
ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHỈNH LƯU CẦU 3 PHA THYRISTOR – ĐỘNG CƠ  

ĐIỆN MỘT CHIỀU CÓ THÔNG SỐ THAY ĐỔI ỨNG DỤNG LOGIC MỜ 

CONTROL OF THREE - PHASE THYRISTOR BRIDGE RECTIFIER - DC MOTOR  
SYSTEM USING FUZZY LOGIC 

 Tác giả:  Võ Khánh Thoại 
 

   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng; vkthoai@ute.udn.vn 

 

Tóm tắt: 

Hiện nay, động cơ điện một chiều vẫn đang được ứng dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực kinh tế 
và khoa học kĩ thuật như ở các nhà máy cán thép, tàu điện ngầm, các cánh tay robot... Để thực hiện 
các nhiệm vụ trong công nghiệp, trong các dây chuyền sản xuất, yêu cầu tốc độ của động cơ điện 
một chiều phải ổn định và đòi hỏi độ chính xác cao. Đối với động cơ điện một chiều, các thông số 
thường bị thay đổi nên việc sử dụng các bộ điều khiển kinh điển gặp nhiều hạn chế làm ảnh hưởng 
chất lượng điều chỉnh. Bài báo đưa ra kết quả mô phỏng điều khiển hệ thống truyền động chỉnh lưu 
cầu ba pha Thyristor  –  Động cơ điện một chiều theo giải thuật mờ nhằm ổn định tốc độ của động 
cơ điện một chiều khi thông số của hệ thống thay đổi. 
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Abstract: 

Currently, DC motors are still widely used in the fields of economy and science such as steel 
rolling mills, subways, robotic arms. In the production line, the speed of DC motors must be 
stable and highly precise. For DC motors, the parameters are often altered, so the use of PID 
controllers is limited to compromising tuning quality. The paper presents simulation results of 
the Three - phase Thyristor Bridge Rectifier - DC motors Control System in a fuzzy algorithm 
to stabilize the speed of DC motors when the system parameters change. The simulation 
results obtained from Matlab/Simulink and SimPowerSystems library prove the advantages of 
the used method over traditional approaches.     
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