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Tóm tắt: 

Bài báo giới thiệu kết quả ứng dụng bộ quan sát cục bộ dựa trên khả năng quan sát vi phân trong 

điều khiển tốc độ quay của động cơ điện một chiều (ĐCMC) kích từ nối tiếp không sử dụng cảm 

biến tốc độ. Mô hình của ĐCMC và bộ điều khiển trước hết được lựa chọn phân tích và viết dưới 

dạng hệ phi tuyến có điều khiển phù hợp. Sau đó, bộ quan sát phi tuyến vi phân được thiết kế 

dựa trên phép đo dòng điện phần ứng của ĐCMC để ước lượng tốc độ quay khi các thông số đầu 

là mô-men cơ thay đổi. Cuối cùng, mô phỏng được thực hiện trên máy tính cho hệ thống điều 

khiển tốc độ động cơ với phản hồi là tốc độ ước lượng. Kết quả cho thấy hệ thống làm việc tốt, 

cho phép xác nhận tính hợp lệ của bộ quan sát và tính phù hợp trong ứng dụng điều khiển không 

cảm biến của ĐCMC kích từ nối tiếp. 

         Từ khóa : Điều khiển không cảm biến; Điều khiển tốc độ; Động cơ điện một chiều; Khả 

năng quan sát vi phân; Kích từ nối tiếp; Quan sát phi tuyến. 

Abstract: 

The paper introduces an application of a local observer based on the infinitesimal observability 

to the sensorless speed control of series connected direct current (DC) machines. The model of 

the machine is first analyzed and written in an appropriate form of controlled system. 

Afterwards, an infinitesimally nonlinear observer is designed on the basis of the measurement of 

armature current of DC machines in order to estimate the machine speed under the variation of 

mechanical torque. Finally, computer simulation of the speed control of DC machines with the 

feedback of estimated speed is implemented. The simulated result confirms the performance of 

the proposed observer as well as the feasibility of the application to the sensorless control of 

series connected DC machines. 
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