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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày tổng quan về hỗn loạn - trạng thái tồn tại trong các hệ phi tuyến, thường được gọi 
bằng thuật ngữ “chaos”. Hệ thống chaos vẫn tuân theo các định luật, nhưng khó đoán trước do tính 
nhạy cảm với các điều kiện ban đầu. Nghiên cứu dẫn dắt tìm hiểu về hành vi hỗn loạn đã được các 
nhà khoa học khám phá trong các hệ truyền động điện. Từ đó đưa ra một ví dụ cụ thể về đối tượng 
động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc để tiến hành phân tích và mô phỏng, phát hiện ra hiện tượng 
hỗn loạn trong đối tượng thông qua đáp ứng thời gian, biểu đồ pha và số mũ Lyapunov. Từ đó rút 
ra nhận định tham số đối tượng IM thay đổi (có thể là điện trở; điện cảm; điện cảm tản hai phía 
rotor, stator; hỗ cảm; …) làm ảnh hưởng đến chất lượng điều khiển và có thể khiến hệ thống rơi 
vào vùng làm việc hỗn loạn.     
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Biểu đồ pha; Ma trận Jacobian.   
            

 
Abstract:  
 

The study introduces an overview of chaos in nonlinear systems. Chaos is governed by 
deterministic laws but is so unpredictable because its sensitivity depends on initial conditions. 
Chaotic behaviors in electric drive systems have been explored by scientists. The investigation 
into chaos in electric drive systems can be categorized as three themes, namely the analysis of 
chaotic phenomena, the control of chaotic behaviors, and the application of chaotic 
characteristics. Then the analysis and simulation of a squirrel cage induction motor detects 
chaos through time plot, phase diagram and Lyapunov exponents. Therefore, the sensitivity to 
parameter variations of induction motors (resistance; inductance; stator and rotor leakage 
reactance; mutual inductance) affects the quality of controller and can be the cause of the 
chaotic system.    
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