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LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các 

phương pháp, số liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực và chưa từng 

được công bố trong các công trình nào khác! 

 

                                                                    Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018       

                                    Nghiên cứu sinh 

 

 

 

                                      Trần Hữu Danh 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Danh mục các ký hiệu 

 

Ký hiệu Đơn vị Tên gọi 

1M  N.m Mô men xoắn trục chủ động 

1  km/h Vận tốc góc của trục chủ động 

2M  N.m Mô men xoắn trục bị động 

2  v/ph Vận tốc góc của trục bị động 

  Độ Góc nghiêng trong mặt phẳng dọc 

R m Bán kính trục 

1  rad Dịch chuyển góc của trục 1 

2  rad Dịch chuyển góc của trục 2 

3  rad Dịch chuyển góc của trục 3 

xctI  Kg.m2 Mô men quán tính quay trục chữ thập theo chiều 

x qua tâm chốt chữ thập 

xtI  Kg.m2 Mô men quán tính quay thân chính trục 

znI  Kg.m2 Mô men quán tính quay nạng các đăng 

dcI  Kg.m2 Mô men quán tính quay của cả trục các đăng 

dck  Nm/rad Hệ số cứng xoắn của trục các đăng 

pI  M4 Mô đun quán tính độc cực của tiết diện 

G N/mm2 Mô đun đàn hồi cắt 

,  MN/m2 Ứng suất phụ 

,

max  
MN/m2 Ứng suất xoắn cực đại của trục các đăng 

D m Đường kính ngoài của trục các đăng 
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tD
 

m Đường kính ngoài của then hoa 

td  m Đường kính trong của then hoa 

L m Chiều dài tính toán của trục 

Wx   Mô men chống xoắn 

  mm Chiều dày thân trục các đăng 

  rad Góc xoắn trục các đăng 

   Hệ số ma sát 

1hi   Tỉ số truyền ở số truyền một của hộp số chính 

2r m Khoảng cách các điểm giữa của bề mặt làm việc 

của hai chốt chữ thập 

 u  MN/m2 Ứng suất uốn cho phép của chốt 

   MN/m2 Ứng suất cho phép 

dc  MN/m2 Ứng suất chèn đập cho phép 

ti  viên Số viên bi trong ổ kim 

   Hiệu suất của truyền động các đăng 

1  rad Chuyển vị góc của trục chủ động 1 

2  rad Chuyển vị góc của trục các đăng 2 

3  rad Chuyển vị góc của trục bị động 3 

1 rad Chuyển vị góc của trục chữ thập trước 

2 rad Chuyển vị góc của trục chữ thập sau 

   Chuyển vị của nhíp cầu sau 

T1  Động năng của vật 1 

T2  Động năng của vật 2 
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T3  Động năng của vật 3 

T4  Động năng của vật 4 

T5  Động năng của vật 5 

T  Động năng của hệ 

dcM  N.m Mô men trên trục các đăng 

1K  N.m Hệ số độ cứng xoắn trục vào 

2K  N.m Hệ số độ cứng xoắn trục ra 

3K  N.m Hệ số độ cứng xoắn trục 

dcB  N.m.s Hệ số giảm chấn của trục các đăng 

dcG  N/mm2 Mô đun đàn hồi mặt cắt ngang của trục 

dcI  kg/m2 Mô men quán tính trục cụm các đăng 

dcL  mm Chiều dài cụm trục 

dc  rad Góc xoắn trục các đăng 

ε μm Biến dạng của điện trở 

ΔR  Lượng thay đổi điện trở 

ΔL  Độ dãn dài của điện trở 

K  Gause factor 

P  Tải tác dụng 

PCL  Tải kéo trên máy kéo nén 

εCL  Lượng biến dạng trên máy kéo nén 

Δe  Điện áp đo 

1 2 3 4, , ,      Biến dạng tương đối thực tế trên mỗi điện trở 

Mxcl  Mô men xoắn calip trên trục 
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Danh mục các chữ viết tắt 

 

STT Ký hiệu Diễn giải nội dung 

01 TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn 

02 CKD Completely Knocked Down: Xe lắp ráp trong nước 

với 100% linh kiện được nhập khẩu 

03 CKD1 Lắp ráp và sơn 

04 CKD2 Lắp ráp, hàn, sơn 

05 NCKH Nghiên cứu khoa học 

06 VAMA Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam 

07 ĐLH Động lực học 

08 CNC Computer Numerical Control 

09 HOMMELWER

KE GMBH 

Hommel Measuring Computer Family – MC20 

10 BGA Binary genetic algorithm: Thuật toán di truyền số 

nhị phân 

11 FGA Float genetic algorithm: Thuật toán di truyền số 

thực 

12 NVH Noise Vibration Harshness 

13 PTHH Phần Tử Hữu Hạn 

14 PTVP Phương trình vi phân 

15 ĐH Động học 

16 ĐLH Động lực học 

17 PTĐH Phương trình động học 

18 FEA Finite Element Analysis : Phân tích phần tử hữu hạn 

19 DOF Degree of Freedom: Bậc tự do 

20 NCKH Nghiên Cứu Khoa Học 

21 HTTL Hệ thống truyền lực 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của Luận án 

 Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang trở thành một trong những ngành 

công nghiệp trọng điểm trong nền kinh tế quốc dân. Chính phủ cũng đã có 

những chủ trương chính sách, giải pháp nhằm phát huy các thế mạnh trong nước 

để có thể hội nhập và thực sự cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập, tăng nội địa 

hóa các sản phẩm chi tiết, linh kiện, phụ tùng ô tô. Xe tải là loại xe mang lại 

hiệu quả kinh tế, xã hội cao do phù hợp với mức đầu tư của người tiêu dùng và 

mức đầu tư cho dây chuyền sản xuất tại các nhà máy ô tô và cũng được ứng 

dụng vào nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Công tác thiết kế ô tô và kiểm 

nghiệm chất lượng phục vụ chế tạo nội địa hóa vẫn mang nặng tính truyền thống 

nên đã lạc hậu so với công nghệ tiên tiến của thế giới, kết quả còn sai lệch khá 

nhiều so với thực tế, chi phí sản xuất cao và tốn kém cho thời gian, không tiết 

kiệm được nguyên vật liệu để giảm giá thành. Hiện nay xe ô tô tải có tải trọng 

đến 3 tấn đã được sản xuất lắp ráp trong nước tại một số liên doanh ô tô với 

nước ngoài (Hino, Mitshubisi, Mekong Auto...) và hầu hết các doanh nghiệp có 

100% vốn đầu tư trong nước (trên 30 doanh nghiệp: Trường Hải, Vinaxuki, 

Vinamotor, Veam...). Nhìn chung, các sản phẩm trong lĩnh vực này đều dựa trên 

các bộ linh kiện nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc và hàn Quốc) với chi phí 

cao. Một số cụm chi tiết dạng tấm như ca bin, thùng xe, khung xe và một số phụ 

tùng như lốp, vỏ, nhựa, cao su đã được chế tạo trong nước còn trong hệ thống 

truyền lực của xe như động cơ, hộp số, cụm trục các đăng, cầu chủ động đều 

chưa có chế tạo mà phải nhập khẩu 100% từ nước ngoài. 

 Trục các đăng là một trong các cụm chi tiết trong hệ thống truyền lực của 

xe ô tô tải. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết của dòng xe ô 

tô tải có tải trọng đến 3 tấn thông dụng trong đó có các chi tiết cụm trục các 

đăng là bước đi phù hợp trong khả năng công nghệ hiện có của Việt Nam, trước 

hết phục vụ cho thay thế phụ tùng và tiến tới thay thế các sản phẩm nhập khẩu 

cùng loại. 
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 Việc nghiên cứu chuyên sâu có lý luận khoa học là việc làm cần thiết để 

chúng ta có thể từng bước phát triển ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Hiện trong 

nước chưa có công trình nghiên cứu ảnh hưởng thông số động lực học (ĐLH) 

trục các đăng đến độ bền. 

 Xuất phát từ những lý do nêu trên, NCS chọn và thực hiện đề tài: “Nghiên 

cứu ảnh hưởng của một số thông số ĐLH tới độ bền trục các đăng xe tải có tải 

trọng đến 3 tấn”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

 Xây dựng phương pháp nghiên cứu động học, động lực học và độ bền trục 

các đăng bằng công cụ mới với độ tin cậy cao. 

  Nghiên cứu mở rộng và chuyên sâu trực tiếp cụm trục các đăng ô tô tải, 

trên cơ sở đó có thể mở rộng áp dụng cho các đối tượng khác trong chế tạo phụ 

trợ các chi tiết trên ô tô. 

Nghiên cứu trục các đăng là chi tiết sử dụng trên hệ thống truyền lực của 

xe có thể áp dụng trong nghiên cứu và trong thực tiễn sản xuất. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là chi tiết cụm trục các đăng nằm trong 

hệ thống truyền lực xe tải có tải trọng đến 3 tấn. Hình dạng xe được nêu trên 

hình 1, thông số kỹ thuật xe nêu trong bảng 1. 

 

Hình 1.  Xe tải có tải trọng đến 3 tấn 
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Bảng 1. Thông số kỹ thuật xe tải 3 tấn 

1 Khối lượng 

1.1. Khối lượng bản thân:      4510(kg) 

1.1.1 Phân bố lên trục 1: 1960 kg          2.1.1.2 Phân bố lên trục 2:  2550 kg                

1.2 Trọng tải cho phép:        2980 kg 

1.3 Số người cho phép chở (kể cả người lái):  03  

1.4 Khối lượng toàn bộ:        7685 kg 

1.4.1 Phân bố lên trục 1:  2685 kg 2.1.4.2 Phân bố lên trục 2:  5000 kg 

1.5 Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục:  

1.5.1 Trục 1:                4000 kg 2.1.5.2 Trục 2:              8000 kg 

1.6 Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ:11.06 (kW/Tấn) 

2 Kích thước 

2.1 Kích thước (dài x rộng x cao): (mm)                     5990 x 2190 x 2570                    

2.2 Chiều dài cơ sở: (mm)                                                    3400                                  

2.3 Kích thước thùng xe (dài x rộng x cao): (mm)       3700 x 2000 x 600                      

2.4 Chiều dài đầu/đuôi xe: (mm)                                     1170/1420                             

2.5 Vết bánh xe trước/sau: (mm)                                    1720/1640                              

2.6 Khoảng sáng gầm xe: (mm)                                           240                                  

4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

− Cụm trục các đăng của xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn LF3070G1 có độ 

cứng chống xoắn (mặt cắt ngang) không thay đổi suốt chiều dài trục các đăng;  

− Ảnh hưởng của một số thông số thiết kế và kết cấu thay đổi của trục các 

đăng như: chiều dài trục, góc nghiêng trục trong mặt phẳng dọc, ảnh hưởng của 

quán tính quay 2 đầu trục các đăng đến tính chất động lực học, đến ứng suất, 

biến dạng và độ bền của đối tượng nghiên cứu. 

− Bỏ qua ma sát quay ở 2 đầu ổ trục các đăng. 
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5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn  

5.1 Ý nghĩa khoa học 

Ý nghĩa khoa học của Luận án đã: Xây dựng được phương pháp luận 

nghiên cứu độ bền trục các đăng; Xây dựng được phương trình vi phân chuyển 

động của khớp các đăng và xây dựng phương trình chuyển động, động học cụm 

trục các đăng theo lý thuyết động lực học hệ nhiều vật làm cơ sở cho tính toán 

thiết kế chế tạo trục các đăng; Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn khảo sát ảnh 

hưởng của các thông số động lực học đến độ bền trục các đăng; Cụ thể gồm: 

- Thiết lập phương trình mô tả chuyển động của khớp các đăng và cụm trục 

các đăng. Giải phương trình vi phân chuyển động và mô phỏng khảo sát động 

học của các chi tiết bằng Matlab Mupad và Simunlink. 

- Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với phần mềm Ansys Workbench làm 

công cụ mô phỏng khảo sát bền cụm các đăng. 

- Xây dựng phương pháp thực nghiệm xác định thông số động lực học; Thiết 

kế bệ thử nghiệm và thiết kế chế tạo bộ thu phát tín hiệu không dây sử dụng 

nguyên lý phát sóng wirelees để thu tín hiệu trên trục các đăng đang quay. 

Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể làm cơ sở khoa học cho quá trình 

tính toán thiết kế chế tạo trục các đăng. 

 5.2 Ý nghĩa thực tiến 

Khảo sát động học động lực học và độ bền trục các đăng trên ô tô, ứng 

dụng cho thiết kế, chế tạo mới và trong khai thác sử dụng nâng cao độ bền, thay 

thế trục các đăng. 

Thiết kế bệ thử cụm trục các đăng với bộ thu phát tín hiệu không dây được 

chế tạo để xác định ảnh hưởng của 3 thông số động lực học (mô men xoắn, ứng 

suất, số vòng quay) đến độ bền trục các đăng. Bệ thử có thể ứng dụng trong thực 

tiễn sản xuất và kiểm tra đánh giá chất lượng trục các đăng ô tô. 

Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các 

nghiên cứu chuyên sâu và mở rộng trong cơ sở đào tạo và nghiên cứu. 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1 Nghiên cứu lý thuyết 

− Nghiên cứu cơ sở lý thuyết động học trục các đăng. 

− Nghiên cứu cơ sở lý thuyết ĐLH trục các đăng. 

− Nghiên cứu cơ sở lý thuyết độ bền trục các đăng. 

− Phân tích chế độ làm việc của cụm trục các đăng trên xe ô tô tảỉ có tải 

trọng đến 3 tấn được sản xuất lắp ráp trong nước.  

− Mô phỏng số, khảo sát động học, ĐLH cụm trục các đăng. 

− Mô phỏng số, khảo sát độ bền cụm trục các đăng. 

− Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá chất lượng trục các đăng do Luận văn 

chế tạo thử nghiệm với các yếu tố động học, ĐLH và độ bền cụm trục các 

đăng trên xe ô tô tải nhẹ. 

6.2 Nghiên cứu thực nghiệm 

− Thí nghiệm trên bệ thử: Thu thập số liệu phân tích đánh giá thông số động 

học, động lực học và độ bền. 

− Thí nghiệm được dụng trên nguyên lý sơ đồ hình 2.  

 

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý bệ thử trục các đăng ô tô  

1. Động cơ điện, 2. Hộp truyền cơ khí, 3. Trục xoắn, 4. Khớp nối, 5. Trục các 

đăng, 6. Cơ cấu căng đai, 7. Cầu sau mẫu, 8. Dây đai, 9. Cầu sau thử, 10. Trục 

các đăng thử, 11. Cơ cấu gây tải. 
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7. Những đóng góp mới của Luận án 

Đã xây dựng được mô hình không gian, thiết lập phương trình động lực 

học cụm trục các đăng trong hệ thống truyền lực ô tô có tải trọng đến 3 tấn bằng 

phương pháp động học, động lực học hệ nhiều vật; 

Sử dụng phần mềm Matlab Mupad và Simulink và Ansys Workbench để 

khảo sát một số thông số động lực học cụm trục các đăng, kết quả khảo sát là cơ 

sở khoa học cho việc tính toán bền cho trục các đăng; 

Đã xây dựng được phương pháp thí nghiệm xác định một số thông số 

động lực học và độ bền của cụm trục các đăng; 

Thiết kế và chế tạo được bệ thử nghiệm dòng công suất hở với các thiết 

bị hiện đại và chuẩn; 

Lấy được tín hiệu trên trục quay bằng phương pháp thu nhận tín hiệu 

không dây; 

Đo được giá trị biến dạng từ việc chuyển từ tín hiệu không điện, qua tín 

hiệu có điện, tín hiệu số và xác định giá trị đo cụ thể qua việc calip trên máy thử 

kéo nén qua bộ thu phát không dây. 

8. Nội dung luận án 

Mở đầu 

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Chương 2: Xác định các thông số động lực học và độ bền trục các đăng 

Chương 3: Khảo sát ảnh hưởng của thông số động lực học tới độ bền 

trục các đăng ô tô 

Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm 

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TRỤC CÁC ĐĂNG TRÊN Ô TÔ 

1.1 Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam   

 Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có những tiến bộ phát 

triển nhanh chóng và ổn định, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của ngành công 

nghiệp ô tô, đây là ngành mũi nhọn rất quan trọng cần được ưu tiên phát triển để 

góp phần phục vụ hiệu quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng 

tiềm lực an ninh, quốc phòng của đất nước. 

 Để phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, thời 

gian qua chính phủ đã có những chính sách, giải pháp nhằm phát huy tối đa năng 

lực của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước tham gia 

vào sản xuất phụ tùng ô tô, tạo thành mạng lưới các nhà sản xuất và cung cấp 

phụ tùng cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, đáp ứng nhu cầu thị trường trong 

nước và chuẩn bị điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào chương trình trao 

đổi, hợp tác sản xuất công nghiệp với các nước.  

 Công ty liên doanh ô tô như TOYOTA- Việt Nam, FORD - Việt Nam và 

có rất nhiều công ty quốc doanh cũng như ngoài quốc doanh như: công ty ô tô 

Hòa Bình, công ty ô tô 1-5, doanh nghiệp tư doanh Xuân Kiên, công ty ô tô 

Chiến Thắng…đã và đang đầu tư vào ngành công nghiệp quan trọng này. 

 Các cơ sở trong nước: ngoại trừ một số cơ sở sản xuất ô tô mới được 

thành lập gần đây, các cơ sở sản xuất xe tải, xe du lịch trong nước hầu như chưa 

có gì. Hiện nay ở việt Nam chỉ có cơ sở lắp ráp ô tô chủ yếu ở Hà Nội và Thành 

phố Hồ Chí Minh. Công nghệ của các cơ sở sản xuất này chủ yếu là công nghệ 

sửa chữa, thay thế hoặc sản xuất phụ tùng ở quy mô nhỏ hoặc nếu có cũng chỉ ở 

dạng lắp ráp CKD1 hoặc CKD2, cá biệt có đơn vị sản xuất xe Bus theo công 

nghệ IKD tuy nhiên sản lượng thấp và chất lượng thiếu ổn định. 
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 Các cơ sở ngoài quốc doanh thì một số công ty tư nhân chuyên sản xuất 

và lắp ráp xe nông dụng như công ty TNHH ô tô Chiến Thắng, Hoa Mai, Cửu 

Long với sản lượng còn khiêm tốn.  

 Các cơ sở liên doanh: trong số 11 liên doanh sản xuất ô tô đã đi vào hoạt 

động, tổng số vốn đăng ký là 574 triệu USD bằng 70% tổng số vốn đăng ký. Các 

liên doanh này đến cuối năm 2003 sản xuất chỉ đạt 42.500 ô tô các loại, chủ yếu 

dưới dạng CKD nhưng tình hình tiêu thụ còn nhiều khó khăn do giá ô tô còn cao 

chưa phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Trên thực tế, hầu hết các liên 

doanh chưa thật sự đầu tư cho việc sản xuất linh kiện, phụ tùng để tăng nhanh tỷ 

lệ nội địa hóa theo yêu cầu của nhà nước mà chỉ tập trung đầu tư lắp ráp dưới 

dạng CKD1 (lắp ráp và sơn) và CKD2 (lắp ráp, hàn, sơn). Điều này đã cản trở 

không nhỏ đến tiến trình nội địa hóa sản phẩm ô tô của Việt Nam. Xuất phát từ 

thực tế đó chính phủ mà cụ thể là Bộ công nghiệp và một số ngành liên quan đã 

đưa ra một số quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp 

ô tô. 

 Nhìn chung ngành công nghiệp ô tô của nước ta mới chỉ dừng lại ở việc 

lắp ráp thô cho các hãng xe lớn nước ngoài dưới hình thức liên doanh, có một số 

công ty vừa sản xuất vừa lắp ráp nhưng khối lượng sản xuất chưa được bao 

nhiêu mới chiếm khoảng 10% đến 20% sản phẩm, còn chủ yếu vẫn phải nhập 

khẩu.  

 Qua đó có thể thấy rằng các cơ sở trong nước và các nhà sản xuất thực 

chất mới chỉ làm công việc lắp ráp mà chưa quan tâm đến nghiên cứu phát triển 

để có thể tiến tới chế tạo hoàn toàn những chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam 

và đưa các doanh nghiệp trong nước hội nhập với thế giới. Trong ngành công 

nghiệp ô tô thị phần xe tải chiếm tỉ lệ lớn phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa 

và tham gia sản xuất phù hợp cho các vùng đô thị và nông thôn. Nhu cầu sử 

dụng ô tô tải ngày càng nhiều, việc sử dụng các chi tiết phụ trợ là rất cần thiết 

mà phần lớn nhập khẩu từ nước ngoài với chi phí cao. Trước tình hình trên, để 

có thể tiến tới tự sản xuất hoàn chỉnh các chi tiết phụ trợ ngành công nghệ chế 
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tạo và lắp ráp ô tô trong nước cần phải có đầu tư chiều sâu, đặc biệt là đầu tư 

cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm có chất lượng cao. Trong đó, ưu 

tiên hàng đầu cần được dành cho các nghiên cứu chuyên sâu phục vụ cho việc 

thiết kế chế tạo các cụm, các bộ phận của hệ thống truyền lực đó cũng chính là 

một trong những nhiệm vụ cần thiết của ngành công nghiệp Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay.  

 Theo thống kê sản lượng lắp ráp xuất xưởng của hiệp hội các nhà sản xuất 

lắp ráp trong nước VAMA thì tỷ trọng của dòng xe tải trong cơ cấu sản lượng xe 

của cả nước luôn chiếm tỷ lệ lớn, bảng 1.1.  

Bảng 1.1 Thống kê sản lượng sản xuất lắp ráp xe Việt Nam qua các năm 

TT 
Chủng loại sản 

phẩm 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 2018 

(Đến 30/4) 

1 Xe con 79.813 117.288 159.501 146.994 52.760 

2 Xe tải 40.199 69.134 84.188 80.976 19.714 

3 Xe buýt 8.746 12.178 14.770 12.483 3.650 

4 Xe chuyên dụng 4.807 9.968 13.374 10.166 2.991 

5 Xe sát xi 997 1.236 1.477 882 293 

Tổng 134.562 209.804 273.310 250.619 79.115 

(Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, http://vama.org.vn) 

 Tỷ trọng của chủng loại xe tải luôn chiếm một tỷ lệ lớn sau xe con và ổn 

định trong tổng sản lượng xe trên thị trường, trong vòng khoảng thời gian vận 

hành và sử dụng thì nhu cầu đối với sản phẩm thay thế có nhu cầu cao nhằm 

nâng cao năng suất và hiệu quả trong quá trình khai thác vận chuyển của xe. 

1.2 Phân tích tổng quan về trục các đăng trên ô tô  

1.2.1 Trục các đăng trong hệ thống truyền lực ô tô 

 Trục các đăng trên xe ô tô có công dụng truyền công suất từ hộp số đến 

cầu sau của xe. Trục này có cấu tạo đặc biệt vì ngoài nhiệm vụ truyền công suất, 

nó còn phải đảm bảo truyền chuyển động quay giữa các trục không nằm thẳng 

góc với nhau và truyền mô men xoắn giữa các trục không nằm trên cùng một 
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đường thẳng mà thường cắt nhau dưới một góc α nào đó mà trị số của α thay 

đổi. Trên hình 1.1 mô tả mô men M1 truyền từ trục 1 sang trục 2 đặt lệch góc 

nhau.  

 

 

Hình 1.1 Sơ đồ truyền động trục các đăng 

 Trên ô tô, truyền động các đăng dùng để truyền mô men từ hộp số đến các 

cầu chủ động, bánh dẫn hướng hoặc đến cơ cấu lái của ô tô.  

 Vì trục các đăng là trục truyền động trong hệ thống truyền lực của xe ô tô 

tải nên các khớp các đăng thường phải chịu lực va đập lớn, đồng thời trục các 

đăng còn bị xoắn hoặc uốn do va chạm, bề mặt then hoa trên trục các đăng cũng 

dễ bị mòn hoặc mẻ. Vì phải chống xoắn và uốn tốt trong quá trình làm việc nên 

việc kiểm tra độ bền và khả năng làm việc ít hư hỏng của trục các đăng rất được 

chú trọng. Truyền động các đăng phải thỏa mãn các yêu cầu sau:  

 Các loại các đăng với bất kỳ số vòng quay nào của trục các đăng không 

được có những dao động và va đập, không có tải trọng động lớn do mô men 

quán tính gây nên;   

 Các trục các đăng phải đảm bảo quay đều và không sinh tải trọng động; 

 Hiệu suất truyền động cao, cả với góc α giữa hai trục lớn. 

 Khi trục các đăng bị hỏng sẽ làm cho xe mất an toàn hay không thể hoạt 

động được. Một điều quan trọng nữa là quá trình tháo lắp, sửa chữa trục các 

đăng việc cân bằng động của trục rất được chú ý vì nó ảnh hưởng đến độ ổn 

định, độ êm khi xe hoạt động, nếu độ cân bằng của trục không tốt thì xe sẽ bị 

rung, chuyển động không êm khi làm việc, thậm chí phát sinh tiếng kêu và 

nhanh hỏng các chi tiết liên quan. Nếu ở các nước phát triển thì vấn đề này hết 

sức đơn giản do nghành công nghệ phụ trợ phụ tùng xe ô tô phát triển mạnh. 



26 

 

Còn ở các nước kém phát triển phần lớn nhập khẩu các phụ tùng ô tô thì tốn rất 

nhiều thời gian và kinh phí để sửa chữa. 

 Sơ đồ hình 1.2 mô tả hệ thống truyền lực có trục các đăng dùng để truyền 

mô men quay từ hộp số đến cầu chủ động phía sau ô tô.  

 

Hình 1.2 Các đăng dùng để truyền mô men quay từ hộp số đến cầu sau 

 Trên sơ đồ hình 1.3 mô tả loại các đăng dùng để truyền nối ly hợp với hộp 

số, nếu hộp số đặt riêng khỏi động cơ.  

 

Hình 1.3 Các đăng dùng để truyền nối ly hợp với hộp số 

 Khi truyền động các đăng từ hộp số đến cầu chủ động quá dài người ta bố 

trí thêm gối đỡ trung gian như sơ đồ hình 1.4 nhằm giảm được dao động và tăng 

được số vòng quay nguy hiểm của trục các đăng. 

 

Hình 1.4 Các đăng từ hộp số đến cầu chủ động dài  

 Hiệu suất và thời hạn làm việc của trục các đăng phụ thuộc vào góc đặt 

giữa các trục. Đối với các đăng khác tốc nếu 80 thì hiệu suất 0.99. Còn đối với 

các đăng khác tốc nếu 140 thì hiệu suất 0.95, đồng thời lại tăng độ mài mòn và 
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sinh nhiệt. Để đảm bảo thời gian làm việc lâu dài của truyền động các đăng thì 

góc đặt lúc chịu tải không vượt quá (70 - 80). Trong một số trường hợp để đảm 

bảo góc đặt này người ta đặt động cơ và cầu sau nghiêng một góc độ phù hợp. 

 Ở sơ đồ hình 1.5 mô tả loại các đăng dùng để truyền mô men quay giữa 

hộp số và bộ phân phối rồi qua bộ phân phối truyền các đăng đến cầu trước và 

cầu sau chủ động ô tô.  

 

Hình 1.5 Truyền động các đăng đến cầu chủ động trước của ô tô 

1.2.2 Truyền động các đăng trong hệ thống lái ô tô 

 Trong hệ thống lái ô tô, trục các đăng ngoài nhiệm vụ truyền mô men 

quay đến cầu chủ động trước của ô tô còn làm nhiệm vụ dẫn hướng cho các 

banh xe chủ động để điều khiển ô tô quay vòng, hình 1.6. 

 

Hình 1.6 Trục các đăng trên cầu chủ động trước và bánh xe dẫn hướng  

 Trong hệ thống lái, trục các đăng có nhiệm vụ làm trục lái dẫn động từ vô 

lăng đến hộp cơ cấu lái và từ đó dẫn động qua cơ cấu hình thang lái đến các 

bánh xe dẫn hướng trên ô tô, hình 1.7. Nhờ có trục các đăng lái nên việc bố trí 

vô lăng và hộp cơ cấu lái ở những vị trí khác nhau trong thiết kế. Trong sử dụng 

có thể thay đổi vị trí lái phù hợp với chiều cao của người lái xe. 
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Hình 1.7 Trục các đăng trong hệ thống lái ô tô 

 Để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ như 

ngành công nghiệp ô tô chúng ta cần phải hướng đến mục tiêu sản xuất phụ 

tùng, lắp ráp và sản xuất xe nguyên chiếc với tỷ lệ nội địa hóa cao. 

1.3 Phân loại trục các đăng 

 Theo công dụng truyền động các đăng được phân ra:  

 Loại truyền mô men xoắn từ hộp số hay hộp phân phối đến các cầu chủ 

động (góc α cực đại giữa các trục các đăng trong khoảng từ αmax = 15 – 200). 

 Loại truyền mô men xoắn đến các bánh xe chủ động ở hệ thống treo độc 

lập (αmax = 200), đến các bánh xe chủ động dẫn hướng (αmax = 300 – 400). 

 Loại truyền mô men xoắn đến các cụm đặt trên khung và có độ dịch 

chuyển tương đối bé (αmax = 30 – 50). 

 Loại truyền mô men xoắn đến các cụm phụ ít dùng (αmax = 150– 200).  

Theo các khớp các đăng chia ra: 

- Loại đơn, với một khớp nối các đăng. 

- Loại kép, với hai khớp nối các đăng. 

- Loại nhiều khớp các đăng. 

Theo tính chất động học của các đăng chia ra: 

 Loại các đăng khác tốc (hay loại đơn giản): có tốc độ góc của hai trục 

khác nhau. 

 Loại các đăng đồng tốc: có tốc độ góc hai trục bằng nhau.  
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Theo kết cấu các đăng chia ra: 

 Loại khác tốc gồm có loại cứng và loại mềm. 

 Loại đồng tốc gồm có loại đồng tốc kép, loại đồng tốc cam, loại đồng tốc 

bi với các rãnh phân chia loại đồng tốc bi với đòn phân chia. 

Theo kết cấu các loại các đăng còn được chia ra: 

 Loại cứng. 

 Loại nửa cứng. 

 Loại đàn hồi. 

 Loại bi. 

1.4 Phân tích kết cấu của trục các đăng trên xe tải nhẹ 

 Kết cấu trục các đăng của xe tải nhẹ được trình bày trên hình 1.8 

 

Hình 1.8 Kết cấu chính trục các đăng xe ô tô tải nhẹ 

1. Nạng các đăng, 2. Thân dài, 3. Phớt dầu, 4. Vành hãm, 5. Đai ốc, 6. Thân 

ngắn, 7. Nạng các đăng, 8. Vòng đệm, 9. Khớp chữ thập, 10. Bi kim, 11. Phớt 

mỡ, 12. Cốc ổ bi kim, 13. Phanh hãm. 

 Trục các đăng cần được cân bằng động để giảm tối đa rung động khi nó 

làm việc. Nếu truyền động các đăng có 2 trục thì việc cân bằng động phải được 

thực hiện đồng thời cho cả 2 trục. Trong quá trình cân bằng động, để tạo đối 

trọng người ta thường phải hàn thêm vào các miếng bằng kim loại lên trên thân 

của trục các đăng ở vị trí mất cân bằng. 
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1.5 Một số vấn đề về công nghệ chế tạo trục các đăng ô tô 

 Các nạng các đăng được chế tạo liền với các mặt bích dùng để nối truyền 

động các đăng với các bộ phận khác (hộp số và cầu chủ động). Mối ghép then 

hoa dạng trượt được chế tạo từ thép hợp kim các bon thấp và tôi thấm ni tơ hoặc 

tôi bề mặt bằng dòng điện cao tần. Độ cứng bề mặt sau khi gia công xong phải 

đạt 61÷64 HRC tại các vị trí lắp ổ bi. 

 Tại các đầu của trục chữ thập có lắp các cốc 4 cùng với viên bi kim 2, các 

viên bi được chặn bởi vòng hãm 5. Ổ bi được làm kín bởi nhờ vòng đệm 6. Ổ bi 

của khớp chữ thập được bôi trơn bằng cách bơm mỡ qua vú mỡ ở giữa khớp và 

theo các lỗ khoan trong các trục chữ thập.  

 Thân của trục các đăng có dạng hình ống với các nạng được hàn vào các 

đầu của trục hoặc hoặc một đầu có nạng còn đầu còn lại là then hoa. Các ống 

của trục các đăng được được chế tạo từ thép tấm bằng cách uốn tròn thành ống 

và hàn mép hoặc sử dụng dạng thép hình ống chuyên dụng. Vật liệu chế tạo trục 

là thép hợp kim các bon thấp. Đường kính của trục các đăng thường được tiêu 

chuẩn hóa. Các then hoa được chế tạo từ thép hợp kim 40X và tôi cao tần để đạt 

độ cứng bề mặt từ 44÷46 HRC. 

 Các tiến bộ về công nghệ chế tạo trục các đăng tập trung vào phương 

pháp dập trục chữ thập và phương pháp cân bằng trục các đăng. Có hai công 

nghệ dập trục chữ thập chủ yếu là: dập nóng và dập nguội.  

 Dập nóng đòi hỏi lực dập nhỏ nhưng cho độ chính xác thấp. Dập nguội 

cho độ chính xác của chi tiết dập nguội cao, lớp bề mặt được hoá bền hơn, có thể 

để lượng dư cắt gọt ít, nhưng đòi hỏi các máy dập cỡ lớn. Gần đây xuất hiện 

thép rèn nguội mới, sử dụng vật liệu bột bôi trơn giảm ma sát cho phép rèn 

nguội với lực dập nhỏ. Máy dập nguội các chi tiết trục thường là máy dập 1000 

tấn. Phôi sau khi dập có tổ chức vật liệu không bị thay đổi. Phương pháp này 

cho năng suất cao tăng độ bền trục chữ thập.  

 Về gia công cơ khí: nhờ sự phát triển của các máy công cụ CNC nên việc 

gia công cơ khí được chính xác hơn.  
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 Công nghệ kiểm tra cân bằng dao động trục các đăng với các thiết bị kỹ 

thuật số hiện đại của hãng HOMMELWERKE GMBH “Hommel Measuring 

Computer Family – MC20” với các thiết bị phân tích 3 chiều, phần mềm phân 

tích xử lý số liệu, máy phân tích vật liệu. 

1.6 Một số dạng hư hỏng đặc trưng của các đăng ô tô 

Trong quá trình làm việc, do có sự xuất hiện những ứng suất lớn nhất tại 

các điểm trên cụm trục các đăng là những điểm của sự phân bố tải trọng và sẽ 

hình thành các điểm tập trung ứng suất gây ra các vết nứt micro bắt đầu ở những 

điểm đó và phát triển dần lên. Do các dao động của các lực tác động lên trục làm 

tăng các vết nứt ở các lớp dưới của bề mặt trục và phát triển nhanh để hình thành 

các vết nứt lớn hơn. Những vết nứt này sẽ tập hợp lại và gây ra hiện tượng tách 

của một số mẩu nhỏ vật liệu khỏi bề mặt và xuất hiện của các áp lực Hertzian 

gây ra rỗ mòn trên bề mặt. Hiện tượng rỗ, mòn sẽ làm tăng ứng suất bề mặt. Sự 

xuất hiện của lực tác động tại các điều kiện như vậy gây ra những ứng suất lớn 

hơn ứng suất cho phép của vật liệu làm cho giới hạn bền vượt qua vùng biến 

dạng dẻo. Quá trình chịu tải diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến 

hỏng hóc các chi tiết trục các đăng. 

Khi trục làm việc quá tải và tải trọng động lên ổ bi và đầu chốt chữ thập 

hoặc do sự thay đổi đột ngột số vòng quay gây ra tải trọng động trong hệ thống 

truyền lực. Do bôi trơn không đảm bảo ở ổ bi kim làm cho thân chốt chữ thập 

mòn dẫn đến sự gãy cổ chốt, hình 1.9.  

 

Hình 1.9 Quá trình mòn các cổ trục trên chốt chữ thập 
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Tiếp theo xảy ra hỏng đối với trục các đăng như gãy chốt chữ thập, mòn ổ 

bi kim, gãy chốt chữ thập các đăng hoặc có thể dẫn đến vỡ thân trục, hình 1.9 và 

1.10.  

 

a) Mòn trên ổ cốc bi 

 

b) Mòn trên cổ chốt 

Hình 1.10 Hiện tượng mòn không đều trên cốc bi kim chốt chữ thập 

Một dạng gãy chốt chữ thập các đăng mô tả trên hình 1.11. 

 

a) Sự mòn trên cổ chốt chữ thập 

 

b) Hiện tượng gãy chốt chữ thập 

Hình 1.11 Một dạng hỏng của chốt chữ thập 

1.7 Tình hình nghiên cứu trục các đăng trên thế giới và trong nước 

 Những nghiên cứu về trục các đăng tập trung chủ yếu vào các vấn đề động học, 

động lực học và  cân bằng trục các đăng. 

Vấn đề động học và động lực học trục các đăng, theo tài liệu “Nguyễn Văn 

Khang, (2007), Động lực học hệ nhiều vật, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà 

Nội”, trên trục các đăng tập trung chủ yếu vào phân tích chuyển động của khớp các 

đăng. Theo lý thuyết động học hệ nhiều vật, khớp các đăng lý tưởng là khớp có hai bậc 

do, hình 1.12 [1].  
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b) Các điều kiện ràng buộc của khớp các đăng 

Hình 1.12 Động học khớp các đăng 

Vấn đề cân bằng trục các đăng, trục các đăng được cân bằng theo tiêu chuẩn ISO 

1940/1, theo tài liệu “The Pratical Application of ISO 1940/1, Balance Quality 

Requirements of Rigid Rotors”, [9], quá trình cân bằng động trục các đăng được sử 

dụng trên các máy cân bằng chuyên dụng, hình 1.13. 

 

Hình 1.13 Máy cân bằng động trục các đăng 

1.7.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới  

 Công trình [10] đã trình bày việc nghiên cứu động lực học của các khớp 

các đăng và đề xuất một số phương pháp thực tiễn để cải tiến hiệu suất của 

chúng. Bắt đầu bằng các phương trình chuyển động liên quan đến khớp các 

đăng. Tiếp theo đó là việc xây dựng các chế độ dao động trong tốc độ quay và 

mô men xoắn truyền qua trục trung gian. Các lực trong vòng bi được tính bằng 
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cách sử dụng một phương pháp phân tích mà được chứng minh bởi mô hình số 

trong phần mềm SolidWords. Một số vòng bi bị hỏng với các phần biến dạng đã 

được lựa chọn cho phòng thí nghiệm kiểm tra. Bằng cách phân tích và so sánh 

với các lý thuyết mỏi được biết nhằm tìm ra các nguyên nhân gây ra hư hỏng 

trong các mối ghép và bề mặt ổ bi. Từ đó đề xuất một số kiến nghị thực tế.  

Ưu điểm: Phương pháp phân tích dựa trên hình học được mở rộng trong 

bài báo này giúp xác minh kết quả sơ bộ từ mô hình Solidworks. Nó có thể đảm 

bảo rằng mô phỏng số lưu lại đúng vết nứt và có thể cung cấp dữ liệu đáng tin 

cậy. Mô hình Solidworks là cần thiết để phân tích sâu hơn về khớp nối các đăng. 

Dữ liệu đầu vào cho hai phương pháp là như nhau và kết quả sau cùng là phù 

hợp. Do đó có thể được sử dụng một cách tin cậy để tính gia tốc góc tối đa và 

nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến mô men quán tính tối đa. 

Hạn chế:  Mô hình Solidworks với tiêu tốn thời gian chuẩn bị mô hình và 

giảm độ chính xác đến mức độ nào đó.  Nghiên cứu mới chỉ đưa một số thông số 

đầu vào rồi rồi mô phỏng phân tích tĩnh trong phần mềm, không phải ở chế độ 

khớp các đăng hoạt động thực tế trên xe sẽ bị các yếu tố khác tác động lên nó sẽ 

ảnh hưởng đến kết quả.     

 Công trình [11] đã trình bày mô hình động lực hoàn chỉnh của hệ thống 

dẫn động xe để tối ưu hóa sự rung động xoắn ở tần số cao bằng kỹ thuật lập mô 

hình phân bố phân tán (DLMT). Mô hình DLMT nghiên cứu sự rung động 

xoắn của đường truyền lực và để khảo sát hiện tượng xảy ra ở tần số cao 

nhằm giảm tiếng ồn và độ rung, trước tiên là xác định sự hợp lý đối với các thử 

nghiệm thực nghiệm, tiếp theo nghiên cứu về độ nhạy của thông số đã được thực 

hiện bằng cách sử dụng mô hình để xác định các thành phần quan trọng tạo 

thành rung động.  

Mô hình mô phỏng này được xây dựng trong MATLAB bằng cách sử 

dụng hộp công cụ SIMULINK. Giá trị đầu vào cho mô hình đường truyền 

động chủ yếu lấy từ dữ liệu thực nghiệm đo được hoặc được tính toán. Ba 
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tham số chính đã được lựa chọn từ tham số nghiên cứu: lực quán tính của bánh 

đà, độ rơ của hệ thống truyền lực và độ cứng chống xoắn của lò xo ly hợp.   

Để thực hiện quá trình tối ưu hóa, đã áp dụng hai kỹ thuật biểu diễn 

khác nhau trong các thuật toán di truyền, thuật toán di truyền số nhị phân 

(BGA: binary genetic algorithm) và thuật toán di truyền số thực (FGA: float 

genetic algorithm). Qua phân tích thì FGA đã được chọn để giải quyết 

nhiệm vụ tối ưu hoá dao động với mã hoá nhị phân thì chi phí tính toán cho 

mã hóa, giải mã các biến đến, từ biểu diễn nhị phân đến số thực là khá cao, 

như là phí tổn do việc xử lý các chuỗi nhị phân dài, thời gian tính toán lâu 

khoảng gấp hai lần là 247 giờ hoặc khoảng 12 ngày. 

Kết quả của nghiên cứu trong tất cả các biểu đồ GA (Genetic 

Algorithm) cho thấy một sự giảm đáng kể giá trị cực đại của rung động từ 

đó giảm đáng kể tiếng ồn truyền lực, rung động và độ xóc (NVH).  

Ưu điểm cho thấy sự linh hoạt của cách tiếp cận GA hiện tại đối với 

các vấn đề tối ưu hóa thiết kế trong lĩnh vực động lực học đa vật thể, ứng 

dụng các thuật toán di truyền để tối ưu hóa chức năng thì hiệu quả cao và có 

tính thực tế với ưu điểm của phương pháp này là 'tính trực tiếp' của chiến 

lược tìm kiếm, chiến lược này dẫn đến một cách tiếp cận thực tế để xác định 

mục tiêu mong muốn. 

Hạn chế: tuy nhiên với phương pháp này hạn chế do chi phí tính toán 

cho biểu diễn số nhị phân, tổng thời gian tính toán cần thiết cho mã nhị 

phân GA là lâu gấp đôi so với mã hóa số thực. 

 Công trình [12] đã sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích một 

bộ phận giảm chấn động lực được gắn với bán trục của khớp đồng tốc giúp làm 

giảm sự rung động hài hòa trong hệ thống truyền lực và để ổn định trục khi 

quay. Bộ giảm chấn này có sẵn trên thị trường với độ cứng 5 MPa đến 25 MPa. 

Mục tiêu của bài báo này là phân tích bộ giảm chấn động lực bằng Phương pháp 

Phần tử Hữu hạn để đạt được độ bền tối ưu của bộ giảm chấn mà tại đó phải làm 

việc trong dải tần số bắt buộc từ 80 Hz đến 150 Hz.  



36 

 

Bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong Ansys 11.0, với các giá trị phân 

tích kết quả đạt được. Kết luận rằng độ cứng 8 MPa là phù hợp độ bền và tiêu 

chí cộng hưởng nhất. Ở tốc độ 8 Mpa, tần số chế độ đầu tiên là 58 Hz và tần số 

tự nhiên tối đa trong hướng X được tìm thấy là 138 Hz. Trong phân tích hài hòa, 

biên độ cực đại tìm thấy ở 140 Hz. Vì vậy, các tiêu chí cộng hưởng là thỏa đáng. 

Khi dải tần số bắt buộc được cho là 50 Hz đến 150 Hz.  

Ưu điểm: ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn và phần mềm ANSYS 

trong việc tính toán bền làm tăng độ chính xác và tin cậy của các thông số làm 

việc của bộ giảm chấn động lực. Dựa vào kết quả khảo sát có thể đánh giá được 

mức độ làm việc tin cậy của bộ giảm chấn hoặc đưa ra những thay đổi kết cấu 

phù hợp ngay từ giai đoạn thiết kế góp phần giảm thời gian và chi phí thiết kế. 

Hạn chế: các công việc thực nghiệm cần thiết chưa được thực hiện để xác 

nhận việc phát hiện ra ngoài phạm vi của bài báo. 

 Công trình [13] đã sử dụng FEM để phân tích trục các đăng đơn bằng vật 

liệu composite kevlar – epoxy, kết qủa cho thấy tốt hơn trục các đăng kép bằng 

thép không gỉ, Rajat Jain, Himanshu Jaiswal và Pravin P Patil đã phân tích động 

lực học kết cấu và dao động riêng của trục dẫn động đơn của hệ thống truyền 

động xe tải hạng nặng. Công việc nghiên cứu tập trung vào việc thay thế trục 

dẫn động kép bằng thép không gỉ bằng một trục đơn vật liệu composite kevlar 

(sợi) – epoxy cho xe hạng nặng. Một trục dẫn động đơn đã được thiết kế bằng 

phần mềm Pro-E. Phân tích kết cấu đã được thực hiện để kiểm tra sự phù hợp 

thiết kế và phân tích phương thức đã được thực hiện để tìm tần số riêng và kiểu 

hình dạng. Trọng lượng của trục truyền động đã được giảm bằng cách sử dụng 

thiết kế mới để giải quyết vấn đề chuyển vị và uốn. Phần mềm Ansys 14,5 đã 

được sử dụng như một công cụ phân tích FEM. Kết quả mô phỏng FEM xác 

định biến dạng, ứng suất, chuyển vị, ứng suất chính, năng lượng biến dạng, tần 

số riêng và dạng riêng (mode shapes) dưới các điều kiện biên thực tế. Kết quả đã 

kết luận rằng vật liệu composite epoxy kevlar phù hợp với trục dẫn động đơn. 
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Kết luận vật liệu composite kevlar epoxy có thể được sử dụng cho trục 

dẫn động đơn căn cứ vào các thông số đầu ra của độ bền và kiểu tần số. Phương 

pháp phân tích tần số (Modal analysis) trên nền tảng nghiên cứu sự rung động 

tìm ra rằng tần số của vật liệu composite kevlar epoxy nằm ở mức cao hơn, điều 

này ngăn chặn điều kiện cộng hưởng. FEA trên cơ sở công cụ phân tích 

Ansys14.5 được dùng cho phân tích kết cấu và modal. Phần mềm Solidedge 

and Pro-E có những tính năng tuyệt vời để kết hợp thiết kế. Kết quả FEA cho 

thấy rằng trong thiết kế và chỉ số rung động thì composite kevlar epoxy có thể 

được sử dụng như là vật liệu của trục dẫn động đơn. Những kết quả FEA này 

nằm trong các kết quả tốt.  

 Ưu điểm: ANSYS là một phần mềm phổ biến nhất sử dụng phương pháp 

FEM để tính toán, ứng dụng này giúp giảm khá nhiều thời gian trong khâu thiết 

kế và kiểm nghiệm sản phẩm.  

 Hạn chế: Bài báo chưa đề cặp đến tính kinh tế, giá thành sản phẩm cũng 

như thuận lợi hay khó khăn trong việc chế tạo trục dẫn động đơn bằng vật liệu 

composite kevlar epoxy so với vật liệu thép không rỉ. 

 Công trình [14] đã trình bày một loạt các ví dụ được chọn để làm nổi bật 

hiện tượng NVH liên quan đến truyền động và các cơ cấu kích thích rung động. 

Ba trường hợp nghiên cứu được đưa ra trong bài báo. Nghiên cứu đầu tiên phác 

thảo một vấn đề NVH tần số thấp với sự rung lên (chuyển bánh) trên một chiếc 

xe RWD (Rear-Wheel Drive: Hệ dẫn động cầu sau). Nghiên cứu thứ hai bao 

gồm một loạt các ví dụ sử dụng CAE và tối ưu hóa dựa trên kết quả kiểm tra để 

minh họa cho thanh giằng truyền lực. Nghiên cứu tình huống thứ ba làm kiểm 

tra vấn đề tiếng ồn trong xe FWD (Front-Wheel Drive: Dẫn động cầu trước). 

Một loạt các thách thức NVH có thể có mặt trong một quá trình truyền 

động tích hợp điển hình. Những thách thức này đã được đáp ứng bằng cách phát 

triển ban đầu một sự hiểu biết về các vấn đề NVH của đường đường truyền lực 

(driveline) và sau đó sử dụng kết hợp các phương pháp kiểm tra chẩn đoán mục 

tiêu và các phương pháp dựa trên CAE. Các nghiên cứu cá nhân đặc biệt làm nổi 
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bật các vấn đề NVH của bộ phận truyền động trong các dải tần số thấp, trung 

bình và cao, với các ví dụ về rung động, tiếng ồn từ đường truyền lực. 

Những nghiên cứu này cho thấy mức độ phức tạp của các vấn đề NVH 

của hệ thống truyền động, nhưng cũng cho thấy cách sử dụng các phương pháp 

thử nghiệm mục tiêu, CAE hoặc lai các phương pháp có thể được sử dụng để 

giải quyết những vấn đề đầy thách thức như vậy. Giám sát và tối ưu hóa các 

trạng thái NVH của đường truyền lực trong toàn bộ quá trình phát triển xe là rất 

quan trọng. Tối ưu hóa một hiện tượng NVH của đường truyền lực riêng biệt  có 

thể làm giảm chất lượng của các tiêu chí NVH khác (ngoài các thuộc tính khác 

như chi phí, trọng lượng, độ bền, độ an toàn, vv…). Do đó, để phát triển một hệ 

thống tối ưu thì quá trình tích hợp truyền động cần phải có một cách tiếp cận hệ 

thống và đánh giá các sự cân nhắc thích hợp. 

Ưu điểm: nghiên cứu đã nghiên cứu về tối ưu hóa vấn đề ồn, rung, xóc 

trong hệ thống truyền lực trong đó có cụm trục các đăng nhằm hướng đến xe 

tích hợp tiện nghi đáp ứng yêu cầu thuận lợi và thoải mái cho người sử dụng. 

Hạn chế: Giá thành sản phẩm, khả năng công nghệ, thời gian thiết kế chế 

tạo xe đáp ứng các yêu cầu trên. 

Công trình [15] đã trình bày về động lực học độ bền của trục có liên quan 

đến các khớp nối.  Mục tiêu chính là cho thấy kích thích dao động có giới hạn có 

thể xảy ra như thế nào trong hệ truyền động các đăng. Kết quả đã xác định được: 

mô hình hệ thống, các giải pháp kích thích tham số và các nguồn kích thích 

tham số trong hệ thống truyền. 

Mô hình của trục kết nối với nhau thông qua sự kích thích dao động có giới 

hạn. Các hoạt động của sự bất ổn động lực trong trục kết nối với nhau thông qua 

khớp đã được nghiên cứu tương ứng từ mô hình rất đơn giản của trục không 

khối lượng, chỉ một bậc tự do đến mô hình liên tục. Các nguồn của sự mất ổn 

định cũng đã được xác định. Ta nhận thấy rằng mô hình được phát triển cho các 

trục kết nối với nhau thông qua khớp cho đến nay đã không xem xét tất cả bậc tự 

do cần thiết như được xem xét trong mô hình của Nelson. Hơn nữa, mô hình cho 



39 

 

các trục kết nối với các khớp do đó thiếu trong việc xem xét một số nguồn kích 

thích dao động có giới hạn như vòng bi dị hướng và trục không đối xứng. Do đó, 

sự  hợp lý để nghiên cứu sự không ổn định của một trục truyền động kết nối với 

khớp mà xem xét ảnh hưởng của ổ bi dị hướng, ảnh hưởng hồi chuyển và trục 

không đối xứng bằng cách sử dụng mô hình của Nelson. Điều này tạo thành 

công trình hiện tại của tác giả. 

 Ngoài ra còn một số nghiên cứu về cụm trục các đăng và chủ yếu tập 

trung vào dao động và cân bằng trục. 

 Công trình [16], [17], [18] là những nghiên cứu phân tích và tối ưu hóa 

trục truyền động bằng vật liệu Composite thay cho kết cấu kim loại thông 

thường. 

 Công trình [19] nghiên cứu về dao động xoắn và sự ổn định của trục các 

đăng. 

  Công trình [20] nghiên cứu về các quan hệ đầu vào và đầu ra chuyển 

động của 2 khớp các đăng, tác động của góc không cân bằng, góc pha giữa 2 

khớp các đăng.  

 Công trình [21] nghiên cứu xây dựng được phương trình cơ bản của trục 

các đăng và sử dụng việc xác định các góc độ tương đương giúp đọc giả quen 

với nguyên tắc cơ bản của lý thuyết mới và các phương pháp mới để phân tích 

động học và tổng hợp các trục các đăng tối ưu. 

 Chế tạo trục các đăng đang tập trung ở các nhà máy có nền công nghệ chế 

tạo phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… Nhưng những nghiên 

cứu được công bố còn rất hiếm hoi và được xem là các bí quyết công nghệ của 

các hãng. 

 Các công bố thường là các tài liệu cơ bản trong đào tạo và các quảng cáo 

thương mại trong sản xuất kinh doanh như các catalog, sách hướng dẫn sử dụng, 

cấu tạo, lắp ráp và chăm sóc bảo dưỡng cụm trục các đăng và đi theo tài liệu của 

loại xe cụ thể. 
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1.7.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trong nước, những nghiên cứu về trục các đăng trên ô tô chủ yếu ở mức 

độ nghiên cứu đào tạo, chưa có nghiên cứu chuyên sâu trong chế tạo sản xuất để 

ứng dụng vào thực tiễn thay thế nhập khẩu. Năm 2009 có một nghiên cứu cơ bản 

tại Bộ Công Thương do Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa thực hiện với đề tài 

NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm trục các đăng 

truyền lực của xe tải dưới 3 tấn nâng cao năng lực nội địa hoá phụ tùng ô tô", mã 

số: 01.09 RD/HĐ-KHCN. Kết quả đề tài dừng ở mức độ nghiên cứu cơ bản và chế 

tạo thử nghiệm với một số kết quả có đánh giá chất lượng trong phòng thí 

nghiệm và trên xe thực tế đạt yêu cầu. Để hoàn thiện và phát triển sản phẩm này 

đòi hỏi cần có những nghiên cứu mở rộng và sâu hơn các thông số chỉ tiêu chất 

lượng của trục, hạ giá thành sản phẩm và phù hợp với công nghệ chế tạo trong 

nước, [7]. 

 Ta thấy rằng các nghiên cứu trong nước về trục các đăng chủ yếu được 

nêu trong các giáo trình về cấu tạo và thiết kế phục vụ giảng dạy. Trong các 

ngành công nghiệp của nước ta hiện nay, ngành công nghiệp ô tô là một trong 

những ngành được ưu tiên hàng đầu. Việc nghiên cứu tìm hiểu và chế tạo các 

chi tiết trên ô tô ngày càng phát triển, để tăng thêm độ bền cũng như tuổi thọ các 

chi tiết cấu thành trên ô tô càng hoàn hảo hơn. Trục các đăng truyền lực ô tô là 

một chi tiết quan trọng đã và đang nghiên cứu. Các nghiên cứu độc lập trong 

nước về độ bền của hệ trục các đăng truyền lực hầu như chưa có công trình nào 

công bố do đặc thù ngành công nghiệp phụ trợ chế tạo phụ tùng ô tô của chúng 

ta chưa có. Vì vậy việc nghiên cứu về độ bền cụm trục các đăng nhằm tiếp cận 

với công nghiệp phụ trợ tham gia vào chương trình nội địa hóa công nghiệp ô tô 

sẽ có tính cấp bách hiện nay cũng như trong tương lai. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Trình bày được những nghiên cứu tổng quan về thị trường sản xuất và lắp 

ráp ô tô trong nước cũng như nhu cầu và tình hình sản xuất nội địa hóa sản 

phẩm. Khái quát được tình hình phát triển của công nghiệp ô tô và nhu cầu thực 

tế trong nội địa hóa sản phẩm, linh kiện phụ tùng ô tô, cụ thể là chế tạo nội địa 

hóa các cụm các đăng từ thiết kế đến chế tạo sản xuất. 

 Từ nghiên cứu tổng quan, các công trình nghiên cứu ngoài nước và trong 

nước, tác giả luận án đã xác định được nhiệm vụ, mục đích, phương pháp và nội 

dung nghiên cứu nhằm đóng góp vào công cuộc nội địa hóa ngành công nghiệp 

ô tô trong nước, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. 

 Xây dựng cơ sở phương pháp nghiên cứu động học, động lực học và độ 

bền trục các đăng có thể áp dụng trong nghiên cứu và trong thực tiễn sản xuất. 

 Đề ra mục tiêu của luận án nghiên cứu mở rộng và chuyên sâu trực tiếp 

cụm trục các đăng ô tô tải tập trung vào lựa chọn công nghệ thích hợp trong chế 

tạo cụm trục các đăng ô tô tải, trên cơ sở đó có thể mở rộng áp dụng cho các đối 

tượng khác trong chế tạo phụ trợ các chi tiết trên ô tô. 
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Chương 2 

XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐỘ BỀN TRỤC 

CÁC ĐĂNG 

2.1 Xây dựng mô hình động lực học hệ nhiều vật cụm trục các đăng trong 

hệ thống truyền lực ô tô 

  Hệ thống truyền lực trên ô tô (HTTL) thực hiện chức năng truyền và biến 

đổi mô men của động cơ có thể qua trục các đăng tới các bánh xe chủ động làm 

cho xe chuyển động với những vận tốc khác nhau tương ứng với những tải trọng 

khác nhau.  

  HTTL bao gồm các cụm liên kết với nhau bằng liên kết đàn hồi, các cụm 

gồm: cụm ly hợp, hộp số, trục các đăng và cầu chủ động. Các cụm này không 

phải là những thành phần tuyệt đối cứng mà khối lượng của chúng được phân 

bố trong không gian, hình 2.1. 

 
Hình 2.1 Bố trí cụm trục các đăng trong hệ thống truyền lực ô tô 

  Trên mô hình HTTL tổng hợp, việc mô tả toán học, tính toán chính xác 

toàn bộ hệ thống là rất khó khăn nên thường đơn giản hóa mô hình HTTL 

nhưng vẫn đảm bảo mô tả đầy đủ hiện tượng xảy ra của hệ thống và đảm bảo độ 

chínsh xác cần thiết. Muốn vậy ta sử dụng các giả thiết sau đây: 
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  Từ các giả thiết ta thấy mô hình hệ thống truyền lực sẽ là hệ vật cứng chịu 

dao động xoắn.  

 Khi xe ô tô chuyển động mô hình sẽ là hệ vật cứng đặt trên bệ di động. 

Mô hình HTTL được quy dẫn về mô hình tương đương là hệ cơ học có các khối 

lượng tập trung liên kết đàn hồi với nhau.  

 Mô hình trục các đăng trong HTTL trên xe ô tô tải nhẹ là một hệ cơ học 

gồm năm vật rắn liên kết với nhau được biểu diễn trên hình 2.2 và nêu định 

nghĩa trong bảng 2.1. 

 

Hình 2.2 Sơ đồ cơ học cụm trục các đăng trên ô tô tải nhẹ  

 Khi góc các góc lệch trục 1 và trục 3 không đổi trong quá trình chuyển 

động (1, 1 = const) thì các trục 1, 2 và 3 chỉ quay quanh các trục của chúng. 

Các vật được định nghĩa như sau:  

Vật 1 có khối lượng tập trung tại trọng tâm O1 có hệ tọa độ vật O1X1Y1 

Vật 2 có khối lượng tập trung tại trọng tâm A có hệ tọa độ vật AXAYA 

Vật 3 có khối lượng tập trung tại trọng tâm O2 có hệ tọa độ vật O2X2Y2 

Vật 4 có khối lượng tập trung tại trọng tâm B có hệ tọa độ vật BXBYB 

Vật 5 có khối lượng tập trung tại trọng tâm O3 có hệ tọa độ vật O3X3Y3 

Ta đặt các kích thước: AO1=a1, AO2=a2, BO3=a3, AB=L2 

Ô tô tải nhẹ sử dụng trục các đăng có hai khớp các đăng khác tốc chốt chữ 

thập, trên thân trục có ống then hoa dạng vuông. Khối lượng của trục các đăng 

được phân bố đều theo chiều dài. 
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Bảng 2.1 Hệ các vật trong cụm trục các đăng trên xe, [1] 

TT 

Số 

thứ tự 

vật 

Tên chi tiết 
Tọa độ 

suy rộng 

Mô 

men 

lực 

Hình mô tả 

1 Vật 1 Trục chủ 

động (nạng 

các đăng 

trước) 

1 

M1 

 

2 Vật 2 Trục chữ 

thập trước 

1 1 

 

3 Vật 3 Thân trục 
2 

M2 

 

4 Vật 4 Trục chữ 

thập sau 

2 2 

 

5 Vật 5 Trục bị động 

(nạng các 

đăng sau) 

3 

M3 

 

2.2 Xây dựng phương trình động lực học hệ nhiều vật cụm trục các đăng  

2.2.1 Các tọa độ suy rộng đủ của hệ 

 Theo tài liệu [1], áp dụng phương trình Lagrange loại 2 ta có: 

 j

j j

d L L
Q

dt q q

  
− =    

 (2.1) 

Trong đó: 

- L là hàm Lagrange được xác định bằng L = T-V (trong trường hợp không 

có thay đổi thế năng thì L = T). 

- T là động năng của hệ 
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- jq  là tọa độ suy rộng của hệ (trong trường hợp này 1jq = ) 

- jQ  là lực suy rộng của hệ (trong trường hợp này 0jQ = ) 

Các tọa độ suy rộng đủ của hệ là  
 

1 2 3 1 2[ , , , , ]Tq     =  (2.2) 

Trong đó:  

 
1  - chuyển vị góc của trục chủ động 1 

 
2  - chuyển vị góc của trục các đăng 2 

 
3  - chuyển vị góc của trục bị động 3 

 1 - chuyển vị góc của trục chữ thập trước 

 2 - chuyển vị góc của trục chữ thập sau 

2.2.2 Trường hợp 1: Không xét đến khối lượng quán tính quay của trục chữ 

thập 

 Do chuyển động của cụm trục các đăng phức tạp nên ta xét hai trường 

hợp. Khi không xét đến khối lượng quán tính của các trục chữ thập thì các tọa 

độ suy rộng đủ của hệ trong trường hợp này sẽ là:  

 1 2 3[ , , ]Tq   =  (2.3) 

 Mô men quán tính khối lượng I2 và I3 ứng với chuyển động quay quanh 

các trục khác nhau nên phải biến đổi chúng về trục chủ động O1X1. 

Theo công thức chuyển trục của mô men quán tính thì  

 
(1) (2)

2 2 2 2

TI A I A=    

Trong đó A2 – ma trận cô sin chỉ hướng của trục 2 so với trục 1. Ta có: 

 

1 1

2 1 1

cos sin 0

sin cos 0

0 0 1

A

 

 

−

=   

 

2

(2)

2

0 0

0 0 0

0 0 0

I

I =   
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2

2 1 2 1 1

(1) 2

2 2 1 1 2 1

cos cos sin 0

cos sin sin 0

0 0 0

I I

I I I

  

  

−

= − −   

Tương tự ta tính được (1)

3I : 

 

2

3 31 3 31 31

(1) 2

3 3 31 31 3 31

cos cos sin 0

cos sin sin 0

0 0 0

I I

I I I

  

  

−

= −   

(Trong đó 
31 1 2  = +  là góc hợp giữa các trục O1X1 và O3X3 ) 

Trong đó hệ O1X1Y1 là cố định, ta có: 

+ Tọa độ trọng tâm và định mức Jacobi tịnh tiến của các vật là: 

 
1

1

1
1 1

1

0 0

0 ; 0

0 0

T

x
dr

r y J
dq

z

= = = =   

 
2

2 1 2 1

2
2 2 2 2

2

cos 0 0 0

sin ; 0 0 0

0 0 0 0

r

x a a
dr

r y a J
dq

z





+

= = = =       

 
3

3 1 2 1 3 2

3
3 3 2 1 3 2

3

cos cos 0 0 0

sin sin ; 0 0 0 ;

0 0 0 0

T

x a l a
dr

r y l a J
dq

z

 

 

+ +

= = + = =   

+ Vận tốc góc và định thức Jacobi quay của các vật là: 

 

1 1

1
1 1 1

1

1 0 0

0 ; 0 0 0

0 0 0 0

X

Y R

Z

d
J

dq

 


 



= = = =   

 

2 2 1 1

2
2 2 2 1 2 1

2

cos 0 cos 0

sin ; 0 sin 0

0 0 0 0

X

Y R

Z

d
J

dq

   


    



= = = =   
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3 3 31 31

3
3 3 3 31 3 31

3

cos 0 0 cos

sin ; 0 0 sin

0 0 0 0

X

Y R

Z

d
J

dq

   


    



= = = =         

+ Ma trận khối lượng 

 

1

2

2 1
1

2

3 31

0 0

( ) 0 (2cos 1) 0

0 0 (2cos 1)

p
T T

Ti i Ti Ri i Ri
i

I

M J m J J I J I

I




=

= + = −

−

    

Trong đó: 

Từ các biểu thức trên sẽ tìm được: 

 

1 1

1 1 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T

R R

I I

J I J =   =   

 

2

2 1 2 1 1 1

2

2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

0 0 0 cos cos sin 0 0 cos 0

cos sin 0 cos sin sin 0 0 sin 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

T

R R

I I

J I J I I

   

     

−

=  −   

2

2 1

1

0 0 0

0 .2(cos 1) 0

0 0 0

I = −   

2

3 31 3 31 31 31

2

3 3 3 3 31 31 3 31 31

31 31

0 0 0 cos cos sin 0 0 0 cos

0 0 0 cos sin sin 0 0 0 sin

cos sin 0 0 0 0 0 0 0

T

R R

I I

J I J I I

   

   

 

−

=  −   

2

1 3 31

0 0 0

0 0 0

0 0 (2cos 1)I 

=

−

  

 
2

2 1
1 1

2

3 31

0 0 0 0 0

0 0 0 0; 0 (2cos 1) 0

0 0 0 0 0 (2cos 1)

p p
T T

T i i T i Ri i Ri
i i

I

J m J J I J I

I




= =

 = = = − 

−
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+ Động năng của hệ 

 2 2 2 2 2

1 1 2 1 2 3 31 3

1 1
[ . [ (2cos 1)] [ (2cos 1)] ]

2 2

TT q M q I I I    = = + − + −   

+ Thế năng của hệ 

Giải thiết khi xét chuyển động tương đối với thân xe và trong hệ có liên kết 

đàn hồi tại B1 mà const =  và trục 2 biến dạng xoắn có độ cứng chống xoắn cx 

và hệ số giám chấn khi xoắn là kx thì: 

 1 31

1
( )

2
xc   = −   

+ Hàm hao tán của hệ 

Nếu bỏ qua sức cản ma sát và không khí thì: 

 1 31

1
( )

2
xk   = −   

+ Lực suy rộng không có thế 

Trên hệ trục các đăng có các ngoại lực tác dụng là các mô men M1 và M3 ở 

trạng thái tĩnh. Từ biểu thức công nguyên tố của các ngoại lực 

 
1 1 1 3 2 3 3( )A M M M M   = + − +   

Ta nhận được: 

 *

1 1Q M=   

 
*

2 1 3Q M M= −   

 
*

3 3Q M=   

+ Phương trình vi phân chuyển động của hệ 

Thay các biểu thức trên vào phương trình Lagranger loại 2 ta nhận được hệ 

PTVP chuyển động của HTTL như sau: 

 ( ) ( )1 1 1 31 1 31 1x xI c k M    + − + − =  (2.4) 

( )2

2 1 22 os 1 0I c  − =  (2.5)  

( ) ( ) ( )2

3 31 3 1 31 1 31 32 os 1 x xI c c k M     − − − − − = −  (2.6) 

Như vậy: 
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+ Nếu 
31 0 = , hay 

1 2 = −  (hai trục 1 và 3 song song nhau), thì hệ PTVP 

(2.4, 2.5, 2.6) có dạng: 

( ) ( )1 1 1 3 1 3 1x xI c k M    + − + − =  (2.7) 

( )2

2 1 22 os 1 0I c  − =  (2.8)   

( ) ( )3 3 1 31 1 31 3x xI c k M    + − + − = −            (2.9) 

+ Các PTVP trên được lập với giả thiết 
1 2,   và 

31  là những hằng số. 

Nhưng khi ô tô di chuyển các góc này biến đổi theo thời gian, phụ thuộc vào 

biến dạng của nhíp cầu sau ( ). Nghĩa là khi giải hệ PTVP (2.7, 2.8, 2.9) ta phải 

coi: 

 ( )i i  =  mà ,( )bh t =   

Để xác định ,( )bh t  phải giải bài toán dao động của cầu sau khi ô tô chuyển 

động trên đường mấp mô. 

+ Sau khi khảo sát hệ PTVP (2.7, 2.8, 2.9) có thể tìm được góc xoắn của 

trục 2: 

 
2 31 1  = −  (2.10) 

2.2.3 Trường hợp 2: Có xét đến khối lượng quán tính quay của trục chữ 

thập 

 Ta khảo sát động học, động lực học cụm trục các đăng trong trường hợp 

có ảnh hưởng của các trục chữ thập, khi đó tọa độ suy rộng của hệ theo công 

thức 2.2 ở trên xác định 5 bậc tự do của hệ.

  Các thông số 2 3,   được tính theo 1 1,  và 4 5 4 5, , ,    theo 1 1,  . Hàm 

động năng theo hai biến 1 và 1  có dạng 1 1( , )T   .  

Ta đặt:  

 - L là hàm Lagrange được xác định bằng L = T - V (trong trường hợp 

không có thay đổi thế năng L = T) 

 - jQ  là lực suy rộng của hệ (trong trường hợp này 0jQ = ) 
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Ta sử dụng các công thức tính tích vô hướng và tích có hướng véc tơ, giả sử a, b, 

c, d là các véc tơ, ta có:   

 ( ) ( ) ( ). . . .  . .a b c b a c c a b= −  

 ( ) ( ) ( )( ). . .c .a b a a b c a=  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). . . . . . . . .a b c d a c b d a d b c= −  

Vì tích có hướng có tính chất phản giao hoán, nghĩa là:  

 ( ). ( . )a b b a= −  

 Giả sử ta có 2 hệ tọa độ Descartes Ox’y’z’ và Oxyz (Hình 2.3) và biểu 

diễn một Véc tơ V  có các thành phần ' ' ', ,x y zV V V  trong hệ toạn độ Ox’y’z’ và 

, ,x y zV V V  trong hệ tọa độ Oxyz. 

 

Hình 2.3 Hệ tọa độ Descartes Ox’y’z’ và Oxyz    

Ta có: 

 / O
ˆˆ ˆ

xyz x y zV V i V j V k= + +                   

 ' ' '

' ' ' ' ' '

/ O

ˆˆ ˆ
x y zx y z

V V i V j V k= + +    

Mà  ' ' '/ O / Oxyz x y z
V V   

Nên:  

 ' ' '

' ' ' ' ' '

/ O / O

ˆˆ ˆ ˆ̂ ˆˆ ˆ.xyz x x y zx y z
V i V i V V ii V ji V ki= = = + +    

 ' ' ' 'ˆˆ̂ ˆ̂ ˆ
y x y zV V ij V jj V kj= + +    

 ' ' ' 'ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ
k x y zV V ik V jk V kk= + +   
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Hay viết dưới dạng ma trận: 

  

' ' '' '

' ' ' ' '

' ' '' '

ˆˆ̂ ˆˆ ˆ

ˆˆ̂ ˆ̂ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

x x

y y

z k

ii ji kiV V

V ij jj kj V

ik jk kkV V

    
    

=     
         

  hay   'V T V  =     

Ma trận  T được gọi là ma trận Cô-sin chỉ hướng của Ox’y’z’ trong Oxyz      

Ta có: ' '

/ O
ˆ

x xyzV V i=  là hình chiếu của Véc-tơ V  cũng như các thành phần của nó 

trong  Oxyz lên trục 
'Ox  (biểu diễn bằng Vec-tơ đơn vị 'ˆ ).i   

 Xét khớp các đăng trên hình 2.4. 

 

Hình 2.4 Khớp các đăng 

 Gán các hệ tọa độ đề các 
i i i iO x y z  ( 1,3i = ), hình 2.5 lần lượt vào các chi 

tiết chuyển động cùng các chi tiết theo quy luật sau: 

- 0 0 0 0O x y z  là hệ tọa độ cố định. 

- i iO z  ( 1,3i = ) được gán theo chiều quay tự do của chi tiết i đối với chi tiết i-1  

- i iO x ( 1,3i = ) được gán theo phương và chiều của 1 1i iO z+ + ( 1
ˆˆ

i ii k + )  

 
Hình 2.5 Hệ tọa độ đề các trên khớp các đăng 
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- Chuyển động của khớp Các đăng chủ động được gán với hệ tọa độ 

2 2 2 2O x y z trong không gian.  

 2 1 2 2 2 3 2 4O A O A O A O A= = =   

 Giả sử đỉnh 
1A  và 

2A  được gán với trục chủ động (đỉnh dẫn động) và đỉnh 

3A  và 
4A  được gán với trục các đăng (đỉnh bị dẫn động). Do 

2 3
ˆî k và 

2 1
ˆ ˆ

ik i , 

mà 
3k̂ và 1î  đều quay trong mặt phẳng cố định trong 

0 0 0 0O x y z  nên 2î và 
2k̂  phải 

quay trong mặt phẳng cố định, hình 2.6. Từ đó ta có thể kết luận: 

- Quỹ tích của 
1A  và 

2A là đường tròn đơn vị có véc tơ chỉ phương 
1k̂  

- Quỹ tích của 
3A  và 

4A là đường tròn đơn vị có véc tơ chỉ phương 3ĵ  

 Dựa vào hình học của cơ cấu các đăng thì: 

 
1 3 2
ˆ ˆk j O       

 
1 3
ˆ ˆ. cosk j     

 Thêm vào đó, với mọi 
1A  và 

3A bất kỳ nằm trong quỹ tích phải thỏa mãn 

 2 1 2 3. 0O A O A =   

 

Hình 2.6 Quỹ tích chuyển động của các điểm trên khớp các đăng 

 Gọi   là mặt phẳng đặc tính xác định phương của cơ cấu các đăng trong 

không gian có chứa góc  . Mặt phẳng   cũng chứa 
1k̂  và 3ĵ và có véc tơ định 

vị chỉ phương: 

 3 1
ˆˆ .

ˆ
sin

j k
e


=   
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 Gọi 
1  và 

3 là các góc hợp bởi lần lượt  2 1O A  và 2 3O A  với ê  và có 

chiều dương như hình vẽ (ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phải qua trái). 

Nếu trục chủ động chỉ quay trong khoảng từ 0  tới 2 , 
3  và 

4 tương ứng với 

chuyển vị góc 
1  và 

3 của trục chủ động và thân trục các đăng. 

Ta có thể biểu diễn 2 1O A  và 2 3O A theo các véc tơ đơn vị. 

 
2 1 1 1 1

ˆˆ ˆcos sin .O A e e k = −  và  2 3 3 3 3
ˆˆ ˆcos sin .O A e e j = −     

Nên:  

 

2 1 2 3 1 3 1 3 3 1 3 1

1 3 1 3

1 3 1 3 1 3

ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ. cos .cos .( . ) cos .sin .( .( . ) sin .cos .(( . ). )

ˆ ˆˆ ˆsin .sin .(( . ).( . ))

ˆ ˆˆ ˆcos .cos sin .sin (( . ).( . ))

O A O A e e e e j e k e

e k e j

e k e j

     

 

   

= − − +

+

= +

 

Ta có: 
1 3 1 3 3 1 1 3
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( . ).( . )) ( . ).( . )) ( . ).( . )) .e k e j e e k j e j k e k j= − =   

Do: 2 1 2 3. 0O A O A =  và 
1 3
ˆ ˆ. cosk j =   

Nên:  1 3 1 3cos .cos sin .sin cos 0    + =   

Hay  
3

1

1

.cos
tg

tg


 
= −    tại  ( 1 3cos 0,cos 0   )  

Gọi 2 1 2 3.O A O A = là véc tơ đơn vị chỉ phương của khớp các đăng. Ta có  

 

1 3 1 3 3 1 3 1

1 3 1 3

1 3 1 3 1 3

ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆcos .cos .( . ) cos .sin .( .( . ) sin .cos .(( . ). )

ˆ ˆˆ ˆsin .sin .(( . ).( . ))

ˆ ˆˆ ˆcos .cos sin .sin (( . ).( . ))

e e e e j e k e

e k e j

e k e j

      

 

   

= − −

+ =

= +

  

Thay  

 2 1 2
ˆO A k=         

 2 3 2
ˆO A i=        

 2ĵ =   

Ta cũng có: 

 
3 3 3 3 1

1 1 1 1 3 1 3

ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ.( . ) .( . ) .( . ) ( . ).

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ.( . ) .( . ) ( . ).( . ) .( . ). sin

e e j e e j j e e j e k e

e e k k e e k k e j e k j e e

= − = −

= − + = = = −
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Nên: 

 
1 3 3 1 3 1 1 3

ˆˆ ˆcos sin sin cos sin sin sin .j k e       = − +   

 Vì góc quay của khớp các đăng trong hệ tọa độ 
1 1 1 1O x y z  luôn nhỏ hơn 2, 

nên nếu đặt điều kiện đầu: 

  1 30,
2


 = =   ( 2 1 0

ˆ
t

O A e
=
= ;

2 3 10

ˆ.̂
t

O A e k
=
= −    

thì  10

ˆ
t

k
=
=   

và chuyển vị 
2  của khớp các đăng trong tọa độ 

1 1 1 1O x y z  là: 

 2 1 3 1 3 1 1 3 3cos . cos sin sin sin cos (cos sin sin cotg )sin
t o

           
=

= = − = −        

Mà 
3 2

3

1
sin

1 cotg



=

+
 và 

3 1cotg costg  = −   (2.11) 

Nên ( )2 1 1 12 2

1

1
cos sin cos cos sin

1 cos α.
tg

tg
     


= +

+
 (2.12) 

Các phương trình (2.11, 2.12) mô tả các thông số động lực học và chuyển 

vị góc trục các đăng ( )3 , khớp các đăng ( )2 quan hệ với chuyển vị góc của 

trục chủ động ( )1  

2.3 Mô men động lượng của các chi tiết trong cụm trục các đăng 

Xác định mô men động lượng góc nhằm xác định được động năng của mỗi 

chi tiết trong hệ tọa độ cố định 0 0 0 0O x y z . 

2.3.1 Mô men động lượng góc của trục chủ động (1) 

 11 0 0
ˆzzH I i=        

2.3.2 Mô men động lượng góc của trục chủ động (2) 

 
1 2

2 2/ 2/
H H H 

= +   

Trong đó:  

 
12/H   - là mô men động lượng góc gây ra bởi chuyển động quay 1 1k̂   

 
22/

H


 - Là mô men động lượng góc gây ra bởi chuyển động quay 2 2k̂  
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Ta có: 

 
2 2 2 22

2

2/ 22/

22 2

0 0

0 0

xx

yy

O x y z

zz

I

H I I

I



 

    
       = =       
    
    

  

Suy ra: 

 
2

2 2 2 2 2 12/
ˆ ˆzz zzH I k I i


 = =   

Bên cạnh đó: 

 
1 1 1 1 12/ 2/

1

0

0O x y zH I



 
    =     
  

  

 

Hình 2.7 Xác định góc 2 trên trục chữ thập 

Trong đó: Ten-xơ mô men quán tính 
1 1 1 12/O x y zI 

   được tính như sau: 

  
1 1 1 1 2 2 2 22/ 2/

T

O x y z O x y zI T I T     =        

Với  T  là ma trận cô-sin chỉ hướng của 2 2 2 2O x y z trong 
1 1 1 1O x y z và được 

xác định như sau: 

   2 2 2 2

2 2 2 2

0 0 1 0 0 1

cos sin 0 c( ) s( ) 0

sin cos 0 s( ) c( ) 0

T    

   

   
   

= =
   
   − −   

  

Suy ra: 
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1 1 1 1

2 2 2

2/ 2 2 2 2 2

2 2 2

0 0 1 0 0 0 c( ) s( )

c( ) s( ) 0 0 0 0 s( ) c( )

s( ) c( ) 0 0 0 1 0 0

xx

yy

O x y z

zz

I

I I

I

 

   

 

  −   
      =       

    −    

 

 

2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0

0 c ( ) s ( ) ( )c( ) s( )c( )

0 ( )c( ) s( )c( ) ( ) ( )

zz

xx yy xx yy

xx yy xx yy

I

I I s I I

s I I s I c I

     

     

 
 

= + − + 
 − + + 

  

Từ đó ta tính được: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1 1 1 1

2 2

2/ 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
ˆˆxx yy xx yy

O x y zH s c I s c I j s I c I k         = − + + +      

2.3.3 Mô men động lượng góc của khớp các đăng (3) 

 3 3 3 3
ˆyyH I j=   

2.3.4 Mô men động lượng góc của khớp các đăng bị động (4) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2

4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3
ˆ ˆ ˆzz xx yy xx yyH I k s I c I j s c I s c I i          = + + + − +      

2.3.5 Mô men động lượng góc của trục bị động (5) 

 5 5 5 5
ˆyyH I j=   

Đến đây, ta tính động năng của các chi tiết:  

 
1

.
2

T H=  (2.13) 

 
2

1 1 0 1 1 0 1 1

1 1ˆ ˆ.
2 2

zz zzT i I i I  = =  (2.14) 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )(

( ) ( ) )

( ) ( )( )

2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1

2 2

2 2 2 2 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1

1 ˆ ˆ ˆ ˆi ).
2

ˆ

1

2

zz xx yy

xx yy

zz xx yy

T k I O i s c I s c I j

s I c I k

I O s I c I

      

  

  

 = + + − + + 

 + + 

 = + +
 

 (2.15) 

 2

3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 ˆ ˆ.
2 2

yy yyT I j I j  
 

= = 
 

 (2.16) 

Tương tự ta tính được: 

 ( ) ( )( )2 2 2 2

4 4 4 4 4 4 4 3

1

2

zz xx yyT I O s I c I   = + +
   (2.17) 
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2

5 5 5

1

2

yyT I =  (2.18) 

Ta có tổng động năng của cụm trục các đăng (2.19). 

 

( ) ( )( )

( ) ( )( )

2 2 2 2

1 2 2 2 2 1 2 2

2 2 2 2 2

3 4 4 4 4 3 4 4 5 5

1 1

2 2

1 1 1

2 2 2

zz xx yy zz

yy xx yy zz yy

T I s I c I I

I s I c I I I

   

    

= + + + +

+ + + + +

 (2.19) 

2.4 Phân tích các thông số động lực học trục các đăng trong chương trình 

Matlab Mupab 

2.4.1 Tính động năng của hệ 

 Sau khi chạy chương trình Mupad trong Matlab ta nhận được kết quả 

động năng trên các trục được xác định bởi các công thức sau, trong đó các chỉ số 

1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với các trục (vật) 1, 2, 3, 4, 5, [1], [6]. 

 2 z

1 1 10.5 zT I=  (2.20) 

 
2 z 2 2 2

2 2 2 1 2 2 2 20.5 0.5 ( cos( ) sin( ) )z yy xxT I I I   = + +  (2.21) 

 2

3 3 30.5 yyT I=  (2.22) 

 2 Z 2 2 2 2

4 4 4 1 3 4 4 4 20.5 0.5 (0.5 ( cos( ) sin( ) )Z yy xxT I I I    = + +  (2.23) 

 2

5 5 50.5 yyT I=  (2.24) 

Ta có động năng T của cả hệ: 

 1 2 3 4 5T T T T T T= + + + +  

 

2 2 2 Z 2 Z 2 Z

3 3 5 5 1 1 2 2 4 4

2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 3 4 4 4 2

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 ( cos( ) sin( ) 0.5 ( cos( ) sin( ) )

yy yy Z Z Z

yy xx yy xx

T I I I I I

I I I I

    

     

= + + + + +

+ + + +
 (2.25) 

 Sử dụng lập trình trong phần mềm Matlab Mupad với các giá trị động 

năng của mỗi vật, ta được: 

 
2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 20.5 0.5 ( cos( ) sin( ) )zz yy xxT I I I   = + + +  



58 

 

 

2

1 1 1
1 22

2 1 51 1
1 2 3 3/2

1 66

2

5

6

cos( )sin( ) cos( )cos( )
cos( )sin( )

cos( )tan( ) tan( )
0.5

tan( )

1

zzI

    
 

   


 





 
− + 

 −
 
 
 + −

−

 

2
2 2

1 1 1 1 1

3/2 3 3/22 4
10 9 102 1 10 7 1

1 4 3 3/2

1 88

2

7

8

sin( ) cos( ) sin( ) tan( )

cos( )tan( ) cos( )
0.5

tan( )

1

zzI

       

       


 





 
− + + 

 −
 
 
 − +

−

 

 
2 2 2 2 2 2

1 1 4 4 4 4 1 3 1

3 3

0.5 ( cos( ) sin( ) ) 0.5yy xx yyI I I     

 

+
+ + +  

 
2 2

1 5 1

2
2

2 2 1

2 2

0.5

tan( )
cos( ) cos( ) 1

cos( ) cos( )

yyI 


 

 

+
 

+ 
 

 (2.26) 

Các hệ số trong đó được tính bởi: 

 2

1 1tan( ) 1 = +   

 5
2

6

arccos





 
=  

 
 

  

 2 2

3 10cos( )  =   

 7
4

8

arccos





 
=  −  

 
 

  

 1
5 1

1

cos( )cos( )
sin( )sin( )

tan( )

 
  


= +   

 
2

6 2

1

cos( )
1

tan( )





= +   

 
2

1
7

91 10

cos( ) sin( ) tan( )

tan( )

  


 
= +   
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4

8 2

1

cos( )
1

tan( )





= +   

 
9 10cos( )  =   

 
2

1
10 2

tan( )
1

cos( )





= +  

 
2.4.2 Tính chuyển vị góc và vận tốc góc trên các vật 

Đặt:  = a;  = b; 1 = o1 

Trong đó 1 là vận tốc góc trên trục 1. 

 Sau khi lập trình Mupad trong Matlab ta nhận được kết quả chuyển vị trên 

các vật: 

2.4.2.1 Trên vật 2  

Chuyển vị góc 2 theo chuyển vị góc 1 

  

1
1

2 2

1

cos( )cos( )
sin( )sin( )

tan( )
arccos

cos( )
1

tan( )

a t
a t

t

a

t



 
 +
 =
 
 +
 
 

    (2.27) 

Vận tốc góc trên vật 2 

 

1 1 3
1 22

3 21 1
1 3 3/2

1 11

2 2

2

1

cos( )sin( ) cos( )cos( )
cos( )sin( )

cos( )tan( ) tan( )

tan( )

1

    
 

   


 






 
− + 

 −
 
 
 =

−

 (2.28) 

Ở đó các hệ số: 

 
2

1 2

1

cos( )
1

tan( )





= +   

 1
2 1

1

cos( )cos( )
sin( )sin( )

tan( )

 
  


= +   

 
2

3 1tan( ) 1 = +   
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2.4.2.2 Trên vật 3 

Chuyển vị góc 3 theo chuyển vị góc 1  

 1
3

tan( )
arctan

cos( )






 
= −  

 
  

Vận tốc góc trên vật 3 

 
2

1 1
3 2

1

2

(tan( ) 1)

tan( )
cos( ) 1

cos( )

 







+
= −

 
+ 

 

  

2.4.2.3 Trên vật 4 

Chuyển vị góc 4 theo chuyển vị góc 3  

 

3
3

3
3 2

2

3

cos( )cos( )
sin( )sin( )

tan( )
arccos

cos( )
1

tan( )

 
 








 
 +
 =
 
 +
 
 

 (2.29) 

Hoặc tính chuyển vị góc 4 theo chuyển vị góc 1 

 

1

1

1

3 2

2

1

tan( )
cos arctan cos( )

cos( )tan( )
sin( arctan sin( )

cos( ) tan( )
tan arctan

cos( )
arccos

cos( )
1

tan( )
tan arctan

cos( )







 










   
−   

     − +     
−   

   =
 
 +
   

−   
   

 
   

(2.30) 

Vận tốc góc trên vật 4: 

 

2 2

2 2 2 1 2
1 3/2 3 3/22 4

5 4 51 5 3 2

3 3/2

1 11

4 2

3

1

sin( ) cos( ) sin( ) tan( )

cos( )tan( ) cos( )

tan( )

1

       


       

 






 
− + +  

  −

=

−

 (2.31) 

Các hệ số được tính bởi : 
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4

1 2

1

cos( )
1

tan( )





= +   

 2

2 1tan( ) 1 = +   

 
2

1
3

41 5

cos( ) sin( ) tan( )

tan( )

  


 
= +   

 
4 5cos( )  =   

 
2

1
5 2

tan( )
1

cos( )





= +   

2.4.2.4 Trên vật 5 

Chuyển vị góc 5 theo chuyển vị góc 3  

 3
5

tan( )
arctan

cos( )






 
= −  

 
 (2.32)

 
Hoặc tính chuyển vị góc 5 theo chuyển vị góc 1 

 

1

5

tan( )
tan arctan

cos( )
arctan

cos( )








    
−    

    = −
  
  

   

 (2.33)

 Vận tốc góc trên vật 5 

 
2

1 1
5 2

1

2 2

(tan( ) 1)

tan( )
cos( )cos( ) 1

cos( ) cos( )

 



 

 

+
=

 
+ 

 

 (2.34) 

2.4.3 Xây dựng phương trình động lực học cho toàn hệ 

 Ứng dụng phương trình Lagrange, sau khi chạy chương trình Mupad 

trong Matlab ta nhận được kết quả:  

 Từ phương trình Lagrange loại II xét trên trục 1, ta có: 

 
1 1

1

( , )
T

  


=    (2.35)

 
1 1

1 1 0

( , )
( , )

d

dt

  
   − =  (2.36)
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Từ đó xây dựng được phương trình chuyển động của cả hệ cụm trục các đăng: 

 
2 2 2 2

4 3 2 25 23 2 7 3 30
1 2 8 1

15 31 8 9

1.0 1.0 ( ) 1.0 1.0
1.0 1.0

zz yy zz yy
xx zz I I I I

I I
    

 
   

 +
− + − + − +


 

 
2 2 2 2

4 30 5 30 1 30 2 1 2 16 7
1 1 6 2

9 10 9 8

1.0 1.0 1.0 1.0
1.0

yy zzI I       
 

   

 
+ − − + − + 

 
 

 
2 2

1 4 3 1 1 4 13 3 1 2 7 5 1 3 1 30

2

15 15 8 9

2.0 1.0 2.0 4.0 tan( )zz zz zz yyI I I I           

   
+ − − + −  

 
3 2 3

1 3 1 30 1 1 4 30 1 1 4 30

11 9 11

4.0 tan( ) 4.0 tan( ) 4.0 tan( )yyI          

  
− + + −  

 
2 2 2 2 2

1 2 16 7 1 4 3 1 1 4 13 3

2 2

8 15 15

0.5 1.0 0.5zz zz zzI I I        

  
− + − +  

 
2 2 2 3

1 3 1 30 1 3 1 30

9 11

2.0 tan( ) 2.0 tan( )xx xxI I     

 
+ − −  

 
2 2 2 3

1 1 4 30 1 1 4 30

9 11

2.0 tan( ) 2.0 tan( )       

 
− + +  

 
2 2 2 3

1 5 1 30 1 5 1 30
0

10 12

2.0 tan( ) 2.0 tan( )yy yyI I     


 
+ − =    (2.37) 

Các hệ số được tính bởi: 

 
2 2 2

30 1 30 30 1 30
1 3/2 3/2 2 5/2

1 32 32 29 32

2tan( ) 2cos( ) 3tan( )

tan( ) cos( )

      


     


= − − + +


 2 2 2 3

30 1 30 1 30

3
26 261 32

2cos( ) 3sin( ) tan( ) 2sin( ) tan( )

tan( )

       

  
+ − − +  

 
3 2

1 30 1 30
275 5/2

32 28

3sin( ) tan( ) 2sin( ) tan( )
/

cos( )

     


  


+ + −


 

4 2 8 2 4 4

21 30 21 30 21 30 30 19

4 3/2 6 5/2 2 3/2

1 27 1 27 1 27 14

3cos( ) 3cos( ) 2cos( ) 2cos( )

tan( ) tan( ) tan( )

           

      
− + + −   

 

 
4 2

4 21 19 4 21 30
2 4 13

27 20

2 2 cos( )yy yy
xx I I

I
    

 
 

= − +   
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4

19 21 30
3

1427

cos( )   



= −   

2

4 21
4 4 15

27

yy
xx I

I


 


= −   

2 1 30

1 30 1 30
25 23 3 2

1 1 1
5

31

2cos( )sin( )
2cos( )cos( ) 2cos( )cos( )

tan( ) tan( ) tan( )

  
     

 
  




+ − + −

=  

 
2 2 4 2 2

30 25 23 30 25 23 30 22

4 3/2 6 5/2

1 31 1 31 17

3cos( ) ( ) 3cos( ) ( ) 2cos( )

tan( ) tan( )

          

    

+ +
+ − + −  

2

30 25 23

2 3/2

1 31

2cos( ) ( )

tan( )

   

 

+
−   

 

 
2 2

2 25 23 22 2 30 25 23
6 2 16

31 24

2 ( ) 2 cos( ) ( )yy yy
xx I I

I
      

 
 

+ +
= − +   

 

 
2

22 30 25 23
7

1731

cos( ) ( )    




+
= −   

 
2

25 23
8

31

( )
1

 




+
= −  

 

2 2

9 32cos( )  =   

 
2 2 2

10 18cos( ) cos( )   =   

 
4 3

11 32cos( )  =   

 
4 4 3

12 18cos( ) cos( )   =   

 
4 2

21 19 21 30
13

27 20

2 2cos( )    


 
= −   

 
3 3/2

14 1 27tan( )  =   

 
2

21
15

27

1





= −   
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2 2

25 23 22 30 25 23
16

31 24

2( ) 2cos( ) ( )      


 

+ +
= −   

 3 3/2

17 1 31tan( )  =   

 
2

1
18 2 2

tan( )
1

cos( ) cos( )




 
= +   

 
2 2

30 30 30 1 30
19 3/2 2

32 28 261 32

sin( ) cos( ) sin( ) tan( )

tan( )

       


   
= − + +   

 3 2

20 1 27tan( )  =   

 
2

1
21

29 28

cos( ) sin( ) tan( )  


 
= +   

 1 1 30
22 1 2

1 1

cos( )sin( ) cos( )cos( )
cos( )sin( )

tan( ) tan( )

    
  

 
= − +   

 1
23

1

cos( )cos( )

tan( )

 



=   

 3 2

24 1 31tan( )  =   

 
25 1sin( )sin( )  =   

 3 3/2

26 32cos( )  =   

 
4

27 2

1

cos( )
1

tan( )





= +   

 28 32cos( )  =   

 29 1 32tan( )  =   

 
2

30 1tan( ) 1 = +   

 
2

31 2

1

cos( )
1

tan( )





= +   

 
2

1
32 2

tan( )
1

cos( )





= +   
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2.5 Các thông số tính toán độ bền trục các đăng 

2.5.1 Độ bền của thân trục các đăng 

 Kích thước trục các đăng xác định theo số vòng quay nt của các đăng. Khi 

tính cần kiểm tra độ bền các đăng theo xoắn, kéo, nén và uốn (khi trục chịu dao 

động ngang). Kích thước tính toán thân trục nêu trên hình 2.8, trên cđó có nạng 

các đăng trước 1, nạng các đăng sau 3, thân trục 2 hàn với trục then tại vị trí mối 

hàn số 4. Các kích thước tính toán cho những trường hợp gồm: 

Trường hợp 1: Chiều dài L1 = 1450mm, chiều dày thân trục b1 = 6 mm 

Trường hợp 2: Chiều dài L1= 1450mm, chiều dày thân trục b2 = 4 mm 

Trường hợp 3: Chiều dài L2 = 1300mm, chiều dày thân trục b1 = 6 mm 

Trường hợp 4: Chiều dài L2 = 1300mm, chiều dày thân trục b2 = 4 mm 

Trường hợp 5: Chiều dài L3 = 1150mm, chiều dày thân trục b1 = 6 mm 

Trường hợp 6: Chiều dài L3 = 1150mm, chiều dày thân trục b2 = 4 mm 

 

Hình 2.8 Kích thước tính toán thân trục 

Nếu không kể đến tiêu hao công suất ở các đăng thì:  

 1 1 2M M =  hay là 1
1

2

M M



=  

Vì 2min 1 cos  =  nên mô men cực đại tính toán ở trục các đăng theo (2.28) 

 1

cos

M
M


=   (2.38) 

 Ngoài ra trục các đăng còn bị xoắn phụ thêm do mô men sinh ra bởi sự 

quay không đều. Trong tính toán ta cho trục các đăng chịu tất cả sự quay không 
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đều, nghĩa là trục các đăng phải chịu thêm góc xoắn phụ (
1 2 − ). Ứng suất phụ 

sinh ra được tính theo công thức (2.39). 

 1 2( )
'

2

DG

L

 


−
=    (MN/m2)  (2.39) 

Ở đây: 

 D – đường kính ngoài của trục các đăng (m) 

 L – Chiều dài tính toán của trục (m) 

 G – mô đun đàn hồi khi dịch chuyển (G = 0,8.105MN/m2). Góc (
1 2 − ) 

tính theo rad. 

Ứng suất phụ '  thường bé và trên thực tế không ảnh hưởng đến sự chọn kích 

thước của trục. 

Ứng suất xoắn cực đại của trục các đăng là: 

 
max 1 1'

max

e h p

x x

M i iM

W W
 = =       (MN/m2) (2.40) 

Ở đây: Wx – mômen chống xoắn bé nhất khi xoắn tính bởi: 

 
2

21,57
2

x

D
W D

 
= =   (2.41) 

 
2

D d


−
=  - chiều dày của thân trục các đăng 

 [ ] = 100 – 300 MN/m2 

Giá trị góc xoắn trục các đăng   sẽ là: 

 
max 1 1180

.
e h p

d

x

M i i l
K

GJ



=  (2.42) 

Ở đây: 

 Jx – mômen quán tính của tiết diện khi xoắn 

 G – môđun đàn hồi khi xoắn, G = 85GN/m2 (850000 kG/cm2) 

 L – chiều dài trục 

Góc [0o] = 3o – 9o trên một mét chiều dài khi Kđ = 1 (phụ thuộc loại tiết diện). 

Giá trị lực chiều trục Q tác dụng lên trục các đăng khi ô tô dao động sẽ là: 
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max 1 14 e h p

t t

M i i
Q

D d
=

+
  (2.43) 

 Ở đây: Dt và dt – đường kính ngoài và đường kính trong của then hoa. 

 Hệ số ma sát   giữa thép và ống nối trục các đăng phụ thuộc theo chất 

lượng bôi trơn. Khi có bôi trơn tốt  = 0,04 – 0,06 và có thể tới 0,11 – 0,12.  

 Khi ô tô làm việc, phần tử đàn hồi của hệ thống treo dịch chuyển trong 

mặt phẳng dọc của xe, khoảng cách L giữa hai tâm của các đăng sẽ thay đổi do 

sự trượt trong rãnh then hoa và trục các đăng sẽ chịu lực chiều trục T từ các ổ bi 

của hộp số. 

 Lực chiều trục T tỉ lệ thuận với mô men tính toán M và phụ thuộc bởi hệ 

số ma sát  ở mối ghép then hoa. 

 
M

T
r
=   (2.44) 

 r- bán kính trung bình của then hoa.  

2.5.2 Độ bền chốt chữ thập 

 Chốt chữ thập được tính theo uốn, cắt chèn dập. Xác định kích thước của 

chốt chữ thập trên đó đặt ổ bi kim, hình 2.9. 

 
max 1 1

2 cos

e h pM i i
P

rc 
=  (2.45) 

 

a) Kích thước hình học chốt 

 

b) Sơ đồ lực trên chốt 

Hình 2.9 Sơ đồ tính toán độ bền chốt chữ thập 
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Ở đây: 

ih1 và ip1 – tỉ số truyền ở số truyền một của hộp số chính và tỉ số truyền ở số 

truyền thấp của hộp cấp số. 

2r – khoảng cách các điểm giữa của bề mặt làm việc của hai chốt chữ thập  

  - góc nghiêng của trục các đăng bị động so với trục các đăng chủ động 

Ứng suất uốn cho phép của chốt: 

 2[ ] 350 /u MN m   

Ứng suất cho phép:  

 2[ ] 170 /MN m   

Ứng suất chèn đập cho phép 

 2[ ] 65 /cd MN m   

Trường hợp có ổ bi kim bọc ngoài phần làm việc của chốt thì lực Pb cho phép 

lớn nhất được tính theo công thức (2.46). 

 
3

1

7800 t t t
b

n

h

l d i
P P

n
tg

i


 =  (MN) (2.46) 

Ở đây: 

it – số viên bi kim trong ổ bi 

lt, dt – chiều dài làm việc và đường kính của viên bi kim (cm) 

nn – số vòng quay của trục khủy động cơ trong một phút ứng với giá trị mô men 

quay cực đại Memax 

Hệ số bền dự trữ bP
n

P
=  >> 1 

Chốt chữ thập của khớp các đăng được tính theo chèn dập theo công thức (2.47). 

 
2

cd

P

F
 =  MN/m2  (2.47) 

Ở đây: F tiết diện của chốt (m2) 
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2.5.3 Độ bền nạng các đăng 

 Sơ đồ nạng các đăng được trình bày trên hình 2.10. Lực P đặt vào nạng ở 

đường tâm lỗ chốt chữ thập các đăng với khoảng cách R. 

 

a) Kích thước nạng các đăng 

 

b) Sơ đồ lực trên nạng các đăng 

Hình 2.10 Sơ đồ tính toán độ bền nạng các đăng 

 Tiết điện nguy hiểm AA trên nạng có hình enlip. Tiết diện nguy hiểm chịu 

mô men uốn Mn = Pc và mô men xoắn Mx = Pa. 

Ứng suất uốn u
u

u

M

W
 =  

Với tiết diện enlip có thể xác định gần đúng 
2

10
u

bh
W   

Ở đây 

b – trục ngắn của tiết diện elip 

h – trục dài của tiết diện elip 

Ứng suất xoắn x

x

M

W
 =  

Mô men chống xoắn của tiết diện enlip được xác định theo 

 
2

16
x

hb
W


  

 Vật liệu chi tiết của truyền động các đăng: Ống các đăng được chế tạo 

bằng thép lá ít các bon 20 hoặc thép các bon trung bình 40, 45 cuộn và hàn dọc 
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theo chiều dài thân ống để tạo thành thân trục đồng thời hàn với nạng các đăng ở 

đầu ống. Nạng các đăng chế tạo bằng phương pháp rèn dập với vật liệu là thép 

các bon trung bình 30, 40, 45 hoặc thép hợp kim 40HXMA, nhiệt luyện tôi và 

ram đạt độ cứng 210 – 280HB. Then hoa ở đầu trục các đăng chế tạo bằng thép 

30X, 40X, 40XHMA tôi và ram. Chốt chữ thập các đăng được dập từ thép hợp 

kim 12XH3A hoặc thép 20X có lớp xê măng tit dày từ 0,9 -1,5mm và có thể tới 

2 mm sau đó tôi và ram, độ cứng đạt 56 – 62 HRC.  

2.5.4 Hiệu suất truyền lực của trục các đăng  

 Tại các bề mặt ma sát của chốt chữ thập sẽ bị mài mòn ở vị trí lắp ổ bi 

kim và cũng sẽ sinh ra nhiệt độ lớn khi bôi trơn không đảm bảo. Nguyên nhân 

sinh nhiệt là do công ma sát tăng. 

 Công ma sát trong khớp các đăng xảy ra khi dịch chuyển chốt chữ thâp đi 

một góc   dưới tác dụng của lực P. Giá trị góc   đối với nạng của trục chủ 

động có thể tính theo (2.48). 

 1sintg tg  =  (2.48) 

 Ở đây 
1  - góc quay của trục cácđăng chủ động 

 Gọi lực P là lực tác dụng lên một cổ chốt của nạng trục chủ động trong 

mặt phẳng vuông góc với trục chủ động thì: 

 
max 1 1

2

e h pM i i
P

r
=  

 Lực P1 tác dụng lên cổ chốt trong mặt phẳng của chốt chữ thập bằng: 

 
max 1 1

1

1
.

2 cos

e h pM i i
M

r 
=  

 Công rất bé dL của lực ma sát khi trục các đăng quay đi một góc d  là: 

 
max 1 1 11

1 .
2 4 cos

e h pM i i dd d
dL P d

r


 


= =    

Ở đây: 

  - hệ số ma sát giữa chốt chữ thập và nạng 

 r – bán kính từ trục quay của nạng đến điểm đặt lực tác dụng 



71 

 

 d1 – đường kính cổ chốt chữ thập 

 Tích phân biểu thức (2.42) từ  
1 0 =  đến 

2 = , tương ứng với góc quay 

của trục bằng 
2


 ta tìm được công ma sát L’ của một cổ chốt chữ thập của trục 

chủ động. 

 
max 1 1 1 max 1 1 1

0

' ln ( )
4 cos 4 4 2

e h p e h pM i i d M i i dd
L tg

r r

   


= = +   (2.49) 

 Tương ứng đối với nạng trục thụ động ta có góc quay '  của cổ chốt đối 

với nạng sẽ là: 

 
cos

cos '
cos





=   

 Và ta được: 

 
max 1 1 1 cos '

' . '
4 cos

e h pM i i d
dL d

r

 



=

  
 

 Tích phân đẳng thức này trong giới hạn từ '

1 =  đến '

2 0 =  tương ứng 

với góc quay 
1

4
 vòng tròn, chúng ta tìm được công L’’ đối với một cổ chốt của 

trục thụ động: 

 
max 1 1 1 max 1 1 1

'' cos '
4 4

o
e h p e h pM i i d M i i d

L d tg
r r

 
  = =  (2.50) 

 Công chỉ lấy giá trị dương nên L’’ lấy dấu cộng 

 Công ma sát toàn bộ bốn cổ chốt của khớp các đăng trong một phút ở n 

vg/ph của trục các đăng sẽ là: 

 
max 1 1 12

2( ' '')4 ln ( )
4 2

e h pM i i d n
L L L n tg tg

r

  


 
= + = + + 

 
 (2.51) 

 Hiệu suất của các đăng   nếu tính đến ma sát trong các khớp có thể tính 

theo  

 11
o

L

L
 = −  
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Trong đó: 

 L1 – công ma sát của toàn bộ bốn cổ trên một chốt chữ thập sau một vòng 

quay. 

 L2 -  công truyền đến khớp cácđăng sau một vòng quay 

 Ta có: 

 11 ln ( )
4 2

d
tg tg

r

  
 



 
= − + + 

 
 (2.52) 

 Ta thấy hiệu suất của khớp các đăng   phụ thuộc ở hệ số ma sát   và góc 

nghiêng   giữa các trục các đăng. Khi   tăng hiệu suất các đăng  giảm.  Khi 

giảm   hiệu suất   tăng.   

2.5.5 Nhiệt ở khớp các đăng 

 Do công ma sát trên cổ chốt chữ thập sinh nhiệt và nung nóng khớp các 

đăng. Phương trình cân bằng nhiệt được tính bởi: 

 ''Qdt mcd F k dt = +   (2.53) 

 
1 2T T = −  độ tăng nhiệt độ của các chi tiết bị nung nóng và nhiệt độ môi 

trường xung quanh 

 Q – nhiệt năng tạo nên do công ma sát trong các khớp các đăng (J) 

 m – khối lượng của chi tiết bị nung (kg) 

 F’’ – diện tích của chi tiết bị nung (m2) 

 C = 500J/kg độ - nhiệt dung của kim loại (thép) 

 K= 9 – 18 J/m2s độ - hệ số truyền nhiệt của bề mặt chi tiết bị nung nóng 

trong không khí. Giá trị lớn của K ứng với các vận tốc quay cao của khớp các 

đăng. 

 Giải phương trình cuối và giả thiết ban đầu không có sự chênh lệch nhiệt 

độ T1 – T2 = 0 ta sẽ có độ tăng nhiệt độ cổ chốt: 

 (1 )
''

t

t

AQ
e

F K
 = −   (2.54) 

Với 1
''

mc
A

F K
= ; 4oC = (277oK) Mo=0,8Memax; 0,03 =  
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 Áp dụng với xe tải nhẹ, nhiệt độ ban đầu là 20oC (293oK) giá trị công ma 

sát riêng là: C = 30 – 70 MJ/m2h (300 – 700kGm/cm2giờ) và độ tăng nhiệt độ:  

 15 30o oC = − . 

2.6 Xây dựng phương trình phần tử hữu hạn cụm trục các đăng 

 Để phân tích ảnh hưởng của các thông số động lực học đến độ bền trục 

các đăng ta sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). 

 Trục các đăng có ảnh hưởng lớn tới dao động xoắn của hệ thống truyền 

lực. Trong tính toán ta sẽ bổ sung thêm giả thiết khối lượng trục các đăng được 

phân bố tập trung ở hai đầu và liên kết với nhau bởi phần tử đàn hồi xoắn. 

 Ta chọn trực tiếp đối tượng trục các đăng trên ô tô LF3070G1 có hai trục 

vào và ra song song. Sự dịch chuyển giữa các trục nhờ ống then hoa được xác 

định bởi góc nghiêng trục giữa và chiều dài trục. Vận tốc góc của trục vào và ra 

có thể khác nhau.  

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải các bài toán kết cấu sử dụng 

xấp xỉ hàm sai phân hữu hạn, [2], [3]. [5], [6]. Các vật thể liên tục, phức tạp 

được thay thế gần đúng bằng một số hữu hạn các phần tử rời rạc có hình dạng 

đơn giản nối với nhau ở một số điểm nút. Các phần tử này giữ nguyên tính chất 

liên tục trong phạm vi của mỗi phần tử, có hình dạng đơn giản và kích thước bé, 

cho phép nghiên cứu nó dễ dàng hơn trên cơ sở các qui luật về phân bố chuyển 

vị và nội lực. Biến dạng và ứng suất bên trong phần tử được biểu diễn theo 

chuyển vị nút. Có thể dùng nguyên lý di chuyển khã dĩ hoặc nguyên lý cực tiểu 

thế năng để xây dựng phương trình cân bằng cho phần tử với các chuyển vị nút 

là tọa độ suy rộng cần tìm. 

Các đặc trưng cơ bản của mỗi phần tử gồm: 

Ma trận độ cứng của các phần tử và sau đó các ma trận này được ghép 

thành một ma trận độ cứng của cả kết cấu.  

Các ngoại lực tác động gây ra nội lực và chuyển vị của kết cấu được qui 

đổi về các dạng lực tại nút và được mô tả trong trong ma trận tải trọng nút tương 
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đương. Các ẩn số cần tìm là các chuyển vị nút (hoặc nội lực tại các nút) được 

xác định trong ma trận chuyển vị nút hoặc ma trận nội lực nút. 

 Các ma trận độ cứng, ma trận chuyển vị nút, ma trận tải trọng được gọi là 

các ma trận cơ bản quan hệ với nhau trong phương trình cân bằng theo quy luật 

tuyến tính hay phi tuyến tùy thuộc vào ứng xử thật của kết cấu.  Thuật toán của 

phương pháp PTHH được xây dựng dựa trên việc xác lập các ma trận cơ bản và 

qui luật liên hệ giữa các ma trận này để có thể phản ánh gần đúng cách ứng xử 

thật của kết cấu và các tác động lên kết cấu. 

 Mô hình toán của phương pháp PTHH là hệ các phương trình đại số tuyến 

tính hoặc phi tuyến tính. Điều kiện tồn tại nghiệm của phương trình này được 

mô tả qua các điều kiện liên kết của kết cấu và gọi là các điều kiện biên của bài 

toán.  Thông thường các phần mềm phân tích kết cấu hiện nay đều có thể tính 

toán cho các trạng thái tĩnh và động.  Phân tích kết cấu trong bài toán tĩnh là 

giải hệ phương trình tuyến tính. 

  RuK


=.
 (2.55) 

Trong đó : 

 K - Ma trận độ cứng 

u


 - Véc tơ các kết quả chuyển vị  

R


 - Véc tơ các lực 

Phân tích kết cấu trong bài toán động có nhiều dạng: phân tích theo trạng 

thái dao động điều hòa, phân tích theo trị riêng và các véc tơ riêng, phân tích 

phổ phản ứng hay hàm thời gian. 

Khi tính toán kết cấu chịu tải trọng động cần phải xác định các dạng dao 

động tự do có lực cản và tần số dao động của hệ. Điều này đi đến giải nghiệm 

của bài toán trị riêng sau : 

      2.. = MuK  (2.56) 

Trong đó : 

 :K  Ma trận độ cứng 

 M : Ma trận chéo khối lượng 
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 2 : Ma trận chéo của các trị riêng 

   : Ma trận của các véc tơ riêng tương ứng 

Sau khi giải hệ phương trình trên xác định được các ẩn số là các chuyển vị 

nút, có thể tiếp tục xác định trường ứng suất, biến dạng của kết cấu theo qui luật 

đã biết của cơ học. 

Thuật toán tổng quát của phương pháp PTHH bao gồm các bước sau: 

Bước 1 : Rời rạc hóa kết cấu thực thành một lưới các phần tử chọn trước 

mô tả dạng hình học của kết cấu và phù hợp với yêu cầu chính xác của bài toán. 

Bước 2 : Xác định các ma trận cơ bản cho từng phần tử. 

Bước 3 : Ghép các ma trận cơ bản cùng loại thành ma trận kết cấu theo 

trục tọa độ chung của cả kết cấu. 

Bước 4 : Đưa điều kiện biên vào ma trận độ cứng của kết cấu để khử dạng 

suy biến của nó. 

Bước 5 : Giải hệ phương trình để xác định ma trận chuyển vị nút của cả 

kết cấu. 

Bước 6 : Từ chuyển vị nút xác định nội lực cho từng phần tử. 

Bước 7 : Vẽ biểu đồ nội lực của kết cấu. 

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn xây dựng sơ đồ thuật toán khảo 

sát độ bền cụm trục các đăng và các chi tiết rời rạc điển hình trục các đăng gồm: 

thân trục các đăng, nạng trục và bi chữ thập.  

  Hiện nay có nhiều phần mềm có khả năng tính toán biến dạng, ứng suất 

trên cơ sở của phương pháp PTHH như : SAP, Ansys, Catia… Trong luận án sử 

dụng phần mềm Ansys Workbench để giải, [25]. 

 Từ phương trình (2.55) và (2.56) ở trên, lập trình trong phần mềm Ansys 

Workbench ta nhận được giá trị các thông số ma trận độ cứng K, ma trận chéo 

khối lượng M, ma trận chéo của các giá trị riêng 2, ma trận các véc tơ riêng . 

Ma trận chuyển vị u là ẩn số cần tìm.  

Ma trận độ cứng K: 
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71.505 0 0

0 71.505 0

0 0 71.505

 
 

=  
 
 

K

           (2.57) 

Ma trận chéo khối lượng M:

 

 

0 51.530 1.6628

51.530 0 11.582

1.6628 11.582 0

 
 

= − − 
 − 

M

                                            (2.58) 

Ma trận chéo của các giá trị riêng 2:

 

 

2

52.385 0.44128 9.9899

0.44118 54.237 2.7696

9.9899 2.7696 2.3375

− 
 

 = − 
 
                                             (2.59) 

Ma trận của các véc tơ riêng  : 

 

15.211 0.17194 1.6432

0.17194 15.266 1.5713

1.6432 1.5713 0.42274



− 
 

= − 
 
                                                (2.60) 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 Từ kết cấu và nguyên lý hoạt động của trục các đăng xe ô tô tải nhẹ thực 

tế, đã xây dựng được mô hình động học, động lực học khớp các đăng và cụm 

trục các đăng trong hệ thống truyền lực của xe đúng thực tế.  

Ứng dụng phần mềm Matlab Mupad và Simulink đã xây dựng mô hình 

toán với hệ các phương trình đầy đủ xác định các quan hệ động học và các thông 

số động lực học của hệ.  

 Xác định được các thông số ảnh hưởng đến độ bền trục các đăng để lựa 

chọn khảo sát 6 trường hợp trục các đăng có chiều dài 1450mm, 1300mm, 

1150mm và hai kích thước chiều dày thân trục 6mm và 4mm. 

Xây dựng phương trình phần tử hữu hạn làm cơ sở khảo sát độ bền trục 

các đăng theo các thông số động học, động lực học làm cơ sở ứng dụng phần 

mềm PTHH để mô phỏng khảo sát. 
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Chương 3 

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC TỚI ĐỘ 

BỀN TRỤC CÁC ĐĂNG Ô TÔ 

 3.1 Các giả thiết  

 Các giả thiết khi khảo sát ảnh hưởng của thông số động lực học tới độ bền 

trục các đăng trên ô tô gồm: 

- Cụm trục các đăng nằm trong mặt phẳng thẳng đứng dọc (đi qua trọng 

tâm) và là mặt phẳng đối xứng dọc của xe. Đường tâm của trục các đăng trùng 

với đường tâm của hệ thống truyền lực (HTTL).  

- Đường tâm của trục chủ động và của trục bị động sẽ giao với đường tâm 

của thân trục tại tâm đối xứng của các khớp chữ thập các đăng. 

- Bỏ qua các biến dạng của mỗi cụm trên xe gồm biến dạng của các chi 

tiết và mối liên kết trong đó có HTTL và khung xe có độ cứng tuyệt đối. 

- Trong quá trình khảo sát, bỏ qua sự ảnh hưởng lẫn nhau của các dao 

động giữa các cụm trong HTTL và bỏ qua sự ảnh hưởng của các dao động hệ 

thống treo ô tô đến dao động trục các đăng. 

- Không có sai số khi sản xuất và lắp ráp.  

- Không xét tới ảnh hưởng của ma sát ở các ổ bi kim tại khớp quay trục 

chữ thập và ống then trên thân trục.  

3.2 Khảo sát động lực học cụm trục các đăng

 
3.2.1 Xây dựng sơ đồ thuật toán khảo sát động lực học cụm trục các đăng

 
 Do tính chất phức tạp khi xe chuyển động nên tính toán dao động xoắn 

cụm trục các đăng còn gặp một số khó khăn trong việc xác định các tọa độ suy 

rộng và lực cản tại mỗi liên kết. Việc tính toán theo công thức truyền thống cần 

nhiều thời gian. Khi sử dụng phương pháp động học hệ nhiều vật mô tả động lực 

học cụm trục các đăng là hệ năm vật rắn với các lực ràng buộc và ứng dụng 

phương pháp Lagrange - Dalember cho phép ta viết phương trình mô tả chuyển 

động thuận lợi hơn. Mặc dù phương pháp này không cho ta xác định trực tiếp 
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được các lực ràng buộc nhưng tránh được các phương trình véc tơ phức tạp. Nhờ 

sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ tính toán trên máy tính nên công việc này 

có thể thực hiện thuận lợi. Thuật toán khảo sát động học, động lực học cụm trục 

các đăng được nêu trên hình 3.1, ứng dụng phần mềm Mupad trong Matlab để 

phân tích chương trình và sử dụng Simulink để giải bằng phương pháp số, [6].  

 Trên sơ đồ thuật toán, sau khi cập nhật các thông số và định nghĩa các 

biến đầu vào gồm: Mô men xoắn trên trục chủ động , góc nghiêng trục trong 

mặt phẳng dọc , vận tốc góc , chương trình tính được bắt đầu.   

 

Hình 3.1 Sơ đồ thuật toán khảo sát động lực học trục các đăng 

3.2.2 Xây dựng sơ đồ Matlab Simulink khảo sát các thông số động lực học 

trục các đăng 

 Sử dụng chương trình Matlab Simulink ta lập được sơ đồ khảo sát động 

học, động lực học cụm trục các đăng trên hình 3.2, [23].  
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Hình 3.2 Sơ đồ Matlab Simulink khảo sát động lực học trục các đăng 

 Sử dụng kết quả tính toán ở trên trong phần mềm Mupad Matlab nhận 

được đầy đủ các kết quả thông số của mô hình để cập nhật vào sơ đồ khối 

Simulink. Các thông số cơ bản gồm: 

+ Mô men quán tính các chi tiết trục các đăng 

- Mô men quán tính trục chữ thập theo chiều X qua tâm chốt chữ thập 

 Ictx= 0,00045249992 (kg.m2) 

-  Mô men quán tính thân chính trục: 

 Itx = 0.07078388943 (kg.m2) 

- Mô men quán tính nạng các đăng:  

  Inz = 0,00468295283 (kg.m2) 

- Mô men quán tính của cả trục:   

  Icd = 0,08 (kg.m2) 

+ Hệ số độ cứng xoắn 

 kcd = G. Ip / L    



81 

 

Trong đó: 

G là mô đun đàn hồi cắt, đối với vật liệu thép thì G = 84,7.103 (MPa) = 84,7.109 

(N/m2). 

L: Chiều dài thân trục các đăng, L1 = 1300 (mm), L2 = 1450 (mm). 

Ip: Mô men quán tính độc cực của tiết diện ngang thân trục.  

4 4

2 1( ) / 32pI d d= − = 4 43,14(0,09 0,078 ) / 32−  = 2,8.10-6 (m4). 

Từ đó tính được Hệ số độ cứng xoắn của trục các đăng:  

 Trục ngắn:  kcd1 = 1.825.105 (Nm/rad) 

 Trục dài:  kcd2 = 1.635.105 (Nm/rad)   

+ Hệ số đàn hồi của khớp tính được: 1000 N*m/(rad/s) 

3.2.3 Các trường hợp khảo sát và kết quả thu được 

3.2.3.1 Trường hợp khi trục chủ động quay ở tốc độ góc không đổi 

 Khi trục chủ động quay ở tốc độ góc không đổi 600 vòng/phút (62.8 

rad/s), tốc độ góc trục ra thay đổi và giá trị khác nhau ở các góc nghiêng khác 

nhau α (góc lệch của trục vào và trục ra) 20o, 30o, 40o. Kết quả trên hình 3.3 cho 

thấy khi góc nghiêng trục tăng lên thì biên độ dao động của tốc độ góc trên trục 

giữa tăng lên. Như vậy góc nghiêng trục càng tăng thì càng dễ xảy ra rung động.  

 

Hình 3.3 Ảnh hưởng của góc nghiêng trục các đăng đến tốc độ góc của trục 

giữa khi tốc độ góc trục vào và ra không đổi  
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3.2.3.2 Trường hợp khi trục chủ động quay ở tốc độ góc thay đổi tăng 

 Khi trục chủ động quay ở tốc độ góc thay đổi tăng từ 0 đến 900, tốc độ 

góc trục ra cũng thay đổi tăng theo nhưng sẽ dao động ở số vòng quay cao. Tốc 

độ góc trục giữa thay đổi rõ rệt hơn và giá trị khác nhau ở các góc nghiêng khác 

nhau α (góc lệch của trục vào và trục ra) 10o, 20o, 30o, 40o. Ở vùng số vòng quay 

cao thì tần số dao động tăng lên tỷ lệ với góc đặt trục giữa. Như vậy góc nghiêng 

trục càng tăng thì tần số dao động trên trục giữa và trục ra sẽ tăng lên, hình 3.4.  

 

a) Vận tốc góc trục vào 

 

b) Vận tốc góc trục ra 

 

c) Vận tốc góc trục giữa trường hợp  = 0o 

 

d) Vận tốc góc trục giữa trường hợp  = 10o 
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e) Vận tốc góc trục giữa trường hợp  = 20o 

 

f) Vận tốc góc trục giữa trường hợp  = 30o 

 

g) Vận tốc góc trục giữa trường hợp  = 40o 

Hình 3.4 Ảnh hưởng của góc nghiêng đến vận tốc góc trục giữa 

3.2.3.3 Độ dịch chuyển góc của trục các đăng so với góc lệch α1 và α2 

 Trên hình 3.5 là kết quả khảo sát quan hệ giữa hiệu số góc ( )1 2–
max

   và 

giá trị α2 khi cho α1 bằng 100, 150, 200. Ta thấy hiệu số góc ( )1 2–
max

   càng lớn 

nếu giá trị góc α1 càng khác với giá trị góc α2. 



84 

 

 

Hình 3.5 Quan hệ của dịch chuyển góc của trục các đăng với góc lệch α1 và α2  

 Nếu α1 = α2 thì hiệu số (φ1–φ2) giảm đến 0 nghĩa là trường hợp trục 2 

quay đều như trục 1. Giá trị này không thay đổi dù α mang dấu (–) hay (+), 

nghĩa là trục 2 sẽ quay đều kể cả khi nghiêng trục 2 đi một góc α2 = α1 về phía 

nào so với trục 3 cũng được.  

3.2.3.4 Độ dịch chuyển góc của chốt chữ thập, trục vào, trục ra và mô men 

động lượng 

 Các kết quả khảo sát thu được về độ dịch chuyển góc của chốt chữ thập 

omega, trục vào theta, trục ra gamma và mô men động lượng được trình bày trên 

các hình 3.6. 

 

a) Dịch chuyển góc omega 

 

 

b) Dịch chuyển góc theta 
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c) Dịch chuyển góc gamma 

 

d) Mô men động lượng 

Hình 3.6 Độ dịch chuyển góc và mô men động lượng của trục các đăng 

3.3 Khảo sát độ bền trục các đăng

 
3.3.1 Xây dựng sơ đồ thuật toán khảo sát độ bền trục các đăng

 
 Thuật toán sử dụng trong tính bền trục các đăng theo phương pháp PTHH 

xây dựng theo sơ đồ hình 3.7. 

 
Hình 3.7 Sơ đồ thuật toán tính toán độ bền trục các đăng 
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3.3.2 Xây dựng đặc tính vật liệu và kết cấu phần tử 

 Từ phân tích kết cấu trục, vật liệu chế tạo và công nghệ chế tạo, trên cơ sở 

mô hình PTHH, ta xác định đặc tính vật liệu trục các đăng với các thông số được 

nêu trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1 Bảng thông số vật liệu và số kết cấu phần tử trong mô hình PTHH 

TT Thông số Giá trị 

1 Khối lượng riêng 7850 kg/m3 

2 Hệ số dãn nở nhiệt 1.2e-005 C-1 

3 Hệ số Young's (Pa) 2.e11 

4 Hệ số Poát xông 0.3 

5 Mô đun đàn hồi mặt cắt dọc (Pa) 1.6667e11 

6 Mô đun đàn hồi mặt cắt ngang (Pa) 7.6923e10 

7 Số lượng vật 5 

8 Tổng số nút 396285 

9 Tổng số phần tử 379366 

10 Số phần tử liên kết 152576 

11 Số phần tử Solid 226790 

Tên chi tiết 
Trục chủ 

động 
Trục bị động Trục giữa 

Tọa độ theo X 5.3667e-002 m 9.e-002 m 

Tọa độ theo Y 1.5e-003 m 0.128 m 

Tọa độ theo Z 5.4305e-002 m 1.485 m 

Mô men quán tính Ip1 6.6896e-007 kg.m² 9.2246 kg.m² 

Mô men quán tính Ip2 7.8856e-007 kg.m² 9.2217 kg.m² 

Mô men quán tính Ip3 1.456e-006 kg.m² 6.4573e-002 kg.m² 
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3.3.3 Phân tích xác định kiểu phần tử  

3.3.3.1 Số các phần tử 

 Lập bảng phân tích các phần tử trong kết cấu ta nhận được số phần tử, 

kiểu phần tử và thời gian phân tích các phần tử. Có ba loại phần tử 3D được sử 

dụng trong bài toán là SOLID187 (Quadratic Tetrahedral), CONTA174  

(Contact) và TAGE170 (Contact), bảng 3.2. 

Bảng 3.2 Thông số phần tử và kiểu phần tử trong kết cấu 

TT 
Số phần 

tử 
Kiểu phần tử 

Tổng thời gian 

phân tích 

(*66.9556351) 

Thời gian phân tích 

trung bình 

(*66.9556351) 

1  24196 SOLID187 3.728 0.000154 

2 24196 SOLID187 3.541 0.000146 

3 24196 SOLID187 3.572 0.000148 

4 24196 SOLID187 3.635 0.000150 

5 24196 SOLID187 3.619 0.000150 

6 24196 SOLID187 3.760 0.000155 

7 24196 SOLID187 3.510 0.000145 

8 24196 SOLID187 3.510 0.000145 

9 8149 SOLID187 1.201 0.000147 

10 8149 SOLID187 1.186 0.000145 

11 2957 SOLID187 0.499 0.000169 

12 2957 SOLID187 0.562 0.000190 

13 4969 SOLID187 0.624 0.000126 

14 6041 SOLID187 0.889 0.000147 

15 4911 CONTA174 0.312 0.000064 

16 4911 TARGE170 0.172 0.000035 

17 4734 CONTA174 0.577 0.000122 

18 4734 TARGE170 0.140 0.000030 

19 4058 CONTA174 0.359 0.000088 

20 4058 TARGE170 0.172 0.000042 

21 4723 CONTA174 0.452 0.000096 

22 4723 TARGE170 0.109 0.000023 

23 4529 CONTA174 0.499 0.000110 

24 4529 TARGE170 0.156 0.000034 

25 4752 CONTA174 0.312 0.000066 

26 4752 TARGE170 0.187 0.000039 

27 4621 CONTA174 0.312 0.000068 

28 4621 TARGE170 0.140 0.000030 

29 4735 CONTA174 0.577 0.000122 
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Tiếp bảng 3.2 

30 4735 TARGE170 0.156 0.000033 

31 4449 CONTA174 0.437 0.000098 

32 4449 TARGE170 0.172 0.000039 

33 4649 CONTA174 0.452 0.000097 

34 4649 TARGE170 0.140 0.000030 

35 3986 CONTA174 0.390 0.000098 

36 3986 TARGE170 0.094 0.000023 

37 4874 CONTA174 0.452 0.000093 

38 4874 TARGE170 0.125 0.000026 

39 5025 CONTA174 0.437 0.000087 

40 5025 TARGE170 0.109 0.000022 

41 4857 CONTA174 0.343 0.000071 

42 4857 TARGE170 0.187 0.000039 

43 4443 CONTA174 0.546 0.000123 

44 4443 TARGE170 0.125 0.000028 

45 4693 CONTA174 0.437 0.000093 

46 4693 TARGE170 0.156 0.000033 

47 2249 CONTA174 0.499 0.000222 

48 2249  TARGE170 0.094 0.000042 

3.3.3.2 Cấu trúc phần tử 

Các phần tử sử dụng trong bảng có cấu trúc được giới thiệu gồm: 

a) Phần tử SOLID187 

 Phần tử SOLID187 có hình ảnh trên hình 3.8.  

 

Hình 3.8 Hình ảnh phần tử SOLID187 

 Đặc tính chính của phần tử SOLID187 gồm: 

Các đầu mút xác định số nút: I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. 

Các bậc tự do tại mỗi nút: UX, UY, UZ. 

Bậc tự do của cụm trục các đăng được mô tả bởi:  
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=  
 
 

; i= I…R                                                  

Tải bề mặt là áp suất được cập nhật: Bề mặt 1 (J-I-K), bề mặt 2 (I-J-L), bề mặt 3 

(J-K-L), bề mặt 4 (K-I-L). 

Tải nhiệt: T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P), T(Q), T(R). 

Tải tác dụng phân bố (ngoại lực): Giá trị tải tác dụng trong hệ tọa độ tổng thể 

theo các hướng X, Y, Z. 

 Tải trọng lực thể tích được quy đổi đặt trên các nút là như nhau, còn tải bề 

mặt được quy đổi về phân bố đều trên các nút xác định bề mặt lực tác dụng, nút 

còn lại không thuộc mặt này thì các lực quy đổi là bằng không. 

b) Phần tử CONTA173 

 Sử dụng phần tử CONTA173 để khảo sát vùng tiếp xúc giữa bề mặt 3D 

“mục tiêu” với bề mặt biến dạng. Đây và vùng tiếp xúc giữa hai răng trong quá 

trình ăn khớp. Phần tử CONTA173 được sử dụng khảo sát tương tác giữa các bề 

mặt được chia lưới với các phần tử tam giác 3 nút, hình 3.9. 

 

Hình 3.9 Hình ảnh phần tử CONTA174 

Hệ tọa độ:  

R = Hướng ma sát tiếp xúc chính 

xo = Hướng tiếp xúc khi không có ma sát (song xong với trục X trong hệ tọa độ 

tổng thể) 
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x = Hướng ma sát tiếp xúc khi có ma sát. 

Các nút: I, J, K, L, M, N, O, P 

Các bậc tự do: 

UX, UY, UZ (if KEYOPT(1) = 0) 

UX, UY, UZ, TEMP (if KEYOPT(1) = 1) 

TEMP (if KEYOPT(1) = 2) 

UX, UY, UZ, TEMP, VOLT (if KEYOPT(1) = 3) 

TEMP, VOLT (if KEYOPT(1) = 4) 

UX, UY, UZ, VOLT (if KEYOPT(1) = 5) 

VOLT (if KEYOPT(1) = 6) 

MAG (if KEYOPT(1) = 7) 

Các ràng buộc: 

R1, R2, FKN, FTOLN, ICONT, PINB, 

PMAX, PMIN, TAUMAX, CNOF, FKOP, FKT, 

COHE, TCC, FHTG, SBCT, RDVF, FWGT, 

ECC, FHEG, FACT, DC, SLTO, TNOP, 

TOLS, MCC, PPCN, FPAT, COR, STRM 

FDMN, FDMT, FDMD, FDMS, TBND 

Tải trọng:  

 Tải trọng là áp suất, tác dụng trên bề mặt 1 (I-J-K-L) (ngược với hướng 

tiếp xúc), được tính toán trong sử dụng chất bôi trơn (mỡ, dầu bôi trơn ổ bi kim, 

ống then hoa). 

 Sự đối lưu chất lỏng, bề mặt 1 (I-J-K-L). 

 Nhiệt độ, bề mặt 1 (I-J-K-L). 
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c) Phần tử TARGE170 

 Phần tử TARGE170 có các kiểu đa dạng như loại 3 nút tam giác, 4 nút 

hình chữ nhật, hình trụ, hình trụ côn, loại 6 nút gồm các đường spline nối kín tạo 

nên hình bao, loại 8 nút cũng gồm các đường spline nối kín tạo nên hình bao 

hoặc có thể là một hình cầu, hoặc chỉ một điểm, một đường thẳng, một đường 

parabôn. Các kiểu phầntử TARGE170 nêu trên hình 3.10. 

 

Hình 3.10 Các kiểu phần tử TARGE170 

Các nút: I, J, K, L, M, N, O, P (J - P không nhất thiết phải có) 

Số bậc tự do: UX, UY, UZ, TEMP, VOLT, MAG (ROTX, ROTY, ROTZ chỉ 

đối với các nút khởi tạo) 

Các ràng buộc: R1, R2 

Tải trọng: Áp suất bề mặt, bề mặt 1 (I-J-K-L) (Ngược với hướng tiếp xúc) 

 Các chi tiết và các vật được sử dụng trong liên kết động học của cấu trúc 

các đăng đã được trình bày trên hình 1.8 chương 1 và hình 2.2, bảng 2.1 chương 

2. Trong mỗi vật ta sử dụng các phần tử trong cấu trúc PTHH và trình bày trong 

bảng 3.3. 
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Bảng 3.3 Các phần tử trong cấu trúc PTHH cụm trục các đăng 

TT Tên vật và liên kết Phần tử sử dụng Công dụng 

1 Nạng các đăng trên SOLID187 Mô phỏng cấu trúc PTHH 

2 Nạng các đăng dưới SOLID187 Mô phỏng cấu trúc PTHH 

3 Thân dài trục SOLID187 Mô phỏng cấu trúc PTHH 

4 Thân ngắn trục SOLID187 Mô phỏng cấu trúc PTHH 

5 Trục chữ thập SOLID187 Mô phỏng cấu trúc PTHH 

6 Mối ghép chốt trục 

chữ thập với ổ bi 

CONTA174 Liên kết ma sát xoay 

7 Mối ghép then hoa  TARGE170 Liên kết ma sát trượt 

3.3.4 Phân tích dao động riêng cụm trục các đăng  

3.3.4.1 Dãy tần số dao động riêng của trục các đăng 

 Trong phương trình PTHH (2.55), (2.56) ta xét khi véc tơ lực R = 0 để 

phân tích các dao động riêng của trục, khi đó ta có phương trình (3.1). 

[M][][2] = 0                              (3.1) 

 Với ma trận khối lượng [M] được xác định bởi phương trình (2.58), ma 

trận của các giá trị riêng [2] xác định bởi phương trình (2.59), ma trận của các 

véc tơ riêng [] xác định bởi phương trình (2.60). 

 Ứng dụng phần mềm Ansys Workbench lập trình phân tích dao động 

riêng của trục, tại 20 dạng dao động xoắn riêng tương ứng với dãy tần số được 

nêu trong hình 3.11 đối với một trường hợp L1450 dày 6 mm và bảng 3.4.  

 

Hình 3.11 Đồ thị các trị số tần số dao động riêng trục các đăng 
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Bảng  3.4  Các giá trị tần số dao động riêng và tổng chuyển vị max tương ứng 

 

D
ạn

g
 r

iê
n

g
 

  

L1450 x 6 mm L1450 x 4 mm L1300 x 6 mm L1300 x 4 mm L1150 x 6 mm L1150 x 4 mm 

Tần số 

(Hz) 

Tổng 

chuyển 

vị max 

(m) 

Tần số 

(Hz) 

Tổng 

chuyển 

vị max 

(m) 

Tần số 

(Hz) 

Tổng 

chuyển 

vị max 

(m) 

Tần số 

(Hz) 

Tổng 

chuyển 

vị max 

(m) 

Tần số 

(Hz) 

Tổng 

chuyển 

vị max 

(m) 

Tần số 

(Hz) 

Tổng 

chuyển 

vị max 

(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 0 0.18558 0 0.20085 

(Chuyển 

vị theo 

phương 

X) 

6.89E-

04 

0.19183 

(Lắc 

quanh 

trọng 

tâm) 

0 0.20621 

(Dịch 

chuyển 

trong 

MP 

OYZ) 

1.54E-

03 

0.19877 

(Dịch 

chuyển 

trong 

MP 

OYZ) 

0 0.21204 

max/min 

(Không 

có dịch 

chuyển) 

2 15.08 0.28138 0 0.20085 

(Chuyển 

vị theo 

phương 

X) 

17.143 0.28644 

(Lắc 

quanh 

đầu 

cardan 

trục 

ngắn) 

18.172 0.30896 

(Lắc 

trong 

MP 

OYZ X) 

 

19.61 0.29047 

(Lắc 

trong 

MP 

OYZ) 

1.10E-

03 

0.21204 

max/min 

(Không 

có dịch 

chuyển) 

3 28.092 0.25858 34.197 0.27588 

(Lắc tại 

trọng  

tâm) 

32.619 0.26709 

(Lắc 

quanh 

trọng 

tâm) 

32.958 0.2798 

(Lắc 

quanh 

trục X) 

38.527 0.27672 

(Lắc 

quanh 

trục X) 

37.526 0.30089 

(Lắc 

quanh 

trục X) 

4 49.025 0.27642 94.154 0.27132 52.939 0.28463 

(Lắc 

quanh 

trọng 

tâm) 

52.822 0.29447 

(Lắc 

quanh 

trục X) 

57.975 0.29296 125.59 0.29781 

(Lắc 

quanh 

trục Y) 

5 173.61 0.30389 181.63 0.34055 196.13 0.32839 201.57 0.36081 220.21 0.34996 227.27 0.35895 

6 180.5 0.29532 186.43 0.34239 204.42 0.31992 209.54 0.35938 230.16 0.35885 233.89 0.37169 

7 214.81 0.42168 

(Chuyển 

vi xoắn) 

255.76 0.43999 

(Chuyển 

vị xoắn) 

226.12 0.44134 

(Chuyển 

vị xoắn) 

240.5 0.48376 

(Chuyển 

vị xoắn) 

238.46 0.46369 

(Chuyển 

vị xoắn) 

260.59 0.48496 

(Chuyển 

vị voắn) 

8 363.07 0.38428 376.39 0.40927 427.56 0.38036 

(Chuyển 

vị theo 

chiều Z) 

424.42 0.41143 377.14 42.785 520.56 0.40899 

9 374.73 396.32 384.83 0.43789 441.6 0.39769 439.99 0.43234 525.08 0.37236 534.69 0.43197 

10 654.69 0.71621 

(Chuyển 

vi xoắn) 

635.56 0.69385 

(Chuyển 

vị xoắn) 

667.68 0.72923 

(Chuyển 

vị xoắn) 

648.25 7.8409 543.93 0.38202 672.85 0.71545 

(Chuyển 

vị xoắn) 

11 723.21 0.24499 766.26 0.35637 764.75 0.25014 

(Chuyển 

vị theo 

chiều Z) 

657.09 58.611 

 

 

680.48 0.73677 

(Dịch 

chuyển 

xoắn) 

891.84 0.2908 
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Tiếp bảng 3.4 

12 785.01 0.32486 816.74 0.40976 954.13 0.33774 844.83 0.28701 

(Chuyển 

vị theo 

phương 

Z) 

810.96 2.3049 

(Chuyển 

vị theo 

phương 

Z) 

1164.1 0.41365 

13 810.66 0.33059 833.38 0.32323 993.63 0.3442 948.06 0.41353 853.98 45.08 1219 0.4254 

14 1085.7 0.56673 

(Chuyển 

vị xoắn) 

1094.6 0.51094 

(Chuyển 

vị xoắn) 

1175.4 0.61395 

(chuyển 

vị xoắn) 

989.25 0.96503 891.25 52.724 1285.2 0.60568 

(Chuyển 

vị xoắn) 

15 1295.9 0.29754 1312.9 0.35496 1451.6 0.33596 1081 71.347 1157.9 0.3481 1617 0.73519 

(Xoắn 

quanh 

thân trục 

chính) 

16 1363.4 0.30167 1379.9 0.36729 1537 0.32993 1179.1 0.71192 

(Chuyển 

vị xoắn) 

1222.5 0.34466 1618.6 0.54952 

(Xoắn 

quanh 

thân trục 

chính) 

17 1597.2 0.35122 1531.9 0.36695 

(Chuyển 

vị theo 

phương 

Z) 

1674.2 0.36591 1390.1 63.064 1281.6 0.6647 

(Chuyển 

vị xoắn) 

1684.2 0.75582 

(Xoắn 

quanh 

thân trục 

chính) 

18 1692.3 0.42264 1621.3 0.65371 

(Xoắn 

theo 

phương 

Y tại hai 

đầu 

ống) 

1908.7 0.62652 

(Chuyển 

vị xoắn) 

1469.9 1.4025 1626.7 0.44383 1686.8 0.4213 

(Xoắn 

quanh 

thân trục 

chính) 

19 1769.9 0.40691 1669.4 0.65885 

(Xoắn 

theo 

phương 

Y tại hai 

đầu 

ống) 

1954.6 0.42544 1555 0.35901 1707.1 0.41835 1729.6 0.4529 

(Xoắn 

quanh 

thân trục 

chính) 

20 1801.9 0.63633 

(Chuyển 

vị xoắn) 

1691.3 0.62604 

(Xoắn 

theo 

phương 

Y tại hai 

đầu 

ống) 

2007.8 0.40151 1605.6 0.35481 1762.6 0.82573 1731.2 0.74466 

 

(Xoắn 

quanh 

thân trục 

chính) 
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3.3.4.2 Dao động uốn trục 

Sử dụng các ký hiệu: 

L   là chiều dài trục 

M   là số thứ tự dạng riêng 

f     là tần số dao động riêng 

Df   là chuyển vị tổng lớn nhất 

a) Ảnh hưởng của chiều dài trục đến dao động uốn trục 

Qua khảo sát cho thấy chiều dài thân trục không ảnh hưởng nhiều đến dao 

động uốn trục, nguyên nhân được giải thích do độ cứng vững của cả cụm trục 

các đăng nằm trong giới hạn cho phép của kết cấu. Các kết quả khảo sát  nêu 

trên bảng 3.5. 

Bảng 3.5 Ảnh hưởng của chiều dài trục đến dao động uốn trục các đăng 

L 1450x6 mm L 1300x6 mm L 1150x6 mm 

 

M = 6 

f = 185.0 Hz 

Df = 0.29532 m 

 
M = 6 

f = 204.42 Hz 

Df = 0.31992 m 

 
M = 6 

f = 230.16 Hz 

Df = 0.35885 m 

 
M = 10 

f = 654.69 Hz 

Df = 0.71621 m 

 
M = 10 

f = 667.68 Hz 

Df = 0.72923 m 

 
M = 10 

f = 543.93 Hz 

Df = 0.38202 m 

 
M = 15 

f = 1295.9 Hz 

Df = 0.29754 m 

 
M = 15 

f = 1451.6 Hz 

Df = 0.33596 m 

 
M = 15 

f = 1157.9 Hz 

Df = 0.3481 m 

 
M = 19 

f = 1769.9 Hz 

Df = 0.40691 m 

 

 
M = 19 

f = 1954.6 Hz 

Df = 0.42544 m 

 
M = 19 

f = 1707.1 Hz 

Df = 0.41835 m 
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b) Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động uốn trục 

 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động uốn trục đối với các trục 

có chiều dài khác nhau nêu trên bảng các bảng 3.6, 3.7 và 3.8. Vùng tần số thấp 

dưới 600 Hz, trục bị uốn; vùng tần số trung bình trên 600 Hz đến dưới 1000 Hz, 

trục bị xoắn nhiều hơn và tại vùng tần số cao trên 1000 Hz, trục bị xoắn và uốn, 

trong đó chuyển vị xoắn có biên độ rất lớn. 

Bảng 3.6 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động uốn trường hợp 

L1450mm 

 

L 1450x6 mm 

 

 

L 1450x4 mm 

 
M = 6 

f = 185.0 Hz 

Df = 0.29532 m 

 
M = 6 

f = 186.43 Hz 

Df = 0.34239 m 

 
M = 10 

f = 654.69 Hz 

Df = 0.71621 m (Dao động xoắn) 

 
M = 10 

f = 635.56 Hz 

Df = 0.69385 m (Dao động xoắn) 

 
M = 15 

f = 1295.9 Hz 

Df = 0.29754 m 

 
M = 15 

f = 1312.9 Hz 

Df = 0.35496 m 

 
M = 19 

f = 1769.9 Hz 

Df = 0.40691 m 

 
M = 19 

f = 1669.4 Hz 

Df = 0.659885 m (Dao động xoắn) 
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 Trên trục có chiều dài L1300 mm, kết qủa khảo sát cho thấy tương tự trục 

L1450 mm, ở vùng tần số thấp dưới 600 Hz, trục bị uốn nhiều hơn và ở kích 

thước này thì các chi tiết nhỏ trên hai đầu trục như vòng chặn cốc bi chữ thập, 

các đệm lót sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Kết quả khảo sát trên trục L1300 mm 

nêu trên bảng 3.7. 

Bảng 3.7 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động uốn trường hợp 

L1300mm 

 

L 1300x6mm 

 

 

L 1300x4mm 

 

 
 

M = 6 

f = 204.42 Hz 

Df = 0.31992 m 

 

 
M = 6 

f = 209.54 Hz 

Df = 0.35938 m 

 

 
M = 10 

f = 667.68 Hz 

Df = 0.72923 m 

 
M = 10 

f = 648.25 Hz 

Df = 7.8409 m (Vòng chặn bi bị bật) 

 

 
M = 15 

f = 1451.6 Hz 

Df = 0.33596 m 

 

 
M = 15 

f = 1081 Hz 

Df = 71.347 m (Vòng chặn bi bị bật) 

 

 
M = 19 

f = 1954.6 Hz 

Df = 0.42544 m 

 

 
M = 19 

f = 1555 Hz 

Df = 0.35901 m 
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 Trên trục có chiều dài ngắn hơn, L1150 mm, kết qủa khảo sát cho thấy ở 

vùng tần số thấp dưới 600 Hz, trục hầu như bị uốn; vùng tần số trung bình trên 

600 Hz đến dưới 1000 Hz, trục bị uốn và xoắn và tại vùng tần số cao trên 1000 

Hz, trục bị xoắn nhiều nhất, trong đó chuyển vị xoắn có biên độ rất lớn và dạng 

dao động cũng da dạng hơn. Các kết quả khảo sát trên trục L1150 mm nêu trên 

bảng 3.8. 

Bảng 3.8 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động uốn trường hợp L 

1150mm 

 

L 1150x6mm 

 

 

L 1150x4mm 

 
M = 6 

f = 230.16 Hz 

Df = 0.35885 m 

 
M = 6 

f = 233.89 Hz 

Df = 0.37169 m 

 
M = 10 

f = 543.93 Hz 

Df = 0.38202 m 

 
M = 10 

f = 672.85 Hz 

Df = 0.71545 m (Dao động xoắn) 

 
M = 15 

f = 1157.9 Hz 

Df = 0.3481 m 

 
M = 15 

f = 1617 Hz 

Df = 0.73519 m (Dao động xoắn 

quanh thân trục chính) 

 
M = 19 

f = 1707.1 Hz 

Df = 0.41835 m 

 
M = 19 

f = 1686.8 Hz 

Df = 0.4529 m (Dao động xoắn 

quanh thân trục chính) 
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3.3.4.3 Dao động xoắn trục 

a) Ảnh hưởng của chiều dài trục đến dao động xoắn trục 

Qua khảo sát cho thấy chiều dài thân trục có ảnh hưởng nhiều đến dao 

động xoắn trục, nguyên nhân là do ảnh hưởng của độ cứng cụm trục. Các kết 

quả khảo sát nêu trên bảng 3.9. 

Bảng 3.9 Ảnh hưởng của chiều dài trục đến dao động xoắn trục các đăng 

 

L 1450x6mm 

 

 

L 1300x6mm 

 

L 1150x6mm 

 

 
M = 7 

f = 214.81 Hz 

Df = 0.42168 m 

 

 

 
M = 7 

f = 226.12 Hz 

Df = 0.44134 m 

 

 
M = 7 

f = 238.46 Hz 

Df = 0.46369 m 

 

 
M = 10 

f = 654.69 Hz 

Df = 0.71621 m 

 

 

M = 10 

f = 667.68 Hz 

Df = 0.72923 m 

 

 
M = 11 

f = 680.48 Hz 

Df = 0.73677 m 

 

 
M = 14 

f = 1085.7 Hz 

Df = 0.5297673 m 

 

 

 
M = 18 

f = 1908.7 Hz 

Df = 0.62652 m 

 

 
M = 17 

f = 1281.6 Hz 

Df = 0.6647 m 

 

 
M = 20 

f = 1081.9 Hz 

Df = 0.63633 m 

 

Không có dao động xoắn Không có dao động xoắn 
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b) Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động xoắn trục 

Chiều dày thân trục có ảnh hưởng rất lớn đến dao động xoắn trục, kết quả 

khảo sát nêu trên bảng các bảng 3.10, 3.11 và 3.12. Khi cùng một chiều dài 

nhưng thân trục có chiều dày khác nhau thì dao động của trục cũng khác nhau. 

Trục có chiều dày thân trục nhỏ 4 mm sẽ có chuyển vị xoắn lớn hơn trên trục có 

chiều dày 6 mm. 

Bảng 3.10 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động xoắn trường hợp 

L1450mm 

 

L 1450x6mm 

 

 

L 1450x4mm 

 

 

 
M = 7 

f = 214.81 Hz 

Df = 0.42168 m 

 

 
M = 7 

f = 255.76 Hz 

Df = 0.43999 m 

 

 
M = 10 

f = 654.69 Hz 

Df = 0.71621 m 

 

 
M = 10 

f = 35.56 Hz 

Df = 0.9385 m 

 
M = 14 

f = 1085.7 Hz 

Df = 0.5297673 m 

 

 
M = 14 

f = 1094.6 Hz 

Df = 0.51094 m 

 
M = 20 

f = 1081.9 Hz 

Df = 0.63633 m 

 

 
M = 19 

f = 1669.4 Hz 

Df = 0.65885 m 

 

 



101 

 

 Trên trục có chiều dài L1300 mm, kết qủa khảo sát cho thấy ở vùng tần số 

thấp dưới 600 Hz, trục hầu như bị xoắn nhiều hơn các vùng tần số trung bình và 

tần số cao. Các kết quả khảo sát trên trục L1300 mm nêu trên bảng 3.11. Các 

dao động xoắn xảy ra ở cả ba vùng tần số thấp, tần số trung bình và tần số cao 

đối với trục có chiều dày 6 mm. Đối với trục có chiều dày 4 mm thì dao động 

xoắn xảy ra ở vùng tần số thấp và vùng tần số cao. 

Bảng 3.11 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động xoắn trường hợp 

L1300mm 

 

L 1300x6 mm 

 

 

L 1300x4 mm 

 

 

 
M = 7 

f = 226.12 Hz 

Df = 0.44134 m 

 
M = 7 

f = 226.12 Hz 

Df = 0.44134 m 

 

 
M = 10 

f = 667.68 Hz 

Df = 0.72923 m 

 

Không có dao động xoắn 

 
M = 14 

f = 1175.4 Hz 

Df = 0.61395 m 

Không có dao động xoắn 

 

 
M = 18 

f = 1908.7 Hz 

Df = 0.62652 m 

 
M = 16 

f = 1179.1 Hz 

Df = 0.71192 m 
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 Đối với trục có chiều dài L1150 mm, kết qủa khảo sát cho thấy dao động 

xoắn xảy ra ở trục có chiều dày thân trục nhỏ hơn và dao động xảy ra ở tất cả 

các vùng tần số thấp, trung bình và tần số cao. Các kết quả khảo sát trên trục 

L1150 mm nêu trên bảng 3.12. 

Bảng 3.12 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến dao động xoắn trường hợp L 

1150mm 

L 1150x6mm L 1150x4mm 

 
M = 7 

f = 238.46 Hz 

Df = 0.46369 m 

 
M = 7 

f = 260.59 Hz 

Df = 0.48496 m 

 
M = 11 

f = 680.48 Hz 

Df = 0.73677 m 

 
M = 10 

f = 672.85 Hz 

Df = 0.71545 m 

 
M = 17 

f = 1281.6 Hz 

Df = 0.6647 m 

 
M = 17 

f = 1684.2 Hz 

Df = 0.75582 m 

Không có dao động xoắn 
 

M = 18 

f = 1686.8 Hz 

Df = 0.4213 m 

Không có dao động xoắn  
M = 19 

f = 1729.6 Hz 

Df = 0.4529 m 

Không có dao động xoắn 
 

M = 20 

f = 1731.2 Hz 

Df = 0.74466 m 
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3.3.5 Phân tích dao động điều hòa trục các đăng  

 Khi có lực kích thích R tác dụng trên trục, trục bị dao động xoắn trong 

quá trình làm việc.  

 Các dao động với biên độ lớn có thể làm hỏng trục (các dạng hỏng đã nêu 

trong chương 1). Khi đó ta cần giải phương trình PTHH (2.55), (2.56) với véc tơ 

lực R  0, ma trận độ cứng trục [K] theo phương trình (2.57). 

3.3.5.1 Các thông số đầu vào 

 Ứng dụng phần mềm Ansys Workbench lập trình phân tích tải trọng trên 

trục. 

 Lực kích thích là các mô men xoắn trên trục vào được truyền từ động cơ 

qua ly hợp, hộp số. Giá trị mô men xoắn cực đại của động cơ được xác định theo 

giá trị danh nghĩa Memax = 320Nm tại 2200 vòng/phút.  

 Mô men cản từ bánh xe chủ động: 

 Từ phương trinhh lực kéo tiếp tuyến trên bánh xe chủ động: 

  Pk = Pf + Pw + Pi  + Pj= G.f + kFv2 + G.i + (j/g)Gj            (3.2) 

Trong đó: 

Pf: Lực cản lăn khi xe chuyển động trên đường, trên đường thí nghiệm f = 0.018 

Pw: Lực cản không khí, k hệ số cản không khí, xe tải tính toán có k = 0.6; diện 

tích cản F = 3*2.5 = 7.5m2; vận tốc xe chạy v = 40 km/h. 

Gi: Lực cản lên dốc, xe chạy trên đượng bằng i = 0. 

Pj: Lực cản quá tính, hệ số ảnh hưởng của các khối lượng quay j = 0.05; gia tốc 

trọng trường g = 9.81m/s2; gia tốc chuyển động tịnh tiến của xe j = 4 m/s2. 

 Với tổng trọng lượng xe LF3070G1 có G = 7405kG, ta tính được mô men 

cản từ các bánh xe chủ động xe khi xe chuyển động: 

Mk = 225Nm 

 Các lực cản trong hệ thống truyền lực gồm có lực ma sát trong cầu chủ 

động, lực ma sát tại các liên kết trong trục các đăng. Lực này được xác định 

trong quá trình mô phỏng hệ thống. 
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3.3.5.2 Các thông số điều kiện biên 

a) Các ràng buộc 

 Ta chọn các ràng buộc trong kết cấu PTHH thỏa mãn điều kiện biên trong 

mô hình mô phỏng là hai vị trí A1 và B1 trên hai đầu trục đã được trình bày trên 

hình 2.2 đặt trên vật 5 trong bảng 2.1 ở chương 2. 

Các thông số điều kiện biên được xác định đảm bảo cho cả cụm trục đủ 

độ cứng vững về kết cấu và ổn định trong quá trình làm việc về mặt cơ học và  

thỏa mãn các giả thiết đã đưa ra trong mục 3.1. 

b) Tải trọng trên thân trục các đăng 

 Tải trọng trên trục các đăng được phân bố theo các tần số dao động của 

trục trong quá trình trục quay. Kết quả phân tích PTHH đã xác định tải trọng 

tương ứng ở những tần số khác nhau, bảng 3.13 và hình 3.12. 

Bảng 3.13 Bảng giá trị các tải trọng trên trục các đăng L1450 x 6 mm 

Dạng 

riêng 
Tần số (Hz) 

Tải trọng trên trục 

(MPa) 
Ghi chú 

1 130 39.99  

2 260 28.27  

3 390 18.96  

4 520 14.13  

5 650 10.69  

6 780 4.41  

7 910 2.62  

8 1040 2.14  

9 1170 1.38  

10 1300 1.14  
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Hình 3.12  Đồ thị phân bố tải trọng theo tần số L 1450 x 6 mm 

Dạng riêng thứ 7, f = 508.22Hz, P = 42.8116 Mpa 

Dạng riêng thứ 18, f = 2122.975Hz, P = 33.2166 MPa 

3.3.6 Phân bố ứng suất, biến dạng trên trục các đăng 

3.3.6.1 Trên cụm trục các đăng 

 Sử dụng phần mềm PTHH Ansys Workbench ta khảo sát được các giá trị 

ứng suất và biến dạng trên cụm trục các đăng. Ưu điểm của việc sử dụng phần 

mềm là có thể đưa đầy đủ các điều kiện biên vào vài toán. Kết quả được phản 

ánh trực tiếp đồ thị 3D trên chi tiết, nhìn phổ màu và những giá trị hiển thị, ta 

đọc kết quả nhanh chóng, hình 3.13. 

 

a) Phân bố ứng suất uốn  

b) Phân bố ứng suất xoắn 

 

c) Phân bố biến dạng trên nạng 

 

d) Phân bố biến dạng trên mặt bích 

Hình 3.13  Sự phân bố ứng suất, biên dạng trên trục các đăng 



106 

 

3.3.6.2 Trên các vị trí thân trục  

Trên các vị trí thân trục có một đầu gắn chặt với nạng, đầu còn lại là trục 

then hoa, giữa có ống tròn rỗng hàn chặt hai đầu với nhau thành một khối cứng.  

Đặc tính hình học của thân trục gồm: 

Thể tích: 517.83mm3 

Khối lượng: 4.065 kg 

Tọa độ trọng tâm : x, y, z = -158.71, -129.03, 275.64 mm 

Số nút : 7384 nút 

Số phần tử : 4034 phần tử 

Kết quả mô phỏng cho thấy: Biến dạng tương đương lớn nhất là 2.453 

mm/mm; Ứng suất lớn nhất: 262 MPa 

 Một số hình ảnh mô tả kết quả mô phỏng bằng hình ảnh, hình 3.14.  

 

 

 

 

    

Hình 3.14 Kết quả mô phỏng độ bền thân trục các đăng 

3.3.6.3 Trên nạng trục  

 Mô phỏng tương tự thân trục, ta thực hiện đối với nạng các đăng và nhận 

được các kết quả: 

Thể tích: 398.7mm3 

Khối lượng: 3.13 kg 

Tọa độ trọng tâm : x, y, z = 4.278, 11.65, 19.318 mm 

Số nút : 13794 nút 

Số phần tử : 7172 phần tử 

Kết quả mô phỏng cho thấy: Biến dạng tương đương lớn nhất là 3.788 

mm/mm; Ứng suất lớn nhất : 399 MPa 

 Một số hình ảnh mô tả kết quả mô phỏng bằng hình ảnh, hình 3.15. 
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Hình 3.15 Kết quả mô phỏng độ bền nạng các đăng 

3.3.6.4 Trên chốt chữ thập các đăng 

 Cũng thực hiện như thân trục và nạng các đăng, ta nhận được kết quả khi 

mô phỏng chốt chữ thập. 

Thể tích: 104.6mm3 

Khối lượng: 0.821 kg 

Tọa độ trọng tâm : x, y, z = 1.136, 3.215, 0.877 mm 

Số nút : 33583 nút; Số phần tử : 19753 phần tử 

Kết quả mô phỏng cho thấy: Biến dạng tương đương lớn nhất là 0.476 

mm/mm; Ứng suất lớn nhất : 265.3 MPa 

 Một số hình ảnh mô tả kết quả mô phỏng bằng hình ảnh, hình 3.16. 

 

 

 

 

Hình 3.16 Kết quả mô phỏng độ bền trục chữ thập các đăng 

3.3.7 Ảnh hưởng của các thông số hình học đến ứng suất, biến dạng  

3.3.7.1 Ảnh hưởng của chiều dài đến ứng suất, biến dạng trên trục 

 So sánh kết quả theo chiều dài cho thấy trên trục 1 có L1450x6mm sẽ có 

tổng chuyển vị, biến dạng tương đương và ứng suất tương đương lớn hơn hai 

trục 2 và trục 3 có chiều dài ngắn hơn.  

 Trên trục chiều dài lớn L1450x6mm biến dạng tương đương là 3.8589e-

002 m/m và ứng suất tương đương là 7.7178e+009 Pa  lớn nhất so với hai trục 

ngắn hơn. Trục kích thước trung bình L1300x6mm có tổng chuyển vị lớn nhất. 



108 

 

Như vậy trục 1 sẽ có độ bền thấp hơn hai trục 2 và trục 3. Kết quả khảo sát trình 

bày trên bảng 3.14. 

Bảng 3.14 Ảnh hưởng của chiều dài trục đến ứng suất, biến dạng trên trục 

 L1450x6mm L1300x6mm L1150x6mm Ghi chú 

Tổng chuyển vị (m) 5.4589e-003 5.6786e-003 3.978e-003  

Biến dạng tương 

đương (m/m) 

3.8589e-002 3.2706e-002 3.7625e-002  

Ứng suất tương đương 

(von-Mises) (Pa) 

7.7178e+009 6.2989e+009 7.5251e+009  

3.3.7.2 Ảnh hưởng của chiều dày thân trục đến ứng suất, biến dạng  

 Các kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ dày thân trục đến ứng suất biến 

dạng nêu trong bảng 3.15. 

Bảng 3.15 Ảnh hưởng của chiều dày trục đến ứng suất, biến dạng trên trục 

 Trục 1 Trục 2 Trục 3 

1450 x 6 1450 x 4 1300 x 6 1300 x 4 1150 x 6 1150 x 4 

Số nút 428680 427772 424571 424429 420636 420176 

Số phần tử 243230 242214 241281 240611 239245 238549 

Tổng 

chuyển vị 

(m) 

5.4589e-

003 

6.6223e-

003 

5.6786e-

003 

3.5592e-

003 

3.978e-

003 

5.2456e-

003 

Biến dạng 

tương 

đương 

(m/m) 

3.8589e-

002 

4.7135e-

002 

3.2706e-

002 

3.5592e-

003 

3.7625e-

002 

5.6015e-

002 

Ứng suất 

tương 

đương 

(von-

Mises) (Pa) 

7.7178e+

009 

8.8614e+

009 

6.2989e+0

09 

8.1948e+0

09 

7.5251e+

009 

1.1152e+

010 
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 Chiều dày thân trục có ảnh hưởng lớn nhất đến ứng suất, biến dạng trục 

các đăng trong quá trình làm việc. Từ kết quả khảo sát này ta xác định được số 

nút, số phần tử của mỗi loại trục. Với chiều dày khác nhau thì số nút và số phần 

tử trên mỗi trục cũng khác nhau.  

 So sánh kết quả theo chiều dày thân trục rõ ràng ta thấy trục mỏng 4 mm 

sẽ có các thông số biến dạng tương đương và ứng suất tương đương lớn trục dày 

6 mm. Trường hợp này cho kết quả trục mỏng 4 mm có độ bền thấp hơn trục 

dày 6 mm. 

3.3.8. Phân tích ảnh hưởng của thông số động lực học đến độ bền trục các 

đăng 

Ứng dụng phần mềm ANSYS Workbench cho các kết quả phân tích trên 

hình 3.17 đối với trục có chiều dài L = 1450x6mm và hình 3.18 đối với trục có 

chiều dài L = 1300x6mm. 

 

     

   1) Biến dạng theo phương X (*10-3mm), x= 1357.1 tại 374.73Hz 

   2) Biến dạng theo phương Y (*10-3mm), y= 453.794 tại 374.73Hz 

   3) Biến dạng theo phương Z (*10-3mm), z= 719.96 tại 374.73Hz 

   4) Chuyển vị tổng (mm/m) Df = 518.435 tại 1295.9Hz 

   5) Góc xoắn tổng (rad)  = 500 tại 1801.9Hz 

Hình 3.17  Đồ thị biến dạng, chuyển vị, góc xoắn tổng trên trục L=1450 x6mm 
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   1) Biến dạng theo phương X (*10-3mm), x= 1566.75 tại 441.6 Hz 

   2) Biến dạng theo phương Y (*10-3mm, y =1326.61 tại 441.6Hz 

   3) Biến dạng theo phương Z (*10-3mm), z= 914.153 tại 441.6Hz 

   4) Chuyển vị tổng (mm/m) Df = 875.35 tại 1451.6 Hz 

   5) Góc xoắn tổng (rad)  = 973.6 tại 2007.8 Hz 

Hình 3.18 Đồ thị biến dạng, chuyển vị, góc xoắn tổng trên trục L=1300x6mm 

Với đồ thị trên ta có thể lập bảng phân tích kết quả như trong bảng 3.16. 

Bảng 3.16 Kết quả khảo sát biến dạng, chuyển vị, góc xoắn tổng trên trục 

Chiều dài 

trục x 

6mm 

Dạng 

riêng 

Tần số 

(Hz) 

Biến 

dạng 

theo 

phương 

x (*10-3 

mm) 

Biến 

dạng 

theo 

phương 

y (*10-3 

mm) 

Biến dạng 

theo 

phương z 

(*10-3 

mm) 

Chuyển 

vị tổng 

(mm/m) 

Góc 

xoắn 

tổng 

của trục 

(rad) 

L = 1450 9 374.73 1566.75 1326.61 914.153 - - 

L = 1450 15 1295.9 - - - 875.35 - 

L = 1450 20 1801.9 - - - - 973.6 

L = 1300 9 441.6 1357.1 - 719.96 518.435 - 

L = 1300 15 1451.6 - 453.794 - - - 

L = 1300 20 2007.8 - - - - 500 
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Khảo sát ảnh hưởng của các thông số động lực học trục các đăng gồm độ 

cứng trục phụ thuộc vào kích thước chiều dài, chiều dày trục và tần số dao động, 

dạng dao động riêng của trục các đăng ảnh hưởng đến độ bền của cụm trục các 

đăng. Việc khảo sát hai loại trục này nhằm lấy kết quả so sánh với hai trục cùng 

loại được sử dụng trong thí nghiệm. 

Ta thấy rõ trên trục dài L = 1450mm biến dạng theo các phương, tổng 

chuyển vị và góc xoắn lớn hơn trên trục có chiều dài L = 1300mm. Kết quả này 

sẽ được kiểm chứng trong thí nghiệm. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

 Xây dựng thuật toán khảo sát động học, động lực học trục các đăng cho 

thấy ảnh hưởng của các thông số hình học cụm trục như góc nghiêng trục, độ dài 

trục và độ cứng chống xoắn (liên quan đến chiều dày thân trục) đã ảnh hưởng tới 

động học, động lực học trục các đăng. Ứng dụng phần mềm Matlab Mupad và 

Simulink đã mô phỏng khảo sát động học của các chi tiết, xác định mối quan hệ 

giữa tốc độ trục vào, trục ra và trục giữa và ảnh hưởng bởi góc nghiêng của trục 

trong những trường hợp α là 00, 100, 200, 300, 400 để thấy tần số dao động của 

trục lớn khi số vòng quay tăng. 

 Xây dựng thuật toán tính toán độ bền trục các đăng và xác định phương 

pháp PTHH để mô phỏng. Sử dụng phần mềm chuyên dụng Ansys Workbench 

để giải. Kết qủa mô phỏng chính xác do đã xác định kiểu phần tử phù hợp.  

Xác định các dạng dao động riêng của cụm trục các đăng trong 6 trường hợp: (1) 

L1450 x 6mm, (2) L1450 x 4mm, (3) L1300 x 6mm, (4) L1300 x 4mm, (5) 

L1150 x 6mm, (6) L1150 x 4mm. Kết quả thấy được các dao động uốn và xoắn 

trục các đăng trong mỗi trường hợp cụ thể làm cơ sở số liệu thiết kế trục. 
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Chương 4 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

4.1 Mục đích thí nghiệm 

Thí nghiệm nhằm mục đích xác định mối quan hệ giữa các thông số động 

lực học tới độ bền trục các đăng thông qua các kết quả đo được gồm: Giá trị mô 

men xoắn và biến dạng trên trục khi trục đang quay ở những chế độ tải tương 

ứng với chế độ làm việc của xe thực.  

Kết quả thí nghiệm được so sánh với kết quả mô phỏng phân tích bền làm 

cơ sở cho việc hoàn thiện việc thiết kế và chế tạo trục các đăng.  

4.2 Cơ sở khoa học của thí nghiệm 

4.2.1 Xác định mô men dẫn động hệ thống thí nghiệm 

Từ công thức (2.38) ở chương 2 ta xác định mô men dẫn động tính toán:  

 1

cos

M
M


=   (4.1) 

Trong đó:  M1 là mô men cản trong hệ thống, M1 = 320 Nm 

   là góc lệch đặt trục các đăng 

4.2.2 Xác định ứng suất cực đại trên trục các đăng 

 Do có sự quay không đều của hệ thống nên sinh ra ứng suất phụ sinh ra 

trên trục các đăng được tính theo công thức (2.39) ở chương 2.  

 1 2( )
'

2

DG

L

 


−
=    (MN/m2)  (4.2) 

Ở đây: 

 D – đường kính ngoài của trục các đăng (m) 

 L – Chiều dài tính toán của trục (m) 

 G – mô đun đàn hồi khi dịch chuyển (G = 0,8.105MN/m2). Góc ( 1 2 − ) 

tính theo rad. 

 Ứng suất xoắn cực đại của trục các đăng phụ thuộc vào chiều dài và góc 

nghiêng  của trục và được xác định bởi công thức (4.3). 



114 

 

  
( )1 2'

max
2x

D GM

W L

 


− 
= +


  (MN/m2)    (4.3) 

Ở đây: Wx – mômen chống xoắn bé nhất khi xoắn tính bởi: 

 
2

21,57
2

x

D
W D

 
= =    

 
2

D d


−
=  - chiều dày của thân trục các đăng 

Theo các tài liệu giáo trình, giá trị ứng suất cho phép là: 

 [ ] = 100 – 300 MN/m2 

4.3 Đối tượng thí nghiệm 

Đối tượng thí nghiệm là cụm trục các đăng trong hệ thống truyền lực ô tô 

tải có tải trọng đến 3 tấn LF 3070G1 được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nêu 

tại hình 1.8 chương 1, hình 2.1 và 2.2 chương 2. 

4.4 Các thông số trong thí nghiệm 

 Các thông số trong thí nghiệm được mô tả trên hình 4.1 gồm: 

 Thông số đã xác định trước gồm: Số vòng quay của trục n (v/ph); Chiều 

dài trục Lcd (mm); Góc nghiêng trục α (độ). 

 Thông số cần đo trong thí nghiệm gồm: Mô men xoắn trên trục các đăng 

Mcđ (Nm); Ứng suất theo phương X tại vị trí đo σx (N/m2); Biến dạng theo 

phương X trên bề mặt trục tại vị trí đo εx (mm). 

 

a) Vị trí hai điểm đo 1 và 2 

 

b) Hình học hai điểm đo 

Hình 4.1 Mô hình mô tả các thông số thí nghiệm trên trục các đăng 
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4.5 Xây dựng sơ đồ thí nghiệm 

 Trên hình 4.2 trình bày sơ đồ thí nghệm đo các thông số khi trục các đăng 

số 1 đang quay nhờ mô men dẫn động Me, mô men tải Mc tương đương với trạng 

thái làm việc của xe thực.  

 Tín hiệu thu được là đại lượng cơ học mô men, biến dạng, số vòng quay 

(đại lượng không điện) chuyển đổi thành điện áp Δe nhờ cảm biến tenzo dán trên 

trục các đăng số 1 tại hai vị trí cần đo. Sử dụng mạch chuyển đổi điện áp Δe 

thành sóng điện từ w truyền vào trong không gian. Cũng sử dụng mạch chuyển 

đổi sóng điện từ thành điện áp để thu lại đưa vào mạch tiếp theo là tín hiệu số 

đưa vào máy tính có phần mềm xử lý lấy ra kết quả ban đầu là mô men, biến 

dạng, số vòng quay trên trục. Thiết bị có các mạch chuyển đổi này gọi là bộ thu 

phát không dây số 2 và số 3, hình 4.2a. 

 Bộ thu tín hiệu không dây số 3 được lắp vào máy tính số 4 qua cổng COM. 

Tín hiệu điện áp Δe nhận từ tenzo có điện áp thấp <10mV truyền tới máy tính, 

sau khi khuếch đại được chuyển đổi A/D (Analog/Digital) để bộ vi điều khiển 

thực hiện các xử lý, hiển thị quá trình đo và ghi kết quả đo thành file lưu trữ 

được trên máy tính, hình 4.2b. 

 

a) Sơ đồ thiết bị thí nghiệm 

 

 

                           b) Sơ đồ truyền dẫn tín hiệu 

          Hình 4.2 Sơ đồ thí nghiệm  

1. Trục các đăng, 2. Bộ phát tín hiệu, 3. Bộ thu tín hiệu, 4. Máy tính, w. Sóng tín 

hiệu truyền dẫn 

M/A A/w w w/D 
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4.6 Thiết kế bệ thử trục các đăng 

4.6.1 Sơ đồ thiết kế bệ thử   

 Trên cơ sở sơ đồ thí nghiệm hình 4.2, thí nghiệm đã thiết kế bệ thử trục các 

đăng theo nguyên lý dòng công suất hở theo sơ đồ hình 4.3. Trong đó có động 

cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW, hộp số cơ khí 5 tay số và trục các đăng 

lắp nghiêng trong mặt phẳng dọc có thể thay đổi góc với các giá trị α tương 

đương với các cụm lắp trên xe thực, cơ cấu gây tải MP100S, bộ phát tín hiệu 

không dây gắn trên trục các đăng.  

 

              Hình 4.3 Sơ đồ bệ thử trục các đăng thí nghiệm 

 Các trường hợp thí nghiệm gồm thay đổi các thông số góc nghiêng trục, 

chiều dài trục và số vòng quay trục tại các chế độ tải tương ứng với chế độ tải 

khi xe hoạt động thực tế trên đường. Những vị trí C-1, C-2 được dán tenzo theo 

cầu đo Wheastone để lấy tín hiệu đưa ra bộ thu phát và bộ thu tín hiệu không 

dây T và R và chuyển đổi sang tín hiệu mô men và biến dạng nhờ phép chuẩn 

calip đo trên máy chuyên dùng. Cầu đo Wheastone sử dụng 4 Tenzo loại FCA-

3-11 nhãn hiệu Tokyo Sokki Kenkyjo Nhật Bản.  

 Bệ thử được đặt trong phòng thí nghiệm động cơ ô tô tại trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được xây dựng theo mô hình phòng thí nghiệm của 

trường Đại học Tokyo Nhật Bản với tổng diện tích 43m2, không gian dài, rộng, 

cao: 1200x3600x3300.   
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4.6.2 Động cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW 

Động cơ này do công ty IVECO của Ý sản xuất, các thông số kỹ thuật 

gồm: động cơ 4 kỳ, loại 4 xy lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước, 

mô men xoắn lớn nhất/tốc độ quay: 270/1800-2000 (N.m/vòng/phút). Các thông 

số kỹ thuật của động cơ được chọn để dẫn động bệ thử trục các đăng tương ứng 

với động cơ trên ô tô thực, hình 4.4. 

 

       Hình 4.4 Động cơ trên bệ thử loại diesel IVECO 81kW 

4.6.3  Hộp số tay 5 số 

Hộp số thực trên xe, hình 4.5 được sử dụng trong thí nghiệm có 5 tay số 

gồm 4 số tiến và một số lùi nhằm thay đổi tỉ số truyền và thay đổi mô men xoắn 

truyền từ động cơ dẫn động qua trục các đăng thí nghiệm đến cơ cấu gây tải 

MP100S. 

 

Hình 4.5 Hộp số tay 5 số 
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4.6.4 Trục các đăng 

Trên hình 4.6 là hai trục các đăng thí nghiệm có chiều dài khác nhau, trục 1 

dài 1450mm và trục 2 dài 1350mm là đối tượng nghiên cứu của Luận án. 

 

                   Hình 4.6 Trục các đăng thí nghiệm 

4.6.5 Cơ cấu gây tải MP100S 

Cơ cấu gây tải MP 100S do hãng Weinlich của Đức chế tạo kiểu điện từ 

theo số vòng quay động cơ, hình 4.7. Cơ cấu bao gồm các bộ phận chủ yếu sau: 

Cụm điều khiển (1) gồm máy tính MP ở bên trong và panel điều khiển; Cụm 

phanh điện từ (2) được nối với động cơ thông qua một trục các đăng và hộp số;  

Bộ điều khiển phanh (3) để thay đổi lực phanh tạo tải và mô men xoắn tác động 

trên trục các đăng.  

 

Hình 4.7 Cơ cấu gây tải MP100S 
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Cơ cấu gây tải MP100S có ưu điểm độ chính xác cao, dải đo tần số lớn, tần 

số đo nhỏ, điều chỉnh các thông số khi sử dụng thuận lợi, dễ dàng, đặc biệt loại 

phanh này hoạt động liên tục trong khoảng thời gian dài hàng chục giờ vẫn đảm 

bảo an toàn và độ tin cậy mà các loại phanh khác không thực hiện được, vì vậy 

rất phù hợp với mục đích sử dụng trong quá trình tạo tải khi thử nghiệm. 

 Các thông số kỹ thuật của cơ cấu gây tải MP100S: 

- Hệ thống tải:    

+ Phanh điện từ làm mát bằng không khí. 

 + Chiều xoay ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía động cơ sang phanh). 

- Tốc độ tối đa:  

+ Làm việc tối đa một giờ    7000 vòng/ phút 

 + Làm việc liên tục     6000 vòng/ phút 

- Tốc độ tối thiểu:  100 vòng/ phút 

- Mômen tối đa tại 1000 vòng/ phút:  900Nm 

- Mômen quán tính:   0,74 kg.m2 

- Trọng lượng:  350 kg 

- Diện tích lắp đặt yêu cầu:  3m x 4m 

- Nguồn điện cung cấp:  

+ 400V, 3 pha AC, 50/ 60 Hz  

+ Dây trung hòa và tiếp đất bảo vệ bằng dây điện YLSO 10m với phích 

cắm CEE 16-16h 

+ Dòng định mức khoảng 7A 

+ Cầu chì tối đa 16A. 

- Tốc độ:      + Dãy hiển thị: 9999 vòng/ phút  

+ Phân giải hiển thị:  1 vòng/ phút 

- Mômen: + Dãy hiển thị : 900Nm 

                      + Phân giải hiển thị: 0,5 Nm  

                        +  Giá trị hiệu chỉnh: 250 Nm 

- Công suất:    +Dãy hiển thị: 999,9 kW 
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                      + Phân giải hiển thị:  0,1 kW 

- Năng lượng:  +Dãy hiển thị: 9999 kWh 

 + Phân giải hiển thị:  1 kWh 

- Đặc tính tải của thiết bị MP 100S được cho trên hình 4.8.  

 

             Hình 4.8 Đặc tính tải của thiết bị MP 100S 

4.6.6 Cầu đo Tenzo 

Sử dụng Tenzo biến dạng loại FCA-3-11 (hình 4.9) do công ty Tokyo 

Sokki Kenkyjo của Nhật Bản sản xuất có các thông số cơ bản: chiều dài 3 mm, 

điện trở:120±0.5 Ω.  

 

 

Hình 4.9 Tenzo biến dạng sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm 
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Trên trục cần đo mô men xoắn, dán trực tiếp các tenzo lên bề mặt được làm 

sạch và đánh bóng bằng keo dán chuyên dụng, nối dây các cảm biến thành cầu 

đo rồi đưa dây ra ngoài. Tiến hành dán tenzo lên trục các đăng tại vị trí 2 đầu 

trục. Cầu Wheatstone (bao gồm 4 điện trở: R1, R2, R3 và R4) sử dụng làm mạch 

đo cho điện trở tenzo. Hai đầu của cầu được nối với nguồn điện nuôi, hai đầu 

còn lại được nối với thiết bị đo, hình 4.10. 

 

  

       Hình 4.10  Mạch cầu Wheatstone và dán tenzo lên trục 

Với các tenzo làm từ vật liệu kim loại, điện áp đo Vout gần như tỷ lệ thuận 

với biến dạng của trục, biến dạng này lại tỷ lệ thuận với mô men xoắn trên trục 

Mt, nên thiết bị đo có thể coi là tuyến tính 

 Vout  k.Mt  (4.1) 

Trong đó k là hệ số tỷ lệ, Mt là mô men xoắn trên trục. 

4.7 Máy tính và lập trình phần mềm 

Máy tính (1) có thể sử dụng loại để bàn hoặc loại notebook được cài đặt 

phần mềm lập trình C# và thiết kế giao diện hiển thị (2) trong Visual Studio. 

Các tín hiệu đo  được ghi kết quả, hiển thị trên màn hình và lưu thành file trên 

máy tính, hình 4.11. 

 

Hình 4.11 Máy tính notebook sử dụng trong thí nghiệm 
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Phần mềm thiết kế được thiết kế và lập trình trong Visual Studio để dễ 

dàng quan sát và nghiên cứu. 

Dữ liệu sau khi được phần mềm xử lí sẽ được tính toán theo lưu đồ giải 

thuật lập trình trên hình 4.12. 

 
       Hình 4.12 Lưu đồ giải thuật lập trình trong phần mềm 

4.8 Thiết kế và chế tạo bộ thu phát tín hiệu không dây 

 Sử dụng bộ thu phát không dây trong thí nghiệm có thể thu nhận được 

đồng thời và xử lý đồng thời nhiều tín hiệu đo như tốc độ quay của trục và tín 

hiệu biến dạng ở cả 2 đầu của trục các đăng.  Với bộ thu phát không dây ta có thể 

thu nhận tín hiệu trong khoảng cách tối thiểu là 100m.  

 Sử dụng phương pháp thiết kế tích hợp các mô đun thu phát này sẵn có 

trên thị trường với vi điều khiển Arduino. 
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Các mô đun gồm: 

Mô đun đo biến dạng của trục: Sử dụng mạch chuyển đổi ADC 24bit 

Loadcell HX711, dùng để chuyển đổi analog sang digital 24-bit. Cổng vào giao 

tiếp trực tiếp với một cảm biến cầu đo Wheastone và gửi dữ liệu cho vi điều 

khiển Arduino. 

Mô đun đo vận tốc góc của trục: Sử dụng cảm biến ánh sáng sử dụng quang 

trở và IC LM393, độ nhạy có thể tùy chỉnh để đo vận tốc qua việc truyền tải dữ 

liệu bằng thu nhận xung laser gửi dữ liệu tới vi điều khiển Arduino.  

Mô đun thu phát: Sử dụng mạch thu phát RF  CC2530 UART CC2530 có 

IC CC2530 với khoảng cách truyền nhận xa ổn định trên 100 mét, chuẩn truyền 

sóng Zigbee 2.4 GHz là chuẩn công nghiệp ổn định nên được sử dụng để truyền 

nhận dữ liệu từ mô đun đo biến dạng, vận tốc góc sau đó kết nối với máy tính để 

xử lí dữ liệu thu được; IC AMS1117 ổn áp 3.3V có điện áp tuyến tính với sụt áp 

thấp, dòng điện đầu ra 1A. Điện áp 3.3V cung cấp cho mô đun thu phát. 

Sơ đồ thiết kế tổng thể của mạch thu phát không dây đo vận tốc, biến dạng 

trên hình 4.13. 

 

  Hình 4.13 Sơ đồ thiết kế tổng thể mạch thu phát không dây 
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Về điều khiển được lập chương trình sơ đồ khối hình theo nguyên lý nối 

tiếp và truyền dẫn tín hiệu dạng wireless, hình 4.14. 

 

            Hình 4.14 Sơ đồ khối chương trình điều khiển và thu phát 

Các tín hiệu biến dạng từ tenzo chuyển vào mạch chuyển đổi ADC 

HX711 và tín hiệu vận tốc góc chuyển vào mạch LM393 trong mô đun đo biến 

dạng và vận tốc góc gửi đến mạch phát sóng (bộ phát) để truyền không dây 

(wireless) đến mạch nhận sóng (bộ thu) RF Zigbee UART đã kết nối với máy 

tính sẽ thu nhận và xử lí các tín hiệu thu được.  

 Các mạch của bộ thu phát tín hiệu không dây được chế tạo và đóng vỏ 

dạng hộp với yêu cầu: gọn nhẹ, đủ bền, dễ tháo lắp, làm việc ổn định và lắp đặt 

thuận lợi trong quá trình thí nghiệm và bảo quản thiết bị. Hình ảnh bộ thu pahst 

không dây được NCS thiết kế và chế tạo trình bày trên hình 4.15. 

 

1. Mạch phát; 2. Mạch thu; 3. Ắc quy (pin 3,3V) 

            Hình 4.15 Bộ thu phát tín hiệu không dây được chế tạo 
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4.9 Thiết kế và chế tạo các giá đỡ bệ thử  

4.9.1 Giá đỡ động cơ và hộp số 

  Giá đỡ động cơ và hộp số dùng để nâng, hạ, di chuyển qua lại động cơ 

dẫn động diesel IVECO 81kW và hộp số tay 5 số nhằm thay đổi góc lệch α của 

trục các đăng trong mặt phẳng dọc. 

Khung đỡ được chế tạo bằng cách hàn thép V6 thành khối. Trong đó trục 

dẫn nâng hoặc hạ bệ thử được thiết kế với 6 trục trụ và 6 đai ốc hãm lệch tâm để 

cố định đúng vị trí cần nâng hạ và phía dưới chân trục trụ được gắn tấm chống 

rung đảm bảo bệ thử trong quá trình hoạt động thí nghiệm trong phòng thí 

nghiệm rung động là nhỏ nhất, hình 4.16. 

 

            Hình 4.16 Giá đỡ động cơ và hộp số được chế tạo 

4.9.2 Giá đỡ trục các đăng 

Giá đỡ trục các đăng có nhiệm vụ đỡ trục các đăng tại vị trí nối với cơ cấu 

gây tải MP100S và chống rung trong quá trình chuyển động của trục các đăng. 

Giá đỡ trục các đăng được chế tạo bằng các thanh thép V hàn lại với nhau, 

hai bạc đạn treo được bắt cố định vào giá đỡ. Chân đế giá đỡ được bắt cố định 

xuống nền đất và được giữ chặt bằng các bu lông và có đế chống rung để đảm 

bảo trục các đăng trong quá trình hoạt động khi thử nghiệm được giữ cứng vững 

và ít rung động đảm bảo điều kiện thử nghiệm là tốt nhất, hình 4.17. 
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               Hình 4.17 Giá đỡ trục các đăng được chế tạo 

4.10 Lắp đặt và hiệu chỉnh bệ thử thí nghiệm 

Sau khi chọn lựa được các thiết bị và chế tạo các bộ phận, thiết bị cần thiết 

phục vụ cho quá trình thí nghiệm, tiến hành lắp đặt tất cả các thiết bị trên để 

hoàn chỉnh bệ thử nghiệm dòng công suất hở đo vận tốc và biến dạng theo 

nguyên lý thu nhận tín hiệu không dây.  

Bệ thí nghiệm được lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu:  

- Trục truyền động từ động cơ qua hộp số phải đảm bảo đồng trục để quá 

trình truyền động được êm, đều. 

-  Các vị trí bích nối truyền động phải đủ chặt để đảm bảo việc truyền mô 

men xoắn giữa các bộ phận trong hệ thống truyền động. 

-  Bộ thu phát không phải dây lắp chặt và cố định vào trục các đăng đảm 

bảo không bị dịch chuyển và ổn định vị trí trong suốt quá trình trục quay. 

-  Hai đèn laser gá trên khung đỡ sao cho tia chiếu của 2 đèn trùng với quỹ 

tích chuyển động của 2 cảm biến quang đo tốc độ quay lắp trên 2 đầu trục các 

đăng trong quá trình quay của trục. 

-  Toàn bộ giá đỡ được đặt trên đế chống rung để giảm rung động trong quá 

trình hoạt động của bệ thí nghiệm. 

-  Bộ thu không dây được kết nối cố định với máy tính để thu nhận tín hiệu 

từ bộ phát và đặt ở vị trí thích hợp dễ dàng quan sát để thu nhận và xử lý kết quả 

đo từ bộ phát không dây. 
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-  Bệ thử nghiệm phải đảm bảo không gian làm việc hợp lý, dễ dàng cho 

việc thay đổi góc lệch trục các đăng, chiều dài trục các đăng, số vòng quay, tải 

và thao tác máy.  

 Các sơ đồ lắp đặt bộ thu phát không dây, cảm biến đo vận tốc và cảm biến 

đo biến dạng lên trục các đăng trên bệ thử được mô tả trên hình 4.18.  

 

1,2. Cảm biến đo vận tốc; 3,4. Cảm biến đo biến dạng; 5,6. Đèn laser; 7. Bộ 

thu; 8. Pin; 9.Trục các đăng 

                    Hình 4.18 Lắp đặt các thiết bị trên bệ thử 

Sau khi lắp đặt, bệ thử được vận hành ở chế độ kiểm tra để hiệu chỉnh và tạo ra 

sự làm việc ổn định của bệ thử. Quá trình hiệu chỉnh được thực hiện theo sơ đồ 

thuật toán hình 4.10: “Lưu đồ giải thuật lập trình trong phần mềm”. Khi khởi 

động bộ thu phát không dây (1), lập tức tiến hành khởi tạo ngoại vi (2) các giá 

trị ban đầu (tín hiệu từ các module cảm biến) sẽ được scale lại về giá trị gốc. Sau 

đó sẽ chờ lệnh từ máy tính (data) gửi xuống (3) để quyết định lựa chọn thực hiện 

chương trình. Nếu data là "0" (4), chương trình sẽ dừng và không thực hiện và 

sẽ quay lại tiếp tục chờ lệnh. Nếu data là "2" (5), chương trình sẽ reset lại, toàn 

bộ dữ liệu được xử lí lại từ đầu và tiếp tục chờ lệnh. Nếu data là "1" (6), chương 

trình sẽ được khởi chạy, đầu tiên (8) thời gian thực sẽ được gửi liên tục cùng với 

dữ liệu từ các cảm biến. Sau đó chương trình xử lí tín hiệu và gửi dữ liệu về tốc 

độ và biến dạng sẽ tuần tự được thực hiện như sau: xử lí tín hiệu và gửi dữ liệu 

biến dạng ở điểm thứ 1 (9) => xử lí tín hiệu và gửi dữ liệu vận tốc ở điểm thứ 1 
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(10) => xử lí tín hiệu và gửi dữ liệu biến dạng ở điểm thứ 2 (11) => xử lí tín 

hiệu và gửi dữ liệu vận tốc ở điểm thứ 2 (12) và cứ thế lặp lại chương trình. Bộ 

thu tín hiệu không dây (3) được lắp vào máy tính qua cổng COM. Tín hiệu điện 

áp Δe nhận từ tenzo có điện áp thấp <10mV truyền tới máy tính, sau khi khuếch 

đại được chuyển đổi A/D (Analog/Digital) để bộ vi điều khiển thực hiện các xử 

lý, 

 Sơ đồ tổng thể bệ thử sau khi lắp đặt và hiệu chỉnh hoàn thiện trình bày 

trên hình 4.19. 

 

1. Động cơ; 2. Hộp số; 3.Trục các đăng; 4. Bộ phát; 5. Cơ cấu gấy tải MP100S; 

6. Bộ thu; 7. Máy tính; 8. Giá đỡ 

              Hình 4.19 Bệ thử thử thí nghiệm trục các đăng 
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4.11 Hiệu chuẩn tín hiệu đo 

4.11.1 Hiệu chuẩn biến dạng đo 

 Hiệu chuẩn biến dạng đo được thực hiện trên máy chuyên dụng với bộ thu 

phát không dây để phát và nhận tín hiệu. Các thông số hiệu chuẩn theo bảng 4.1. 

Bảng 4.1 Các thông số calip tín hiệu đo 

STT Thông số Công thức tính Giải thích 

1 Biến dạng 

của điện 

trở: ε (μm) 

/L R R

L K


 
= =                (4.2) 

ΔL – Độ dãn dài của điện trở 

ΔR – Lượng thay đổi điện trở 

K – Gause factor được 

cho bởi nhà sản xuất hoặc 

calip theo phép đo (PCL) 

2 K – Gause 

factor 

/ PCL CLP
K




=                   (4.3) 

P- Tải tác dụng 

3 KCL – Hệ 

số calip 

/ PCL CL
CL

CL

P
K




=                (4.4) 

PCL- Tải kéo trên máy 

kéo nén 

εCL- Lượng biến dạng 

trên máy kéo nén 

4 Δe –Điện 

áp đo, mối 

quan hệ 

giữa điện 

áp đo và 

biến dạng 

( )1 3 3 4
4

v CLU K
e    


 = − + −  

                                             

(4.5) 

ε1,ε2,ε3,ε4 – Biến dạng tương 

đối thực tế trên mỗi điện trở 

 

5 Tần số đáp 

ứng của 

tenzo 

FCA-3-11: 

360kHZ 

Chiều dài tenzo: L = 3mm 

Vật liệu đo: Thép  
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4.11.2 Hiệu chuẩn mô men đo 

4.11.2.1 Hiệu chuẩn mô men xoắn trên trục các đăng 

Hiệu chuẩn mô men xoắn calip Mxcl trên trục đã được dán các tenzo điện 

trở bằng cách treo vật nặng Pt lên đầu tay đòn có chiều dài lcl = 1000 mm trạng 

thái tĩnh với các trọng lượng lần lượt tăng dần Pt = 0 kg, 10 kg, 20 kg...100 kg 

theo công thức (4.6). 

  Mxcl = Pt.lcl (4.6) 

Điện áp đo Δe (mV) và mô men xoắn trên trục Mxcl (Nm) là tuyến tính, gần 

đúng theo công thức (4.7). 

 Δe  kM.Mxcl (4.7) 

Trong đó: 

kM là hệ số tỷ lệ, Mxcl là mô men xoắn calip trên trục. 

Kết quả đã xác định được gia trị calip mô men xoắn là 25kgm/10mV 

4.11.2.2 Hiệu chuẩn mô men xoắn trên cơ cấu gây tải MP100S 

 Để hiệu chỉnh bộ đo vận tốc và biến dạng làm việc được chính xác cần 

phải ca líp mô men xoắn trong cơ cấu gây tải MP100S.  

 Sau khi khởi động cơ cấu gây tải MP100S, thiết bị hoạt động ổn định ta 

nhấn chọn số liệu 0 N.m (1), đặt Calíp (2) vào, chọn Calibration Value, ta nhận 

được kết quả chuẩn 250 N.m (3).  

 Khối lượng calíp chuẩn 25kg, chiều dài cánh tay đòn 1000mm, mô men 

xoắn 250 N.m, hình 4.20. 

 

Hình 4.20 Calip mô men xoắn trong cơ cấu gây tải MP100S 
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4.11.3 Hiệu chuẩn bộ thu phát không dây chế tạo  

Bộ thu phát tín hiệu không dây và máy tính với phần mềm đã lập trình có 

chức năng là thiết bị thu, khuếch đại và chuyển đổi A/D (Analog/Digital). Điện 

áp đo được từ đường chéo đo của cầu tenzo được khuếch đại chuyển đến máy 

tính. Và  hiển thị trên màn hình máy tính và được lưu dưới dạng file mã ASCII.  

 So sánh kết quả đạt được thấy rằng sai lệch giữa 2 bộ thu phát là 0,3% nên 

bộ thu phát không dây chế tạo là tin cậy. 

4.12 Chế độ thí nghiệm 

 Các chế độ thí nghiệm được thí nghiệm nêu trong bảng 4.2 với  hai trục có 

chiều dài khác nhau L1=1300mm và L2 = 1450mm; Hai góc nghiêng trục: α = 

10o và α = 15o; Hai chế độ tải trọng: trên thiết bị gây tải MP100S gồm  tải 1 = 

100N.m và tải 2 = 200N.m (tương ứng 50% tải và 100% tải của xe). 

Kết quả hiệu chuẩn đã xác định được giá trị calip biến dạng của điện trở: ε 

(μm) 0.1550mm/10mV. 

Bảng 4.2 Bảng các chế độ thí nghiệm 

 

4 thông 

số đầu 

vào 

1. Chế độ tải (N.m) 100 200 

2. Số vòng quay trục 

nt (v/ph) 
1000 2000 

3. Chiều dài trục Lt (mm): 1300/1450 

4. Góc nghiêng trục các đăng: α1=0O, α2=15O 

 Vị trí đo biến dạng 

1/2 

Ký hiệu file kết quả 

đo tại vị trí 1, đầu I 

Ký hiệu file kết quả 

đo tại vị trí 2, đầu II 

2 thông 

số đầu ra 

đo đồng 

thời 

(I) ε11, ε21 ( m ) BD -11.01 BD -21.02 

(I) ε12 , ε22 ( m ) BD -12.01 BD -22.02 

(I) ε13, ε23 ( m ) BD -13.01 BD -23.02 

(II) n11, n21 (v/ph) n11.01 n21.02 

(II) n12, n22 (v/ph) n12.01 n22.02 

(II) n13, n23 (v/ph) n13.01 n23.02 

Sử dụng các ký hiệu đối với file lưu kết quả: Chữ “BD” tương ứng với biến 

dạng; Chữ “n” tương ứng với vận tốc góc; Số thứ nhất “1,2” là vị trí đo 1, 2 hoặc I,II; 
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Số thứ hai  “1,2,3” thể hiện lượt đo; Chỉ số “0” – góc nghiêng trục các đăng; Chỉ số 

“1” tiếp theo là chế độ tải.   

4.13 Các bước tiến hành thí nghiệm trên bệ thử  

Các bước tiến hành thí nghiệm được trình bày trên hình 4.21. 

 

a) Lắp trục các đăng đã dán tenzo 

 

b) Lắp bộ thu không dây vào máy tính  

 

c) Calip mô men cơ cấu gây tải 

 

d) Tiến hành thí nghiệm trên bệ thử 

 

e) Giao diện hiển thị kết quả 

    

f) Ảnh cán bộ thí nghiệm 

            Hình 4.21 Các bước tiến hành thí nghiệm 

Với mỗi lượt đo thực hiện 3 lần lấy giá trị trung bình. Như vậy ta có được số lượt 

thí nghiệm là cho mỗi trục là: 2 chế độ tải (100N.m và 200N.m) x 2 chế độ số vòng 

quay (1000 v/ph và 2000 v/ph) x 2 chế độ góc nghiêng trục (0o và 15o) x 3 lượt đo = 
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24 thí nghiệm tương ứng với 24 file kết quả dữ liệu được lưu. Thí nghiệm trên hai 

trục L1350mm và L1400mm có 48 file kết quả dữ liệu được lưu. 

4.14 Một số kết quả thu được trong thí nghiệm 

 Tiến hành thí nghiệm, xử lý tín hiệu đo và chuẩn calip đo hai thông số mô 

men xoắn và biến dạng theo điện áp đo, kết quả thí nghiệm thu được khá phong 

phú và đáng tín cậy. Số liệu thí nghiệm được lưu dạng file *.asc và đọc trên 

phần mềm excel.  

 Kết quả trên hình 4.22 cho thấy ảnh hưởng của chiều dài trục tới biến dạng 

trên trục. Khi quay cùng số vòng quay và cùng chế độ tải, biến dạng tại vị trí 2 

trên trục dài 1450 mm nhiều hơn biến dạng trên trục ngắn 1300 mm. Tại đây ta 

tính được góc xoắn:  

 Trên trục ngắn L = 1300mm: 
  

 
d d

1.8
0.002 ( d)

900
c ctg ra  = =

  

Trên trục dài L = 1450mm:  

 
d d

2.15
0.0024 ( d)

900
c ctg ra  = =

  

 
Góc nghiêng trục và chiều dài trục đều có ảnh hưởng lớn biến dạng trên 

hai đầu trục. Kết quả đo hai giá trị biến dạng ở hai đầu trục ta thấy rõ nét hơn 

trên đồ thị hình 4.23. Từ kết quả đo ta tính được biến dạng trên trục ngắn và trục 

dài:  

 Trên trục ngắn L = 1300mm: 
   

 
d d

1.593
0.00177 ( d)

900
c ctg ra  = =

 

Trên trục dài L = 1450mm:   

d d

3.522
0.0039 ( d)

900
c ctg ra  = =
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a) Trên trục chiều dài L = 1300mm
 

 

b) Trên trục chiều dài L = 1450mm 

Hình 4.22 Đồ thị ảnh hưởng của chế độ tải đến biến dạng trên trục các đăng
 

 

a) Trên trục chiều dài L = 1300m
 

 

b) Trên trục chiều dài L = 1450mm
 

Hình 4.23 Đồ thị ảnh hưởng của chiều dài và góc nghiêng trục đến biến dạng 

trục các đăng
 

 Tại khoảng cách đo như nhau L2 = 900mm, do chiều dài đặt mô men tải ở 

hai trục khác nhau nên biến dạng của hai trục khác nhau dẫn đến góc xoắn tương 

đối trên hai trục cũng khác nhau. Điều này phù hợp với lý thuyết xoắn trên trục 

ở trạng thái tĩnh. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

 

1. Nghiên cứu sinh sử dụng cảm biến tenzo theo nguyên lý cầu đo 

Wheatstone trên 2 đầu trục các đăng của hệ thống truyền lực ô tô tải có tải trọng 

đến 3 tấn. Thiết kế và chế tạo bệ thử nghiệm dòng công suất hở đáp ứng được 

yêu cầu thí nghiệm của luận án.  

2. Thiết kế, chế tạo được bộ thu phát không dây đảm bảo được yêu cầu thí 

nghiệm với tính kinh tế và hiệu quả và có độ tin cậy. 

3. Thí nghiệm đo đồng thời các thông số mô men xoắn, ứng suất, số vòng 

quay trên trục các đăng đang quay với các chế độ tải khác nhau theo nguyên lý 

mạch cầu Wheatston, các tín hiệu lấy ra sử dụng nguyên lý thu phát sóng điện từ 

không dây truyền đến bộ khuyếch đại xử lý cho phép giữ nguyên trạng thái thực 

của chi tiết và các chế độ tải tạo ra phù hợp với chế độ tải khi xe hoạt động thực 

tế trên đường nên kết quả đáng tin cậy. 

4. Kết quả đo phong phú và đáng tin cậy. Trên cơ sở này có thể đo mô men 

xoắn đồng thời trên ba trục của các cụm cơ khí khác và đánh giá chất lượng cầu 

nhằm ứng dụng phát triển nội địa hóa ô tô trong thực tiễn.  

5. So sánh kết quả tính toán mô phỏng và kết quả thí nghiệm: 

Chiều dài 

trục 

(mm) 

Biến dạng (*10-3mm) Góc xoắn tổng của trục (rad) 

Tính 

toán 

Thí 

nghiệm 

Sai khác 

nhau (%) 

Tính 

toán 

Thí 

nghiệm 

Sai khác 

nhau (%) 

L = 1300 1357.1 1800 13 0.0015 0.0017 12 

L = 1450 1566.75 2150 17 0.0031 0.0039 21 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Kết luận 

1. Xây dựng được mô hình không gian cụm trục các đăng trong hệ thống truyền 

lực ô tô có tải trọng đến 3 tấn bằng phương pháp động học, động lực học hệ 

nhiều vật phản ánh thực tế trạng thái làm việc của trục các đăng trên ô tô; 

2. Xác định phương pháp Lagrange - Dalember để viết phương trình mô tả 

chuyển động của cụm trục các đăng; Giải PTVP chuyển động và mô phỏng 

khảo sát động học của các chi tiết bằng Matlab Mupad và Simulink; 

3. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với phần mềm Ansys Workbench là 

công cụ mới khoa học để mô phỏng khảo sát bền cụm trục các đăng; 

4. Thiết kế và chế tạo được bệ thử nghiệm dòng công suất hở với các thiết bị 

hiện đại và kết quả phong phú, tin cậy; 

5. Thiết kế và chế tạo bộ thu phát tín hiệu không dây sử dụng nguyên lý phát 

sóng wiless để thu được tín hiệu trên trục các đăng đang quay; Giá trị biến 

dạng từ việc chuyển từ tín hiệu không điện, qua tín hiệu có điện, tín hiệu số 

trong thí nghiệm và calip chuẩn số liệu đo cùng trên bộ thu phát không dây; 

6. So sánh kết quả tính toán và thực nghiệm khảo sát biến dạng, chuyển vị, góc 

xoắn tổng trên trục thấy tỷ lệ sai khác nhau giữa kết quả thí nghiệm và tính 

toán từ 12 đến 21%. Do sự phức tạp trong mô phỏng, tính toán của cụm trục 

các đăng nên ta chấp nhận các kết quả thu được. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo  

Mở rộng các giả thiết đối với trục các đăng để xét các ảnh hưởng đó đến 

độ bền cụm trục các đăng như: độ cứng chống xoắn thay đổi trên suốt chiều dài 

trục các đăng, góc nghiêng trục các đăng trong mặt phẳng ngang, có ảnh hưởng 

của ma sát ở 2 gối đỡ 2 đầu trục các đăng hay mô men uốn ngang trục các đăng. 
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