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dụng động cơ tuyến tính trên hệ thống
đường sắt. Một loạt các bằng sáng chế tại
Đức cho tàu đệm từ được cấp cho Hermann
Kemper từ năm 1935 đến 1941. Đến cuối
những năm 1940 giáo sư Eric Laithwaite tại
viện nghiên cứu Hoàng gia Anh đã đưa ra
được động cơ mô hình thực tế làm việc
được và nó được ứng dụng trong hệ thống
máy dệt công nghiệp. Với việc chế tạo thành
công động cơ tuyến tính đầu tiên này đã
dành được nhiều sự quan tâm của các nhà
khoa học và nó được coi là Máy điện của
tương lai.

Tóm tắt
Đối tượng tạo ra chuyển động thẳng trực
tiếp được sử dụng hiện nay trong công
nghiệp sử dụng trực tiếp điện năng biến đổi
thành cơ năng chính là động cơ tuyến tính
(LIM). Trong bài viết này sẽ phân tích
những ứng dụng của LIM đã được ứng dụng
trong thực tiễn công nghiệp và những vấn
đề cần tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất
lượng điều khiển của đối tượng.
Chữ viết tắt
SISO
single input – single output
MISO

multi input – single output

MIMO

multi input – multi output

LIM

Linear Motor

RFO

Rotor Flux Orientation

SFO

Stator Flux Orientation

2. Nguyên lý làm việc của động cơ tuyến
tính .
2.1 Cấu tạo của động cơ tuyến tính
Để hiểu rõ hơn về động cơ tuyến
tính chúng ta có thể hình dung ra một động
cơ quay tròn bất kỳ nào khi tăng bán kính
của động cơ đến vô cùng ta sẽ thu được hình
ảnh Rotor và Stator song song với nhau.
Với quan điểm như vậy động cơ tuyến tính
sẽ gồm hai thành phần: Thành phần thứ nhất
nhận dòng năng lượng điện đi tới (phần sơ
cấp), thành phần thứ hai là dòng năng lượng
đưa ra dưới dạng cơ năng (phía thứ cấp). Từ
quan điểm trên ta có thể thấy với động cơ
tuyến tính phần tạo chuyển động thẳng có
thể là phần Stator hay phần Rotor của máy
điện quay truyền thống, từ đó tạo ra những
động cơ tuyến tính tương ứng.

1. Mở đầu.
Theo [1-4] nguyên lý cơ bản của động
cơ tuyến tính được đưa ra vào khoảng năm
1840 bởi Charles Wheatstone là một nhà
khoa học người Anh. Năm 1989 hai nhà
khoa học người Mỹ là Schuyler S. Wheeler
và Charles S. Bradley đã xin cấp bằng sáng
chế về việc ứng dụng nguyên lý của động cơ
tuyến tính đồng bộ và dị bộ vào hệ thống tàu
điện. Bằng sáng chế tại Mỹ đầu tiên được
cấp cho nhà sáng chế người Đức là Alfred
Zehden vào năm 1902 và 1907 là về việc sử
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Việc lựa chọn động cơ tuyến tính phụ thuộc
vào thuộc tính và nguyên tắc hoạt động của
chúng.

Hình 1.
Nguyên lý
chuyển đổi từ động cơ quay sang động cơ
tuyến tính.

Tổng hợp lại ta có cách phân loại
động cơ tuyến tính theo nguyên lý cấu tạo
và kết cấu hình học như sau

Từ nguyên lý cơ bản trên động cơ
tuyến tính được phát triển với cấu tạo khác
nhau tương ứng dựa vào mục đích sử dụng.

Hình 2. Phân loại động cơ tuyên tính theo nguyên lý làm việc và kết cấu hình học.
có sự ảnh hưởng về từ trường ở hai biên.
Còn ở động cơ tuyến tính dạng đồng bộ chỉ
chịu tác động của hiệu ứng đầu cuối. Vì vậy
với động cơ tuyến tính dạng không đồng bộ
chịu tác động của hiệu ứng đầu cuối mạnh
hơn.

2.2
Những đặc điểm khác biệt của
LIM so với các động cơ quay tròn truyền
thống.
Như đã phân tích trong các phần trên
động cơ tuyến tính có những nét tương đồng
so với những động cơ quay tương ứng phát
triển nên nó nhưng trong đó còn những
điểm khác biệt do cấu tạo khác biệt của hai
loại quay và động cơ tạo chuyển động
thẳng. Một khác biệt cơ bản ở đây chính là
hiệu ứng đầu cuối ở động cơ tuyến tính
(hiệu ứng end effect) mà động cơ quay
không có.

Thứ 2: Tại điểm đầu và điểm cuối của
phần kích thích từ thông sinh ra bị ảnh
hưởng bởi dòng xoáy phía thứ cấp
(ĐCTTKĐB)làm ảnh hưởng đến từ trường
khe hở không khí phân bố tại điểm đầu và
điểm cuối của phần kích thích. Với động cơ
đồng bộ kích thích vĩnh cửu thì là sự phân
bố từ trường tại hai đầu của phần kích thích
bị suy giảm (do kết cấu đặc trưng của
ĐCTT). Diễn biến này khác nhau phụ thuộc
vào tốc độ của động cơ ( độ lớn của dòng
phía bên kích thích)

Hiệu ứng đầu cuối trong động cơ tuyến
tính có thể được hiểu như sau:đó là sự
phân biệt giữa các khu vực đầu và cuối với
các điểm nằm giữa về diễn biến điện từ gây
ảnh hưởng đến từ thông và lực do động cơ
tuyến tính sinh ra ( do tính chất mạch từ hở
của động cơ tuyến tính). Điều này làm thay
đổi quan điểm về giả thiết về sức từ động
hình sin trong động cơ quay truyền thống.
Có ba khía cạnh cần đặc biệt lưu tâm về
hiệu ứng đầu cuối:

Thứ 3: Sự xuất hiện hay kết thúc đột
ngột của dòng xoáy phía cảm ứng (tương
ứng với sự xuất hiện hay kết thúc của dòng
phía kích thích). Gây ra phản ứng dọc trục
gây ra sự thay đổi tốc độ của động cơ (nhấp
nhô về tốc độ). Đây cũng là một điểm rất
đáng chú ý trong động cơ tuyến tính.

Thứ 1: Với động cơ tuyến tính dạng
không đồng bộ ngoài hiệu ứng đầu cuối
(điểm đầu và điểm cuối phần kích thích) còn
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xuất thông qua các phần tử cơ khí trung gian
như (đai truyền, hộp số, trục vít,…) do vậy
nó tồn tại những nhược điểm đáng kể: Kết
cấu cơ khí phức tạp do tồn tại các phần tử
trung gian, độ chính xác của hệ thống thấp
do sai số của các phần tử có trong hệ thống.
Hiệu suất của hệ thống thấp. Khả năng động
học của hệ thống thấp do còn tồn tại những
dao động riêng của các phần tử trung gian.

Hình 3. Sự phân bố từ thông bên trong
động cơ tuyến tính dạng Sator ngắn làm
việc theo nguyên lý cảm ứng

Truyền động tuyến tính được hiểu là tạo
ra một truyền động thẳng cho các đối tượng
công nghệ. Để tạo ra truyền động thẳng có
hai phương pháp là phương pháp gián tiếp
và phương pháp trực tiếp.

Phương pháp tạo ra chuyển động
tuyến tính trực tiếp: Ở phương pháp này
động cơ tuyến tính được sử dụng để tạo ra
chuyển động thẳng trực tiếp. Khi sử dụng
động cơ tuyến tính hệ thống sẽ khắc phục
được những nhược điểm của phương pháp
tạo chuyển động tuyến tính gián tiếp. Được
thể hiện trong những mặt sau: Đơn giản về
mặt kết cấu cơ khí do loại bỏ được các phần
tử trung gian do đó giảm được chi phí bảo
dưỡng vận hành. Hiệu suất của hệ thống
được nâng cao do vậy độ chính xác của hệ
cũng nâng lên. Đặc tính động học của hệ
được nâng cao, loại được các dao động
riêng của các phần tử trung gian. Tăng được
giới hạn trên về lực đẩy và gia tốc.

Hình 4. Tạo chuyển động thẳng gián tiếp
sử dụng đai truyền, trục vít

Tuy nhiên với hệ thống sử dụng
động cơ tuyến tính vẫn còn tồn tại một số
nhược điểm như sau: Giải pháp làm mát
phức tạp. Khó chuẩn hóa (thường được sử
dụng trong các máy chuyên dụng) nên hệ
thống có giá thành cao.

Hiệu ứng đầu cuối là một điểm đặc
trưng của động cơ tuyến tính khác so với
các loại động cơ khác . Trong bài toán điều
khiển tốc độ động cơ tuyến tính thì hiệu ứng
đầu cuối (end effect) phải được quan tâm và
giải quyết triệt để.
2.3 Những ưu thế của LIM so với
phương pháp tạo chuyển động thẳng
truyền thống

2.4 Những ứng dụng của LIM trong công
nghiệp
Động cơ tuyến tính hiện đã được
ứng dụng trong thực tiễn trong mọi dải công
suất. Theo (hình 6) cho ta biết những ứng
dụng đã được đưa vào thực tiễn sản xuất
trong công nghiệp hiện nay.

Hình 5. Tạo chuyển động thẳng sử dụng
động cơ tuyến tính

Các động cơ tuyến tính khi được kết
hợp vào modul, chúng được kết hợp một
cách nhanh chóng để tạo thành một hệ thống
chuyển động đa trục. Việc can thiệp vào dây
chuyền cũng như tùy chỉnh quá trình công
nghệ sẽ trở nên đơn giản hơn khi các động
cơ được kết nối với hệ thống điều khiển
trung tâm.

Từ các hình ảnh sử dụng các phương
pháp để tạo ra chuyển động tuyến tính trên
ta có một số nhận xét như sau:
Phương pháp tạo ra chuyển động
tuyến tính gián tiếp: Nguồn động lực được
sử dụng ở đây là các động cơ quay tròn. Để
tạo ra chuyển động thẳng đưa tới cơ cấu sản
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Hình 6. Các ứng dụng của động cơ tuyến tính.

Hình 7. Các ứng dụng trong một dây chuyền sử dụng động cơ tuyến tính.
nhóm vấn đề đã được quan tâm nghiên cứu
có thể kể ra đây:

3.Yêu cầu đặt ra với bài toán điều khiển
truyền động tuyến tính và tình hình
nghiên cứu đã được quan tâm .

Nhóm vấn đề thứ nhất: các phương pháp
điều khiển đã được ứng dụng thành công
cho nhóm động cơ quay.

Những tiềm năng cũng như vận dụng
của động cơ tuyến tính trong công nghiệp
ngày càng phát triển vì những ưu điểm vượt
trội về chất lượng động học cũng như khả
năng tự động hóa cao trong các dây chuyền
sản xuất. Một yếu tố rất được quan tâm ở
đây chính là độ chính xác về vị trí của các
hệ thống khi sử dụng động cơ tuyến tính,
đây là bài toán liên quan đến vận tốc, gia
tốc, thời gian đáp ứng, khả năng dừng chính
xác. Để giải toán này chính là yêu cầu đặt ra
với việc thiết kế bộ điều khiển cho đối
tượng động cơ tuyến tính. Chính vì vậy
song hành với các thiết bị phần cứng thì
nhiệm vụ thiết kế bộ điều khiển cho động cơ
tuyến tính chính là một yêu cầu cấp thiết
được đặt ra.

+, Nguyên tắc điều khiển vô hướng:
Ứng dụng luật điều khiển U/f=const mục
đích để tạo ra Momen tới hạn không đổi.
Tuy nhiên phương pháp này còn tồn tại
nhược điểm khi trường hợp quá tải xảy ra
làm suy giảm từ thông khe hở không khí,
khó khăn trong việc điều chỉnh trơn tốc độ.
+, Nguyên tắc điều khiển Vector:
Trong nhóm phương pháp này được chia
làm hai nhánh là RFO và SFO tài liệu
[1,2,3]. Nguyên tắc RFO là phương án được
ứng dụng thành công và rộng rãi nhất trên
các thiết bị thương mại đã được phát triển
trên thị trường. Với phương pháp SFO được
đề xuất vẫn còn những tồn tại những vấn đề
không tường minh trong việc lựa chọn bảng
đóng cắt, nghịch lưu yêu cầu tần số đóng cắt
van lớn,….Trong sản phẩm thương mại
được ứng dụng nguyên tắc SFO đã được
đưa vào thương mại hóa có biến tần
ACS600 của ABB tuy nhiên với thiết bị này
thuật toán điều khiển vẫn chưa được triệt để
ở vùng tốc độ thấp vẫn phải sử dụng lý luận
RFO.

Trong giai đoạn vừa qua, các phương
pháp đã được tập trung nghiên cứu về điều
khiển cho hệ truyền động tuyến tính phần
lớn đều công nhận một kết luận gần đúng là
tham số đầu vào không thay đổi trong một
chu kỳ trích mẫu và tuyến tính hóa trong
một chu kỳ gián đoạn. Vì vậy các phương
pháp vận dụng chủ yếu các phương pháp đã
áp dụng thành công trong điều khiển động
cơ quay sang mô hình tương ứng này.Các
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Với phương pháp RFO cho phép phân
tích thành phần dòng điện phía Stator thành
hai thành phần tạo từ thông và momen (với
động cơ quay tròn), thành phần tạo từ thông
và thành phần tạo lực đẩy (với động cơ
tuyến tính). Để phân tích thành phần dòng
điện này thành hai thành phần riêng biệt thì
điều cần thiết phải thực hiện được chính là
xác định được vị trí từ thông trục Rotor (với
động cơ quay), với động cơ tuyến tính chính
là xác định được vị trí của đỉnh cực từ.
Nhóm vấn đề thứ hai: Phương pháp xác
đỉnh cực của trục tạo từ thông Rotor.
Theo tài liệu [1] đã chỉ ra để áp dụng
phương pháp điều khiển Vector thì việc xác
định chính xác trục của từ thông phía Rotor
đóng vai trò quyết định đến chất lượng điều
khiển. Với nhóm động cơ làm việc theo
nguyên lý không đồng bộ thì trục của từ
thông không trùng với trục của Rotor do từ
thông của trục Rotor khi chưa làm việc chưa
hình thành nó chỉ hình thành khi động cơ đã
làm việc. Với động cơ làm việc theo nguyên
tắc đồng bộ kích thích vĩnh cửu thì trục của
từ thông trùng với trục Rotor . Từ yêu cầu
đặc điểm trên việc nhận dạng từ thông cực
của động cơ làm việc theo nguyên lý đồng
bộ kích thích vĩnh cửu thuận lợi hơn so với
động cơ làm việc theo nguyên lý không
đồng bộ.
Theo tài liệu [10] sử dụng cơ cấu đo là
cảm biến Hall để xác định từ thông trục
Rotor của động cơ đồng bộ kích thích vĩnh
cửu tại một thời điểm bất kỳ. Việc sử dụng
cảm biến đem lại kết quả rất khả quan khi
xác định được chính xác được vị trí đỉnh
cực tại thời điểm bất kỳ nhưng một trong
những khó khăn của phương pháp này chính
là việc ghép nối cơ cấu cơ khí, làm tăng
khoảng cách của khe hở không khí ảnh
hưởng đến từ trường khe hở.
Phương pháp không sử dụng thiết bị
đo được trình bày trong tài liệu[12,23] sử
dụng chuỗi xung lực rời rạc tuần hoàn đủ
lớn cung cấp cho vào bộ điều khiển lực đẩy
khi đó giá trị đỉnh cực ước lượng sẽ hội tụ
về giá trị đỉnh cực thực.
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Nhóm vấn đề thứ ba: Mô hình hóa động
cơ.
Việc mô hình hóa động cơ được
thực hiện với động cơ tuyến tính tương ứng
được thực hiện tương tự như các động cơ
quay truyền thống với khác biệt gốc tọa độ
trên phần chuyển động sẽ tịnh tiến theo trục
chuyển động và bổ xung thêm mô hình hiệu
ứng đầu cuối cho động cơ tuyến tính. Trong
tài liệu [17,20] cũng chỉ ra rằng với các
động cơ làm việc với nguyên lý giống nhau
nhưng cấu tạo khác nhau cũng ảnh hưởng
đến mô hình mô tả các động cơ này.
Nhóm vấn đề thứ tư: Lựa chọn nguồn
cung cấp phù hợp cho động cơ tuyến tính.
Trong hệ truyền động điện sử dụng
động cơ tuyến tính thì quá trình đảo chiểu là
thường xuyên xảy ra vì vậy xu hướng lựa
chọn nguồn nuôi phù hợp thường đề cập đến
việc lựa chọn các bộ biến tần có thể truyền
công suất theo 2 chiều (biến tần 4Q).
Nhóm vấn đề thứ năm: Nâng cao chất
lượng điều khiển.
Với động cơ tuyến tính luôn tồn tại
hiệu ứng đầu cuối nên để nâng cao chất
lượng điều khiển thì vấn đề này cần phải
được ưu tiên xét đến. Có rất nhiều các công
trình được công bố tập trung vào vấn đề
này.
- Loại bỏ cơ cấu đo về tốc độ và vị trí
(sensorless): Việc loại bỏ cơ cấu đo đóng
vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm
giá thành hệ thống. Các công trình [17,18]
đề xuất đến phương pháp loại bỏ cơ cấu đo
bằng cách xây dựng thuật toán nhận dạng
cực từ và đưa mô hình đầu cuối vào cấu trúc
điều khiển động cơ.
- Theo các tài liệu [4,5,8,11,13,15,16] hiệu
ứng đầu cuối trong động cơ tuyến tính được
tiếp cận với góc độ mô hình mạch từ tương
đương. Tài liệu [8,15] đề xuất phương pháp
mô hình hóa hiệu ứng đầu cuối dựa vào cấu
trúc động cơ để đưa ra sơ đồ thay thế .
- Theo các tài liệu [6,7,14,19,20,21,22] sử
dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô
hình hóa hiệu ứng đầu cuối xảy ra trong
động cơ tuyến tính. Trong [6,7] ngoài việc

mô hình hóa hiệu ứng đầu cuối còn đề xuất
đến việc mô hình hóa lực cogging xảy ra
trong động cơ (lực gây ra sự nhấp nhô
momen không phụ thuộc vào thành phần
dòng tạo ra lực đẩy mà chỉ phụ thuộc vào từ
thông phân bố tại khe hở không khí). Trong
[14] xây dựng mối quan hệ giữa hiệu ứng
đầu cuối và khoảng cách khe hở không khí
sử dụng FEM. Còn trong [19,22] đưa ra
phương pháp mô hình hóa hiệu ứng đầu
cuối và so sánh mô hình hiệu ứng đầu cuối
khi mô hình hóa bằng mạch từ tương đương
và FEM.

tuyến cấu trúc, phi tuyến tham số và phi
tuyến rác. Sau khi tìm được mô hình toán
cần tiếp tục chuyển sang mô hình rời rạc
nhằm phục vụ cho bài toán điều khiển thời
gian thực phù hợp với việc cài đặt cho vi
điều khiển.
- Hiệu ứng đầu cuối: Nhận dạng trực
tiếp được đặc tính đầu cuối từ cấu tạo của
động cơ để từ đó bổ xung vào cấu trúc điều
khiển cài đặt trên vi điều khiển để loại bỏ cơ
cấu đo sensorless.
- Nhóm các phương pháp điều khiển:
Đề xuất phương pháp điều khiển phi tuyến
cho cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp
có xét đến hiệu ứng đầu cuối không sử dụng
cảm biến đo vị trí.

Nhóm vấn đề thứ sáu: Trong tài liệu [9] đề
xuất đến một phương pháp không cần nhận
dạng hiệu ứng đầu cuối sử dụng bộ điều
khiển bền vững thích nghi bù bất định hiệu
ứng đâu cuối, tuy nhiên trong mô hình vẫn
tồn tại cảm biến đo vị trí.

5. Kết luận:
Từ những phân tích trên ta thấy rằng
khi sử dụng động cơ tuyến tính mặc dù có
nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn tồn tại những
nhược điểm cố hữu của nó. Đặc biệt là về
giá thành của một hệ thống động cơ tuyến
tính khi ứng dụng vào các hệ thống. Điều
này sẽ được giải quyết nếu như số lượng của
động cơ tuyến tính được sản xuất hàng loạt
tại các nhà máy sản xuất động cơ tuyến tính.
Chính vì vậy trong thời gian gần đây các
nghiên cứu để đưa động cơ tuyến tính vào
các dây chuyền sản xuất tự động đang được
sự quan tâm đặc biệt và tiềm năng tham gia
của động cơ tuyến tính đã bắt đầu được khai
thác và phát triển mạnh mẽ.

4. Những hướng tiếp cận nghiên cứu LIM
cần tiếp tục phát triển nhằm mục đích
nâng cao chất lượng điều khiển.
Từ những phân tích ở trên ta nhận thấy
rằng việc nâng cao chất lượng của LIM luôn
đón nhận được những quan tâm của những
người nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển.
Với mục đích nâng cao chất lượng điều
khiển giảm giá thành hệ thống thì những
lĩnh vực sau đây sẽ là luôn là vấn đề cần
tiếp tục phát triển của các nhà khoa học làm
việc về lĩnh vực điều khiển.
- Mô hình hóa: Lim là đối tượng phi
tuyến mạnh có thể kể ra ở đây là tính phi
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