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Tóm tắt: 
 

Vấn đề rung động và tiếng ồn trên xe buýt là tiêu chí quan trọng cần cải thiện nhằm đảm bảo sự 
thoải mái và an toàn cho hành khách. Trong kết cấu xe buýt, khung xương xe là bộ phận truyền 
rung động từ nguồn kích thích như động cơ, mặt đường… đến vị trí ghế hành khách. Tối ưu hóa độ 
cứng khung xương xe là giải pháp hiệu quả nhằm giảm rung động trên xe tạo sự thoải mái cho 
hành khách. Bài báo đề xuất mô hình mô phỏng rung động kết cấu khung xe buýt B45, sử dụng 
phần mềm Hyperworks. Trên cơ sở phân tích kết quả tính toán rung động, tác giả lựa chọn kết cấu 
khung xe tối ưu, thay đổi độ cứng khung xương xe, giảm thiểu rung động ghế hành khách, đáp ứng 
mức cao nhất về sự thoải mái theo tiêu chuẩn ISO Human Body Vibration (ISO 2631-1). Kết quả 
rung động trước và sau khi tối ưu kết cấu khung xe được kiểm chứng bằng đo đạc thực nghiệm về 
rung động tại các vị trí khác nhau trên ghế hành khách.   
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Abstract:  
 

Vibration and noise on buses are important criteria that need improving in order to ensure 
comfort and safety for passengers. In a bus structure, the vehicle frame plays a major role in 
transmitting vibrations from stimulating sources such as engines, road surface,.. to passenger 
seats. Optimizing bus frame stiffness is an effective solution to reduce vehicle vibration, 
creating comfort for passengers. This article deals with a simulation model of a B45 bus 
structural frame via the use of Hyperworks software. Based on the analysis of vibration 
results, the authors chose the optimum bus frame structure, changed the stiffness of the 
vehicle frame, thereby minimizing passenger seat vibration and meeting maximum comfort 
according to ISO Human Body Vibration standards (ISO 2631-1). Vibration results of the bus 
structural frame before and after optimization have been verified by experimental 
measurements of vibration at various positions of passenger seats.    
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