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I. Phương tiện giao thông và ô nhiễm không khí

Thách thức ô nhiễm không khí toàn cầu
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I. Phương tiện giao thông và ô nhiễm không khí

❑ Giao thông vận tải là lĩnh vực duy nhất có lượng phát thải khí nhà kính tăng trong ba thập kỷ

qua, tăng 33,5% từ năm 1990 đến năm 2019.

❑ EU đặt mục tiêu giảm 90% lượng phát thải khí nhà kính từ giao thông vận tải vào năm 2050, so 

với năm 1990. 

Thách thức ô nhiễm không khí toàn cầu



HàngKhông 4,7%

Đườngbộnội

đô23,4%

Côngnghiêp

25,0%

Đườngbộ liên

tỉnh23,9%

Nănglượng1,6%

Đườngbiển

16,4%

47 % khí NOx từ giao thông

đường bộ

Phát thải khí NOx
:

Các nguồn phát thải ở Barcelona

Khai khoáng

7,5%
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tỉnh 27,2%

Đườngbộnội

đô 17,9%
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5,0%

HàngKhông1,5%

Đường

biển

22,5%

Năng lượng

0,4%

Côngnghiêp

21,5%

Sinh hoạt

1,5%

Phát thải PM10 đường bộ chiếm 45

%

Phát thải PM10
:

I. Phương tiện giao thông và ô nhiễm không khí

Nguồn: “CleanAir on the spot: Regional Challenges and Solutions”



Phương tiện giao
thông và ô nhiễm
không khí
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• Chỉ có 3 vùng lãnh thổ đạt được khuyến cáo
WHO

(Nguồn: (1) Báo cáo chất lượng không khí thế giới năm 2021, IQAir, Thụy Sĩ); 

I. Phương tiện giao thông và ô nhiễm không khí



I. Phương tiện giao thông và ô nhiễm không khí
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The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport | READ online (oecd-ilibrary.org)

Số người chết liên quan đến bụi mịn

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-pollution_9789264210448-en#page1


Ô nhiễm không
khí tại Việt Nam

• Hầu hết các thành phố lớn của Việt Nam đã đang đối mặt
với ONKK

• Nồng độ PM2.5 trung bình năm của Việt Nam

• ~24,7 g/m3, cao gấp 5 lần so với khuyến cáo của WHO

• Đứng thứ 36 trên thế giới, Hà Nội đứng thứ 15 (1)

• GTVT là một trong những nguyên nhân chính

• Số lượng PTCGĐB tăng nhanh: ~ 13,7%/năm với xe ô tô

• ~ 9%/năm với xe gắn máy

• Phát thải GHGs từ GTVT chiếm tỉ lệ cao(3):                           

• ~ 35 triệu tấn CO2 (Đường bộ ~30 triệu tấn CO2 Năm
2016)

• ~ 89,1 triệu tấn CO2e (dự báo năm 2030)
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(Nguồn: (1) Báo cáo chất lượng không khí thế giới năm 2021, IQAir, Thụy Sĩ); (2) Niên giám thống kê vận tải
và Logistics 2018, TDSI); (3) theo báo cáo của GIZ/WB)

I. Phương tiện giao thông và ô nhiễm không khí



II. Phân loại xe điện/hybrid
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II. Phân loại xe điện/hybrid

Hiệu suất năng lượng: Chu trình thành phố, động cơ 3000 CC

Engine Loss
76%

Engine

Standby
8%

Driveline
Losses

3%

Driveline

Aero
3%

Rolling
4%

Braking
6%

Fuel Tank
100%

16% 13%

POWERTRAIN VEHICLE-Related

Xe động cơ đốt trong cần 

có hộp số
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II. Phân loại xe điện/hybrid

Hiệu suất năng lượng: Chu trình cao tốc, động cơ 3000 CC

Engine Loss
77%

Engine

Standby
0%

Driveline
Losses

4%

Driveline

Aero
10%

Rolling
7%

Braking
2%

Fuel Tank:
100%

23% 19%

POWERTRAIN
VEHICLE-Related

Hiệu suất xe động cơ đốt 

trong thấp



II. Phân loại xe điện/hybrid
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Motor Loss
10%

Motor

Driveline
Losses

14%

Driveline

Aero
29%

Rolling
35%

Braking
11%

Batteries
100%

90% 76%

POWERTRAIN VEHICLE-Related

Xe điện không cần có hộp số và có hiệu 

suất cao và phanh tái tạo

Hiệu suất năng lượng: Chu trình nội đô, xe điện



II. Phân loại xe điện/hybrid

13

Generation
33%

Transmission
94%

Plug-to-Wheels
76%

Refining
82%

Transmission
98%

Pump-to-Wheels
16%

23%

13%

31%

80%

Mine-to-Tank Tank-to-Wheels

31% 76% = 23%

80% 16% = 13%



II. Phân loại xe điện/hybrid
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Fuel

Engine

HYBRID

Hybrid vehicle (HEV)

Electric vehicles 

(EV)

Fuel cell EV (FCV)

automobile

Alternative fuel V

Biofuels

Trolleybus-Italy Trolleybus-Switzerland

H2

H2 ICEV(HICEV)

KTX bullet train - Korea

Train and trolleybus are not self-propelled  vehicles.

KTX bullet train - Korea

1

❑Các loại phương tiện/nguồn

động lực

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Luzern_Swisstrolley.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Filobus_Genova_XXsett.JPG
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❑ Phân loại ô tô điện/hybrid

II. Phân loại xe điện/hybrid

HEV 
(Hybrid Electric Vehicle)

PHEV
(Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle)

BEV
(Battery Electric 

Vehicle)

Fuel cell

H2 tank

FC
(Fuel Cell Vehicle)



16

II. Phân loại xe điện/hybrid

❑ Ô tô hybrid (HEV)



17

❑ Xe sử dụng pin nhiên liệu FC

• Pin nhiên liệu có lõi làm bằng một màng nhựa dẫn proton (PEM = Proton Exchange 

Membrane = màng trao đổi proton). 

• Việc tạo ra năng lượng điện được thực hiện trong pin nhiên liệu nhờ khí hydro. Năng 

lượng điện lưu trữ trong ắc quy hoặc cung cấp cho động cơ điện.

II. Phân loại xe điện/hybrid
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❑ Một số mẫu xe trên thế giới

II. Phân loại xe điện/hybrid

Hybrid car – Toyota Prius (Source: 

Toyota Media)

Plug-in hybrid car – VW Golf GTE (Source: 

Volkswagen)

Electric motorcycle (Yamaha)
Pure electric car – Nissan Leaf 

(Source: Nissan) 
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❑ Một số mẫu xe trên thế giới

II. Phân loại xe điện/hybrid

Electric motorcycle (Yamaha)

Commercial hybrid truck

Passenger bus using electric 

power from a hydrogen fuel cell
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❑ Một số mẫu xe Việt Nam

II. Phân loại xe điện/hybrid

Xe bus điện Vinbus

Xe máy điện Dat Bike
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III. Ô tô Hybrid

❑ Ô tô hybrid (HEV), sử dụng hai nguồn động lực, gồm:

Động cơ đốt trong (ICE) và động cơ điện
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❑ Phân loại xe hybrid

III. Ô tô Hybrid

• Có nhiều cách thức phân loại khác nhau, trong đó điển hình là phân loại theo

cách thức phối hợp hai nguồn động lực

S/S

MH

HEV

PHEV

• Start/stop system

• Mild hybrid

• Strong hybrid

• Plug-in hybrid
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❑ Phân loại xe hybrid

III. Ô tô Hybrid

• Xe Strong hybrid (full hybrid) là loại xe hybrid có động cơ điện và động cơ đốt trong 

có thể hoạt động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau tuỳ từng điều kiện vận hành. 

• Pin động cơ điện có thể tự sạc bằng năng lượng cung cấp từ động cơ đốt trong.

Strong hybrid 
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- Phân loại xe hybrid

III. Ô tô Hybrid

• Mild hybrid electric vehicle – MHEV (xe lai nhẹ) là loại xe hybrid có động cơ điện và 

động cơ đốt nhưng động cơ điện không thể hoạt động riêng lẻ. 

• Ở loại xe này, động cơ điện chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho động cơ đốt trong, không thể 

vận hành độc lập như full hybrid.

Mild hybrid 
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- Phân loại xe hybrid

III. Ô tô Hybrid

• Xe plug-in hybrid hoạt động tương tự như xe full hybrid. 

• Tuy nhiên quãng đường di chuyển của động cơ điện sẽ dài hơn do dung lượng pin lớn 

hơn. 

• Xe plug-in hybrid có thể hoạt động hoàn toàn bằng điện mà không cần dùng đến ICE.

Plug-in hybrid 
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❑ Chế độ vận hành của xe hybrid

III. Ô tô Hybrid

(Nguồn: Electric and Hybrid Vehicles, Tom Denton)
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❑ Chế độ vận hành của xe hybrid

III. Ô tô Hybrid

(Nguồn: Electric and Hybrid Vehicles, Tom Denton)
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❑ Các cấu hình ô tô hybrid

III. Ô tô Hybrid

Hybrid song song Hybrid nối tiếp Phối hợp công suất
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❑ Các cấu hình ô tô hybrid

III. Ô tô Hybrid

Hybrid song song 1 ly hợp:1. ICE; 2, 

Thùng nhiên liệu; 3, Động cơ điện tích hợp

chức năng máy phát (IMG); 4, Hệ truyền

động; 5, inverter; 6, Pin; 7, Ly hợp

Hybrid song song 2 ly hợp: 1, ICE; 2, 

Thùng nhiên liệu; 3, Động cơ điện tích

hợp chức năng máy phát (IMG); 

4, inverter; 5, Pin; 6, Hệ truyền động; 7, 

Ly hợp 1st; 8, Ly hợp 2nd

❖ Dòng năng lượng trên ô tô

hybrid song song

- Dòng năng lượng truyền tới bánh xe chủ động đi 

song song từ ĐCĐ và ĐCĐT

- ĐCĐT đóng vai trò là nguồn năng lượng truyền 

moment chính còn motor điện chỉ đóng vai trò trợ 

giúp khi tăng tốc hoặc vượt dốc.

- Không cần dùng máy phát điện riêng do ĐCĐ có thể

giao hoán công năng

❖ Ưu điểm:
- Công suất của xe sẽ cao hơn do sử dụng cả hai nguồn

năng lượng.

- ĐCĐ có công suất nhỏ hơn nên dung lượng bình ắc

quy nhỏ và gọn nhẹ

❖ Nhược điểm:
- Động cơ điện cũng như bộ phận điều khiển motor điện

có kết cấu phức tạp.

- Kinh tế nhiên liệu không cao và ô nhiễm môi trường…
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❑ Các cấu hình ô tô hybrid

III. Ô tô Hybrid

Hybrid nối tiếp: 1, ICE; 2, Thùng nhiên liệu; 3, 

Máy phát; 4, Động cơ; 5, inverter; 6, Pin

❑ Dòng năng lượng trên ô tô hybrid

nối tiếp

• Dòng điện sinh ra chia làm hai phần, một để 

nạp ắc quy và một sẽ dùng chạy động cơ 

điện. 

• Động cơ điện ở đây còn có vai trò như một 

máy phát điện (tái sinh năng lượng) khi xe 

xuống dốc và thực hiện quá trình phanh.

Ưu điểm:

- ĐCĐT có thể chọn ở chế độ hoạt động tối ưu, phù hợp với các loại ôtô.

- ĐCĐT chỉ hoạt động nếu xe chạy đường dài quá quãng đường đã quy

định dùng cho ắc quy.

Nhược điểm:

- Kích thước và dung tích ắc quy lớn hơn so với tổ hợp ghép song song
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❑ Các cấu hình ô tô hybrid

III. Ô tô Hybrid

Power-split hybrid (single mode concept): 1, 

engine; 2, fuel tank; 3, planetary gear set; 4, 

motor; 5, inverter; 6, battery; 7, generator

Power-split hybrid (Source: Toyota)

➢ Ngoài ICE, hệ truyền động hybrid phân chia 

năng lượng còn có động cơ điện/máy phát điện. 

➢ Lực đẩy được cung cấp từ ICE và động cơ điện 

tới hộp số của xe thông qua một hệ bánh răng 

hành tinh (hộp phân chia). 

➢ Ngược lại với thiết kế hybrid song song, tổng 

công suất đầu ra riêng lẻ của hai loại động cơ do 

đó không hoàn toàn truyền ra bánh xe. 

➢ Một phần của đầu ra được tạo ra được sử dụng 

để dẫn động và phần khác được lưu trữ dưới 

dạng năng lượng điện trong pin cao áp.

❖ Dòng năng lượng trên ô tô hybrid

phân chia năng lượng (Power-split)



III. Ô tô Hybrid
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S¬ ®å dÉn ®éng

cña xe Toyota

hybrid (Phức hợp )



III. Ô tô Hybrid
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III. Ô tô Hybrid
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III. Ô tô Hybrid
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❑ Cấu trúc/layout ô tô hybrid

III. Ô tô Hybrid

Ví dụ cấu trúc ô tô hybrid kiểu song song:

1, ICE; 2, Ly hợp; 3, Động cơ điện; 4, Hệ truyền động; 5, Inverter 

và 6, Ắc quy
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❑ Hệ thống điều khiển xe hybrid

III. Ô tô Hybrid
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❑ Hệ thống giám sát quản lý pin BMS

III. Ô tô Hybrid

• BMS là thành phần cơ 

bản quan trọng trong hệ

thống. Có hai chức năng 

quan trọng chính của 

BMS là:

✓ Bảo vệ an toàn (chức năng 

quan trọng nhất) 

✓ và quản lý năng lượng.

Hệ thống BMS thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ sau:
1- Chức năng bảo vệ quá áp (OV) hoặc điện áp thấp (UV)

2- Chức năng bảo vệ nhiệt độ cao (OT) hoặc nhiệt độ thấp (UT)

3- Chức năng bảo vệ quá dòng (OC)

4- Chức năng bảo vệ ngắn mạch (SC)
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❑ Ưu điểm của ô tô hybrid

III. Ô tô Hybrid

1. Giảm tiêu hao nhiên liệu và khí nhà kính

2. Giảm các thành phần phát thải độc hại

3. Tăng công suất và mô men 

❖ So sánh đặc tính mô men 

kéo
1 – động cơ hybrid; 

2 – động cơ truyền thống (1600cc); 

3, động cơ truyền thống nhỏ gọn

(1200cc);

4 – động cơ điện (15 kW)

❖ So sánh phát thải và tiêu hao nhiên liệu

(Nguồn: Báo cáo dự án Toyota)
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❑ Ô tô sử dụng Động cơ điện (thuần điện)

IV. Cấu trúc xe thuần điện

Pin
Bộ chuyển

đổi nguồn
Mô tơ Truyền động Bánh xe
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❑ Ô tô sử dụng Động cơ điện

(thuần điện)

Pure electric car – Nissan Leaf 

(Source: Nissan) 

Động cơ điện (nguồn động lực của xe): Sử dụng năng lượng điện ắc quy chính, ĐC này

truyền chuyển động trục chủ động của xe. Một số loại xe sử dụng ĐC điện đồng thời là

máy phát điện để thực hiện tái sinh khi phanh.

Bộ sạc tích hợp: Tiếp nhận nguồn AC bên ngoài và chuyển thành nguồn DC để sạc ắc

quy chính. Có nhiệm vụ kiểm soát các đặc tính của ắc quy chính, như: điện áp; dòng

điện; nhiệt độ; trạng thái sạc.

Bộ điều khiển điện tử công suất: Nhiệm vụ là quản lý dòng năng lượng điện được cung

cấp bởi ắc quy chính, điều khiển tốc độ của ĐC điện kéo và mô-men kéo mà nó tạo ra.

Ắc quy (chính/phụ): Với xe điện, ắc quy phụ cung

cấp điện cho các thiết bị của xe (như xe thông

thường). Ắc quy chính sẽ cung cấp năng lượng điện

cho ĐC điện (nguồn động lực của xe).

Bộ chuyển đổi DC/DC: Nhiệm vụ chuyển đổi nguồn

DC điện áp cao hơn từ ắc quy chính thành nguồn DC

có điện áp thấp hơn để cấp cho các thiết bị của xe và

sạc ắc quy phụ.

IV. Cấu trúc xe thuần điện



42

❑ Đường truyền công suất xe thuần điện

Xe VW Golf-e layout (1 động cơ đặt trước và ắc quy đặt phía sau)

(Nguồn: Volkswagen Media)

IV. Cấu trúc xe thuần điện
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❑ Một số loại động cơ điện (mô tơ)

Cấu tạo mô tơ

(Source: Volkswagen Media)

Mô tơ tích hợp bánh đà của

động cơ ICE
Mô tơ tích hợp trên

bánh xe

IV. Cấu trúc xe thuần điện
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❑ Ô tô sử dụng Động cơ điện (thuần điện)

Khi sử dụng ô tô điện, hệ thống giao thông cần bố trí các trạm nạp điện

bổ sung cho ắc quy của xe. Với việc phát triển phương tiện giao thông

xe điện, các quy định kỹ thuật và an toàn cho các trạm nạp điện ắc quy

là một vấn đề rất quan trọng cần được quan tâm.

IV. Cấu trúc xe thuần điện
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❑ Ô tô sử dụng Động cơ điện (thuần điện)

❖ Các cấp độ sạc ô tô điện

3. Xe thuần điện

➢ Level 1 là tùy chọn sạc phổ biến, dùng nguồn điện

dân dụng 1 pha. 
o Điểm yếu của bộ sạc này là tốc độ sạc chậm. 

o Ví dụ, nếu sạc chiếc Ford Mustang Mach-E 2021 lắp gói 

pin 88 kWh với dòng điện 110-120 V thì mất 63 giờ đồng 

hồ để sạc đầy (Nguồn: Electrek)

➢ Level 2 nhanh hơn với điện áp tăng gấp đôi. 
o Những bộ sạc level 2 phổ biến ở các trạm sạc công cộng. 

o Nhiều nhà sản xuất ôtô điện đề nghị chủ xe lắp bộ sạc 

level 2 trong nhà hoặc garage nếu có thể. 

o Thời gian sạc đầy pin Mustang Mach-E chỉ mất 11,5 giờ

(Nguồn: Electrek)

➢ Level 3: Bộ sạc DC sử dụng nguồn cấp điện riêng, 

với dòng lớn hơn 480V và hơn 100A. 
o Bộ sạc nhanh DC có thể cung cấp 50-350 kW điện, một 

số nước ở châu Âu có thể lên 400 kW. 

o Bộ sạc level 3 có thể sạc xe điện trong vòng 20-30 phút. 

o Bộ sạc nhanh thường lắp đặt tại các trạm dừng nghỉ trên 

cao tốc, các trung tâm mua sắm.

1

2

3
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❑ Ô tô sử dụng Động cơ điện (thuần điện)

❖ Các chuẩn cổng sạc xe điện

IV. Cấu trúc xe thuần điện

Cổng sạc J1772 trên chiếc Nissan Leaf dành 

cho thị trường Mỹ (Nguồn: Nissan)

Chân sạc trên VF e34 tiêu chuẩn châu Âu CCS2 

với cổng DC và Type 2 với cổng AC.

(Nguồn: VinFast)
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❑ Ô tô sử dụng Động cơ điện (thuần điện)

❖ Công nghệ sạc không dây

3. Xe thuần điện

➢ Sạc không dây cho ô tô điện: tương

tự công nghệ sạc không dây điện

thoại thông minh nhưng không có

tiếp xúc vật lý giữa chiếc xe điện và

hệ thống sạc

➢ Sạc không dây cho ô tô điện hoạt

động bằng cách đặt xe điện trên một

tấm sạc, với khoảng cách giữa sạc

và đáy xe khoảng 15 – 16 cm.

➢ Nguồn điện được truyền không dây

từ trạm sạc đến bộ thu trên xe điện

và pin sẽ sạc chậm theo thời gian.
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❑ Những thành phần chính trên xe

V. Những thành phần chính trên ô tô điện
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❑ Những thành phần chính trên xe

V. Những thành phần chính trên ô tô điện

❖ Động cơ điện:

• Sử dụng năng lượng từ bộ nguồn ắc 

qui, motor này dẫn động các bánh xe.

• Vài phương tiện còn sử dụng tổ hợp 

động cơ – máy phát (motor generators) 

thực hiện cả 2 chức năng truyền động 

và tái sinh/hồi phục năng lượng.

• Bộ chuyển đổi DC/DC (DC 

converter): Thiết bị này chuyển 

đổi nguồn DC áp cao từ ắc quy 

thành nguồn DC áp thấp cần thiết 

để các thiết bị trên xe hoạt động & 

sạc lại cho ắc quy phụ.
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❑ Những thành phần chính trên xe

V. Những thành phần chính trên ô tô điện

❖ Inverter:

• Chức năng của Bộ chuyển đổi DC/AC 

giúp chuyển đổi nguồn năng lượng điện 

từ nguồn DC (Dòng điện một chiều) 

sang AC (Dòng điện xoay chiều) hoặc 

ngược lại. 

• Cổng sạc/Chager port: Cổng 

sạc giúp phương tiện kết nối với 

nguồn điện bên ngoài để sạc ắc 

quy

(Nguồn: 3rd generation Prius inverter. © 

Toyota)
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❑ Những thành phần chính trên xe

V. Những thành phần chính trên ô tô điện

❖ Bộ sạc AC/DC:

• Lấy nguồn điện AC được cung cấp qua 

cổng sạc và biến đổi chúng thành nguồn 

DC để sạc cho ắc quy. Bộ phận này 

theo dõi các thông số của ắc quy như 

điện áp, dòng, nhiệt độ và trạng thái 

sạc.

• Pin/Ắc quy: Cung cấp năng 

lượng cho các thiết bị trên xe hoạt 

động.
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❑ Hệ thống điều hòa

V. Những hệ thống khác trên ô tô điện

❑ Hệ thống phanh điện tử

❑ Hệ thống trợ lực lái

PAS



Cảm ơn Quý vị
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