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DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN  

THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT Họ và tên 

Đơn vị công tác và 

lĩnh vực chuyên 

môn 

Nội dung nghiên 

cứu cụ thể   được 

giao 

Chữ 

ký 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 
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Nguyễn 

Hoàng 

Mai 

 

Phan 

Minh 

Đức 

 

Nguyễn 

Văn Đoài 

 

Lê Tiến 

Dũng 

 

 

Nguyễn 

Đại học bách khoa - 

Đại học Đà Nằng - 

TS tự động hóa 

Đại học bách khoa - 

Đại học Đà Nằng - 

TS cơ khí 

Đại học Quảng Bình 

Kỹ sư điện TĐH 

Đại học bách khoa - 

Đại học Đà Nằng - 

TS tự động hóa 

Đại học bách khoa - 

Đại học Đà Nằng - 

TS tự động hóa 

 

- Nghiên cứu phần 

tối ưu phối hợp công 

suất, thu thập dữ liệu 

thực nghiệm và mô 

phỏng 

- Nghiên cứu đặc 

tính công suất động 

cơ xăng 4 thì 

- Nghiên cứu xây 

dựng mô hình phối 

hợp cơ - điện hybrid 

- Nghiên cứu phần 

động lực 

 

 

Nghiên cứu phần 

thích nghi. 
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Lê Hòa 

 

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH  

Tên đơn vị 

trong và ngoài nước 

 

Nội dung phối hợp 

nghiên cứu 

Họ và tên người đại diện 

đơn vị 

- Trung tâm thí 

nghiệm động cơ ô tô 

- Trường Đại học 

bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng 

- Cung cấp số liệu 

thực nghiệm động cơ 

xăng 4 kỳ 

 

Phùng Minh Nguyên 
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DANH MỤC BẢNG BIỂU 

 

KÝ HIỆU TÊN BẢNG TRANG 

Bảng 1.1 Tăng trưởng số lượng xe ở Việt Nam từ 

2000 đến 2011 

 

Bảng 2.1 Mô tả quan hệ giữa các loại thiết bị  

Bảng 3.1 Quan hệ tỉ trọng giữa dung dịch điện 

phân và điện áp 

 

Bảng 3.2 So sánh đặc tính cơ bản của tụ điện  

Bảng 3.3 Thông số các siêu tụ  
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

KÝ HIỆU GIẢI THÍCH 

4S Four Stoke 

ADC Analog to Digital Converter 

ARM Acorn RSIC Machine 

ĐK Điều khiển 

ĐKBV Điều khiển bền vững 

ĐKTN Điều khiển thích nghi 

DLC Double Layer Capacitor 

DuAC Dual Adaptive Control 

F Force 

GAC Gain Adaptive Control 

HEV Hybrid Electric Vehicle 

ICE Internal Combustion Engine 

LAC Learning Adaptive Control 

MĐMC Máy điện một chiều 

MIMO Multi Input Mult Output 

MRAC Model Reference Adaptive Control 

P Power 

PID Poprotional Integrated Derivative 

PSH Power Split Hybrid 

RPS Ratio of Power Split 

SISO Single Input Single Output 

SPH Split Power of Hybrid 

T Torque 

VIO Open Input Voltage 
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Mẫu D12. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học 

Đà Nẵng 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI THUẬT 

XÁC ĐỊNH QUĨ ĐẠO PHỐI HỢP CÔNG SUẤT TỐI ƯU 

TRONG XE HƠI HYBRID 

- Mã số:  

- Chủ nhiệm: NGUYỄN HOÀNG MAI 

- Thành viên tham gia:  

 PHAN MINH ĐỨC 

 NGUYỄN VĂN ĐOÀI 

 LÊ TIẾN DŨNG 

 NGUYỄN LÊ HÒA 

- Cơ quan chủ trì: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014 

2. Mục tiêu:  

Xây dựng được cơ sở nghiên cứu về lý thuyết cho hệ thống điều 

khiển xe hơi hybrid, là bước đầu cho việc nghiên cứu công nghệ sản 

xuất xe hybrid ở Việt Nam với các ưu điểm đã nói ở trên. Nghiên 

cứu quá trình hoạt động của đặc tính quá độ công suất của xe hơi, từ 

đó xây dựng thuật toán tối ưu phối hợp công suất cơ - điện của xe 

hybrid loại động cơ song song, để giải bài toán tiết kiệm nhiên liệu. 

3. Tính mới và sáng tạo: 



8 

 

- Phân tích các chuyển động chi tiết trong xe HEV để xác định 

chuyển động có thể điều khiển để phối hợp chuyển đổi công suất. 

- Xây dựng phương trình động lực học tổng quát cho các chuyển 

động. 

- Xây dựng được bộ điều khiển bền vững điều khiển phần điện 

chuyển đổi công suất trong xe HEV để phối hợp bù công công suất 

cho động cơ xăng. 

- Xây dựng được hàm mục tiêu tiêu hao nhiên liệu để xe bám được 

đặc tính công suất tối ưu. 

- Luật điều khiển có tính tổng quát. Do đó có thể mở rộng phạm vi 

điều khiển lớp đối tượng mà không phải thay đổi cấu trúc bộ điều 

khiển. Chỉ thay đổi tham số cho phù hợp với đối tượng. 

4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 

 Đề tài đã nghiên cứu chi tiết về chuyển động của xe HEV. 

Từ đó làm cơ sở để lựa chọn các cảm biến đo lường trong xe cho 

các tọa độ cần thiết. 

 Đã khái quát về các loại động cơ để lựa chọn loại động cơ 

nghiên cứu là động cơ 4 kỳ. Phân tích đặc tính công suất, mô men 

theo suất tiêu hao nhiên liệu. Từ đó xác định được đặc tính công 

suất tối ưu. Nhận dạng được tính để làm cơ sở thiết kế bộ điều 

khiển. 

 Mô phỏng các chế độ hoạt động của xe HEV. 

 Nghiên cứu tổng quan về pin, ắc qui để lưu trữ năng lượng 

và chuyển đổi công suất trong xe. Nghiên cứu về siêu tụ là loại thiết 

bị sạc nhanh để làm bộ đệm công suất trong xe. 

 Đưa ra luật điều khiển dòng điện để điều khiển bộ chuyển 

mạch liên tục ghép nối giữa máy điện một chiều với bộ nguồn lưu 

trữ. 

 Đưa ra dạng hàm mục tiêu để điều khiển tối ưu công suất 

với suất tiêu hao nhiên liệu. Dạng hàm mục tiêu đơn giản và dễ 

dàng tổng hợp được bộ điều khiển trong thực tế khi áp  dụng cho 

đối tượng thực nghiệm ở những nghiên cứu cao hơn. 
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 Nghiên cứu tổng quan và đưa ra các hàm định lượng mô tả 

các thiết bị cơ bản dùng trong xe HEV. 

 Đưa ra cơ sở thực nghiệm để tiến hành lấy số liệu thực 

nghiệm cho nghiên cứu tiếp theo. 

5. Tên sản phẩm:  

- 01 bài báo Hội nghị tự động hóa quốc tế ICIAS 2015 

- 01 báo cáo nghiên cứu  

- 01 luận văn trình độ thạc sĩ  

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và 

khả năng áp dụng:  

Hiệu quả: Nghiên cứu về xe hybrid góp phần rất lớn trong vệc đào 

tạo, nghiên cứu, ứng dụng các lĩnh vực cơ khí giao thông, điện tử 

công suất, vi điều khiển, hệ thống nhúng, tin học công nghiệp, lý 

thuyết điều khiển cho cả trường đại học và xã hội. 

* Về giáo dục và đào tạo: đề tài góp phần bổ sung kiến thức cho 

các môn học trong các ngành: 

  - Cơ khí giao thông: động cơ ô tô, nguyên tắc hoạt động xe hybrid, 

nguyên tắc điều khiển phối hợp. 

  - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: điện tử công suất, truyền 

động điện, lý thuyết điều khiển tự động tối ưu, vi điều khiển, lập 

trình hệ thống nhúng 

* Về xã hội: đề tài là bước đầu cho sự chẩn bị nghiên cứu chế tạo xe 

ô tô sạch cho giao thông: 

   - Tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch 

   - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

   - Tăng các chi tiêu khác của xã hội 

   - Mọi người dân đều được hưởng quyền lợi sử dụng xe năng 

lượng sạch và thân thiện với môi trường. 

   - Tiến đến chế tạo các phương tiện giao thông công cộng bằng xe 

hybrid, giảm bớt phương tiện cá nhân hiện nay là xe gắn máy, gây 

ra nhiều khó khăn cho giao thông. 

   - Giảm bớt các chi phí bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người 

dân 

   - Nâng cao trình độ, sức khỏe của nhân dân 

   - Đẩy mạnh nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
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   - Đưa nền khoa học nước nhà đi lên cao hơn để ngang bằng với 

các nước hiện đang phát triển hơn chúng ta. 

Phương thức chuyển giao: Chuyển giao trực tiếp kết quả cho cơ sở 

sản xuất. Công ty Trường Hải đã đồng ý kết hợp với Đại học Đà 

Nẵng để cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm xe hybrid. Tuy 

nhiên, đây mới chỉ là nghiên cứu bước đầu nên cần nghiên cứu thực 

nghiệm sâu hơn với dòng xe du lịch của công ty sản xuất để có thể 

áp dụng. 

- Phối hợp với cơ sở sản xuất trong quá trình phát triển sản phẩm và 

tiếp tục nghiên cứu cải thiện các tồn tại. 

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm. 

7. Hình ảnh, sơ đồ minh họa chính  

 

 

                                                                                                  Ngày        

tháng        năm   

Cơ quan Chủ trì 

(ký, họ và tên, đóng dấu) 
Chủ nhiệm đề tài 

(ký, họ và tên) 
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Mẫu D13. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh 

 

 

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

 

1. General information: 

Project title: RESEARCH TO BUILD CHARACTER 

ALGORITHM FOR COORDINATION OF DETERMINING 

OPTIMAL POWER FLOW IN HYBRID CARS 

Code number: 

Project Leader: NGUYEN HOANG MAI 

Coordinator: 

 PHAN MINH ĐỨC 

 NGUYỄN VĂN ĐOÀI 

 LÊ TIẾN DŨNG 

 NGUYỄN LÊ HÒA 

Implementing institution: University of Danang 

Duration: since 1/2014     to 12/2014 

2. Objective(s): 

 Build base research of the control theory in hybrid car. This 

is a first step to study manufacture technology of Vietnam. Research 

a transient of car's power character to build coordination power 

algorithm in the parallel hybrid model to save energy. 

3. Creativeness and innovativeness: 

- Analysis of the detailed motion of HEV vehicles to determine the 

motion can be controlled to coordinate conversion power. 

- Develop the overall dynamics of motion. 



12 

 

- Develop sustainable controller controls electrical power 

conversion in HEV to coordinate compensation power for gasoline 

engines. 

- Develop objective function for car fuel consumption is sticking 

optimum performance characteristics. 

- Control law is general. Therefore, it may expand the scope of the 

control object class without changing the controller structure. Just 

change the parameters to suit the audience. 

4. Research results: 

Topics studied in detail the movement of HEV. Since then, as the 

basis for selection of measurement sensors in the car for the 

necessary coordinates. 

Have an overview of the types of engines to choose from research 

engines are 4-stroke engine. Analysis power characteristics, torque 

according to the fuel consumption rate. Since then determine 

optimum performance characteristics. Identification is calculated as 

the basis for designing the controller. 

Simulate the operation mode of HEV. 

Research an overview of batteries, battery for energy storage and 

conversion capacity of the vehicle. The study of supercapacitors is 

kind of fast charging device to the buffer power of the vehicle. 

Introduce legislation to control power flow controller switches 

between the coupling constant DC power supply with storage. 

Giving a shape of the optimal control power function with fuel 

consumption rate. Form of the objective function is simple and easy 

to synthesize the controller in practice when applied to experimental 

subjects in the higher studies. 
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Research overview and provide quantitative functions describing the 

basic equipment used in HEV vehicles. 

Give empirical basis to conduct experimental data obtained for 

further research. 

5. Products: 

- 01 articles Automation Conference 2015 International ICIAS 

- 01 research report 

- 01 master's degree thesis 

6. Effects, transfer alternatives of research results and 

applicability: 

Efficiency: Research on hybrid vehicles contribute greatly in 

training, research and application fields of traffic engineering, 

power electronics, microcontrollers, embedded systems, industrial 

computing, theory controls for both the university and society. 

* Education and training: Thread contribute additional knowledge 

for the discipline in the sector: 

   - Traffic Engineering: automotive engines, hybrid operating 

principle, the principle of coordinated control. 

   - Technical control and automation: power electronics, power 

transmission, automatic control theory optimal, microcontrollers, 

embedded system programming 

* Socially topic was initially diagnosed for the research and 

manufacture of clean cars for transportation: 

    - Save fossil fuels 

    - Reduce pollution 

    - Increase in other social spending 
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    - All people are entitled to the rights to use the car clean energy 

and environmentally friendly. 

    - Progress to making public transport in hybrid vehicles, reduce 

personal vehicles currently motorcycle, causing many problems for 

traffic. 

    - Reduce the cost of protecting the environment, protect human 

health 

    - Improving the level, health of the people 

    - Promoting industry and modernization of the country 

    - Bringing science to go higher up the country to par with the 

developed countries are now more than us. 

Method of delivery: Delivery direct result for production facilities. 

Truong Hai Company has agreed to combine with UD to the 

research and development of hybrid products. However, this is only 

the initial research should further experimental studies with 

passenger cars produced by the company to be able to apply. 

- Coordinate with production facilities in the process of product 

development and continued research to improve survival. 

- Continue research to improve our products. 
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MỞ ĐẦU 

Xã hội càng hiện đại thì nhu cầu của con người càng nhiều và đòi hỏi 

đáp ứng càng cao. Trong đó, giao thông đi lại là vấn đề cơ sở hạ tầng và phát 

triển liên tục. Hiện tại, xe mô tô, xe máy và ô tô là phương tiện giao thông chủ 

yếu ở Việt Nam cả về số lượng cũng như khối lượng vận chuyển hàng hóa trên 

toàn quốc, đặc biệt tại các khu đô thị và các khu vực kinh tế phát triển, trong đó 

mô tô và xe máy chiếm vị trí quan trọng nhất. Từ năm 1990 đến năm 2009, số 

lượng mô tô, xe máy đã tăng lên tới 10,82 lần, trong khi ô tô là 6,24 lần.  

Từ những cơ sở đó, việc tiến hành đề tài nghiên cứu này là một hướng 

đi đúng và sẽ đóng góp thêm được một số kiến thức khoa học, công nghệ cần 

thiết trong vấn đề cải tạo môi trường sống của chúng ta như đã đưa ra. 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

1.1 Lựa chọn vấn đề nghiên cứu của đề tài 

1.1.1 Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng được cơ sở nghiên cứu về lý thuyết cho hệ thống điều 

khiển xe hơi hybrid, là bước đầu cho việc nghiên cứu công nghệ sản xuất xe 

hybrid ở Việt Nam với các ưu điểm đã nói ở trên. 

1.1.2 Mục tiêu cụ thể 

- Nghiên cứu xây dựng đặc tính công suất hoạt động của động cơ xăng,  

- Nghiên cứu đặc tính cơ của động cơ điện một chiều. 

- Nghiên cứu biểu đồ đặc tính công suất động cơ xăng theo mômen và 

tốc độ, công suất động cơ dưới 60HP. 

- Nghiên cứu áp dụng lý thuyết tối ưu hóa vào trong bài toán phối hợp 

đặc tính công suất. 

- Nghiên cứu các bộ chuyển mạch điện tử dùng điều khiển động cơ DC 

- Tham khảo các phương pháp điều khiển phối hợp đã có ở nước ngoài 

công bố 

- Phân tích các ưu, nhược điểm của các loại cấu trúc mẫu để rút ra 

những nhận xét hữu ích trong việc triển khai công nghệ sản xuất xe hybrid trong 

tương lai. Để hệ thống đáp ứng đủ những yêu cầu của nhiệm vụ KHCN đặt ra. 

- Nghiên cứu đặc tính pin sạc và khả năng đáp ứng của đặc tính. Mô 

hình hóa nguồn dự trữ này. 



16 

 

- Nghiên cứu đặc tính thiết bị sạc nhanh và công đoạn chuyển đổi trung 

gian từ sạc nhanh qua sạc chậm. Đây là một khâu rất quan trọng mà hiện nay 

các nhà sản xuất xe hybrid đang gặp phải. 

- Nghiên cứu xây dựng hàm tối ưu của hệ thống có tính đến yếu tố phi 

tuyến và nhiễu. 

1.1.3 Những yêu cầu đưa ra cho vấn đề nghiên cứu 

- Nghiên cứu động lực học chi tiết của hệ thống truyền động điện – cơ 

của xe. 

- Nghiên cứu vấn đề nạp – xả điện năng của nguồn dự trữ. Vì nguồn dự 

trữ là pin khô có tốc độ nạp chậm, trong khi xe lại luôn ở chế độ quá độ với thời 

gian ngắn nên nếu nguồn nạp không có khả năng đáp ứng thì năng lượng lại bị 

chuyển thành tiêu hao nhiệt ma sát. 

 
Hình 1.4: Kết cấu động cơ hybrid hỗn hợp. 

- Nghiên cứu vấn đề đo đạc tín hiệu để phối hợp điều khiển tỉ số phân 

công suất RPS giữa hai động cơ. 

- Nghiên cứu xây dựng thuật toán tối ưu cho việc điều chế tỉ số RPS, 

đây là phần quan trọng nhất của đề tài này. 

1.1.4 Tính mới trong đề tài nghiên cứu 

- Đưa ra mô hình động lực học đầy đủ cuả đối tượng PSH làm cơ sở 

cho quá trình xây dựng mô hình mô phỏng. 

- Nghiên cứu xây dựng thuật toán tối ưu điều khiển tỉ số RPS để nâng 

cao chất lượng điều khiển quá trình chuyển động của xe PSH. 
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- Nghiên cứu mô hình bài toán hàm mục tiêu tối ưu quá trình điều 

khiển để cực tiểu tiêu hao nhiên liệu. 

- Nghiên cứu phát triển thiết bị charge nhanh kết hợp với acqui trong 

PSH để khai thác năng lượng quá độ. 

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU 

2.1.1 Đặc tính công suất 

Để khảo sát đặc tính công suất, ta bắt đầu từ chu trình công tác p-V, hay 

đồ thị công, là biểu đồ quan hệ áp suất – thể tích của buồng đốt động cơ. Trong 

đó, ĐCT ứng với thể tích nhỏ nhất và ĐCD ứng với thể tích lớn nhất. 

Ta có áp suất chỉ thị trung bình được xác định: 

i k

F
p m

L
       (2.1) 

Trong đó: 

- F là diện tích của đồ thị công, hay đồ thị chỉ thị (mm
2
). 

- L là chiều dài của đồ thị công (mm) 

- mk là hệ số tỉ lệ xích đồ thị (N/m
2
/mm) 

- pi là áp suất chỉ thị trung bình (N/m
2
) 

Công chỉ thị do khí cháy được sau một chu trình làm việc: 

hii VpS .        (2.2) 

Với Vh là thể tích làm việc của xi-lanh. Từ đó ta có công suất của xi-

lanh trong một khoảng thời gian định mức: 

2

60 30

i h i h

i

pV n pV n
P       (2.3) 

Trong đó : 

- n: số vòng quay của động cơ, : số chu kỳ của động cơ, ở đây  = 4. 

Công suất yêu cầu cho hệ thống được mô tả 
3

w 0 2

(1) (4)(2) (3)

sin cos
a a

P mvv mvg c mvg c v   (2.5) 

Với m là khối lượng xe, v là vận tốc xe, ga là gia tốc trọng trường, c0 là 

hệ số cản quay, c2 là hệ số cản không khí. (1) đặc trưng cho công suất quán tính, 
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(2) đặc trưng cho công suất thắng trọng lực, (3) đặc trưng cho tổn thất quay do 

cản lốp, (4) đặc trưng cho công suất cản không khí. 

Đồ thị quan hệ công suất, mômen xoắn T với tốc độ  sẽ có dạng như 

hình 2.7. 

 
Hình 2.7: Đặc tính P, T thực tế. 

Đồ thị cho thấy trong phạm vi tốc độ thấp đến trung bình(4000v/ph), 

công suất P chỉ thị Pi tỉ lệ với tốc độ, còn Pb là công suất phanh và Pf là công 

suất ma sát.  

 
Hình 2.8: Đặc tính tiêu hao nhiên liệu và tối ưu của loại động cơ 60HP 

Riêng đối với động cơ điện, đặc tính thực tế của động cơ kích từ nối tiếp 

lại có dạng như hình 2.9.  
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Hình 2.9: Biểu đố mô tả thông số động cơ điện kéo. 

2.1.2 Đặc tính mômen 

Trong xe hơi nói chung, mômen được gọi là mômen xoắn, là đại lượng 

đặc trưng cho sức kéo của xe. Xe có mômen xoắn càng lớn thì kéo được tải 

trọng càng lớn. Về định nghĩa, mômen xoắn tỉ lệ với công suất và tỉ lệ nghịch 

với tốc độ: 

n

P
kT T

       (2.6) 

Trong đó, kT là hệ số đặc trưng cho giá trị hiệu dụng sử dụng công suất 

của động cơ. 

2.1.3 Đặc tính cơ 

Đặc tính cơ của xe thể hiện mối quan hệ giữa mômen xoắn với tốc độ.  

n

i

riFF
dt

dV
M

1

      (2.10) 

 
Hình 2.13: Mô tả phần bù hybrid 
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Trong đó M là tổng khối lượng xe, V là vận tốc dài của xe, F  là lực 

kéo sinh ra bởi tổng công suất động cơ, các lực thành phần Fri là các trở lực, 

bao gồm: trở lực 4 bánh xe, trở lực chuyển động xe, trở lực phân nhánh 

 

2.2 Ảnh hưởng phối hợp đặc tính cơ lên động cơ 

2.2.1 Động lực học của xe hybrid 

Xem xe ôtô như một hệ chất điểm, mỗi bộ phận xe là một chất điểm 

chuyển động tương đối trong không gian hệ trục tọa độ OXYZ như hình 2.14.   

 
Hình 2.14: Mô hình xác định động lực học xe HEV. 

 Các chứng minh xây dựng phương trình động lực học chi tiết của xe được 

thể hiện đầy đủ trong phụ lục 1. 

2.2.2 Ảnh hưởng biến đổi công suất 

 

 
Hình 2.11. Mô tả các tham số động cơ 

Trong các tham số của động cơ, quan trọng nhất là công suất, mômen, 

áp suất chỉ thị trung bình. Đối với động cơ 4S, công suất còn có thể viết ở dạng: 
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R

aiHVdvf

n

AFQNV
P

)/(
     (2.12) 

Và mômen có dạng: 

4

)/( AFQNV
T

aiHVdvf  

Dựa trên các tham số thực nghiệm kết hợp với mô tả trên, ta vẽ được 

các đặc tính tham số trên một hệ đồ thị như hình 2.11.[1] 

2.2.3 Ảnh hưởng tiêu hao nhiên liệu 

Khi xe đã chuyển động, công suất trên đầu ra động cơ tạo ra lực luôn 

cân bằng với tổng trở lực[1]: 

dt

dV
MFFF

V
P vgf

t

e
     (2.15) 

Phương trình này cũng có thể viết thành dạng[1]: 

)(sin
2

1
cos

1000

2 kW
dt

dV
MgMVACgfM

V
P vvfDarv

t

e

 (2.16) 

Tốc độ động cơ có quan hệ với tốc độ xe và hộp số: 

d

og

e
r

iVi
N

30
       (2.17) 

Từ đó xác định được lượng nhiên liệu đã tiêu hao trung bình theo vận 

tốc, công suất và suất tiêu hao: 

)/(
1000

hl
gP

Q
f

ee
fr

      (2.18) 

Tổng lượng nhiên liệu tiêu hao cho một quãng đường S với vận tốc 

trung bình V được xác định: 

V

SgP
Q

f

ee
s

1000
       (2.19) 
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Nếu không sử dụng vận tốc trung bình mà dùng vận tốc theo từng 

khoảng chuyển động thì ta có thể viết: 

i

n

i fi

eiei
tc t

gP
Q

1 1000
      (2.20) 

Hoặc nếu coi vận tốc biến thiên liên tục thì: 

0 0

( ) ( )
( )

1000 ( )

T T

e e

t f

f

P t g t
Q dt P t dt

t
    (2.21) 

Trong đó T là khoảng thời gian nổ máy của xe.  

Với định nghĩa về công suất, cho thấy có thể giảm tổn thất nhiên liệu 

bằng một số cách: 

- Tìm cách giảm công suất tích lũy yêu cầu, nhìn vào biểu thức () có thể 

thấy công suất quán tính, trọng lực đều có thể dương hoặc âm. Khi công suất âm 

thì cần phải có thiết bị trữ năng lượng, sau đó lại xả ra khi cần thêm công suất 

dương. Đó chính là một cách để chế tạo xe hybrid. 

- Cách khác là tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu. Trong xe HEV, có thể 

mô tả công suất gồm 3 thành phần: 

w
,

P m k
P P P P        (2.23) 

Trong đó, PP là công suất đầu ra sơ cấp do nhiên liệu cháy tạo nên, Pm là 

công suất hệ thống lai bao gồm máy phát và động cơ điện luân chuyển lưu trữ 

và Pk là công suất phanh hãm. 

Nhìn vào đồ thị ta thấy mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ tối ưu ở 

một vùng rất nhỏ, nằm giữa khoảng tốc độ làm việc, tương ứng với mômen cực 

đại.  

Ta định nghĩa hệ số chia công suất điện cơ: 

1 ,mP P

s

P m r r

PP P
r

P P P P
      (2.24) 

Hệ số này đánh giá khả năng hoạt động của phần công suất điện so với 

công suất cơ. Khoảng giới hạn của rs là 0  rs  1. Khi rs = 1 là chỉ dùng mỗi 

công suất cơ như xe thông thường, còn rs = 0 là loại xe điện EV. 
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Rõ ràng ta thấy công suất thiết kế của xe luôn đảm bảo: 

.max(T ( ))
P S P

P P P      (2.25) 

Trong đó PP là phần công suất kéo và PS là phần công suất lưu trữ. Hơn 

nữa, ta không xét trường hợp xe tự chạy quán tính khi không có vận tốc ban đầu, 

nên P   0. TP( ) là công suất động cơ ICE. Vị trí tốc độ tối ưu nhận được bằng 

cách giải cực trị: 

min ( )
f

P dt        (2.26) 

Đặt: 

,0 ,1
( ) ( )

f p S p S P
P P P P       (2.27) 

Vì PP là công suất sinh ra của động cơ đốt trong sơ cấp, nên hai hệ số  

có thể dương hoặc âm. Như vậy: 

min max
( )

P S P P
P P P P       (2.28) 

với: 

,0

min

,1

( )
( )

( )

p S

P S

p S

P
P P

P
      (2.29) 

Vậy công suất lưu trữ trong pin hay ắc qui: 

m,1 ,1
min( , / )

bat m m m
P P P       (2.30) 

và công suất động cơ điện: 

m,1 ,1
max( , / )

m bat bat m
P P P      (2.31) 

với các trọng số m,1
+
>1 và m,1

-
>1. 
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Hàm mục tiêu trở thành: 

min ( )
m

f m
P

P P dt        (2.32) 

Chương 3.ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC 

BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ BIẾN ĐỔI 

3.1. Đặc tính động cơ điện một chiều 

 3.1.1 Đặc tính tĩnh và đặc tính trạng thái 

Quan hệ giữa momen M và tốc độ n thông qua công suất như sau: 
2 2. .u u u u u u

m k m k m k m k

U i R i U i R i U RP
n i

M M k i k i k k
 (3.10) 

Phương trình (3.10) gọi là đặc tính cơ điện của động cơ. Nếu thay I 

bằng M trong (3.9) thì ta sẽ có: 

2

u u u u u u

m k m k m k m k m k m k m k

U R U R U RM
n i M

k k k k k k k
 (3.11) 

 3.1.2 Mô hình hóa và đặc tính động. 

MĐMC hoạt động có thể hai chế độ nên trong mỗi chế độ, nó được mô 

tả bằng các hệ phương trình khác nhau: 

* Trong chế độ động cơ: 

Phương trình cơ bản của động cơ một chiều có dạng: 

1 1

n m
kl

u u u e k ei ki el

i l

ddi
U L R i k n k n k

dt dt
  (3.12) 

1 1

pr

cq k

q k

dn
M J M a n dt

dt
    (3.13) 

* Trong chế độ máy phát 

Trong chế độ này ta chỉ quan tâm đến phần công suất điện để sạc cho 

pin nên chỉ dùng phương trình cân bằng điện cho MĐMC, mô tả như sau: 

1 1

n m
kl

f e k ei ki el u u

i l

d di
U k n k n k L R i

dt dt
  (3.14) 

 3.3. Các bộ biến đổi một chiều 



25 

 

Các bộ biến đổi một chiều (BBĐMC) dùng để thay đổi thông số nguồn 

cho các thiết bị làm việc với năng lượng một chiều. Khi chuyển đổi từ một 

nguồn bất kỳ sang dạng một chiều, nói chung là dạng sóng không thể phẳng 

tuyệt đối. Do vậy về hình thức, ta luôn mô tả dòng điện và điện áp dưới dạng 

trung bình và chuỗi sóng hài: 
2

1
2 1

1
( )

t

d

t

I i t dt
t t

      (3.15) 

2

1
2 1

1
u( )

t

d

t

U t dt
t t

      (3.16) 

 3.3.1 Bộ điều áp  

Đó là bộ điều áp sử dụng rất rộng rãi trong mạch một chiều. Về lý 

thuyết, các bộ điều áp có thể làm việc ở chế độ liên tục hoặc gián đoạn.  

 
Hình 3.12: Mô tả một bộ băm điện áp nối tiếp 

Trong đó các Thyristor Tp và Ta thay nhau mở, về công suất, dòng điện 

chạy qua Tp phải lớn hơn Ta. 

2Tp TaI I        (3.25) 

Cũng có thể điều chỉnh dòng tự cảm trong trường hợp động cơ công 

suất quá lớn bằng mạch băm song song kết hợp với bộ băm nối tiếp, ta có bộ 

băm điện áp kép như hình 3.13: 

 3.3.2 Bộ điều áp thuận nghịch 

Về bản chất, đó là hai bộ điều áp mắc song song ngược để thực hiện 

chức năng Máy pháy - Động cơ trên một MĐMC. Nguyên lý như hình: 
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Hình 3.14: Mô tả bộ biến đổi thuận nghịch 

Trong đó dòng điện IM tương ứng với các van T1, T3 mở để hoạt động ở 

chế độ động cơ. Còn khi T2, T4 mở sẽ tương ứng với dòng If ở chế độ mát phát. 

Các tranzitor thường dùng MOSFET hoặc IGBT khi cần công suất lớn. Với 

những công suất rất lớn thì có thể dùng thyristor. 

 3.3.3 Bộ điều khiển dùng vi điều khiển 

Về phần cứng, bộ điều khiển bao gồm các khối: 

- Khối đầu vào Analog: dùng để thu thập số liệu từ những sensor 

- Khối đầu vào Digital: dùng để thu thập dữ liệu từ những sensor trạng 

thái và thiết bị số hóa khác. 

- Khối phối ghép đầu vào: dùng để làm bộ đệm dữ liệu và cách li với vi 

điều khiển nếu cần 

- Khối vi điều khiển: để xử lí dữ liệu bằng thuật toán đã lập. 

- Khối phối ghép đầu ra: dùng để làm tầng đệm đầu ra và cách li gữa 

mạch điều khiển và mạch động lực. 

- Khối nguồn cung cấp: cấp nguồn cho các vị trí nguồn khác nhau tương 

ứng của bản mạch. 

 * Thiết kế mạch VĐK 

Đề tài khai thác khả năng dùng chip ARM (Acorn RISC Machine), là 

một loại cấu trúc vi xử lý 32-bit kiểu RISC được sử dụng rộng rãi trong các thiết 

kế nhúng.    

Việc sử dụng các lệnh trong tập lệnh của ARM sẽ được thực hiện trong 

thuật toán điều khiển.  

3.4 Nguồn sạc một chiều 

 3.4.1 Ắc qui và pin Lithium-ion 

* Acquy axit 

Acquy là một dụng cụ điện dùng để biến đổi điện năng của dòng điện một 

chiều thành hóa năng (khi nạp điện) và ngược lại biến đổi hóa năng thành điện 
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năng (khi phóng điện). 

Tuy nhiên acquy lại không phát huy tốt trong xe HEV vì khối lượng lớn 

và chứa axit gây nguy hiểm khi đổ, thấm… 

Vì vậy trong xe HEV hiện nay người ta dùng pin Lithium-ion và đang 

tiến đến sử dụng siêu tụ với điện dung mong muốn từ 5000F đến 30000F cho xe 

du lịch 4 chỗ ngồi. 

* Pin Lithium-ion 

Pin Lithium-ion rất phổ biến trong thiết bị điện tử tiêu dùng. Chúng có 

một mật độ năng lượng cao, không có hiệu ứng nhớ, và chỉ tổn thất rất ít khi 

không sử dụng.  

Ba thành phần chức năng chính của một cell pin lithium-ion là điện cực 

dương và điện cực âm và môi trường phân cực. Nói chung, các điện cực âm của 

một tế bào lithium-ion thông thường được làm từ carbon. Các điện cực dương là 

một oxit kim loại, và chất điện phân là muối lithium trong một dung môi hữu 

cơ. Vai trò điện của các điện cực đảo ngược giữa cực dương và cực âm, tùy 

thuộc vào hướng của dòng chảy qua các cell.  

3.4.2 Nguồn sạc nhanh dùng tụ hóa dung lượng lớn 

 3.4.2.1 Đặc điểm 

Đặc điểm của xe HEV là tốc độ biến thiên nhanh. Do vậy để giảm hằng 

số thời gian, biện pháp đơn giản nhất là dùng tụ có dung lượng lớn. Ta có 

phương trình nạp tụ: 

1
. .m c bU R i i dt U

C
     (3.30) 

Từ đây ta có: 

1
. .m b ch cU U U R i i dt

C
    (3.31) 

Chuyển qua Laplace ta có: 

1
( ) .I(s) ( )ch cU s R I s

sC
     (3.32) 

( ) ( )1 1
( )

1 1

ch ch

c c

U s U s
I s

R sRC R Ts
    (3.33) 

Về quan hệ toán học, ta thấy ngay dòng sạc là hàm mũ theo thời gian: 
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/1 t Tch

c

U
i e

R
      (3.34) 

Tuy nhiên, trong quá trình nạp điện, điện áp của MĐMC lại biến đổi 

theo tốc độ xe, thông thường là giảm dần theo lực phanh Tb. Vì vậy: 

/( (t))
1 t Tb

c

f T
i e

R
      (3.35) 

3.4.2.2 Siêu tụ điện (Super Capacitor hay DLC - Double Layer 

Capacitor) 

 Trong DLC, ta đã biết quan hệ các thông số của tụ điện: 

0 s

S S Q
C

d d V
      (3.36) 

Trong đó, 0 là hằng số điện môi không gian cách điện, s là hằng số 

điện môi lớp cách điện, S là diện tích bản cực, Q là điện tích và V là hiệu điện 

thế của tụ điện. 

Năng lượng tích lũy tụ điện: 

21
W

2
DLC CV       (3.37) 

Công suất cực đại mà DLC có thể cung cấp được: 
2

P
4

DLC

ESR

V

R
       (3.38) 

Với RESR là điện trở mạch nối tiếp tương đương cả trong DLC lẫn mạch 

ngoài. 

Siêu tụ có nhược điểm là chịu quá áp rất kém nên phải bảo vệ quả áp rất 

chặt chẽ.  

Yêu cầu của DLC là không được để cho điện áp trên tụ nhỏ hơn mức tối 

thiểu (cut-off), thương là 2V. Do vậy thời gian lưu trữ (back-up) của DLC khi 

không phóng kể từ lúc nạp đầy được xác định theo: 

of..
t

DLC cut f

back up

L

V R i VC V
C

I i i
   (3.39) 

Trong đó: 
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- tback-up là thời gian dự trữ, - V là điện áp hiện dùng, - Vcutoff là điện áp 

tối thiểu, - RDLC là điện trở trong tại 1kHz, - i là dòng điện khi back-up, - iL là 

dòng điện rò rỉ. 

Vấn đề siêu tụ còn đang rất mở (open) để nghiên cứu. Vì vậy những 

thông tin về thiết bị này còn được bổ sung cập nhật liên tục trong các nghiên 

cứu tiếp. 

3.4.2.3 Nguồn bảo vệ tụ 

Do cần bảo vệ quá điện áp chặt chẽ nên DLC cần có mạch bảo vệ chống 

quá áp và quá dòng. Mô hình bảo vệ được thiết kế như hình: 

 
Hình 3.31: Sơ đồ điều khiển DLC 

Trong đó 2 bộ điều khiển nạp và phóng có nhiệm vụ điều chỉnh dòng 

nạp và bảo vệ quá điện áp cho DLC, còn bộ nạp thứ cấp có nhiệm vụ chuyển 

tiếp quá trình nạp nhanh thành quá trình nạp chậm sang pin cho xe. 

3.4.2.4 Mạch điều khiển trợ giúp nạp - phóng nhanh trong tụ 

Mạch trợ giúp điều khiển nạp và phóng thức chất là khâu bù quán tính 

trong hệ thống điều khiển nap và phóng. Do vậy nó thường có cấu trúc khâu vi 

phân bậc 1, với hàm truyền như sau: 

( ) 1dG s k T s       (3.40) 

Với Td là hàng số quán tính lớn. Thực chất đây chính là bộ PD mắc 

trong mạch điều khiển. Cấu trúc các bộ PD đã được trình bày trong tài liệu về 

điều khiển tự động. 

3.4.7 Mạch điều khiển đệm giảm tốc độ tăng dòng  

Mạch đệm dòng thực chất là các khâu quán tính bậc 1 làm việc một 

phía. Với hàm truyển đạt: 

( )
1

ff

bff

ff

k
G s

T s
      (3.41) 
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 Muốn vậy cần có những khâu van một chiều (diode) để ngăn dòng chảy 

ngược, đồng thời để dễ dàng điều chỉnh hằng số quán tính của khâu đệm. 

3.4.3 Mạch bảo vệ hệ thống 

3.4.4 Mạch báo lỗi 

 

Phần 4. LÝ THUYẾT TỐI ƯU VÀ NGHIÊN CỨU PHỐI HỢP 

ĐẶC TÍNH 

4.1 Khái niệm phối hợp đặc tính 

- Đặc tính cơ: quan hệ cân bằng mômen, tốc độ. 

- Đặc tính cơ - điện: quan hệ cân bằng thông số cơ học như mômen, tốc 

độ với thông số điện như điện áp, dòng điện, từ thông, điện trở, điện cảm, góc 

pha… 

- Đặc tính điện: quan hệ cân bằng các thông số điện như công suất, điện 

áp, dòng điện, tần số, góc pha, bậc hài, thời gian… 

4.2 Lý thuyết tối ưu toàn phương 

4.3 Xây dựng mô hình tối ưu toàn phương của hệ truyền động 

Để xác định quan hệ giữa công suất với mômen xoắn của xe, ta dựa vào 

đặc tính quan hệ của các hãng xe cung cấp.  

 
 a) Thực tế    b) Lí tưởng 

Hình 4.2: Đặc tính công suất, mô men, tốc độ  

Nhìn vào hình 5, có thể thấy đặc tính lí tưởng khác xa đặc tính thực,với 

cách dùng tham số chung, ta có: 

bas;

;

.

T ic

eng

dm basic

P

c q q q
T

T q q

p T q

      (4.16) 
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Từ mô hình (4.16) ta xây dựng được mô hình toán học tương ứng như 

hình 4.3. 

 
Hình 4.3: Mô hình hóa xe HEV kiểu SPH 

Trong hình 4.3, R1 là bộ điều khiển công suất động cơ, R2 là bộ điều 

khiển công suất phanh hãm, R3 là bộ điều khiển sạc nguồn và máy phát, Td là 

lực đạp ga, Tbr là lực phanh, Thev là lực kéo tổng của xe, Tfr là tổng lực ma sát. 

Các mô hình đã được trình bày từ (2) đến (14). 

Ta đưa ra một số giả thiết: 

- Các bánh xe có độ đàn hồi như nhau trên mặt đường. 

- Lực tác động theo phương ngang, đồng nghĩa với công suất sử dụng để đưa xe 

chuyển động ngang so với tâm đường là ngẫu nhiên và không mô tả, chỉ coi 

như nhiễu công suất. 

- Kết cấu thân xe đối xứng, khi đó trọng tâm xe được coi như trùng với trục tâm 

xe. 

Khi đó mô hình động lực của xe được viết lại: 

( )( ) ( )( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

frS brP
p tp t p tp tp t

q t q t q t q t q t
   (4.17) 

Suất tiêu hao nhiên liệu được định nghĩa theo hình 3: 

2 2

1 1

( ) ( ), ( )

( ) ( ), ( ) ( , , )
t t

t t

f t g p t q t

F f t dt g p t q t dt F p q T
  (4.18) 

Trong đó T = t2 – t1 là khoảng thời gian đi trên quãng đường xác định. 

Để điều khiển theo đặc tính ở hình 4.2, mô hình điều khiển bám đặc tính 

tối ưu như hình 4.4. 
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Hình 4.4: Mô hình điều khiển bám đặc tính tối ưu 

Trong đó bộ điều khiển R2 chuyển đội vị trí bàn đạp phanh thành lực 

pha phân bố đều trên 4 bánh xe. R2 được mô tả như một khâu quán tính bậc 1: 

2
1

br

br

K
R

T s       (4.19) 

Thiết kế bộ điều khiển R1: nhiệm vụ của bộ điều khiển R1 là tạo tín hiệu 

để mở bướm ga tương ứng với bàn đạp ga ở vị trí 0% đến 100%. Quan hệ này 

theo thực nghiệm [4] được coi là tuyến tính. Do vậy R1 được chọn là bộ điều 

khiển PID bậc 1 với hàm truyền: 

1
i

P d

K
R K K s

s
      (4.20) 

Thiết kế bộ điều khiển R3: theo các công thức (4.19) và (4.20), ta có mô 

hình nạp nguồn và phát công suất ra motor điện: 

1

f g f g f eg m

b f f

m b l

u L i R i k q

T
u i i dt

C C

p u i p

     (4.21) 

Theo hình 3, dùng phần mềm nhận dạng đồ thị, ta xác định được quan 

hệ giữa công suất động cơ Popt với tốc độ động cơ q e như sau: 
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8 4 7 3

4 2

0,144.10 .q 118,936.10 .q

355,477.10 .q 72,784.q 45041

opt eng eng

eng eng

p
   (4.22) 

 Dựa vào (4.15), (4.20) và chế độ động bộ biến đổi của motor 

DC ta viết được phương trình mô tả trạng thái máy phát - động cơ như sau: 

( ). . .sgn( )e m m m bu k q q L i R i u u    (4.23) 

 Trong đó (ub - u)>0 sẽ tương ứng với chế độ động cơ điện và 

(ub - u)<0 tương ứng chế độ máy phát sạc cho pin. 

Mô hình trên hình 6 được chuyển về bộ điều khiển R3 sao cho sai lệch 

công suất đầu vào R3 cực tiểu.  

Vì điện áp trên bộ sạc và đầu cực motor (máy phát) khác nhau, đồng 

thời giá trị điện áp phụ tuộc vào dòng điện chạy qua bộ biến đổi như các phương 

trình (4.20, (4.21), (4.22). Nên việc điều khiển công suất chuyển về điều khiển 

dòng điện qua bộ biến đổi về cả độ lớn và hướng để bám đặc tính công suất bù 

tối ưu. 

Nếu giả thiết công suất nguồn lưu trữ không hạn chế, ta có định lý sau: 

Định lý 1: Nếu hệ (16), (20), (21) thỏa mãn các điều kiện: 

- p(t) = 0 \ dq/dt = 0 và p(t)  0 \ dq/dt  0. Nghĩa là không xét trường 

hợp xe nổ máy nhưng đứng yên. 

-  M > 0, pb(t) > 0 \ sup | pb(t)| > M, t > 0. Nghĩa là dung lượng của tụ 

và pin luôn có khả năng nạp hết năng lượng từ động cơ. 

- Động cơ và motor điện luôn hoạt động trong chế độ liên tục khi xe đang 

vận hành, nghĩa là ta không xét trường hợp động cơ chạy kiểu on/off. 

- Các lực ma sát, lực phanh, lực kéo là những đại lượng có giới hạn, trong 

đó lực phanh Tbr luôn nhỏ hơn lực kéo cực đại. Điều kiện này đưa ra để đảm bảo 

không có trường hợp xe chạy lùi khi phanh. 

Thì với luật điều khiển trong bộ điều khiển R3: 
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(4)

ops

(3)

ops ops ops

(4)

ops

1
sgn( ( ))

(1 ),

S P S opt

f f

t

T
T m

p p p R S e

Jq T
i

Q Jq T Q Jq T Jq T

Jq T

Ck e

 (4.24) 

với R3 là bộ điều khiển trượt biến đổi để đảm bảo cho hệ luôn bám pS 

vào pcom  = pP - popt. thì hệ thống bù công suất điện sẽ ổn định và luôn cân bằng 

công suất với động cơ diesel để hòa hợp tải. 

Chứng minh: 

Từ (20), (21) ta rút ra: 

ops

1

1 1

S f f

f g f eg m

g

f f f

T m

p Q Jq Q T

i u L i k q
R

T
Q i i dt

k C C

     (4.25) 

Từ (26) ta có: 

ops ops

ops ops

f f

S

f

Q Jq T Q Jq T
p

Q Jq T Jq T
   (4.26) 

Kí hiệu dòng điện i như sau: 

- trong chế độ động cơ: i = im 

- trong chế độ máy phát: i = if. 

Như vậy theo (4.24) thì có thể viết: 

/ .sgn( )m f bi i u u       (4.27) 

Từ  đó ta rút ra luật quan hệ giữa if với công suất pP như sau: 

ops ops ops

ops

1
S f f

f

p Q Jq T Q Jq T Jq T

Q
Jq T

  (4.28) 
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Biểu thức Qf trong (4.28) chính là nghiệm đúng của phương trình vi 

phân trong (4.26) với giả thiết điều kiện đầu bằng zero, nghĩa là quá trình 

chuyển đổi pha của dòng điện I sẽ đi qua điểm dừng. Điều này hoàn toàn hợp lý 

vì muốn đảo chiều dòng điện, cần đưa giá trị dòng hiện tại về zero, sau đó tránh 

vùng chết để khử dòng cân bằng, mới bắt đầu pha đảo chiều, để tránh trường 

hợp quá tải cho motor điện DC. 

Chọn mặt trượt: 

0 ( ) 0

P opt S com S

S e e e

e p p p p p     (4.29) 

 Trong đó pcom là thành phần công suất cần bù. Để cho tín hiệu sai lệch 

bám mặt trượt thì cần đảm bảo điều kiện trượt: 

 ( ). ( ) 0S e S e       (4.30) 

Điều kiện (4.27) tương đương với: 

 ( ). ( ) ;S e S e o     

 (4.31)Từ (29) ta sẽ có: 

 

( ) P opt S P opt S

P S P S opt

S e p p p p p p

p p p p R
   (4.32) 

 Kết hợp (4.24) và (4.25) có thể thấy thành phần pcom phụ thuộc tham số 

và tốc độ của xe, của động cơ. Vì ( ) 0S e e e nên S(e) = |S(e)|sgn(S(e)) nên 

điều kiện (4.28) có thể viết lại: 

( ). ( ) sgn ( ) ;S e S e S e o      (4.33) 

Thay (27) vào (32) rồi thay tiếp (32) vào (33), ta được: 

( ) .sgn ( ) .sgn ( ) ;
( )

S e S e S e o
S e

    (4.34) 

Do đó điều kiện (4.34) được thoả mãn, tức là hệ điều khiển motor thuận 

nghịch ổn định bền vững.  

Kết hợp (4.28) với phương trình (4.26), với qui ước (4.27), ta tìm ra luật 

điều khiển dòng điện như (4.25). 

Đó là điều phải chứng minh. 

Trên đây là bài toán bám đặc tính nhiên liệu tối ưu. Tuy nhiên đối với 

xa HEV, ngoài việc tối ưu nhiên nhiên liệu thì phải xét đến tối ưu quãng đường, 
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nghĩa là: cực tiểu nhiên liệu nhưng cực đại về quãng đường đi. Như vậy ta sẽ 

xây dựng hai hàm mục tiêu: 
2

1

1

1min ( ),
t

t

J h q t t dt       (4.35) 

2 2

1 1
2min ( ) ( ), ( )

t t

t t
J f t dt g p t q t dt     (4.36) 

và  

min 1 2min( )J J J       (4.37) 

Với J1 là hàm mục tiêu mô tả quãng đường đi. 

Xét hàm 
1 ( ),h q t t , để thỏa mãn điều kiện cực tiểu thì phải xét đến 

công điều khiển trong cả quá trình: 

1

( ). ( ). .
N

i i i tb
i

A t q t t l      (4.38) 

 

 
Hình 4.5 : Mô hình hóa trong Matlab Simulink 

Theo định luật bảo toàn năng lượng thì công dịch chuyển rõ ràng không 

đổi. Để cho quãng đường đi được cực đại, nghĩa là: 

1

( ). max
N

i i
i

l q t t , hay là: 

1

( ).
1

N
i i

i

q t t

l
       (4.39) 

thì có thể chọn luật điều khiển lực và mô men cực tiểu. Do đó hàm J1 

được chọn có dạng: 
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2

1
1

min
N

i
i

J       (4.40) 

Với I là các thành phần lực đã xác định trong phương trình động lực 

học chi tiết. 

Một cách thuần túy toán học, ta có thể viết: 

2 2

1 1

1
( ). ( ). ( ). ( ).

4

N N

i i i i i i i i i
i i

A t q t t q t t q t t  (4.41) 

Nhìn vào trong hình .. ta thấy nếu vận hành theo hộp số thì khi số thấp, 

tiêu hao nhiên liệu tăng nhanh theo tốc độ. Do vậy trong trường hợp xe HEV, ta 

chỉ xét một giá trị hộp số cao cho dễ so sánh. Như vậy ở tốc độ thấp, xe được 

quan niệm sử dụng động cơ điện để khởi động (bằng cách tận dụng momen kéo 

lớn của động cơ DC) và tăng tốc, sau khi chuyển sang công suất cơ – điện cân 

bằng: 

1 1

m n

ek ml
k l

P P       (4.42) 

Thì xe chuyển sang khởi động động cơ xăng và chuyển chế độ. 

 
Hình 4.6: Cấu trúc bộ điều khiển R3 
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Hình 4.7: Công suất động cơ bám công suất tối uu khi góc mở ga 30% 

Không hạn chế giá trị tăng công suất, ta có kết quả thay đổi công suât sai 

lệch tối ưu như hình 4. 

 
Hình 4.9: Sai lệch công suất khi góc mở ga 30% 

Xác định hàm mục tiêu J2. Mục đích của bộ điều khiển công suất là đặc tính 

công suất cơ bám theo đặc tính tối ưu như hình c. Do vậy trong J2, ta sẽ xây 

dựng hàm ( ), ( )g p t q t  ở dạng toàn phương: 

2 2

1

( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i i

np

i opt i opt
i

g p t q t p t p t q t q t   

   (4.43)  

Cuối cùng ta có: 
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2

1

2 2
2

min
1 1

min ( ) ( ) ( ) ( )
i i

t npN

i i opt i opt
i it

J p t p t q t q t dt  

   (4.44) 

4.5 Mô phỏng hệ thống điều khiển trong một số trường hợp hoạt 

động cơ bản 

Trên hình 4.14 mô tả biến thiên công suất động cơ 4S khi di chuyển trên 

đường có thay đổi công suất liên tục do phanh, ma sát. Biểu đồ cho thấy khi xe 

chạy đều thì công suất dao động xung quanh vùng giá trị trung bình với thiết kế 

định mức cho động cơ. 

 

 
Hình 4.14. Kết quả mô phỏng công suất động cơ 

 
Hình 4.15. Kết quả mô phỏng công suất tổng  

 Do tải trọng xe và sự liên kết mặt đường, nên công suất tổng yêu cầu 

trong thời gian mô phỏng sẽ lớn hơn công suất định mức của động cơ. Vì vậy so 

với đặc tính công suất tối ưu thì nó sẽ dư ra một phần như hình 4.17.  
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Hình 4.17. Kết quả mô phỏng công suất bù bám tối ưu. 

Những kết quả mô phỏng này là bước đầu thể hiện sự phù hợp của kết 

quả nghiên cứu để triển khai vào thực nghiệm cho các nghiên cứu tiếp theo sau 

này. Do sự giới hạn thời gian của đề tài và điều kiện hiện nay của mô hình thực 

nghiệm tại ĐHBK, chưa cho phép lấy đủ đặc tính thực tế để đưa vào kiểm 

chứng trong mô hình lý thuyết. Tuy nhiên, các kết quả lý thuyết sẽ là nền tảng 

để tiến hành xây dựng hoàn chỉnh mô hình thực nghiệm. 




