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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài. 

Trong quá trình đào tạo lái xe ô tô do đặc thù phải tập nhiều thao 

tác đạp nhả ly hợp, chuyển số, ga, phanh. Đặc biệt là thao tác đạp 

phanh để giảm tốc độ khi gặp nguy hiểm, do chưa quyen với các thao 

tác điều khiển xe ô tô nên học viên thường đạp nhầm đạp phanh 

thành bàn đạp ga. Lúc đó giáo viên phải sử dụng phanh phụ để giảm 

tốc độ xe. Điều đó sẽ làm cho ly hợp trên xe ôtô tập lái rất nhanh 

hỏng, đĩa ma sát rất nhanh mòn, tiêu hao nhiên liệu nhiều.     

  Từ lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu đánh giá hao 

mòn cho ly hợp của ôtô tập lái”  làm đề tài để nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu. 

Đề tài nghiên cứu đánh giá hao mòn cho ly hợp của xe ô tô tập lái 

Lanos hãng xe Daewoo. Từ đó tìm ra giải pháp nhằm làm giảm 

mức độ hao mòn tăng tuổi thọ cho ly hợp và tăng tính an toàn cho 

xe tập lái. Đảm bảo tính kinh tế trong việc đào tạo lái xe ô tô. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ly hợp và hệ thống cắt giảm 

nhiên liệu khi sử dụng phanh phụ trên xe ô tô Lanos tập lái.  

- Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu kết cấu và các thông số tính toán, 

các yếu tố dẫn đến hao mòn trên ly hợp của xe ô tô Lanos hãng xe 

Daewoo trong trường hợp xe khởi hành và khi học viên khi phanh 

nhầm chân ga có sự can thiệp phanh phụ của giáo viên. Từ đó đưa ra 

giải pháp giảm hao mòn cho ly hợp trên xe tập lái bằng cơ cấu cắt 

giảm nhiên liệu khi sử dụng phanh phụ. Kết quả được kiểm chứng 

qua thực nghiệm trên băng thử của phòng thí nghiệm AVL Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu. 

 Lý thuyết và thực nghiệm. 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 

Đề tài nghiên cứu đánh giá hao mòn cho ly hợp của xe tập lái 

bằng lý thuyết và thực nghiệm. 

Ý nghĩa thực tiễn của đề tài là chỉ ra mức độ hao mòn cho ly 

hợp của xe ôtô sử dụng cho việc tập lái. Từ đó có các giải pháp 

thiết kế bộ cắt nhiên liệu khi sử dụng phanh phụ đã mang đến hiệu 

quả giảm được mức độ hao mòn cho ly hợp trên xe tập lái rỏ rệt. 

Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá hao mòn cho ly hợp của xe ôtô 

tập lái là việc làm đúng hướng, có tính khoa học và thực tiễn cao. 

6. Cấu trúc của luận văn. 

 Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phụ lục, luận văn gồm có 4 

chương. Cụ thể như sau: 

Chương 1: Tổng quan. Giới thiệu về tình hình tai nạn giao thông 

ở Việt Nam và toàn cầu hiện nay. Vấn đề đào tạo lái xe ô tô ở các 

trường và các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong nước và thế giới.  

    Chương 2:  Nghiên cứu giải pháp giảm hao mòn cho ly hợp ô 

tô tập lái lanos. Đưa ra một số giải pháp giảm hao mòn cho ly hợp 

trên xe ô tô tập lái làm cơ sở cho việc chọn lựa phương án cụ thể 

nhằm làm giảm hao mòn ly hợp trên ô tô tập  lái cho đề tài khảo sát.  

     Chương 3: . Nghiên cứu thực nghiệm đo độ trượt ly hợp trên 

băng thử ô-tô CD-48. Từ giải pháp đã lựa chọn tiến hành nghiên 

cứu thực nghiệm đo độ  trượt ly hợp trên băng thử ô tô CD-48” để 

lấy các số liệu cho việc tính toán của đề tài. 

 Chương 4:  Đánh giá và bàn luận kết quả. Dựa trên kết quả 

thực nghiệm của chương 3 tiến hành tính toán, xử lý kết quả đo rồi 

so sánh để đưa ra kết luận. 

 Kết luận và hướng phát triển của đề tài: Phần này đưa ra kết 

luận và vạch ra hướng phát triển, khả năng ứng dụng của đề tài.  
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Chương 1: TỔNG QUAN 
1.1  TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE Ô-TÔ 

TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM. 

1.1.1 Tình hình đào tạo lái xe trên thế giới. 

1.1.2 Tình hình đào tạo lái xe ở Việt nam. 

 Nhu cầu đào tạo lái xe ô tô rất lớn. Tuy nhiên các hệ thống an 

toàn trên xe tập lái vẫn chưa đảm bảo. Hiên nay chỉ có phanh phụ 

cho giáo viên thì vẫn chưa đảm bảo độ an toàn khi học viên đạp 

nhầm ga, hao mòn các bộ phận trên xe tập lái lớn đặc biệt là ly hợp 

do bị trượt. Vì vậy cần phải nghiên cứu tìm ra các giải pháp mới để 

tăng thêm tính an toàn và giảm cường độ  hao mòn cho xe tập lái. 

1.2  TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH CÁC H Ệ THỐNG HỔ TRỢ 

AN TOÀN CHO XE T ẬP LÁI.  

1.2.1 Tổng quan về hệ thống phanh phụ trên ô-tô tập lái. 

Hiện nay, trên xe tập lái, để bảo hiểm trong quá trình dạy lái giáo 

viên sử dụng bàn đạp phụ liên kết với bàn đạp phanh chính thông 

qua các đòn dẫn cơ khí hoặc dây cáp. 

1.2.2 Tổng quan về hệ thống cắt ly hợp phụ trên xe tập lái. 

1.3 TỔNG QUAN VỀ TÌNH TR ẠNG HAO MÒN CỦA LY HỢP 

XE Ô TÔ TẬP LÁI. 

1.3.1 Thực trạng hao mòn hư hỏng của ly hợp tại các cơ sở đào 

tạo lái xe ô tô. 

1.3.2 Phân tích các yếu tố dẫn đến hao mòn ly hợp xe ô tô tập lái. 

1.3.2.1 Cường độ đóng mở ly hợp. 

1.3.2.2 Khả năng điều khiển ô tô của học viên tập lái. 
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Chương 2:  NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM HAO MÒN 

CHO LY HỢP Ô TÔ TẬP LÁI LANOS 

2.1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẬP LÁI LANOS. 

2.1.1 Thông số kỹ thuật chung xe tập lái Lanos. 

Bảng 2.1 : Thông số ô tô Lanos. 

Trọng lượng bản thân 1036 kg 

Trọng lượng toàn bộ 1276 kg 

Loại động cơ 1.5 lít SOHC 

Dung tích động cơ  1498 cm3 

Công suất lớn nhất  63/5800 kW/vp 

Mômen xoắn lớn nhất 130/3400 Nm/vp 

Ly hợp Đơn, một đĩa khô 

Hộp số  5 MT (5 số sàn) 

Tỷ số truyền ở các tay số tiến I : 3,545 II : 2,048 III : 1,346 

IV : 0,971;V : 0,763 

Tỷ số truyền ở số lùi 3,333 

Tỷ số truyền của cầu chủ động 4,176 

2.1.2  Đặc điểm ly hợp trên xe tập lái Lanos.  

2.1.2.1  Đặc điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc. 

 Ly hợp dùng trên ô tô Lanos là loại ly hợp ma sát khô mợt đĩa có 

lò xo ép bằng đĩa nón cụt.  

2.1.2.2  Thông số kỹ thuật của ly hợp trên xe ô tô Lanos. 

Bảng 2.2 : Thông số kỹ thuật của ly hợp ô tô Lanos. 

Loại ly hợp Ma sát, lò xo nón cụt 

Đường kính ngoài đĩa ma sát 200 mm 

Đường kính trong đĩa ma sát 134 mm 

Chiều dày đĩa ma sát 7,65 mm 
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Dẫn động ly hợp Thủy lực 

Đường kính xy lanh chính 24 mm 

Đường kính xy lanh công tác 19 mm 

Đường kính ngoài lò xo đĩa nón cụt 185 mm 

Đường kính điểm tỳ lò xo lên đĩa ép(Da) 166 mm 

Đường kính giá đỡ lò xo với mâm ép (De) 183  mm 

Đường kính đỉnh nón của lò xo (Di) 40 mm 

Chiều dày tấm thép lò xo đĩa nón cụt 2 mm 

Góc nghiêng của lò xo ép 180 

Khoảng cách (h) 2,7mm 

2.2 PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT. 

2.2.1 Thực trạng hao mòn ly hợp xe tập lái. 

Trên xe tập lái thường xảy ra trường hợp học viên xử lý tình 

huống chưa tốt nên có sự phanh khẩn cấp được thực hiện từ giáo 

viên dạy lái. Lúc đó ly hợp không được mở, quá trình trượt sẽ xẫy ra 

đối với ly hợp. Điều này là có hại cho ly hợp vì ly hợp bị trượt mạnh 

do mô-men ma sát trượt lúc này lớn nhất, tốc độ trượt cũng sẽ lớn 

khi xe chuyển động với tốc độ cao. Đặc biệt nếu học viên thao tác có 

sự nhầm chân ga (thay vì chân phanh) thì tốc độ động cơ sẽ rất cao 

trong khi tốc độ trục ly hợp lại thấp do phanh nên sự trượt lúc này 

diễn ra mạnh, làm ly hợp mòn nhanh. 

Để khắc phục tình trạng trên thì nhất thiết phải có hệ thống phụ 

cho điều khiển cắt ly hợp hoặc hệ thống phụ điều khiển cắt giảm 

nhiên liệu cung cấp cho động cơ khi xe bị phanh khẩn cấp bởi giáo 

viên để bảo đảm an toàn cho xe, duy trì tuổi thọ cho ly hợp đồng thời 

giảm tiêu hao nhiên liệu. 
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2.2.2 Các phương án điều khiển phụ cho hệ thống cung cấp nhiên 

liệu. 

2.2.2.1 Nối dây ga mềm bằng lò xo. 

 

 

 

 

 

Hình 2.6: Nối dây ga mềm bằng lò xo. 

1. Dây cáp ga;  2. Lò xo;  3. Puli bướm ga; 

     Với kết cấu đơn giản như vậy tưởng chừng như dễ chế tạo, nhưng 

vấp phải những vấn đề sau đây : 

- Lò xo luôn bị co giãn trong quá trình hoạt động nên việc điều 

khiển  ga sẽ không ổn định. 

- Khi hệ thống điều khiển ga hoạt động bình thường, cơ cấu kéo 

giãn lò xo luôn phải hoạt động và lực ma sát của hệ thống này sẽ làm 

tăng lực kéo dây ga. 

- Việc tích hợp cơ cấu như vậy vào chân phanh phụ cũng rất khó 

khăn. 

2.2.2.2 Điều khiển vỏ dây ga. 

 Một giải pháp khác có thể khắc phục được các nhược điểm trên là 

điều khiển sự dịch chuyển của vỏ dây ga, trong đề tài này tác giả tập 

trung vào phương án này bằng cách thiết kế, lắp đặt và kiểm nghiệm 

tại phòng thí nghiệm AVL của Đại học Bách khoa – Đại học Đà 

Nẵng, cụ thể như sau: 

 

 

 

1 2 

3 
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2.3 CƠ CẤU ĐIỀU KHI ỂN VỎ DÂY GA. 

2.3.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc chung. 

2.3.1.1 Đặc điểm  cấu tạo chung. 

 Cấu tạo chung của hệ thống phụ điều khiển hệ thống cung cấp 

nhiên liệu bằng cách điều khiển võ dây ga có thể được mô tả tổng thể 

như trên hình 2.8. 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 2.8: Sơ đồ cấu tạo cơ cấu  điều khiển vỏ dây ga. 

1. Mạch tín hiệu đầu vào; 2. Mạch điện điều khiển; 

3. Cơ cấu chấp hành; 

Mạch tín hiệu đầu vào: 

Tín hiệu đầu vào được lấy từ công tắc bàn đạp phanh. 

Mạch điện điều khiển: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.10: Sơ đồ mạch điện sử dụng rơ le. 
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2 1 3 

4 5 6 

1 2 3 

4 5 6 

Cơ cấu chấp hành: 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11:  Cơ cấu dịch chuyển vỏ dây ga. 

1. Dây ga ; 2. Mô tơ ; 3. Vỏ dây ga ; 4. Công tắc hành trình 1; 

5. Thanh răng ; 6. Công tắc hành trình 2; 

2.3.1.2 Nguyên lý hoạt động. 

* Không đạp bàn đạp phụ: Khi không đạp bàn đạp phụ, CTBDP 

hở mạch, CD1 của RƠLE 1 không có dòng điện chạy qua, tiếp điểm 

của RƠLE 1 ở vị trí 1-3 làm cho CD2 của RƠLE 2 có dòng điện 

chạy qua, làm cho tiếp điểm của RƠLE 2 ở trạng thái 4-6 và 7-9. 

Nguồn điện dương cấp cho mô tơ qua các tiếp điểm 9-7-4-6. Nguồn 

âm cấp cho mô tơ qua các tiếp điểm 14-13, CTHT1. Mô tơ quay làm 

dịch chuyển thanh răng tịnh tiến, làm cho CTHT2 đóng lại, mô tơ 

dừng khi thanh răng làm hở CTHT1. Vị trí ban đầu của vỏ dây ga. 

* Khi đạp bàn đạp phụ: Khi  đạp bàn đạp phụ, CTBDP đóng 

mạch, CD1 của RƠLE 1  có dòng điện chạy qua, tiếp điểm của 

RƠLE 1 ở vị trí 1-2 làm cho CD3 của RƠLE 3 có dòng điện chạy 

qua, làm cho tiếp điểm của RƠLE 3 ở trạng thái 13-15 và 10-12. 

Nguồn điện dương cấp cho mô tơ qua các tiếp điểm 15-13-10-12. 

Nguồn âm cấp cho mô tơ qua các tiếp điểm 8-7, CTHT2. Mô tơ quay 

làm dịch chuyển thanh răng tịnh tiến, làm cho CTHT1 đóng lại, mô 

tơ dừng khi thanh răng làm hở CTHT2. Vị trí này bướm ga đóng lại . 
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Mạch 
điều 
khiển 

Cơ cấu 
chấp 
hành 

Mạch 
tính 
hiệu 

2.3.2 Thiết kế lắp đặt hệ thống phụ cắt nhiên liệu khi phanh phụ.  

Vị trí lắp đặt của hệ thống phụ cắt nhiên liệu khi phanh phụ thực 

tế trên xe ô tô Lanos như trên hình 2.14. 

 
 

 

 

Hình 2.14: Lắp đặt hệ thống cắt nhiên liệu khi phanh phụ. 

2.3.3  Hướng dẫn sử dụng hệ thống cắt nhiên liệu. 

2.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG. 

Để bảo đảm an toàn cho xe tập lái, duy trì tuổi thọ cho ly hợp 

đồng thời cho phép giảm tiêu hao nhiên liệu đối với xe tập lái, thì 

nhất thiết phải có hệ thống phụ cho điều khiển cắt giảm nhiên liệu 

cung cấp cho động cơ khi xe bị phanh khẩn cấp. 

Giải pháp kỹ thuật với hệ thống phụ cắt nhiên liệu đã được thiết 

kế cho xe tập lái Lanos, cho phép tích hợp ba chức năng trong một 

cơ cấu: Chỉ với một thao tác thực hiện đạp phanh phụ từ giao viên 

trong trường hợp phải phanh khẩn cấp, tốc độ xe nhanh chóng giảm 

để bảo đảm an toàn chuyển động, đồng thời hệ thống nhiên liệu động 

cơ được cắt, vừa năng cao tính hiệu quả và an toàn cho xe, vừa cho 

phép giảm tiêu hao nhiên liệu. Hơn nữa, nhiên liệu được cắt nên tốc 

độ động cơ giảm nhanh về chế độ cầm chừng, độ trượt ly hợp giảm 

mạnh, cho phép duy trì và nâng cao tuổi thọ cho ly hợp của xe tập lái 

so với trường hợp không trang bị hệ thống phụ cắt nhiên liệu. 
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Chương 3:  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐO                   
ĐỘ TRƯỢT LY H ỢP TRÊN BĂNG THỬ Ô-TÔ CD-48” 

3.1. ĐỘNG LỰC HỌC Ô-TÔ TRÊN BĂNG THỬ CD-48”. 

3.1.1 Mô phỏng lực cản chuyển động cơ bản của ôtô trên đường. 

Lực cản chuyển động này bao gồm lực cản lăn (Ff) và lực cản 

không khí (Fω) được xác định một cách tổng quát như sau : 
















==

++=

2

ρC
V.Sk.S.VF

VCVBAF

d22
ω

OOOf
n

      (3.3) 

3.1.2 Mô phỏng lực cản lên dốc (Simulating the Road Gradient). 
m.g.sinαFi =              (3.6) 

Trong đó: m : Khối lượng của ôtô mô phỏng [kg]. 

g : Gia tốc trọng trường [m/s2] (g  ≈ 9,81 m/s2) 

α : Góc dốc của mặt đường [rad];  

3.1.3 Mô phỏng lực quán tính. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Màn hình cung cấp số liệu điều khiển cho băng thử 

CD-48”. 
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3.2 TRANG THIẾT BỊ THÍ NGHI ỆM ĐO TỐC ĐỘ TRƯỢT 

CỦA LY HỢP TRÊN BĂNG THỬ Ô-TÔ  CD-48”. 

3.2.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm. 

Để ôtô vận hành trên băng thử CD-48”; qua đó cho phép xác định 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong các chế độ vận hành khác nhau, xe 

phải được gá đặt lên nền của hệ thống băng thử CD-48”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Sơ đồ bố trí các trang thiết bị phục vụ thực nghiệm. 

3.2.2 Giới thi ệu tính năng kỹ thuật các trang thiết bị thí nghiệm 

Ô tô – CD 48”. 

3.2.2.1 Băng thử động lực học Ô tô CD-48”. 

3.2.2.2 Bộ đo tốc độ ô-tô.       

3.2.2.3 Bộ đo tốc độ động cơ. 

 Tốc độ của trục khuỷu động cơ ô-tô có thể được đo bằng thiết bị 

đo tốc độ AVL DiSpeed 490. 

3.3 ĐO TỐC ĐỘ TRƯỢT CỦA LY HỢP Ô-TÔ TẠP LÁI 

LANOS TRÊN BĂNG THỬ CD-48”.  

3.3.1 Bố trí xe Lanos vào băng thử CD-48”. 

3.3.2 Đo lực cản chuyển động của ôtô Lanos tập lái trên đường. 
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Kết quả đo diễn biến tốc độ theo thời gian của xe Lanos tập lái ở 

chế độ lăn trơn được cho trên bảng 3.1. Trong đó thời gian tính bằng 

giây t[s] và thời điểm đo cho dữ liệu đầu tiên ứng với t = 0; còn tốc 

độ tính theo [km/h]. 

Bảng 3.1.  Dữ liệu đo tốc độ xe  Lanos tập lái theo chế độ lăn trơn.  

V[km/h] 70 60 50 40 30 20 

V[m/s] 19.444 16.667 13.889 11.111 8.333 5.556 

T[s] 0 13,51 30,11 50,22 73,46 102,08 

Bảng 3.2. Diễn biến lực quán tính xe Lanos tập lái ở chế độ lăn trơn. 

t[s] 0 13,51 30,11 50,22 73,46 102,08 

V[m/s] 19.444 16.667 13.889 11.111 8.333 5.556 

Fj[N] 273.702 239.96 201.445 165.12 134.987 116.797 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11:  Đặc tính lực cản chuyển động tổng cộng của xe Lanos tập lái. 

Từ bảng dữ liệu, bằng phương pháp xấp xỉ bình phương cực tiểu, 

ta nhận được đa thức xấp xỉ của hàm lực cản chuyển động cơ bản của 

xe Lanos tập lái theo tốc độ như sau: 

  Fc = 0,2575.V2 + 5,2436.V + 77,087    (3.21) 

F0 = 77,087 [N];  F1 = 5,2436 [N/(m/s)]; F2 = 0,2575 [N/(m/s)2]. 

Diễn biến lực cản tổng cộng 
của ô tô Lanos trên đường bằng 

y = 0.2575x2 + 5.2436x + 77.087

0
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3.3.3 Mô phỏng chu trình lái trên băng thử ô-tô CD-48”. 

3.3.3.1 Nhóm chu trình lái xe tốc độ thấp trong thành phố ECE 15. 

Chu trình lái xe kí hiệu ECE15 chỉ ra trên hình 3.12 được áp dụng 

cho việc mô phỏng lái xe trong thành phố với tốc độ thấp Vmax = 

50km/h . 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12: Chu trình lái xe ECE15. 

3.3.3.2  Nhóm chu trình lái xe tốc độ cao ngoài đô thị EUDC. 

Chu trình lái xe kí hiệu EUDC được áp dụng cho việc mô phỏng 

lái xe ngoài thành phố, trên đường cao tốc Highway (Extra Urban 

Driving Cycle – EUDC); với tốc độ lớn nhất lên đến 120km/h. 

3.3.3.3  Chu trình lái xe hỗn hợp NEDC.  

Chu trình này vùa áp dụng cho tốc độ thấp vừa tốc độ cao. 

3.3.3.4  Lựa chọn chu trình lái xe. 

Cho nên lựa chọn chu trình ECE1504 là phù hợp khi thực hiện 

thực nghiệm cho xe Lanos tập lái có hộp số cơ khí trên băng thử 

động học CD-48”. 

Để khảo sát mức độ hao mòn của cơ cấu ly hợp xe Lanos có cải 

tiến trong hệ thống cất nhiên liệu, tác giả đề nghị chạy chu trình 

ECE1504 trên băng thử CD-48” với 3 trường hợp sau : 

- CD1: Giáo viên dạy lái chạy xe đúng theo chu trình chuẩn 

ECE1504. 
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- CD2: Học viên chạy theo chu trình ECE1504 nhưng ở những 

đoạn có tốc độ ổn định như 15[km/h], 32[km/h], 50[km/h], 35[km/h] 

đến đoạn giảm tốc thay vì phải giảm tốc theo quy định học viên tăng 

ga vì nhầm thao tác, giáo viên phải dùng phanh phụ để đưa tốc độ xe 

về đúng chu trình chuẩn. 

- CD3: Học viên chạy theo chu trình ECE1504 nhưng ở những 

đoạn có tốc độ ổn định 15[km/h], 32[km/h], 50[km/h], 35[km/h] đến 

đoạn giảm tốc thay vì phải giảm tốc theo quy định, học viên tăng ga 

vì nhầm thao tác, giáo viên phải dùng phanh phụ có kết hợp với cơ 

cấu cải tiến trong hệ thống nhiên liệu để đưa tốc độ xe về đúng chu 

trình chuẩn. 

3.3.4 Đo tốc độ trượt của ly hợp ô-tô Lanos tập lái trên băng thử 

CD-48”.                

  Trình tự các bước thử nghiệm đo tốc độ trượt của xe tập lái 

Lanos trên băng thử CD-48” như sau: 

 � Gá đặt xe vào băng thử CD-48”. 

 � Gán đặc tính lực cản chuyển động cơ bản của ôtô trên đường 

thông qua 03 hệ số đặc trưng F0, F1, F2 theo biểu thức xấp xỉ (3.21) 

đã xác định ở trên; nhận được từ việc xử lý kết quả thử nghiệm trên 

đường của xe Lanos tập lái. 

 � Mở chương trình hổ trợ lái xe theo chu trình ECE1504.  

 � Người lái xe thao tác điều khiển xe bám sát theo chu trình 

ECE1504 thể hiện ra trên màn hình hổ trợ. 

 � Kết quả đo ghi lại nhờ hệ thống máy tính của thiết bị băng thử 

CD-48” và camera ghi hình (hình 3.8 và 3.18). 
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3.3.4.1 Kết quả đo khi lái xe chuẩn theo chu trình ECE1504 (chế 

độ  CD1). 

Kết quả đo đã được xử lý để chuyển đổi từ tốc ô tô (km/h) sang 

tốc độ vòng của trục ly hợp (v/ph) theo công thức sau: 

                n_lyhop = 
π
30

.6,3
..

bx

oh

R

iiV       (3.22) 

Diễn biến tốc độ theo thời gian trên toàn bộ chu trình ECE1504 

khi lái xe theo chuẩn CD1 được thể hiện trên hình 3.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.19:  Diễn biến tốc độ theo chu trình ECE 1504 khi lái xe với 

chế độ CD1. 

3.3.4.2 Kết quả đo khi lái xe theo chế độ CD2. 

Kết quả đo tốc độ động cơ và tốc độ xe Lanos tập lái ở chế 

độ chạy xe theo chu trình ECE1504 trên băng thử CD-48“ với chế độ 

CD2 được ghi lại và cho trên bảng phụ lục 2. Theo đó, ở những đoạn 

có tốc độ ổn định 15[km/h], 32[km/h], 50[km/h], 35[km/h] đến đoạn 

giảm tốc thay vì phải giảm tốc theo quy định, học viên tăng ga vì 

nhầm thao tác, giáo viên phải dùng phanh phụ để đưa tốc độ xe về 

đúng chu trình chuẩn mà chưa dùng hệ thống cắt nhiên liệu.  
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Diễn biến tốc độ thời gian trên toàn bộ chu trình ECE1504 

được thể hiện trên hình 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.24:  Diễn biến tốc độ theo chu trình ECE 1504 khi lái xe với 

chế độ CD2. 

3.3.4.3 Kết quả đo khi lái xe theo chế độ CD3. 

Kết quả đo tốc độ động cơ và tốc độ xe Lanos tập lái ở chế độ 

chạy xe theo chu trình ECE1504 trên băng thử CD-48“  với chế độ 

CD3 được ghi lại và cho trên bảng phụ lục 3. Theo đó, ở những đoạn 

có tốc độ ổn định 15[km/h], 32[km/h], 50[km/h], 35[km/h] đến đoạn 

giảm tốc thay vì phải giảm tốc theo quy định, học viên tăng ga vì 

nhầm thao tác, giáo viên phải dùng phanh phụ có kết hợp với cơ cấu 

cải tiến trong hệ thống nhiên liệu để đưa tốc độ xe về đúng chu trình 

chuẩn.  

Diễn biến tốc độ động cơ và ô-tô theo thời gian trên toàn bộ chu 

trình ECE1504 được thể hiện trên hình 3.29.  
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Hình 3.29:  Diễn biến tốc độ theo chu trình ECE 1504 khi lái xe với 

chế độ CD3. 

3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG. 

 Nhờ hệ thống trang thiết bị thí nghiệm hiện đại với độ chính xác 

cao, cho phép thực hiện thuận lợi các thí nghiệm đề ra của luận văn 

theo yêu cầu. 

Các số liệu nhận được từ các cảm biến của thiết bị trong quá trình 

thực nghiệm là khá chính xác, có độ tin cậy cao thể hiện qua diễn 

biến hợp lý về qui luật biến đối cũng như giá trị của các đại lượng đo 

được từ thực nghiệm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

Chương 4:  ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LU ẬN KẾT QUẢ 
4.1  CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TU ỔI THỌ LY HỢP Ô-TÔ. 

4.1.1 Công trượt riêng của ly hợp. 

Công trượt riêng :    
)( 2

1
2
2 RRz

L
l

ms
r −

=
π

      (4.1) 

Công trượt ly hợp: ( )dttttML
t

aems∫ −=
0

0

.)()().( ωω    (4.2) 

4.1.1.1 Phương pháp xác định công trượt ly hợp theo mô hình N.A. 

Bukharin. 

 - Giai đoạn I : Với tốc độ góc trục khuỷu và trục ly hợp là hằng 

số, công trượt được xác định bằng : 

   
2

)(..)( 1

0 1
1

1 t
Mdtt

t

M
L aea

t
a

ae ωωωω −=−= ∫   (4.5) 

- Giai đoạn II : Khi mô men ma sát hình thành ở ly hợp lớn hơn 

mô men cản chuyển động qui đẫn về trục ly hợp (Mms(t) > Ma) thì 

trục ly hợp sẽ được gia tốc từ ωa lên bằng tốc độ góc trục khuỷu động 

cơ ωe; tức là ta có:    
 2

2
1

21 ).(
2

1

3

2

2
)..( aeaaea Jt

t
MLLL ωωωω −+







 +−=+=   (4.9) 

 Trong đó : 

  t2 : Thời gian trượt của giai đoạn II, được xác định từ (4.7). 

t1 : Thời gian trượt của giai đoạn I, được xác định theo giả thiết 

ban đầu. 

4.1.1.2 Phương pháp xác định công trượt ly hợp theo mô hình tích 

phân Simpson.  

- Với trường hợp khởi hành xe: 

 L = ( )






 −∆ ∑
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1
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i
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n

nms it
t
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ωω    (4.20) 
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- Với trường hợp phanh khẩn cấp không mở ly hợp (từ giáo viên 

dạy lái):    

  L = ( )





 −∆ ∑

−

=

1

1
)()()( .

n

i
iaienms tM ωω     (4.22)  

 Như vậy công trượt trong trường hợp phanh khẩn cấp không mở 

ly hợp chủ yếu phụ thuộc vào chênh lệch tốc độ giữa trục động cơ và 

trục ly hợp. Khi có sự nhầm ga của học viên, thì tốc độ động cơ sẽ 

tăng cao trong khi xe được phanh khẩn cấp bởi giáo viên dạy lái làm 

cho tốc độ của ly hợp giảm nhanh. Kết quả sẽ làm cho công trượt ly 

hợp xác định theo (4.22) tăng lên. 

4.1.2 Nhiệt sinh ra khi tr ượt ly hợp. 

 Phương trình cân bằng nhiệt như sau: 

    ν.L = m.c.∆T      (4.23) 

Để bảo đảm tuổi thọ cho ly hợp, thì độ tăng nhiệt độ cho phép của 

chi tiết đối với mỗi lần trượt không được vượt quá 8÷100K. 

4.2 ĐÁNH GIÁ M ỨC ĐỘ HAO MÒN LY H ỢP BẰNG CHỈ 

TIÊU CÔNG TRƯỢT RIÊNG QUA CÁC CH Ế ĐỘ LÁI XE 

THỬ NGHIỆM TRÊN BĂNG THỬ CD-48”. 

4.2.1 Xác định mô-men ma sát ly hợp và diện tích làm việc ly hợp 

xe tập lái Lanos.  

Mô-men ma sát ly hợp có thể được xác định theo lực ép của cơ 

cấu ép như sau:   Mms = µ.Flx.Rtb.zms          (4.24) 

Rtb = ( )
( )2

1

2

2

3

1

3

2

3

2

RR

RR

−
−  = ( )

( )22

33

067,0100,0

067,0100,0

3

2

−
− = 0,084586[m]  

  hay    Rtb = 84,586[mm] 
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Từ đó cũng tính được diện tích của một đôi bề mặt ma sát: 

Sms = ( )2
1

2
2 RR −π  = 3,1416.(0,1002 – 0,0672) = 0,017313[m2] 

Lực ép lò xo đĩa côn Flx được xác định theo các thông số của lò 

xo như sau : 

Flx = 
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Thay số ta được:    Flx  = 3710,5[N] 

Và do đó mô-men ma sát tính được bằng:    Mms = 188,316 [Nm] 

Với mô-men lớn nhất của động cơ Memax = 130[Nm] thì hệ số dự 

trữ của ly hợp Lanos bằng: 

    β  = 
maxe

ms

M

M  =  
130

316,188  =  1,449     

Giá trị của hệ số dự trữ này là hoàn toàn phù hợp xe Lanos.  

4.2.2 Đánh giá kết quả công trượt riêng ở các chế độ khởi hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.5c: Diễn biến tốc độ trượt ly hợp khi khởi hành xe 

 (lần khởi hành 3- lượt II). 

Căn cứ vào diễn biến sự trượt ly hợp khi khởi hành xe, công trượt 

ly hợp khi khởi hành xe sẽ được tính toán theo công thức tích phân 
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số (4.20) và kết quả tính toán công trượt riêng theo công thức (4.1) 

được cho trên bảng 4.1. 

Bảng 4.1: Công trượt riêng của các lần khởi hành xe trong 4 lượt 

chạy của chu trình. 

STT 
Lượt 

chạy xe 

Lần khởi hành 

1 

Lần khởi hành 

2 

Lần khởi hành 

3 

01 Lượt I 996,012 1082,434 1239,441 

02 Lượt II 1120,461 1235,187 1129,884 

03 Lượt III 803,958 1178,453 1022,169 

04 Lượt IV 949,684 1622,000 1714,345 

Nhìn chung công trượt riêng của các lần khởi hành xe đều khá 

lớn, giá trị trung bình về công trượt riêng của 12 lần khởi hành xe 

vào khoảng 1174,498[kJ/m2]; vượt xa giới hạn cho phép (giá trị cho 

phép về công trượt  riêng khi khởi hành xe trên đường xấu với ψ = 

0,16 đối với xe con không quá 1000[kJ/m2] ).  

4.2.3 Đánh giá kết quả công trượt riêng ở các chế độ phanh khẩn 

cấp không có cơ cấu cắt nhiên liệu. 

 

 

 

 

 
 

Hình 4.7b: Diễn biến tốc độ trượt ly hợp khi phanh khẩn cấp ở 

tay số 2. 

Căn cứ vào diễn biến sự trượt ly hợp khi phanh khẩn cấp, công 

trượt ly hợp được tính toán theo công thức tích phân số (4.22) và kết 

quả tính toán công trượt riêng theo công thức (4.1) được bảng 4.2. 
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Bảng 4.2: Công trượt riêng của các lần phanh khẩn cấp của một chu 

trình lái xe.  

STT 
Lượt 

chạy xe 

Phanh khẩn 

cấp L1 

Phanh khẩn 

cấp L2 

Phanh khẩn 

cấp L3 

01 Lượt I 2058,944 501,163 667,001 

02 Lượt II 1106,524 533,985 1262,105 

03 Lượt III 1981,451 1044,564 925,656 

04 Lượt IV 1729,908 696,267 632,330 

Như vậy công trượt riêng của các lần phanh khẩn cấp cũng khá 

lớn với giá trị trung bình đối với 12 lần phanh có giá trị vào khoảng 

1094,991[kJ/m2]. 

4.2.4 Đánh giá kết quả công trượt riêng ở các chế độ phanh khẩn 

cấp có cơ cấu cắt nhiên liệu. 

Căn cứ vào diễn biến sự trượt ly hợp khi phanh khẩn cấp có cắt 

nhiên liệu như vậy, công trượt ly hợp được tính toán theo công thức 

tích phân số (4.22) và kết quả tính toán công trượt riêng theo công 

thức (4.1) được cho trên bảng 4.3. 

Bảng 4.3: Công trượt riêng của các lần phanh khẩn cấp khi có cơ 

cấu cắt nhiên liệu.  

STT 
Lượt 

chạy xe 

Phanh khẩn 

cấp L1 

Phanh khẩn 

cấp L2 

Phanh khẩn 

cấp L3 

01 Lượt I 209,082 173,997 219,033 

02 Lượt II 136,965 156,024 520,109 

03 Lượt III 196,471 274,704 211,603 

04 Lượt IV 134,968 164,526 162,981 

Như vậy công trượt riêng của các lần phanh khẩn cấp có cơ cấu 

cắt nhiên liệu là không đáng kể. Giá trị trung bình về công trượt 
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riêng đối với 12 lần phanh khẩn cấp trong suốt cả chu trình thử 

nghiệm lúc này chỉ vào khoảng 213,372[kJ/m2]. Tức là công trợư 

riêng giảm đến 80,81% so với khi phanh khẩn cấp mà không có cơ 

cấu cắt nhiên liệu. 

4.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG. 

Sau khi phân tích tính toán công trượt riêng trong các chế độ chạy 

xe khi có và không có cơ cấu cắt nhiên liệu cho thấy cơ cấu cải tiến 

trong hệ thống nhiên liệu trên xe tập lái đã cho hiệu quả giảm mài 

mòn ly hợp rõ rệt. 

Khi khởi hành xe, học viên có khuynh hướng sợ tắt máy nên kéo 

dài thời gian đóng ly hợp đồng thời duy trì ga cao, làm cho tốc độ 

của động cơ cao. Kết quả làm cho công trượt riêng ly hợp tăng cao. 

 Công trượt riêng trong trường hợp phanh khẩn cấp mà không có 

cơ cấu cắt nhiên liệu thì tốc độ động cơ sẽ tăng cao trong khi xe được 

phanh khẩn cấp bởi giáo viên dạy lái làm cho tốc độ của ly hợp giảm 

nhanh. Kết quả sẽ làm cho công trượt riêng của ly hợp tăng cao 

tương tự trường hợp khởi hành xe tại chỗ. 

 Khi có cơ cấu cắt nhiên liệu mỗi lần phanh khẩn cấp từ giáo viên 

dạy lái thì công trượt riêng ly hợp giảm rõ rệt, giảm tới 80,51%, nên 

tăng tuổi thọ đáng kể cho ly hợp xe tập lái.  
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 
1.  KẾT LUẬN. 

Kết luận 1: Hệ thống điều khiển phụ hỗ trợ cắt giảm nhiên liệu 

đã cho phép  giảm được được hao mòn ly hợp đến 80% so với cùng 

chế độ vận hành khi có sự nhầm ga của học viên mà giáo viên phải 

phanh khẩn cấp không cơ hệ thống điều khiển phụ hỗ trợ cắt nhiên 

liệu.  

 Kết luận 2: Hệ thống điều khiển phụ hỗ trợ cắt giảm nhiên liệu 

bằng điện cơ làm việc tin cậy và mang lại hiệu quả rõ rệt đối với vấn 

đề giảm độ trượt cho ly hợp khi thực hiện phanh phụ từ giáo viên dạy 

lái. 

 Kết luận 3: Hệ thống điều khiển phụ hỗ trợ cắt giảm nhiên liệu 

đã nâng cao độ an toàn chuyển động cho xe tập lái trong trường hợp 

học viên thực hiện đạp nhầm bàn đạp ga và giáo viên phải thực hiện 

phanh khẩn cấp. 

 Kết luận 4: Kết quả thực nghiệm theo chu trình cho thấy, công 

trượt riêng của ly hợp khi học viên có sự nhầm ga và giáo viên phanh 

khẩn cấp là tương đương công trượt riêng cho mỗi lần khởi hành xe 

tại chỗ: khoảng 1094,559[kJ/m2].   

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI. 

* Nghiên cứu hoàn thiện thiện hơn cơ cấu điều khiển cắt giảm 

nhiên liệu theo hướng nhỏ gọn hơn, phù hợp với từng chủng loại xe. 

 * Mảng đề tài này có thể nghiên cứu đề tài theo hướng tiết kiệm 

nhiên liệu và tính an toàn khi sử dụng bộ cắt nhiên liệu khi phanh 

phụ hỗ trợ cho xe ô tô tập lái. 

* Cần phải ứng dụng cơ cấu cắt giảm nhiên liệu khi sử dụng 

phanh phụ trên các loại xe ô tô tập lái nhằm giảm hao mòn và tăng 

tuổi thọ cho ly hợp. 


