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Tóm tắt: 

Động cơ đồng bộ ba pha roto nam châm vĩnh cửu (PMSM) là một hệ thống đa biến, phi tuyến 

và có tính xen kênh mạnh. Do tính chất phi tuyến của PMSM dẫn đến việc điều chỉnh chính 

xác tốc độ, mô men và vị trí gặp nhiều thách thức. Bài báo này sẽ giới thiệu hai phương 

pháp ước lượng các biến trạng thái gồm: dòng điện sator ia, ib, vận tốc gốc roto ω và vị trí 

góc roto θ của PMSM sử dụng bộ ước lượng dùng bộ lọc Kaman mở rộng (EKF). Các tín hiệu 

ước lượng vận tốc góc roto ω và vị trí góc roto θ phản hồi về dùng để điều khiển ổn định tốc độ, 

dòng điện cho PMSM. Đáp ứng động học của hệ thống được so sánh và đánh giá trong hai 

trường hợp trên để rút ra các kết luận.   

    Từ khóa : Ước lượng tuyến tính hóa (LE); Ước lượng dùng bộ lọc Kalman mở rộng (EKF); 

Động cơ đồng bộ ba pha kích từ nam châm vĩnh cửu (PMSM); Bộ điều khiển tốc độ; Bộ điều 

khiển dòng điện. 

Abstract: 

Three-phase Permanent magnet synchronous motor (PMSM) is a multi-variable, non-linear, 

strong coupling system. Due to the nonlinearity of PMSM, it is a challenge to exactly control 

the speed, torque and position. This paper presents two methods for estimating state 

variables of the PMSM using the Linearized Estimators (LE) and Extended Kalman Filter 

Estimators (EKF). The estimated variables are stator currents ia, ib, velocity and angular 

position  of  rotor. The estimation signal and 0 feedback are used to speed controller and 

current controller of PMSM. The responses of the control system in two cases are compared 

and  then the conclusions are drawn. 
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