các thông số phun ép tối ưu. Cả hai phương pháp rất hữu ích trong thực tiễn 
nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực ép nhựa. Có thể được sử dụng để cung cấp cách thức hiệu quả 
và tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí thay vì phương pháp thử - sai truyền 
thống.

 Từ khóa: Phun ép nhựa; Taguchi-ANOVA; Mạng Neuron; Cong vênh.

ABSTRACT

 In this paper, the Taguchi-ANOVA and Neuron netword method was applied for finding the 
best parameters for injection molding process with the target is minimine the part warpage. The 
optimization was appli with the injection molding model with the dimension of 100 mm x 30 mm x 
1.5 mm. The result show that both optimization method have a high efficiency for reducing the part 
warpage, which will reduce the testing cost as well as the testing time.

 Keywords: Injection molding; Taguchi-ANOVA; Neuron netword; Warpage. 

1. GIỚI THIỆU

	 Công	nghệ	ép	phun	là	quá	trình	ép	phun	
nhựa	nóng	chảy	điền	đầy	lòng	khuôn.	Sau	khi	
nhựa	được	 làm	nguội	và	đông	cứng	 lại	 trong	
lòng	khuôn	thì	khuôn	được	mở	ra	và	sản	phẩm	
được	 đẩy	 ra	 khỏi	 khuôn	 nhờ	 hệ	 thống	 đẩy,	

trong	quá	trình	này	không	có	bất	cứ	một	phản	
ứng	hóa	học	nào.	

	 Bằng	cách	quan	sát	thông	thường	nhất,	
chúng	 ta	 có	 thể	 thấy	 có	 rất	 nhiều	 sản	 phẩm	
nhựa	xung	quanh	chúng	 ta.	Từ	các	 sản	phẩm	
đơn	giản	là	dụng	cụ	học	tập,	như:	Thước,	bút…
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đồ	chơi	cho	đến	các	sản	phẩm	phức	 tạp	như:	
Bàn	ghế,	máy	tính…đều	được	làm	bằng	nhựa.	
Các	 sản	 phẩm	 này	 đều	 có	 màu	 sắc	 và	 hình	
dáng	đa	dạng	chúng	đã	làm	cho	cuộc	sống	của	
chúng	ta	thêm	đẹp	và	tiện	nghi	hơn.	Điều	này	
đồng	nghĩa	với	việc	 sản	phẩm	nhựa	mà	phần	
lớn	tạo	ra	bằng	công	nghệ	ép	phun	đã	trở	thành	
một	phần	không	thể	thiếu	trong	cuộc	sống	của	
chúng	 ta.	Với	 các	 tính	 chất	 như:	Độ	dẻo	dai,	
có	thể	tái	chế,	không	có	phản	ứng	hóa	học	nào	
với	không	khí	ở	điều	kiện	bình	thường	vật	liệu	
nhựa	đã	đang	thay	thế	dần	các	loại	vật	liệu	khác	
như:	 Sắt,	 nhôm,	 gang…	đang	 ngày	 càng	 cạn	
kiệt	trong	tự	nhiên.	

	 Công	 nghệ	 ép	 phun	 đã	 trở	 thành	 quá	
trình	công	nghệ	phổ	biến	và	xu	thế	phát	 triển	
tất	 yếu	 trong	 lĩnh	 vực	 nhựa.	Vì	 vậy,	 để	 nâng	
cao	năng	suất	và	chất	lượng	sản	phẩm	ép	phun,	
chúng	ta	sẽ	đi	tìm	các	các	lỗi	thường	hay	xảy	ra	
khi	ép	nhựa.	Độ	co	rút	nhựa	(độ	co	ngót	nhựa)	
hay	tỷ	lệ	co	rút	nhựa	(Shrinkage)	là	yếu	tố	quan	
trọng	hàng	đầu	trong	thiết	kế	khuôn	nhựa.	Đó	
là	hiện	tượng	thể	tích	vật	lý	của	nhựa	thay	đổi	
khi	 chuyển	 từ	 trạng	 thái	 lỏng	 sang	 trạng	 thái	
rắn.	Đối	với	khuôn	ép	nhựa.	Độ	co	rút	của	nhựa	
trong	khuôn	ép	là	quá	trình	thay	đổi	thể	tích	của	
sản	phẩm	trước	và	sau	quá	trình	làm	mát,	gây	
ảnh	hưởng	đến	năng	suất	và	chất	lượng	đầu	ra	
của	sản	phẩm.	

	 Quá	 trình	 cài	 đặt	 các	 thông	 số	 công	
nghệ,	không	phải	lúc	nào	cũng	chính	xác	như	
mong	muốn,	hay	quá	trình	thu	nhận	các	thông	
tin	 sau	 khi	 ép	 phun	 cũng	 bị	 ảnh	 hưởng	 của	
các	yếu	tố	nhiễu,	làm	những	thông	tin	có	được	
giảm	so	với	giá	trị	thực	ở	một	mức	độ	tin	cậy	
nhất	định	[1	–	4].	Phương	pháp	phân	tích	thực	
nghiệm	 Taguchi	 được	 ứng	 dụng	 ngày	 càng	
phổ	 biến	 và	 cho	 phép	 đánh	 giá	mức	 độ	 ảnh	
hưởng	đó.

	 Ngày	nay,	ứng	dụng	phát	triển	khoa	học	
máy	tính,	con	người	đã	tiếp	cận	và	mô	phỏng	
quá	trình	thu	nhận	và	xử	lý	thông	tin	trong	bộ	
não	 của	mình	 và	 tìm	 hiểu	 các	 cơ	 chế	 tối	 ưu	
trong	tự	nhiên.	Khoa	học	trí	tuệ	nhân	tạo	là	một	
ngành	nghiên	cứu	để	tiếp	cận	khả	năng	tư	duy	
và	học	của	bộ	não.	Ứng	dụng	khoa	học	trí	tuệ	
nhân	tạo	trong	lĩnh	vực	tối	ưu	là	xu	hướng	và	
tất	yếu	trong	tương	lai.

	 Do	 vậy,	 nhu	 cầu	 về	 giảm	 co	 ngót	
trong	công	nghệ	ép	phun	sản	phẩm	nhựa	bằng	
phương	pháp	 tối	ưu	hóa	Taguchi,	ANOVA	và	
mạng	nơ	ron	là	cần	thiết,	thực	tiễn	và	tất	yếu	[5	
–	6].	Trong	bài	báo	này,	mô	hình	tối	ưu	hóa	đã	
được	áp	dụng	nhằm	tìm	ra	các	thông	số	phun	ép	
tốt	nhất	để	giảm	co	rút	của	sản	phẩm	phun	ép	
nhựa.	Qua	quá	trình	nghiên	cứu,	phương	pháp	
Taguchi-ANOVA	và	Neuron	netword	đã	được	
sử	dụng	cho	mô	hình	sản	phẩm	nhựa	hình	chữ	
nhật	có	kích	thước	100	mm	x	30	mm	x	1.5	mm.

2. MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VÀ THUẬT 
TOÁN LAN TRUYỀN NGƯỢC

	 Mạng	Nơ	 ron	nhân	 tạo	 (ANN)	 là	một	
tập	hợp	các	phần	tử	xử	lý	đơn	giản	được	kết	nối	
với	nhau.	Mỗi	phần	tử	xử	lý	này	chỉ	có	thể	thực	
hiện	 được	một	 thao	 tác	 tính	 toán	 nhỏ,	 nhưng	
một	mạng	lớn	các	phần	tử	nhỏ	như	vậy	lại	có	
một	khả	năng	to	lớn	hơn	nhiều.	Mạng	Nơ	ron	
nhân	tạo	được	nghiên	cứu	trên	cơ	sở	bộ	não	con	
người	[21].

	 Năm	 1943,	 Warren	 Mc	 Culloch	 và	
Walter	Pitts	đưa	ra	một	mô	hình	đơn	giản	các	
nơ	ron	nhân	tạo.	Đây	cũng	chính	là	bước	khởi	
đầu	lịch	sử	của	ANN.	Cho	tới	tận	ngày	nay,	mô	
hình	này	vẫn	được	xem	như	là	nền	tảng	cho	hầu	
hết	các	ANN.	Ở	đây,	các	nơ	ron	được	gọi	là	các	
Perceptron	(Hình	1).
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Hình 1: Hình ảnh cấu tạo của mạng nơ ron 
nhân tạo và mạng nơ ron tự nhiên

3. MÔ HÌNH NGHÊN CỨU

	 Thiết	kế	thí	nghiệm	là	kỹ	thuật	để	tìm	

các	 thiết	 kế	 quy	 trình	 tối	 ưu	 hóa	 bằng	 cách	
nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	chúng	đến	hiệu	suất	
và	 giải	 quyết	 các	 vấn	 đề	 sản	 xuất	 bằng	 cách	
đặt	ra	các	thí	nghiệm	điều	tra.	Đối	với	nghiên	
cứu	này,	thí	nghiệm	được	thiết	kế	bằng	phương	
pháp	Taguchi.	Bảng	3.1,	3.2,	3.3	cho	thấy	có	4	
thông	số,	mỗi	thông	số	gồm	3	mức	độ	[1].	Đối	
với	việc	nghiên	cứu	4	 thông	 số	quá	 trình	với	
ba	cấp	độ,	 thì	 sẽ	có	81	 thí	nghiệm	được	 thực	
hiện.	Để	đơn	giản	hơn	trong	việc	tiến	hành	thí	
nghiệm,	ta	áp	dụng	mảng	trực	giao	(OA).	Đó	
như	 là	một	 kỹ	 thuật	 thống	 kê	 để	 tạo	 ra	 hoán	
vị	 các	 đầu	 vào,	 tạo	 ra	 các	 test	 case	 có	 phạm	
vi	 kiểm	 tra	 tối	ưu	để	giảm	công	 sức	 của	 con	
người	trong	giai	đoạn	lập	kế	hoạch	thử	nghiệm	
và	thiết	kế	thử	nghiệm	với	các	thông	số	đầu	vào	
của	vật	liệu	pp.

Bảng 1. Bảng thông số đầu vào của vật liệu PP:

Nhiệt độ sấy: 80 °C Thời gian sấy: 60 phút
Yếu	tố Mức	độ	1 Mức	độ	2 Mức	độ	3
Nhiệt	độ	nóng	chảy,	A	(°C) 200 220 240

Áp	suất	phun,	B	(MPa) 15 20 25
Áp	suất	bão	hoà,	C	(MPa) 12 16 20
Thời	gian	bão	hoà,	D	(s) 1 2 3

	 Sau	 khi	 tiến	 hành	 mô	 phỏng	 trên	
phần	mềm	Moldex3D,	ta	thấy	các	bộ	thông	
số	thiết	kế	đều	đáp	ứng	được	khả	năng	điền	
đầy	 lòng	 khuôn	 để	 tạo	 ra	 sản	 phẩm.	Đồng	
thời,	sản	phẩm	bị	co	ngót	nhiều	nhất	ở	cuốn	
phun	 và	 chiều	 dài	 theo	 phương	 x	 của	 sản	
phẩm.	Do	 cuốn	phun	không	quan	 trọng	và	
khó	đo	nên	ta	chọn	chiều	dài	của	sản	phẩm	
để	đo	độ	co	ngót.

Hình 2. Kết quả mô phỏng khả năng điền 
đầy của vật liệu PP
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Hình 3. Mẫu sản phẩm đo độ cong vênh

4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

	 Dựa	vào	đồ	thị	ảnh	hưởng	của	các	tham	
số	đến	độ	co	ngót,	ta	có	thể	xác	định	được	bộ	
thông	số	tối	ưu	cho	vật	liệu	PP	(Hình	4):
-	Nhiệt	độ	nóng	chảy:	240oC;
-	Áp	suất	phun:	25	MPa;
-	Áp	suất	bão	hòa:	20	MPa;
-	Thời	gian	bão	hòa:	3	s.

Bảng 2. Bảng giá trị co ngót thực nghiệm và dự đoán của vật liệu PP:

Bộ	thông	số Mức	độ %	Co	ngót Tỷ	lệ	S/N
Ban	đầu A1	B1	C1	D1 1.4868 -3.4451
Tối	ưu	trong	27	thí	nghiệm A3	B1	C3	D3	 1.2899 -2.211
Tối	ưu	dự	đoán A3	B3	C3	D3	 1.2875 -2.1951

 
	 Sau	khi	phân	tích	Taguchi	cho	thấy	mức	
độ	tối	ưu	của	các	yếu	tố	kiểm	soát	của	vật	liệu	
PP	được	xác	định	là	A3,	B3,	C3,	D3,	được	sử	
dụng	làm	mô	hình	phụ	để	dự	đoán	tỷ	lệ	S/N	thu	
được	từ	thí	nghiệm	xác	nhận.	Mô	hình	kiểm	tra	
cho	thấy,	tổng	hiệu	ứng	từ	một	số	yếu	tố	bằng	
tổng	mỗi	hiệu	ứng	riêng	rẻ.	Vì	tất	cả	các	yếu	tố	
được	sử	dụng	cung	cấp	ảnh	hưởng	đáng	kể	đến	
tỷ	lệ	S/N,	giá	trị	S/N	dự	đoán	có	thể	được	tính	
như	sau:

	 Trong	 đó:	 ξ	 là	 giá	 trị	 trung	 bình	 của	
tổng	tỷ	lệ	S/N	và	A3,	B2,	C3,	D3	là	tỷ	lệ	S/N	
trên	mỗi	mức	đang	kể.

	 ξ=-2.7214,	 theo	 bảng	 4.1.	 Thay	 vào	
công	thức	4.3,	ta	được:	

	 Ta	có	giá	trị	dự	đoán	 predict	(-2.1951	dB)	và	giá	trị	tối	ưu	trong	bảng	thực	nghiệm	Taguchi	

(-2.2110	dB).	Áp	dụng	công	thức	(4.2),	ta	có:
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	 Có	nghĩa	là	mô	hình	phù	hợp	để	dự	đoán	
các	giá	trị	của	bộ	thông	số	tối	ưu	(A3,	B3,	C3,	
D3).	Bảng	2,	cho	 thấy	giá	 trị	%	co	ngót	 theo	
phương	x	của	vật	liệu	PP	cho	bộ	thông	số	ban	
đầu	là	(A1,	B1,	C1,	D1)	và	bộ	thông	số	tối	ưu	
dự	đoán	(A3,	B3,	C3,	D3)	lần	lượt	là	(1.4868	

%)	và	(1.2875	%).	So	với	bộ	thông	số	ban	đầu,	
bộ	thông	số	tối	ưu	dự	đoán	có	giá	trị	%	co	ngót	
giảm	khoảng	15.4	%.	So	với	bộ	thông	số	tối	ưu	
nhất	trong	27	thí	nghiệm,	bộ	thông	số	tối	ưu	dự	
đoán	có	giá	trị	co	ngót	giảm	khoảng	0.1%.

                 
Hình 4. Ảnh hưởng của các tham số đến độ co ngót của vật liệu PP

	 Sau	khi	phân	tích	Taguchi	và	ANOVA,	
ta	kết	luận	thông	số	áp	suất	phun	ít	ảnh	hưởng	
đến	độ	co	ngót	và	có	thể	loại	bỏ.	Nên	thông	số	
đầu	vào	của	mạng	nơ	 ron	chỉ	còn	3	 thông	số	
đó	là:	Nhiệt	độ	nóng	chảy,	áp	suất	bão	hoà	và	
thời	gian	bão	hoà.	Việc	loại	bỏ	thông	số	áp	suất	
phun	giúp	 tăng	khả	năng	hội	 tụ	của	quá	 trình	
đào	tạo	mạng	và	tăng	độ	chính	xác	khi	dự	đoán	
độ	co	ngót.
	 Đồng	thời,	với	27	thí	nghiệm	đã	được	
tiến	hành,	ta	sử	dụng	21	thí	nghiệm	để	đào	tạo	
mạng	và	6	thí	nghiệm	để	kiểm	tra	lại	khả	năng	
dự	đoán	của	mạng	nơ	ron.

	 Sau	khi	đưa	các	bộ	thông	số	vào	phần	
mềm,	 ta	 tiến	 hành	 thiết	 lập	 cấu	 trúc	 mạng															
như	sau:
	 Tiếp	theo	tiến	hành	đào	tạo	mạng,	quá	
trình	đào	tạo	mạng	được	lặp	đi	lặp	lại	nhiều	lần	
cho	đến	khi	các	giá	trị	R	gần	bằng	1	thì	dừng	
lại	(thông	thường	R	nằm	trong	khoảng	0.95÷1	
là	 chấp	 nhận	 được).	 Sau	 khi	 đạt	 kết	 quả	 như	
mong	đợi,	ta	dừng	đào	tạo	và	sử	dụng	mạng	nơ	
ron.	Kết	thúc	quá	trình,	ta	thu	được	kết	quả	co	
ngót	dự	đoán	đoán	bằng	mạng	nơ	ron	và	thực	
nghiệm	như	bảng	4.16.
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Hình 5. Hình ảnh cấu trúc mạng nơ ron
 

Hình 6. Kết quả co ngót thực nghiệm và dự đoán bằng mạng nơ ron

	 Từ	đồ	 thị	 trên,	 ta	 có	 thể	 thấy,	kết	quả	
dự	đoán	co	ngót	khi	sử	dụng	mạng	nơ	ron	và	
kết	quả	đo	được	trên	thực	nghiệm	có	quy	luật	
giống	nhau	và	có	giá	trị	sấp	sỉ	bằng	nhau.	Điều	
này,	thể	hiện	khả	năng	dự	đoán	độ	co	ngót	của	
mạng	nơ	ron	là	đáng	tin	cậy.

	 Tuy	nhiên,	kết	quả	và	khả	năng	dự	đoán	
co	ngót	của	mạng	nơ	ron	phụ	thuộc	khá	nhiều	
vào	bộ	 thông	 số	đầu	vào.	Ở	đây,	 ta	 có	21	bộ	
thông	số	với	khoảng	giá	 trị	của	các	 thông	số:	
Nhiệt	độ	nóng	chảy	từ	200	MPa	÷	240	MPa,	áp	
suất	bão	hoà	từ	12	MPa	÷	20	MPa	và	thời	gian	

bão	hoà	từ	1s	÷	3s.	Nếu	dự	đoán	co	ngót	của	
các	giá	trị	nằm	ngoài	những	khoảng	này	thì	kết	
quả	có	được	sẽ	có	độ	tin	cậy	không	cao.	Giá	trị	
dùng	để	dự	đoán	nằm	càng	xa	khoảng	giá	 trị	
trên	thì	độ	tin	cậy	sẽ	càng	giảm	[17].

	 Từ	 phương	 pháp	Taguchi,	 ta	 dự	 đoán	
được	bộ	thông	số	tối	ưu	cho	vật	liệu	PP	là	A3,	
B3,	C3,	D3	tương	ứng	với	nhiệt	độ	nóng	chảy	
240oC,	áp	suất	phun	25	MPa,	áp	suất	bão	hoà	
20	MPa	 và	 thời	 gian	 bão	 hoà	 3	 s.	Ứng	 dụng	
mạng	nơ	 ron	đã	được	đào	 tạo,	 ta	dự	đoán	độ	
co	ngót	(%)	cho	bộ	 thông	số	 trên.	Tuy	nhiên,	
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sau	khi	phân	tích	ANOVA,	ta	đã	loại	bỏ	áp	suất	
phun	ra	khỏi	bộ	thông	số	đầu	vào	của	mạng	nơ	
ron.	Do	đó,	có	thể	xem	bộ	thông	số	A3,	C3,	D3	
là	bộ	thông	số	tối	ưu.	Kết	quả	thu	được	thể	hiện	
trong	bảng.

 5. KẾT LUẬN 

	 Trong	phương	pháp	Taguchi,	 tỉ	 lệ	S/N	
đã	được	sử	dụng	để	xác	định	bộ	thông	số	đầu	
vào	tối	ưu.	Kết	quả	cho	thấy,	với	vật	liệu	PP:	
Nhiệt	 độ	 nóng	 chảy	 240oC,	 áp	 suất	 phun	 20	
MPa,	 áp	 suất	bão	hòa	20	MPa,	 thời	gian	bão	
hòa	3	 s	 cho	độ	co	ngót	 tối	 thiểu	 là	1.2886%.	
Vật	 liệu	 PA6:	 nhiệt	 độ	 nóng	 chảy	 250oC,	 áp	
suất	 phun	 25	MPa,	 áp	 suất	 bão	 hòa	 24	MPa,	
thời	gian	bão	hòa	3	s	cho	độ	co	ngót	tối	thiểu	
0.1415%	.	Vật	 liệu	ABS:	Nhiệt	độ	nóng	chảy	
250oC,	áp	suất	phun	35	MPa,	áp	suất	bão	hòa	
28	MPa,	thời	gian	bão	hòa	3	s	cho	độ	co	ngót	
tối	thiểu	0.5401%.

	 Từ	nghiên	cứu	này,	có	thể	kết	luận	rằng,	
phương	pháp	Taguchi-ANOVA	và	mạng	nơ	ron	
nhân	tạo	được	sử	dụng	hiệu	quả	để	giảm	thiểu	
các	khuyết	tật	co	ngót.	Cả	hai	phương	pháp	rất	
hữu	ích	trong	thực	tiễn	nghiên	cứu	và	sản	xuất	
trong	lĩnh	vực	ép	nhựa,	có	thể	được	sử	dụng	để	
cung	cấp	cách	thức	hiệu	quả	và	tiết	kiệm	thời	
gian,	nâng	cao	năng	suất	và	 tiết	kiệm	chi	phí	
thay	vì	phương	pháp	thử	-	sai	truyền	thống.	
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PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TREO CHỦ ĐỘNG CHO
MÔ HÌNH ¼ XE SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID VÀ LQR

ANALYSIS	AND	SIMULATION	OF	ACTIVE	SUSSPENTION	SYSTEM	FOR	¼	
MODEL	OF	VEHICLES	BY	USING	PID	AND	LQR	CONTROLLERS

TS.	Vũ Hải Quân1, TS. Nguyễn Anh Ngọc1, TS.	Vũ Hoa Kỳ2

1 Khoa	Công	nghệ	Ô	tô,	Trường	Đại	học	Công	nghiệp	Hà	Nội
2Khoa	Cơ	khí,	Trường	Đại	học	Sao	Đỏ

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày kết quả mô phỏng và khảo sát hiệu suất làm việc của hệ thống treo chủ 
động cho mô hình ¼ xe khi sử dụng bộ điều khiển tuyến tính hai bậc tự do (LQR). Mô hình nghiên 
cứu được sử dụng là mô hình tuyến tính. Kết quả mô phỏng cho phép đánh giá một số thông số động 
lực học của hệ thống treo: Dịch chuyển thân xe; Gia tốc thân xe; Độ dịch chuyển bánh xe; Hành 
trình treo của xe. Hiệu suất làm việc của hệ thống treo được xác định bởi sự thoải mái khi đi trên 
xe và tốc độ xử lý của hệ thống treo. Cảm giác thoải mái có thể được đánh giá thông qua sự dịch 
chuyển của thân xe, trong khi đó, hiệu suất xử lý của hệ thống treo thể hiện qua độ dịch chuyển của 
bánh xe. Các thông số khác có thể sử dụng để đánh giá hiệu suất đó là hành trình treo và độ lệch 
của bánh xe. Bài báo sử dụng hai loại biên dạng mặt đường kết hợp với hai thuật toán điều khiển 
để mô phỏng và đánh giá. Thông qua việc xây dựng các mô hình toán học và ứng dụng phần mềm 
MATLAB/SIMULINK để mô phỏng đánh giá hiệu suất của hệ thống treo có thể sử dụng bộ điều 
khiển LQR và PID (Proportional Integral Derivative) để đánh giá.

 Từ khóa: Mô hình một phần tư xe; Hệ thống treo chủ động; LQR; PID.

ABSTRAST

 The paper presents the results of simulation and survey of the performance of the active 
suspension system for the ¼ vehicle model when using a two-step linear controller. The research 
model used is linear. Simulation results allow to evaluate some dynamics parameters of the 
suspension system: Move of the body; Body acceleration; Wheel displacement; Suspension journey 
of the vehicle. The performance of the suspension is determined by the ride comfort and the handling 
speed of the suspension. Comfort can be assessed through body shift, while suspension performance 
is reflected by wheel displacement. Other parameters that can be used to evaluate performance are 
suspension stroke and wheel deviation. The paper uses two types of pavement profiles combined with 
two control algorithms to simulate and evaluate. Through the construction of mathematical models 
and application of MATLAB/ SIMULINK software to simulate that to improve the performance of 
the suspension system can use LQR and PID controllers to evaluate.

 Keywords: Models of a quarter of a vehicle; Active suspension; LQR; PID.
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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,	4].	Trong	hầu	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	[2]	và	cho	một	mô	hình	
toàn	xe	 [1,	4].	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	[3].	

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	[3,	4].	Trên	hình	1	trình	bày	sơ	đồ	động	học	
của	hệ	thống	treo	cho	mô	hình	một	phần	tư	xe.

a) Treo bị động 

  b) Treo chủ động
Hình 1. Mô hình một phần tư xe của hệ thống treo
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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);	
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).
Mô	 hình	 động	 học	 hình	 1,	 có	 thể	 được	 chia	
thành	2	phần	chính	như	sau:
Tại	M	1,
F=Ma

   

															(1)

Tại	M2,
	F=Ma

                                  

																											(2)

	 Các	 biến	 đổi	 trạng	 thái	 được	 thiết	 lập	
trong	phương	trình	có	thể	được	viết	như	sau:	

(t)	=	Ax(t) + B(u(t))	+	f(t)       
                                                         
	 Trong	đó:			

	 Viết	 lại	 phương	 trình	 ở	ma	 trận	 dạng	
hiệu	suất.

	 Cách	tiếp	cận	thứ	hai	của	mô	hình	là	áp	
dụng	phương	pháp	điều	khiển	PID	[3,	4].		 	

											Phương	trình	toán	học	cho	hệ	thống	có	
thể	chia	thành	hai	phần	chính	như	sau:

3.  THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

									Trong	phần	này,	nhóm	tác	giả	đưa	ra	hai	
bộ	điều	khiển	khác	nhau	để	so	sánh	và	khảo	sát:	
Toàn	phương	tuyến	tính	và	PID.	

3.1. Bộ điều khiển LQR

	 LQR	là	một	trong	những	phương	pháp	
điều	khiển	phổ	biến	nhất	thường	được	sử	dụng	
để	nghiên	cứu	việc	kiểm	soát	hệ	thống	treo	tích	
cực	được	nhiều	nhà	khoa	học	áp	dụng.
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	 Xem	xét	bộ	biến	trạng	điều	chỉnh	thông	
tin	cho	hệ	thống:

	 u(t)=-Kx(t)	 		 																						(5)

	 K	 là	 trạng	 thái	ma	 trận	khuếch	đại	 có	
hồi	tiếp.
	 Quy	trình	tối	ưu	hóa	bao	gồm	xác	định	
đầu	vào	điều	khiển	U,	giúp	giảm	thiểu	chỉ	tiêu	
chất	lượng.	Chỉ	tiêu	chất	lượng	J	xác	định	năng	
lượng	tiêu	tốn	của	tín	hiệu	điều	khiển.	Khi	đó,	
nếu	ma	trận	K	được	xác	định	để	tối	thiểu	hóa	
chỉ	tiêu	chất	lượng	J	thì	luật	điều	khiển	u(t)	sẽ	
tối	ưu	với	mọi	trạng	thái	ban	đầu	x(0).

																				(6)
 
           
	 Trong	đó,	U	là	đầu	vào	trạng	thái;	Q	và	
R	là	trọng	số	ma	trận	trọng	số	xác	định	dương.	
Ma	 trận	 khuếch	 đại	 K	 (bộ	 điều	 khiển)	 được	
biểu	diễn	bởi:

																										(7)

	 Trong	đó,	ma	 trận	P	được	đánh	giá	 là	
kết	quả	của	phương	trình:	
  

										(8)

Bộ	điều	chỉnh	phản	hồi	U.	
							(9)

3.2. Bộ điều khiển PID

	 Cách	tiếp	cận	thứ	hai	của	mô	hình	
là	 thực	 hiện	 phương	 pháp	 điều	 khiển	
PID.	 Đây	 là	 một	 cơ	 chế	 phản	 hồi	 vòng	
điều	 khiển	 (bộ	 điều	 khiển)	 tổng	 quát	
được	sử	dụng	rộng	rãi	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	
[4,	5].

																			(10)

4. MÔ PHỎNG

	 Các	 thông	 số	đầu	vào	đó	chính	 	 là	 sự	
thay	 đổi	 của	 biên	 dạng	mặt	 đường,	 được	 thể	
hiện	qua	hình	2	và	biểu	thức	số	(11).

	 Biên	dạng	bề	mặt	đường	1	(hình	2)	với	
một	vị	trí	mấp	mô:

 (11)

Hình 2. Biên dạng đường 1
 Biên	dạng	bề	mặt	đường	loại	2	có	hai	
gờ	mấp	mô,	được	thể	hiện	trên	hình	3	và	biểu	
thức	số	(12).

				(12)
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Hình 3. Biên dạng đường 2 

	 Bộ	 thông	 số	 cho	mô	 hình	 1/4	 xe	 của	
hệ	 thống	 treo	 chủ	 động	 được	 thể	 hiện	 trong																
bảng	1.

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	=	16.812	N/m

Độ	cứng	của	lốp Kt	=	190.000	N/m

Hệ	số	đàn	hồi	của	
giảm	chấn

Ca	=	1.000	N/m

 
5. KẾT QUẢ

	 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	là:	Dịch	chuyển	thân	xe;	Dịch	
chuyển	bánh	xe;	Độ	lệch	bánh	xe	và	Hành	trình	
treo	[7,	8,	9].

5.1.  Trường hợp với biên dạng đường loại 1

Hình 4. Độ dịch chuyển thân xe

Hình 5. Sự dịch chuyển của bánh xe

Hình 6. Độ lệch của bánh xe

	 Hình	4,	5	và	6	biểu	diễn	sự	so	sánh	hệ	
thống	treo	chủ	động	sử	dụng	PID,	LQR	và	hệ	
thống	treo	bị	động	với	biên	dạng	đường	loại	1	
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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	
số	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.

5.2. Đối với biên dạng đường loại 2

 

Hình 7. Độ dịch chuyển thân xe

Hình 8. Độ lệch của bánh xe

	 Hình	7	và	8,	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	hình	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	[3,	4]	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.
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6. KẾT LUẬN

	 Kỹ	thuật	điều	khiển	LQR	và	PID	đã	áp	
dụng	thành	công	để	đánh	giá	hệ	thống	treo	chủ	
động	cho	mô	hình	¼	 tuyến	 tính.	Kết	quả	cho	
thấy	rằng,	vẫn	tồn	tại	một	số	hạn	chế	nhất	định	
khi	sử	dụng	kỹ	thuật	điều	khiển	LQR	và	PID:	
Bộ	điều	khiển	LQR	có	thể	làm	giảm	thời	gian	
dập	tắt	sự	chuyển	vị	của	bánh	xe	nhưng	nó	lại	
cho	biên	độ	dịch	chuyển	lớn	hơn	so	với	PID.	
Còn	bộ	điều	khiển	PID	cũng	không	cung	cấp	
tính	êm	dịu	của	xe	khi	di	chuyển	 tốt	hơn	khi	
so	sánh	với	LQR	khi	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	so	với	hệ	thống	treo	bị	động,	qua	đó	cho	
thấy	tính	êm	dịu	và	an	toàn	của	hệ	thống	treo	
tích	cực	là	hiệu	quả	hơn	so	với	treo	bị	động.

	 Hướng	 nghiên	 cứu	 tiếp	 theo	 nhóm	
nghiên	cứu	có	thể	thực	hiện	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.
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NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH TRUYỀN NHIỆT CỦA THIẾT BỊ HỒI NHIỆT 
TRONG HỆ THỐNG LẠNH CO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

A	NUMERICAL	INVESTIGATION	ON	HEAT	TRANSFER	PHENOMENA	OF	
INTERNAL	HEAT	EXCHANGER	IN	CO2	CONDITION	SYSTEM

Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Sơn

Trường	Đại	học	Sư	phạm	Kỹ	thuật	TP.	Hồ	Chí	Minh

TÓM TẮT
 Trong nghiên cứu này, thiết bị hồi nhiệt dạng ống lồng ống lưu động ngược chiều có bán 
kính ống trong là 2,45mm và bán kính ống ngoài là 3,95mm, đã được mô phỏng số bằng phần mềm 
Comsol Multiphysics để tìm ra các đặc tính truyền nhiệt của thiết bị khi giữ nguyên lưu lượng khối 
lượng môi chất CO2 110 kg/h, nhiệt độ đầu vào dòng nóng 36oC và nhiệt độ đầu vào dòng lạnh 5oC 
và thay đổi chiều dài thiết bị từ 0,3 m đến 0,5m. Kết quả là độ sụt áp phía dòng nóng thay đổi rất ít 
xấp xỉ 0,02bar, nhưng độ sụt áp phía dòng lạnh tăng nhiều từ 0,5 đến 0,9bar. Khi chiều dài thiết bị 
hồi nhiệt (TBHN) là 0,44m, thì ngõ ra dòng nóng đạt 35oC và ngõ ra dòng lạnh đạt 17oC. Ngoài ra, 
chu trình có TBHN có năng lạnh riêng tăng 14% và hệ số COP tăng 11% so với chu trình không có 
TBHN trong cùng điều kiện.

 Từ khóa: Thiết bị hồi nhiệt; Hệ thống lạnh CO2; Mô phỏng số; Lưu lượng khối lượng; 
Comsol.

ABSTRACT

 In this study, the counter flow internal heat exchanger (IHX) with an inner tube radius of 
2.45 mm and an outer tube radius of 3.95 mm, was determined by numerical method to find out the 
heat transfer phenomena of this device while keeping the mass flow rate at 110kg/h, the inlet hot gas 
temperature at 36oC and the cold gas inlet temperature at 5oC and changing the length of this device 
from 0.3m to 0.5m. The results that the pressure drop on the hot flow has a ligh change 0.02 bar but 
the pressure drop on cold flow increases significantly from 0.5 to 0.9 bar. When the length of IHX is 
0.44m, the hot flow outlet temperature gets 35oC and the cold outlet flow gets 17oC. In addition, the 
cycle with IHX with specific cooling capacity increased by 14% and COP is higher by 11% than the 
cycle without TB in the same conditions. 

 Keywords: Internal heat exchanger; CO2 condition system; Numerical method; Mass flow 
rate; Comsol. 
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1. GIỚI THIỆU

	 CO2	 là	 môi	 chất	 tự	 nhiên,	 có	 chỉ	 số	
nóng	 lên	 toàn	 cầu	 (GWP	 –	 Global	Warming	
Potential)	bằng	1	và	chỉ	số	làm	suy	giảm	tầng	
ozon	(ODP	–	Ozon	Depletion	Substance)	bằng	
0	 nên	CO2 được	 xếp	 vào	môi	 chất	 tương	 lai,	
xanh,	sạch.	Vì	thế,	trong	những	thập	niên	gần	
đây,	môi	chất	này	đang	được	nghiên	cứu	và	đưa	
vào	sử	dụng	để	thay	thế	cho	các	môi	chất	lạnh	
truyền	thống	HCFC,	HFC,…	Để	làm	lạnh,	CO2 
phải	được	nén	lên	áp	suất	cao	nên	việc	có	máy	
nén	chuyên	dùng	và	phương	pháp	trao	đổi	nhiệt	
hiệu	quả	phải	được	xem	xét.

	 Lorentzen	và	Pettersen	[1]	là	hai	tác	giả	
đầu	tiên	nghiên	cứu	và	đề	xuất	sử	dụng	TBHN	
vào	hệ	thống	lạnh	CO2	trên	tới	hạn.	Rozhentsev	
và	Wang	[2]	đã	có	kết	luận	rằng	khi	tăng	kích	
thước	TBHN	sẽ	làm	giảm	COP.	Mu	cùng	cộng	
sự	[3]	thấy	rằng,	khi	tăng	công	suất	TBHN	thì	
có	thể	làm	giảm	áp	suất	ở	phía	đầu	đẩy.	Ngược	
lại,	 tác	 giả	 Boewe	 cùng	 cộng	 sự	 [4]	 thì	 thấy	
COP	tăng	25%	khi	hệ	thống	có	sử	dụng	TBHN.	
Yamasaki	cùng	cộng	sự	[5]	đã	thực	nghiệm	và	
thấy	rằng	TBHN	cũng	làm	tăng	hiệu	suất	lạnh	
hệ	thống.	Chen	và	Gu	[6]	đã	thực	nghiệm	hiệu	
quả	của	TBHN	và	có	kết	quả	là	TBHN	có	hiệu	
suất	 cao	 thì	 hệ	 thống	 cũng	đạt	 hiệu	 suất	 cao.	
Nghiên	cứu	 [7]	cho	 rằng	TBHN	nên	sử	dụng	
cho	hệ	thống	mà	ngõ	ra	của	thiết	bị	làm	mát	có	
nhiệt	độ	cao.	Như	vậy,	để	giảm	nhiệt	độ	phía	
ngõ	 ra	 của	 thiết	 bị	 làm	mát	 thì	 hệ	 thống	 nên	
được	lắp	đặt	thêm	TBHN.

	 Việc	phân	tích	và	dự	đoán	có	thể	thực	
hiện	bằng	cách	mô	phỏng	số	TBHN.	Có	nhiều	
nghiên	cứu	đã	thực	hiện	như	Bahate	cùng	cộng	
sự	[8]	đã	mô	phỏng	chu	trình	lạnh	CO2	trên	tới	
hạn	sử	dụng	chương	trình	EXEL.	Kết	quả	là	hệ	
số	COP	tăng	khi	tăng	nhiệt	độ	bay	hơi	và	hệ	số	
COP	đạt	3,24	khi	áp	suất	 tại	 thiết	bị	 làm	mát	

là	10MPa.	Kim	cùng	cộng	sự	[9]	thực	nghiệm	
và	mô	phỏng	TBHN	để	tìm	ra	các	kết	quả	của	
truyền	nhiệt	và	 sụt	áp.	Cheng	và	Thome	 [10]	
đã	mô	phỏng	số	quá	trình	làm	mát	vi	chip	điện	
tử	sử	dụng	thiết	bị	bay	hơi	CO2	cỡ	nhỏ.	Bằng	
phương	pháp	phân	tích	và	so	sánh,	tác	giả	cho	
rằng	CO2	là	môi	chất	hứa	hẹn	để	giải	nhiệt	cho	
vi	chip	điện	tử	công	nghệ	mới	hiện	nay.	Rigola	
cùng	cộng	sự	[11]	đã	mô	phỏng	phụ	thuộc	thời	
gian	và	thực	nghiệm	sự	ảnh	hưởng	của	TBHN	
để	tăng	hiệu	quả	của	hệ	thống	lạnh.	Yudonago	
[12]	đã	mô	phỏng	số	trạng	thái	CO2	bên	trong	
thiết	bị	trao	đổi	nhiệt	của	hệ	thống	lạnh	trên	tới	
hạn	bằng	phần	mềm	Ansys.	Kết	quả	là	nhiệt	độ	
gas	nóng	ngõ	vào	có	ảnh	hưởng	lớn	đến	điều	
kiện	vận	hành	 trên	 tới	hạn.	Việc	 thay	đổi	 lưu	
lượng	khối	 lượng	môi	chất	sẽ	 làm	giảm	nhiệt	
lượng	trao	đổi	và	hiệu	suất	nhiệt.

	 Bài	báo	này,	trình	bày	việc	mô	phỏng	số	
TBHN	dạng	ống	lồng	ống	lưu	động	ngược	khi	
nhiệt	độ	dòng	nóng	giảm	1oC,	để	tìm	chiều	dài	
TBHN	thích	hợp	và	các	đặc	tính	truyền	nhiệt.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Mô hình hoá

	 Hình	1,	thể	hiện	hệ	thống	lạnh	CO2.	Chu	
trình	 12341	 là	 chu	 trình	 không	 có	 hồi	 nhiệt.	
Chu	trình	1’2’3’4’1’	là	chu	trình	có	hồi	nhiệt.	
Hệ	 thống	 này,	 bao	 gồm	bốn	 thiết	 bị	 chính	 là	
máy	nén,	thiết	bị	làm	mát,	van	tiết	lưu,	thiết	bị	
bay	hơi.	Ngoài	ra,	để	tăng	năng	suất	lạnh,	thiết	
bị	hồi	nhiệt	sẽ	được	lắp	đặt	thêm	vào	hệ	thống.	
Tại	 thiết	bị	này,	dòng	gas	có	nhiệt	độ	 thấp	ra	
khỏi	thiết	bị	bay	hơi	sẽ	trao	đổi	nhiệt	với	dòng	
gas	có	nhiệt	độ	cao	ra	khỏi	thiết	bị	làm	mát.
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Hình 1. Sơ đồ hệ thống lạnh CO2 :
(a. Máy nén; b. Thiết bị làm mát; c. Thiết bị 
hồi nhiệt; d. Van tiết lưu; e. Thiết bị bay hơi;   

f. Van khoá)

	 Ống	 đồng	 được	 chọn	 thiết	 kế	 là	 ống	
đồng	 tiêu	 chuẩn	 với	 ống	 nhỏ	 có	 đường	 kính	
6,4mm,	bề	dày	0,75mm	và	ống	lớn	có	đường	
kính	9,52mm,	bề	dày	0,81mm.	Hình	2,	thể	hiện	
thiết	 bị	 hồi	 nhiệt	 dạng	 ống	 lồng	 ống	 với	 lưu	
chất	chuyển	động	ngược	chiều.	Trong	đó,	dòng	
nóng	có	áp	suất	cao	di	chuyển	trong	ống	nhỏ	
và	dòng	lạnh	có	áp	suất	thấp	hơn	sẽ	di	chuyển	
trong	ống	lớn	bên	ngoài.	Lưu	lượng	khối	lượng	
CO2	di	chuyển	qua	ống	nhỏ	và	ống	lớn	là	như	
nhau.	 Thiết	 bị	 được	 bọc	 cách	 nhiệt	 với	 môi	
trường	xung	quanh.

    (a) 

(b)
Hình 2. TBHN dạng ống lồng ống

2.2. Phương trình toán học
	 Nhiệt	lượng	phía	dòng	gas	nóng:

	 											(1)

	 Nhiệt	lượng	phía	dòng	gas	lạnh:

	 														(2)

	 Diện	tích	truyền	nhiệt:
																						A=L.π.2r1o																						 											(3)

	 Vận	 tốc	 dòng	 gas	 nóng	 và	 dòng	 gas	
lạnh:

													(4)

	 Nhiệt	 dung	 riêng	 dòng	 nóng	 và	 dòng	
lạnh	là	một	hàm	phụ	thuộc	vào	áp	suất,	nhiệt	
độ	và	được	tra	cứu	trên	phần	mềm	REFPROP:
																										Cp=f(p,t)																				 (5)

	 Trong	đó,	 	là	nhiệt	lượng,	 	là	lưu	
lượng	khối	lượng	môi	chất	(kg/m2-s),	thi,	tho,	tci,	
tco	tương	ứng	là	nhiệt	độ	gas	nóng	vào,	ra;	nhiệt	
độ	gas	lạnh	vào,	ra	(oC).	Cph,	Cpc	là	nhiệt	dung	
riêng	của	dòng	gas	nóng	và	dòng	gas	lạnh	(kJ/
kg-K).	A	là	diện	 tích	 trao	đổi	nhiệt	 (m2).	L	 là	
chiều	dài	TBHN	cần	mô	phỏng	(m),	r1o	là	bán	
kính	ngoài	của	ống	nhỏ	(m).	hi,	ho	là	hệ	số	toả	
nhiệt	đối	lưu	của	gas	nóng	và	gas	lạnh	(kJ/kg).

Hình 3. Chia lưới cho TBHN
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	 TBHN	 là	 chi	 tiết	 tròn	 xoay	 nên	 mô	
hình	 được	 chọn	 có	 dạng	 2D	 tròn	 xoay	 (2D	
axisymmetric).	Hình	3	thể	hiện	mô	hình	được	
chia	lưới	dạng	tam	giác	và	tứ	giác.	Lưới	có	tổng	
8.680	đỉnh,	8.168	cạnh,	98.241	mặt	 tam	giác,	
28.305	mặt	tứ	giác	và	126.546	phần	tử.	Sai	số	
tương	đối	và	sai	số	tuyệt	đối	là	10-6.

3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

	 Lưu	lượng	khối	lượng	môi	chất 	qua	
hệ	thống	không	đổi,	bán	kính	ống	đồng	ngoài	
r2-i	và	bán	kính	ống	đồng	trong	r1-i	không	đổi.	
Nhiệt	độ	dòng	gas	nóng	vào	36oC,	nhiệt	độ	gas	
lạnh	vào	5oC.	

Bảng 1. Điều kiện ban đầu cho TH1:

	 Các	 điều	 kiện	 biên	 và	 thông	 số	 mô	
phỏng	được	thể	hiện	trong	Bảng	1.	Trong	đó,	
delta_r1,	delta_r2	là	bề	dày	của	ống	đồng	nhỏ	
và	ống	đồng	lớn.	F1,	F2	 là	 tiết	diện	mà	dòng	
nóng	và	dòng	lạnh	đi	qua.

 
Hình 4. Ảnh hưởng của chiều dài TBHN đến 

nhiệt độ ngõ ra

	 Hình	4,	thể	hiện	sự	ảnh	hưởng	của	chiều	
dài	thiết	bị	đến	sự	trao	đổi	nhiệt.	Khi	chiều	dài	
TBHN	được	thay	đổi	từ	0,3	–	0,5m	thì	nhiệt	độ	
ngõ	ra	dòng	nóng	giảm	rất	ít	từ	35,3	xuống	

34,8oC.	Ngược	lại,	nhiệt	độ	ngõ	ra	dòng	lạnh	lại	
tăng	nhanh	từ	14	đến	18oC.	Khi	nhiệt	độ	dòng	
nóng	 ngõ	 ra	 đạt	 35oC	 thì	 chiều	 dài	TBHN	 là	
0,44m	và	nhiệt	độ	ngõ	ra	dòng	lạnh	là	17oC.

 Bảng 2. Điểm nút của chu trình có hồi 
nhiệt và không có hồi nhiệt theo lý thuyết:

	 Số	 liệu	 các	điểm	nút	 của	chu	 trình	có	
hồi	nhiệt	và	không	hồi	nhiệt	được	mô	phỏng	và	
tính	toán.	Các	số	liệu	nhiệt	độ,	năng	suất	lạnh	
riêng	 q0,	COP	 của	 cả	 hai	 chu	 trình	 được	 thể	
hiện	trong	bảng	2.
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Hình 5. Chu trình không HN và có HN được 
biểu diễn trên đồ thị logp-h

	 Tại	TBHN,	quá	trình	cân	bằng	nhiệt	xảy	
ra	giữa	quá	trình	3-3’	và	1-1’	làm	cho	nhiệt	độ	
tại	3’	nhỏ	hơn	nhiệt	độ	tại	3	là	1oC	và	nhiệt	độ	
tại	1’	lớn	hơn	nhiệt	độ	tại	1	là	13oC.	Chu	trình	
không	hồi	nhiệt	có	năng	suất	lạnh	riêng	80,6	kJ/
kg	và	hệ	số	COP	là	2,8.	Trong	khi,	chu	trình	có	
TBHN	thì	năng	lạnh	riêng	tăng	lên	106,8	kJ/kg	
và	hệ	số	COP	đạt	3,5.

a)

b)
Hình 6: a) Khối lượng riêng của dòng gas 

lạnh; (b) Trường vận tốc của dòng lạnh 

	 Hình	 6,	 thể	 hiện	 khối	 lượng	 riêng	 và	
trường	vận	tốc	của	dòng	gas	lạnh	trong	TBHN	
khi	chiều	dài	thiết	bị	này	là	0,5m.	Tại	vị	trí	ngõ	
vào,	khối	lượng	riêng	của	dòng	lạnh	đạt	114	kg/
m3	và	giảm	dần	xuống	96	kg/m3	ở	ngõ	ra.	Vận	
tốc	tỉ	lệ	nghịch	với	khối	lượng	riêng	(4)	nên	vận	
tốc	dòng	lạnh	tại	ngõ	vào	15,8m/s	tăng	dần	đến	
18,5	m/s	 tại	ngõ	ra.	Do	tính	chất	của	độ	nhớt	
nên	tại	vị	trí	thành	ống,	vận	tốc	môi	chất	có	tốc	
độ	nhỏ	hơn	so	với	vận	tốc	ở	giữa	ống.

Hình 7. Ảnh hưởng của chiều dài TBHN đến 
độ sụt áp

	 Độ	sụt	áp	là	độ	chênh	lệnh	áp	suất	giữa	
đầu	vào	và	đầu	ra	trên	thiết	bị.	Hình	7,	thể	hiện	
ảnh	hưởng	của	chiều	dài	TBHN	đến	độ	sụt	áp.	
Khi	chiều	dài	TBHN	tăng	từ	0,3	–	0,5m	thì	độ	
sụt	áp	phía	gas	nóng	thay	đổi	rất	ít	khoảng	0,02	
bar.	 Nhưng	 độ	 sụt	 áp	 phía	 gas	 lạnh	 thì	 tăng	
mạnh	từ	0,5	–	0,9	bar.	Điều	này	có	thể	do	tiết	
diện	F2	hình	oval,	dòng	lạnh	bị	ma	sát	tại	hai	
thành	bên	của	ống.

4. KẾT LUẬN 

	 Các	 đặc	 tính	 truyền	 nhiệt	 của	 thiết	 bị	
hồi	nhiệt	dạng	ống	 lồng	ống	 lưu	động	ngược	
chiều	có	bán	kính	 trong	2,45mm	và	bán	kính	
ngoài	3,95mm	đã	được	mô	phỏng	số	bằng	phần	
mềm	Comsol	trong	điều	kiện	lưu	lượng	không	
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đổi	110kg/h,	dòng	nóng	có	nhiệt	độ	36oC,	áp	
suất	82	bar,	dòng	lạnh	có	nhiệt	độ	5oC,	áp	suất	
40	bar.	
	 Khi	thay	đổi	chiều	dài	TBHN	từ	0,3	–	
0,5m	thì	phía	dòng	lạnh	có	độ	sụt	áp	tăng	từ	0,5	
–	0,9	bar,	nhiệt	độ	tại	ngõ	ra	tăng	từ	14	–	18oC,	
vận	tốc	tăng	từ	15,8	đến	18,5	m/s;	phía	ngõ	ra	
dòng	nóng	có	độ	sụt	áp	thay	đổi	rất	ít	khoảng	
0,02	bar,	nhiệt	độ	ngõ	ra	giảm	từ	35,3	–	34,8oC,	
vận	tốc	giảm	từ	3,1	xuống	2,9	m/s.	Khi	chiều	
dài	TBHN	là	0,44	m	thì	ngõ	ra	dòng	nóng	35oC	
và	ngõ	ra	dòng	lạnh	17oC.

	 Chu	trình	sử	dụng	thiết	bị	hồi	nhiệt	có	
năng	 lạnh	 riêng	 đạt	 106,8kJ/kg,	 tăng	 14%	và	
hệ	số	COP	đạt	3,5,	tăng	11%	so	với	chu	trình	
không	 sử	 dụng	 thiết	 bị	 hồi	 nhiệt	 trong	 cùng	
điều	kiện.	
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ẢNH HƯỞNG CỦA HYDRO ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT 
THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY

EFFECT	OF	HYDROGEN	ON	PERFORMANCES	AND	EMISSIONS	OF	MARINE	
DIESEL	ENGINE

PGS,	TS.	Lương Đình Thi1, KS. Lê Đình Hoàng2

1Khoa	Động	lực,	Học	viện	Kỹ	thuật	Quân	sự
2Khoa	Cơ	điện,	Học	viện	Hải	quân

TÓM TẮT

 Hydro là nguồn năng lượng có tiềm năng to lớn trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực 
giao thông vận tải. Nó có nhiều ưu điểm phù hợp với động cơ đốt trong, khi sử dụng kết hợp với 
nhiên liệu diesel để làm nhiên liệu thì tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải của động cơ được nâng 
cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng hydro thay thế 5% và 10% cho diesel, công suất có 
ích tăng lần lượt là 0,57% (H5) và 1,54% (H10), suất tiêu hao nhiên liệu giảm tương ứng là 2,96% 
và 6,45%. Hàm lượng các chất CO2, NOx và SO2 giảm lần lượt là 4,73%, 17,38% và 4,66% (H5); 
9,99%, 30,63% và 9,98% (H10), trong khi độ khói và chất thải dạng hạt thay đổi không đáng kể.

 Từ khóa: Diesel; Hydro; Công suất; Khí thải.

ABSTRACT

 Hydrogen seems to be a potential energy source for future transportation. It has many 
advantages that suit internal combustion engines. The performances and exhaust emissions of the 
diesel-hydrogen blend fueled engines are improved. The obtained results show that brake power 
increases of 0.57% and 1.54% are achievable with diesel/hydrogen fuel blends H5 and H10, 
respectively. Contents of exhaust emissions CO2, NOx and SO2 reduce respectively 4.73%, 17.38% 
and 4.66% (for H5 blend); 9.99%, 30.63% and 9.98% (for H10 blend), whereas Bosch smoke 
number and PM vary slightly.

 Keywords: Diesel; Hydrogen; Power; Exhaust emission.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Động	cơ	diesel	là	nguồn	động	lực	chính	
trên	 tàu	 thủy,	hàng	năm	 loại	phương	 tiện	này	
tiêu	thụ	một	lượng	nhiên	liệu	rất	lớn,	đồng	thời	
thải	 ra	 môi	 trường	 lượng	 khí	 thải	 lớn	 gây	 ô	
nhiễm	môi	trường	và	ảnh	hưởng	đến	sức	khỏe	

con	người.	Khí	hydro	được	coi	là	nguồn	năng	
lượng	của	tương	lai,	vì	nó	có	trữ	lượng	vô	cùng	
lớn	và	sản	phẩm	cháy	thân	thiện	với	môi	trường	
[1].	Chính	phủ	các	nước	đang	có	nhiều	chính	
sách	 khuyến	 khích	 nghiên	 cứu	 và	 ứng	 dụng	
hydro	vào	cuộc	sống,	các	nhà	khoa	học	và	các	
hãng	sản	xuất	cũng	đang	tập	trung	nghiên	cứu	
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Bảng 1. Tính năng kỹ thuật của động cơ MTU 16V4000M90 [2]:

Thông số Đơn vị Giá trị
Công	suất	định	mức kW 2720
Tốc	độ	định	mức v/p 2100
Số	xy	lanh - 16
Tỉ	số	nén - 15,5
Đường	kính	xy	lanh mm 165
Hành	trình	piston mm 190
Áp	suất	khí	nạp	trước	xy	lanh bar 3,6
Suất	tiêu	hao	nhiên	liệu g/kWh 209
Góc	mở	sớm	của	xu	páp	nạp độ 42,6
Góc	đóng	muộn	của	xu	páp	nạp độ 66,6
Góc	mở	sớm	của	xu	páp	thải độ 57,6
Góc	đóng	muộn	của	xu	páp	thải độ 30,4

	 Công	cụ	được	lựa	chọn	sử	dụng	để	tiến	
hành	mô	phỏng	tính	toán	các	thông	số	tính	năng	
kỹ	thuật	và	hàm	lượng	phát	thải	của	động	cơ	là	
phần	mềm	Diesel-RK.	Nhiên	liệu	sử	dụng	cho	
động	cơ	là	hỗn	hợp	diesel	đang	được	sử	dụng	
trên	 thị	 trường	 (có	 chứa	 0,05%S)	 với	Hydro.	
Để	không	phải	thay	đổi	lớn	trong	kết	cấu	của	
động	cơ	và	đảm	bảo	an	toàn,	hàm	lượng	hydro	
thay	thế	cho	diesel	lần	lượt	là:	5%	(H5)	và	10%	
(H10)	theo	tỷ	lệ	thể	tích;	ký	hiệu	Hx	có	nghĩa	

x	 là	%	 diesel	 được	 hydro	 thay	 thế	 trong	 hỗn	
hợp	diesel/hydro	theo	thể	tích.	Hỗn	hợp	diesel/
hydro	được	xác	định	cả	về	tỷ	lệ	và	lượng	cấp	
cho	một	xy	lanh	trong	một	chu	trình	công	tác	
của	động	cơ	để	đảm	bảo	tổng	nhiệt	lượng	tỏa	ra	
khi	đốt	cháy	hoàn	toàn	hỗn	hợp	cấp	vào	xy	lanh	
bằng	nhiệt	lượng	tỏa	ra	khi	đốt	cháy	hoàn	toàn	
lượng	diesel	của	động	cơ	nguyên	thủy.	Các	tính	
chất	lý-hóa	của	nhiên	liệu	diesel	và	hydro	được	
thể	hiện	trong	Bảng	2.

để	 sử	dụng	hydro	như	một	nguồn	nhiên	 liệu	
cho	 động	 cơ.	 Hydro	 có	 các	 ưu	 điểm	 khi	 sử	
dụng	 làm	 nhiên	 liệu	 cho	 động	 cơ	 đốt	 trong:	
Nhiệt	trị	cao,	sản	phẩm	cháy	sạch,	tốc	độ	cháy	
nhanh,	có	thể	cháy	với	hỗn	hợp	rất	loãng	hoặc	
đậm	 đặc,	 có	 thể	 kết	 hợp	 với	 các	 nhiên	 liệu	
khác…Tuy	nhiên,	hydro	cũng	 tồn	 tại	một	 số	
nhược	điểm:	Nhiệt	 trị	 tính	 theo	 thể	 tích	 thấp	
nên	phải	tích	trữ	dưới	áp	suất	cao,	dễ	cháy	nổ	
nên	gây	nguy	hiểm	 trong	quá	 trình	 sử	dụng,	
vận	 chuyển	 và	 tích	 trữ,	 khó	 kiểm	 soát	 quá	
trình	 cháy,...Do	 đó,	 việc	 nghiên	 cứu	 để	 sử	
dụng	hydro	làm	nhiên	liệu	cho	động	cơ	là	cần	
thiết	 nhằm	 đáp	 ứng	 nhu	 cầu	 về	 nguồn	 năng	

lượng	sạch	và	bảo	vệ	môi	trường.

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

	 Đối	tượng	nghiên	cứu	là	động	cơ	MTU	
16V4000M90	lắp	trên	tàu	thủy,	đây	là	động	cơ	
diesel	 4	kỳ,	 16	xy	 lanh	bố	 trí	 kiểu	 chữ	V,	 hệ	
thống	 nhiên	 liệu	 kiểu	 common	 rail,	 hệ	 thống	
làm	mát	bằng	chất	 lỏng.	Động	cơ	có	 tăng	áp	
bằng	 hai	 bộ	 tua	 bin	 khí	 thải,	 có	 làm	mát	 khí	
nạp.	Thông	số	tính	năng	kỹ	thuật	của	động	cơ	
được	thể	hiện	trong	bảng	1.
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Bảng 2. Tính chất lý-hóa của nhiên liệu [3, 4]:
Đại lượng Đơn vị Diesel Hydro
Tỷ	trọng	(20°C,	1	atm) kg/m3 839 0,08375
Chỉ	số	Cetane 49 -
Nhiệt	trị	thấp MJ/kg 42,5 120,2
Carbon % 86,93 -
Hydro % 12,96 100
Oxy % 0,07 -
Lưu	huỳnh % 0,04 -

	 Để	đảm	bảo	cung	cấp	hỗn	hợp	nhiên	liệu	vào	động	cơ	theo	đúng	yêu	cầu	về	lượng	diesel	
thay	thế	và	năng	lượng	không	đổi	thì	các	hỗn	hợp	được	tính	toán	như	trong	Bảng	3.

Bảng 3. Tỷ lệ và liều lượng hỗn hợp nhiên liệu cấp vào xy lanh:

 

 

 

	 Sử	dụng	các	dữ	liệu	trong	các	Bảng	1,	Bảng	2	và	Bảng	3	làm	các	số	liệu	đầu	vào	cho	phần	
mềm	Diesel-RK.	Tiến	hành	tính	 toán	mô	phỏng	cho	động	cơ	ở	chế	độ	định	mức	với	nhiên	 liệu	
diesel,	so	sánh	kết	quả	mô	phỏng	với	số	liệu	trong	Bảng	1.	Sau	khi	hiệu	chỉnh	mô	hình,	kết	quả	thu	
được	như	Bảng	4.

Bảng 4. Tính năng kỹ thuật của động cơ MTU 16V4000M90:

	 Kết	quả	tính	toán	cho	thấy,	mô	hình	mô	phỏng	cho	kết	quả	phù	hợp	với	số	liệu	công	bố	của	
nhà	sản	xuất,	như	vậy	mô	hình	này	đảm	bảo	độ	chính	xác.
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

	 Khi	tiến	hành	tính	toán	mô	phỏng	tính	
năng	 kỹ	 thuật	 của	 động	 cơ	 với	 các	 hỗn	 hợp	
nhiên	liệu	khác	nhau	(diesel,	H5	và	H10),	các	
thông	 số	 điều	 chỉnh	 của	 động	 cơ	 được	 giữ	
nguyên.	Tốc	độ	tỏa	nhiệt	trong	xy	lanh	(HRR)	
khi	 sử	dụng	các	hỗn	hợp	nhiên	 liệu	được	 thể	
hiện	như	trên	Hình	1.

 
Hình 1. Tốc độ tỏa nhiệt trong xy lanh

	 Kết	 quả	 trên	Hình	 1	 cho	 thấy	 rằng,	 ở	
giai	đoạn	đầu	của	quá	trình	cháy	(trước	360	độ)	
thì	tốc	độ	tỏa	nhiệt	của	diesel	nhanh	hơn,	ở	giai	
đoạn	cháy	chính	(từ	360-375	độ)	thì	tốc	độ	tỏa	
nhiệt	của	hỗn	hợp	H10	nhanh	nhất,	còn	ở	giai	
đoạn	cháy	rớt	(sau	375	độ),	tốc	độ	tỏa	nhiệt	xấp	
xỉ	như	nhau.	Kết	quả	này	là	do	diesel	có	chỉ	số	
Cetane	là	48	trong	khi	chỉ	số	Cetane	của	hydro	
là	0,	do	vậy,	nhiên	 liệu	diesel	dễ	 tự	bốc	cháy	
hơn	 so	 với	 hỗn	 hợp	 diesel/hydro	 ở	 giai	 đoạn	
đầu.	Ở	giai	đoạn	cháy	chính,	do	tốc	độ	cháy	và	
lan	 truyền	ngọn	 lửa	của	hydro	cao	hơn	nhiều	
so	với	diesel	[1,	5]	nên	tốc	độ	tỏa	nhiệt	của	hỗn	
hợp	diesel/hydro	tăng	cao,	tỷ	lệ	thay	thế	hydro	
càng	cao	thì	tốc	độ	tỏa	nhiệt	càng	lớn.	Ở	giai	
đoạn	cuối,	do	hầu	hết	lượng	hydro	đã	cháy	hết	
nên	phần	diesel	còn	lại	có	tốc	độ	tỏa	nhiệt	cơ	
bản	như	nhau.

	 Tính	năng	kinh	tế	và	kỹ	thuật	của	động	cơ	khi	sử	dụng	các	hỗn	hợp	nhiên	liệu	khác	nhau	
được	thể	hiện	như	trong	Bảng	5.	Sự	thay	đổi	tương	đối	của	các	đại	lượng	khi	sử	dụng	hỗn	hợp	H5	
và	H10	so	với	khi	dùng	diesel	cũng	được	thể	hiện	trong	Bảng	5.

Bảng 5. Tính năng kinh tế, kỹ thuật của động cơ MTU 16V4000M90:

	 Kết	 quả	 trong	 Bảng	 5	 cho	 thấy,	 khi	
nhiên	liệu	diesel	được	bổ	sung	hydro	thì	công	
suất	động	cơ	tăng,	mức	độ	tăng	tỷ	lệ	với	mức	
độ	thay	thế;	đồng	thời	suất	tiêu	hao	nhiên	liệu	
có	ích	giảm	dần.	Điều	này	là	do	hydro	có	tốc	
độ	cháy	nhanh	[1,	5]	nên	hầu	hết	nhiệt	 lượng	
của	nó	 tỏa	 ra	ở	gần	điểm	chết	 trên,	 làm	 tăng	
hiệu	quả	sinh	công	có	ích.	Như	vậy,	khi	bổ	sung	

hydro	 vào	 nhiên	 liệu	 diesel	 thì	 không	 những	
công	 suất	 động	 cơ	 được	 tăng	 cường	mà	 còn	
giảm	được	mức	tiêu	thụ	nhiên	liệu.

	 Về	 tính	 năng	 phát	 thải,	 khi	 sử	 dụng	
nhiên	 liệu	 khác	 nhau	 thì	 hàm	 lượng	 các	 chất	
trong	 khí	 thải	 cũng	 thay	 đổi,	 được	 thể	 hiện	
trong	Bảng	6.
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	 Số	liệu	tính	toán	trong	Bảng	6	cho	thấy,	
khi	thay	thế	một	phần	hydro	vào	diesel	thì	cải	
thiện	được	mức	độ	phát	thải	các	chất	độc	hại,	
trong	đó	các	chất	CO2,	NOx	và	SO2	được	cải	
thiện	đáng	kể,	mức	độ	suy	giảm	tỷ	lệ	với	mức	
độ	thay	thế	của	hydro;	trong	khi	độ	khói	và	chất	
thải	dạng	hạt	thay	đổi	không	theo	quy	luật,	điều	
này	là	do	chúng	chủ	yếu	được	tạo	ra	ở	giai	đoạn	
cháy	rớt,	ở	giai	đoạn	này	ảnh	hưởng	của	hydro	
là	không	rõ	ràng.	Như	vậy,	khi	bổ	sung	hydro	
vào	diesel	thì	làm	giảm	đáng	kể	lượng	phát	thải	
CO2,	NOx	và	SO2,	 trong	khi	 độ	khói	 và	 chất	
thải	dạng	hạt	thay	đổi	không	nhiều.

4. KẾT LUẬN

	 Hydro	được	coi	là	giải	pháp	tiềm	năng	
cho	 bài	 toán	 năng	 lượng	 trong	 tương	 lai,	 nó	
có	thể	sử	dụng	cho	động	cơ	diesel	để	cải	thiện	
tính	 năng	 kỹ	 thuật	 và	 phát	 thải.	 Hydro	 thúc	
đẩy	quá	trình	cháy	của	diesel	để	nâng	cao	hiệu	
quả	sử	dụng	nhiệt.	Khi	sử	dụng	hỗn	hợp	nhiên	
liệu	diesel/hydro,	tính	năng	kinh	tế	và	kỹ	thuật	
của	động	cơ	được	cải	 thiện,	 công	suất	 có	 ích	
tăng	lần	lượt	là	0,57%	(đối	với	hỗn	hợp	H5)	và	
1,54%	(đối	với	hỗn	hợp	H10),	đồng	thời	suất	
tiêu	hao	nhiên	liệu	giảm	đáng	kể	tương	ứng	là	
2,96%	và	6,45%.

	 Hàm	 lượng	 phát	 thải	 các	 chất	 gây	 ô	
nhiễm	 môi	 trường	 cũng	 được	 cải	 thiện	 theo	

chiều	hướng	tích	cực	khi	dùng	hỗn	hợp	diesel/
hydro	cho	động	cơ,	hàm	lượng	các	chất	CO2,	
NOx	và	SO2	giảm	lần	lượt	là:	4,73%,	17,38%	
và	4,66%	(đối	với	hỗn	hợp	H5);	9,99%,	30,63%	
và	 9,98%	 (đối	 với	 hỗn	 hợp	 H10),	 trong	 khi	
độ	khói	và	chất	 thải	dạng	hạt	 thay	đổi	không	
nhiều.

Ngày	nhận	bài:	20/6/2021
Ngày	phản	biện:	01/7/2021
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TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN TẤM VỎ TÀU COMPOSITE NHIỀU LỚP BẰNG                     
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH

CALCULATE	THE	STRENGTH	OF	SHIP	HULL	MANUFACTURED	FROM	MULTI-
LAYERED	COMPOSITE	MATERIALS	BY	ANALYTIC	METHOD

TS.	Phạm Thanh Nhựt  
Trường	Đại	học	Nha	Trang

TÓM TẮT

 Hiện nay, hầu hết các bộ phận kết cấu trong tàu composite ở Việt Nam đều được chế tạo 
bằng vật liệu composite nhiều lớp từ hai thành phần chính là nhựa polyester không no và sợi thủy 
tinh E. Quy cách kết cấu thân tàu composite được tính chọn theo các yêu cầu của quy phạm nên 
thường có xu hướng dư bền, gây ảnh hưởng không tốt đến tính năng và giá thành sản phẩm. Để giải 
quyết bài toán thiết kế hợp lý kết cấu thân tàu, cần quan tâm đến việc tính toán độ bền kết cấu tấm 
vỏ tàu bằng vật liệu composite. Bài báo này trình bày kết quả tính toán độ bền tấm đáy của tàu vỏ 
composite dạng mô hình tấm phẳng bằng phương pháp giải tích. 

 Từ khóa: Composite; Nhựa polyester; Sợi thủy tinh; Tấm nhiều lớp; Tấm phẳng.

ABSTRACT

 Most of composite ship structure in Vietnam are made of multi-layered composite materials 
with two main components: unsaturated polyester resin and E glass fiber. The composite hull 
structure has also calculated based on classification society rules. Therefore, they are tendency 
to have excess durability and negatively affecting product features and cost. To solve the problem 
of reasonable design of the hull structure, it is necessary to the calculation of the strength of the 
composite ship hull structure. This paper presents the results of calculating the strength of bottom 
plate of composite ships in a flat plate type by analytical method.

 Keywords: Composite; Polyester resin; Glass fiber; Multi-layered; Plate.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Vật	liệu	composite	là	một	hỗn	hợp	gồm	
ít	nhất	hai	pha	hay	hai	thành	phần	vật	liệu.	Sự	
kết	hợp	này	nhằm	hạn	chế	nhược	điểm	của	vật	
liệu	này	bằng	ưu	điểm	của	vật	liệu	kia,	tạo	nên	
sản	phẩm	có	cơ	tính	khác	hẳn	các	vật	liệu	ban	
đầu	[1].	Về	phương	diện	hóa	học,	composite	có	
ít	nhất	hai	pha	được	giới	hạn	bởi	các	mặt	phân	

cách	riêng	biệt.	Thành	phần	liên	tục	tồn	tại	với	
khối	lượng	lớn	hơn	trong	composite	được	gọi	
là	nền.	Thành	phần	thứ	hai	được	gọi	là	cốt,	có	
tác	dụng	làm	tăng	cơ	tính	cho	vật	liệu	nền.	

	 Dạng	phổ	biến	nhất	mà	composite	cốt	
sợi	được	sử	dụng	trong	các	kết	cấu	ứng	dụng	gọi	
là	tấm	nhiều	lớp	(laminate).	Vật	liệu	composite	
ứng	dụng	để	chế	tạo	các	loại	tàu	thuyền,	ở	Việt	
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Nam	hiện	nay	chủ	yếu	là	sợi	 thủy	tinh	E,	kết	
hợp	 với	 nhựa	 polyester	 không	 no.	 Tùy	 theo	
kích	 thước	 của	 tàu	 mà	 số	 lớp	 sợi	 gia	 cường	
trong	tấm	compoite	vỏ	tàu	là	khác	nhau,	có	thể	
có	từ	10	lớp	đến	40	lớp.

	 Trên	thế	giới,	vật	liệu	composite	nhiều	
lớp	được	nhiều	nhà	khoa	học	quan	tâm.	Stephen	
W.	Tsai	và	Victor	D.	Azzi	[2]	đã	phân	tích	đặc	
tính	cơ	học	của	vật	liệu	dị	hướng	nhiều	lớp	chịu	
tác	dụng	và	từ	các	tương	tác	cơ	và	nhiệt	gây	ra.	
Zheng	Ming	Huang	và	cộng	sự	[3]	đã	dự	đoán	
độ	bền	của	của	 tấm	composite	nhiều	 lớp	dựa	
trên	đặc	 tính	của	các	vật	 liệu	 thành	phần.	Ali	
Hasan	Mahmood	và	cộng	sự	[4]	đã	nghiên	cứu	
cải	thiện	độ	bền	liên	kết	của	vật	liệu	composite	
nhiều	lớp	bằng	cách	tối	ưu	hóa	thành	phần	vải	
sợi	gia	cường.		

	 Trong	 nước,	 bài	 toán	 ứng	 xử	 cơ	 học	
của	vật	liệu	composite	theo	phương	pháp	giải	
tích	đã	được	một	số	nhà	khoa	học	trong	nước	
nghiên	cứu	rất	sớm	và	xuất	bản	thành	tài	liệu	
có	giá	trị	tham	khảo	cho	đến	ngày	nay,	trong	đó	
nổi	bật	là	tài	liệu	của	GS,TS.	Trần	Ích	Thịnh	[1]	
và	 PGS,TS.	 Trần	 Công	 Nghị	 [5].	 GS,TSKH.	
Nguyễn	 Đình	 Đức	 cũng	 là	 một	 trong	 những	
nhà	khoa	học	đầu	ngành	 của	Việt	Nam	 trong	
lĩnh	vực	cơ	học	và	vật	liệu	composite	với	hàng	
trăm	công	bố	khoa	học	trong	nước	và	quốc	tế	
về	lĩnh	vực	này.	

	 Hầu	 hết	 các	 nghiên	 cứu	 trong	 và	
ngoài	nước	đều	tập	trung	vào	các	loại	vật	liệu	
composite	 tiên	 tiến,	 siêu	 nhẹ,	 siêu	 bền,	 thân	
thiện	 môi	 trường,…	 còn	 vật	 liệu	 composite	
nhiều	lớp	từ	nhựa	polyester	và	sợi	thủy	tinh	sử	
dụng	phổ	biến	trong	lĩnh	vực	đóng	tàu	ở	Việt	
Nam	 ít	 được	 chú	 trọng.	Về	 phương	 diện	 sức	
bền,	cho	đến	nay	chưa	có	một	lời	giải	nào	chính	
xác	nhằm	phục	vụ	cho	công	tác	thiết	kế,	chế	tạo	
tàu	mà	kết	cấu	vỏ	tàu	chủ	yếu	được	tính	theo	
yêu	cầu	quy	phạm	[6].	Vì	thế,	bài	toán	tính	sức	

bền	cục	bộ	tấm	đáy	tàu	vỏ	composite	là	hết	sức	
quan	trọng	và	cần	thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

	 Kết	 cấu	 đáy	 tàu	 được	 tạo	 thành	 bởi	
các	lớp	cốt	sợi	thủy	tinh	gồm	06	lớp	Mat	loại	
450g/m2	 (M450)	 và	 06	 lớp	 vải	 loại	 800g/m2	
(WR800)	 xếp	 chồng	 lên	 nhau	 theo	 cấu	 trúc:	
[M450/M450/WR800/WR800/M450/WR800/
WR800/	M450/WR800/WR800/M450/M450].	
Chiều	dày	mỗi	lớp	M450	và	WR800	là	1mm.	
Tấm	đáy	tàu	xét	chịu	trạng	thái	ứng	suất	phẳng	
nên	chỉ	cần	thử	nghiệm	để	xác	định	bốn	hằng	
số:	 E11,	 E22,	 v12	 và	G12.	Kết	 quả	 thử	 nghiệm	
trên	máy	kéo	nén	vạn	năng	HTE	–	H50S,	 tại	
Phòng	Thí	nghiệm,	Viện	Nghiên	cứu	Chế	 tạo	
Tàu	thủy,	Trường	Đại	học	Nha	Trang,	được	thể	
hiện	ở	bảng	1.

Bảng 1. Kết quả thử nghiệm mẫu:

TT Thông số Vật liệu
WR Mat

1 E11 (MPa) 14528 6078

2 E22 (MPa) 3281 6078

3 G12 (MPa) 1912 2703

4 v12 0,148 0,129

2.2. Phương pháp nghiên cứu

-	Mô	hình	hóa	tải	trọng	tác	dụng:	gồm	áp	lực	
nước	và	áp	lực	hàng	hoá	[5].

bL
wh

TP s

.2
−






 += γ  = 17,967	(KN/m2) 											(1)
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Trong	đó:	
γ-	Trọng	lượng	riêng	của	nước	(tấn/m3);
T	–	Mớn	nước	tàu	trên	nước	tĩnh	(m);
W	–	Trọng	lượng	hàng	hóa	(tấn);
L,	b	–	Chiều	dài	và	chiều	rộng	phần	diện	tích	
đặt	hàng	hoá	(m).	
-	Mô	hình	hóa	kết	cấu:
+	Kích	thước	của	tấm	đáy	tàu	tính	toán:	400	x	
525	x	12	(mm).	Do	gân	gia	cường	liên	kết	cứng	
với	 tấm	đáy	 tàu	và	có	độ	cứng	vững	 lớn	nên	
tấm	được	xem	như	ngàm	ở	bốn	cạnh;
+	Mỗi	lớp	cốt	WR	có	chiều	dày	tWR	được	chia	
thành	hai	lớp	cốt	sợi	đồng	phương	là:	t1	=	t2 = 
tWR/2	=	0,0005	(m);
+	Góc	tạo	bởi	phương	sợi	đồng	phương	trong	
từng	lớp	với	phương	cơ	bản	lần	lượt	là	θ	=	00,			
θ=	900	và	ký	hiệu	cho	mỗi	lớp	là	U0,	U90.
	 Như	 vậy,	 cấu	 trúc	 lớp	 của	 tấm	 có	 thể	
viết	lại	dưới	dạng:	[M450/M450/U0/	U90/U0/
U90M450/U0/U90/U0/U90/M450/U0/U90/
U0/U90/M450/M450].

-	Phương	pháp	giải:
Phương	trình	cơ	bản	của	tấm:
        

																	(2)	

Trong	đó:		
Nx,	Ny,	Nxy		là	các	lực	màng;	 Mx,	 My	 	 là	 các	
momen	uốn;
Mxy	là	các	momen	xoắn;	ε	-	Ma	trận	biến	dạng	
màng	của	tấm;
k	-	Ma	trận	độ	cong	của	tấm;	 A	 -	 Ma	 trận	 độ	
cứng	màng;
D	-	Ma	trận	độ	cứng	uốn;	B	-	Ma	trận	tương	tác	
màng-uốn/xoắn.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu

	 Kết	quả	tính	biến	dạng	và	ứng	suất	xuất	
hiện	trên	từng	lớp	của	tấm	tính	toán	được	thể	
hiện	trên	bảng	2.

Bảng 2. Giá trị biến dạng, ứng suất xuất hiện trên từng lớp của tấm:
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3.2. Thảo luận

-	Biến	dạng	và	ứng	suất	sinh	ra	tại	hai	lớp	bề	
mặt	của	 tấm	lớn	hơn	các	 lớp	khác.	Trong	đó,	
ứng	 suất	 lớn	nhất	 của	 cốt	Mat	 là	 tại	 lớp	Mat	
cuối	cùng	với:

-	 Trong	 các	 lớp	WR,	 ứng	 suất	 lớn	 nhất	 theo	
phương	1	tại	lớp	U90	(lớp	16)	và	theo	phương	
2	tại	lớp	U0	(lớp	3)	với:

4. KẾT LUẬN

	 -	 Việc	 xây	 dựng	mô	 hình	 tính	 và	 lựa	
chọn	 phương	 pháp	 giải	 tích	 để	 giải	 bài	 toán	
đảm	bảo	phù	hợp	với	vật	liệu	và	kết	cấu	đáy	tàu	
thực	tế	đang	xét.	Tuy	nhiên,	độ	chính	xác	của	
bài	toán	hiện	chưa	được	kiểm	tra	bằng	số	liệu	
thực	tế	và	kết	quả	tính	toán	bằng	các	phương	
pháp	khác.

	 -	 Ứng	 suất	 và	 biến	 dạng	 của	 tấm	
composite	nhiều	lớp	được	tính	toán	riêng	biệt	

cho	từng	lớp	vật	liệu	thành	phần.

Ngày	nhận	bài:	02/7/2021
Ngày	phản	biện:	14/7/2021
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NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ BIẾN DẠNG CỦA CÁNH NGẦM 
TÀU CAO TỐC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG TỚI LỰC NÂNG               

CỦA CÁNH

DEFORMATION	OF	UNDERWATER	WING	AND	ITS	IMPACTION	ON	LIFT																
FORCE	–	A	NUMERICAL	SIMULATION	STUDY

Phạm Văn Sáng
Viện	Cơ	khí	Động	lực,	Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày nghiên cứu tính toán mô phỏng 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 sâu của cánh so với mặt thoáng.
  
 Từ khóa: Mô phỏng số động lực học dòng chảy; Cánh ngầm; Lực nâng; Lực cản cánh. 

ABSTRACT

 This work presents a study of the deformation of the underwater wing under the acting of 
fluid flow force and the effect of wing deformation on the lift force of the wing. The interaction 
between the underwater wing and two-phase flow at different flow velocities is simulated accurately 
using an appropriate numerical solver. From the simulation results, we obtain the variation of drag 
and lift forces, the deformation of the underwater wing, and the impact of wing deformation on the 
interaction force at various operation speeds. The obtained results are analyzed to examine the 
mutual dependence of lift force, drag force, and wing deformation on the fluid velocity and the depth 
of the wing.

 Keywords: CFD; Underwater wing; Lift/drag force.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 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	
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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,	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.

	 Ứng	với	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	cũng	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.

	 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	của	chủ	tàu,	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.	

Hình 1. Tàu hai thân Catamaran lắp thêm 
cánh ngầm

	 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	 30	 hl/h,	 như	 hiển	 thị	 trong	 hình	 1.	
Yêu	cầu	của	bài	toán	cần	giải	quyết	là	thiết	kế	
cánh	ngầm	để	tăng	vận	tốc	khai	thác	của	tàu	lên	
34	hl/h.
	 Từ	yêu	cầu	trên,	sau	quá	trình	thiết	kế	
cánh,	cần	thực	hiện	tính	toán	để	khảo	sát	tương	
tác	và	độ	ổn	định	của	cánh	ngầm,	lực	cản,	lực	
nâng	và	ứng	suất	tập	trung,	biến	dạng	của	cánh	
tại	 các	 vận	 tốc	 khác	 nhau.	 Không	 ngoài	 các	
mục	tiêu	trên,	nghiên	cứu	này	được	triển	khai	
nhằm	ứng	dụng	phần	mềm	mô	phỏng	 số	vào	
tính	toán	biến	dạng	và	ảnh	hưởng	của	cánh	tới	
các	thông	số	vận	hành	của	tàu.	

2. MÔ HÌNH MÔ PHỎNG SỐ

2.1. Mô hình cánh ngầm ứng dụng cho tàu 
hai thân

	 Cánh	ngầm	thiết	kế	có	biên	dạng	cánh	
Naca	4412	được	dùng	phổ	biến	trong	thực	tế.	
Hình	 2,	 minh	 họa	 vị	 trí	 tương	 đối	 của	 cánh	
trong	 quá	 trình	 vận	 hành	 của	 tàu.	 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.
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Hình 2. Bố trí cánh ngầm trong chuyển động 
của tàu

	 Lực	F	bao	gồm	các	thành	phần	lực	như:	
Lực	nâng	FL,	lực	cản	FD.	Hai	lực	này	có	phương	
lần	lượt	vuông	góc	và	song	song	với	phương	di	
chuyển	của	tàu.	Lực	nâng	do	cánh	tạo	nên	xác	
định	theo	công	thức:

2

2z
vZ C Sρ

=

	 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,	với	góc	đặt	cánh	này,	lực	nâng	lý	thuyết	của	
cánh	tính	với	các	vận	tốc	di	chuyển	khác	nhau	
của	tàu	được	tập	hợp	trong	Bảng	1.	Các	số	liệu	

này	sẽ	được	dùng	để	so	sánh	với	kết	quả	mô	
phỏng	số.
 
 Bảng 1. Tính lực nâng cánh theo công 
thức lý thuyết tại các vận tốc khác nhau của 
tàu:

STT S (m3) v (m/s) Re CL FL 
(kN)

1 1.74 13.89 68033 0.635 109.25
2 1.74 14.4 70552 0.635 117.42
3 1.74 14.92 73072 0.635 126.05
4 1.74 15.43 75592 0.635 134.82
5 1.74 15.95 78112 0.635 144.06
6 1.74 16.46 80631 0.635 153.42
7 1.74 16.98 83151 0.635 163.26
8 1.74 17.49 85671 0.635 173.22

2.2. Miền không gian tính toán

	 Để	 đảm	 bảo	 độ	 chính	 xác	 của	 mô	
phỏng,	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	trong	Hình	3.	
 

Hình 3. Kích thước miền không gian bao quanh cánh xác định theo chiều dài dây cung profile cánh (Lm).
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	 Chiều	dài	dây	cung	trung	bình	của	cánh	
được	chọn	bằng	1m.	Thông	số	kích	thước	miền	
không	gian	tương	ứng	là	16	x	11	x	7m	lần	lượt	
là	 chiều	 dài,	 chiều	 rộng,	 và	 chiều	 sâu	 vùng	
không	gian	mô	phỏng.

2.3. Mô hình vật lý dùng trong bài toán               
mô phỏng

	 Nhằm	 khảo	 sát	 tương	 tác	 giữa	 cánh	
ngầm	với	dòng	chảy,	trong	đó	có	sự	biến	dạng	
của	 cánh	dưới	 tác	dụng	của	 lực	mặt	do	dòng	
chảy	 tác	 dụng	 lên	 cánh	 di	 chuyển.	 Tác	 giả	
chọn	mô	hình	mô	hình	 rối	RANS	(Reynolds-
Averaged	Navier-Stokes	 (RANS),	Turbulence	
Models	 	 để	mô	 tả	 dòng	 chảy	 rối	 quanh	 cánh	
ngầm	và	mô	hình	 biến	 dạng	 vật	 liệu	 đàn	 hồi	
tuyến	 tính	 cho	 cánh	 ngầm	dưới	 tác	 dụng	 của	
dòng	 chảy.	Trong	quá	 trình	mô	phỏng	 áp,	 do	
áp	suất	 trong	dòng	chảy	và	lực	nhớt	tác	dụng	
lên	bề	mặt	cánh	được	sử	dụng	để	tính	toán	biến	
dạng	của	cánh	ngầm.	Thay	đổi	hình	dạng	của	
cánh	 sau	 đó	 được	 cập	 nhật	 vào	 bộ	 giải	 dòng	
chảy	 để	 tính	 toán	 sự	 đáp	 ứng	 của	 dòng	 chảy	
với	biến	dạng	của	cánh	theo	thời	gian.	Phương	
trình	cho	mô	hình	rối	RANS	được	cho	như	sau:
  

	 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.

	 Để	 khép	 kín	 hệ	 phương	 trình	 chuyển	
động	 dòng	 chảy	 và	 biến	 dạng	 cánh,	 cần	 áp	
dụng	các	điều	kiện	biên	phù	hợp.	Các	biên	của	
miền	không	gian	tính	toán	được	minh	họa	trên	
hình	3.	Miền	không	gian	hình	hộp	chữ	nhật	bao	
gồm	có	 6	mặt,	mỗi	mặt	 sẽ	 có	 điều	 kiện	 biên	
giống	nhau	hoặc	khác	nhau	tùy	thuộc	vào	các	
điều	kiện	vật	lý	thực	tế.	Với	bài	toán	mô	phỏng	
cánh	ngầm,	điều	kiện	biên	được	lựa	chọn	như	
sau:	i)	Mặt	biên	Inlet	của	miền	không	gian	phía	
trước	cánh	đặt	điều	kiện	biên	vận	tốc	đầu	vào	
(Velocity	 Inlet);	 ii)	Mặt	biên	Outlet	 của	miền	
không	gian	phía	sau	cánh	đặt	điều	kiện	biên	áp	
suất	đầu	ra	(Pressure	Outlet);	iii)	Các	mặt	còn	
lại	của	miền	không	gian:	Điều	kiện	dòng	tự	do	
(Free	flow).	

	 Phương	trình	động	lượng	dòng	chảy	và	
biến	dạng	của	cánh	ngầm	được	giải	số	sử	dụng	
phần	mềm	chuyên	dụng	StarCCM+	phiên	bản	
20201.	

Hình 4. Lưới tính toán cho cánh ngầm và khu 
vực lưới gần bề mặt cánh và mặt thoáng
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2.4. Chia lưới miền chất lỏng và chất rắn

	 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.	Với	thông	số	của	máy	tính:	Chip	Intel(R)	
Core™	i5-5200U	CPU	@	2.2GHz,	RAM	4.00	
GB,	tác	giả	sử	dụng	công	cụ	chia	lưới	tự	động	
(Automatic	Mesh)	 với	 các	 thiết	 lập	 như	 sau:	
Kích	thước	lưới	cơ	bản	100	mm	vùng	chất	lỏng	
xa	cánh	ngầm,	xa	mặt	thoáng;	Kích	thước	lưới	
nhỏ	nhất	10	mm	tại	khu	vực	xung	quanh	bề	mặt	
cánh	và	tại	khu	vực	mặt	thoáng.	Lưới	tính	toán	
nhận	được	sau	quá	trình	sinh	lưới	gồm	370.000	
phần	tử	lưới.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Trường vận tốc, áp suất và biến dạng 
của cánh 
	 Tương	 tác	 giữa	 cánh	 ngầm	 và	 dòng	
chảy	hai	pha	được	khảo	sát	tại	các	dải	vận	tốc	
khai	thác	khác	nhau	của	tàu.	Trường	áp	suất	tác	
dụng	lên	cánh	ngầm	được	thể	hiện	trong	hình	5.	
Có	thể	thấy,	áp	suất	cao	nhất	xảy	ra	ở	phần	mũi	
cánh	ngầm,	phần	này	tương	tác	vuông	góc	với	
dòng	chảy	trong	quá	trình	di	chuyển	của	tàu,	do	
vậy,	động	lượng	dòng	chảy	được	chuyển	thành	
áp	suất	trên	bề	mặt	cánh.	Do	biên	dạng	profile	
của	cánh,	trên	cánh	xuất	hiện	vùng	áp	suất	âm	
lớn,	chiếm	phần	lớn	diện	tích	lưng	cánh,	chính	
thành	 phần	 áp	 suất	 âm	 này	 tạo	 lực	 nâng	 cho	
cánh	ngầm.	

Hình 5. Phân bố áp suất động hình chiếu cạnh  

          Quá	trình	di	chuyển	dưới	mặt	thoáng	của	

cánh	ngầm	tạo	ra	cùng	sóng	 trên	mặt	 thoáng,	

đồng	thời	chất	lỏng	cũng	bao	trùm	lên	phần	gốc	

cánh	trên	mặt	thoáng	do	quá	trình	tăng	áp	suất	

tại	vùng	chất	lỏng	tương	tác	giữa	gốc	cánh	và	

dòng	chảy,	như	được	thể	hiện	trong	Hình	6.		

	 Dưới	 tác	dụng	của	áp	 lực	và	 lực	nhớt	

của	 dòng	 chảy,	 cánh	 ngầm	 sẽ	 bị	 biến	 dạng.	

Ứng	suất	phát	sinh	trong	cánh	là	một	thông	số	

quan	trọng	để	đánh	giá	độ	bền	của	cánh.	Hình	

7,	thể	hiện	phân	bố	ứng	suất	và	biến	dạng	của	

cánh	dưới	tác	dụng	của	lực	do	dòng	chảy	gây	

ra.	Như	vậy,	có	thể	thấy,	ứng	suất	lớn	nhất	xuất	

hiện	ở	vùng	giữa	lưng	profile	sát	gốc	cánh,	với	

giá	trị	8.2e6pas,	điều	này	phù	hợp	với	trạng	thái	

chịu	lực	uốn	của	cánh.	Chuyển	vị	lớn	nhất,	do	

đó,	xảy	ra	ở	đầu	mút	cánh	với	giá	trị	1.45mm.

 

Hình 6. Phân bố mặt thoáng hình chiếu cạnh
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Hình 7. Phân bố ứng suất và biến dạng của cánh ngầm

	 Nhằm	khảo	sát	tương	tác	của	cánh	với	dòng	chảy	tại	các	vận	tốc	làm	việc	khác	nhau	của	tàu,	
chương	trình	mô	phỏng	được	thực	hiện	cho	8	vận	tốc	khác	nhau	của	tàu.	Kết	quả	về	lực	cản,	lực	
nâng,	ứng	suất	lớn	nhất	và	biến	dạng	lớn	nhất	được	hiển	thị	trong	bảng	2.	Như	vậy,	biến	dạng	và	
ứng	suất	của	cánh	tỉ	lệ	thuận	với	vận	tốc	tàu.	Ở	vận	tốc	tàu	34	Knot,	biến	dạng	đạt	giá	trị	lớn	nhất	
bằng	1.99mm,	ở	biến	dạng	này,	biên	dạng	vận	vốc	quanh	cánh	đã	có	thể	bị	thay	đổi	nhưng	chưa	đủ	
lớn	để	tạo	nên	hiện	tượng	rung	lắc	đầu	cánh.	

Bảng 2. Kết quả mô phỏng số đạt được tại các vận tốc khác nhau: 
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3.2. So sánh lực nâng giữa kết quả mô phỏng 
với tính toán lý thuyết

	 Nhằm	đánh	kết	quả	tính	toán	mô	phỏng,	
lực	nâng	tác	dụng	lên	cánh	tại	các	vận	tốc	khác	
nhau	được	biểu	thị	so	sánh	với	giá	trị	tính	toán	
bằng	 các	 công	 thức	 lý	 thuyết	 như	 trong	 hình	
8.	Ta	thấy,	giá	trị	 lực	nâng	tính	toán	bằng	mô	
phỏng	cao	hơn	giá	trị	tính	toán	bằng	lý	thuyết	
khoảng	20%,	sự	khác	biệt	này	là	do	vai	trò	của	
mặt	thoáng	đã	được	tính	tới	trong	mô	hình	mô	
phỏng,	 trong	 khi	 ảnh	 hưởng	 của	mặt	 thoáng,	
chiều	sâu	của	cánh	so	với	mặt	thoáng	đã	không	
được	tính	tới	trong	công	thức	lý	thuyết.

 
Hình 8. So sánh lực nâng tính toán lý thuyết 

và mô phỏng

4. KẾT LUẬN

	 Từ	kết	quả	mô	phỏng,	ta	nhận	thấy,	các	
thành	 phần	 như	 lực	 nâng,	 lực	 cản,	 ứng	 suất,	
biến	dạng	tăng	đồng	biến	theo	vận	tốc;	giá	trị	
lực	 nâng	 tại	 các	 trường	 hợp	 vận	 tốc	 lớn	 hơn	
kết	quả	tính	toán	lý	thuyết;	giá	trị	lực	cản	nhỏ	
không	 ảnh	 hưởng	 nhiều	 tới	 lực	 cản	 của	 thân	
tàu;	 giá	 trị	 ứng	 suất	 và	biên	dạng	 tại	 vận	 tốc	
khai	thác	lớn	nhất	của	tàu	nằm	trong	giới	hạn	
cho	phép	của	vật	liệu	chế	tạo	cánh.	Các	kết	quả	
mô	 phỏng	 nhận	 được	 có	 thể	 dùng	 trong	 tính	
toán	thiết	kế	các	loại	tàu	cánh	ngầm	thực	tế.
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ẢNH HƯỞNG TÍCH HỢP CỦA VẬN TỐC XE VÀ TẦN SỐ ĐÁNH LÁI 
ĐẾN ỔN ĐỊNH CỦA ĐOÀN XE SƠ MI RƠ MOÓC KHI CHUYỂN LÀN 

ĐƯỜNG ĐƠN

INTERGRATED	EFFECTS	OF	LONGITUDINAL	VELOCITY	AND	STEERING	
FREQUENCY	ON	THE	YAW	STABILITY	OF	TRACTOR	SEMITRAILER	VEHICLE	

WHILE	SINGLE	LANE	CHANGE	MANUEVER

Nguyễn Tiến Dũng1, Lê Quang Thắng2, Nguyễn Thị Nam2

1Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội
2Trường	Đại	học	Công	nghệ	Giao	thông	Vận	tải

TÓM TẮT

 Chuyển làn đường là quá trình di chuyển thường gặp trong điều kiện mật độ phương tiện 
di chuyển cao như ở Việt Nam. Bài báo trình bày ảnh hưởng của các thông số điều khiển người lái 
đến sự ổn định chuyển làn đường bằng mô hình động lực học đoàn xe sơ mi rơ moóc. Mô hình được 
thiết lập theo phương pháp hệ nhiều vật và hệ phương trình Newton-Euler. Mô hình được sử dụng 
để đánh giá sự ảnh hưởng tích hợp của tần số đánh lái và vận tốc xe đến ổn định chuyển động của 
đoàn xe sơ mi rơ moóc khi chuyển làn đường. Kết quả của bài báo có thể làm cơ sở để xác định 
vùng chuyển làn đường an toàn.

 Từ khóa: Đoàn xe sơ mi rơ moóc; Chuyển làn đường đơn; Tích hợp; Vận tốc xe; Tần số 
đánh lái.

ABSTRACT

 Lane change is a common motion process in the high density of vehicles in Vietnam. This 
paper presents intergrated effects of driver’s control parameters on the stable of lane change 
of tractor semitrailer vehicle by the vehicle dynamic model. This model  is developed based on 
Multibody System method and Newton-Euler Equations. This model is applied to evaluate the 
intergrated effects of longitudinal velocity and steering frequency on stability of tractor semi-trailer 
vehicle while single lane change process. The result of paper is can be a basis to determine the lane 
change safety region. 

 Keywords: Tractor semitrailer vehicle; Single lane change; Intergrated; Longitudinal 
velocity; Steering frequency.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Để	nâng	cao	công	suất	vận	chuyển	trên	
một	đơn	vị	công	suất	động	cơ,	với	sự	phát	triển	
của	hệ	thống	giao	thông,	các	nước	Tây	Âu,	Mỹ	
và	Nhật	Bản	đã	thiết	kế	nhiều	loại	đoàn	xe	với	
kích	thước	và	khối	lượng	lớn.	Ở	Việt	Nam	hiện	
nay,	số	lượng	đoàn	xe	chủ	yếu	là	đoàn	xe	sơ	mi	
rơ	moóc	(ĐXSMRM)	phát	triển	rất	nhanh.	Tuy	
nhiên,	với	kích	 thước	và	 tải	 trọng	 lớn,	khi	di	
chuyển	ĐXSMRM	thường	dễ	bị	mất	ổn	định.	
Đây	 là	một	 trong	các	nguyên	nhân	chính	gây	
ra	 các	 tai	 nạn.	Tai	 nạn	 giao	 thông	xảy	 ra	 đối	
với	ĐXSMRM	có	thể	bởi	nhiều	nguyên	nhân,	
trong	đó,	chủ	yếu	là	do	mất	ổn	định	khi	phanh,	
khi	 vượt	 xe,	 tránh	 chướng	ngại	 vật,	 khi	 chạy	
trên	đường	có	hệ	số	bám	thấp	hoặc	khi	đoàn	xe	
chuyển	hướng.	Theo	thống	kê	của	Ủy	ban	An	
toàn	Giao	 thông	quốc	gia	năm	2016,	cả	nước	
xảy	ra	21.589	vụ	tai	nạn	giao	thông,	làm	8.685	
người	chết	và	19.280	người	bị	thương	[1].

Hình 1. Sơ đồ các dạng mất ổn định ngang 
ĐXSMRM

	 Hành	lang	chuyển	động	của	đoàn	xe	là	
yếu	tố	quan	trọng	khi	thiết	kế	đường.	Mỗi	làn	
đường	thường	được	quy	định	độ	rộng	theo	tiêu	

chuẩn	của	hệ	thống	giao	thông	như	tiêu	chuẩn	
làn	đường	ô	tô	[2].	Sự	quy	định	làn	đường	và	
mật	độ	phương	tiện	giao	thông	ngày	một	tăng,	
dẫn	đến	người	lái	khi	điều	khiển	xe	thường	phải	
điều	khiển	để	xe	luôn	nằm	trong	làn	đường	an	
toàn.	Khi	chuyển	làn	đường,	biên	độ	góc	quay	
bánh	xe	dẫn	hướng,	 tần	 số	góc	quay	bánh	xe	
dẫn	hướng,	vận	 tốc	xe	không	phù	hợp	có	 thể	
dẫn	đến	vi	phạm	làn	đường.	Chuyển	làn	đường	
không	đảm	bảo	khi	xe	bị	vi	phạm	trong	(một	
phần	của	xe	vẫn	nằm	ở	làn	đường	ban	đầu),	vi	
phạm	ngoài	 (vẫn	 còn	 phần	 xe	 nằm	ngoài	 làn	
đường	 mong	 muốn)	 [3].	 Vi	 phạm	 làn	 đường	
là	 một	 trong	 các	 nguyên	 nhân	 có	 thể	 gây	 ra	
hiện	tượng	va	chạm	với	các	phương	tiện	khác	
hoặc	thành	lề	đường,	dẫn	đến	xe	bị	lật	do	vấp	
(Tripped	Rollover)	hoặc	bị	lệch	hướng	chuyển	
động,	hoặc	gập	thân	xe	(Jackknife).	Rusi	Rusev	
[4]	đã	nghiên	cứu	xây	dựng	mô	hình	động	lực	
học	nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	vận	tốc	xe	đến	
ổn	định	ĐXSMRM	khi	chuyển	làn	đường.	Từ	
đó,	đề	xuất	thuật	toán	điều	khiển	bán	tích	cực	
nhằm	 tăng	 tính	ổn	định	 chuyển	động	với	 các	
trạng	thái	chuyển	động	khác	nhau.

	 Người	lái	thường	xuyên	phải	điều	khiển	
tích	hợp	 (phanh,	ga,	 lái)	để	xe	có	 thể	chuyển	
làn	 đường	 như	 mong	 muốn.	 Bài	 báo	 nghiên	
cứu	ảnh	hưởng	tích	hợp	của	hai	thông	số	là	vận	
tốc	xe	và	tần	số	đánh	lái	đến	chuyển	làn	đường	
trong	điều	kiện	đường	có	hệ	số	bám	thấp	bằng	
mô	hình	động	lực	học.	Kết	quả	của	bài	báo	có	
thể	được	sử	dụng	để	đề	xuất	vùng	điều	khiển	
cho	người	lái	và	thiết	kế	các	hệ	thống	ổn	định	
của	ĐXSMRM	khi	chuyển	làn	đường.
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2. MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC ĐXSMRM

 
Hình 2. Mô hình động lực học ĐXSMRM 

trong mặt phẳng đường

	 Sử	dụng	phương	pháp	hệ	nhiều	vật	để	
thiết	 lập	 mô	 hình	 chuyển	 động	 của	 xe	 trong	
trong	 hệ	 quy	 chiếu	 đường	 cố	 định.	 Phương	
pháp	dựa	trên	việc	tách	các	phần	cấu	trúc	riêng	
thông	qua	các	điểm	liên	kết.	Với	mỗi	phần	tách	
cấu	trúc,	dùng	phương	trình	Newton-Euler	[5]	
có	 thể	 thiết	 lập	 phương	 trình	 mô	 tả	 chuyển	
động.	 ĐXSMRM	 được	 tách	 thành	 hai	 phần	
tương	ứng	với	hai	hệ	quy	chiếu	cục	bộ	là	C1x1y1 
ứng	với	xe	đầu	kéo	(XĐK)	và	C2x2y2	ứng	với	

sơ	mi	rơ	moóc	(SMRM)	đặt	tại	các	trọng	tâm	
như	Hình	2.	Từ	đó,	thành	lập	được	hệ	phương	
trình	mô	tả	chuyển	động	ĐXSMRM	trong	mặt	
phẳng	 đường	 được	 viết	 riêng	 cho	 từng	 phần.	
Hệ	phương	trình	mô	tả	chuyển	động	của	XĐK:

 

( )

1 1 1 1 1 x11 11 y11 11 x12 12 y12 12

x21 x22 kx1 wx1

1 1 1 1 1 y11 11 y11 11 x12 12 y12 12

y21 y22 wy1 ky1

z1 1 x12 12 y12 12 x11 1

M x My F cos F sin F cos F sin

F F F F
M y Mx F sin F cos F sin F sin

F F F F (1)

J F cos F sin F cos

− ψ = δ − δ + δ − δ

+ + − −
+ ψ = δ + δ + δ + δ

+ + + −

ψ = δ − δ − δ

 

 

 ( )
( ) ( )
( ) ( )

1 y11 11 1

x11 11 y11 11 x12 12 y12 12 1

x22 x21 2 y21 y22 2 ky1 k1 wy1 w1

F sin b

F sin F cos F sin F sin l

F F b F F l F l F l









  − δ 
  + δ + δ + δ + δ 
 + − − + + +

	 Hệ	 phương	 trình	 mô	 tả	 chuyển	 động	
SMRM:

 

( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2 2 kx2 x31 x32 x41 x42 wx2

2 1 2 1 2 ky2 y31 y32 y41 y42 wy2

z2 2 x32 x31 3 x42 x41 4 ky2 k2

y31 y32 3 y41 y42 4 wy2 w2

M x M y F F F F F F
M y M x F F F F F F

(2)J F F b F F b F l

F F l F F l F l

− ψ = + + + + −
 + ψ = + + + + +
 ψ = − + − +
 − + − + +

 

 



	 Các	ngoại	lực	và	mô	men	bên	trái	bao	
gồm:	Fkx1,	Fky1,	Fkx2,	Fky2	là	lực	liên	kết	tại	khớp	
nối	 được	 tính	 từ	 giả	 thiết	 khớp	 nối	 dạng	 lý	
tưởng	[6];	Fxij,	Fyij	là	các	lực	từ	đường	tác	dụng	
lên	bánh	xe	đàn	hồi	được	xác	định	qua	mô	hình	
lốp	phi	 tuyến	 sử	dụng	hàm	mẫu	Ammon	 [7];	
Fwx1,	Fwy1,	Fwx2,	Fwy2	là	các	lực	cản	khí	động;	b1,	
b2,	b3,	b4	là	vết	tiếp	xúc	tại	các	cầu	xe;	li,	lk1,	lk2 
là	 khoảng	 cách	 từ	 các	 trọng	 tâm	của	 từng	xe	
đến	các	cầu	xe	i	và	khớp	nối	tương	ứng;	lw1,	lw2	
là	khoảng	cách	từ	trọng	tâm	xe	đến	tâm	đặt	lực	
khí	động	tương	ứng.
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	 Khi	giải	được	các	hệ	phương	trình	(1)	
và	 (2),	 có	 thể	 xác	 định	 được	vị	 trí	 trọng	 tâm	
Cm(Xm,Ym)	của	từng	xe	(m	=	1:	XĐK;	m	=	2:	
SMRM),	 tọa	độ	các	điểm	giới	hạn	Pij	(Xij,Yij)	
(xem	Hình	2)	của	từng	xe	trong	hệ	quy	chiếu	
cố	định	như	sau:

 
m m m m m

m m m m m

i 1 j
ij m ij m ij m

i 1 j
ij m ij m ij m

X (x cos y sin )dt

Y (x sin y cos )dt
(3)

X X ( 1) L cos ( 1) B sin

Y Y ( 1) L sin ( 1) Bcos

−

−

 = ψ − ψ

 = ψ + ψ


= + − ψ + − ψ


= + − ψ + − ψ

∫
∫

 

 

	 Trong	đó:	 i	=	1;	2:	Các	vị	 trí	giới	hạn	
trước	và	sau	của	XĐK;	I	=	3;	4:	Các	vị	trí	giới	
hạn	trước	và	sau	của	SMRM;	j	=	1;	2:	Các	vị	
trí	 giới	 hạn	 trái	 và	 phải	 của	 từng	 vị	 trí	 i;	 Lij:	
Khoảng	cách	từ	trọng	tâm	Cm	đến	điểm	Pij	theo	
phương	dọc	xe;	Bij:	Khoảng	cách	từ	trọng	tâm	
Cm	đến	điểm	Pij	theo	phương	ngang	xe.

3. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

	 Các	thông	số	kết	cấu	được	xác	định	từ	
ĐXSMRM	gồm	XĐK	2	cầu	MAZ	543203-220	
và	SMRM	2	cầu	DV-CSKS-400NA	[8].	

	 Nghiên	cứu	khảo	sát	trạng	thái	chuyển	
làn	đường	đơn	với	các	vận	tốc	50km/h,	ở	góc	
lái	dạng	Sin	đơn	dạng	mở	[9]	biên	độ	góc	lái	
40,	với	tần	số	đánh	lái	f=1/Δt=0,4Hz	(thời	gian	
đánh	lái	một	chu	kỳ	Δt	bằng	2,5s)	như	hình	3.	

	 Lựa	 chọn	 đường	 phẳng	 cấp	 thiết	 kế	
III	 với	 bề	 rộng	 một	 làn	 đường	 là	 3,5m	 theo	
TCVN4054:	2005	[2]	với	hệ	số	bám	φxmax	bằng	
0,5.																																																																	

Hình 3. Quy luật đánh lái dạng Sin đơn khi 
chuyển làn đường

Hình 4. Quỹ đạo đoàn xe với v = 46 km/h

Hình 5. Quỹ đạo đoàn xe với v = 48 km/h

Hình 6. Quỹ đạo đoàn xe với v = 50 km/h
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Hình 7. Quỹ đạo đoàn xe với v = 52 km/h

Hình 8. Quỹ đạo đoàn xe với v = 54 km/h

Hình 9. Quỹ đạo đoàn xe với v = 56 km/h

	 Căn	cứ	vào	quỹ	đạo	chuyển	động	của	xe	

ở	các	mức	vận	tốc	khác	nhau	cho	thấy	khả	năng	

xe	 bị	 vi	 phạm	 làn	 đường	 trong	 (Understeer)	

khi	chuyển	làn	đường	với	vận	tốc	v	=	46	km/h	

(xem	Hình	4).	Khi	chuyển	làn	đường	ở	vận	tốc	

54	km/h	và	56	km/h	 thì	xe	sẽ	bị	vi	phạm	làn	

đường	 ngoài	 (Oversteer)	 (xem	Hình	 8	 và	 9).	

Khi	đó,	các	điểm	giới	hạn	trái	bị	vượt	ra	khỏi	

làn	đường	ngoài,	dẫn	đến	ĐXSMRM	có	thể	bị	

va	chạm	với	 thành,	 lề	đường...Cả	hai	dạng	vi	

phạm	này	đều	có	thể	dẫn	đến	xe	bị	lật.	Khảo	sát	

chỉ	ra	ba	mức	vận	tốc	là	48;	50;	52km/h	khi	đó	

ĐXSMRM	nằm	 trong	 làn	đường	mong	muốn	

khi	chuyển	làn	đường	(OK)	(xem	Hình	5,	6,	7).

Bảng 1. Ảnh hưởng của vận tốc xe và tần số đánh lái đến trạng thái chuyển làn đường:
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	 Ghi	chú:	U:	vi	phạm	trong;	OK:	không	
vi	phạm	làn	đường;	O:	Vi	phạm	ngoài.

	 Với	mỗi	vận	tốc	và	tần	số	đánh	lái,	có	
thể	xác	định	được	trạng	thái	ổn	định	tương	ứng	
(U:	Vi	 phạm	 trong;	 OK:	Không	 vi	 phạm	 làn	
đường;	O:	Vi	phạm	ngoài).	Mở	rộng	khảo	sát	
trong	một	vùng	vận	tốc	xe	[3]	và	tần	số	đánh	lái	
[10],	thu	được	kết	quả	là	Bảng	1	xác	định	các	
trạng	 thái	 chuyển	 làn	 đường	 của	 ĐXSMRM	
ứng	với	biên	độ	góc	lái	δA=	40.	Từ	bảng	1	nhận	
thấy,	trong	mỗi	vận	tốc	khảo	sát,	có	một	số	tốc	
độ	đánh	lái	đảm	bảo	xe	không	bị	vi	phạm	làn	
đường	cả	trong	và	ngoài.	Điều	đó,	thể	hiện	trên	
vùng	các	điểm	có	thể	chuyển	làn	đường	được	
(dấu	OK).	

4. KẾT LUẬN

	 Khi	chuyển	làn	đường,	người	lái	cần	có	
điều	khiển	 tích	hợp	phanh,	ga	và	 lái	 tùy	 theo	
trạng	thái	chuyển	động	thực	tế	của	xe.	Bài	báo	
đã	nghiên	cứu	ảnh	hưởng	tích	hợp	của	vận	tốc	
xe	và	tần	số	đánh	lái	đến	trạng	thái	chuyển	làn	
đường	của	đoàn	xe.	Một	mô	hình	động	lực	học	
hai	dãy	của	ĐXSMRM	bằng	phương	pháp	hệ	
nhiều	vật	và	hệ	phương	trình	Newton-Euler	đã	
được	trình	bày.	Khảo	sát	với	quy	luật	đánh	lái	
sin	 đơn	 cho	 các	 trạng	 thái	 chuyển	 làn	 đường	
đơn	theo	sự	ảnh	hưởng	của	vận	tốc	xe	và	tần	
số	đánh	lái.	Kết	quả	của	nghiên	cứu	này	có	thể	
làm	cơ	sở	để	thiết	kế	hệ	thống	lái	tự	động	khi	
chuyển	làn	đường	cho	đoàn	xe	sau	này.
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NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ SỰ HÌNH THÀNH TIẾNG ỒN                     
CÓ NGUỒN GỐC KHÍ ĐỘNG 

SIMULATION	RESEARCH	ON	THE	NOISE	ORIGINATING	FROM	
AERODYNAMICS

Hoàng Thị Kim Dung
Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Tiếng ồn có nguồn gốc khí động là tiếng ồn được tạo ra bởi sự chuyển động không ổn định 
của một chất khí và tương tác của nó với các bề mặt xung quanh. Trong bài báo này, tiếng ồn do sự 
chuyển động của dòng khí qua trụ tròn được nghiên cứu sử dụng phần mềm ANSYS FLUENT. Đầu 
tiên, sự chuyển động của dòng khí chuyển động qua trụ tròn được tính toán sử dụng bộ giải CFD 
trong phần mềm ANSYS FLUEN. Sau đó, mức áp âm được ước tính từ trường phân bố áp suất, kết 
quả của bài toán CFD, nhờ bộ giải biến đổi Fourrier nhanh trong phần mềm ANSYS FLUENT. 
Với tốc độ dòng khí 20m/s, mức áp âm hình thành nằm trong khoảng 20-60dB, dải này nằm trong 
ngưỡng nghe của tai người.

 Từ khóa: Tiếng ồn khí động; ANSYS FLUENT; Biến đổi Fourier nhanh FFT.

ABSTRACT

 The aerodynamic noise is referred to the noise generated by unsteady flow, which the turbulent 
flow is connected to the noise sources. In this paper, the noise caused by the movement of air flow 
through a cylinder was caried out by using ANSYS FLUENT software. First, the motion of the air 
moving through the cylinder was solved using the CFD solver in ANSYS FLUEN software. Then, the 
sound pressure level was estimated from the pressure distribution on and around the cylinder, the 
result of the CFD problem, using the fast Fourrier transform solver in ANSYS FLUENT software. 
With an air flow speed of 20m/s, the formed sound pressure level was in the range of 20-60dB, this 
range is within the hearing threshold of the human ear. 

 Keywords: Aerodynamic Noise; ANSYS FLUENT; Fast Fourier Transform FFT.

1. GIỚI THIỆU

	 Tiếng	 ồn	 là	 những	 âm	 thanh	 không	
mong	 muốn.	 Tiếng	 ồn	 tác	 động	 đến	 tai,	 sau	
đó	 tác	động	đến	hệ	 thần	kinh	 trung	ương,	 rồi	
đến	hệ	tim	mạch,	dạ	dày	và	các	cơ	quan	khác,	

sau	đó	mới	đến	cơ	quan	 thính	giác.	Tiếng	ồn	
gây	khó	 chịu	 cho	người	 nghe,	 ảnh	hưởng	 tới	
quá	trình	làm	việc	và	nghỉ	ngơi	của	con	người.	
Tác	động	của	tiếng	ồn	phụ	thuộc	vào	tần	số	và	
cường	độ	âm,	tần	số	lặp	lại	của	tiếng	ồn.
	 Trong	thực	tế,	tiếng	ồn	trên	các	phương	
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tiện	 giao	 thông,	 tiếng	 ồn	 phát	 sinh	 từ	 nhiều	
nguyên	nhân	khác	nhau	như	 tiếng	ồn	 cơ	khí,	
tiếng	ồn	phát	sinh	do	rung	ở	máy,	thiết	bị	hoặc	
do	va	đập	các	chi	tiết	của	chúng;	tiếng	ồn	khí	
động,	 tiếng	 ồn	 phát	 sinh	 trong	 các	 quá	 trình	
chuyển	 động	 của	 các	 chất	 khí	 hoặc	 của	 vật	
chuyển	động	trong	dòng	khí;	tiếng	ồn	điện	từ,	
tiếng	ồn	phát	sinh	do	dao	động	của	các	chi	tiết	
trong	thiết	bị	cơ	điện	chịu	ảnh	hưởng	của	lực	
điện	từ	biến	đổi;	hay	tiếng	ồn	thủy	động,	tiếng	
ồn	phát	sinh	trong	các	quá	trình	chuyển	động	
của	 chất	 lỏng…Tiếng	 ồn	 có	 nguồn	 gốc	 khí	
động	trên	các	phương	tiện	giao	thông	xuất	hiện	
ở	rất	nhiều	vị	 trí	khác	nhau	trên	phương	tiện.	
Nó	có	thể	là	do	sự	hình	thành	của	cấu	trúc	rối,	
do	áp	suất	bề	mặt	hay	do	rung	động	bề	mặt	khi	
có	dòng	chảy	đi	qua	vật	thể	[1-5].	Tuy	nhiên,	
đây	là	những	kết	quả	nghiên	cứu	ban	đầu	về	lý	
thuyết	này.	Vì	vậy,	trong	bài	báo	này,	ta	sẽ	thực	
hiện	bài	toán	mô	phỏng	đơn	giản	nhất	để	có	thể	
hiểu	được	cơ	chế	hình	thành	của	tiếng	ồn	khí	
động.	Đó	là	dòng	khí	chảy	qua	trụ	trong	đường	
kính	10mm	với	vận	tốc	20m/s	[2].

	 Phần	mềm	ANSYS	FLUENT	được	sử	
dụng	để	giải	quyết	bài	toán	mô	phỏng	này.	Đặc	
tính	 của	 dòng	 khí	 chảy	 qua	 trụ	 tròn	 đầu	 tiên	
được	giải	quyết	để	tìm	trường	phân	bố	áp	suất	
dùng	bộ	giải	tính	toán	động	lực	học	dòng	chảy	
CFD.	Sau	đó,	bộ	giải	biến	đổi	Fourrier	nhanh	
được	áp	dụng	để	chuyển	đổi	trường	áp	suất	này	
thành	mức	áp	suất	âm	[1-5].

2. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ
2.1. Cơ sở lý thuyết

	 Âm	khí	động	được	tính	toán	dựa	trên	lý	
thuyết	Lighthill	[1].	Lighthill	dựa	trên	phương	
trình	 liên	 tục	và	phương	 trình	động	 lượng	để	
đưa	 ra	phương	 trình	sóng	 truyền	 trong	không	
khí	(3).	Phương	trình	liên	tục	và	phương	trình	
động	lượng	được	trình	bày	dưới	đây:

 ( ) 0i
i

u
t x
ρ ρ∂ ∂
+ =

∂ ∂ 																					(1)

 
( ) ( ) 0i i j ij

j

u u u p
t x
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+ + =
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	 Trong	đó:	ρ	là	khối	lượng	riêng;	ui,	uj	là	
các	vận	tốc	thành	phần;	xi,	xj	là	tọa	độ	Đề-các;	
pij	là	ứng	suất	nén	và	được	tính		theo	công	thức	
sau:
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	 Trong	đó:	p	 là	áp	suất	 tĩnh;	δij	 là	hàm	
Kronecker's	delta;	μ	là	độ	nhớt	động	học;	τij	là	
tensor	ứng	suất	nhớt.

	 Đạo	 hàm	 theo	 thời	 gian	 phương	 trình	
(1)	 rồi	 trừ	 cho	đạo	 hàm	 theo	 không	gian	 của	
phương	 trình	 (2)	 ta	 nhận	 được	 phương	 trình	
Lightill	như	sau:
      
 22 2
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	 Trong	đó,	co	là	vận	tốc	âm	thanh;	Tij	là	
ứng	suất	Lightill:
        

 ( )2
ij 0ij i j ijT u u p cρ τ ρ δ= − + − 																(6)

 Vế	trái	của	phương	trình	(5)	biểu	thị	sự	
hỗn	loạn	của	các	phân	tử	không	khí	theo	thời	
gian	và	không	gian,	trong	khi	bên	phải	biểu	thị	
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nguyên	nhân	của	sự	nhiễu	động	của	dòng	chảy.
Phương	trình	(5)	có	nghiệm	như	sau	theo	Caridi	
[2]:
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	 													(7)

	 Trong	đó,	r	là	khoảng	cách	giữa	nguồn	
và	điểm	quan	sát.	Nó	đại	diện	cho	thời	gian	mà	
các	nguồn	phát	ra	sóng	âm	thanh	sẽ	đến	vị	trí	
quan	sát	tại	thời	điểm	t.	Phương	trình	này	cho	
thấy	rằng	âm	thanh	được	tạo	ra	bởi	biến	động	
tương	 đương	 với	 sự	 phân	 phối	 lực	 căng	 bởi	
tensor	ứng	suất	Lighthill.

2.2. Mô hình tính toán

	 Bài	báo	thực	hiện	mô	phỏng	dòng	qua	
trụ	với	vận	tốc	dòng	vào	là	20m/s.	Trụ	có	bán	
đường	kính	là	10mm,	khoảng	cách	từ	inlet	đến	
tâm	trụ	bằng	10	lần	đường	kính,	từ	tâm	trụ	đến	
cửa	ra	là	20	lần	đường	kính	trụ.	Khoảng	cách	
từ	tường	trên	và	tường	dưới	đế	tâm	trụ	là	10	lần	
đường	 kính	 (Hình	 1).	Mô	 hình	 tính	 toán	 này	
được	chia	lưới	có	cấu	trúc	như	thể	hiện	trong	
Hình	2.

Hình 1. Mô hình 3D của UAV

 
Hình 2. Mô hình bài toán

	 Mô	hình	rối	k-ω	SST	được	lựa	chọn	để	
giải	bài	 toán	khí	động	dòng	qua	 trụ	 tròn.	Mô	
hình	rối	này	kết	hợp	được	ưu	điểm	tính	toán	sát	
thành	tốt	của	mô	hình	rối	k-ω	tiêu	chuẩn	và	ưu	
điểm	về	sự	ổn	định	và	hội	tụ	của	mô	hình	rối	
k-ε	tiêu	chuẩn.	

	 Bài	 toán	 nghiên	 cứu	 là	 bài	 toán	 dòng	
không	 dừng,	 phụ	 thuộc	 vào	 thời	 gian	 nên	
bước	thời	gian	lựa	chọn	cho	bài	toán	này	là	∆t	
=	 3,7*10-5	s	 theo	 [2].	Tại	mỗi	 bước	 thời	 gian	
ta	 thu	 được	một	 tín	 hiệu	 rời	 rạc	 là	 giá	 trị	 áp	
suất.	Với	2000	bước	thời	gian,	tương	ứng	với	
0,074s,	công	cụ	FFT	trong	phần	mềm	ANSYS	
FLUENT	thực	hiện	phép	biến	đổi	ngược	để	tìm	
được	mức	áp	âm.

3. KẾT QUẢ
3.1. Phân bố áp suất

	 Phân	bố	 áp	 suất	 của	dòng	khí	 qua	 trụ	
được	khảo	sát	ở	các	vị	trí	khác	nhau	và	tại	các	
thời	 điểm	khác	nhau	 (Hình	3).	Qua	quan	 sát,	
ta	có	thể	nhận	thấy,	phía	sau	trụ	có	sự	biến	đổi	
mạnh	của	áp	suất.	Qua	mỗi	thời	điểm,	áp	suất	
cũng	sẽ	thay	đổi.	Sự	thay	đổi	áp	suất	mạnh	nhất	
phía	sau	 trụ.	Như	vậy,	có	 thể	dự	đoán,	ở	một	
điểm	càng	gần	với	trụ,	sự	thay	đổi	áp	suất	sẽ	tác	
dụng	lên	màng	nhĩ	và	gây	cảm	giác	âm.
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3.2. Mức áp âm

	 Ở	phần	này,	ta	chọn	bốn	điểm	để	khảo	
sát	 âm	 thanh	 gồm	một	 điểm	 ở	 đầu	 vào,	một	
điểm	ở	đầu	ra	và	hai	điểm	trên/dưới	trụ	với	vị	
trí	và	tọa	độ	được	trình	bày	trong	Hình	4.	Mục	

đích	lựa	chọn	các	điểm	khảo	sát	này	là	để	xem	
sự	 hình	 thành	 của	 âm	 thanh	 do	 sự	 tương	 tác	
giữa	dòng	khí	và	vật	thể,	nếu	xem	trụ	tròn	như	
một	phương	tiện	giao	thông	(ô	tô,	xe	máy,	máy	
bay...),	sẽ	lớn	hay	bé	khi	ở	xung	quanh	vật	thể	
chuyển	động.

Hình 4. Các điểm khảo sát tiếng ồn

 

Hình 5. Biểu đồ áp suất tại các điểm khảo sát

 
Hình 6. Biểu đồ mức cường độ âm tại các 

điểm khảo sát

	 Áp	suất	tại	các	điểm	khảo	sát	bắt	đầu	ổn	
định	từ	giây	hội	tụ	dần	về	một	giá	trị	ổn	định	
ở	0,0259	s,	hay	bước	thời	gian	700.	Áp	suất	tại	
các	điểm	1,	2	và	3	xấp	xỉ	nhau	trong	khi	áp	suất	
tại	điểm	4	là	lớn	nhất	do	điểm	4	nằm	ngay	sau	
trụ	 tròn.	Điều	này,	khẳng	định	 lại	kết	 luận	áp	
suất	biến	đổi	nhiều	sau	trụ	ở	phần	trên.	Chính	
sự	biến	đổi	áp	suất	này	là	nguyên	nhân	gây	ra	
tiếng	ồn	[2].	

	 Từ	số	liệu	về	áp	suất,	ta	tính	được	kết	
quả	về	mức	áp	suất	âm	tại	bốn	điểm	khảo	sát	
như	 trình	bày	 trong	Hình	6.	Mức	 áp	 suất	 âm	
trung	 bình	 tính	 được	 nằm	 trong	 khoảng	 từ	
20	 đến	 60	 dB.	Mức	 áp	 âm	 hình	 thành	 do	 sự	
tương	tác	giữa	dòng	khí	với	trụ	tròn	nằm		trong	
ngưỡng	nghe	của	con	người	(khoảng	từ	0	đến	
140	dB).	Như	vậy,	âm	thanh	có	nguồn	gốc	khí	
động	được	 tạo	 ra,	và	con	người	hoàn	 toàn	có	
thể	nghe	 thấy.	Do	đó,	 loại	 tiếng	ồn	này	hoàn	
toàn	có	ảnh	hưởng	đến	con	người,	cũng	như	đời	
sống	xã	hội.	
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4. KẾT LUẬN

	 Phần	mềm	ANSYS	FLUENT	được	sử	
dụng	để	giải	quyết	bài	 toán	âm	khí	động	của	
dòng	qua	trụ	tròn.	Các	kết	quả	chính	được	tổng	
hợp	sau	đây:
	 -	Áp	suất	dòng	chảy	sau	trụ	biến	động	
mạnh	nhất;
	 -	 Mức	 áp	 âm	 nhận	 được	 nằm	 trong	
ngưỡng	nghe	của	tai	người	trong	khoảng	từ	20	
đến	60dB;
	 -	Sự	biến	động	của	áp	suất	hình	thành	
âm	thanh.	
	 Trong	thời	gian	tới,	để	nghiên	cứu	giảm	
tiếng	ồn	khí	động,	việc	đầu	tiên	ta	chú	ý	đến	là	
cải	thiện	hình	dạng	khí	động	của	vật	thể.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG KHÍ NITƠ ĐẾN 
ĐẶC TÍNH LỚP MÀNG CỨNG TiN CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP PHÚN XẠ DC

RESEARCHING	THE	EFFECT	OF	NITROGEN	CONTENT	ON	THE	
CHARACTERISTICS	OF	TiN	HARD	COATING	MADE	BY	DC	SPUTTERING

Trần Văn Đua,  Phạm Đức Cường, Phạm Văn Đông,
Nguyễn Xuân Chung,  Nguyễn Quang Định

Trường	Đại	học	Công	nghiệp	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Màng cứng TiN thường được sử dụng để bảo vệ bề mặt khỏi sự cào xước và mài mòn, giảm 
ma sát, chống bám dính, tăng tuổi thọ làm việc của chi tiết và dụng cụ. Đặc tính của lớp màng TiN 
được quyết định bởi phương pháp và các tham số công nghệ trong quá trình tạo màng. Nội dung 
của bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng khí Nitơ đến hình thái học, thành phần 
hóa học, chiều dày và độ cứng của màng cứng TiN được chế tạo bằng phương pháp phún xạ DC 
trên nền thép gió P18.

 Từ khóa: Màng cứng; PVD; TiN. 

ABSTRACT

 TiN hard films are often used to protect surfaces from scratches and abrasion, reduce friction, 
prevent adhesion, and increase working life of parts and tools. The properties of the TiN hard 
coating are determined by the method and technological parameters in the film forming process. 
The content of the article studies the influence of nitrogen gas flow on the morphology, chemical 
composition, thickness and hardness of TiN hard films fabricated by DC sputtering method on P18 
high-speed steel.

 Keywords: Hard coating; PVD; TiN. 

1. GIỚI THIỆU 

	 Trên	thế	giới,	các	lớp	màng	cứng	(chiều	
dày	đo	bằng	nanomét	hoặc	micromét)	bảo	vệ	
bề	mặt	cho	các	dụng	cụ	của	quá	trình	gia	công	
cơ	khí	như	dụng	cụ	cắt	gọt,	dụng	cụ	tạo	hình,	
các	 loại	khuôn	gia	công	áp	 lực…	nhằm	giảm	
sự	mài	mòn	và	cào	xước,	tăng	độ	bền	và	tuổi	

thọ	dụng	cụ.	Các	nước	hàng	đầu	về	khoa	học	
công	nghệ,	như:	Mỹ,	Nhật	Bản,	Đức,	hay	Hàn	
Quốc	đã,	 đang	và	 tiếp	 tục	đầu	 tư	nghiên	 cứu	
chế	tạo	các	loại	lớp	màng	cứng	và	vật	liệu	với	
tính	 năng	 siêu	 việt	 dùng	 trong	 các	 ứng	 dụng	
đặc	biệt	trong	công	nghiệp	vũ	trụ,	quốc	phòng.	
Bên	cạnh	đó,	các	nước	trong	khu	vực	như	Đài	
Loan,	Trung	Quốc,	hay	Thái	lan	cũng	đầu	tư	
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mạnh	mẽ	vào	công	nghệ	bề	mặt,	 trong	đó	có	
chế	tạo	các	loại	lớp	màng	cứng	bảo	vệ	bề	mặt	
và	đạt	được	những	thành	tựu	đáng	khích	lệ.	Có	
thể	ví	dụ	như	công	ty	TNHH	Fujilloy	của	Thái	
Lan,	Công	ty	Zhejiang	Huijin	của	Trung	Quốc	
đã	chế	tạo	thành	công	và	thương	mại	hóa	một	
số	loại	lớp	màng	cứng.	

	 PVD	 là	 thuật	 ngữ	 chung	 dùng	 để	 chỉ	
công	nghệ	chế	tạo	các	lớp	màng	cứng	bằng	lắng	
đọng	vật	 liệu	ở	pha	hơi	 lên	bề	mặt	mẫu	hoặc	
chi	tiết	trong	môi	trường	chân	không	bằng	quá	
trình	vật	lý.	Công	nghệ	PVD	được	sử	dụng	trên	
30	năm	nay	và	ngày	càng	được	ứng	dụng	rộng	
rãi	để	tạo	các	lớp	màng	cứng	bảo	vệ	bề	mặt	chi	
tiết	và	dụng	cụ.	Quá	trình	PVD	bao	gồm	ba	giai	
đoạn	chính:	Bay	hơi	 tách	hoặc	lấy	vật	 liệu	 từ	
bia	hay	đích;	Chuyên	chở:	Di	chuyển	vật	liệu	
tới	bề	mặt	cần	phủ;	Lắng	đọng:	Tạo	lớp	màng	
lên	bề	mặt	mẫu	phủ.	

	 Trong	 các	 loại	màng	 cứng	 đang	 được	
nghiên	 cứu	 và	 sử	 dụng	 rộng	 rãi,	 màng	 cứng	
TiN	có	các	đặc	điểm	như	độ	cứng	cao	(khoảng	
1700-2100	HV),	 hệ	 số	ma	 sát	 nhỏ,	 khả	 năng	
chịu	 nhiệt	 tốt	 (làm	 việc	 ổn	 định	 tới	 nhiệt	 độ	
6000C),	 khả	năng	 chịu	mài	mòn	và	 cào	xước		
tốt,	khả	năng	bám	dính	rất	mạnh	tạo	ra	liên	kết	
phân	tử	với	vật	liệu	nền,	có	thể	dùng	để	phủ	lên	
rất	nhiều	loại	vật	liệu	nền	khác	nhau	[1-4].	Nhờ	
những	ưu	điểm	 trên,	màng	cứng	TiN	có	 tiềm	
năng	 được	 ứng	 dụng	 để	 phủ	 lên	 dụng	 cụ	 cắt	
gọt,	khuôn	dập	kim	loại…

	 Đặc	 tính	 của	 lớp	 phủ	 phụ	 thuộc	 chủ	
yếu	 vào	 phương	 pháp	 và	 các	 thông	 số	 công	
nghệ	trong	quá	trình	tạo	màng	[1].	Đã	có	nhiều	
công	trình	nghiên	cứu	đặc	tính	của	màng	cứng	
TiN	được	chế	 tạo	bằng	kỹ	 thuật	PVD,	 trong	
đó,	phương	pháp	phún	xạ	DC	 thuộc	phương	
pháp	tạo	phủ	hợp	chất	bằng	phủ	vật	lý	trong	
môi	trường	plasma	(PVD)	không	đòi	hỏi	quá	

cao	về	độ	chân	không,	có	thể	điều	khiển	được																															

quá	trình	làm	việc,	nhiệt	độ	trong	quá	trình	phủ	
thấp,	 năng	 lượng	 ion	 trong	 plasma	 cao,	 hiệu	
suất	lắng	đọng	cao	phù	hợp	để	tạo	lớp	phủ	cứng	
TiN	 trên	bề	mặt	mẫu	 thép	P18.	Trong	nghiên	
cứu	này,	nhóm	tác	giả	đã	tiến	hành	chế	tạo	các	
mẫu	từ	thép	P18,	phủ	lớp	màng	cứng	TiN	bằng	
phương	pháp	phún	xạ	DC	với	hàm	lượng	khí	
Nitơ	thay	đổi,	sau	đó,	đánh	giá	các	đặc	tính	của	
lớp	màng	cứng	TiN	đã	phủ	trên	mẫu.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ chế phún xạ xung DC

	 Đặt	 điện	 áp	 DC	 giữa	 Catốt	 và	 Anốt	
(hình	 1),	 các	 ion	 năng	 lượng	 cao	Ar+	 trong	
trường	plasma	bắn	phá	bề	mặt	bia	Titan	“lấy”	
ra	các	phần	tử	vật	liệu	của	bia.	Các	nguyên	tử	
Ti	sau	khi	tách	khỏi	bia	và	va	chạm	với	các	ion	
khác	trong	môi	trường	plasma	trở	thành	những	
ion	Ti	chuyển	động	về	phía	đế,	trong	quá	trình	
vận	 chuyển	 kết	 hợp	 với	 các	 ion	 của	 khí	 nitơ	
lắng	đọng	lên	đế	tạo	thành	lớp	phủ	TiN.

Hình 1. Cơ chế phún xạ DC
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Hình 2. Mẫu thép P18

2.2. Mẫu phục vụ nghiên cứu thực nghiệm

	 Lớp	phủ	TiN	được	phủ	 trên	mẫu	 thép	
P18	 (hình	2).	Mẫu	 thép	 	phủ	 là	 thép	P18	với	
kích	 thước:	 	 15	x	L5mm,	được	nhiệt	 luyện	
đạt	độ	cứng	trong	khoảng	(58÷60)	HRC,	được	
mài	(hình	3)	và	đánh	bóng	(hình	4)	đạt	độ	nhám	
của	bề	mặt	Ra	<	0.02	µm.

Hình 3. Ảnh chụp bề mặt mẫu sau khi mài

Hình 4.  Ảnh chụp bề mặt mẫu sau khi đánh 
bóng

2.3. Tạo màng TiN trên mẫu 

   
       Hình  5. Ảnh chụp thiết bị Univex 400

 
Hình 6. Ảnh chụp hình ảnh bia gắn trên súng

	 Quá	 trình	 lắng	 đọng	 màng	 cứng	 TiN	
trên	mẫu	bằng	phương	pháp	phún	xạ	DC	được	
thực	hiện	trên	thiết	bị	phún	xạ	Univex	400	tại	
Trường	 Đại	 học	 Công	 nghiệp	 Hà	 Nội	 (hình	
5),	 với	 buồng	 chân	 không	 có	 kích	 thước	 420	
x	420	x	550mm,	hệ	bơm	chân	không	sử	dụng	
bơm	cơ	học	và	bơm	khuyếch	tán.	Đầu	phún	xạ	
magnetron	 lắp	bia	Titan	 (99,99%)	kích	 thước	
2	 inch	 (hình	 6).	 Khí	 công	 tác	 sử	 dụng	 gồm	
hai	loại:	Ar	99.99%,	và	N2	99.99%	được	điều	
khiển	 biến	 thiên	 trong	 khoảng	 0	 –	 99	 sccm.	
Nguồn	điện	áp	DC	1.000V,	công	suất	2	kW.	Bộ	
điều	khiển	nhiệt	độ	đế	biến	thiên	trong	khoảng	
0	–	300oC,	với	 tốc	độ	quay	của	đế	biến	 thiên	
trong	khoảng	0	–	20	vòng/phút.	Các	thông	số	
tạo	lớp	phủ	TiN	trên	mẫu	được	thực	hiện	theo	
bảng	1	[2,	3].	
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Bảng 1. Các tham số tạo màng cứng TiN:

	 Trước	khi	tạo	màng,	mẫu	thép	được	xử	
lý	làm	sạch	bề	mặt	bằng	hóa	chất	theo	một	quy	
trình	nghiêm	ngặt,	đảm	bảo	màng	tạo	được	có	
thể	bám	dính	tốt	trên	bề	mặt	[5].

2.4. Phương pháp đánh giá  đặc tính mài 
mòn của lớp phủ
a) Phương pháp xác định thành phần hóa học

	 Để	 xác	 định	 thành	 phần	 hóa	 học	 của	
lớp	 phủ,	 theo	 các	 nghiên	 cứu	 [1]	 đã	 sử	 dụng	
phương	 pháp	 phổ	 tán	 xạ	 năng	 lượng	 tia	 X	
(EDX).	Nguyên	lý	của		phương	pháp	EDX	như	
sau:
	 Phổ	 tán	xạ	năng	 lượng	 tia	X	(hình	7),	
hay	phổ	tán	xạ	năng	lượng	là	kỹ	thuật	phân	tích	
thành	phần	hóa	học	của	vật	 rắn	dựa	vào	việc	
ghi	lại	phổ	tia	X	phát	ra	từ	vật	rắn	do	tương	tác	
với	các	bức	xạ	(mà	chủ	yếu	là	chùm	điện	tử	có	
năng	lượng	cao	trong	các	kính	hiển	vi	điện	tử).	

Kỹ	 thuật	EDX	chủ	yếu	được	 thực	hiện	 trong	
thiết	bị	kính	hiển	vi	điện	 tử	ở	đó,	 ảnh	vi	 cấu	
trúc	vật	rắn	được	ghi	lại	thông	qua	việc	sử	dụng	
chùm	điện	tử	có	năng	lượng	cao	tương	tác	với	
vật	 rắn.	Khi	chùm	điện	 tử	có	năng	 lượng	 lớn	
được	chiếu	vào	vật	rắn,	nó	sẽ	đâm	xuyên	sâu	
vào	nguyên	tử	vật	rắn	và	tương	tác	với	các	lớp	
điện	tử	bên	trong	của	nguyên	tử.	Tương	tác	này	
dẫn	đến	việc	tạo	ra	các	tia	X	có	bước	sóng	đặc	
trưng	tỉ	lệ	với	số	nguyên	tử	Z.

			 Tần	 số	 tia	X	 phát	 ra	 là	 đặc	 trưng	 với	
nguyên	tử	của	mỗi	chất	có	mặt	trong	chất	rắn.	
Việc	ghi	nhận	phổ	tia	X	phát	ra	từ	vật	rắn	sẽ	cho	
thông	tin	về	các	nguyên	tố	hóa	học	có	mặt	trong	
mẫu,	đồng	thời	cho	các	thông	tin	về	tỉ	phần	các	
nguyên	 tố	này.	Độ	chính	xác	của	EDX	ở	cấp	
độ	một	vài	phần	trăm	(thông	thường	ghi	nhận	
được	sự	có	mặt	của	các	nguyên	tố	có	tỉ	phần	cỡ	
3-5	%	trở	lên).
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b) Phương pháp xác định hình thái học của 
lớp phủ 

	 Để	xác	định	hình	thái	học	của	lớp	phủ,	
theo	 các	 nghiên	 cứu	 [4]	 đã	 sử	 dụng	 phương	
pháp	 lực	 nguyên	 tử	 (AFM).	 Nguyên	 lý	 của		
phương	pháp	đo	này		như	sau:

	 Khi	mũi	nhọn	quét	gần	bề	mặt	vật,	 sẽ	
xuất	hiện	lực	Vander	Wals	giữa	các	nguyên	tử	
tại	bề	mặt	mẫu	và	nguyên	tử	tại	đầu	mũi	nhọn	
(lực	nguyên	tử)	làm	rung	cần	quét	(hình	8).	Lực	
này	phụ	thuộc	vào	khoảng	cách	giữa	đầu	mũi	
dò	 và	 bề	mặt	mẫu.	Một	 tia	 laser	 được	 chiếu	
vào	bề	mặt	phản	xạ	của	cần	quét.	Khi	đầu	dò	
quét	lên	bề	mặt	mẫu,	do	sự	mấp	mô	của	bề	mặt	
mẫu,	 nó	 sẽ	 rung	 động	 theo	 trục	 Z,	 chùm	 tia	
laser	phản	xạ	trên	cần	quét	sẽ	bị	xê	dịch	tương	
ứng	với	rung	động	đó.	Đặc	trưng	dao	động	của	
chùm	tia	laser	phản	xạ	sẽ	được	hệ	thống	cảm	
biến	quang	học	ghi	lại	và	chuyển	thành	tín	hiệu	
điện	 thế.	Tín	 hiệu	điện	 thế	 lại	 được	xử	 lý	 và	
diễn	giải	 theo	chiều	cao	Z	đặc	 trưng	cho	 tính	
chất	địa	hình	của	mẫu.

Hình 7. Nguyên lý của phương pháp EDX

Hình  8. Nguyên lý khảo sát hình thái học              

bề mặt lớp phủ

c. Phương pháp xác định độ cứng của                     

lớp phủ

	 Để	xác	định		độ	cứng		của	lớp	phủ,		theo	

các	nghiên	cứu	[1-4]	đã	sử	dụng	phương	pháp	

đo	 độ	 cứng	 Vickers.	 Nguyên	 lý	 của	 phương	

pháp	đo	độ	cứng	Vickers	như	sau:

	 Mũi	 thử	 trong	 trường	 hợp	 này	 là	mũi	

hình	 tháp,	 có	 bốn	 cạnh	 chia	 đều,	 có	 kích	

thước	tiêu	chuẩn,	đáy	vuông	và	góc	ở	đỉnh	là	

136o±30’,	 bằng	kim	 cương.	Mũi	 thử	được	 ấn	

vào	vật	liệu	dưới	tác	dụng	của	tải	trọng,	có	hai	

dải	lực:	micro		0,01÷1	N	và	macro	1÷100	kG.	

Với	thời	gian	giữ	tải	là	10÷15	giây.	Vết	lõm	của	

mũi	thử	để	lại	trên	vật	liệu	được	đo	theo	chiều	

dài	 đường	 chéo	 đáy	 hình	 vuông	 trên	 vật	 liệu	

thử	(hình	9).
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Hình  9.  Nguyên lý đo độ cứng lớp phủ

	 Độ	 cứng	 của	 lớp	 phủ	 được	 tính	 theo	
công	thức	sau:
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	 Trong	đó:	P	-	tải	trọng	mũi	thử,	đơn	vị	
là	N;	D	-	Trị	số	trung	bình	hai	đường	chéo	vết	
lõm,	mm;	α	=	136o	góc	hợp	bởi	hai	cạnh	đối	
diện	cắt	nhau	tại	đỉnh	tháp.

	 Khi	đo	độ	cứng	lớp	phủ,	người	ta	dùng	
mũi	thử	kim	cương	có	đáy	vuông	gá	dưới	kính	
hiển	 vi	 (có	 độ	 khuếch	 đại	 500),	 ấn	 vào	mẫu	
với	tải	trọng	khoảng	0.05	N	tới	5	N.	Chiều	dài	
đường	chéo	của	vết	lõm	được	đo	bằng	thị	kính	
của	kính	hiển	vi.	Khoảng	cách	giữa	tâm	hai	vết	
lõm	phải	lớn	hơn	2.5	chiều	dài	đường	chéo	vết	
lõm.	Giá	trị	độ	cứng	của	lớp	phủ	sẽ	cho	giá	trị	
chính	xác	nhất	khi	chiều	sâu	h	của	mũi	thử	ấn	
vào	vật	liệu	bằng	1/3	chiều	dày	lớp	phủ	cần	đo.	

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

	 Mẫu	 thép	P18	 sau	khi	đã	phủ	có	mầu		
vàng	 đặc	 trưng	 của	 lớp	 phủ	 TiN	 (hình	 10).		
Hình	thái	học	bề	mặt	 lớp	phủ	TiN	được	đánh	
giá	trên	kính	hiển	vi	lực	nguyên	tử	(AFM)	DI	
3100,	kết	quả	cho	thấy	kích	thước	hạt	của	lớp	
phủ	là	70	nm	và	độ	nhám	trung	bình	bề	mặt	là	
17	nm	(hình	11).	

     

Hình 10. Ảnh mẫu thép P18 phủ TiN

Hình 11. Ảnh AFM bề mặt lớp phủ cứng TiN

	 Đánh	giá	 thành	phần	 lớp	phủ	sử	dụng	
kỹ	thuật	EDX,	kết	quả	thành	phần	hóa	học	của	
lớp	phủ	 tương	ứng	với	 sự	 thay	đổi	của	 thành	
phần	khí	N2		như	bảng	2.

Bảng 2. Kết quả thành phần của màng TiN:
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	 Từ	giản	đồ	EDX	của	các	mẫu	phủ	TiN	
chỉ	xuất	hiện	peak	của	N	và	Ti	(hình	12),	kết	
quả	này	chứng	tỏ	rằng	lớp	phủ	TiN	chế	tạo	bằng	
phương	pháp	phún	xạ	DC	magnetron	cho	màng	
tinh	khiết.	Thành	phần	hóa	học	của	mẫu	màng	
cứng	TiN	chế	tạo	bằng	phương	pháp	phún	xạ	
DC	magnetron	được	tính	toán	và	chỉ	ra	ở	mẫu	3	
cho	thấy	tỉ	lệ	nguyên	tử	N:	Ti	=	19,4:17,7	≈	1:1.
   

Hình 12. Kết quả đo EDX mẫu 3

Hình 13. Ảnh SEM  chụp mặt cắt ngang               
mẫu phủ 

	 Cấu	 trúc	 của	 lớp	 phủ	 được	 xác	 định	
bằng	chụp	ảnh	SEM	(hình	13).	Kết	quả	quan	
sát	 trên	 ảnh	 chụp	 cho	 thấy	 cấu	 trúc	 lớp	 phủ	
dạng	 cột	 mịn,	 không	 có	 hiện	 tượng	 tách	 lớp	
giữa	lớp	phủ	TiN	với	lớp	nền,	chứng	tỏ	lớp	phủ	
bám	dính	 tốt	 với	 lớp	nền.	Chiều	dày	 của	 lớp	
phủ	được	đo	trên	mặt	cắt		ngang	của	mẫu		cho	
kết	quả	trong	bảng	3.	Kết	quả	đo	độ	cứng	của	
lớp	phủ	trong	bảng	4.

Bảng 3. Kết quả đo chiều dày của màng TiN:

Chiều dày của lớp màng (µm)
Mẫu	1 Mẫu	2 Mẫu	3 Mẫu	4 Trung	bình
2,75 2,77 2,80 2,78 2,78

Bảng 4. Kết quả đo độ cứng của màng TiN:

Độ cứng (HV)
Mẫu	1 Mẫu	2 Mẫu	3 Mẫu	4 Trung	bình
2147 2152 2159 2156 2154

	 Khi	 tăng	 hàm	 lượng	 khí	 nitơ,	 thì	 tính	
hợp	thức	lớp	phủ	tăng,	 tốc	độ	lắng	đọng	tăng	
dẫn	đến	chiều	dày	của	lớp	phủ	tăng	và	độ	cứng	
của	lớp	phủ	tăng	lên.	Tuy	nhiên,	khi	tăng	hàm	
lượng	khí	nitơ	đến	2,5	sccm		thì		tính	hợp	thức,	
chiều	dày,	độ	cứng	của	lớp	phủ	giảm.	Nguyên	

nhân	gây	ra	hiện	tượng	này	có	thể	do	mật	độ	
khí	 trong	buồng	tăng	cao	gây	ra	va	chạm	của	
các	phần	tử	khí	tăng,	dẫn	đến	quãng	đường	dịch	
chuyển	tự	do	trung	bình	của	các	hạt	giảm,	từ	đó	
làm	giảm	tốc	độ	lắng	đọng	của	lớp	màng	TiN.
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4. KẾT LUẬN

	 Trong	bài	báo	này,	nhóm	tác	giả	nghiên	
cứu	tạo	lớp	màng	cứng	TiN	trên	nền	thép	P18	
và	Silic	bằng	phương	pháp	phún	xạ	DC	với	lưu	
lượng	khí	nitơ	thay	đổi.	Kết	quả	cho	thấy,	khi	
thay	đổi	giá	trị	của	lưu	lượng	khí	nitơ	trong	quá	
trình	tạo	màng	làm	thay	đổi	năng	lượng	của	ion	
trong	plasma	của	buồng	tạo	màng	dẫn	đến	thay	
đổi	cơ	 tính	của	 lớp	màng	cứng	TiN.	Lớp	phủ	
TiN	trên	mẫu	không	có	tạp	chất,	tỉ	lệ	hợp	thức,	
chiều	dày	lớp	phủ	đạt	khoảng	2,78	micromet,	
độ	cứng	của	lớp	phủ	đạt	khoảng	2154	HV,	cấu	
trúc	lớp	phủ	có	dạng	cột	xít	chặt	và	bám	dính	
tốt	với	lớp	nền	thép.
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MÔ PHỎNG TẤM COMPOSITE CHỊU VA CHẠM CÓ SỬ DỤNG   
PHẦN TỬ KEO

FINITE	ELEMENT	SIMULATION	OF	DAMAGE	IN	LAMINATED	COMPOSITE	
PLATES	SUBJECTED	TO	IMPACT	USING	COHESIVE	INTERFACE	ELEMENTS

Lê Thị Tuyết Nhung, Vũ Đình Quý
Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Quá trình mô phỏng va chạm với vận tốc thấp trong không gian ba chiều và ứng xử của vật 
liệu sau đó vẫn đang là một khó khăn và thách thức trong nghiên cứu. Đó là do các thông số vật liệu 
composite và các bề mặt liên kết giữa các lớp, tiêu chuẩn phá hủy cùng các kỹ thuật mô phỏng số 
chưa được sử dụng một cách chính xác nhất. Trong nghiên cứu này, mẫu composite phẳng chịu va 
chạm dưới vận tốc thấp, được đưa ra xem xét về thiệt hại tách lớp dựa trên mô hình miền kết dính 
(CZM) và thông qua các phân tích phần tử hữu hạn (Abaqus/Explicit). Mẫu composite được mô 
hình hóa bằng các phần tử solid cho từng lớp. Các lớp composite có hướng sợi khác nhau và giữa 
các lớp là các phần tử keo, hoặc lớp keo sử dụng cho mô phỏng quá trình tách lớp. Phần đầu bài 
viết sẽ nêu sơ lược về kiểm tra mô hình va chạm, phương pháp CZM và phần tử keo. Sau đó, nghiên 
cứu sẽ tập trung phân tích ứng xử vật liệu composite với các mức năng lượng khác nhau và hướng 
sợi khác nhau, so sánh với các tài liệu đã được công bố. So với các kết quả trong tài liệu, các kết 
quả trong nghiên cứu này có sự tương đồng tốt (một số trường hợp là tốt vượt trội hơn), đặc biệt 
đối với các mức năng lượng thấp.

 Từ khóa: Composite; Phần tử keo; Va chạm; Thiệt hại tách lớp.

ABSTRACT
 Modeling three-dimensional impact damage and its consequences is still a challenge. This 
is because composite material properties, interface properties, failure criteria, and numerical 
techniques are still not well-establish. Here, in this study, flat composite plate subjected to low-
velocity impact with consideration delamination damage based on Cohesive Zone Model (CZM) is 
investigated by Finite Element analysis (Abaqus/Explicit). The flat composite plate specimen has 
been modelled by using solid element for each layer. Between each layer which have different fiber 
direction, cohesive elements have been used to model delamination. First, to verify the delamination 
damage model, CZM approach used in impact test of small energies. Then by considering several 
case studies with different impact energies. The influent of the different impact energies and different 
fiber directions on the numerical results are reported along with to real experimental data from 
literatures. According to the available experimental results, the present simulation results are good 
agreement, especially in lower impactor energy.

 Keywords: Composite; Cohesive Interface Element; Impact; Delamination.
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1. TỔNG QUAN

	 Kết	cấu	composite	được	sử	dụng	rộng	
rãi	 trong	 nhiều	 ứng	 dụng	 kết	 cấu	 khác	 nhau	
trong	các	ngành	công	nghiệp	trên	toàn	thế	giới,	
do	các	đặc	tính	cơ	học	cụ	thể	vốn	có	của	chúng.	
Tuy	nhiên,	vấn	đề	mô	phỏng	hư	hại	do	tách	lớp	
vẫn	 là	 thách	 thức	 lớn	và	 được	nghiên	 cứu	 từ	
nhiều	năm	nay.	Ứng	xử	của	composite	đã	được	
nghiên	cứu	sâu	trong	những	năm	qua	bằng	các	
công	trình	thí	nghiệm	và	mô	phỏng	phân	tích	
số,	như	Cantwell	và	cộng	sự	[1]	đã	nghiên	cứu	
sự	khởi	đầu	và	phát	triển	hư	hỏng	trong	kết	cấu	
composite	với	một	loạt	các	thử	nghiệm	va	đập.	
Luo	cùng	cộng	sự	[2]	đã	được	mô	phỏng	quá	
trình	 tác	 động	 của	 tấm	 composite	 16	 lớp	 đối	
xứng	chéo	CFPR	[04,	904]	s	mà	không	sử	dụng	
đến	mô	hình	 lớp	keo	và	 sự	 tách	 lớp	đã	được	
mô	phỏng	bằng	cách	sử	dụng	một	chương	trình	
con	nhúng	trong	phần	mềm.	Aymerich	và	cộng	
sự	 [3]	 đã	 xây	 dựng	một	mô	 hình	 lớp	 keo	 để	
mô	phỏng	và	nắm	bắt	các	quá	trình	tách	lớp	do	
năng	 lượng	 tác	 động	 khác	 nhau.	Kết	 quả	mô	
phỏng	phù	hợp	với	kết	quả	thử	nghiệm	của	họ.	
Cerioni	và	cộng	sự	[4]	đã	nghiên	cứu	sự	tách	
lớp	trong	vật	liệu	composite	khi	chịu	tải	trọng	
tĩnh	và	mỏi	 bằng	 cách	 sử	dụng	phương	pháp	
CZM.	Lý	thuyết	sử	dụng	phần	tử	keo	dựa	trên	
cách	 tiếp	 cận	 CZM	 (Cohesive	 Zone	 Model)	
được	nghiên	cứu	đầu	tiên	bởi	Branblatt	và	cộng	
sự	[5].

	 Mục	đích	chính	của	nghiên	cứu	là	đưa	
ra	được	phương	pháp	xác	định	các	thông	số	của	
phần	tử	keo.	Sau	đó,	sử	dụng	bộ	thông	số	này	
để	mô	phỏng	tấm	composite	chịu	lực	va	chạm	
và	đánh	giá	hư	hại	tách	lớp	trong	các	mức	năng	
lượng	va	chạm	khác	nhau.	Cuối	cùng	là	khảo	
sát	 ảnh	 hưởng	 của	 hướng	 sợi	 tới	 hiện	 tượng	
tách	lớp.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Chọn các thông số của lớp keo

	 Aymerich	 [3]	 và	 cộng	 sự	 của	 ông	 đã	
thực	 hiện	một	 chuỗi	 các	 thí	 nghiệm	kiểm	 tra	
trên	cả	mô	phỏng	và	thực	nghiệm	để	định	nghĩa	
đặc	 tính	 phần	 tử	 kết	 dính	 sử	 dụng	 trong	mô	
hình.	Trong	mô	phỏng	phương	pháp	lựa	chọn	
đặc	tính	phần	tử	keo	của	Camaho	đã	được	sử	
dụng	để	tính	toán	độ	cứng	của	vùng	keo.	Bảng	
1,	 trình	bày	các	đặc	tính	của	phần	tử	keo	của	
Aymerich	[3].

 Bảng 1. Đặc tính lớp kết dính của 
Aymerich [3]:

Độ cứng
Knn	(KI	) 120	GPa/mm
Kss	(KII	) 48	GPa/mm
Ktt	(KIII	) 48	GPa/mm

Các chế độ thiệt hại
Ứng	suất	danh	nghĩa	
pháp	tuyến

30	MPa

Ứng	suất	danh	nghĩa	
theo	phương	cắt	I

80	MPa

Ứng	suất	danh	nghĩa	
theo	phương	cắt	II

80	MPa

Sự phát triển thiệt hại
Năng	lượng	phá	hủy	
ở	chế	độ	chính

520	J/mm2

Năng	lượng	phá	hủy	
ở	chế	độ	của	ứng	
suất	cắt	phương	I

970	J/mm2

Năng	lượng	phá	hủy	
ở	chế	độ	của	ứng	
suất	cắt	phương	II

970	J/mm2

2.1. Tiêu chuẩn phá hủy

	 Tiêu	chuẩn	đánh	giá	 tách	 lớp	được	sử	
dụng	trong	mô	phỏng.	Thiệt	hại	tách	lớp	xảy	ra	
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khi	đạt	đến	tiêu	chuẩn	sau	(σ33>0):	

	(1)

							Điều	kiện	là	σ33>	0,	ứng	suất	kéo	σ33 vuông	
góc	với	mặt	phẳng	tấm	và	các	thành	phần	ứng	
suất	 cắt	 τ13	 và	 τ23	 có	 sự	 tương	 tác	qua	 lại	 lẫn	
nhau.	Các	ứng	suất	tới	hạn	[σ33	]	và	[τ]	sẽ	lấy	
giá	trị	tại	điểm	có	ứng	suất	tới	hạn	lớn	nhất	[σ22 
]i	và	[τ]i	khi	không	có	thiệt	hại	tách	lớp	ở	các	
điểm	xung	quanh.	

3. MÔ HÌNH HÓA TẤM COMPOSITE 
CHỊU VA CHẠM CÓ SỬ DỤNG LỚP KEO

3.1. Hình học và vật liệu

	 Trong	 nghiên	 cứu	 này,	 tấm	 composite	
[03,903]s	 có	kích	 thước	45mm	x	67.5mm	chịu	
va	chạm	với	quả	nặng	2.3	kg	sẽ	được	mô	phỏng	
va	 chạm	 ở	 các	 mức	 năng	 lượng	 khác	 nhau.	
Hình	học	và	các	điều	kiện	biên	được	thiết	lập	
phù	hợp	với	thí	nghiệm	của	Aymerich	và	cộng	
sự	[3]	và	được	mô	tả	trong	Hình	1.

Hình 1. Hình học và điều kiện biên cho mô 
hình 1/4 tấm ban đầu

	 Vật	 liệu	sử	dụng	cho	mô	phỏng	là	vật	
liệu	composite	sợi	các	bon	có	thông	số	E11=93.7	
Gpa,	E22=E33=7.45	Gpa,	G12=G23=G13=3.97	
Gpa,	 v12=v23=v13=0.261.	 Các	 thông	 số	 lớp	
keo	 được	 dùng	 như	 trong	 Bảng	 1,	 quả	 nặng	
được	mô	phỏng	như	một	vật	cứng	có	hình	quả	
bóng	(bán	kính	6,25	mm)	và	 trọng	 lượng	của	
nó	 tương	 đương	 2,3kg.	 Quả	 nặng	 được	 mô	
hình	hóa	với	 tổng	 số	528	phần	 tử	C3D8R	và	
240	phần	tử	C3D6R.	Tấm	composite	được	mô	
phỏng	bằng	95.232	phần	 tử	C3D8R.	Lớp	keo	
được	mô	phỏng	bằng	phần	tử	COH3D8.

	 Trước	 tiên,	 vận	 tốc	 va	 chạm	 ứng	 với	
mức	năng	lượng	2.1J	và	1J	được	thiết	lập	để	đối	
sánh	với	nghiên	cứu	của	Aymerich	và	cộng	sự	
[3],	nhằm	đánh	giá	độ	chính	xác	của	mô	hình.

3.2. Kiểm chứng độ chính xác của mô hình ở 
mức 2.1J và 1J

Hình 2. Lực va chạm giữa mô hình hiện tại và  
của Aymerich [3]

	 Kết	quả	trên	hình	2	cho	thấy,	đồ	thị	lực	
va	 chạm	của	mô	hình	hiện	 tại	 và	nghiên	 cứu	
của	Aymerich	có	hình	dáng	tương	đồng,	chứng	
tỏ	hiện	tượng	vật	lý	đã	được	mô	phỏng	đúng.	
Giá	 trị	 lớn	nhất	của	 lực	va	chạm	tại	các	mức	
năng	lượng	2.1J		lệch	dưới	7%,	cho	thấy	độ	tin	
cậy	của	mô	phỏng	là	chấp	nhận	được.
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Hình 3. Hình dạng vết nứt của mô phỏng và 
của Aymerich [3]

	 Kết	quả	trên	hình	3,	cho	thấy	hình	dạng	

vết	 nứt	 tách	 lớp	ở	 lớp	 keo	 của	mô	hình	 hiện	

tại	và	so	sánh	với	thực	nghiệm	của		aymerich	

có	hình	dáng	tương	đồng	là	hình	hạt	đậu.		Từ	

đó,	chứng	minh	được	tính	chính	xác	trong	mô	

phỏng	hiện	 tượng	 tách	 lớp	của	mô	hình	bằng	

phương	pháp	phần	tử	keo.

3.2. Khảo sát ảnh hưởng của hướng sợi tới hình dạng vết nứt

Hình 4. Mức độ ảnh hưởng hướng sợi tới hình dạng và chiều dài vết nứt A = 70°, B = 60°,                 
C = 45°, D = 30°

	 Kết	quả	trên	hình	4,	cho	thấy	thiệt	hại	
tách	lớp	được	xem	xét	bằng	cách	thay	đổi	hướng	
đặt	sợi	để	kiểm	tra	ảnh	hưởng	của	góc	đặt	sợi	
đối	với	kích	thước	tách	lớp.	Chiều	dài	và	chiều	
rộng	của	vết	tách	lớp	với	việc	thay	đổi	hướng	
sợi	của	lớp	giữa	(ban	đầu	là	90o):	75o,	60o,	45o,,	
30o.	Dựa	vào	những	đồ	thị	và	hình	ảnh	khi	xoay	
các	hướng	sợi	khác	nhau,	ta	thấy	hình	ảnh	diện	
tích	tách	lớp	cũng	thay	đổi.	Với	hướng	sợi	45o,	
chiều	rộng	vết	tách	lớp	nhỏ	nhất.	Với	hướng	sợi	
60o,	 chiều	dài	 tách	 lớp	ngắn	nhất,	đây	 là	một	
điều	quan	trọng	cần	chú	ý	để	lựa	chọn	vật	liệu	

áp	dụng	trong	thực	tế	liên	quan	đến	composite.	
Từ	kết	qủa	đó,	hướng	sợi	45o	sẽ	được	cân	nhắc	
khi	sản	xuất	vật	liệu	composite	để	có	diện	tích	
vết	nứt	đều	theo	các	phương.

4. KẾT LUẬN

	 Trong	 nghiên	 cứu	 này,	 phương	 pháp	
sử	dụng	phần	tử	keo	đã	được	ứng	dụng	trong	
xét	thiệt	hại	tách	lớp	trong	các	tấm	composite	
phẳng	khi	chịu	tải	va	chạm.	Nghiên	cứu	chỉ	ra	
phương	pháp	là	đáng	tin	cậy	khi	được	so	sánh	
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với	kết	quả	thực	nghiệm	của	Aymerich	[3].	Các	
kết	 quả	 mô	 phỏng	 hiện	 tại	 có	 sự	 tương	 ứng	
thích	hợp	với	các	kết	quả,	đặc	biệt	là	trong	so	
sánh	của	đường	cong	lực-thời	gian.	Kết	quả	mô	
phỏng	hình	dạng	 tách	 lớp	đã	 chỉ	 ra	 sự	 tương	
đồng	 về	 hình	 dáng	 hạt	 đậu	 với	 sai	 số	 độ	 dài	
nhỏ	hơn	10%	(mức	năng	 lượng	2,1J).	Từ	đó,	
khai	 thác	 phương	 pháp	 dùng	 phần	 tử	 keo	 để	
đánh	giá	diện	tích	tách	lớp	khi	sử	dụng	các	loại	
composite	với	hướng	sợi	khác	nhau	để	đưa	ra	
khuyến	nghị	cho	nhà	sản	xuất	với	các	 trường	
hợp	 sử	dụng.	Mức	 sai	 số	 	 từ	7-10%,	 tuy	vẫn	
còn	lớn,	thể	hiện	ở	sự	hạn	chế	do	lựa	chọn	tiêu	
chuẩn	bền	khác	nhau	giữa	mô	hình	hiện	tại	và	
của	Aymerich.	 Đây	 cũng	 là	 hướng	 phát	 triển	
tiếp	theo	khi	xét	ảnh	hưởng	của	các	tiêu	chuẩn	
bền	đến	độ	chính	xác	của	mô	phỏng.

Ngày	nhận	bài:	07/6/2021
Ngày	phản	biện:	15/6/2021
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NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC TÀU CAO TỐC              
CỠ NHỎ

A	NUMERICAL	SIMULATION	STUDY	FOR	HYDRODYNAMICS	OF																			
HIGHPEED	BOAT

 Phạm Văn Sáng
Viện	Cơ	khí	Động	lực,	Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Bài báo trình bày nghiên cứu tính toán lực cản tác dụng lên vỏ tàu cao tốc cỡ nhỏ tại các 
vận tốc làm việc khác nhau. Chuyển động tự do trên sóng của tàu được mô phỏng với bộ giải tương 
tác giữa vật thể và dòng chảy hai pha tốc độ cao. Độ lớn và sự biến đổi theo thời gian của lực cản, 
chiều chìm, góc chúi tại các vận tốc khác nhau đã được tính toán, mô phỏng. Kết quả cho thấy sự 
phụ thuộc của lực cản tác dụng lên thân tàu vào góc chúi và vận tốc tàu và tồn tại giá trị vận tốc 
tới hạn cho lực cản tác dụng lên tàu.

 Từ khóa: Mô phỏng số động lực học dòng chảy; Chuyển động của tàu cao tốc; Lực cản tàu.

ABSTRACT

 In this work, we study the resistance force exerting on highspeed boats at different operating 
speeds. The three DOFs motion on head waves of the boat is simulated accurately using the numerical 
solver for the interaction of two phases fluid flow and structures. The magnitude and variation in 
time of resistance forces, the trim angle is computed and simulated to find out the dependence of 
resistance force on trim angle and boat velocity. Interestingly, we find that there exists a critical 
speed at that, the resistance force is minimum.

 Keywords: CFD; Highspeed boat motion; Boat resistance force.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Hiện	nay,	các	tàu	cao	tốc	cỡ	nhỏ	được	
ứng	dụng	rộng	rãi	trong	thực	tiễn	phục	vụ	nhiều	
mặt	trong	đời	sống,	như:	làm	du	thuyền	cá	nhân,	
tàu	cao	tốc	tuần	tra	của	các	lực	lượng	vũ	trang,	
tìm	kiếm	cứu	nạn,	vận	chuyển	hàng	hóa,…Loại	
tàu	cao	tốc	cỡ	nhỏ	này	có	nhiều	ưu	điểm	như	
mớn	nước	thấp,	khi	chạy	với	tốc	độ	cao	sẽ	nâng	
một	phần	thân	tàu	lên	khỏi	mặt	nước	làm	giảm	
sức	cản,	giảm	đáng	kể	lượng	nhiên	liệu	tiêu	hao	

trong	quá	trình	vận	hành.

	 Tàu	cao	 tốc	cỡ	nhỏ	khi	chạy	ở	 tốc	độ	
cao	 sẽ	 nâng	một	 phần	 thân	 tàu	 lên	 khỏi	mặt	
nước	được	biểu	hiện	bằng	góc	chúi	của	đuôi,	
trong	nghiên	cứu	này	sẽ	khảo	sát	sự	phụ	thuộc	
của	góc	chúi	đuôi,	độ	giảm	chiều	chìm	và	lực	
cản	theo	các	vận	tốc	khác	nhau	của	tàu,	mong	
muốn	qua	đó	có	 thể	 tìm	được	vận	 tốc	mà	 tại	
đó	có	lực	cản	lớn	nhất,	vận	tốc	tại	đó	góc	chúi	
đuôi	là	lớn	nhất,	vận	tốc	tại	đó	tàu	dao	động	lắc	
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dọc	 lớn	nhất.	Những	kết	 luận	này	có	 thể	ứng	
dụng	thực	tế	trong	quá	trình	vận	hành	tàu	nhằm	
tránh	việc	tiêu	hao	nhiều	nhiên	liệu,	tránh	dao	
động	hoặc	góc	chúi	của	tàu	quá	lớn	ảnh	hưởng	
tới	hoạt	động	của	người,	thiết	bị	trên	tàu	và	qua	
đó	có	thể	chọn	được	vận	tốc	khai	thác	tàu	một	
cách	hợp	lý.

	 Sử	dụng	mô	hình	tàu	với	nguyên	mẫu	là	
một	du	thuyền	cá	nhân	đang	được	thiết	kế,	để	
đơn	giản	hóa	mô	phỏng,	ta	chỉ	dựng	mô	hình	
đối	với	phần	thân	dưới	của	tàu,	sau	đó	thực	hiện	

mô	phỏng	 tàu	ở	các	vận	 tốc	khác	nhau	nhằm	
nghiên	 cứu	 sự	 phụ	 thuộc	 của	 góc	 chúi	 đuôi,	
chiều	chìm,	lực	cản	vào	vận	tốc	chạy	của	tàu.

2. MÔ HÌNH TÀU CAO TỐC
2.1. Mô hình hình học 

	 Xây	 dựng	 mô	 hình	 trên	 phần	 mềm	
Rhinoceros	 5	 với	 các	 thông	 số	 của	 tàu	 cao	
tốc	 thực	 về	 chiều	 dài	 thiết	 kế	 6.85m;	 Chiều	
rộng	2.27m;	Chiều	chìm:	0.45m;	Góc	nghiêng	
hông:14.4	độ.

  

 Hình 1. Mô hình tàu cao tốc sử dụng trong mô phỏng

	 Các	thông	số	về	khối	lượng,	momen	quán	tính	khối,	tọa	độ	trọng	tâm	được	tính	toán	trên	
phần	mềm	Solid	Work	khi	cho	mô	hình	ở	dạng	khối	đặc.

Bảng 1. Các thông số quán tính của thân tàu:
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2.2. Mô hình toán chuyển động của tàu               
cao tốc
	 Trong	mô	 phỏng	 sử	 dụng	 không	 gian	
ba	chiều,	mô	hình	thời	gian	Implicit	Unsteady	
được	sử	dụng,	vì	vị	trí	của	thân	tàu	so	với	mặt	
nước	phụ	thuộc	vào	thời	gian,	do	đó	không	thể	
sử	dụng	mô	hình	thời	gian	ổn	định,	môi	trường	
mô	phỏng	là	đa	pha	và	có	tương	tác	giữa	các	
pha.

	 Phương	trình	Naier	–	Stoke:

 
. .v v v p T f

t
ρ ∂ + ∇ = −∇ +∇ + ∂ 

	 Trong	đó:	Ρ	là	khối	lượng	của	chất	lỏng;	
v	là	vận	tốc;	p	là	áp	suất;	T	là	các	lực	biến	dạng	
trong	chất	lỏng;	f	là	các	ngoại	lực.

		 Phương	 trình	 Reynolds-Averaged	
Navier-Stokes	(RANS)	Turbulence	Models:

 Trong	đó:	ρ	là	khối	lượng	riêng	của	chất	
lỏng;	v là	vận	tốc	trung	bình;	 p  là	áp	suất	trung	
bình;E  là	tổng	năng	lượng	trung	bình	trên	một	
đơn	vị	khối	lượng;	 q  là	thông	lượng	nhiệt.
	 Phương	trình	chuyển	động	6	bậc	tự	do	
của	tàu:
	 Phương	trình	chuyển	động	tịnh	tiến	của	
tàu	trong	hệ	quy	chiếu	quán	tính:

	 Trong	đó:	m	là	khối	lượng	của	vật	thể,	
f	là	hợp	lực	tác	động	lên	tàu,	v	là	vận	tốc	trọng	
tâm	tàu.
	 Phương	 trình	 chuyển	 động	 quay	 của	
tàu:	

	 Trong	 đó:	M	 là	ma	 trận	momen	 quán	
tính,	ω	là	vận	tốc	góc	của	vật	thể,	n	là	momen	
do	ngoại	lực	tác	động	lên	tàu.

	 Phương	 trình	 động	 lượng	 dòng	 chảy	
hai	pha	và	chuyển	động	tự	do	của	tàu	trên	mặt	
thoáng	 được	 mô	 phỏng	 sử	 dụng	 phần	 mềm	
chuyên	dụng	StarCCM+	phiên	bản	20201.

3.  MÔ HÌNH MÔ PHỎNG SỐ

	 Trong	 mô	 phỏng	 này,	 do	 thân	 tàu	 là	
đối	xứng	và	dòng	chảy	cũng	gần	như	đối	xứng	
qua	mặt	phẳng	tâm	nên	để	đơn	giản	hóa,	ta	chỉ	
mô	phỏng	với	nửa	thân	tàu,	việc	này	làm	giảm	
đáng	 kể	 thời	 gian	 tính	 toán	 mô	 phỏng,	 hình	
học	mô	phỏng	của	thân	tàu	được	thể	hiện	trên																	
Hình	3.
	 Ngoài	 hình	 học	 thân	 tàu,	 trong	 mô	
phỏng	này	còn	có	hai	đặc	điểm	hình	học	khác.	
Đặc	điểm	hình	học	đầu	 tiên	 là	vùng	Overset,	
đây	là	khối	di	chuyển	cùng	với	thân	tàu	so	với	
mặt	nước	và	phần	còn	lại	của	trường	mô	phỏng.	
Vùng	này	là	cần	thiết	để	mô	phỏng	chính	xác	
chuyển	động	của	 thân	 tàu	vì	nó	 sử	dụng	một	
dạng	 lưới	 riêng	 biệt.	Vùng	Overset	 được	 thể	
hiện	trong	Hình	4.	Kích	thước	vùng	Overset	thể	
hiện	trong	Bảng	2.

	 Đặc	 điểm	 hình	 học	 còn	 lại	 là	 không	
gian	mô	 phỏng.	Đây	 là	 vùng	 chứa	 tất	 cả	 các	
đối	 tượng	 trong	mô	 phỏng,	 vùng	 không	 gian	
mô	 phỏng	 được	 thể	 hiện	 trên	 Hình	 2.	 Kích	
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thước	của	trường	mô	phỏng	phải	đủ	lớn	so	với	
kích	thước	của	thân	tàu	mô	phỏng	để	đảm	bảo	
các	mặt	biên	của	trường	mô	phỏng	không	ảnh	
hưởng	tới	dòng	bao	quanh	thân	tàu.	Kích	thước	
của	 trường	 mô	 phỏng	 được	 thể	 hiện	 trong													
Bảng	3.

Hình 2. Không gian mô phỏng

Bảng 2. Kích thước không gian mô phỏng:
Kích thước 
(m)

Tỉ lệ với thân 
tàu

Chiều	dài 55 8
Chiều	rộng 15 13.27
Chiều	cao 10 10
Chiều	cao	
nước

5 5

Chiều	cao	
không	khí

5 5

Điều kiện biên:
	 Các	điều	kiện	biên	được	sử	dụng	trong	
mô	phỏng	là	tốc	độ	đầu	vào,	đầu	ra	áp	suất,	mặt	

phẳng	 đối	 xứng,	 lưới	Overset	 và	 tường.	 Phía	
trước,	 phía	 trên	và	phía	 dưới	 của	không	gian	
mô	phỏng	được	đặt	 làm	đầu	vào	vận	 tốc,	hai	
biên	cạnh	với	điều	kiện	đối	xứng,	phía	sau	là	
đầu	ra	áp	suất.	Cuối	cùng	là	điều	kiện	biên	lưới	
Overset.	Đây	là	ranh	giới	giữa	miền	di	động	và	
không	gian	mô	phỏng.	Tại	mỗi	biên	của	không	
gian	mô	phỏng,	tính	năng	giảm	sóng	đã	được	
kích	hoạt	để	làm	giảm	ảnh	hưởng	tới	dòng	bao	
quanh	 thân	 tàu.	Các	biên	 của	không	gian	mô	
phỏng	thể	hiện	trên	Hình	3.

Hình 3. Các biên của không gian mô phỏng

Mô hình lưới tính toán
	 Sử	 dụng	 công	 cụ	 chia	 lưới	 tự	 động	
(Automatic	 Mesh)	 với	 các	 yếu	 tố:	 Số	 lượng	
lưới:	1.060.872	phần	tử	lưới;	Kích	thước	lưới:	
200	 mm;	 Thông	 số	 máy	 tính:	 chip	 Intel(R)	
Core™	i9-5200U	CPU	@	2.2GHz	,	RAM	16.00	
GB.	Lưới	bề	mặt	được	chia	trên	các	đối	tượng	
được	định	nghĩa	ở	dạng	mặt	như	thân	tàu,	các	
mặt	biên.	Các	lưới	này	là	lưới	định	hình,	được	
thể	hiện	trên	Hình	4.

Hình 4. Lưới bề mặt thân tàu và lưới vùng không gian bao quanh tàu
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	 Lưới	 thể	 tích	 được	 chia	 trên	 các	 đối	
tượng	được	định	nghĩa	dạng	thể	tích	như	không	
gian	bên	trong	trường	mô	phỏng	được	thể	hiện	
trên	Hình	4.	Vùng	lưới	 tiếp	theo	là	vùng	lưới	
Overset,	 vùng	 Overset	 trong	 STAR	 CMM+	
được	 thiết	 kế	 để	 khi	 hai	 vùng	 lưới	 riêng	 biệt	
được	đặt	chồng	lên	nhau,	 trong	khi	một	vùng	
lưới	đứng	yên	còn	vùng	lưới	khác	dịch	chuyển	
cùng	với	đối	 tượng	chuyển	động,	 lưới	này	có	
thể	 vừa	 dịch	 chuyển,	 vừa	 xoay.	Việc	 thiết	 kế	
này	nhằm	đảm	bảo	các	 lưới	không	biến	dạng	
khi	đối	tượng	mô	phỏng	dịch	chuyển,	các	lưới	
tiếp	giáp	nhau	giữa	hai	vùng	sẽ	truyền	đạt	thông	
tin	giữa	hai	vùng	với	nhau.

4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

	 Sử	 dụng	 mô	 hình	 lưới	 ở	 trên,	 ta	 thử	
nghiệm	tàu	chạy	ở	các	vận	tốc	khác	nhau	trong	
dải	tốc	độ	từ	0	m/s	đến	15	m/s.	Ở	mỗi	tốc	độ,	
lực	 cản,	 độ	 chìm,	 lực	 cản	 theo	 thời	 gian	mô	
phỏng	tại	giai	đoạn	các	thông	số	chạy	ổn	định	
được	thể	hiện	trên	các	đồ	thị	sau:

Hình 5. Đồ thị góc chúi theo thời gian

	 Từ	đồ	thị	góc	chúi	trên	Hình	5,	theo	thời	
gian	ta	nhận	thấy	rằng,	khi	ở	các	vận	tốc	thấp,	
góc	chúi	dao	động	theo	thời	gian	và	biên	độ	dao	
động	tăng	dần	từ	Fr	=	0.55	đến	Fr	=	0.85,	điều	

này	có	thể	giải	thích	dựa	trên	hiện	tượng	khi	đạt	
vận	tốc	mà	tại	đó	xuất	hiện	lực	nâng	thủy	động	
tác	động	 lên	 tàu	và	đẩy	 tàu	nhô	 lên	khỏi	mặt	
nước,	tuy	nhiên,	 tại	dải	vận	tốc	này,	 lực	nâng	
chưa	thắng	được	trọng	lực	của	tàu	nên	nó	vẫn	
bị	trọng	lực	kéo	xuống,	tiếp	tục	quá	trình	phát	
sinh	lực	nâng	tái	diễn	và	tạo	nên	dao	động	của	
xuồng.	Ta	nhận	thấy,	tại	Fr	=	0.85,	dao	động	có	
biên	độ	dao	động	lớn	nhất,	đây	có	thể	coi	như	
là	“điểm	tới	hạn”	của	vận	tốc	tàu	mà	sau	đó	lực	
nâng	thủy	động	sẽ	cân	bằng	với	trọng	lực	của	
tàu.

Hình 6. Đồ thị chiều chìm theo thời gian

Hình 7. Đồ thị lực cản theo thời gian
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	 Khi	vận	tốc	của	thân	tàu	tăng	lên,	thân	
tàu	có	vị	trí	tương	đối	so	với	mặt	nước	liên	tục	
thay	đổi.	Hình	6	vẽ	đồ	thị	chuyển	động	của	thân	
tàu	khi	số	Froude	được	tăng	lên	trong	khi	Hình	
7	cho	thấy	vị	trí	của	thân	tàu	ở	một	số	tốc	độ	đã	
thử	nghiệm.	Ở	tốc	độ	thấp,	 trọng	tâm	của	tàu	
bị	nhấn	chìm	 trong	nước	một	 thời	gian	ngắn,	
nhưng	 sau	khi	Fr	=	0,55	 thì	 thân	 tàu	nhô	 lên	
khỏi	mặt	nước.	Góc	chúi	đuôi	tăng	liên	tục	cho	
đến	khi	Fr	=	1,34.	Tại	thời	điểm	này,	góc	chúi	
đuôi	là	lớn	nhất	với	giá	trị	5,39	độ.	Khi	vận	tốc	
tăng	 hơn	 nữa	 thì	 góc	 chúi	 đuôi	 có	 xu	 hướng	
giảm	nhẹ.

Hình 8. Thay đổi của góc chúi và độ chìm theo 
vận tốc tàu 

 Hình 9. Các vị trí chuyển động của tàu

	 Chuyển	động	của	thân	tàu	có	ảnh	hưởng	
đáng	kể	đến	tổng	lực	cản.	Hình	8,	biểu	thị	đồ	
thị	lực	cản	của	tàu	và	Hình	10	biểu	thị	đồ	thị	
của	hệ	số	cản.	Ở	tốc	độ	thấp,	chỉ	có	một	thay	
đổi	nhỏ	đối	với	lực	cản	nhưng	khi	tốc	độ	tăng	
qua	Fr	=	0,49	thì	những	thay	đổi	bắt	đầu	đáng	
kể.	Tại	Fr	=	0,55,	hệ	số	cản	là	lớn	nhất,	tương	
ứng	với	vị	trí	tại	đó	thân	tàu	bị	nhấn	chìm	sâu	
nhất	trong	nước.	Tại	Fr	=	1,34,	góc	chúi	đuôi	và	
lực	cản	là	lớn	nhất	với	giá	trị	3.706,38	N.	Khi	
tốc	 độ	 tăng	 thêm,	 lực	 cản	 có	 xu	 hướng	giảm	
nhẹ.

Hình 10. Đồ thị lực cản và hệ số theo số Froude
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	 Sự	 thay	 đổi	 vị	 trí	 thân	 tàu	 khi	 tốc	 độ	
tăng	lên	ảnh	hưởng	đến	diện	tích	ướt	của	thân	
tàu,	Hình	11	cho	thấy	phần	thể	 tích	của	nước	
ở	đáy	 thân	 tàu	ở	các	 tốc	độ	 thử	nghiệm	khác	
nhau.	 Phần	 thể	 tích	 là	 thước	 đo	 pha	 thể	 hiện	
trên	bề	mặt	của	thân	tàu	trong	đó	giá	trị	1	thể	
hiện	pha	nước,	giá	trị	0	thể	hiện	pha	khí.	Các	
giá	 trị	giữa	0	và	1	 thể	hiện	 tỷ	 lệ	nước	so	với	
tổng	khối	lượng.	Khi	tốc	độ	tăng	lên,	diện	tích	
tiếp	xúc	với	nước	giảm	đi.	Điều	này	là	do	góc	
chúi	đuôi	tăng	lên	và	thân	tàu	nhô	lên	khỏi	mặt	
nước.	Mặc	 dù	 diện	 tích	 ướt	 giảm,	 nhưng	 lực	
cản	vẫn	tăng	lên.	Điều	này	là	do	góc	tiếp	xúc	
giữa	vỏ	tàu	và	nước	tăng	lên.	Vì	ở	tốc	độ	cao,	
bề	mặt	vỏ	tàu	trở	nên	vuông	góc	hơn	với	mặt	
nước.	Điều	này	tạo	ra	một	vùng	giữ	nước	lại,	
nơi	nước	tác	động	vào	thân	tàu	chứ	không	phải	
chảy	qua	nó,	do	đó	 làm	tăng	 lực	cản	áp	suất,	
lượng	cản	này	tăng	lớn	hơn	so	với	lượng	giảm	
cản	ma	sát	khi	diện	tích	ướt	giảm	đi,	nên	ta	thấy	
lực	 cản	 vẫn	 tăng.	Khi	 góc	 chúi	 đuôi	 bắt	 đầu	
giảm,	diện	tích	ướt	hơn	cũng	giảm	và	phần	thể	
tích	ở	đáy	của	thân	tàu	trở	nên	nhỏ	hơn	1.	Điều	
này	có	nghĩa	là	có	một	hỗn	hợp	nước	và	không	
khí	ở	đáy	của	thân	tàu.	Điều	này	cho	phép	giảm	
lực	cản	vì	độ	nhớt	của	hỗn	hợp	nước	và	không	
khí	sẽ	nhỏ	hơn	độ	nhớt	của	nước.

Hình 11. Diện tích ướt bề mặt tàu tại các vận 
tốc khác nhau

5. KẾT LUẬN
 Thông	 qua	 mô	 phỏng	 số,	 đặc	 tính	
chuyển	động	của	tàu	cao	tốc	đã	được	khảo	sát	
tại	các	vận	tốc	làm	việc	khác	nhau.	Kết	quả	về	
sự	phụ	thuộc	của	lực	cản,	lực	nâng	vào	góc	chúi	
và	chiều	chìm	của	tàu	cho	thấy	điểm	làm	việc	
tối	ưu	của	tàu	cao	tốc	tại	đó	lực	cản	tàu	đạt	giá	
trị	nhỏ	nhất.	Các	kết	quả	tính	toán	mô	phỏng	có	
thể	được	áp	dụng	trong	thiết	kế	các	loại	tàu	cao	
tốc	cỡ	nhỏ	trong	thực	tế.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TRÌNH BIÊN DỊCH NC-CODE TỪ HỆ 
FANUC SANG HỆ SINUMERIK ĐỂ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN 

CNC CONCEPT TURN 450

RESEARCH	AND	BUILD	NC-CODE	COMPILER	FROM	FANUC	SYSTEM	TO	
SINUMERIK	SYSTEM	FOR	MACHINING	ON	CONCEPT	TURN	450	CNC	LATHE

Bùi Long Vịnh, Nguyễn Ngọc Kiên
Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Bài báo giới thiệu phương pháp xây dựng trình biên dịch các tập tin dữ liệu gia công do 
phần mềm Mastercam xuất ra thành tập tin dữ liệu gia công theo hệ Sinumerik. Sự tương thích giữa 
các mã lệnh NC-code giúp quá trình gia công tạo hình chính xác bề mặt được thiết kế. Xây dựng 
trình biên dịch sẽ  góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả các máy công cụ điều khiển theo chương 
trình số CNC.

 Từ khóa: Biên dịch mã lệnh NC; Gia công tiện  CNC; CONCEPT TURN 450.

ABSTRACT

 This paper introduces a method to build a compiler of machining data files outputted by 
Mastercam software into a processing data file according to the Sinumerik system. The compatibility 
between the NC-codes helps the machining process to accurately shape the designed surface. 
Building a compiler will contribute to the effective exploitation and use of CNC numerically 
controlled machine tools.

 Keywords: Convert NC-code; CNC turning; CONCEPTTURN 450.

1. GIỚI THIỆU

	 Quá	trình	gia	công	tạo	hình	được	thực	
hiện		trên	máy	CNC	một	cách	tự	động	nhờ	các	
tập	tin	dữ	liệu	gia	công.	Người	lập	trình	có	thể	tự	
viết	hoặc	sử	dụng	phần	mềm	CAD/CAM	xuất	
ra	 chương	 trình	gia	 công.	Tập	 tin	dữ	 liệu	gia	
công	thường	có	hai	dạng	là	dữ	liệu	về	chuyển	
động	tạo	hình	và	dữ	liệu	về	các	chức	năng	phụ	
trợ.	Tuy	nhiên,		ngôn	ngữ	trong	các	tập	tin	này	
cần	phải	 tương	 thích	với	 ngôn	ngữ	được	nhà	
sản	xuất	máy	CNC	cài	đặt	trong	bộ	điều	khiển.	

Do	đó,	chương	trình	biên	dịch	mã	lệnh	NC	giúp	
hỗ	trợ	quá	trình	xuất	tập	tin	dữ	liệu	gia	công	để	
gia	 công	 trên	máy	CNC.	Tài	 liệu	 [1]	 đề	 xuất	
phương	pháp	biên	dịch	tập	tin	theo	theo	ngôn	
ngữ	APT	do	Pro/NC	tạo	ra	và	của	các	tập	tin	
theo	ngôn	ngữ	G-Code	dùng	để	điều	khiển	các	
thao	tác	gia	công	trên	máy	tiện	CNC	T	Series	
Oi-S.	Tuy	nhiên,	trình	biên	dịch	chỉ	chuyển	đổi		
giới	hạn	ở	các	chi	tiết	có	biên	dạng	bề	mặt	là	
các	khối	cơ	sở.	Tài	liệu	[2]	đề	xuất	phương	pháp	
chuyển	đổi	mã	STEP	NC	(ISO	14649)	sang	mã	
NC	(ISO	6983).	Tuy	nhiên,	chương	trình	biên	
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dịch	chỉ	chuyển	đổi	được	các	đặc	trưng	tương	
ứng	trong	thư	viện	NC-code.	Có	thể	thấy	rằng,	
ứng	với	mỗi	hệ	điều	khiển	 trên	máy	CNC	sẽ	
cần	có	một	bộ	hậu	xử	lý	(postprocessor)	riêng	
tích	hợp	với	phần	mềm	CAD/CAM	để	xuất	mã	
lệnh	 NC-code.	 Mastercam	 là	 phần	 mềm	 tích	
hợp	 CAD/CAM	 được	 sử	 dụng	 phổ	 biến	 trên	
thế	giới	với	nhiều	tiện	ích	nhưng	bộ	hậu	xử	lý	
chỉ	 xuất	 ra	mã	 lệnh	NC-code	 theo	 hệ	 Fanuc.	
Mặt	 khác,	 máy	 tiện	 CNC	 Concept	 Turn	 450	
sử	dụng	bộ	điều	khiển	theo	hệ	Sinumerik.	Do	
đó,	cần	xây	dựng	chương	trình	chuyển	đổi	mã	
lệnh	NC-code	theo	hệ	Fanuc	sang	hệ	điều	khiển	
Sinumerik	của	máy	CNC.	Sự	tương	thích	của	

mã	lệnh	điều	khiển	NC-code	sẽ	góp	phần	nâng	
cao	hiệu	quả	sử	dụng	máy	CNC,	đây	cũng	 là	
mục	tiêu	mà	bài	báo	hướng	tới.

2. CẤU TRÚC CÂU LỆNH NC-CODE

	 Để	xây	dựng	thuật	toán	cho	trình	biên	
dịch,	trước	hết	cần	phân	tích	cấu	trúc	của	ngôn	
ngữ	do	bộ	hậu	xử	 của	phần	mềm	Mastercam	
xuất	ra	(theo	hệ	Fanuc)	và	cấu	trúc	ngôn	ngữ	
của	bộ	điều	khiển	theo	hệ	Sinumerik.	Dữ	liệu	
điều	khiển	quá	trình	gia	công	gồm	chuyển	động	
tạo	hình	và	chức	năng	phụ	trợ.

 

Hình 1. Cấu trúc câu lệnh điều khiển quá trình chuyển động gia công

Hình 2. Cấu trúc câu lệnh điều khiển các chức năng phụ trợ

Sau đây là một số mã lệnh cơ bản của quá trình gia công trên máy CNC: 

Fannuc 21MB Sinumerick840D Chức năng
G00	*(tọa	độ	dao)*(kí	tự	kết	
thúc	câu	lệnh)

G0	*(tọa	độ	dao)*(kí	tự	kết	
thúc	câu	lệnh)

Chạy	dao	nhanh	không	cắt

G01	*(tọa	độ	dao,	F..S..M)*(kí	
tự	kết	thúc	câu	lệnh)

G1	*(tọa	độ	dao,	F..S..M)*(kí	
tự	kết	thúc	câu	lệnh)

Chuyển	động	cắt	tuyến	tính

G02	*(tọa	độ	dao)	I*(2)	J*(3)	
K*(4)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh)

G2	*(tọa	độ	dao)	I*(2)	J*(2)	
K*(4)*	)*(kí	tự	kết	thúc	câu	
lệnh)	

Chuyển	động	cắt	theo	cung	
tròn	cùng	chiều	kim	đồng	hồ

G03	*(tọa	độ	dao)	I*(2)	J*(3)	
K*(4)*	)*(kí	tự	kết	thúc	câu	
lệnh)	

G3	*(tọa	độ	dao)	I*(2)	J*(3)	
K*(4)*	)*(kí	tự	kết	thúc	câu	
lệnh)	

Chuyển	động	cắt	theo	cung	
tròn	ngược	chiều	kim	đồng	hồ

G41	H..* G41	* Bù	dao	trái
G42	H..* G42	* Bù	dao	phải
G40	* G40	* Hủy	bù	dao
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G20	* G70	* Thiết	lập	đơn	vị	đo	theo	hệ	inch
G21	* G71	* Thiết	lập	đơn	vị	đo	theo	hệ	mét
M6*	T*(1)	*(2) M06	T*(1)	*D(2) Thay	dao	tự	động
M10*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) M25*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) Mở	thiết	bị	kẹp	phôi	(mở	mâm	

cặp)
M11*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) M26*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) Đóng	thiết	bị	kẹp	phôi	(đóng	

mâm	cặp)
M20*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) M15*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) Lùi	ụ	động
M21*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) M14*)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh) Tiến	ụ	động

3. GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
BIÊN DỊCH

	 Phương	 pháp	 chuyển	 đổi	 tuần	 tự	 là	
phương	pháp	hiệu	quả	để	thực	hiện	chuyển	đổi	
mã	 lệnh.	Với	 phương	 pháp	 này,	 quy	 trình	 để	
thực	hiện	chuyển	đổi	một	dòng	lệnh	trong	tập	
lệnh	đầu	vào	được	thực	hiện	như	sau:

Bước	1:	Đọc	dòng	lệnh	dạng	chuỗi	ký	tự;

Bước	 2:	Giải	mã	 lệnh.	Trong	 bước	 này	 dòng	
lệnh	ở	bước	1		sẽ	được	phân	rã	thành	các	cụm	
giá	 trị	 riêng	 lẻ	được	phân	các	nhau	bằng	dấu	
cách;

Bước	3:	Tìm	định	dạng	chuyển	đổi	được	người	
dùng	 thiết	 lập	 trước	 với	 thuật	 toán	 tìm	 kiếm	
tuần	 tự.	 Kết	 quả	 của	 bước	 3	 là	 đưa	 ra	 được	
chuỗi	định	dạng	kết	quả	tương	ứng	với	mã	lệnh	
đầu	vào;

Bước	4:	Nếu	tìm	được	quy	tắc	thực	hiện	chuyển	
đổi,	nếu	không	thì	kết	thúc	chương	trình;

Bước	5.	Ghi	kết	quả	chuyển	đổi	vào	ô	hiển	thị	
và	quay	lại	bước	1.

Hình 3. Sơ đồ khối phương pháp chuyển đổi 
tuần tự

	 Tất	 cả	 các	 lệnh	 đều	 được	 chuyển	 đổi	
theo	các	bước	ở	trên.	Vì	vậy,	kết	quả	đầu	ra	ít	
xảy	ra	nhầm	lẫn.	Thuận	lợi	cho	quá	trình	triển	
khai	lập	trình,	mã	nguồn	gọn	gàng	và	dễ	dàng	
đối	kiểm	và	quan	sát	chương	trình.

4. PHẦN MỀM BIÊN DỊCH NC-CODE

	 Trên	cơ	sở	nguyên	tắc	và	phương	pháp	
biên	dịch	cũng	như	giải	thuật	nêu	trên,	chúng	
tôi	 đã	 xây	 dựng	 thành	 công	 phần	 mềm	 biên	
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dịch	chương	trình	NC-code	từ	hệ	Fanuc21MB	
sang	 Sinumerik840D.	 Trình	 biên	 dịch	 được	
viết	 bằng	 ngôn	 ngữ	 C#	 trên	 môi	 trường	 lập	
trình	Visual	Studio.

Hình 4. Giao diện phần mềm biên dịch chương 
trình NC-code

	 Để	 kiểm	 nghiệm	 chương	 trình	 biên	
dịch,	 chúng	 tôi	 tiến	 hành	 thiết	 kế	một	 số	 chi	
tiết	trên	phần	mềm	Mastercam	và	xuất	file	NC-
code.	Trình	biên	dịch	sẽ	chuyển	đổi	mã	code	từ	
hệ	Fanuc	sang	Sinumerik	và	tiến	hành	gia	công	
thử	nghiệm	trên	máy	tiện	CNC	Concept	Turn	
450	của	Trung	tâm	hỗ	trợ	đào	tạo	nghiên	cứu	và	
đổi	mới	công	nghệ	thuộc	Viện	Cơ	Khí,	Trường	
Đại	 học	Bách	 khoa	Hà	Nội.	Các	 kết	 quả	 thử	
nghiệm	đã	khẳng	định	tính	chính	xác	của	phần	
mềm	 biên	 dịch.	 Người	 vận	 hành	máy	 không	
phải	chỉnh	sửa	một	câu	lệnh	nào	trong	chương	
trình	gia	công	đã	được	biên	dịch,	ngoài	việc	cài	
đặt	cơ	bản	như	phôi,	dụng	cụ	gia	công.

Hình 5. Gia công thử nghiệm một số chi tiết trên 
máy tiện Concept Turn 450

5. KẾT LUẬN

	 Phần	 mềm	 chuyển	 đổi	 mã	 lệnh	 NC	 -	
code	 từ	hệ	Fanuc	sang	Sinumerik	 rất	hữu	 ích	
cho	sản	xuất	công	nghiệp,	đào	tạo	nơi	có	máy	
CNC	Concept	turn	450,	góp	phần	nâng	cao	hiệu	
quả	 sử	 dụng	 máy	 CNC.	 Ngoài	 ra,	 giải	 thuật	
cũng	 như	 phương	 pháp	 xây	 dựng	 của	 nghiên	
cứu	này	cũng	là	nguồn	tài	liệu	tham	khảo	cho	
các	nhà	phát	triển	hệ	thống	CAD/CAM-CNC.

Lời cảm ơn:

	 Nghiên	cứu	này	được	tài	trợ	bởi	Trường	
Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội	(HUST),	trong	đề	
tài	mang	mã	số:	T2018-PC-036.	Các	tác	giả	xin	
chân	thành	cảm	ơn!
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG XE HYBRID BẰNG 
PHẦN MỀM AVL-CRUISE

RESEARCH	FOR	BUILDING	HYBRID	CAR	MODELS	WITH	AVL-CRUISE	
SOFTWARE

Trần Văn Đăng1,2, Khổng Vũ Quảng1, Trần Đăng Quốc1, Lê Đăng Duy1

1Viện	Cơ	khí	Động	lực,	Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội
    2Khoa	Cơ	khí	Động	lực,	Trường	Đại	học	Sư	phạm	Kỹ	thuật	Hưng	Yên

TÓM TẮT

 Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, 
ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như sức khoẻ của người dân. Một trong những giải pháp để 
giải quyết vấn đề này là sử dụng phương tiện xe hybrid để giảm phát thải của động cơ đốt trong 
(ĐCĐT) gây ô nhiễm không khí. Bài báo này sẽ tiến hành nghiên cứu mô phỏng mô hình xe hybrid 
sử dụng phần mềm AVL-Cruise để tìm ra bộ số liệu phục vụ cho việc thiết kế xe hybrid sau này. Kết 
quả mô phỏng cho thấy, lượng khí thải giảm mạnh 52,41%, với NOx, 73,34% với CO và 57,41% với 
HC khi sử dụng xe hybrid so với xe truyền thống.

 Từ khóa: Ôtô hybrid; Động cơ đốt trong; Động cơ điện; Giảm phát thải.

ABSTRACT

 In recent years, the problem of air pollution is becoming more and more serious, affecting 
the living environment as well as people's health. One of the solutions to solve this problem is to 
use hybrid vehicles to reduce the emissions of internal combustion engines that cause air pollution. 
This paper will conduct a study to simulate a hybrid vehicle model using AVL-Cruise software to 
find out a set of data for future hybrid vehicle design. The simulation results show that the amount 
of exhaust gas decreases sharply by 52.41% with NOx, 73.34% with CO and 57.41% with HC when 
using hybrid vehicles compared to traditional vehicles.

 Keywords: Hybrid electric vehicles; Internal combustion engine; Electric motor; 
Emission	reduction.

1. GIỚI THIỆU

	 Ở	Việt	Nam,	ô	nhiễm	môi	trường	tại	các	
thành	phố	lớn	đã	và	đang	trở	thành	một	vấn	đề	
cấp	 bách	 thu	 hút	 sự	 quan	 tâm	 của	 nhiều	 nhà	

nghiên	cứu.	Hình	1	cho	thấy,	vấn	đề	ô	nhiễm	

không	khí	ở	nước	ta	do	hoạt	động	giao	thông	

vận	tải	đô	thị	gây	ra	là	rất	trầm	trọng,	đòi	hỏi	

các	giải	pháp	mạnh	mẽ	và	hiệu	quả.
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Hình 1. Tác hại của khí thải phương tiện giao 
thông tới sức khoẻ và môi trường

	 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].	
Tuy	 nhiên,	 phương	 án	 này	 còn	 nhiều	 cản	 trở	
như	cơ	sở	hạ	tầng	không	đồng	bộ,	không	loại	
bỏ	được	hoàn	toàn	được	phát	thải,	cần	thay	đổi	
kết	cấu	động	cơ.	Mặt	khác,	giải	pháp	sử	dụng	
các	 phương	 tiện	 giao	 thông	 sử	 dụng	 nguồn	
năng	lượng	điện	hoặc	hydro	đang	có	tiềm	năng	
lớn.	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	 là:	 Xe	 điện	 (BEV)	 hoặc	 xe	
sử	 dụng	pin	 nhiên	 liệu	 (FCV)	 hoặc	 phối	 hợp	
nguồn	năng	lượng	từ	ĐCĐT	với	động	cơ	điện	
(ĐCĐ)	tức	là	xe	hybrid	[2].

	 Tuy	nhiên,	nếu	sử	dụng	BEV	và	FCV	
thì	sẽ	gặp	những	khó	khăn,	như	thời	gian	sạc	
pin,	 quãng	 đường	 xe	 chạy	 được	 sau	mỗi	 lần	
sạc,	tuổi	thọ	của	pin,	cũng	như	việc	quy	hoạch	
và	xây	dựng	cơ	sở	hạ	tầng	các	trạm	sạc	cũng	
là	một	vấn	đề	rất	lớn	[4].	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	sự	phát	triển	xe	sử	dụng	
năng	lượng	thân	thiện	với	môi	trường	như	thể	
hiện	 trên	hình	2.	Tuy	nhiên,	việc	nghiên	cứu,	
chế	 tạo	và	 thử	nghiệm	xe	hybrid	yêu	cầu	chi	
phí	cao,	vậy	nên	việc	tìm	ra	một	giải	pháp	thay	
thế	trong	việc	nghiên	cứu	thử	nghiệm	xe	hybrid	
là	rất	quan	trọng,	phù	hợp	với	tình	hình	kinh	tế	
nước	ta	hiện	nay.

Hình 2. Sự phát triển của mảng xe điện [3]

	 Bài	 báo	 này	 sẽ	 tiến	 hành	 xây	 dựng	
mô	hình	mô	phỏng	xe	hybrid	bằng	phần	mềm	
AVL-Cruise	 cũng	 như	 kiểm	 nghiệm	mô	 hình	
qua	 thực	nghiệm	và	đưa	ra	các	 thông	số	phát	
thải	của	xe	hybrid	khi	chạy	mô	phỏng.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

	 Nội	dung	nghiên	cứu	của	bài	báo	được	
thực	hiện	bằng	các	bước	như	sau:
-	Bước	 1:	Thử	 nghiệm	 đánh	 giá	 hệ	 thống	 xe	
hybrid,	đo	đạc	các	thông	số	đặc	tính	kinh	tế,	kỹ	
thuật	và	phát	thải.
-	 Bước	 2:	 Xây	 dựng	 mô	 hình	 mô	 phỏng	 xe	
hybrid	bằng	phần	mềm	AVL-Cruise.
-	Bước	3:	Đánh	giá	 tính	 tin	cậy	của	mô	hình	
bằng	cách	so	sánh	thông	số	mô	phỏng	và	thực	
nghiệm.
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-	 Bước	 4:	 Tiến	 hành	 mô	 phỏng	 và	 đánh	 giá														
kết	quả.
	 Trong	phần	mềm	AVL-Cruise,	các	mô	
hình	mô	phỏng	chỉ	có	sẵn	các	chu	 trình	chạy	
được	cài	đặt	trước,	không	phù	hợp	để	so	sánh	
với	 quá	 trình	 thực	 nghiệm.	 Vậy	 nên,	 nhóm	
nghiên	 cứu	 phải	 sử	 dụng	 công	 cụ	 Random	
Cycle	Generator	được	tích	hợp	sẵn	trong	phần	
mềm	AVL-Cruise	 để	 tạo	 các	 chu	 trình	 chạy	
mới.	Chu	trình	được	tạo	sẽ	có	mức	tốc	độ	ổn	
định	là	40	và	60	km/h	để	phù	hợp	cho	việc	so	
sánh	với	phần	kết	quả	thực	nghiệm.

3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

	 Để	có	thể	có	kết	quả	so	sánh,	đánh	giá	
độ	 tin	 cậy	 của	mô	 hình	mô	 phỏng,	 cần	 phải	
thiết	lập	một	hệ	thống	thử	nghiệm	để	chạy	thử	
nghiệm	và	cho	ra	kết	quả	về	các	thông	số	công	
suất,	 suất	 tiêu	 hao	 nhiên	 liệu	 cũng	 như	 hàm	

lượng	phát	thải	CO,	NOx	và	HC.	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	3.	

Hình 3. Sơ đồ hệ thống thử nghiệm

	 Kết	 quả	 chạy	 thử	 nghiệm	 hệ	 thống	
hybrid	được	thể	hiện	trên	bảng	1	và	bảng	2.

Bảng 1. Các thông số thực nghiệm ở chế độ 40km/h:

Mômen (Nm) Năng lượng (MJ/h) CO (%) HC (ppm) NOx (ppm)
1,45 26,4 0,021 1879 831
4,02 37,4 0,023 2021 974
6,55 48,4 0,026 2137 1020
9,03 52,8 0,027 2027 1146
10,8 54,12 0,03 2234 1257

Bảng 2. Các thông số thực nghiệm ở chế độ 60 km/h:

Mômen (Nm) Năng lượng 
(MJ/h)

CO (%) HC (ppm) NOx (ppm)

1,6 47,5 0,02 1655 721
3,9 53,2 0,022 1521 735
6,4 61,5 0,024 1487 788
8,9 76,7 0,026 1600 830
11 81,1 0,025 1584 850
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4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

	 Mô	hình	mô	phỏng	xe	hybrid	trên	phần	mềm	AVL-Cruise	được	thể	hiện	trên	hình	4.	Sau	khi	
chạy	mô	phỏng,	khi	tốc	độ	xe	ổn	định	ở	40	và	60	km/h,	ta	có	kết	quả	mô	phỏng	ở	bảng	3	và	bảng	4.

Hình 4. Mô phỏng xe hybrid dùng bộ đồng tốc kết hợp CVT
Xe (1); ĐCĐT (2); Ly hợp CVT (3); Bộ phối hợp (4);  Bánh xe phía trước bên phải (5, 6); Bánh xe phía sau 
(7, 8); Hệ thống phanh (9,10,11,12); ĐCĐ (13); Máy phát (14); Bộ vi sai (15); Buồng lái (17); ASC (18),  

Ắc quy (19); Matlab (20);  Màn hình (21).

Bảng 3. Các thông số mô phỏng ở chế độ 40 km/h:
Mômen (Nm) Năng lượng (MJ/h) CO (%) HC (ppm) NOx (ppm)
1,45 27,4 0,022 1967 864
4,02 39,0 0,024 2128 1005
6,55 49,5 0,026 2182 1004
9,03 55,2 0,026 1958 1161
10,8 53,4 0,029 2174 1305

 Bảng 4. Các thông số mô phỏng ở chế độ 60km/h:
Mômen (Nm) Năng lượng (MJ/h) CO (%) HC (ppm) NOx (ppm)
1,6 49,1 0,020 1700 758
3,9 54,4 0,023 1545 752
6,4 64,2 0,024 1530 755
8,9 75,1 0,027 1542 822
11,03 82,2 0,025 1601 872

	 Các	đồ	thị	so	sánh	thông	số	tiêu	hao	năng	lượng	và	phát	thải	CO	trên	hình	5	và	hình	6	cho	ta	
thấy	sai	số	giữa	thực	nghiệm	và	mô	phỏng	đều	nhỏ	hơn	5%.	Cụ	thể,	ở	tốc	độ	40	km/h	sai	số	lớn	nhất	
là	4,6%	của	thông	số	tiêu	hao	năng	lượng,	còn	tốc	độ	60	km/h	có	sai	số	lớn	nhất	là	4,8%	ở	thông	số	
phát	thải	CO.	Qua	đó,	ta	có	thể	kết	luận	rằng,	mô	hình	mô	phỏng	có	độ	tin	cậy	cao	và	có	thể	được	
sử	dụng	trong	các	nghiên	cứu	tiếp	theo.
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Hình 5. So sánh thông số tiêu hao năng lượng và phát thải CO giữa thực nghiệm và mô phỏng ở 
vận tốc 40 km/h

  
Hình 6. So sánh thông số tiêu hao năng lượng và phát thải CO giữa thực nghiệm và mô phỏng ở 

vận tốc 60 km/h

5. KẾT LUẬN

	 Sau	quá	trình	nghiên	cứu,	bài	báo	đã	rút	ra	
được	các	kết	luận	sau:

	 Bài	báo	đã	tiến	hành	thử	nghiệm	hệ	thống	
hybrid	trên	thực	tế	và	đã	có	các	kết	quả	ở	mức	tốc	
độ	40	và	60km/h.

	 Bài	báo	đã	xây	dựng	thành	công	mô	hình	
mô	 phỏng	 xe	 hybrid	 trên	 phần	mềm	AVL-Cruise	
với	sai	số	so	với	thực	nghiệm	nhỏ	hơn	5%.

	 -Kết	 quả	 mô	 phỏng	 cho	 thấy	 lượng	 phát	
thải	 của	 xe	 hybrid	 đã	 giảm	 52,41%	 với	 NOx,	
73,34%	với	CO	và	57,41%	với	HC	so	với	xe	ĐCĐT																
truyền	thống.	

	 Kết	quả	và	mô	hình	mô	phỏng	của	nghiên	
cứu	này	sẽ	tạo	tiền	đề	cho	các	nghiên	cứu	sau	này	và	
phát	triển	nghiên	cứu	sâu	hơn	nữa	về	xe	hybrid.	

Ngày	nhận	bài:	08/7/2021
Ngày	phản	biện:	18/7/2021
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI MÃ LỆNH NC 
ĐỂ GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC UCP600

RESEARCH	ON	BUILDING	SOFTWARE	TO	CONVERT	NC	CODE	FOR	MACHINE	
ON	UCP600	CNC	MILLING	MACHINE	

Bùi Long Vịnh, Nguyễn Ngọc Kiên
Trường	Đại	học	Bách	khoa	Hà	Nội

TÓM TẮT

 Bài báo tập trung vào phương pháp xây dựng trình thông dịch các mã lệnh điều khiển quá 
trình gia công trên máy CNC. Dữ liệu gia công do bộ hậu xử lý của phần mềm Masteram xuất ra 
theo hệ Fanuc sẽ được thông dịch thành mã lệnh điều khiển theo hệ Heidenhain iTNC530 được cài 
đặt trên máy UCP600. Phần mềm được xây dựng sẽ góp phần mở rộng khả năng công nghệ, cũng 
như khai thác hiệu quả thiết bị hướng tới tăng năng suất hạ giá thành sản phẩm.

 Từ khóa: Thông dịch mã lệnh NC; Gia công phay CNC; Máy phay UCP600.

ABSTRACT

 The article focuses on the method of building an interpreter of the command codes to 
control the machining process on CNC machines. Machining data output by the postprocessor of 
Masteram software according to Fanuc system will be translated into control code according to 
the Heidenhain iTNC530 system installed on the UCP600. The built software will contribute to 
expanding technology capabilities as well as effectively exploiting equipment towards increasing 
productivity and reducing product costs. 

 Keywords: Interpret NC-code; CNC milling; UCP600 milling machine.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

	 Máy	 công	 cụ	 điều	 khiển	 theo	 chương	
trình	số	CNC	được	sử	dụng	rộng	rãi	để	gia	công	
các	 chi	 tiết	 có	 biên	 dạng	 hình	 học	 phức	 tạp.	
Ứng	dụng	mạnh	mẽ	trong	công	nghiệp	chế	tạo	
như	ngành	hàng	không	vũ	trụ,		ô	tô,		tàu	thủy…	
Trong	gia	công	trên	các	máy	CNC	các	lệnh	di	
chuyển	dụng	cụ	cắt	và	phôi	do	hệ	thống	CAD/

CAM	tạo	ra	được	truyền	vào	máy	CNC	thông	
qua	bộ	nội	 suy.	Bộ	nội	 suy	 sẽ	 chuyển	đường	
dẫn	gia	công	thành	quỹ	đạo	chuyển	động	phối	
hợp	của	từng	trục.	Dữ	liệu	cung	cấp	cho	bộ	nội	
suy	là	đường	dẫn	và	vận	tốc	của	điểm	tâm	dụng	
cụ	cắt	(CL).	Điểm	CL	là	một	điểm	đã	cho	xác	
định	trên	dụng	cụ	cắt.	Tại	một	vị	 trí	xác	định	
của	dụng	cụ	cắt,	điểm	CL	được	tính	theo	điểm	
cắt	của	dụng	cụ	cắt	(CC).
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Hình 1. Điểm tâm của dụng cụ cắt (CL) và 
điểm cắt của dụng cụ cắt (CP)

	 Sau	đó,	bộ	hậu	xử	 lý	 (postprocessing)	
trong	hệ	thống	CAD/	CAM	sẽ	diễn	giải	dữ	liệu	
CL	thành	mã	NC	như	trong	Hình	2.

Hình 2. Hệ thống CAD/CAM-CNC

	 Mỗi	 máy	 CNC	 sẽ	 được	 cài	 đặt	 một	
bộ	điều	khiển	bởi	nhà	sản	xuất	máy.	Mỗi	một	
hãng	sản	xuất	bộ	điều	khiển	xây	dựng	một	bộ	
cấu	trúc	ngôn	ngữ	NC	riêng.	Vì	vậy,	cần	có	sự	
tương	thích	giữa	mã	NC	do	bộ	hậu	xử	lý	xuất	
ra	với	cấu	trúc	ngôn	ngữ	NC	của	hãng.	

	 Đối	tượng	mà	bài	báo	khảo	sát	là	phần	
mềm	Mastercam	và	máy	phay	UCP600.	Phần	
mềm	 Mastercam	 là	 phần	 mềm	 CAD/CAM	

được	sử	dụng	phổ	biến.	Bộ	hậu	xử	lý	của	phần	
mềm	 Mastercam	 xuất	 ra	 NC-code	 theo	 hệ	
Fanuc.	Mặt	khác,	bộ	điều	khiển	của	máy	UCP	
600	được	cài	đặt	theo	hệ	Heidenhain	iTNC530.	
Do	đó,	để	tích	hợp	giữa	phần	mềm	Mastercam	
với	máy		UCP	600,	cần	xây	dựng	một	chương	
trình	chuyển	đổi	NC-code	theo	hệ	Fanuc	sang	
Heidenhain.	Đây	cũng	chính	là	mục	tiêu	mà	bài	
báo	này	hướng	tới.

2. CẤU TRÚC MÃ LỆNH NC-CODE

	 Dữ	 liệu	điều	khiển	quá	 trình	gia	 công	
trên	máy	CNC	bao	gồm	hai	nhóm	lệnh	chính	
là	 nhóm	 lệnh	 điều	 khiển	 về	 chuyển	 động	 tạo	
hình	và	nhóm	 lệnh	điều	khiển	các	chức	năng	
phụ	trợ.	Cấu	trúc	câu	lệnh	điều	khiển	quá	trình	
chuyển	động	gia	công	gồm	các	khối	chính:	Số	
thứ	tự	câu	lệnh,	mã	lệnh	NC-code,	tọa	độ	điểm	
đến		của	dụng	cụ	gia	công,	tốc	độ	chạy	dao	và	
ký	tự	kết	thúc	câu	lệnh.	Cấu	trúc	câu	lệnh	điều	
khiển	các	chức	năng	phụ	trợ	gồm	các	khối:	Số	
thứ	tự	câu	lệnh,	mã	NC-code	và	ký	tự	kết	thúc	
câu	lệnh.	Việc	khảo	sát	cũng	như	phân	tích	cấu	
trúc	 của	ngôn	ngữ	do	bộ	hậu	xử	 lý	 của	phần	
mềm	Mastercam	 xuất	 ra	 (theo	 hệ	 Fanuc)	 và	
cấu	 trúc	ngôn	ngữ	của	bộ	điều	khiển	 theo	hệ	
Heidenhain	iTNC530	là	cần	thiết	để	xây	dựng	
trình	thông	dịch.	
	 Sau	đây	là	một	số	mã	lệnh	cơ	bản	của	
quá	trình	gia	công	trên	máy	CNC	theo	hệ	Fanuc	
và	Heidenhain:	

 
Fannuc 21MB Heidenhain iTNC530 Chức năng

G00	*(tọa	độ	dao)*(kí	tự	kết	thúc	
câu	lệnh)

L		*(tọa	độ	dao)	FMAX	S..	M..*	
(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh)

Chạy	dao	nhanh	không	cắt

G01	*(tọa	độ	dao,	F..S..M)*(kí	tự	
kết	thúc	câu	lệnh)

L		*(tọa	độ	dao,	F..S..M..)*	(kí	tự	
kết	thúc	câu	lệnh)

Chuyển	động	cắt	tuyến	tính

G02	*(tọa	độ	dao)	I*(2)	J*(3)	
K*(4)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh)

CR	*(tọa	độ	dao)	R..	DR-*(kí	tự	
kết	thúc	câu	lệnh)	

Chuyển	động	cắt	theo	cung	tròn	
cùng	chiều	kim	đồng	hồ

G03	*(tọa	độ	dao)	I*(2)	J*(3)	
K*(4)*	)*(kí	tự	kết	thúc	câu	lệnh)	

CR	*(tọa	độ	dao)	R..	DR+	*(kí	tự	
kết	thúc	câu	lệnh)

Chuyển	động	cắt	theo	cung	tròn	
ngược	chiều	kim	đồng	hồ
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G41	H..* RL* Bù	dao	trái
G42	H..* RR	* Bù	dao	phải
G40	* R0	* Hủy	bù	dao
G21	* PGM*MM Thiết	lập	đơn	vị	đo	theo	hệ	mét
M6*	T*(1)	*(2) TOOLCALL*(1) Thay	dao	tự	động

3. GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
BIÊN DỊCH

	 Quy	trình	để	thực	hiện	chuyển	đổi	một	
dòng	 lệnh	 trong	 tập	 lệnh	 đầu	 vào	 được	 thực	
hiện	như	sau:
	 Bước	1:	Đọc	dòng	lệnh	trong	hệ	Fanuc	
dạng	chuỗi	ký	tự;
	 Bước	2:	Giải	mã	lệnh.	Trong	bước	này	
dòng	lệnh	ở	bước	1	sẽ	được	phân	rã	thành	các	
cụm	giá	trị	riêng	lẻ	được	phân	cách	nhau	bằng	
dấu	cách.	Kết	quả	của	bước	này	là	tìm	được	từ	
khóa	lệnh	và	tìm	được	các	thuộc	tính	của	dòng	
lệnh	đó;
	 Bước	 3:	 Tìm	 định	 dạng	 chuyển	 đổi	
được	người	dùng	thiết	lập	trước	với	thuật	toán	
tìm	kiếm	nhị	phân.	Kết	quả	của	bước	3	là	đưa	
ra	được	chuỗi	định	dạng	kết	quả	tương	ứng	với	
mã	lệnh	đầu	vào.
	 Bước	 4:	 Nếu	 tìm	 được	 quy	 tắc	 thực	
hiện	chuyển	đổi,	nếu	không	thì	kết	thúc	chương	
trình;
	 Bước	5:	Ghi	kết	quả	chuyển	đổi	vào	ô	
hiển	thị	rồi	quay	về	bước	1;
	 Bước	 6:	Kiểm	 tra	 xem	 còn	 dòng	 lệnh	
ko,	nếu	còn	quay	về	bước	2,	nếu	hết	thì	kết	thúc;
	 Bước	7:	So	sánh	lệnh	từ	khóa	lệnh	nếu	
khác	lệnh	trước	đó	thì	chuyển	về	bước	3,	nếu	
tương	tự	lệnh	trước	đó	thì	về	bước	4.

Hình 3: Sơ đồ khối phương pháp chuyển đổi 
tuần tự

	 Tất	 cả	 các	 lệnh	 đều	 được	 chuyển	 đổi	
theo	các	bước	ở	trên.	Thời	gian	thực	hiện	nhanh,	
dễ	dàng	triển	khai	và	hiệu	chỉnh.	Kết	quả	đầu	
ra	ổn	định,	chính	xác,	kiểm	soát	chương	trình	
thuận	lợi.

4. PHẦN MỀM BIÊN DỊCH NC-CODE

	 Trên	cơ	sở	nguyên	tắc	và	phương	pháp	
biên	dịch	cũng	như	giải	 thuật	nêu	 trên,	chúng	
tôi	đã	xây	dựng	thành	công	phần	mềm	biên	dịch	
chương	trình	NC-code	từ	hệ	Fanuc21MB	sang	
Heidenhain	 iTNC530.	 Trình	 biên	 dịch	 được	
viết	bằng	ngôn	ngữ	C#	trên	môi	trường	lập	trình	
Visual	Studio.
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Hình 4: Phần mềm biên dịch chương trình 
NC-code

	 Để	kiểm	nghiệm	chương	trình	biên	dịch,	
chúng	tôi	 tiến	hành	thiết	kế	chi	 tiết	 trên	phần	
mềm	Mastercam	 và	 xuất	 file	NC-code.	Trình	
biên	dịch	sẽ	chuyển	đổi	mã	code	từ	hệ	Fanuc	
sang	 Heidenhain	 iTNC530	 và	 tiến	 hành	 gia	
công	thử	nghiệm	trên	máy	phay	CNC	UCP600	
của	Trung	tâm	Hỗ	trợ	đào	tạo	Nghiên	cứu	và	
đổi	mới	công	nghệ	thuộc	Viện	Cơ	khí,	Trường	
Đại	 học	Bách	 khoa	Hà	Nội.	Các	 kết	 quả	 thử	
nghiệm	đã	khẳng	định	tính	chính	xác	của	phần	
mềm	 biên	 dịch.	 Người	 vận	 hành	máy	 không	
phải	chỉnh	sửa	một	câu	lệnh	nào	trong	chương	
trình	gia	công	đã	được	biên	dịch,	ngoài	việc	cài	
đặt	cơ	bản	như	phôi,	dụng	cụ	gia	công.

Hình 5: Gia công thử nghiệm chi tiết cánh bơm 
trên máy phay UCP600

5. KẾT LUẬN

	 Phần	 mềm	 chuyển	 đổi	 mã	 lệnh	 NC-
code	 từ	 hệ	 Fanuc	 sang	Heidenhain	 iTNC530	
góp	phần	nâng	cao	hiệu	quả	sử	dụng	máy	phay	
UCP	600,	đặc	biệt	đối	với	các	chi	tiết	có	biên	
dạng	bề	mặt	phức	tạp.	Phần	mềm	giúp	mở	rộng	
khả	năng	công	nghệ	và	làm	nguồn	tài	liệu	tham	
khảo	cho	các	nhà	phát	triển	hệ	thống	ngôn	ngữ	
lập	trình	NC.
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OPTIMIZATION OF CUTTING PARAMETERS IN HIGH-SPEED MILLING 
OF HARDENED ALLOY STEELS SKD11 TO IMPROVE THE SURFACE 

ROUGHNESS

TỐI	ƯU	HÓA	CÁC	THÔNG	SỐ	CÔNG	NGHỆ	KHI	PHAY	TINH	CAO	TỐC	THÉP	
HỢP	KIM	CỨNG	SKD11	NHẰM	NÂNG	CAO	ĐỘ	NHÁM	BỀ	MẶT

Dao Van Duong1, Lai Anh Tuan2, Do Tien Lap2, Pham Van Tuan2, Nguyen Tai Hoai Thanh2, 
Le Cong Doan2, Ngo Tan Loc2

1Dong	Nai	Technical	College,	Vietnam
2Military	Technical	Academy

ABSTRACT 

  This paper focuses on evaluating the influence of cutting parameters of CNC machines 
on the surface roughness when high-speed finishing milling (HSFM) of alloy steel SKD11 after 
heat treatment (55HRC). At the same time, the optimal cutting parameters to ensure the minimum 
surface roughness are found through the particle swarm algorithm (PSO). The conditional 
optimization problem is bound to limit the values for the variables and limit the objective function. 
The experiments are carried out based on the level 2 orthogonal experimental method according to 
the Box-Wilson experimental model. The regression equation describing the relationship between 
the cutting parameters and the surface roughness is built based on the experimental results and 
ANOVA module on the DESIGN EXPERT 12 software.

 Keywords:  High speed milling; Alloy steel; Surface roughness; Optimization.

TÓM TẮT 

 Bài báo này, tập trung đánh giá ảnh hưởng của các thông số cắt gọt trên máy CNC tới độ 
nhám bề mặt chi tiết khi phay tinh cao tốc thép hợp kim SKD11, sau nhiệt luyện với độ cứng trên 
55HRC. Đồng thời, các thông số cắt gọt tối ưu được tìm kiếm dựa trên thuật toán bầy đàn (PSO) 
nhằm đảm bảo độ nhám nhỏ nhất. Các điều kiện đảm bảo trong bài toán tối ưu cũng được xem xét 
với các giá trị giới hạn của các biến và hàm mục tiêu. Các thực nghiệm được thực hiện dựa trên 
phương pháp thực nghiệm trực giao cấp 2, theo mô hình thực nghiệm Box-Wilson. Phương trình hồi 
quy nhằm mô tả mối quan hệ giữa các thông số công nghệ và độ nhám bề mặt được thiết lập dựa 
trên các kết quả thực nghiệm và modun ANOVA trong phần mềm DESIGN EXPERT 12.

 Từ khóa: Phay cao tốc; Thép hợp kim; Độ nhám bề mặt; Tối ưu hóa.
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1. INTRODUCTION

	 The	 problem	 of	 high-speed	 machining	
(HSM)	 of	 hard	 alloys	 has	 been	 interested	 in	
research	 in	 the	world	 for	many	 years.	 Surface	
roughness	is	one	of	 the	most	 important	factors	
to	evaluate	machining	quality	because	 it	 is	 the	
result	 that	 most	 clearly	 shows	 the	 influence	
of	 factors	 that	 are	 cutting	 force,	 cutting	 heat,	
vibration,	 and	 tool	 wear.	 Moreover,	 surface	
roughness	 is	 directly	 related	 to	 working	
conditions,	durability,	wear	resistance,	chemical	
corrosion,	 surface	 hardening,	 etc.	 Therefore,	
surface	roughness	is	an	important	factor	focused	
in	most	of	the	studies	on	high-speed	machining	
[1-8].	 Research	 on	 surface	 roughness	 in	 high-
speed	machining	of	hard	alloys	 is	 typical	with	
some	works	such	as	[9-19].

	 Ozel	 [9]	 studied	 the	 cutting	 force	
combined	with	surface	roughness	during	high-
speed	 finishing	 for	AISI	H13	 alloy	 steel	 (50-
55	 HRC).	 Workpiece	 hardness,	 cutting	 tool	
geometry,	cutting	speed,	and	feed	rate	directly	
affects	 the	 surface	 roughness.	 Lawani	 [11]	
Experimental	high-speed	finishing	of	MDN	250	
alloy	steel	(50HRC)	showed	that	the	feed	speed	
greatly	affects	the	surface	roughness	according	
to	a	2nd	order	nonlinear	model	cutting	affects	
the	 surface	 roughness	 less	 than	 the	 feed	 rate.	
Mafoudi	 [12]	 studied	 tool	 wear	 and	 surface	
roughness	 during	 high-speed	 machining	 of	
AISI	 4140	 hard	 alloy	 (50HRC)	 with	 PCBN	
coated	knives.	Experimental	results	show	that	
the	surface	roughness	is	best	when	the	cutting	
speed	is	at	300-400	(m/min),	the	feed	speed	is	
0.05	(mm/rev),	the	cutting	width	is	0.5	(mm),	
the	 author	 does	 not	 mention	 to	 the	 depth	 of	
cut.	Aouici	[14]	studied	high-speed	machining	
of	AISI	 H11	 alloy	 steel	 (50HRC)	 with	 CBN	
coated	 cutting	 tools,	 it	 was	 confirmed	 that	
cutting	speed	has	the	most	influence	on	surface	

roughness.	 Senthikumar	 [15]	 empirically	
studied	surface	roughness	and	tool	wear	when	
machining	 Inconel	 718	 high-speed	 turning.	
Cutting	 speed	 is	 the	 most	 influential	 factor	
on	 surface	 roughness.	 Padawe	 [16]	 used	 the	
Taguchi	 experimental	 method	 to	 study	 the	
influence	 of	 technological	 parameters	 on	 the	
cutting	force	and	surface	roughness	when	high-
speed	 machining	 of	 Inconel	 718	 alloy.	 The	
results	of	the	study	show	that	the	feed	rate	has	
the	 strongest	 influence	 on	 surface	 roughness.	
Tian	 [18]	 studied	 the	 cutting	 force,	 abrasion,	
and	 roughness	 during	 HSM	 of	 Inconel	 718	
with	Sialon	ceramic	knife	material.	The	study	
confirms	 that	 forward	 milling	 gives	 higher	
surface	 roughness	 than	 inverse	 milling.	 Cui	
[19]	and	colleagues	studied	the	chip	formation	
process	 and	 surface	 roughness	 when	 milling	
the	 AISI	 H13	 steel	 plane,	 the	 study	 showed	
that	when	 the	 cutting	 speed	 exceeds	1400	m/
min,	the	initial	surface	roughness	The	head	will	
become	 weaker	 then	 gradually	 increase	 with	
the	increase	of	cutting	speed.

	 This	 article	 establishes	 high-speed	
finishing	experiments	for	holes	with	a	diameter	
of	22mm	with	SKD11	alloy	steel	material	after	
heat	treatment	reaching	hardness	above	55HRC	
in	 order	 to	 evaluate	 the	 influence	 of	 cutting	
parameters	 on	 the	 roughness	 surface.	 From	
there,	 propose	 a	 direction	 to	 improve	 surface	
roughness	 and	 improve	 machining	 quality.	
The	 experimental	 model	 is	 set	 up	 according	
to	 the	 Box-Wilson	 model	 and	 the	 second-
order	 orthogonal	 experimental	 method.	 The	
regression	equation	describing	the	relationship	
between	the	cutting	parameters	and	the	surface	
roughness	is	built	based	on	the	ANOVA	module	
of	 the	 section	 DESIGN	 EXPERT	 software	
12.	 PSO	 search	 algorithm	 is	 used	 to	 find	 the	
optimal	cutting	parameter	values	to	ensure	the	
minimum	wall	surface	roughness	of	holes.	
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Experimental design

	 The	 experimental	 objective	 of	 HSFM	
of	 alloy	 steel	 SKD11	 after	 heat	 treatment	
(55HRC)	 is	 to	 determine	 the	 relationship	
between	 cutting	parameters	 (depth	of	 cutting,	
feed	 rate,	 and	 spindle	 speed)	 in	 HSFM	 with	
surface	 roughness	 through	 the	 regression	
equation.	 This	 equation	 is	 built	 based	 on	 the	
level	 2	 orthogonal	 empirical	 method.	 The	
workpiece	 material	 is	 SKD11	 (Japanese	
Standard	 JIS	G4404).	 SKD11	workpiece	was	
heat-treated	 in	 the	 Turbo-IPSEN	 furnace	 and	
hardness	measured	on	an	FR-1E/Hard	machine	
(Fig.	 1a).	 Hardness	 measurement	 results	
with	 the	 average	 value	 of	 SKD11	 alloy	 steel	
workpiece	 after	 heat	 treatment	 reached	 55	
HRC	 (Fig.	 1b).	The	 cutting	 tool	 used	 for	 the	
experiment	is	a	specialized	high-speed	carbide	
Endmill	 tool	 YG	 SGN09080H	 with	 cutting	
diameter	 is	 8mm,	 shank	 diameter	 is	 8mm,	
cutting	 length	 is	 20mm,	 total	 tool	 length	 is	
65mm	with	4	cutting	teeth	(Fig.	2a).	Regarding	
machining	machines,	experiments	were	carried	
out	on	HSM	machines	DMC1450V	(Fig.	2b).

Fig 1. FR-1E/Hard hardness tester and SKD11 
55HRC workpiece

Fig 2. YG SGN09080H endmill and experimental 
model

	 The	roughness	measuring	device	used	is	
the	device	of	Mitutoyo	SJ-201	[20].	The	results	
are	displayed	on	the	LCD	screen,	the	measuring	
unit	 can	 be	 separated	 from	 the	 display	 unit,	
allowing	 the	 measurement	 of	 details	 with	
complex	 structures;	 Wide	 measuring	 range	
350µm	 (-200µm	 to	 +150µm);	The	 roughness	
parameters	 meet	 ISO,	 DIN,	 ANSI,	 and	 JIS	
standards;	 19	 parameters	 can	 be	 analyzed,	 of	
which	basic	parameters	Ra,	Rq,	Rz,	and	Ry	are	
guaranteed;	Automatic	 calibration	 for	 simple	
gain	adjustment	when	measuring;	Measurement	
data	can	be	transferred	to	a	computer	and	other	
peripheral	devices;	AC	Power	or	Battery	can	be	
flexibly	used.	High-speed	finishing	machining	
structures	 are	 the	 holes	 that	 have	 a	 diameter	
is	 22mm,	 depth	 of	 holes	 is	 11mm,	 finishing	
strategy	is	Profile.	
	 The	 level	 2	 orthogonal	 experimental	
method	 is	 a	 nonlinear	 planning	 method,	 the	
structure	 has	 a	 center	 [3].	 The	 number	 of	
influencing	factors	 is	3	factors	 (cutting	depth,	
feed	rate,	and	spindle	speed	or	cutting	speed),	
the	 stepover	 parameter	 is	 fixed.	 The	 total	
number	of	experiments	to	be	performed	is	15.	
The	α 	quantity	is	the	distance	from	the	center	
of	the	experimental	structure	to	the	position	of	
points	on	 the	coordinate	axis	of	 the	structure.	
Conventional	 influencing	 factors	 according	
to	 the	 variables	 are	 as	 follows,	 cutting	 depth	

t	 (mm)	 is	 1x ,	 the	 feed	 rate	F	 (mm/min)	 is	 2x  

spindle	speed	n	(rev/min)	 is	 3x .	The	range	of	
experimental	 cutting	 parameters	 value	 are	
specifically	selected	as	shown	in	Tab	1.	
 Table 1. Limited cutting parameters:
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2.2. Anova/design expert analyzing
	 The	 experimental	matrix	 is	 coded	 and	
the	experimental	results	are	presented	in	Fig.	3.	
The	analysis	results	from	the	ANOVA	module	
on	DESIGN	EXPERT	12	software	are	depicted	
in	Fig.	3b.	

Fig 3. Experimental matrix table and the analyzing 
results of the ANOVA

	 According	 to	 Fig.	 3b,	 the	 value	 of	
coefficient	 F value− 	 is	 10.58 	 and	 the	 value	
of	 coefficient	 p value− 	 is	 0.0015 	 to	 ensure	
a	 reliable	 regression	 model.	 The	 coefficients	
of	the	regression	equation	with	 p value− 	less	
than	0.05 	will	be	considered	suitable	to	appear	
in	 the	 equation.	 Accordingly,	 the	 regression	
equation	will	not	have	coefficients	of	variables			

1x  and	 2x .	The	coefficients	of	variables	 3x ,	 2
1x   

and	 2
2x 	 	 match	 and	 appear	 in	 the	 regression	

equation	(Fig.	4).

Fig. 4. Analyzed Results of coefficients in the 
regression equation

	 The	 mathematical	 equation	 that	
describes	 the	 relationship	 between	 cutting	
parameters	 and	 surface	 roughness	 in	 HSFM	
for	 alloy	 steel	 SKD11	 after	 heat	 treatment	 is	
described	as	follows:
 2 2

3 1 20.61 0.11048 0.1359 0.0926SRY x x x= − + − 									(1)
 
2.3. Optimization of cutting parameters
	 Objective	is	necessary	to	find	the	optimal	
cutting	parameters	to	ensure	the	minimum	the	
surface	roughness	in	the	machining	process	with	
the	allowable	limit	conditions	corresponding	to	
the	 machining	 capabilities	 of	 CNC	machines	
and	 cutting	 tools.	 Boundary	 conditions	 are	
the	limit	values	of	variables.	The	algorithm	is	
built	 on	 the	basis	 of	 the	 following	 conditions	
 

1 2 31.215 , , 1.215; 0SRx x x Y− ≤ ≤ >   
Respectively	limit	the	technological	parameters	
are	given	as	
2.247 9.753;575 825;3800 5800t F n≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤   
The	 PSO	 algorithm	 [4],	 [9]	 is	 used	 and	 its	
parameters	are	described	in	Tab.	2.	

Table 2. PSO parameters

	 The	 optimal	 calculation	 program	 is	
built	 on	 MATLAB	 software.	 The	 optimal	
value	 is	 found	 after	 the	 4th	 iteration	 and	
the	 minimum	 energy	 value	 that	 can	 be	
achieved	after	 is 0.34( )SRY mµ= 	 	at
 

1 2 30, 1.215, 1.215x x x= = − = .	 These	 optimal	
values	correspond	to	the	cutting	parameters	are			

6( ), 578.5( ), 5772( )t mm F mm ph n vg ph= = =  and	
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145( )cV m ph= .
2.4. Results and Discussion
	 Evaluation	of	the	effect	of	depth	of	cut	
(t)	and	feed	rate	(F)	(Fig.	5)
	 Corresponding	 to	 the	 optimal	
value	

3 1.215x = ,	 the	 surface	 roughness	
equation	 reflecting	 the	 influence	 of	 depth	
of	 cut	 and	 feed	 rate	 has	 the	 form	 as

2 2
1 20.4755 0.1359 0.0926NhamY x x= + − 							(2)	

	 The	 increasing	 or	 decreasing	 depth	
of	 cut	 along	 with	 the	 feed	 rate	 increases	 the	
surface	 roughness	 value.	 At	 zero	 level	 of	
the	 depth	 of	 cut	 parameter	 and	 the	 lowest	 or	
highest	 feed	 rate	 will	 give	 a	 low	 roughness	
value.	This	value	will	increase	gradually	as	the	
feed	rate	increases.	However,	if	we	continue	to	
increase	 the	 feed	 rate	 even	higher	 for	 a	fixed	
depth	of	cut,	the	roughness	value	will	gradually	
decrease.	From	the	sensory	curvature	of	Fig.	5,	
the	depth	of	cut	tends	to	change	the	roughness	
value	more	than	the	feed	rate.	

Fig. 5. The effect of depth of cut (t) and feed 
speed (F)

Fig. 6. The effect of depth of cut (t) and cutting 
speed (Vc)

Fig. 7. The effect of feed speed (F) and cutting  
speed (Vc)

	 Evaluation	of	the	effect	of	depth	of	cut	
(t)	and	cutting	speed	(Vc)	(Fig.	6).
Corresponding	to	the	optimal	value	 2 1.215x = −   
the	surface	roughness	equation	has	the	form	as

2
3 10.5603 0.11048 0.1359NhamY x x= − +            (1)	

 
	 Fig.	6	illustrates	quite	well	the	complex	
influence	of	the	depth	of	cut	parameter	on	the	
roughness	value	larger	than	the	cutting	speed.	
The	 higher	 the	 cutting	 speed,	 the	 lower	 the	
roughness	value,	that	is,	the	higher	the	surface	
quality	and	vice	versa.	The	surface	quality	will	
be	 very	 low	 if	 the	 cutting	 speed	 is	 gradually	
reduced	 and	 the	 cutting	 depth	 is	 gradually	
increased	or	decreased.
	 Evaluation	of	the	effect	of	feed	rate	(F)	
and	cutting	speed	(Vc)	(Fig.	7).	Corresponding	

to	the	optimal	value	 1 0x = ,	the	surface	roughness	
equation	 that	 depends	 on	 the	 feed	 rate	 and	
cutting	speed	has	the	form	as

2
3 20.6097 0.11048 0.0926NhamY x x= − −         (2)	

	 Fig.	 7	 clearly	 shows	 that	 increased	
cutting	speed	and	small	feed	rate	will	increase	
surface	 quality	 in	 finishing	 milling.	 If	 the	
cutting	speed	is	kept	the	same	and	the	feed	rate	
is	increased,	the	surface	quality	will	gradually	
decrease,	corresponding	to	the	gradual	increase	
in	the	roughness	value.
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3. CONCLUSIONS
	 In	 general,	 the	 influence	 of	 cutting	
parameters	on	surface	roughness	during	high-
speed	 finishing	milling	 of	 alloy	 SKD11	 after	
heat	 treatment	 has	 been	 analyzed	 in	 detail	
based	 on	 the	 powerful	 tools	 of	 the	ANOVA	
module	on	DESIGN	EXPERT	12	software.	The	
experiments	 to	 build	 the	 regression	 equation	
are	 determined	 based	 on	 the	 Box-Wilson	
experimental	 model	 and	 the	 second-order	
orthogonal	experimental	method.	Accordingly,	
the	cutting	parameters	have	a	complex	influence	
on	the	surface	roughness.	The	lower	the	cutting	
speed,	 the	 greater	 the	 depth	 of	 cut,	 and	 the	
higher	 the	feed	rate,	 the	surface	quality	 is	 the	
lower.	The	results	of	analysis	of	the	influence	of	
cutting	parameters	show	that	the	surface	quality	
when	high-speed	milling	of	hard	materials	has	
some	 differences	 compared	 with	 high-speed	
milling	 of	 non-ferrous	 metals	 or	 alloys	 with	
low	 hardness.	 PSO	 search	 algorithm	 is	 used	
to	find	the	optimal	cutting	parameter	values	to	
ensure	the	minimum	wall	surface	roughness	of	
holes.	This	research	result	has	important	value	
in	 choosing	 suitable	 cutting	 parameters	when	
high-speed	milling	of	hard	materials	to	ensure	
surface	quality	and	machining	productivity.
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OPTIMIZATION AND 3D DESIGN OF A 3-DOF TRANSLATIONAL 
PARALLEL ROBOT IN SURGERY APPLICATION

TỐI	ƯU	HÓA	VÀ	THIẾT	KẾ	3D	ROBOT	SONG	SONG	PHẲNG	3	BẬC	TỰ	DO														
ỨNG	DỤNG	CHO	Y	TẾ	

Pham Van Bach Ngoc1*, Dam Hai Quan1, Bui Trung Thanh2, Le Van Dam3

1Space	Technology	Institute,	Vietnam	Academy	of	Science	and	Technology
2Hung	Yen	University	of	Technology	and	Education

3National	Research	Institute	of	Mechanical	Engineering

ABSTRACT

 The 3-DOF translational parallel robot has many advantages such as high stiffness, high 
accuracy, high speed, but it has one noticeable disadvantage that is limitation workspace. For the 
surgery applications, the most important parameter is the movement accuracy in small workspace. 
The surgery robot must to optimize the workspace and improve the movement accuracy. In this 
paper, the kinematics analysis results of workspace of 3-DOF translational parallel robot were 
briefly presented. Based on the mathematics model, the singularity was analyzed with the real 
application conditions. Then, the normal Particle Swarm Optimization (PSO) method and PSO 
method with condition coefficients were proposed to optimize the 3-DOF translational parallel 
robot workspace. The optimal results were compared with the result of the Matlab Optimization 
Toolbox. Finally, the optimal kinematics parameters were used to design and fabricate a sample of 
a 3-DOF translational parallel robot which proposed to apply to the surgery field.

 Keywords: 3-DOF translational parallel robot; Workspace; Kinematic; Particle Swarm 
Optimization.

TÓM TẮT

 Robot song song phẳng có nhiều ưu điểm như độ cứng vững cao, độ chính xác và tốc độ 
làm việc cao, nhưng nó có một điểm yếu lớn nhất đó là sự hạn chế của không gian làm việc. Đối 
với các ứng dụng của robot trong y tế, điều rất quan trọng, đó là sự chuyển động chính xác trong 
không gian làm việc nhỏ. Vì thế mà các robot y tế phải tối ưu hóa không gian làm việc và cải thiện 
độ chính xác các chuyển động. Trong bài báo này, các kết quả về phân tích động học, không gian 
làm việc của robot song song 3 bậc tự do phẳng sẽ được mô tả ngắn gọn. Dựa trên mô hình toán 
học, bài toán điểm kỳ dị cũng được phân tích cho các ứng dụng cụ thể. Sau đó, phương pháp tối ưu 
PSO và PSO với các hệ số điều kiện sẽ được sử dụng cho việc tối ưu hóa không gian làm việc. Kết 
quả tối ưu hóa sẽ được so sánh với kết quả tối ưu bằng các công cụ có sẵn của Matlab. Cuối cùng 
các thông số tối ưu sẽ được sử dụng cho việc thiết kế và chế tạo mẫu một robot song song 3 bậc tự 
do phẳng định hướng cho ứng dụng của y tế.

 Từ khóa: Robot song song phẳng 3 bậc tự do; Không gian làm việc; Động học; Thuật toán 
tối ưu hóa PSO.
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1. INTRODUCTION

	 The	Delta	robot,	which	was	first	proposed	
by	Clavel	is	used	in	many	applications	such	as	
medical,	surgery,	and	in	the	industry	applications.	
In	medical	 surgery,	 the	 parallel	 robot	 is	 used	
in	various	fields	as	Otolaryngological	surgery,	
Neurosurgery,	 Orthopedic	 Surgery	 [1,2].	 In	
many	 cases,	 besides	 the	 request	 for	 accuracy	
or	stiffness,	 the	workspace	of	 the	robot	needs	
to	be	discussed.	All	most	the	research	did	not	
consider	enough	about	the	optimization	of	the	
workspace	 and	 the	 singularity	 of	 the	 parallel	
robot.	Authors	applied	the	Genetic	Algorithms	
(GA)	 in	 order	 to	 optimize	 the	 workspace	
of	 two	 types	 of	 3DOF	 parallel	 robots,	 the	
DELTA	 linear	 and	TRIGLIDE	parallel	 robots	
[3],	 some	 authors	 proposed	 two	 methods	 of	
workspace	 optimization,	 GA	 and	 Maximum	
Surrounding	Workspace	 (MSW).	The	optimal	
method	 Particle	 Swarm	 Optimization	 (PSO)	
optimization	 method	 was	 first	 proposed	 in	
[4].	 PSO	 optimization	 method	 was	 a	 simple	
and	 appropriate	 optimizer	 to	 apply	 to	 design	
problems	or	control	problems.	Many	researchers	
used	this	optimization	method.	In	[5],	the	authors	
used	 PSO	 method	 to	 optimize	 the	 kinematic	
design	 for	 the	 6-DOF	 parallel	 manipulator.	
In	 this	 research,	 the	 workspace	 optimization	
and	 kinematic	 design	 of	 3-DOF	 translational	
parallel	robot	in	surgery	application	is	focused.	
The	 workspace	 optimization	 problem	 of	 the	
3-DOF	 translational	 parallel	 robot	 by	 finding	
the	maximum	volume	of	the	workspace	using	
the	PSO	algorithm	is	proposed.	The	workspace	
simulation	 results,	 which	 are	 obtained	 from	
the	 Matlab	 Optimization	 Toolbox,	 the	 PSO	
algorithm,	 and	 the	 PSO	 with	 constriction	
coefficients,	are	shown.	Lastly,	the	3D	drawing	
and	sample	model	of	the	robot	is	presented.

2. KINEMATIC ANALYSIS OF 3-DOF 
TRANSLATIONAL PARALLEL ROBOT 

2.1. Inverse Kinematic of 3-DOF translational 
parallel robot

	 The	3-DOF	translational	parallel	robot	
has	three	arms	to	connect	the	moving	platform	
and	 the	fixed	base	 is	 shown	 in	Figure	 1.	The	
vectors	loop	of	the	parallel	robot	are	illustrated	
in	Figure	1.
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Figure 1. Vector diagram for the ith of the 3-DOF 
translational parallel robot

	 The	 vectors	 loop	 equation	 of	 the	 3-DOF	
translational	parallel	robot	is	given	as	follow:
       1 2 2 -i i i il l1u u p b a+ = + 											(1)

	 Expressing	 Eq.	 (1)	 in	 the	 xi,	 yi,	 zi	 frame	
with		i	=	1,	2,	3	yeild.

   										(2)

	 Where	l1,	l2	are	the	length	of	the	lower	arm	
and	upper	 arm,	q1i,	 q2i,q3i	 i	 =	1,	 2,	 3	 	 are	 actuated	
joint	 angles	 and	 passive	 joint	 angles	 respectively,	
 , ,xi yi zic c c 	 are	 the	 position	 of	
point	Ci.	
	 The	position	of	Ci		can	be	obtained	as
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cos sin 0 -
-sin cos 0 0
0 0 1 0

xi i i x

yi i i y

zi z

c p a b
c p
c p

ϕ ϕ
ϕ ϕ

       
       = +       
              

																																																															(3)

	 Where	 , ,x y zp p p 	are	the	position	of	the	center	of	moving	platform	in	the	x,	y,	z			coordinate	
system.	The	solutions	of	 1 2 3, ,i i iq q q 		are	found	by	solving	Eq.2.

2.2. Forward Kinematic of 3-DOF translational parallel robot

	 In	the	forward	kinematic,	the	input	angle	joints	 	are	given,	the	problem	is	
to	find	the	position	of	the	moving	platform	 [ ]Tzyx ppp ,,=p .	The	vectors	Eq.	1	can	be	rewritten	as	
follows:

3. KINEMATIC OPTIMIZATION BY PSO 
ALGORITHM
3.1. Briefly introduction of PSO Algorithm

	 The	 PSO	 algorithm	 was	 developed	
by	 simulation	 of	 the	 simplified	 social	model,	
where	 each	 population	 is	 called	 a	 swarm.	
Assume	that,	the	search	space	is	n-dimension,	
each	particle			corresponding	to	an	n-dimension	
position	 vector	 	

1 2( , ,..., )i i i inx x x x= 	 and	
velocity	 is	 represented	 by	 an	 n-dimension	
velocity	 vector,	

1 2( , ,..., )i i i inv v v v= .	 The	
best	previously	visited	position	 	 	 is	called	 the	
individual	 best	 position,	

1 2( , ,..., )i i i inP p p p=

The	 position	 of	 the	 best	 individual	 of	 the	
whole	swarm	is	called	the	global	best	position,	

1 2( , ,..., )nG g g g= .	 The	 velocity	 and	
position	are	updated	at	each	step	according	to	
the	following	Eq.	6	and	Eq.	7.

1 1 2 2( 1) . ( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))i i i i iv k wv k cr P k x k c r G k x k+ = + − + − 	(6)
( 1) ( ) ( )i i ix k x k v k+ = + 						(7)

	 Where	 w	 is	 inertia	 weight;	 r1,r2,	 are	
random	variables	in	the	range	of	[0,1];	c1,	c2 are	
positive	constant	parameters	called	acceleration	
coefficients.
	 To	 control	 the	 system's	 convergence	
tendencies	 and	 prevent	 the	 explosion	 in	 the	
PSO	algorithms,	in	[4]	proposed	to	use	the	PSO	
with	constriction	coefficients	as	follow:
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1 2( 1) ( ( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )))i i i i iv k v k P k x k G k x kχ φ φ+ = + − + −    					(8)
( 1) ( ) ( )i i ix k x k v k+ = + 																														(9)

where	
22 4-

κχ
φ φ φ

=
− −  

0 1κ≤ ≤  1 2 4φ φ φ= + ≥

 These optimization methods above 
will be used to optimize the workspace of the 
3-DOF translational parallel robot in the next 
section. 

3.2. Kinematics Optimization of a 3-DOF 
translational parallel robot

 The kinematics optimization problem 
is given as follows: the limited space of 
operation, find the maximum workspace of 
3-DOF planar translational parallel robot. 
The volume of workspace v is calculated via 
the forward kinematic. Applying the PSO 
algorithm, Eq.8 and Eq.9 could rewrite as:

1 1( 1) ( ) ( )i i il k l k v k+ = + 														(10)

 With the constrain 1 2 constanti il l+ =    
the velocity ( )iv k  is calculated by Eq.9 and 
Eq.10, ( )iP k   is the set of individual values of 

1il  and ( )G k  is the global best value of 1il  . 
The objective function of the PSO algorithm 
is max (v)  where v  is the workspace's volume 
of the 3-DOF translational parallel robot. 
With the purpose of analysis and comparison, 
the implementation of this problem is 
implemented steps below: First, the volume 
of workspace is calculated using parameters 
in Table 1.

 Table 1. Simulations parameters of 
3-DOF translational parallel robot

 Second, the PSO algorithm and PSO 
with constriction coefficients are applied 
to find out the length of the upper arm and 
lower arm. 

3.3. Simulation results and Discussion 

 The constrains condition of 

optimizers is ( )1 2 600l l mm+ = , where 1 2,l l  
the lower arm length and upper arm length 
of the 3-DOF translational parallel robot, 
respectively. PSO's parameters are shown in 
Table 2. 

Table 2. Parameter of PSO algorithm

 By using the combination of PSO and 

forward kinematic, where 1 2, ,l l v  are shown 
as Table 3. The PSO algorithms are applied to 
the number of particles is 50 and implemented 
with 50 iterations. The last row of Table 2 is 
the result of using the Matlab Optimization 
Toolbox.
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Table 3. Values before and after optimized:

	 The	 workspace's	 simulation	 results	 of	
the	 3-DOF	 planar	 translational	 parallel	 robot	
corresponding	 to	 these	 results	 are	 shown	 in	
figure	2	and	figure	3.

Table 4. Optimized values using PSO with vary parameters

 

	 The	 simulation	 results	 in	 Table	 3	 and	
Fig.4	 show	 the	optimizations	 take	effect.	The	
workspace	 volume	values	 of	 three	 optimizers	
are	 better	 than	 the	original.	The	best	 value	 is	
the	result	of	normal	PSO.	This	can	be	seen	as	
a	multi-solution	 problem	 and	 it	 also	 happens	
when	 increasing	 the	 particle	 number	 or	 the	
iteration	of	the	PSO	as	shown	in	Table	4.	

3.4. Design and Fabrication a model of a 
3-DOF translational parallel robot

	 From	 the	 calculated	 results	 above,	 the	
optimal	parameters	of	the	3-DOF	translational	
parallel	robot	are	chosen	as	Table	5.

Table 5. Optimal kinematics parameters of 
3-DOF translational parallel robot
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	 Using	 the	 optimizations	 parameters	 to	
design	 and	 fabricate	 the	 3-DOF	 translational	
parallel	 robot	 as	 shown	 in	 Fig.4	 and	 the	
kinematics	parameters	are	shown	on	table	5.

Fixed	Base

Motor

Arm	

Four-bar	
parallelogram	

Moving	
platform    

Figure 4. The 3D drawings and fabrication 
model of a 3-DOF translational parallel robot

4. CONCLUSION

	 In	 this	 paper,	 the	 kinematics	 and	
workspace	of	3-DOF	translational	parallel	robot	
are	briefly	presented.	Based	on	the	mathematics	
model,	the	singularity	are	analyzed	with	the	real	
application	 conditions.	 The	 PSO	method	 and	
PSO	 method	 with	 condition	 coefficients	 are	
proposed	 to	optimize	 the	3-DOF	 translational	
parallel	 robot	workspace.	The	 optimal	 results	
were	 compared	with	 the	 result	 of	 the	Matlab	
Optimization	Toolbox.	The	optimal	kinematics	
parameters	 are	used	 to	design	and	 fabricate	a	

sample	of	a	3-DOF	translational	parallel	robot	
which	 proposed	 to	 apply	 to	 the	 surgery	field.	
This	 research	 can	 be	 seen	 as	 the	 framework	
for	 designing	 and	 controlling	 the	 3-DOF	
translational	parallel	robot.
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Khối Khoáng sản TKV: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Khối	doanh	nghiệp	 khoáng	 sản	 của	Tập	đoàn	Công	nghiệp	Than	 -	Khoáng	 sản	Việt	Nam		
(TKV)	trong	6	tháng	đầu	năm	nay,	dù	có	những	khó	khăn	nhưng	đã	có	những	thành	tích	mới	
về	sản	xuất,	kinh	doanh	rất	đáng	được	ghi	nhận.

	 Trải	qua	năm	2020	với	vô	vàn	khó	khăn	khi	giá	một	số	sản	phẩm	kim	loại	trên	thị	trường	có	
nhiều	biến	động	và	liên	tục	giảm	sâu,	các	đơn	vị	khối	Khoáng	sản	của	TKV	-	điển	hình	là	Công	ty	
Cổ	phần	Đồng	Tả	Phời	và	Tổng	công	ty	Khoáng	sản,	bước	vào	thực	hiện	nhiệm	vụ	năm	2021	phải	
đối	diện	với	rất	nhiều	khó	khăn,	thử	thách.	Tuy	nhiên,	nhờ	sự	chỉ	đạo	sát	sao,	kịp	thời	tháo	gỡ	khó	
khăn	của	lãnh	đạo	Tập	đoàn,	sự	đồng	lòng	chia	sẻ,	hỗ	trợ	và	tích	cực	phối	hợp	của	các	đơn	vị	trong	
TKV	đã	tạo	tiền	đề	để	hai	đơn	vị	Khối	Khoáng	sản	thêm	quyết	tâm	vượt	khó,	đạt	được	những	kết	
quả	vượt	bậc,	đáng	ghi	nhận	trong	6	tháng	đầu	năm	2021.

	 Những	khó	khăn	trong	năm	2020	đã	không	làm	nản	lòng	tập	thể	cán	bộ,	công	nhân	viên	
(CBCNV)	Tổng	công	ty	Khoáng	sản	-	TKV	(VIMICO).	Ngay	từ	đầu	năm	2021,	Đảng	ủy	Tổng	công	
ty	đã	ban	hành	các	Nghị	quyết	chuyên	đề	trong	từng	lĩnh	vực	cụ	thể	để	lãnh	chỉ	đạo	toàn	diện	mọi	
mặt	hoạt	động	như:	Nghị	quyết	về	lãnh	đạo	thực	hiện	thắng	lợi	nhiệm	vụ	chính	trị	năm	2021;	Nghị	
quyết	về	đẩy	nhanh	tiến	độ	Dự	án	mở	rộng	nâng	công	suất	Nhà	máy	Luyện	đồng	Lào	Cai,	quyết	
tâm	đưa	nhà	máy	vào	hoạt	động	theo	đúng	kế	hoạch	trong	năm	2021…Cùng	với	đó,	nắm	bắt	yếu	tố	
thuận	lợi	do	giá	một	số	sản	phẩm	kim	loại	(đồng,	kẽm,	phôi	thép…)	trên	thị	trường	duy	trì	ở	mức	
cao;	công	tác	chuẩn	bị	tốt	các	điều	kiện	sản	xuất	từ	năm	2020,	cùng	với	các	giải	pháp	điều	hành	linh	
hoạt	và	tinh	thần	đoàn	kết,	quyết	tâm	vượt	khó	của	CBCNV,	kết	quả	các	chỉ	tiêu	chính	6	tháng	đầu	
năm	của	Tổng	công	ty	đều	cơ	bản	hoàn	thành	kế	hoạch	và	vượt	so	với	cùng	kỳ.	Sản	lượng	đồng	tấm	
đạt	6.512	tấn,	đạt	52,1%	KHN;	TQ	sắt	Sin	Quyền	(quy	60%	Fe):	64.024	tấn,	đạt	62,56%	KH;	Kẽm	
thỏi:	6.403	tấn,	bằng	53,36%	kế	hoạch	năm;	Vàng:	314,97kg,	bằng	58,33%	kế	hoạch	năm…	Đặc	
biệt,	tổng	doanh	thu	toàn	Tổng	công	ty	đạt	3.634	tỷ	đồng,	bằng	172%	so	với	cùng	kỳ	năm	2020	và	
lợi	nhuận	dự	kiến	đạt	430/218	tỷ	đồng	so	với	kế	hoạch.

	 Một	sự	kiện	đánh	dấu	mốc	quan	trọng	đối	với	cả	quá	trình	xây	dựng,	triển	khai	thực	hiện	Dự	
án	mở	rộng,	nâng	công	suất	Nhà	máy	luyện	đồng	Lào	Cai	của	Tổng	công	ty	Khoáng	sản	là	sự	kiện	
chào	đón	mẻ	đồng	dương	cực	đầu	tiên,	chính	thức	ra	lò	của	Nhà	máy	luyện	đồng	tại	xã	Bản	Qua,	
huyện	Bát	Xát,	tỉnh	Lào	Cai.	Hiện,	Tổng	công	ty	đang	tích	cực	phối	hợp	với	nhà	thầu	đẩy	nhanh	tiến	
độ	thực	hiện	khối	lượng	công	việc	còn	lại,	phấn	đấu	cuối	tháng	7/2021,	có	sản	phẩm	đồng	âm	cực	
và	đưa	nhà	máy	vào	sản	xuất	chính	thức	cuối	quý	III/2021.	Sự	kiện	này	không	chỉ	có	ý	nghĩa	tiền	đề	
quan	trọng	đối	với	hoạt	động	sản	xuất	của	Tổng	công	ty	Khoáng	sản	mà	còn	khẳng	định	thành	công	
bước	đầu	của	một	Dự	án	có	ý	nghĩa	chiến	lược	quan	trọng	nhằm	tiếp	tục	hiện	thực	hóa	chủ	trương	
của	Đảng,	Nhà	nước	về	chế	biến	sâu	các	loại	khoáng	sản	của	Tập	đoàn	TKV.

	 “Bên	cạnh	sự	nỗ	lực,	đoàn	kết,	quyết	tâm	vượt	khó	của	CBCNV	Tổng	công	ty,	những	kết	
quả	đáng	ghi	nhận	trong	nửa	đầu	năm	2021	VIMICO	đạt	được	có	vai	trò	lãnh	đạo	sát	sao	của	Tập	
đoàn,	các	Ban	chuyên	môn	liên	quan	và	sự	phối	hợp,	hỗ	trợ	của	các	đơn	vị	trong	TKV	trên	cùng	địa	
bàn.	Lãnh	đạo	Tập	đoàn	đã	quan	tâm	chỉ	đạo,	kịp	thời	tháo	gỡ	những	khó	khăn	trong	quá	trình	triển	
khai	Dự	án	mở	rộng,	nâng	công	suất	Nhà	máy	Luyện	đồng	Lào	Cai	của	Tổng	công	ty	như:	Làm	việc	
với	tỉnh	Lào	Cai	để	tháo	gỡ	những	vướng	mắc	trong	công	tác	giải	phóng	mặt	bằng,	công	tác	an	ninh	
trật	tự	cũng	như	việc	đi	lại	của	các	chuyên	gia	nhà	thầu;	hỗ	trợ	nguồn	vốn	thực	hiện	Dự	án…	Đồng	
thời,	các	đơn	vị	trong	TKV	cũng	phối	hợp,	hỗ	trợ	Tổng	công	ty	trong	quá	trình	hoạt	động	sản	xuất,	
kinh	doanh”	-	Phó	Tổng	giám	đốc	VIMICO	Bùi	Tiến	Hải	cho	biết.
	 Đối	với	Công	ty	Cổ	phần	Đồng	Tả	Phời,	6	tháng	đầu	năm	2021	là	thời	gian	có	nhiều	chuyển	
biến	tích	cực	trong	hoạt	động	sản	xuất,	kinh	doanh	chung	của	đơn	vị.	Từ	kết	quả	sản	xuất	không	có	
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lợi	nhuận	của	năm	2020,	Công	ty	đã	bước	sang	giai	đoạn	hoạt	động	hiệu	quả	được	thể	hiện	rõ	trên	
các	mặt	công	tác:	Thực	hiện	tốt	công	tác	phòng	chống	dịch	Covid-19;	sản	xuất,	kinh	doanh	có	lợi	
nhuận	cao	hơn	so	với	kế	hoạch	và	đời	sống	của	người	lao	động	được	nâng	cao,	thu	nhập	ổn	định.	
Được	sự	quan	tâm	chỉ	đạo	của	TKV,	cùng	với	sự	đoàn	kết,	sáng	tạo	của	Ban	Lãnh	đạo	Công	ty,	sự	
đồng	lòng	của	toàn	thể	cán	bộ	công	nhân	viên,	sự	phối	hợp	giúp	đỡ	chặt	chẽ,	có	hiệu	quả	của	các	
đơn	vị	trong	TKV,	các	khách	hàng,	đối	tác...Công	ty	đã	hoàn	thành	cơ	bản	các	chỉ	tiêu	kinh	tế,	kỹ	
thuật	đề	ra:	Tổng	sản	lượng	tinh	quặng	sản	xuất	đạt	16.350	tấn	bằng	50,8%	theo	kế	hoạch	năm;	tổng	
doanh	thu	đạt	445,586	tỷ	đồng	bằng	57%	kế	hoạch;	lợi	nhuận	đạt	trên	83	tỷ	đồng	bằng	652%	theo	
kế	hoạch;	thu	nhập	bình	quân	người	lao	động	đạt	9,791	triệu	đồng/người/tháng	bằng	172%	so	với	
cùng	kỳ	năm	2020.

 

Toàn cảnh Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời

	 Mặc	dù	còn	nhiều	khó	khăn	trong	sản	xuất,	kinh	doanh,	nhưng	trong	6	tháng	đầu	năm	2021,	
Công	ty	đã	triển	khai	được	một	số	nhiệm	vụ	quan	trọng.	Trên	cơ	sở	diễn	biến	thuận	lợi	của	đà	tăng	
giá	đồng	kim	loại	trên	thị	trường	thế	giới,	Công	ty	đã	nỗ	lực,	quyết	tâm,	động	viên	CBCNV	tổ	chức	
sản	xuất	chạy	nhà	máy	tuyển	03	ca	liên	tục	(kể	cả	sản	xuất	trong	dịp	Tết	Nguyên	đán	2021)	để	nâng	
cao	sản	lượng	sản	xuất.	Lắp	đặt	hoàn	thiện	bổ	sung,	hệ	thống	dây	chuyền	tuyển	Cell,	vận	hành	
ổn	định,	nâng	cao	hiệu	quả	thực	thu	của	dây	chuyền	nhà	máy	tuyển,	đạt	tỷ	lệ	thực	thu	tinh	quặng	
91,57%	cao	hơn	tỷ	lệ	thực	thu	tinh	quặng	theo	thiết	kế	của	nhà	máy	91,5%.	Hoàn	thành	công	tác	
lập	kế	hoạch	sản	xuất,	kinh	doanh	giai	đoạn	2021	÷	2025,	trong	đó	có	giải	pháp	vận	chuyển	đất	đá	
ra	bãi	thải	theo	tuyến	đường	tránh	khu	dân	cư,	đảm	bảo	an	toàn	môi	trường	trong	quá	trình	sản	xuất	
mỏ,	giúp	tiết	kiệm	trung	bình	50	tỷ	đồng	chi	phí	vận	tải	hàng	năm.	Đảm	bảo	mục	tiêu	an	toàn	trong	
sản	xuất	và	thực	hiện	tốt	công	tác	phòng	chống	dịch	Covid-19	trong	06	tháng	đầu	năm.

	 Đạt	được	kết	quả	như	trên	là	những	nỗ	lực,	cố	gắng	vượt	bậc	của	CBCNV	Công	ty,	đồng	
thời	có	sự	quan	tâm	chỉ	đạo	quyết	liệt,	sát	sao	của	TKV,	cùng	với	sự	chia	sẻ,	cộng	đồng	trách	nhiệm	
đầy	hiệu	quả	của	các	thành	viên	Liên	danh	nhà	thầu	khai	thác	mỏ	thuộc	các	Công	ty	TKV,	như:	
Vimico,	Micco.	Đặc	biệt,	trong	công	tác	nâng	cao	chất	lượng	nổ	mìn,	Công	ty	đã	liên	tục	tăng	cường	
làm	việc	cùng	Tổng	công	ty	Công	nghiệp	Hoá	chất	mỏ	-	Vinacomin,	Công	ty	Công	nghiệp	Hóa	chất	
mỏ	Tây	Bắc,	triển	khai	đồng	loạt	các	giải	pháp	kỹ	thuật	như:	Tăng	chỉ	tiêu	thuốc	nổ,	thiết	kế	thông	
số	mạng	khoan,	các	chỉ	tiêu	nổ	mìn,	phù	hợp	cho	những	vị	trí	khó	khăn,	sử	dụng	máy	đập	búa	để	
đẩy	nhanh	tiến	độ	xử	lý	đá,	quặng	quá	cỡ...	nhằm	giảm	chi	phí	xúc	luân	chuyển	và	nâng	cao	năng	
suất	thiết	bị	nghiền.

	 Vượt	qua	những	khó	khăn	“lửa	thử	vàng,	gian	nan	thử	sức”,	những	kết	quả	thành	công	ban	
đầu	của	hai	đơn	vị	thuộc	Khối	Khoáng	sản	TKV	đã	tạo	tiền	đề	để	các	đơn	vị	vươn	lên,	hoàn	thành	
toàn	diện	nhiệm	vụ	sản	xuất,	kinh	doanh	năm	2021.

MINH NGHĨA

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN
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Hàng ngàn người lao động được hỗ trợ lương ổn định cuộc sống
 

Với	tinh	thần	triển	khai	chính	sách	cho	vay	nhanh	chóng,	kịp	thời,	thuận	tiện	và	hiệu	quả,	coi	
việc	triển	khai	chính	sách	hỗ	trợ	người	sử	dụng	lao	động	vay	vốn	để	trả	lương	ngừng	việc	
và	trả	lương	phục	hồi	sản	xuất	đối	với	người	lao	động	là	nhiệm	vụ	ưu	tiên	hàng	đầu,	“mỗi	

cán	bộ	là	một	tuyên	truyền	viên”.	Chỉ	sau	14	ngày	Thủ	tướng	Chính	phủ	ban	hành	Quyết	định	số	
23/2021/QĐ-TTg	ngày	07/7/2021	đã	đi	vào	cuộc	sống	với	những	hợp	đồng	tín	dụng	trả	lương	để	
trả	lương	ngừng	việc	và	trả	lương	phục	hồi	sản	xuất	đối	với	người	lao	động	được	ký	kết	theo	cấp	
số	nhân	hàng	ngày,	góp	phần	hỗ	trợ	người	sử	dụng	lao	động	và	người	lao	động	cùng	vượt	qua	khó	
khăn	do	dịch	bệnh	COVID-19,	duy	trì	sản	xuất,	đảm	bảo	đời	sống.	

Sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam bố trí nguồn vốn, chiều 27/7 chi 
nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang đã ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân cho 2 doanh nghiệp là 
Công ty Cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LGG với số tiền hơn 13,5 tỷ đồng và Công ty Cổ 
phần may BGG Lạng Giang với số tiền 5,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ phục vụ việc trả lương 

cho hơn 5 nghìn lao động trong tháng 7/2021

	 Là	một	trong	số	các	doanh	nghiệp	nằm	trong	đợt	đầu	của	cả	nước	được	ký	kết	hợp	đồng	tín	
dụng	trả	lương	ngừng	việc	cho	người	lao	động,	Giám	đốc	Công	ty	TNHH	Vận	tải	Công	nghệ	Mai	
Linh	Lạng	Sơn,	Nông	Thị	Vân	cho	biết,	dịch	bệnh	COVID-19	vừa	qua	đã	ảnh	hưởng	rất	nặng	nề	
đến	hoạt	động	của	doanh	nghiệp,	nhiều	công	nhân	của	công	ty	thu	nhập	bị	sụt	giảm	và	mất	việc	làm	
do	nhu	cầu	đi	lại	của	người	dân	giảm.	“Chính	vì	vậy,	sự	quan	tâm	hỗ	trợ	kịp	thời	của	NHCSXH	tỉnh	
Lạng	Sơn	đã	tạo	điều	kiện	thuận	lợi	cho	đơn	vị	tiếp	cận	gói	vay	ưu	đãi	với	số	tiền	giải	ngân	là	92,6	
triệu	đồng	để	trả	lương	cho	9	lao	động,	lãi	suất	cho	vay	0%,	thời	hạn	vay	là	12	tháng	và	không	cần	
tài	sản	đảm	bảo	đã	giúp	đỡ	doanh	nghiệp	rất	nhiều	trong	việc	hỗ	trợ	phục	hồi	sản	xuất	kinh	doanh	
trong	6	tháng	cuối	năm	2021,	đồng	thời	đảm	bảo	thu	nhập,	ổn	định	đời	sống	cho	người	lao	động”,	
bà	Vân	chia	sẻ.

	 Vui	mừng	phấn	khởi	trước	tin	công	ty	làm	việc	của	mình	ký	kết	hợp	đồng	tín	dụng	vay	vốn	

VĂN HÓA - XÃ HỘI



và	được	NHCSXH	giải	ngân	ngay	món	vay	để	trả	lương	ngừng	việc	cho	người	lao	động,	chị	Chu	
Phương	Khanh,	nhân	viên	Công	ty	TNHH	MTV	Thương	mại	và	du	lịch	Pride,	Lạng	Sơn	cho	biết:	
“Phần	vốn	này	không	chỉ	giúp	đơn	vị	giảm	áp	lực	trang	trải	chi	phí	hoạt	động	góp	phần	duy	trì	hoạt	
động,	phục	hồi	sản	xuất	kinh	doanh	tại	công	ty,	mà	người	lao	động	chúng	tôi	sẽ	có	thu	nhập	ổn	định	
hơn	để	trang	trải	cho	cuộc	sống	qua	thời	kỳ	dịch	bệnh	khó	khăn	này”.

	 Phó	Giám	đốc	NHCSXH	tỉnh	Lạng	Sơn	Phạm	Mạnh	Hà	cho	biết,	để	chính	sách	được	triển	
khai	nhanh	nhất	và	hiệu	quả	nhất	vào	cuộc	sống,	ngay	sau	khi	NHCSXH	Việt	Nam	triển	khai	thực	
hiện	Nghị	quyết	68	và	Quyết	định	23,	chi	nhánh	đã	chủ	động	tham	mưu	cho	UBND	tỉnh	ban	hành	
văn	bản	chỉ	đạo	các	Sở,	ban	ngành,	đơn	vị	liên	quan;	Đề	nghị	MTTQ	tỉnh	phối	hợp	với	các	tổ	chức	
chính	trị	-	xã	hội	phối	hợp	tuyên	tuyền	chính	sách,	tổ	chức	triển	khai	thực	hiện.	Tốc	độ	triển	khai	
chính	sách	thêm	lực	đẩy	khi	tỉnh	đã	chỉ	đạo	các	cấp,	các	ngành	triển	khai	Nghị	quyết	của	Chính	phủ	
với	phương	châm	giảm	bớt	thủ	tục,	chú	trọng	chính	sách	hậu	kiểm.	Chính	vì	vậy,	đến	thời	điểm	hiện	
tại,	NHCSXH	tỉnh	Lạng	Sơn	đã	tiếp	nhận	hồ	sơ	của	17	đơn	vị	có	nhu	cầu	vay	vốn	chương	trình	cho	
vay	người	sử	dụng	lao	động	để	trả	lương	ngừng	việc,	trả	lương	phục	hồi	sản	xuất.	Trong	đó,	số	lao	
động	phải	ngừng	việc	là	213	người,	số	tiền	đề	nghị	vay	vốn	là	1,754	tỷ	đồng.

	 Những	hình	ảnh	sinh	động	về	việc	triển	khai	chính	sách	tín	dụng	trả	lương	ngừng	việc	cho	
người	lao	động	cũng	đã	và	đang	lan	rộng	ra	toàn	quốc,	đến	nay,	63/63	chi	nhánh	NHCSXH	tỉnh,	
thành	trong	toàn	quốc	đã	cùng	các	cấp,	các	ngành	địa	phương	tiếp	nhận	hồ	sơ,	nhanh	chóng	rà	soát,	
thẩm	định	để	ký	hợp	đồng	tín	dụng	người	sử	dụng	lao	động	vay	vốn	để	trả	lương	ngừng	việc,	trả	
lương	phục	hồi	sản	xuất.

	 Theo	tổng	hợp,	đến	ngày	26/7/2021,	NHCSXH	đã	phê	duyệt	cho	vay	39	người	sử	dụng	lao	
động	với	trên	45	tỷ	đồng	để	trả	lương	cho	trên	12.000	lượt	người	lao	động	theo	Quyết	định	23	của	
Thủ	tướng	Chính	phủ.	Tổng	số	tiền	NHCSXH	đã	giải	ngân	đến	17h	ngày	27/7	là	43	tỷ	đồng.

	 Ông	Nguyễn	Phương	Nam	-	Phó	Chủ	tịch	UBND	thành	phố	Quy	Nhơn,	tỉnh	Bình	Định	cho	
biết,	với	tinh	thần	triển	khai	chính	sách	cho	vay	thuận	tiện,	nhanh	chóng,	NHCSXH	tỉnh	đã	công	
khai	chính	sách	đến	100%	điểm	giao	dịch	tại	tất	cả	các	xã,	phường,	thị	trấn	trên	địa	bàn	tỉnh.	Bên	
cạnh	đó,	đơn	vị	chủ	động	phối	hợp	với	cơ	quan	có	liên	quan	tập	trung	rà	soát	đối	tượng,	tiếp	cận	cơ	
sở	sản	xuất	kinh	doanh	trên	địa	bàn	tỉnh	bị	ảnh	hưởng	của	đại	dịch	COVID-19	hướng	dẫn	làm	thủ	
tục	hồ	sơ	vay	vốn,	góp	phần	khắc	phục	hậu	quả	đại	dịch	COVID-19,	phục	hồi	phát	triển	kinh	tế	-	xã	
hội	tại	các	địa	phương.	Đến	nay,	NHCSXH	tỉnh		Bình	Định	đã	nhận	được	hồ	sơ	đề	nghị	vay	hơn	8,2	
tỷ	đồng	của	19	doanh	nghiệp	để	trả	lương	ngừng	việc	cho	982	lao	động.	Đơn	vị	đã	ký	kết	hợp	đồng	
tín	dụng	với	9	doanh	nghiệp,	cơ	sở	giáo	dục	vay	để	trả	lương	cho	395	lao	động	với	tổng	số	tiền	cho	
vay	hơn	2,6	tỷ	đồng.

	 Chia	sẻ	 tại	buổi	ký	kết	hợp	đồng	tín	dụng	cho	vay	và	vừa	được	nhận	vốn	vay	trả	 lương	
ngừng	việc,	trả	lương	phục	hồi	sản	xuất	cho	người	lao	động	với	NHCSXH	tỉnh	Bình	Định,	ông	
Nguyễn	Từ	Mẫn	-	Giám	đốc	Xí	nghiệp	Vận	tải	khách	công	cộng	Quy	Nhơn,	đơn	vị	cũng	được	ký	
kết	hợp	đồng	tín	dụng	cho	vay	người	sử	dụng	lao	động	để	trả	lương	ngừng	việc,	trả	lương	phục	hồi	
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sản	xuất	đợt	này	cho	biết:	“Phục	vụ	cho	công	tác	phòng,	chống	dịch	COVID-19,	theo	chỉ	đạo	của	
UBND	tỉnh,	đơn	vị	chúng	tôi	đã	ngừng	hoạt	động	vận	tải	hành	khách	công	cộng.	Tuy	nhiên,	đặc	thù	
của	ngành	vận	tải	là	dù	ngừng	hoạt	động	nhưng	một	số	công	tác	vẫn	phải	tiếp	tục,	đặc	biệt	là	công	
tác	duy	tu,	bảo	dưỡng	phương	tiện.	Nguồn	thu	duy	nhất	của	đơn	vị	là	từ	vận	chuyển	hành	khách	
đã	bị	đứt	gãy	cho	nên	việc	trả	lương	cho	người	lao	động	gặp	khó”.	Cũng	tại	lễ	ký	kết	hợp	đồng	tín	
dụng	vừa	qua,	9	doanh	nghiệp	đã	ký	kết	vay	2,647	tỷ	đồng	để	trả	lương	cho	395	lao	động	ngừng	
việc	do	ảnh	hưởng	dịch	COVID-19,	với	ưu	đãi	là	lãi	suất	cho	vay	0%,	thời	hạn	vay	dưới	12	tháng	
và	không	cần	tài	sản	đảm	bảo.

	 Còn	với	Bắc	Giang	-	địa	phương	từng	là	“điểm	nóng”	trong	đợt	dịch	COVID-19	lần	thứ	tư	
với	hàng	trăm	doanh	nghiệp,	cơ	sở	sản	xuất	phải	tạm	dừng	hoạt	động	trong	tháng	5,	6	vừa	qua.	Để	
kịp	thời	hỗ	trợ	người	sử	dụng	lao	động	cũng	như	người	lao	động	vượt	qua	khó	khăn,	tỉnh	Bắc	Giang	
đã	ban	hành	kế	hoạch	và	thành	lập	Hội	đồng	thẩm	định	hồ	sơ	của	các	tổ	chức,	cá	nhân	đề	nghị	hỗ	trợ	
tại	các	huyện,	thành	phố	theo	Nghị	quyết	68	và	Quyết	định	23	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	quy	định	về	
thực	hiện	một	số	chính	sách	hỗ	trợ	người	lao	động	và	người	sử	dụng	lao	động	gặp	khó	khăn	do	đại	
dịch	COVID-19	trên	địa	bàn	tỉnh.	Đối	với	chính	sách	hỗ	trợ	người	sử	dụng	lao	động	vay	vốn	để	trả	
lương	ngừng	việc,	trả	lương	phục	hồi	sản	xuất,	NHCSXH	tỉnh	Bắc	Giang	đã	tổ	chức	hội	nghị	trực	
tuyến	cho	toàn	bộ	cán	bộ	chi	nhánh	để	triển	khai,	tập	huấn	nghiệp	vụ	cho	vay	với	người	sử	dụng	lao	
động;	đồng	thời	gửi	văn	bản	tới	các	đơn	vị	liên	quan	để	phối	hợp	triển	khai	đến	các	doanh	nghiệp,	
nhất	là	các	doanh	nghiệp	có	vốn	đầu	tư	nước	ngoài.

	 Đến	ngày	27/7,	trên	địa	bàn	tỉnh	Bắc	Giang	đã	có	49	doanh	nghiệp	được	hướng	dẫn	lập	hồ	
sơ	vay	vốn	trả	lương	cho	người	lao	động	và	đã	có	13	doanh	nghiệp	hoàn	thiện	hồ	sơ	gửi	NHCSXH	
tỉnh	để	vay	vốn	trả	lương	cho	trên	13	nghìn	lao	động	với	tổng	số	tiền	đề	nghị	vay	hơn	44	tỷ	đồng.	
Trong	đó,	NHCSXH	tỉnh	đã	phê	duyệt	4	doanh	nghiệp	vay	vốn	trả	lương	tháng	7	cho	hơn	6	nghìn	
lao	động	với	số	tiền	là	21	tỷ	đồng.	Những	kinh	nghiệm	đúc	rút	từ	thực	tế	triển	khai	trong	thời	gian	
qua	sẽ	chi	nhánh	NHCSXH	các	tỉnh,	thành	phố	triển	khai	nhanh	và	hiệu	quả	hơn	nữa	Nghị	quyết	68	
của	Chính	phủ	và	Quyết	định	23	của	Thủ	tướng	Chính	phủ.	

	 Trước	đó,	tại	Hội	nghị	trực	tuyến	triển	khai	chính	sách	hỗ	trợ	người	sử	dụng	lao	động	vay	
vốn	để	trả	lương	ngừng	việc	và	trả	lương	phục	hồi	sản	xuất	theo	Nghị	quyết	68/NQ-CP	và	Quyết	
định	23/2021/QĐ-TTg,	Thứ	trưởng	Bộ	Lao	động	Thương	binh	-	Xã	hội	Lê	Văn	Thanh	đánh	giá	
cao	NHCSXH	trong	việc	nhanh	chóng,	tích	cực	triển	khai	chính	sách	ngay	sau	khi	Chính	phủ,	Thủ	
tướng	Chính	phủ	ban	hành	Nghị	quyết,	Quyết	định.	Tuy	nhiên,	theo	Thứ	trưởng	Lê	Văn	Thanh,	việc	
triển	khai	chính	sách	không	chỉ	nỗ	lực	của	các	cán	bộ	trong	hệ	thống	NHCSXH	mà	cần	có	sự	vào	
cuộc	quyết	liệt	ngay	từ	đầu	của	cả	hệ	thống	chính	trị,	các	cơ	quan	liên	quan	nhằm	xác	định	đúng	đối	
tượng	cho	vay	đến	khâu	triển	khai	giải	ngân	vốn	kịp	thời	và	giám	sát	chặt	chẽ	để	tránh	tiêu	cực,	đảm	
bảo	công	khai,	minh	bạch	trong	quá	trình	thực	hiện.	Chính	vì	vậy,	Tổng	Giám	đốc	NHCSXH	Dương	
Quyết	Thắng	một	lần	nữa	mong	muốn	thời	gian	tới,	đề	nghị	cấp	ủy	Đảng,	chính	quyền	địa	phương	
các	cấp	tiếp	tục	quan	tâm	chỉ	đạo	hoạt	động	tín	dụng	chính	sách	xã	hội,	cũng	như	hỗ	trợ	người	sử	
dụng	lao	động	vay	vốn	để	trả	lương	ngừng	việc	và	trả	lương	phục	hồi	sản	xuất	đối	với	người	lao	
động.	

VIỆT HẢI - THÙY TRANG
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Hiệu quả nguồn vốn cho vay ủy thác qua tổ chức Đoàn
 

Thời	gian	qua,	Huyện	đoàn	Hưng	Nguyên	(Nghệ	An)	đã	tích	cực,	chủ	động	phối	hợp	với	Ngân	
hàng	Chính	sách	Xã	hội	 (NHCSXH)	huyện	 triển	khai	hiệu	quả	các	chương	 trình	 tín	dụng	
chính	sách,	chuyển	tải	nguồn	vốn	vay	đến	các	đoàn	viên	thanh	niên	trên	địa	bàn.	Thông	qua	

nhiều	hình	thức	tuyên	truyền,	vận	động,	Đoàn	Thanh	niên	các	cấp	luôn	tạo	điều	kiện	thuận	lợi	để	
đoàn	viên	thanh	niên	tiếp	cận	với	các	chương	trình	tín	dụng	ưu	đãi	của	Nhà	nước.	Để	vốn	vay	sử	
dụng	hiệu	quả	nguồn	vốn	vay,	khi	cho	vay,	các	cấp	Đoàn	luôn	xem	xét,	cân	nhắc	đúng	đối	tượng,	
mục	đích	sử	dụng	nguồn	vốn;	thường	xuyên	đôn	đốc	việc	trả	lãi,	trả	vốn	đúng	thời	hạn	quy	định.	
Song	song	đó,	các	cấp	Đoàn	còn	hỗ	trợ	đoàn	viên	thanh	niên	về	mặt	khoa	học	kỹ	thuật	thông	qua	
việc	phối	hợp	mở	các	lớp	tập	huấn	ngắn	hạn	về	kiến	thức	trồng	trọt,	chăn	nuôi.	Nhờ	vậy,	nguồn	vốn	
vay	ủy	thác	của	NHCSXH	thông	qua	tổ	chức	Đoàn	đã	góp	phần	giúp	đoàn	viên	thanh	niên	có	điều	
kiện	phát	triển	kinh	tế,	làm	giàu	chính	đáng	trên	quê	hương.

	 Đến	tháng	5/2021,	tổng	nguồn	vốn	ủy	thác	thông	qua	tổ	chức	Đoàn	Thanh	niên	huyện	là	
79,3	tỷ	đồng,	quản	lý	45	Tổ	tiết	kiệm	và	vay	vốn,	với	1.787	hộ	vay	vốn.	Nhờ	đó,	hàng	nghìn	hộ	khó	
khăn	đã	vươn	lên	thoát	nghèo	và	nhiều	đoàn	viên	thanh	niên	theo	đuổi	ước	mơ	học	tập,	phát	triển	
kinh	tế,	vươn	lên	làm	giàu	chính	đáng.	Điển	hình	trong	số	đó	là	anh	Hoàng	Văn	Lành	ở	xã	Hưng	
Tây.	Năm	2013,	anh	Lành	vay	50	triệu	đồng	từ	NHCSXH	để	đầu	tư	sản	xuất	nước	đóng	bình,	đóng	
chai.	Sử	dụng	hiệu	quả	nguồn	vốn	vay,	đến	nay,	vợ	chồng	anh	Hoàng	Văn	Lành	đã	có	một	xưởng	
sản	xuất	nước	đóng	bình,	đóng	chai	rộng	rãi,	đầy	đủ	trang	thiết	bị,	mang	lại	thu	nhập	trên	300	triệu	
đồng/năm,	giải	quyết	việc	làm	thường	xuyên	cho	6	lao	động.

Mô hình sản xuất nước uống đóng chai “Thạch Tiền” của anh Hoàng Văn Lành

	 Cũng	nhờ	nguồn	vốn	vay	từ	NHCSXH,	đến	nay,	anh	Võ	Kim	Hùng	ở	xã	Hưng	Yên	Nam	đã	
phát	triển	thành	công	mô	hình	nuôi	trồng	nấm	ăn,	nấm	dược	liệu.	Hiện	tại,	anh	đang	mở	rộng	mô	
hình,	phát	triển	trồng	nông	sản	sạch	để	cung	cấp	cho	các	quán	ăn,	nhà	hàng	trên	địa	bàn	thành	phố	
Vinh.	Để	có	được	kết	quả	đó,	Huyện	đoàn	trong	thời	gian	qua	cũng	đã	phối	hợp	tốt	với	NHCSXH.	
Ban	Thường	vụ	Huyện	đoàn	chỉ	đạo	Đoàn	các	xã,	thị	trấn	bám	sát	chỉ	đạo	công	tác	bình	xét	cho	vay	
đảm	bảo	kịp	thời,	công	khai,	dân	chủ,	đúng	đối	tượng;	kịp	thời	hướng	dẫn	về	thủ	tục	cho	vay	vốn	
để	đẩy	nhanh	tiến	độ	giải	ngân	các	chương	trình	tín	dụng;	phối	hợp	tốt	công	tác	kiểm	tra,	giám	sát;	
trao	đổi	thông	tin	thường	xuyên	với	ngân	hàng	chính	sách;	tích	cực	vận	động	các	hộ	vay	vốn	gửi	tiết	
kiệm,	trả	nợ	và	hạn	đúng	thời	hạn…	Tuy	nhiên,	vẫn	còn	gặp	phải	một	số	tồn	tại,	hạn	chế,	khó	khăn	
như	một	số	hộ	chây	ì	trong	trả	lãi	và	gốc,	không	hợp	tác	với	chính	quyền	và	NHCSXH;	một	số	cơ	
sở	Đoàn	vẫn	chưa	thực	hiện	tốt	nội	dụng	ủy	thác	đã	ký	kết,	nhất	là	trong	việc	chỉ	đạo	hoạt	động	của	
Tổ	tiết	kiệm	và	vay	vốn	từ	khâu	tổ	chức	bình	xét…

	 Thời	gian	tới,	để	làm	tốt	hơn	công	tác	quản	lý	vốn	vay	ủy	thác	ủy	thác	từ	NHCSXH,	Ban	
Thường	vụ	Huyện	đoàn	sẽ	tập	trung	chỉ	đạo	cơ	sở	làm	tốt	công	tác	kiểm	tra,	giám	sát	chất	lượng	
hoạt	động	của	Đoàn	xã,	tổ	và	hộ…	Bên	cạnh	đó,	phối	hợp	chặt	chẽ	với	NHCSXH	huyện	có	biện	
pháp	đôn	đốc	thu	hồi	nợ	đến	hạn,	thu	lãi	đảm	bảo	yêu	cầu;	thực	hiện	giải	pháp	tăng	cường	quy	mô,	
chất	lượng	hoạt	động	của	Tổ	tiết	kiệm	và	vay	vốn;	đẩy	mạnh	tuyên	truyền,	vận	động	huy	động	vốn	
gửi	tiết	kiệm.	

SONG LAM
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