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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong điều kiện nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt, cả thế giới đang 

hướng tới sử dụng nguồn năng lượng sạch, trong đó nguồn điện gió được đánh giá là 

một trong những nguồn có tiềm năng lớn ở nước ta, với sự gia tăng ngày càng lớn về 

số lượng và quy mô công suất. Với các nguồn điện gió, hiện nay công nghệ máy điện 

đang sử dụng rất phổ biến là loại máy phát điện không đồng bộ nguồn kép (DFIG). 

Bởi trong quá trình vận hành, các máy điện này đã chứng minh được tính hiệu quả cả 

về mặt kinh tế và kỹ thuật. Tuy nhiên, với đặc thù là sự phụ thuộc vào tốc độ gió và 

phức tạp trong quá trình điều khiển, trong nhiều trường hợp các máy phát điện gió có 

thể sẽ rơi vào trạng thái làm việc không ổn định, dẫn đến việc không khai thác được 

tối đa công suất của máy phát, đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng điện năng 

của phụ tải địa phương. 

Đặc điểm của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG: có stator kết nối trực 

tiếp với lưới điện, còn rotor nối với lưới điện qua bộ biến đổi công suất dạng “back-to-

back”. Bộ biến đổi này là một trong những thiết bị có những yêu cầu cao và phức tạp về 

mặt điều khiển nhằm đảm bảo máy điện DFIG luôn vận hành ở trạng thái ổn định. Mặc 

dù, kỹ thuật điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép đã có nhiều cải tiến và nhiều 

giải pháp đã được nghiên cứu ứng dụng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được tiếp 

tục hoàn thiện, đặc biệt là vấn đề tối ưu hóa tham số của bộ điều khiển để nâng cao chất 

lượng vận hành của chúng. Đây cũng là lý do tác giả lựa chọn đề tài, “Nghiên cứu giải 

pháp nâng cao chất lượng điện năng của lưới điện phân phối có kết nối nguồn điện 

gió sử dụng máy điện không đồng bộ”. Nội dung Luận án sẽ chủ yếu đề cập đến việc 

đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chất lượng điều khiển của máy phát điện gió nhằm 

nâng cao chất lượng điện năng cho hệ thống, đặc biệt là chất lượng điện năng tại điểm 

kết nối chung - nơi có kết nối các phụ tải địa phương trong lưới điện phân phối.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

Luận án đề cập đến một số mục tiêu cụ thể như sau: 

- Xây dựng cấu trúc điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG 

làm việc với lưới điện dựa trên việc mô tả mối quan hệ toán học giữa tham số bộ điều 

khiển với thông số máy điện DFIG; 
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- Đề xuất ứng dụng một thuật toán thông minh nhằm lựa chọn tối ưu các tham 

số của bộ điều khiển PI để nâng cao chất lượng điều khiển, góp phần nâng cao chất 

lượng điện năng. 

- Đánh giá được trạng thái ổn định của hệ thống thông qua việc kiểm tra đáp ứng 

các tham số điều khiển đến một số chỉ tiêu chất lượng điện năng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là: bộ biến đổi công suất dạng “back-to-back” 

trong máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. 

Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung vào các máy phát điện DFIG có quy mô 

công suất từ vài kW đến MW kết nối với lưới điện phân phối. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Dựa trên mục tiêu đã nêu, Luận án tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu  

sau đây: 

- Xây dựng mô hình toán học và cấu trúc điều khiển máy phát điện không đồng 

bộ nguồn kép DFIG. 

- Ứng dụng thuật toán tối ưu các phản ứng hóa học (CRO) để lựa chọn tối ưu 

tham số của bộ điều khiển PI nhằm cải thiện chất lượng điều khiển, nâng cao chất 

lượng điện năng trong hệ thống tuabin gió sử dụng máy điện không đồng bộ nguồn 

kép. 

- Mô phỏng và đánh giá trạng thái làm việc ổn định của máy phát điện DFIG 

kết nối lưới điện phân phối từ các kết quả lựa chọn tối ưu tham số trong bộ điều khiển. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện được các nội dung nêu trên, Luận án sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp nghiên cứu các vấn đề tổng quan về nội dung 

nghiên cứu. 

- Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh đối chiếu và phương pháp mô phỏng 

để kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán đã đề xuất. 

- Phương pháp mô phỏng được sử dụng trong việc đánh giá trạng thái làm việc 

ổn định của hệ thống. 
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6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Ý nghĩa khoa học:  

Xây dựng và ứng dụng thành công một thuật toán để lựa chọn tham số tối ưu bộ 

điều khiển là đóng góp mới hiệu quả trong quá trình điều khiển máy phát điện không 

đồng bộ nguồn kép DFIG. Điều này cũng mở ra một hướng đi mới trong một số bài 

toán tối ưu nguồn điện khác như: điện mặt trời, nhiệt điện… 

- Ý nghĩa thực tiễn:  

Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trực tiếp để điều khiển máy phát điện gió nói 

chung và máy phát điện không đồng bộ nguồn kép nói riêng. Kết quả của Luận án 

cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý, vận hành lưới điện và 

vận hành các nguồn điện gió. 

7. Điểm mới của luận án 

- Mô tả được mối quan hệ toán học giữa tham số bộ điều khiển với tham số máy 

điện, làm tiền đề xây dựng cấu trúc và lựa chọn tham số điều khiển. 

- Luận án là công trình khoa học đã áp dụng thành công thuật toán tối ưu các 

phản ứng hóa học (CRO), lựa chọn được bộ tham số tối ưu điều khiển máy phát điện 

không đồng bộ nguồn kép. 

8. Các luận điểm bảo vệ 

- Quá trình vận hành máy phát điện gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ 

nguồn kép DFIG gắn liền với quá trình làm việc của bộ biến đổi. Trong đó, việc xây 

dựng và lựa chọn tham số điều khiển tối ưu luôn là nội dung được quan tâm đối với các 

nhà thiết kế, quản lý và vận hành các nguồn điện gió trong hệ thống điện. 

- Việc xây dựng thuật toán điều khiển mới và lựa chọn tham số điều khiển tối 

ưu luôn gắn liền với những mục tiêu: tối đa công suất thu được từ nguồn điện gió, 

nâng cao chế độ làm việc ổn định cho máy phát điện gió, đảm bảo chất lượng điện 

năng cho lưới điện…là cơ sở quan trọng cho việc đề xuất giải pháp khai thác tốt hơn 

nguồn năng lượng gió. 

9. Kết cấu của Luận án 

Nội dung nghiên cứu của Luận án được trình bày có kết cấu, cụ thể như sau: 

Mở đầu: Trình bày các vấn đề chung của Luận án: Tính cấp thiết của đề tài; Mục 

tiêu nghiên cứu của luận án; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Nội dung nghiên cứu; 
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Phương pháp nghiên cứu và các đóng góp của luận án. 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu:  

Chương này khái quát về hiện trạng phát triển năng lượng gió thế giới và Việt 

Nam; Giới thiệu tổng quan về nguồn điện gió; Các chỉ tiêu ảnh hưởng chất lượng 

điện năng của tuabin gió kết nối lưới điện; Tổng quan về các nghiên cứu trong nước 

và thế giới, các vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp. 

Chương 2: Mô hình máy điện không đồng bộ nguồn kép 

Nội dung chương 2 giới thiệu về mô hình máy phát điện không đồng bộ nguồn 

kép, trong đó tập trung vào các mô tả toán học; Phương trình trạng thái và xây 

dựng cấu trúc điều khiển hệ thống máy phát điện không đồng bộ nguồn kép 

DFIG. 

Chương 3: Xây dựng thuật toán điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn 

kép. 

Nội dung chương 3 giới thiệu cấu trúc bộ điều khiển PI; Hàm mục tiêu của bộ điều 

khiển. Đặc biệt trong chương này, Luận án sẽ xây dựng thuật toán tối ưu các phản ứng hóa 

học CRO và ứng dụng thuật toán CRO để lựa chọn tham số bộ điều khiển trong bộ biến 

đổi của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. 

Chương 4: Mô phỏng và đánh giá chế độ vận hành của nguồn điện gió trong lưới 

điện phân phối. 

Trong chương này, Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu (với các kịch bản khác 

nhau) cho một nguồn điện gió với thông số đầy đủ, áp dụng kết quả nghiên cứu từ 

chương 3 để mô phỏng các chế độ vận hành, phân tích đặc tính ổn định điện áp tại 

nút kết nối. 

Kết luận và kiến nghị. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1 Khái quát về năng lượng gió 

1.1.1 Hiện trạng phát triển năng lượng gió thế giới 

Năng lượng gió toàn cầu đang có tốc độ phát triển nhanh hơn các dạng năng 

lượng khác. Tổng công suất lắp đặt của điện gió toàn thế giới vào cuối năm 2019 đã 

đạt khoảng 650,8 GW [27]. Trong năm 2020, thị trường toàn cầu cho các tuabin lắp 

đặt mới đạt tổng công suất 93GW, lớn hơn khoảng 50% so với công suất lắp đặt năm 

2019 hình 1.1. 

 

Hình 1.1 Biểu đồ tăng trưởng công suất điện gió trên toàn thế giới (MW) 

Hiện nay, tổng công suất của tất cả các máy phát điện gió trên toàn thế giới đã 

đạt 744GW, đủ để tạo ra 7% nhu cầu điện năng của thế giới. Trong số này, quốc gia 

có tổng công suất lắp đặt điện gió lớn nhất là Trung Quốc với các tuabin lắp đặt mới 

trong năm 2020  khoảng 52GW, tương ứng với 56% thị phần.  

Hiện Trung Quốc là quốc gia đạt tổng quy mô công suất khoảng 289GW, bằng 

39% công suất điện gió toàn cầu. Tiếp sau là Hoa Kỳ cũng lắp đặt mới trong năm 

2020 gần 17GW, đến nay đã đạt tổng công suất 122GW. Kế đến là Đức với tổng công 

suất đạt 62GW, Ấn Độ: 38GW, Tây Ban Nha: 27GW,… Một số quốc gia khác cũng 

đạt ngưỡng trên (10GW) được trình bày cụ thể trong Bảng 1.1. 

435,284

486,964

539,296

589,531

650,785 744,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Năm
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Bảng 1.1. Xếp hạng 10 quốc gia có công suất lắp đặt điện gió lớn nhất [27] 

Năm  

Quốc gia  

Năm 2020 

(MW) 

Lắp đặt mới năm 

2020 (MW) 

Năm 2019 

(MW) 

Năm 2018 

(MW) 

Trung Quốc  290.000 52.000 237.029 209.529 

Hoa Kỳ  122.328 16.895 105.433 96.363 

Đức 62.784 1.427 61.357 59.313 

Ấn Độ  38.625 1.096 37.529 35.129 

Tây Ban Nha 27.446 1.638 25.808 23.494 

Anh  24.167 652 23.515 20.743 

Pháp 17.949 1.303 16.646 15.313 

Brazil 18.010 2.558 15.452 14.707 

Canada 13.588 175 13.413 12.816 

Italy 10.85 280 10.512 9.958 

Thổ Nhĩ Kỳ 9.305 1.249 8.056 7.369 

Các nước còn lại 110.000 14.000 96.035 84.814 

Tổng 744.000 93.000 650.785 589.547 

 

1.1.2 Tiềm năng năng lượng gió ở Việt Nam 

Năng lượng gió là nguồn năng lượng tái tạo nhận được sự quan tâm của Chính 

phủ Việt Nam từ rất sớm. Đến nay số lượng dự án điện gió được phát triển tăng rất 

nhanh, đặc biệt là khi Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện gió 

(Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 và Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg 

ngày 10/9/2018). Đến thời điểm tháng 2/2020, mới chỉ có 13 dự án điện gió với tổng 

công suất đặt khoảng 419,55 MW được đưa vào vận hành trên toàn quốc. Tuy nhiên 

khá nhiều dự án đã khởi công xây dựng với tổng công suất nguồn điện gió đã ký hợp 

đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 700MW.  

Để thúc đẩy phát triển điện gió theo mục tiêu của Chính phủ đề ra, Bộ Công 

Thương đã ban hành Văn bản số 4308/BCT-TCNL ngày 17/5/2013 đề nghị 24 

tỉnh/thành phố dự báo có tiềm năng tốt cho phát triển điện gió tổ chức lập quy hoạch 

phát triển điện gió cấp tỉnh. Hiện nay đã có 11/24 tỉnh thực hiện Quy hoạch phát triển 
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điện gió và đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Theo đó, tổng công suất điện gió 

quy hoạch tại các tỉnh này khoảng 2.511 MW cho giai đoạn đến năm 2020 và khoảng 

15.380,9 MW cho giai đoạn đến năm 2030 Bảng 1.2 [1][8]. 

Bảng 1.2. Quy hoạch phát triển điện gió ở các địa phương 

TT Tỉnh 
Công suất, MW 

2020 2020-2025 2025-2030 Dự kiến đến 2030 

1 Thái Bình  40 30 70 

2 Quảng Trị 110   110 

3 Ninh Thuận 220   1.429 

4 Bình Thuận 700   1.570 

5 Đắc Lắk 110   1.382 

6 Bà Rịa - Vũng Tàu  34  107 

7 Bến Tre 150   1.520 

8 Trà Vinh 270   1.608 

9 Sóc Trăng 200   1.470 

10 Bạc Liêu 401,2   2.507 

11 Cà Mau 350   3.607 

 Tổng 2.511 74  15.380 

 

Bên cạnh các dự án đã được phê duyệt theo quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh, 

trong thời gian vừa qua có rất nhiều dự án điện gió được Ủy ban nhân dân (UBND) 

các tỉnh trình bổ sung quy hoạch riêng lẻ. Đến tháng 3 năm 2020, có khoảng 28 dự 

án với tổng công suất khoảng 2.214 MW đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt 

bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực các cấp cho giai đoạn đến năm 2020. Các 

dự án này tập trung tại 11 tỉnh chủ yếu thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và 

đồng bằng Sông Cửu Long. Tính đến ngày 15/3/2020, ngoài các dự án đã được bổ 

sung quy hoạch nêu trên, Bộ Công Thương nhận được các đề xuất của UBND các 

tỉnh với tổng số 248 dự án có tổng công suất khoảng 45.000 MW, cụ thể chia theo 

khu vực/vùng địa lý như bảng 1.3 [8]. 
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Bảng 1.3. Thống kê số lượng dự án và tổng công suất điện gió theo các vùng 

TT Vùng Số lượng dự án Công suất, MW 

1 Bắc Trung Bộ 51 2.918,8 

2 Đông Nam Bộ 02 602,6 

3 Nam Trung Bộ 10 4.193 

4 Tây Nam Bộ 94 25.540 

5 Tây Nguyên 91 11.733 

 Tổng 248 44.989 

 

1.2 Tổng quan về nguồn điện gió 

1.2.1 Máy phát điện gió làm việc với bộ biến đổi 

Tuabin gió phát điện là sự hợp thành từ ba thành phần chủ yếu: phần khí động 

lực, phần cơ khí, phần điện hình 1.2 [28], [29]. 

 

Hình 1.2 Các thành phần của một tuabin gió phát điện 

Trong hình 1.2, máy phát điện gắn trực tiếp với tuabin gió sẽ cho tần số và điện 

áp biến động thường xuyên theo tốc độ gió. Bộ biến đổi sẽ cung cấp cho đầu ra một 

nguồn điện có tần số và điện áp ổn định ở trị số định mức. Khi gió tác động vào cánh 

quạt, tuabin sẽ biến động năng thành cơ năng, cơ năng sẽ biến đổi thành điện năng 

do tuabin được nối với máy phát điện. Điện áp được tạo ra tại các đầu ra của máy 

phát điện tỷ lệ thuận với tốc độ và từ thông của máy phát. Tốc độ máy phát khi đó sẽ 

bị chi phối bởi năng lượng gió. Dòng kích từ được điều khiển bởi bộ điều khiển 

tuabin. Sau đó, điện áp đầu ra của máy phát điện được cấp cho bộ chỉnh lưu, chỉnh 

lưu thành dòng điện một chiều (DC). Các đại lượng dòng điện, điện áp phía đầu ra 

DC được nghịch lưu để chuyển đổi nó thành đầu ra xoay chiều ổn định, cuối cùng 

được đưa vào mạng truyền tải điện hoặc lưới truyền tải với sự trợ giúp của máy biến 
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áp tăng áp. Đối với tuabin gió tốc độ thay đổi, vận tốc máy phát có thể được điều 

khiển bởi các thiết bị điện tử công suất. Theo đó, sự dao động công suất do sự thay 

đổi tốc độ gió có thể được điều khiển bằng cách hiệu chỉnh tốc độ làm việc của rotor, 

bởi nếu không có sự điều khiển đó, sự dao động công suất gây nên bởi hệ thống có 

thể làm ảnh hưởng đến chất lượng điện năng của lưới điện. Có 2 cách thức chủ yếu 

để ổn định tốc độ quay của tuabin gió khi tốc độ gió thay đổi, đó là: 

Thứ nhất: thay đổi bề mặt hứng gió của cánh quạt. Bản chất của phương pháp 

này là đặt cho trục tuabin gió quay với một giới hạn tốc độ cho phép, khi tốc độ gió 

lớn hơn tốc độ gió quy định, trục tuabin gió sẽ quay nhanh hơn, bộ cảm biến sẽ nhận 

tín hiệu, chuyển đến bộ phận điều khiển, bộ phận điều khiển sẽ so sánh với tốc độ 

quay đã quy định. Cơ cấu chấp hành sẽ xoay cánh quạt để thay đổi bề mặt hứng gió. 

Bằng cách này, tốc độ của tuabin sẽ thay đổi kịp thời, để ổn định tần số ra của máy 

phát. Ưu điểm của phương pháp này là dễ điều khiển, chỉ cần sử dụng một động cơ 

điều khiển cánh quạt khi tốc độ gió thay đổi. Tuy nhiên, nhược điểm của phương 

pháp là các cơ cấu điều khiển sẽ làm việc liên tục, dẫn đến tổn hao năng lượng lớn, 

thiết bị nhanh hỏng. 

Thứ hai: khi tốc độ gió thay đổi thì tốc độ tuabin thay đổi, nhờ bộ phận hộp số 

mà tốc độ máy phát có thể tăng giảm sao cho gần với tốc độ đồng bộ. Nếu chế tạo 

một bộ hộp số mà đáp ứng hầu hết thay đổi của tốc độ gió thì sẽ rất phức tạp, chi phí 

sản xuất và chi phí vận hành-bảo dưỡng lớn. Ngược lại nếu hộp số đơn giản thì tốc 

độ tuabin sẽ thay đổi dạng nhảy bậc; vì vậy để ổn định tốc độ quay của tuabin gió, 

các nhà sản xuất thường kết hợp cả hai phương pháp.  

1.2.2 Phân loại tuabin gió 

Tuabin gió có thể được phân loại dựa trên cơ sở các thành phần của hệ thống 

truyền động tham gia vào quá trình biển đổi công suất. Tuabin gió được chia thành 4 

loại chính sau: 

- Loại tuabin gió tốc độ cố định, sử dụng máy phát điện không đồng bộ rotor 

lồng sóc (loại A). 

- Loại tuabin gió tốc độ cố định thay đổi được trị số điện trở rotor (loại B).  

- Loại tuabin gió tốc độ biến đổi, sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép 

(loại C). 
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- Loại tuabin gió tốc độ biến đổi, sử dụng bộ chuyển đổi toàn phần (loại D). 

 Loại A: Tuabin gió tốc độ cố định sử dụng máy phát điện không đồng bộ 

rotor lồng sóc (Squirrel Cage Induction Generators - SCIG) 

Đây là loại máy phát điện gió đặc trưng của những năm 1990 khi tiêu chuẩn cài 

đặt của các nhà sản xuất luôn ở một tốc độ gió cố định. Nghĩa là, ở bất kỳ một tốc độ 

gió nào, thì tốc độ của tuabin luôn cố định và được xác định bởi tần số của lưới điện 

cung cấp, tỷ số truyền và thông số thiết kế máy điện. Máy điện không đồng bộ rotor 

lồng sóc kết nối trực tiếp với lưới điện thông qua khởi động mềm (soft - starter) để 

giảm dòng khởi động (hình 1.3). Đặc điểm của máy phát loại này luôn tiêu thụ công 

suất phản kháng từ lưới điện, vì vậy cần có tụ bù công suất phản kháng và được điều 

khiển để duy trì hệ hệ số công suất phản kháng tại đây luôn bằng 1 [25], [33]. 

 

Hình 1.3 Tuabin gió tốc độ không đổi  

Mặc dù có những cách thức điều khiển máy phát điện gió tốc độ cố định, nhưng sự 

biến động của gió vẫn gây ra các dao động công suất nhất định cho hệ thống điện. 

Các dao động này có thể làm cho điện áp tại các điểm kết nối sẽ bị thay đổi (trường 

hợp công suất lưới yếu). Tuabin gió loại này có ưu điểm là: kết cấu đơn giản và giá 

thành thấp, tuy nhiên giải pháp điều khiển khó khăn và ít thu được hiệu quả cao trong 

việc phát công suất tối đa (hiệu suất chuyển đổi thấp, chất lượng điều khiển kém) nên 

tuabin gió loại này có thị phần ngày càng giảm. 

 Loại B: Tuabin gió tốc độ cố định, thay đổi được trị số điện trở rotor 

(Wound Rotor Induction Generator - WRIG).  

 Loại tuabin gió thay đổi trị số điện trở sử dụng máy điện không đồng bộ rotor 

lồng sóc (SCIG) có sơ đồ kết nối với lưới điện như hình 1.4. Cũng giống như loại 
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tuabin gió tốc độ cố định, bộ tụ bù là cần thiết để cung cấp công suất phản kháng cho 

máy phát loại này. Bằng cách thay đổi trị số của điện trở rotor, tốc độ rotor có thể 

được điều chỉnh trong phạm vi +10% so với tốc độ đồng bộ. Loại tuabin gió này có 

nhược điểm là: gây tổn hao nhiệt lớn trên các bộ phận phụ (điện trở của mạch rotor), 

hiệu suất chuyển đổi thấp và chất lượng điện năng thấp [25], [33]. 

 

Hình 1.4 Tuabin gió tốc độ thay đổi tri số điện trở rotor  

 Loại C: Tuabin gió tốc độ biến đổi sử dụng máy phát điện không đồng bộ 

nguồn kép (Double Fed Induction Generator - DFIG) 

Hệ thống này bao gồm tuabin gió được trang bị máy phát cấp nguồn từ hai phía 

có stator được nối trực tiếp với lưới điện, trong khi đó rotor được nối lưới thông qua 

một bộ biến đổi. Ngày nay, cấu hình này trở nên rất thông dụng do chỉ phải biến đổi 

20% - 30% toàn bộ công suất phát, nên tổn hao trong thiết bị điện tử công suất giảm 

xuống đáng kể so với cấu hình biến đổi toàn bộ công suất phát và chi phí đầu tư cho 

thiết bị biến đổi công suất cũng thấp hơn hình 1.5 [25], [33].  

 

Hình 1.5 Tuabin gió tốc độ thay đổi với máy phát điện DFIG  

Bộ biến đổi công suất còn cung cấp dòng kích từ cho máy phát tùy theo tốc độ 
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quay. Nếu tốc độ quay bằng tốc độ đồng bộ thì dòng kích từ có tần số bằng không. 

Nếu tốc độ quay thấp hơn tốc độ đồng bộ thì dòng kích từ sẽ là dòng xoay chiều với 

tần số sao cho tích của tốc độ quay và tần số kích từ bằng tần số định mức và ngược 

lại. Tuabin gió loại này hoàn toàn có thể điều khiển công suất phản kháng và công 

suất tác dụng khi cung cấp cho lưới điện, do đó loại tuabin gió này ngày càng trở nên 

thông dụng trên thị trường. 

 Loại D: Tuabin gió tốc độ thay đổi sử dụng bộ chuyển đổi toàn phần 

Loại tuabin gió này thì máy phát điện có thể sử dụng loại không đồng bộ rotor lồng 

sóc (Squirrel Cage Induction Generator), hoặc máy phát điện nam châm vĩnh cửu 

(Permanent Magnet Synchronous Generator - PMSG) hoặc máy phát điện đồng bộ 

(Synchronous Generator - SG) được kết nối với lưới điện thông qua bộ biến đổi công 

suất (hình 1.6). Đặc điểm nổi bật của loại máy phát này có thể không sử dụng hộp số, 

được trang bị bộ biến đổi “back-to-back” hoặc bộ chỉnh lưu dùng điôt. Tuy nhiên do phải 

biến đổi toàn bộ công suất phát ra nên tổn hao lớn cũng như chi phí đầu tư cho bộ biến 

đổi công suất cũng tăng lên. Hơn nữa, tần số của máy phát điện có liên quan trực tiếp đến 

tốc độ của nó và cũng cần phải có dòng điện một chiều để kích thích từ trường rotor. 

Chính vì vậy, tuabin gió này không phù hợp cho các hệ thống máy phát mà tốc độ biến 

thiên trong một phạm vi rộng [25], [33]. 

 

Hình 1.6 Tuabin gió với bộ chuyển đổi toàn phần  

Trong bảng 1.4 là kết quả tổng hợp so sánh đặc điểm kỹ thuật của 4 loại tuabin 

gió đã nêu. Trong bảng này: nN là tốc độ danh định của tuabin gió. 
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Bảng 1.4 Thống kê đặc điểm kỹ thuật của các loại tuabin gió [33] 

 Loại  A Loại  B Loại  C Loại  D 

Điều khiển 

góc 

nghiêng 

cánh 

Điều khiển kiểu cố 

định hoặc điều 

khiển xoay góc 

hứng gió 

Điều khiển xoay góc hứng gió 

Điều khiển 

tốc độ 
Tốc độ không đổi Tốc độ thay đổi 

Kết nối lưới Kết nối trực tiếp 

Sử dụng bộ 

chuyển đổi 

một phần 

Sử dụng bộ chuyển đổi toàn 

phần 

Truyền 

động 
Có hộp số 

Không hộp 

số 

Máy phát SCIG 

SCIG với 

số đôi cực 

stator thay 

đổi 

WRIG với 

điện trở 

rotor thay 

đổi 
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1.2.3 Thị phần sử dụng tuabin gió 

Từ cuối thập niên 2000, máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG chiếm 

lĩnh thị trường với thị phần trên 85%. Hiện nay, mặc dù các loại máy phát điện khác đã 

có tham gia thị trường, nhưng các tuabin gió sử dụng máy phát điện DFIG vẫn chiếm gần 

60% tổng công suất lắp đặt (hình 1.7). Các công ty dẫn đầu thị trường đối với máy phát 

điện DFIG hiện nay là hãng GE (General Electric) của Mỹ với gần 20,7% thị phần, 

tiếp theo là hãng Vestas của Đan Mạch với 19% và Gamesa của Tây Ban Nha với 

19%. Hiện nay, các tuabin sử dụng loại máy phát điện SCIG chiếm khoảng 12% tổng 

công suất lắp đặt. Phân khúc này do hãng Siemens của Đức dẫn đầu với thị phần công 

suất lắp đặt khoảng 42% tổng số hệ thống lắp đặt [30].  

Máy phát điện gió sử dụng cấu hình WRIG chiếm khoảng 7% về công suất lắp 

đặt, dẫn đầu là Vestas chiếm 50% tổng công suất. Các tuabin PMSG chiếm 12% tổng 

công suất. Dẫn đầu thị trường về loại PMSG tốc độ thấp truyền động trực tiếp là công 

ty Goldwind của Trung Quốc chiếm 62,5% thị phần, trong khi đó Công ty Vestas dẫn 
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đầu với cấu hình PMSG tốc độ trung bình/cao với 50% thị phần. Loại tuabin gió sử 

dụng máy điện đồng bộ cảm ứng từ (Electrically Excited Synchronous Generator – 

EESG) chiếm 9% tổng công suất lắp đặt, được dẫn đầu bởi hãng Enercon của Đức 

với hầu hết các thiết bị phụ trợ được sản xuất bởi Công ty. 

 

Hình 1.7 Thị phần các cấu hình tuabin gió trên toàn cầu năm 2019 (%) 

1.2.4 Đặc tính công suất của tuabin gió 

Nếu gọi mật độ không khí là ρ, vận tốc gió là v, bán kính cánh gió là R, tiết diện 

của cánh gió là A (A = πR2) thì công suất đầu vào của tuabin gió được xác định theo 

biểu thức [31]: 

3 2 3

1

1 1

2 2
P A v R v     (1.1) 

Trong thực tế, năng lượng của gió cấp cho tuabin chỉ có một phần là hữu ích, có 

nghĩa là: tuabin gió chỉ nhận được một phần trên tổng số năng lượng dòng khí đi qua 

tiết diện của cánh gió để chuyển thành cơ năng. Tham số đặc trưng cho tính chất này 

của tuabin gió được gọi là hiệu suất sử dụng năng lượng gió (Cp), được xác định bởi: 

1

m
P

P
C

P
                                                         (1.2) 

Ở điều kiện lý tưởng thì giá trị lớn nhất của Cp là 59,3% và còn được gọi là giới 

hạn Betz. Hệ số Cp phụ thuộc vào cấu trúc hình học của tuabin và được xác định theo 

biểu thức [32]: 

21
116

0.5176 0.4 5 0.0068i

P

i

C e
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Ở đây: Pm là công suất đầu ra của tuabin; α là góc pitch (góc xoay của cánh gió so với 

mặt cắt ngang đi qua tâm cánh gió); λi là hệ số, được xác định theo biểu thức (1.4): 

3

1 1 0.035

0.08 1i   
 

 
                                            (1.4) 

λ - hệ số tốc độ ở đầu cánh gió,  

Nếu gọi ωm là tốc độ góc của tuabin; R là bán kính của cánh và v là vận tốc gió 

thì λ được xác định theo biểu thức: 

mR

v


                                                         (1.5) 

Từ biểu thức (1.3) sẽ xây dựng được đường đặc tính Cp = f(λ) như hình 1.8. Có 

thể nhận thấy: ứng với mỗi giá trị α không đổi thì khi λ biến thiên Cp cũng biến thiên 

nhưng luôn tồn tại một điểm trên đường cong tương ứng với giá trị λotp (hệ số tốc độ 

có lợi nhất của cánh gió), gọi là giá trị Cpmax (hệ số sử dụng năng lượng gió lớn nhất). 

Kết hợp biểu thức (1.1) và (1.3) sẽ có được công suất cơ của tuabin gió xác định theo 

công thức: 

 
3

3 3

1 3

1 1

2 2
m p p p m

R
P C P Av C AC  


                                    (1.6) 

Như vậy, khi tốc độ gió thay đổi thì công suất cơ của tuabin gió sẽ thay đổi, nhưng 

nếu có biện pháp điều chỉnh để tuabin vận hành ở chế độ có λ = λopt thì công suất của 

tuabin luôn đạt giá trị cực đại tương ứng với sự thay đổi của tốc độ gió, quá trình này 

được gọi là điều khiển bám công suất cực đại (MPPT).  

 

Hình 1.8 Đặc tính quan hệ giữa Cp và λ của tuabin gió [33] 
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1.2.5 Đặc tính làm việc điển hình của tuabin gió 

Đối với một tuabin gió, khả năng phát điện thể hiện ở lượng công suất thu được 

có tính đến các giới hạn về kỹ thuật và kinh tế. Nó thường được mô tả dưới dạng một 

đồ thị công suất - vận tốc gió [2]. 

 

Hình 1.9 Đường cong công suất lý tưởng của tuabin gió 

Đặc tính vận hành của tuabin gió ở (hình 1.9) có 4 vùng là: 

 Vùng I: tốc độ gió nhỏ hơn tốc độ khởi động VD của tuabin. Trong trường hợp 

này tuabin gió không hoạt động. 

 Vùng II: có tốc độ gió trong khoảng (VD, VN) ứng với vùng có thể tối ưu về 

biến đổi năng lượng. Đây là vùng có sự thay đổi tốc độ, rất cần đến biện pháp điều 

chỉnh để nhận được công suất lớn nhất có thể. 

 Vùng III: trong vùng này công suất gió tăng, nhưng công suất của tuabin bị 

giới hạn bởi công suất danh định PN. Ở tốc độ gió trên danh định VN nếu tăng kích 

thước, công suất máy phát, sức bền cơ của cấu trúc… thì lợi ích sản xuất điện sẽ 

không bù được chi phí ban đầu. 

 Vùng IV: khi tốc độ gió vượt quá tốc độ cực đại mà tuabin có thể chịu đựng 

thì tuabin sẽ được dừng bởi hệ thống dừng khẩn cấp để bảo vệ máy phát và các bộ 

phận cơ khí khác. 

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điện năng  

Công suất đặt của máy phát điện gió thường không lớn. Do đó, năng lượng do 

chúng phát ra thường được sử dụng để cung cấp cho các tải địa phương, năng lượng 

dư thừa nếu có sẽ được cung cấp lên lưới điện. Chính vì vậy, quá trình vận hành của 

chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điện năng của phụ tải địa phương. Có 
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nhiều chỉ tiêu để đánh giá những ảnh hưởng của nguồn điện gió đến lưới điện địa 

phương: điện áp, tần số, độ tin cậy,... trong đó chỉ tiêu điện áp thường được quan tâm 

nhiều nhất, có thể chia thành 4 dạng chủ yếu: 

- Dao động điện áp 

- Nhấp nháy 

- Sóng hài 

- Quá độ 

Các trạng thái khác nhau của chất lượng điện năng được thể hiện ở hình 1.10. 

 

Hình 1.10 Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá chất lượng điện năng 

Mô hình tổng quát nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện gió đến lưới điện phân 

phối được trình bày ở hình 1.11 [3]. 

 

UN UT

Ig Pg, Qg

PCC

Hệ thống

Nguồn

Điện gió 

 

Hình 1.11 Mô hình nguồn điện gió nối lưới 

Trong hình 1.11, UN là điện áp tại thanh cái hệ thống, UT là điện áp tại thanh cái 

chung kết nối nguồn điện gió PCC, ZK = Rk +jXk là tổng trở đường dây, XK và RK là 

điện kháng và điện trở của lưới điện, ψk là góc của tổng trở đường dây được xác định 

như sau: 

arctan k
k

k

X

R


 
  

 
                                                (1.7) 

Ngoài việc gây ra các ảnh hưởng về suy giảm điện áp khi xảy ra ngắn mạch tại 
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PCC [18], nguồn điện gió còn gây ra một số ảnh hưởng đến chất lượng điện năng 

như: hiện tượng biến thiên điện áp, hiện tượng nhấp nháy, hiện tượng sóng hài…Tất 

cả các hiện tượng trên đều ảnh hưởng xấu đến chất lượng điện năng cho hệ thống. 

1.3.1 Dao động điện áp 

Hiện tượng dao động điện áp là do sự biến đổi tốc độ gió, thực tế cho thấy sự thay 

đổi công suất tác dụng của nguồn điện gió khi vận tốc gió thay đổi có thể đạt tới 60% 

trong vòng 3 phút, tùy theo vùng gió và hướng gió. Tiêu chuẩn TCVN 10687-21: 2008 

(IEC 64100-21) đã quy định rằng: sự thay đổi điện áp của máy phát điện gió không được 

phép vượt quá 3% trong 1 phút hoặc khi tần số thấp dưới mức quy định [5]. Để thấy 

được sự ảnh hưởng của nguồn điện gió đến điện áp của lưới điện, từ hình 1.11 có thể xây 

dựng được mối quan hệ giữa điện áp của nguồn điện gió với công suất phát và thông số 

của lưới điện như hình 1.12. 

 

Hình 1.12 Biểu đồ pha điện áp 

Từ hình 1.12 có thể thấy rằng: 

 2 2 2 2 2 22 cos
kZ N T T N k kU U U U U I R X       (1.8) 

Nếu 
2 2 2 2

TI U P Q   ta sẽ có: 

 
2 2

2 2 2 2

2
2cosk k N T

T

P Q
R X U U

P



     (1.9) 

Cũng từ hình 1.12: 

cos . cos . sinT N k kU U R I X I      (1.10) 

Thay công thức (1.10) vào công thức (1.8) sẽ có được: 

    4 2 2 2 2 2 22 0T N T k kU PR QX U U P Q R X                        (1.11)             

Suy ra: 
2

1 1 2TU C C C    

Trong đó: 
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2

1
2

N
k k

U
C PR QX    

   2 2 2 2

2 k kC P Q R X    

 Phương trình (1.11) cho thấy: điện áp của máy phát điện gió phụ thuộc vào công 

suất P, Q và thông số đường dây theo quan hệ phương trình bậc 4. 

1.3.2 Nhấp nháy (Flicker)  

Hiện tượng nhấp nháy là kết quả của việc biến đổi công suất đầu ra của nguồn 

điện gió chủ yếu do hiệu ứng bóng tháp và biến đổi tốc độ gió, dẫn tới sự thay đổi 

điện áp tại nút kết nối với lưới điện phân phối. Hiện tượng nhấp nháy từ các tuabin 

gió bắt nguồn từ hai chế độ vận hành khác nhau: chế độ vận hành lâu dài và chế độ 

vận hành ngắn hạn. Nhấp nháy phát sinh từ chế độ lâu dài: là do sự thay đổi công suất 

phát của nguồn điện gió do có sự thay đổi vận tốc gió. Theo TCVN 10687-21: 2008 

(IEC 64100-21) hệ số nhấp nháy của tuabin gió được xác định bởi [5]: 

  k
k st

n

S
C P

S
    (1.12) 

 Trong đó: Sn là công suất danh định của tuabin gió; Pst là giá trị phát sinh nhấp 

nháy, được xác định từ công suất ngắn mạch phía hệ thống Sk. 

 Do đó việc xác định nhấp nháy của nguồn điện gió kết nối lưới điện qua công suất 

ngắn mạch kS được tính như sau: 

  n
st k

k

S
P C

S
                                                         (1.13) 

 Phương trình xác định tổng nhấp nháy của các tuabin gió tại điểm kết nối 

chung là: 

2

,st st iP iP                                                        (1.14) 

với Pst,i  - giá trị nhấp nháy của mỗi tuabin đơn lẻ. 

Trong quá trình vận hành gián đoạn, hiện tượng nhấp nháy thường gặp là lúc khởi 

động và dừng tuabin gió. Nhiều kết quả thực nghiệm và mô phỏng đã tính toán được 

sự thay đổi hệ số điện áp ku và hệ số nhấp nháy kf cho sự vận hành gián đoạn theo sự 

thay đổi góc tổng trở k [78]. Giới hạn nhấp nháy điện áp (%) của một tuabin gió đơn 

lẻ được xác định bởi: 
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  100n
u k

k

S
U k

S
     (1.15) 

Trong phương trình (1.15), ku (k) là hệ số thay đổi điện áp phụ thuộc góc của 

tổng trở k. Với điều kiện tốc độ gió thấp, các tuabin gió có thời gian khởi động 

và dừng khác nhau. Kết quả xác định độ nhấp nháy sau khi liên tiếp xảy ra độ 

suy giảm điện áp được tính theo phương trình (1.16): 

1

3,22,3
. .lt

N U
P F

T U

 
  
 

 (1.16) 

Ở đây, N là số lượng các suy giảm điện áp trong khoảng thời gian T; U là điện áp; 

F là hệ số suy giảm điện áp. 

Từ phương trình (1.16) có thể xác định độ nhấp nháy dài hạn (sau khoảng thời 

gian 2 giờ) từ số lần dừng/ khởi động liên tiếp của các tuabin gió: 

   
1

3,28. . . . n
lt f k

k

S
P k N

S
   (1.17) 

Ở đây kf (k) là hệ số nhấp nháy phụ thuộc vào góc tổng trở k, N là số lần vận 

hành gián đoạn cực đại đo trong 2 giờ. 

1.3.3 Sóng hài (Harmonic) 

Các máy phát điện gió sử dụng các bộ điện tử công suất, là nguồn phát sinh sóng 

hài. Mức độ phát sinh sóng hài phụ thuộc vào công nghệ biến đổi điện tử công suất 

và cấu trúc của chúng: công nghệ của các bộ chỉnh lưu, nghịch lưu và sơ đồ kết nối 

hay thiết kế cuộn dây, từ hóa lõi thép, các thiết bị thay đổi vận tốc…của loại máy phát 

điện quay. Độ biến dạng sóng hài có thể được định lượng bằng phương pháp đo tổng 

biến dạng sóng hài THD (Total Harmonic Distortion) hoặc biến dạng sóng hài riêng 

lẻ. Sóng hài sinh ra bởi điện gió yêu cầu không được gây ra các nhiễu loạn trong lưới 

điện phân phối. Tổng độ méo toàn phần - THD được yêu cầu nhỏ hơn 3%. Thông tư 

39/2017 của Bộ Công Thương đã yêu cầu các giá trị khác nhau của sóng hài và tổng 

độ méo toàn phần, được cho trong bảng 1.5 [6]. 

Bảng 1.5 Quy định về độ biến dạng sóng hài trên lưới điện 

Thành phần sóng hài Độ biến dạng tổng, THD 

< 11tℎ 3,0% 
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Thành phần sóng hài Độ biến dạng tổng, THD 

< 11th đến < 17th  2,0% 

17th đến 23th 1,5% 

23th đến 35th 0,6% 

> 35th  0,3% 

Tổng (THD) 5,0% 

 

Tháng 3 năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Hiệp hội Đồng quốc 

tế khu vực Đông Nam Á đã xuất bản cuốn sổ tay kỹ thuật về đấu nối điện gió vào 

lưới điện Việt Nam, với mong muốn hướng tới xây dựng bộ quy chuẩn đấu nối điện 

gió vào lưới điện, yêu cầu giới hạn một số thông số đảm bảo chất lượng điện năng 

theo bảng 1.6 [4], [7]. 

Bảng 1.6 Giới hạn một số thông số về chất lượng điện năng 

Cấp điện áp Dao động điện áp Nhấp nháy Sóng hài 

110kV Do hoạt động đóng cắt: ≤ 2,5% 
Pst95% = 0,4 

Plt95% = 0,5 

THD < 2,5% 

Riêng lẻ < 1,5% 

≤ 35kV Do hoạt động đóng cắt: ≤ 3% 
Pst95% = 0,6 

Plt95% = 0,5 

THD < 5% 

Riêng lẻ < 3% 

 

 Nhận xét 

Các vấn đề chập chờn điện áp, dao động công suất, dao động điện áp,.... xảy ra 

thường xuyên trong quá trình tuabin gió làm việc. Việc hạn chế các ảnh hưởng trên luôn 

được các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất quan tâm đề cập. Để giải quyết đồng thời các ảnh 

hưởng như đã nêu trên, tuabin gió cần được trang bị những công nghệ phức tạp ngay tại 

tuabin, máy phát và cả tại điểm kết nối chung với lưới điện. Điều này cũng dẫn đến 

những chi phí lớn hơn, làm gia tăng vốn đầu tư ban đầu, do đó, những giải pháp công 

nghệ trang bị ngay cho các bộ biến đổi hiện cũng đang là một giải pháp có tính hiệu quả 

cao. Giải pháp công nghệ tại bộ biến đổi không làm giảm được chập chờn (vì chập chờn 

gây ra bởi tuabin gió), nhưng nếu bộ biến đổi có chất lượng điều khiển tốt sẽ giảm được 
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các dao động điện áp tại phía điện áp thấp (cấp điện áp máy phát) và điện áp phía cao 

(phía điểm kết nối chung). 

Luận án đề cập đến việc sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG kết 

nối trực tiếp với lưới điện phân phối, do đó chỉ tiêu chất lượng điện năng sẽ chỉ tập trung 

nghiên cứu ảnh hưởng đến chất lượng điện áp và vai trò của các tham số điều khiển đến 

việc cải thiện chất lượng điều khiển trong máy điện DFIG, nhằm nâng cao chất lượng 

điện năng. 

1.4 Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến nội dung Luận án 

1.4.1 Tình hình nghiên cứu trong nước 

Đã có nhiều nghiên cứu về nguồn điện gió, cũng như ảnh hưởng của nguồn điện 

gió đến lưới điện đã được công bố. Có thể kể đến một số nghiên cứu điển hình sau: 

Phương pháp điều khiển máy phát loại DFIG trên cơ sở các thuật toán điều chỉnh đảm 

bảo phân ly giữa mô men và hệ số công suất [9], [10]. Các thuật toán điều khiển phi 

tuyến, khử sai lệch tĩnh dựa trên kỹ thuật Backstepping [11], [12], [16], [17]; phương 

pháp tựa thụ động Euler-Lagrange và luật Hamiltonian [13]; điều khiển bám lưới 

[14]. Bên cạnh đó, cũng có các nghiên cứu xây dựng giải pháp đảm bảo chất lượng 

điện năng cho DFIG và lưới điện: điều chỉnh ổn định điện áp tại nút kết nối [15]. Một 

số nghiên cứu điều khiển máy điện DFIG kết nối lưới điện sử dụng kỹ thuật điều chế 

véctơ không gian, khi đó quá trình điều chỉnh dòng điện rotor của DFIG được tính 

toán và điều khiển trong hệ trục tọa độ tựa theo điện áp lưới [19], [20]; các nghiên 

cứu đã tập trung cải thiện chất lượng điều khiển máy phát DFIG bằng phương pháp 

điều khiển phi tuyến.  

Theo [19] tác giả đã nghiên cứu biện pháp khắc phục sự cố trên lưới điện đối 

xứng và lưới điện không đối xứng khi có kết nối với máy phát điện DFIG. Khi xảy ra 

sự cố lưới thì bộ biến đổi phía máy phát được điều khiển ngừng làm việc, các dây 

quấn rotor được nối tắt qua hệ thống điện trở tiêu tán để duy trì quá trình vận hành 

đồng bộ của máy phát với lưới phân phối. Bộ điều khiển phía lưới được thiết kế theo 

phương pháp kinh điển với các bộ điều khiển PI, còn bộ điều khiển phía máy phát 

được thiết kế theo phương pháp Passivity – Based. Kết quả mô phỏng cho thấy việc 

áp dụng biện pháp khắc phục sự cố lưới đã cho thấy rất rõ khả năng bảo vệ bộ biến 

đổi phía rotor khi lưới xảy ra sự cố. 
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Nghiên cứu [20] đã ứng dụng phương pháp mờ trượt điều khiển công suất trong 

bộ biến đổi máy phát điện DFIG, nhằm đảm bảo thông số đầu ra cung cấp cho tải và 

bộ điều khiển đáp ứng nhanh hơn khi tốc độ gió thay đổi. Kết quả nghiên cứu này đã 

so sánh giữa phương pháp PI truyền thống với phương pháp đề xuất cho thấy: đã giải 

quyết được vấn đề về ổn định khi hòa lưới điện, chất lượng điện năng đầu ra ít bị ảnh 

hưởng bới nhiễu, đảm bảo sai lệch tiến về không, chất lượng điều khiển tốt hơn 

phương pháp PI truyền thống. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa đạt được kết quả mong 

muốn do thời gian quá độ còn lớn, khoảng 0,25s. 

Trong [21], tác giả đã áp dụng phương pháp thiết kế bộ điều khiển tựa thụ động 

(Passivity Base Control - PBC) cho DFIG. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: khi xảy ra sự 

cố, nếu điện áp phía lưới điện bị suy giảm từ 10% đến 50% thì điện áp máy phát và tần 

số góc mạch rotor sẽ mất ổn định. Tuy nhiên, khi có sự tham gia của bộ điều chỉnh PBC, 

hệ thống bị dao động nhưng sau đó vẫn làm việc ổn định, các giá trị dòng điện bám tốt 

giá trị đặt và sau khi hết sự cố hệ thống trở về trạng thái làm việc ổn định. Giải pháp của 

nghiên cứu này đã cải thiện được chất lượng của hệ thống điều khiển so với phương pháp 

điều khiển tuyến tính (mất điều khiển). Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là: 

chỉ giải quyết ở các chế độ làm việc bình thường với tải đối xứng và chế độ ngắn mạch 

3 pha đối xứng, chưa đề cập tới trường hợp tải không đối xứng.  

Theo nghiên cứu [22], các tác giả đã thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát 

điện DFIG dựa trên bộ điều khiển PI, trên cơ sở thiết kế bộ điều khiển cho các bộ 

biến đổi độ rộng xung PWM phía rotor và phía lưới. Ở đây phương pháp điều khiển 

véctơ từ thông được áp dụng cho cả hai bộ biến đổi phía máy phát và phía lưới điện 

để điều khiển độc lập tốc độ, dòng điện, điện áp, công suất tác dụng và phản kháng, 

đồng thời giữ cho điện áp một chiều DC-link không đổi. Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy: dòng điện stator cung cấp lên lưới điện có dạng hình sin chuẩn, có biên độ 

và tần số ít bị biến đổi. Điện áp một chiều trên tụ C rất bằng phẳng, gần như không 

có sóng hài bậc cao và có biên độ bằng giá trị đặt. Tuy nhiên, thời gian quá độ còn 

lớn, việc lựa chọn tham số tối ưu của bộ điều khiển tính toán còn mất nhiều thời gian. 

Nghiên cứu [23] đã đưa ra một luật điều khiển mới của bộ biến đổi phía rotor của 

máy phát điện DFIG. Luật điều khiển trong nghiên cứu này dựa vào tín hiệu phản hồi 

để xác định giá trị cần đặt lên cuộn dây rotor của máy phát DFIG sao cho hàm năng 
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lượng của hệ thống tuabin gió đạt giá trị cực tiểu. Ưu điểm của luật điều khiển đề 

xuất cho thấy đơn giản về mặt cấu trúc, thông số bộ điều khiển được xác định dễ 

dàng. Kết quả mô phỏng chỉ ra hệ thống làm việc ổn định, sai số tín hiệu điều khiển 

và tín hiệu tham chiếu rất nhỏ, xấp xỉ 5% nhỏ hơn nhiều so với bộ điều khiển PI trong 

cùng tốc độ gió. 

Trong [24] các tác giả đã so sánh các phương pháp điều khiển dòng điện như bộ 

điều khiển tích phân-tỉ lệ kép (dua PI) theo trục d và q của thành phần thứ tự thuận 

và thứ tự nghịch, kỹ thuật tuyến tính hóa hồi tiếp (FL) và điều khiển cộng hưởng tỉ lệ 

tích phân (PIR). Kết quả mô phỏng hệ thống năng lượng gió dùng DFIG cho thấy 

phương pháp dùng điều khiển dòng PIR thể hiện đáp ứng vận hành tốt thông qua việc 

giảm dao động dòng điện, công suất đến giá trị thấp nhất của máy phát điện không 

đồng bộ nguồn kép (DFIG) khi có giảm áp.   

1.4.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Hầu hết các nghiên cứu về chất lượng điện năng của các tuabin gió kết nối với lưới 

điện đã thu hút được sự quan tâm đáng kể của các nhà khoa học trên thế giới. Các 

nghiên cứu tập trung chủ yếu vào các khía cạnh điều khiển cho hệ thống máy phát điện 

gió bao gồm: điều khiển góc nghiêng, điều khiển MPPT và điều khiển bộ biến đổi của 

DFIG. Các kỹ thuật điều khiển truyền thống và điều khiển thông minh cho hệ thống 

máy phát điện gió được nhiều tác giả quan tâm trong thời gian gần đây. 

Các nghiên cứu điều khiển góc nghiêng cánh của tuabin để giữ máy phát làm việc 

với công suất phát định mức thông qua việc giảm góc nghiêng cánh tuabin  [38], [39], 

[40]. Một số cách tiếp cận điều khiển góc nghiêng cánh thông qua logic mờ [41] và 

thuật toán thông minh [42],[43] để đạt được hiệu quả điều khiển tốt hơn các phương 

pháp điều khiển thông thường. Thuật toán GA trong [42] được sử dụng cho việc điều 

khiển bộ MPPT của tuabin gió để có được giá trị tối ưu và hệ số công suất cực đại. 

Khi tốc độ gió thay đổi, bộ điều khiển được thiết kế có thể bám công suất cực đại 

trong các điều kiện khác nhau khi tốc độ gió thấp hơn tốc độ gió định mức. Từ kết 

quả mô phỏng Matlab/ Simulink, nghiên cứu này đã cho biết: việc sử dụng bộ điều 

khiển thông minh áp dụng cho máy phát điện gió DFIG sẽ giúp DFIG có hiệu suất 

làm việc tốt hơn thông thường.  

Thuật toán PSO trong [43] tối ưu tham số bộ điều khiển PI để điều khiển gián tiếp 
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công suất tác dụng và phản kháng, đảm bảo sự bám theo điểm công suất cực đại 

MPPT của tuabin gió. Kết quả cho thấy: bộ điều khiển PI khi được tối ưu bằng thuật 

toán PSO mang lại kết quả tốt hơn khi so sánh với phương pháp truyền thống xét về 

chỉ số hiệu suất. Dòng điện stator với bộ điều khiển PI sử dụng thuật toán PSO bám 

tốt hơn, hiện tượng quá dòng trong mạch stator được giảm xuống khi khởi động. Về 

chỉ tiêu THD, dòng điện stator khi sử dụng bộ điều khiển PI truyền thống có THD 

cao hơn (17,67%) so với dòng điện stator trong trường hợp PI sử dụng thuật toán PSO 

(15,70%). Trong nghiên cứu [53], các tác giả này cũng sử dụng thuật toán PSO để 

tìm kiếm tham số tối ưu của bộ điều khiển và phối hợp nhiều bộ điểu khiển của các 

máy phát điện DFIG. Kết quả nghiên cứu cho thấy: quá trình tìm kiếm khi sử dụng 

PSO dễ ràng triển khai và tìm kiếm nhanh hơn các phương pháp truyền thống [34], 

[35], [36], [37] hiệu suất của tuabin được nâng cao, khả năng vượt qua sự cố được 

cải thiện. Các thông số tối ưu đã được minh chứng trên hệ thống một và nhiều máy 

phát. Tham số trong bộ điều khiển PI được xác định thông qua PSO đã góp phần nâng 

cao chất lượng điều khiển trong thời gian quá độ [54].  

Có nhiều nghiên cứu khác đề xuất thuật toán để tối ưu tham số bộ điều khiển phía 

rotor nhằm cải thiện suy giảm dao động của hệ thống tuabin gió sử dụng máy phát 

điện DFIG như: Giải thuật di truyền - GA [44], Thuật toán bày đàn – PSO [45], [46], 

[47], [48], [49], Thuật toán tối ưu trọng trường - GSA [50], Thuật toán sói xám-GWO 

[51], Mạng nơ-ron nhân tạo - ANN [52], [54], [55] cũng đã đạt được một số kết quả 

nhất định.  

Theo nghiên cứu [52], các tác giả đã sử dụng trí tuệ nhân tạo  (Artificial Neural 

Network - ANN) áp dụng cho bộ điều khiển của máy phát điện DFIG nối lưới điện 

và so sánh với bộ điều khiển PI truyền thống. Việc phân tích ổn định tín hiệu nhỏ với 

bộ điều khiển sử dụng ANN đã huấn luyện có thể lựa chọn được các thông số tối ưu 

theo dải tốc độ gió biến thiên. Các tham số được huấn luyện bởi thuật toán ANN và 

đưa ra các giá trị của bộ điều khiển (phía lưới và phía máy phát) trong các kịch bản: 

khi hệ thống gặp sự cố và khi hệ thống hoạt động bình thường. Ưu điểm của thuật 

toán ANN áp dụng trong nghiên cứu này là: có thể xử lý song song nên tốc độ xử lý 

nhanh, có thể huấn luyện để xấp xỉ một hàm phi tuyến bất kỳ, đặc biệt là khi đã biết 

một tập dự liệu vào/ra; đảm bảo điện áp ổn định khi làm việc với lưới điện, ít bị nhiễu, 
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đảm bảo sai lệch tiến về không và chất lượng tốt hơn bộ điều khiển PI truyền thống. 

Tuy nhiên, nhược điểm cơ bản của phương pháp này là khó giải thích rõ ràng hoạt 

động của mạng, việc điều chỉnh trong mạng ANN rất khó khăn. Kết quả nghiên cứu 

nhận thấy: đáp ứng hệ thống với bộ điều khiển PI chậm, hệ thống mất một khoảng 

thời gian khá lớn để hệ thống đạt được công suất như mong muốn. 

Trong nghiên cứu [51], đã đưa ra thuật toán bắt chước tập tính săn mồi của loài 

sói xám GWO (Grey Wolf Optimizer) để tối ưu hóa tham số của bộ điều khiển PI 

trong bộ biến đổi phía máy phát và phía lưới điện của máy phát điện gió, nhằm cải 

thiện hoạt động quá độ của DFIG khi tốc độ gió thay đổi. Kết quả cho thấy thuật toán 

tối ưu sói xám được chứng minh hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm kết quả tối ưu toàn 

cục so với phương pháp truyền thống; khi tốc độ gió thay đổi thì công suất phản kháng 

của máy phát gần như không đổi.  

Nghiên cứu [50], áp dụng thuật toán tối ưu trọng trường GSA (Gravitational 

Search Algorithm) để thiết kế bộ điều khiển cho máy phát điện DFIG. Bộ điều khiển 

PI với các tham số tối ưu sẽ được ứng dụng điều khiển công suất tác dụng và công 

suất phản kháng của máy phát điện. Các tham số của bộ điều khiển được xác định 

theo hàm mục tiêu (ITAE). Kết quả so sánh với thuật toán GA và PSO cho thấy, thời 

gian đạt trị số tối ưu khi sử dụng thuật toán GSA (settling time) của các biến đầu ra 

giảm xuống nhanh khoảng 0,38s, công suất phản kháng mất 0,47s, trong khi tối ưu 

bằng thuật toán GA và PSO mất 0,72s. Nghiên cứu này đã kết luận: với bộ điều khiển 

tối ưu bằng thuật toán GSA có thể làm giảm dao động một cách hiệu quả khi có nhiễu, 

chất lượng điều khiển tốt hơn so với việc sử dụng điều khiển tối ưu áp dụng thuật 

toán GA hay PSO. 

1.5 Các vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp 

Về nghiên cứu xác định tham số điều khiển trong bộ PI trong tuabin gió sử dụng 

máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG, đã có nhiều nghiên cứu đề cập như 

trình bày ở trên. Tuy nhiên, do đặc thù hệ thống này có tính phi tuyến cao, phụ thuộc 

vào ảnh hưởng của nhiễu và các yếu tố khác, dẫn đến việc hiệu chỉnh thông số của 

bộ điều khiển ở các nghiên cứu đã nêu chưa đạt được giá trị tốt như kỳ vọng. Qua 

phân tích tổng hợp các nghiên cứu, tác giả nhận thấy các giải pháp nâng cao chất lượng 

điều khiển để cải thiện chất lượng điện năng của hệ thống năng lượng gió đã thu hút 
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được rất nhiều người quan tâm. Trong đó, việc tối ưu các tham số trong bộ biến đổi 

nhằm mục đích tối ưu hóa các tham số thiết kế hiện chủ yếu dựa trên phương pháp 

truyền thống và một số phương pháp tìm kiếm thông minh được nhiều tác giả đề cập. 

Với các nghiên cứu sử dụng phương pháp truyền thống để chỉnh định các tham số bộ 

điều khiển thường dựa trên kinh nghiệm, hoặc các phương pháp thử sai để tìm lời giải 

có thể chấp nhận được trong khoảng thời gian hợp lý. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

nhiễu, sai số của thiết bị đo, sự phù hợp của thông số thiết kế khi tích hợp với lưới điện 

trong quá trình vận hành,… nên phương pháp này khó đạt được các giá trị tối ưu các 

tham số của bộ điều khiển, việc hiệu chỉnh tham số bộ điều khiển đòi hỏi một quá trình 

thực nghiệm khá mất thời gian. 

Các nghiên cứu ứng dụng thuật toán thông minh được quan tâm rất nhiều trong 

thời gian gần đây bởi khả năng đáp ứng nhanh, chất lượng điều khiển được cải thiện, 

và cũng là hướng mà Luận án sẽ đề cập. Với các nghiên cứu sử dụng thuật toán thông 

minh, tùy thuộc vào thiết lập hàm mục tiêu mà nhiều tác giả đã đề xuất các thuật toán 

như: GA, PSO, ANN, GSA, GWO… Các phương pháp đề xuất cũng có những nhược 

điểm riêng: thời gian tìm kiếm lâu, sai số giữa tín hiệu đặt và tín hiệu phản hồi còn 

lớn, tìm kiếm offline….. Do đó, định hướng nghiên cứu của Luận án sẽ đề xuất một 

thuật toán khác tối ưu hơn, nhằm khắc phục một số nhược điểm như đã nêu ở trên. 

1.6 Kết luận chương 1 

Chương này tác giả đã giới thiệu hiện trạng và tiềm năng, năng lượng gió cũng 

như sự phát triển của loại hình năng lượng này. Các số liệu chi tiết đã được đưa ra 

cho thấy thực trạng và chiều hướng gia tăng của năng lượng gió trên thế giới nói 

chung và tại Việt Nam nói riêng. Trong đó các nguồn điện gió sử dụng máy điện 

không đồng bộ nguồn kép DFIG được xem là giải pháp phù hợp cho các hệ thống 

biến đổi năng lượng gió tốc độ thay đổi, trong đó có Việt Nam. 

Chương này cũng tập trung phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến chất lượng 

điện năng của lưới điện phân phối khi kết nối máy phát điện gió. Các nghiên cứu 

về điều khiển máy phát điện gió và tối ưu hóa tham số trong bộ điều khiển cũng 

được phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của chúng để đề xuất hướng tiếp cận. Tuy 

nhiên khi điện áp lưới hoặc điện áp phía stator nhỏ hơn một giới hạn nào đó thì 

khả năng phát công suất phản kháng của máy phát giảm đáng kể và máy phát lúc 
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này không thể phát công suất phản kháng theo yêu cầu của lưới. Điều này làm cho 

các giải pháp điều khiển máy phát điện gió cần phải được quan tâm và phát triển 

thêm với mục tiêu đảm bảo khả năng vận hành ổn định của hệ thống điện với sự 

xâm nhập điện gió ngày một gia tăng. 
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Chương 2 

MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP 

 

2.1 Cấu trúc và mô hình máy phát điện không đồng bộ nguồn kép 

Trong chương 1, tác giả đã giới thiệu về đặc điểm của máy phát điện không đồng 

bộ nguồn kép DFIG. Để có được một mô hình điều khiển phù hợp, trước hết cần mô 

tả chi tiết về máy điện dựa trên mô hình toán học. 

 

Hình 2.1 Cấu trúc điển hình máy phát điện không đồng bộ nguồn kép 

Hình 2.1 mô tả cấu trúc máy phát điện DFIG, với stator được kết nối trực tiếp với 

lưới và mạch rotor nối với bộ biến đổi công suất thông qua vành trượt. Bộ biến đổi gồm 

hai phần: Phần nghịch lưu phía máy phát (RSC) và nghịch lưu phía lưới điện (GSC). Hai 

phần này được nối với nhau qua tụ điện DC-link đóng vai trò tích trữ năng lượng, thiết 

bị crowbar được trang bị ở đầu cực rotor để bảo vệ quá dòng và quá điện áp cho bộ 

biến đổi. Khi xảy ra tình trạng quá dòng, thiết bị crowbar sẽ ngắn mạch đầu cực rotor 

thông qua điện trở crowbar, ngưng hoạt động điều khiển của bộ biến đổi. Khi biên 

độ dòng quá độ giảm đến mức an toàn thì crowbar ngừng tham gia, lúc này máy 

phát mới có thể phục hồi điều khiển và vận hành trở lại. 

Trong thực tế, điện áp định mức của mạch rotor thường nhỏ hơn điện áp định 

mức bên phía mạch stator, nên máy biến áp kết nối giữa DFIG và lưới điện có thể là 

máy biến áp ba cuộn dây. Mạch rotor được cấp nguồn từ bộ nghịch lưu nguồn áp 

VSC (Voltage Source Converter) có biên độ điện áp và tần số không đổi, thường sử 

dụng linh kiện điện tử công suất IGBT. Khi đã hòa đồng bộ với lưới điện, dòng năng 

lượng máy phát có thể rơi vào một trong hai trường hợp sau: 
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 Chế độ dưới đồng bộ 

Khi tốc độ từ trường quay của rotor thấp hơn tốc độ đồng bộ (ɷr < ɷs), chế độ vận 

hành dưới đồng bộ (Pr < 0), máy điện lấy năng lượng từ lưới qua rotor được mô tả 

trên hình 2.2 [25]. 

 

Hình 2.2 Dòng công suất của DFIG làm việc ở chế độ dưới đồng bộ  

 Chế độ trên đồng bộ 

Khi tốc độ từ trường quay của rotor lớn hơn tốc độ đồng bộ (ɷr > ɷs), chế độ vận 

hành trên đồng bộ (Pr > 0), máy điện phát năng lượng về lưới điện qua mạch rotor 

được mô tả trên hình 2.3 [25]. 

 

Hình 2.3 Dòng công suất của DFIG làm việc ở chế độ trên đồng bộ  

Để đảm bảo DFIG vận hành ở hai chế độ trên, bộ biến đổi công suất ở cả hai phía, 

phía máy phát RSC và phía lưới GSC (hình 2.1) đều phải là nghịch lưu có khả năng 

điều khiển dòng công suất theo cả hai chiều. Bộ biến đổi phía máy phát có các đặc 

điểm sau: 

- Khả năng điều khiển công suất phản kháng: DFIG có khả năng tiêu thụ hoặc phát 

công suất phản kháng về lưới điện và khả năng tự điều chỉnh điện áp (trong trường hợp 

lưới điện yếu). 

- Có khả năng tự kích từ DFIG thông qua mạch rotor, độc lập với điện áp lưới. 
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- Khả năng điều khiển độc lập công suất tác dụng và công suất phản kháng, cũng 

như điều khiển mômen, tốc độ máy phát hoặc điều khiển hệ số công suất đầu cực 

stator. Ngoài ra, bộ biến đổi phía lưới đảm nhiệm vai trò giữ cho điện áp DC-link 

không đổi. 

2.2 Sơ đồ tương đương DFIG ở chế độ xác lập 

Sơ đồ mạch điện tương đương của máy phát điện DFIG có tính đến tổn hao mạch 

từ hình 2.4 [56].  

+ + 

Rs Is Ir 
Rr

s

Vs 
Vr

s
Rm 

IRm 

jɷsLls jɷsLlr

jɷsLm

.

. .

.

.

 

Hình 2.4 Sơ đồ mạch điện thay thế của DFIG trong chế độ xác lập 

Theo định luật Kirchoff, phương trình điện áp được viết như sau [84].  

( )s s s s ls s s m s r RmV R I j L I j L I I I                          (2.1) 

 ( )r r
r s lr r s m s r Rm

V R
I j L I j L I I I

s s
                           (2.2) 

0 ( )m Rm s m s r RmR I j L I I I                                    (2.3) 

Từ thông khe hở không khí, từ thông stator và từ thông rotor xác định bởi: 

( )m m s r RmL I I I                                                  (2.4) 

( )s ls s m s r Rm ls s mL I L I I I L I        (2.5) 

( )r lr r m s r Rm lr r mL I L I I I L I        (2.6) 

Công suất stator và rotor khi bỏ qua các tổn thất xác định bởi phương trình: 

2 2
* *Re 3 3 3 3s s s s Rm s m m r s m m rP S R I Rm I I I I I                   (2.7) 

2
* *Re 3 3 3r r r r s m m r s m m rP S R I s I I s I I                  (2.8) 

Công suất cơ sinh ra bởi máy điện DFIG xác định bởi: 
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* * *3 3 3m s m m r s m m r sl m m rP I I s I I I I                   (2.9) 

Như vậy: 

                
1

1
s mP P

s



                     

1

1
r mP P

s



  (2.10)  

Trong các phương trình trên:  

sV , rV -  điện áp phức trên mạch stator và rotor;  

sI , rI  - dòng điện phức trên mạch stator và rotor;  

 Rs, Rr - điện trở stator và rotor;  

 Rm - điện trở từ hóa;  

 Lm - điện cảm từ hóa; 

 s - hệ số trượt. 

Nhận thấy rằng, phân bố công suất tác dụng giữa cuộn dây stator và rotor của máy 

điện phụ thuộc hệ số trượt. Công suất qua mạch rotor (qua bộ biến đổi công suất) 

ngược dấu và xấp xỉ bằng tích số của công suất cuộn stator và hệ số trượt: 

r sP sP   (2.11) 

Từ đó có được sơ đồ phân bố công suất khi bỏ qua tổn thất cho ở hình 2.5.  

  

Hình 2.5 Phân bố công suất trong máy phát điện DFIG 

Từ hình 2.5 cho thấy: công suất tại vành trượt có thể chạy theo hai hướng: từ 

rotor tới nguồn hoặc từ nguồn vào rotor, do đó tốc độ của máy phát có thể được điều 
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khiển từ cả hai phía rotor hoặc stator, trên tốc độ đồng bộ hoặc dưới tốc độ đồng bộ. 

Mạch điện tương đương, dựa trên các giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện này 

có thể được áp dụng cho quá trình phân tích trạng thái ổn định của DFIG. 

2.3 Mô tả toán học máy phát điện DFIG  

Các giả thiết khi xây dựng máy điện không đồng bộ ba pha rotor dây quấn:  

 Các cuộn dây stator và rotor được bố trí một cách đối xứng về mặt không gian, 

dây quấn stator và rotor được nối Y-Y. 

 Khe hở không khí đồng nhất, 

 Bỏ qua các tổn hao dòng rò và tổn hao sắt từ, 

 Không xét đến hiện tượng bão hòa vật liệu từ, 

 Hiện tượng móc vòng từ thông giữa stator và rotor chỉ xảy ra với sóng hài cơ 

bản. Dòng từ hóa và từ trường phân bố dạng sin trên bề mặt khe từ. 

 Hệ phương trình thu được trên cơ sở sóng cơ bản của các đại lượng dòng, áp 

và từ thông, giả thiết bỏ qua sóng hài. 

 

Hình 2.6 Cấu hình kết nối điện áp stator, Y-Y 

Trong hình 2.6 là mô hình toán học của máy điện không đồng bộ rotor dây quấn 

[57]. Xuất phát từ phương trình điện áp pha stator và rotor của máy điện không đồng 

bộ rotor dây quấn, có được: 

sa sa sa

sb s sb sb

sc sc sc

v i
d

v R i
dt

v i







     
     

 
     
          

                                     (2.12) 
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ra ra ra

rb r rb rb

rc rc rc

v i
d

v R i
dt

v i







     
     

 
     
          

                                     (2.13) 

Ta có phương trình điện áp stator và rotor theo ký hiệu véctơ không gian [58]: 

s
s s s
s s s

d
v R i

dt


                                                (2.14) 

r
r r r
r r r

d
v R i

dt


                                          (2.15) 

L

i

v

 

Hình 2.7 Mạch điện tương đương RL của stator và rotor 

Phương trình từ thông stator và rotor:  

s s s m r

r m s r r

L i L i

L i L i





 


 
                                            (2.16) 

Trong đó: 

     Lm - điện cảm từ hóa;   

Ls - điện cảm dây quấn stator, Ls = Lls + Lm;   

Lr - điện cảm dây quấn rotor đã quy đổi về phía stator, Lr = Llr + Lm 

với Lls, Llr lần lượt là điện cảm tản dây quấn stator và rotor;  

Rs, Rr - điện trở stator và rotor của máy phát. 

     ,s r  - từ thông stator và rotor 

Do các cuộn dây của stator và rotor có cấu tạo đối xứng về mặt hình học nên các 

giá trị điện cảm là bất biến đối với các hệ tọa độ quan sát. Vì vậy phương trình (2.16) 

được dùng một cách tổng quát không cần các chỉ số trên. Khi sử dụng hệ tọa độ cụ 

thể chỉ cần điền thêm chỉ số. 
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2.3.1 Mô hình của DFIG trên hệ trục tọa độ dq  

Biểu diễn véctơ không gian theo điện áp, dòng điện và từ thông stator trong hệ tọa 

độ dq ta có: 
sj ts

s sv v e


 , 
sj ts

s si i e


 , 
sj ts

s se
  , thay các đại lượng này vào 

phương trình (2.14), (2.15) sẽ có phương trình điện áp trên stator: 

s
s s s s s

d
v R i j

dt


                                          (2.17) 

Bằng cách biến đổi tương tự, có được phương trình điện áp rotor: 

( )r
r r r s r r

d
v R i j

dt


       (2.18) 

Véctơ từ thông biểu diễn theo các véctơ dòng điện: 

s ms s

m rr r

L L i

L L i





    
     

    
     (2.19) 

Khai triển phương trình (2.17), (2.18) và (2.19) theo các thành phần trục d và trục q 

cùng với phương trình mômen, ta có hệ phương trình đầy đủ mô tả DFIG trong hệ trục tọa 

độ dq như sau [59]: 

Phương trình điện áp stator: 

  
ds

ds s ds s qs

d
v R i

dt


                                            (2.20) 

qs

qs s qs s ds

d
v R i

dt


    (2.21) 

Phương trình điện áp rotor: 

( )dr
dr r dr s r qr

d
v R i

dt


       (2.22) 

( )
qr

qr r qr s r dr

d
v R i

dt


       (2.23) 

Trong đó:  

vds, vqs, vdr, vqr: điện áp stator và rotor trong hệ trục tọa độ dq;   

ids, iqs, idr, iqr: dòng điện stator và rotor trong hệ trục tọa độ dq;  

ds, qs, dr, qr: từ thông stator và rotor trong hệ trục tọa độ dq;  

s, r: vận tốc góc stator và vận tốc góc rotor. 
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Từ thông stator và rotor được xác định theo công thức (2.24) đến (2.27): 

qs s qs m qrL i L i                                                 (2.24) 

ds s ds m drL i L i    (2.25) 

qr m qs m qrL i L i    (2.26) 

dr m ds r drL i L i    (2.27) 

Từ phương trình (2.24) đến (2.27) có thể tính được: 

1 m
qs qs qr

s s r

L
i

L L L
 

 
   (2.28) 

1 m
ds ds dr

s s r

L
i

L L L
 

 
   (2.29) 

1 1
qr qs qr

s r r

i
L L L

 
 

    (2.30) 

 
1m

dr ds dr

s r r

L
i

L L L
 

 
    (2.31) 

Trong đó:  
2

s r m

s r

L L L

L L



  là hệ số tản. 

2.3.2 Phương trình trạng thái của máy phát điện DFIG   

Để thuận tiện cho việc xây dựng luật điều khiển, ta khử các biến trung gian là dòng 

điện stator is và từ thông stator s, nhưng giữ lại dòng điện rotor ir và từ thông rotor r 

trong các phương trình (2.16). Sau một số biến đổi, có được: 

sr
s r

m m

L
i i

L L


    (2.32) 

( )r s s
s m r r

m m

L L L
L i

L L
     (2.33) 

Thay (2.32) và (2.33) vào (2.17) và (2.18) ta có: 

( ( ) ) ( ) ( )s r s s s r sr r r
s s m s r s r m

m m m m m m

L L R L L L LL di d
v j L R i j L

L L L L L dt L dt


           (2.34) 

( ) r
r r r s r r

d
v R i j

dt


       (2.35) 
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Để rút gọn hệ thức trên, tiến hành đặt: 

              1
s r

m

m

L L
a L

L
  ;   2

r

m

L
a

L
 ;    3

s

m

L
a

L
 ;      4

s

m

R
a

L
  

Từ đó thu được:  

1 2 4 3 1 3( ) ( )

( )

r r
s s s r s r

r
r r r s r r

di d
v j a a R i a j a a a

dt dt

d
v R i j

dt


  


  


     


    


     (2.36) 

Bằng cách biến đổi và đặt 
3 2

5

1 1

r s

a a
a R R

a a
   thu được hệ phương trình: 

 

 

3 34
5

1 1 1 1

sr
s r r r r

r
r r s r r r

a v adi a
a j i j v

dt a a a a

d
R i j v

dt

  


  

  
       

  



    

                   (2.37) 

Khai triển hệ phương trình (2.37) dưới dạng các thành phần truc d và q, thu được 

hệ phương trình vi phân:                 

3 34
5

1 1 1 1

3 34
5

1 1 1 1

( )

( )

dr ds
dr s qr dr r qr dr

qr qs

s dr qr r dr qr qr

dr
r dr s r qr dr

qr

r qr s r dr qr

di a v aa
a i i v

dt a a a a

di va aa
i a i v

dt a a a a

d
R i v

dt

d
R i v

dt

  

  


  


  


     




      




    



    


 (2.38) 

Viết lại (2.38) dưới dạng ký hiệu ma trận: 

34 1
5

1 1 3

1

3 4 1
5 1

1 1 3

01 0

1

0
0

0 0
0 0 0 0

0 0
0 0 0 0

s r

dr dr

qr qr ds

s r

dr dr qs

qr qrr s r

r r s

aa a
a

i ia a a
a

i i va a ad
a a

a a avdt

R

R

 

 
 

  

 

   
                                                                   

    

dr

qr

v

v

 
 
 



 (2.39) 

Đặt các véctơ biến trạng thái, véctơ tín hiệu vào, véctơ tín hiệu ra và các ma trận 

như sau: 
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T

dr qr dr qrx i i      ; 
T

dr qsy i i    ;
T

s ds qsu v v    ;   
T

r dr qru v v     

34
5

1 1

3 4
5

1 1

0 0

0 0

s r

s r

r s r

r r s
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a

a a

a a
aA
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R
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;
1

1

1 0

1

0

0 0
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;

1

3

1

3

0

0

0 0

0 0

r

a

a

a
B

a

 
 
 
 

  
 
 
 
 

; 
1 0 0 0

0 1 0 0
C

 
  
 

 

Khi đó, ta có hệ phương trình biểu diễn trạng thái hệ thống như sau: 

.

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

s s r rx t Ax t B u t B u t

y t Cx t

   




  (2.40) 

Trong đó: 

A - Ma trận trạng thái của hệ thống;  

Bs và Br - Ma trận đầu vào;  

C - Ma trận đầu ra;  

x - Véctơ biến trạng thái;  

us và ur - Véctơ biến đầu vào;  

y - Véctơ biến đầu ra. 

Từ hệ phương trình biểu diễn trạng thái (2.40) có thể biểu diễn được tín hiệu điều 

khiển của hệ thống theo tín hiệu véctơ biến đầu vào: ur = [vdr  vqr]T được chọn là tín hiệu 

vào điều khiển vì thiết bị điều khiển (bộ biến đổi công suất) nằm bên phía rotor, us = [vds    

vqs]T là tín hiệu vào không điều khiển được, xem như nhiễu tác động lên hệ thống (nhiễu 

đo được) và được biểu diễn (xem hình 2.8). 

+ 
Bộ điều khiển C

DFIG

y(t) 

y(t) r(t) e(t) 

us

ur

 

Hình 2.8 Sơ đồ biểu diễn trạng thái của hệ thống điều khiển DFIG 

Từ hình 2.8 cho thấy: giá trị đầu ra y(t) được phản hồi so sánh với giá trị đặt r(t). 

Căn cứ kết quả so sánh thông qua bộ điều khiển, biến điều khiển ur tác động đến đối 

tượng điều khiển DFIG nhằm thay đổi giá trị đầu ra theo mục tiêu điều khiển (us là 
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nhiễu tác động lên hệ thống). Trong hệ phương trình biểu diễn trạng thái (2.40), ma 

trận A có thể được xem như ma trận hằng số trong vòng điều khiển dòng điện. 

2.3.3 Công suất tác dụng, phản kháng và mômen của máy phát DFIG 

Nếu coi tổn hao công suất không đáng kể trong điện trở stator và rotor, thì công 

suất tác dụng và công suất phản kháng trên stator và rotor được mô tả như sau: 

3
( )

2
s ds ds qs qsP v i v i    (2.41) 

3
( )

2
s qs ds ds qsQ v i v i   (2.42) 

3
( )

2
r dr dr qr qrP v i v i   (2.43) 

3
( )

2
r qr dr dr qrQ v i v i   (2.44) 

Khi đó, tổng công suất tác dụng và phản kháng của DFIG sẽ là: 

                                           Total s rP P P   (2.45) 

Total s rQ Q Q   (2.46) 

Phương trình tốc độ rotor máy điện DFIG được biểu diễn bởi phương trình: 

( )
2

r m e f r

d P
T T C

dt J
     (2.47) 

Mômen điện từ do máy phát DFIG tạo ra có xét đến ảnh hưởng của từ thông và 

dòng điện được mô tả như phương trình (2.48): 

3
( )

2
e ds qs qs dsT i i    (2.48) 

Trong phương trình (2.48); nếu Te > 0 thì DFIG làm việc như một máy phát và 

ngược lại nếu Te < 0 thì DFIG làm việc như một động cơ [60]. 

2.4 Sơ đồ điều khiển hệ thống máy phát điện gió DFIG 

Hệ thống biến đổi năng lượng tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ 

nguồn kép DFIG có khả năng điều khiển độc lập công suất tác dụng và công suất 

phản kháng đầu cực stator máy phát thông qua bộ biến đổi công suất được đặt bên 

phía rotor. Do bản chất phi tuyến, điều khiển đối tượng DFIG phức tạp hơn nhiều so 
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với điều khiển động cơ không đồng bộ thông thường. Để điều khiển DFIG, thông 

thường hệ thống được định hướng từ trường theo véctơ điện áp lưới hoặc từ thông 

stator nhằm phân tích tính phi tuyến như được sử dụng trong sơ đồ điều khiển hệ 

thống. Sơ đồ điều khiển tổng thể của tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng 

bộ nguồn kép DFIG cho ở hình 2.9, trong đó có thể phân biệt hai kênh điều khiển: 

Điều khiển máy phát DFIG và điều khiển tuabin gió. Kênh điều khiển tuabin gió bao 

gồm: điều khiển tốc độ và điều khiển công suất đầu vào, giám sát bộ phận chấp hành 

góc pitch (pitch angle actuator) của tuabin gió và giá trị đặt công suất tác dụng của 

kênh điều khiển máy phát DFIG. Kênh điều khiển máy phát điện DFIG bao gồm điều 

khiển bộ biến đổi công suất phía rotor và điều khiển bộ biến đổi công suất phía lưới 

điện (điều khiển máy phát) là đối tượng chính của nội dung nghiên cứu. 

 

 

Hình 2.9 Sơ đồ điều khiển tổng thể máy phát điện DFIG 

2.4.1 Bộ biến đổi công suất 

Cấu hình bộ biến đổi công suất trong DFIG dạng (back-to-back) gồm: tụ điện ghép 

nối (DC-link) nằm giữa bộ điều khiển phía máy phát (RSC) và bộ điều khiển phía 

lưới (GSC) như hình 2.10. 
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AC

DC

DC

AC

RSC GSC

Pr Pf 

vDC 

        

 

Hình 2.10 Cấu trúc bộ biến đổi back–to–back 

 Từ cấu trúc trong hình 2.10, có được phương trình cân bằng công suất như sau: 

r f DCP P P                                                     (2.49) 

Trong đó: Pr, Pf, PDC là công suất tác dụng của RSC, GSC, và DC-link tương ứng, 

được biểu diễn như sau: 

r dr dr qr qrP v i v i                                                  (2.50) 

                                            f df df qf qfP v i v i                                                 (2.51) 

DC
DC DC DC DC

dv
P v i Cv

dt
                                 (2.52) 

Trong đó: C là điện dung của tụ, cho bởi phương trình (2.53); 

( )DC
DC df df qf qf dr dr qr qr

dv
Cv v i v i v i v i

dt
                        (2.53) 

Ở đây: idr và iqr - dòng điện rotor trong hệ tọa độ d-q;  

idf và iqf - dòng điện của bộ biến đổi phía lưới trong hệ tọa độ d-q;  

vdf và vqf - điện áp của bộ biến đổi phía lưới trong hệ tọa độ d-q;  

vDC - điện áp của tụ;  

iDC - dòng điện của tụ;   

2.4.2 Điều khiển bộ biến đổi phía máy phát 

Bộ biến đổi phía phía máy phát có tác dụng điều khiển độc lập công suất tác dụng 

và công suất phản kháng thông qua điện áp rotor. Nếu chọn hệ quy chiếu d-q quay 

đồng bộ với từ thông và trục d định hướng theo từ thông stator, ta có: 

ds s m msL i    (2.54) 

0qs   (2.55) 

Phương trình từ thông rotor trong định hướng từ thông stator: 
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2

m
dr ms r dr

s

L
i L i

L
    (2.56) 

qr r qrL i   (2.57) 

Phương trình từ thông stator có thể viết lại như sau: 

ds s ds m dr m msL i L i L i      (2.58)  

0qs s qs m qrL i L i                                       (2.59) 

Với các máy có công suất cỡ kW trở lên, điện trở Rs thường có giá trị rất nhỏ. 

Nếu giả thiết bỏ qua Rs ta có phương trình điện áp stator và rotor được viết lại như 

sau: 

0dsv    (2.60) 

qs s s ds s m msv V L i      (2.61) 

dr r dr r dr sl r qr

d
v R i L i L i

dt
           (2.62) 

2

( )m
qr r qr r qr sl ms r dr

s

Ld
v R i L i i L i

dt L
       (2.63) 

Trong đó: s = e; sl = s - r 

Ở đây, công suất tác dụng được điều khiển bởi dòng rotor (iqr) theo trục q. Công 

suất phản kháng được điều khiển bởi dòng rotor (idr) theo trục d. Phương trình công 

suất stator định hướng từ thông stator được mô tả bởi phương trình (2.64) và (2.65): 

3 3 3
( ) .

2 2 2

m
s ds ds qs qs qs qs s qr

s

L
P v i v i v i V i

L
       (2.64) 

3 3 3
( )

2 2 2

sm
s qs ds ds qs qs ds s dr

s s m

VL
Q v i v i v i V i

L L

 
     

 
  (2.65) 

Phương trình mômen điện từ: 

3 3 3
( )

2 2 2

s m
e ds qs qs ds ds qs qr

s s

V L
T p i i p i p i

L
  


       (2.66) 

Trong đó: p là số cực từ. 

Từ phương trình (2.64), (2.65) và (2.66) thấy rằng: mômen và công suất tác dụng 
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phụ thuộc vào dòng điện iqr, trong khi đó công suất phản kháng phụ thuộc vào dòng 

idr. Vì vậy idr và iqr là các đại lượng điều khiển công suất và mômen. Do đó, ta có thể 

sử dụng thành phần dòng điện để điều khiển độc lập công suất tác dụng và công suất 

phản kháng. 

2.4.3 Điều khiển bộ biến đổi phía lưới 

Bộ biến đổi phía lưới điện (GSC) có tác dụng điều khiển điện áp một chiều liên 

kết giữa hai bộ chuyển đổi (VDC - link). Ngoài ra, việc sử dụng bộ biến đổi phía lưới 

(GSC) còn có tác dụng phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng. Hệ thống phía DC 

có phương trình mô tả như sau: 

. DC
DC DC roto

dV
C i i

dt
    (2.67) 

Trong đó: iDC là dòng một chiều trong bộ biến đổi phía lưới; irotor là dòng một 

chiều phía rotor. 

Chuyển các phương trình điện áp sang hệ quy chiếu d-q ta được: 

.
df

df f df f e f qf

di
v R i L L i

dt
     (2.68) 

.
qf

qf f qf f e f df

di
v R i L L i

dt
     (2.69) 

Nếu bỏ qua điện trở máy phát, ảnh hưởng sóng hài, tổn thất do đóng cắt và bỏ 

qua tổn thất bộ biến đổi thì công suất phía xoay chiều và một chiều là như nhau: PAC 

= PDC. Nếu chọn hệ quy chiếu quay với tốc độ đồng bộ, trục d-q định hướng theo 

véctơ điện áp lưới: vds = 0; vqs = Vs  thì: 

2

3
AC d d DC DCP v i V i                                           (2.70) 

Suy ra:  

d
DC

DC

V
i i

V
  

Thay vào phương trình (2.67) sẽ được: 

2 1

3

DC d
df

DC DC

dV V
i

dt C V
  (2.71) 

Điện áp VDC được giữ cố định nhờ điều khiển thành phần dòng điện idf   phía lưới 

điện. Thông thường, giá trị tham chiếu iqf có thể được đặt bằng 0, nhằm đảm bảo việc 
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trao đổi công suất phản kháng giữa lưới điện và bộ biến đổi phía lưới điện là không đổi. 

2.5 Xây dựng cấu trúc điều khiển máy phát điện gió DFIG 

Các tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG thường sử 

dụng các bộ điều khiển PI do cấu trúc đơn giản và tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, 

với bộ điều khiển PI thì chất lượng của hệ thống lại phụ thuộc rất nhiều vào các tham 

số Kp, Ki. Các tham số này thường được tính toán, chỉnh định để đạt hiệu quả tốt nhất 

trong một trạng thái giới hạn của hệ thống. Do vậy, để phát huy tốt hiệu quả của bộ 

điều khiển, trong quá trình vận hành cần phải chỉnh định, lựa chọn các tham số Kp, 

Ki cho phù hợp với thực tế làm việc. 

2.5.1 Cấu trúc điều khiển phía máy phát (RSC) 

Bộ điều khiển phía máy phát được xây dựng với mục đích điều khiển công suất 

đầu ra của tuabin gió, đồng thời duy trì điện áp cho khâu cài đặt điều khiển. Cấu trúc 

điều khiển bao gồm vòng lặp bên trong và vòng lặp bên ngoài, trong đó vòng lặp bên 

trong điều khiển các thành phần của rotor trên trục d và trục q. Biến idr và iqr điều 

khiển độc lập theo điện áp stator (SVO) đối với DFIG (vds = 0 và vqs = Vs) [85]. Trong 

nghiên cứu này, từ thông trục q được điều chỉnh bằng không (qs  0 và ds  s), để 

điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng như được mô tả trong các 

phương trình dưới đây (với a = d/dt là toán tử Laplace). 

*

.

1

qs

qs

s s m
qs qs e ds qr qs

s s r

s m
e qs qr qs

s r

s m
ds qr qs

e s r

R R L
a v

L L L

R L
v

L L

R L
v

L L





   
 

  


  
 


     




   

  
    
  

                      (2.72) 

  

*

.

1

ds

ds

s s m
ds ds e qs dr ds

s s r

s m
e qs dr ds

s r

s m
qs dr ds

e s r

R R L
a v

L L L

R L
v

L L

R L
v
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                         (2.73) 

Phương trình (2.72) và (2.73) được viết lại như phương trình (2.74) và (2.75): 
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1 2
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                    (2.74) 

 

1 2

2

*

2

1

ds

ds

ds ds e qs dr ds

e qs dr ds

qs dr ds

e

a c c v

c v

c v





   

  

  



    



  

    


                                 (2.75) 

 Trong đó:  

 

 

*

1

*

1

I s

qs qs qs P s qs qs

I s

qs ds ds P s ds ds

K
a c K

a

K
a c K

a



 



 

    

    


    


     


                    (2.76) 

Nếu bỏ qua các tổn thất thì phương trình (2.47) có thể được viết lại là: 

  .
2

r m e

P
a T T

J
                                      (2.77) 

Ở đây Tm là mômen cơ được xác định bởi Tm = Kotp.Vw
2; với: 

.
2

opt p max

otp

R
K AC


  

Trong đó: Kopt là hằng số nếu tốc độ gió bằng định mức.  

Khi đó Tm được xác định bởi:  

dat
m

dat

P
T


                                                         (2.78) 

Và phương trình (2.77) được viết lại như sau: 

   *2
r rr m e r r

J
a T T K

P
          (2.79) 

Trong đó: Kr tham số điều khiển tốc độ rotor của bộ điều khiển PI: 

r

r r

I

P

K
K K

a



 

 
  
 

 

Từ (2.79) suy ra:  
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*

*
2

2

.
2

.

2 2

r r

r r

r r

r r

I I

r P r P r

P I
r

P Ir

K KJ
a K K

P a a

P
a K K

J
a K PK

a a
J J

 

 

 

 

  





    
       
   


 
 


 


                        (2.80) 

 

Có thể nhận thấy rằng: hàm truyền vòng kín có mẫu số là đa thức bậc 2. Để xác 

định bộ tham số điều khiển có thể sử dụng đa thức Butterworth. Kỹ thuật Butterworth 

cho phép theo dõi các giá trị riêng một cách đồng nhất trong nửa mặt phẳng a bên trái 

đường tròn có bán kính 0, với tâm của nó tại gốc như thể hiện trong hình 2.11 [61]. 

 

Hình 2.11 Các vị trí cực mẫu số bậc hai của đa thức Butterworth 

Hàm truyền của một đa thức Butterworth có mẫu số bậc hai được xác định 

bởi phương trình: 

2 2

0 02 0a a     (2.81) 

Các tham số bộ điều khiển PI được xác định bằng phép so sánh các hệ số đa thức 

trong phương trình (2.81) với mẫu số của hàm truyền tương ứng và sau đó lựa chọn 

0 thích hợp. Ở đó 0 là băng thông (bandwidth) của bộ điều khiển phụ thuộc vào 

giá trị thiết kế. Như vậy, hệ thống vòng kín với bộ điều khiển PI cho tốc độ rotor như 

thể hiện trong hình 2.12. 
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Hình 2.12 Bộ điều khiển PI cho tốc độ của rotor 

Nếu thay qs  =  0 vào phương trình (2.24) và (2.48) cho kết quả như phương trình (2.82):  

3

2
e ds qs

m
qs qr

s

T i

L
i i

L






  


                                                    (2.82) 

Thay (2.80) vào (2.79) và kết hợp với (2.82) sẽ có: 

3

2

m
e ds qr

s

L
T i

L


 
  

 
                                                   (2.83) 

    
2

3r

s
qr m

m ds

L
i T

L



                                              (2.84) 

Như vậy, công suất tác dụng và phản kháng của stator được tính toán như sau: 

 
3 3

2 2

m
s qs qs ds ds qs qr

s

L
P v i v i v i

L
     (2.85) 

 
3 3

2 2
s qs ds ds qs qs dsQ v i v i v i    (2.86) 

Thay vqs vào (2.86) sẽ có:  
3

.
2

s s qs e ds qs dsQ R i a i                  (2.87) 

Giả thiết từ thông stator không đổi, bỏ qua điện trở của stator và thay thế ids từ 

(2.29) ta có: 

23

2

e m
s ds ds dr

s r

L
Q

L L


  



 
  

 
 (2.88) 

Hay: 
3

. .
2

e m
s ds dr

s r

L
a Q a

L L


 


                                                                     (2.89) 

Từ (2.87) và (2.22), giải phương trình tìm qr theo iqr cho kết quả như sau: 
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 *

3

2

3

2

e m
s ds dr r dr e r dr

s r

e m
s ds dr r dr e r s qr

s r

s Qs s s Qs

L
aQ v R i

L L

L
aQ v R i L i

L L

aQ K Q Q


   




   






      




       

   



               (2.90) 

Ở đây: 
2

3

s r

e m

L L

L




  và KQs là tham số ước lượng của tín hiệu điều khiển công suất 

phản kháng phía stator của bộ điều khiển PI: 

IQs

Qs PQs

K
K K

a

 
  
 

 

Từ (2.90) ta xác định được: 

*IQs IQs

s PQs s PQs s

K K
aQ K Q K Q

a a

   
       

   
                         (2.91) 

 
*

2

1
PQs IQs

s

PQs IQss

aK K
Q

K KQ
a a




 
 

                                              (2.92) 

Hệ thống vòng kín với bộ điều khiển PI cho công suất phản kháng phía stator 

được biểu diễn như hình 2.13. 

 

Hình 2.13 Bộ điều khiển PI cho công suất phản kháng của stator 

Từ (2.89) và (2.90) suy ra: 

 * 1 Qs

dr dr e r r qr

r ds

i v L i
R


  



 
    

 
                     (2.93) 

Từ phương trình (2.83) và (2.93) thấy rằng: Ps và Qs tỷ lệ với iqr và idr tương ứng. 

Giá trị (e - r)Lriqr trong biểu thức (2.93) rất nhỏ nên ảnh hưởng của nó là không 

đáng kể. Khi đó, dòng điện rotor có thể được điều chỉnh thông qua điện áp rotor. Mối 

quan hệ giữa dòng điện rotor và điện áp rotor nhận được bằng cách thay thế các giá 
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trị của dr và qr từ (2.26) và (2.27) tương ứng vào các phương trình (2.22) và (2.23), 

và đơn giản hóa các phương trình sẽ cho kết quả sau: 

. m
qr r qr r qr sl ds r dr

s

L
v R i L a i L i

L
   

 
    

 
 (2.94) 

.dr r dr r dr sl r qrv R i L a i L i      (2.95) 

Trong đó: sl = (e - r);  = 1- [Lm
2/(Ls.Lr)] 

Các phương trình (2.94) và (2.95), bao gồm thành phần idr theo trục d và thành 

phần iqr theo trục q. Vì vậy hai phương trình này được ghép nối với nhau, nhưng 

không thể sử dụng bộ điều khiển tuyến tính truyền thống, vì đó là hàm phi tuyến. Tuy 

nhiên, thông qua phương pháp tuyến tính hóa quanh điểm làm việc, các phương trình 

này có thể được tuyến tính hóa bằng cách đặt các tham số khác với tham số điều khiển 

dòng điện. 

. m
r qr r qr qr sl ds r dr

s

L
R i L a i v L i

L
   

 
    

 
                            (2.96) 

. ( )r dr r dr dr sl r qrR i L a i v L i                                                (2.97) 

Dòng điện có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển tuyến tính, trong đó: 

.qr r qr r qrR i L a i                                                     (2.98) 

.dr r dr r drR i L a i                                                     (2.99) 

Với ý tưởng trên, hoàn toàn có thể sử dụng bộ điều khiển tuyến tính bao gồm các 

thành phần tích phân để tính toán các số hạng đạo hàm. Khi đó, các phương trình phi 

tuyến trở thành tuyến tính, tất cả các số hạng phi tuyến được chuyển sang phía bên 

phải của phương trình, điện áp trục q và trục d được tính như sau. 

*

qr

m
qr sl ds r dr

s

L
v L i

L
   

 
   

 
 (2.100) 

* ( )
dr dr sl r qrv L i     (2.101) 

Sử dụng vòng điều khiển dòng điện bên trong có một lợi thế đáng kể cho việc 

bảo vệ máy điện DFIG khỏi hiện tượng quá dòng, bởi vì các bộ hạn chế dòng có thể 

dễ dàng được bổ sung vào sơ đồ điều khiển [62]. Đối với vòng điều khiển dòng điện 

iqr, từ phương trình (2.96) ta có: 
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 '

qr r qr r qr r r qrv R i L ai R L a i                                   (2.102) 

 ' *Iq

qr Pq qr qr

K
v K i i

a

 
   
 

                                           (2.103) 

  *Iq Iq

r r qr Pq qr Pq qr

K K
R L a i K i K i

a a


   
       

   
                  (2.104) 

Tương tự, đối với vòng điều khiển dòng điện idr, từ phương trình (2.97) ta có: 

 ' . .dr r dr r dr r r drv R i L a i R L a i                                   (2.105) 

 ' *Iq

dr Pq dr dr

K
v K i i

a

 
   
 

                                       (2.106) 

  *Iq Iq

r r dr Pq dr Pq dr

K K
R L a i K i K i

a a


   
       

   
                    (2.107) 

Hàm truyền giữa dòng điện tham chiếu và dòng điện thực  trên 2 trục d và q 

được xác định như sau: 

 

 

 
* 2

2

1

1 1

Pq Iq
qr Pq Iq r

qr r r Pq Iq
r Pq Iq

r r

aK K
i aK K L

i a L a R K K a a R K K
L L




 




 
     

          (2.108) 

 

 

 
* 2

2

1

1 1

Pd Iqd

dr Pd Id r

dr r r Pd Id
r Pd Id

r r

aK K
i aK K L

i a L a R K K
a a R K K

L L





 




 
  

  

      (2.109)   

      

                                      

Hình 2.14 Bộ điều khiển PI cho dòng điện trục d của dòng điện rotor 
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Hình 2.15 Bộ điều khiển PI cho dòng điện trục q của dòng điện rotor 

Từ các biến đổi và lập luận trên, sơ đồ điều khiển bộ biến đổi phía máy phát RSC 

được thành lập và thể hiện trong hình 2.16. 

 
 

Hình 2.16 Cấu trúc điều khiển phía máy phát RSC  

2.5.2 Cấu trúc điều khiển phía lưới điện 

Bộ điều khiển phía lưới điện (GSC) có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì điện áp một 

chiều trung gian VDC và công suất phản kháng Q đạt giá trị mong muốn. Cấu trúc 

điều khiển phía lưới điện gồm hai mạch vòng, mạch vòng trong là mạch vòng điều 

khiển dòng lưới điện, mạch vòng ngoài là mạch vòng điều khiển công suất. Để làm 

được điều này, cần thiết kế mạch vòng điều khiển điện áp để được dòng điện trục d 

(id
*). Dòng điện id

* trở thành giá trị đầu vào của bộ điều khiển dòng điện để điều khiển 

công suất tác dụng. Bộ điều khiển này cũng có thể được sử dụng để điều khiển công 



52 
 

suất phản kháng bằng cách sử dụng mạch vòng điều khiển dòng điện trên trục q (iq). 

Điện áp một chiều trong bộ DC-link khi đó được xác định bởi phương trình (2.110): 

   
3 3

.
4 4

DC qr qr dr dr df df qf qfa CV M i M i M i M i     (2.110) 

Trong đó: 

 C - giá trị điện dung,  

 Mdr và Mqr - hệ số điều chế trên trục d, q của bộ điều khiển phía máy phát;  

 Mdf, Mqf - chỉ số điều chế trục d, trục q của bộ điều khiển phía lưới điện.  

Mdr = 2Vdr.ref/VDC; Mqr = 2Vqr.ref/Vdc; Mdf = 2Vdf.ref/VDC; Mqf = 2Vqf.ref/VDC 

Do đó, (2.110) có thể được viết lại thành (2.111) để tìm iqf. 

     *3 3
.

4 4
DC qr qr dr dr df df qf qf DC DC DC DCa CV M i M i M i M i K V V            (2.111) 

với KDC là tham số điều khiển PI trong bộ DC-link, được tính như sau: 

I DC
DC P DC

K
K K

a


   

Viết lại phương trình (2.111), ta được: 

*I DC I DC
DC P DC DC P DC DC

K K
aCV K V K V

a a

 
 

   
      
   

                   (2.112) 

Hay                   

 

*
2

1
P DC I DC

DC DC

P DC I DCDC

DC DC

aK K
V C

K KV
a a

C C

 

 





 

                                     (2.113) 

Hệ thống vòng kín với bộ điều khiển PI cho điện áp một chiều của phía lưới điện 

như thể hiện trong hình 2.17. 

 
                                                                                                                                                                                                            

Hình 2.17 Bộ điều khiển PI cho điện áp một chiều DC của bộ biến đổi phía lưới 

Từ phương trình (2.111) ta có: 

 * 4 1 3

3 4

df

qf DC qr qr dr dr df

qf qf

M
i M i M i i

M M

 

    
 

 (2.114) 

Khi chuyển các phương trình điện áp sang hệ tọa độ dq ta được: 
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. .
2

qs DC
qf f qf f qf e f df qf

v V
v R i L a i L L M

N
      (2.115) 

. .
2

DC
df f df f df e f df df

V
v R i L a i L L M     (2.116) 

Trục q của hệ quy chiếu tựa theo điện áp stator tức là vds = 0 và vqs  Vs. Vì vậy, 

công suất phản kháng do bộ biến đổi phía lưới điện cung cấp cho lưới điện được điều 

khiển bởi dòng điện trục d là: 

3

2
f s dfQ V i

N
                                                       (2.117) 

Trong đó N là tỷ số vòng dây của máy biến áp kết nối giữa GSC và stator 

. 1,5 .s
f df

V
a Q a i

N
                                             (2.118) 

Thay (2.116) vào (2.118) ta có: 

 . 1,5.
.

s
f df f df e f qf

f

V
a Q v R i L i

N L
    (2.119) 

 . f df f df e f qf Qfa Q v R i L i       (2.120) 

Trong đó:       
2

 
3

f

s

NL

V
   và 

*  . ( )f Qf Qf f fa Q K Q Q     (2.121) 

Trong phương trình (2.121) KQf là tham số điều khiển công suất phản kháng của 

bộ điều khiển phía lưới (GSC), được cho bởi:
I Qf

Qf P Qf

K
K K

a



  . Khi đó (2.121) sẽ 

được viết lại như sau:  

*Qf Qf

Qf Qf

I I

f P f P f

K K
aQ K Q K Q

a a

   
          

   
 (2.122) 

*

2

1
Qf Qf

Qf Qf

P I
f

P If

aK KQ

K KQ
a a




 
 

                                       (2.123) 

Từ (2.123), xây dựng được hệ thống với bộ điều khiển PI cho công suất phản 

kháng phía lưới điện như trong hình 2.18. 
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Hình 2.18 Bộ điều khiển PI cho công suất phản kháng phía lưới điện 

Cũng từ phương trình (2.120) suy ra: 

 * 1
df df e f qf Qf

f

i v L i
R

                                       (2.124) 

Có thể thấy rằng: công thức (2.115) và (2.116) đã được bổ sung thêm giá trị dòng 

điện điều khiển vào trong bộ điều khiển phía lưới điện GSC hình 2.19: 

 *.f qf f qf qf qf qf qfR i L a i K i i      (2.125) 

 *.f df f df qf df df dfR i L a i K i i      (2.126) 

Từ (2.115) và (2.116) nhận được: 

2qs

qf qf e f df

DC

v
M L L

N V
 
 

   
 

 (2.127) 

 
2

df df e f qf

DC

M L L
V

    (2.128) 

Phương trình (2.127) và (2.128) đưa ra các hệ số điều chế là đầu ra của bộ chuyển đổi. 

Kqf và Kdf là các tham số bộ điều khiển dòng điện PI cho dòng điện trục q và trục d, tương 

ứng: 1
1

I
qf df P

K
K K K

a
   . Từ phương trình (2.125) có: 

 

 

1 1

*
2

1 1

1
.

1 1

P I

qf f

qf
f P I

f f

a K K
i L

i
a a R K K

L L





  

                                (2.129) 

Từ đó xây dựng được hệ thống vòng kín với bộ điều khiển PI cho dòng điện trục 

q của phía lưới như thể hiện trong hình 2.19 và cấu trúc tổng thể bộ điều khiển phía 

lưới điện cho trong hình 2.20. 
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Hình 2.19 Bộ điều khiển PI cho dòng điện trục q của phía lưới điện 

 

Hình 2.20 Cấu trúc bộ điều khiển phía lưới GSC 

2.5.3 Hàm truyền của bộ điều khiển phía máy phát và phía lưới điện 

Thông thường, bộ điều khiển RSC và GSC được thiết kế riêng biệt và cuối cùng 

được kết hợp với nhau. Quy trình này chỉ phù hợp khi các biến được điều khiển độc 

lập với nhau, tức là chúng phải được tách riêng. Để kiểm tra tính độc lập của chúng 

trong bất kỳ điều kiện nào, cần phải đáp ứng được việc điều khiển độc lập của RSC 

và GSC. Từ phương trình từ thông ta có: 
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2

2

2
*

2 2

8 . 4

3

s m
qs e ds qr qs

s r

s m m
qs e ds r qr qs qs

s r s

s m s m
qs e ds qr qs qs

s s r

r m s m
s qs qs e ds s qs qs

ds s r

R L
v

L L

R L L
L i v

L L L

R L R L
i v

L L L

a J PT R L
K R v

P L L









  


   


  



   

 


   


  

      
 


     



 
      

 

 (2.130) 

 

   

 

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 8 4

3 3 3 3

s r s qs qs qs s s r m

qs

s m s r s ds s m s r s

L L P K P P v L LR aJ PT

R L P P L L K R L P P L L K



 

    


  

  
 

 
   (2.131) 

 

Tương tự: 

 

2

2

2
*

2

2

3

s m
ds e qs dr ds

s r

s m m
ds e qs r dr ds ds

s r s

s m s m
ds e qs dr ds ds

s s

s m s s
s ds ds e qs ds ds

s e ds

R L
v

L L

R L L
L i v

L L L

R L R L
i v

L L

R L R Q
K v

L









  


   


  


   
 


  


  

     
  

    




    


 (2.132) 

Với:            

*

2

2

2

3
s s

s ds e qs ds

e ds
ds

s m
s

s

R Q
K v

R L
K

L





 






  


 

 
 

               (2.133) 

Từ (2.131) và (2.133) cho thấy: quan hệ giữa biến điều khiển (ψds, ψqs) và biến 

tham chiếu (ds
*, qs

*) là phi tuyến, nên không thể xây dựng được hàm truyền tuyến 

tính. Do đó, trong phần sau của phép lấy hàm truyền, các từ thông stator được giả 

định là không đổi, mối quan hệ giữa các biến điều khiển và biến tham chiếu là tuyến 

tính. Đối với bộ điều khiển phía máy phát, từ phương trình (2.79), ta có: 

   *

r r r r m eK T T        (2.134) 

^

*

^

3

4r

m

m ds qr

s

P L
T i

L
    (2.135) 
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^

*

^

4

3
r

s

qr m

m ds

L
i T

P L




   (2.136) 

Dấu (^) ở đây biểu thị giá trị ước lượng.  

Tương tự, từ phương trình (2.90) ta có: 

 *
r rslQs Qs s s ds dr dr qrK Q Q v R i L i   

    
     

 
             (2.137) 

r r r r rsl slQs ds dr dr qr dr qrR i a L i L i R i L i      
          

     
 

     (2.138) 

* Qs

dr

r ds

i

a L



 
 

                                                      (2.139) 

Từ (2.136) và (2.139):  

*

*

4
0 4

3
3

1
0 0

s

s m
wrqr m ds

m dsQsdr

rds D

C

L
L T

i P L
P Li

a L




 









  

 
  
      

       
     
    

  

 (2.140) 

Từ phương trình (2.77) ta có:                

3
.

2 4

m
r m ds qr

s

LP P
a T i

J L
 

 
  

 
 (2.141) 

2

48 .

3 3

s r m s
qr

m ds m ds

L T La J
i

P L PL



 
   (2.142) 

Viết lại phương trình (2.89) ta có: 

 
3

2

e m
s ds dr r dr sl r qr

s r

L
aQ v R i L i

L L


  


                                         (2.143) 

 
3

. .
2

e m
s ds r dr r dr sl r qr r dr sl r qr

s r

L
a Q R i a L i L i R i L i

L L


     


        (2.144) 

Suy ra:                            
2

3

s s
dr

e m ds

Q L
i

L 
                                                         (2.145) 
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8 .
0 4

3
3

2
0 0

3

s

s m

m dsqr r

m ds

dr ss

e m ds
D

E

a JL
L T

PLi
PL

i QL

L

 


 

 
                        

 

                        (2.146) 

Từ (2.104) và (2.107) ta có: 

*
r r qr Iqr qr Iqr qrR a L i K i K i

   
   

 
 (2.147) 

*
r r dr Idr dr Idr drR a L i K i K i

   
   

 
 (2.148) 

Kết hợp (2.147) và (2.148):  

*

*

0

0

r r Iqr

Iqr qrqr

drdr
r r Idr

Idr

K

R a L K

K ii

ii
R a L K

K





  

  

 
  

    
     

     
 
  

                   (2.149) 

Thay (2.140) và (2.146) vào (2.149) thu được: 

r r

sQs

C D KE KD
Q

 



   
     

    
 (2.150) 

 

 

*

*

Q

Iq

Iq

Id

Id

4
0 4

3
3

1
0 0

.

8
0

3

2
0

3

r

s

s m
r r

m ds

m ds
s s s

mds

r r r s

r m ds r

s

r r r s

r e m ds

r r

L
L TK

P L
P L

K Q Q

a L

R a L K aJL

K PL

Q

R a L K L

K L

R a L

  




 



 



 











 

  

  

  

 
  

     
     
      

    
  

 
  
 

  
   

  
  

  




Iq

Iq

4

3

0

r s m

r m ds

K L T

K PL 

 
 
 
 
 
 

 (2.151) 
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Giải (2.151) cho kết quả sau: 
2 3*

1 1

r r m

K K
T

K K

 

 

 
                                     (2.152) 

Ở đây: 

1

2 3

2 .

;

r r sIqrs wr

m ds Iqr m ds

r rs s sIqrwr

Iqrm m mds ds ds

R a L Ka JL L K
K

L K L

R a L KL K L L
K K

KL L L



 



  

   




    
 

  

 
  

 
  

 

Tương tự: 
4 *

5

s s

K
Q Q

K




                                                                                 (2.153) 

Với: 4 5

2
; .

3. .

r rQs Qs Iqr s

Iqr e m dsr rds ds

K K R a L K L
K K

K La L a L



    

  

 

   

 
    

Nếu các đại lượng đo được giả định bằng đại lượng thực, giải (2.151) ta có: 

2 3*

1 1

r r m

K K
T

K K

                                            (2.154) 

Ở đây:   

1

2 3

2 .

;

r r sIqrs wr

m ds Iqr m ds

r rs s sIqrwr

Iqr m dsm mds ds

R a L Ka JL L K
K

L K L

R a L KL K L L
K K

K LL L



 



 


   




  
   



 

Tương tự: 
4 *

5

s s

K
Q Q

K

                                                                       (2.155) 

Với 4 5

2
; .

3. .

r rQs Qs Idr s

Idr e m dsr rds ds

K K R a L K L
K K

K La L a L



    

 
    

Ở đây, các thông số bộ điều khiển dòng điện bên trong giống nhau đối với dòng 

điện trục q và trục d, tức là KIqr = KIdr. Tương tự, đối với cấu trúc điều khiển phía 

máy phát GSC, từ phương trình (2.111): 

     * 3 3

4 4
DC DC DC DC qr qr dr dr qf qf df dfK V V M i M i M i M i           (2.156) 
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 * 1 4 3

3 4
qf DC qr qr dr dr qf qf

qf

i M i M i M i
M


  

     
  

             (2.157) 

Ở đây: 
* *2 2

;
qr dr

qr dr

DC DC

v v
M M

V V
  và  

3

4
qr qr dr drM i M i là dòng điện tại DC-link đi 

ra từ RSC. Từ (2.100), (2.101) cho thấy: 

 * * m
qr Iqr qr qr sl ds r dr

s

L
v K i i L i

L
  

 
    

 
                           (2.158) 

 * *

dr Iqr dr dr sl r qrv K i i L i                                    (2.159) 

Từ (2.158), (2.159), (2.140) và (2.146) dòng điện tại DC-link được xác định như sau: 

 

   

 

* 2 *

w w2 2

2
Q * 2

2 2 2 2

3

4

8 . 4 8 .

3 3 33

22 4 4

3 3 9

qr qr dr dr

s m s sl r
Iqr r r r r Iqr r r r

m ds m ds

s Idr sDC sl m s Idr
s s s

r e m ds e m ds

M i M i

a JL T L a J
K K K K

P L PL P

L K KV T L K
Q Q Q

P a L L L

 
    

 



    

 

 
    

 
 
    
 

(2.160) 

Ở đây, ds được điều chỉnh thành giá trị không đổi bằng cách sử dụng điều khiển 

từ thông. Do đó, từ phương trình (2.160) dòng điện một chiều chạy trong bộ biến đổi 

AC/DC/AC có mối quan hệ phi tuyến giữa các biến điều khiển như: Qf, r, Qs, và 

VDC. Vì vậy, có thể kết luận rằng: việc điều khiển độc lập Qf, r, Qs, và VDC có thể 

được thực hiện nếu dòng DC-link đi ra từ RSC được coi là tín hiệu nhiễu đối với việc 

điều khiển GSC. Từ phương trình (2.120) có được: 

*

f feQf df df qf

f f f f fe eQf df df qf df qf

Qf

df

f

v R i L i

R i a L i L i R i L i

i

a L

 

  



  

      




     

  

  

      
 






               (2.161) 

Từ (2.157) và (2.161) suy ra: 

 * 1 4 3

3 4

Qf

qf DC qr qr dr dr df

qf f

i M i M i M
M a L






  
     

  
  

               (2.162) 

Kết hợp (2.157) và (2.162) ta được: 
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 *

*

4
13

1
00

qf

df

df

qf f qr qr dr drDCqf
qf

Qf

f P

O

M

Mi M i M ia L M
M

i

a L









 
                          

 

          (2.163) 

Từ (2.110) ta có:  

 
4 3

3 4

df

qf DC qr qr dr dr df

qf qf

M
i aCV M i M i i

M M

  
          

                   (2.164) 

Cũng từ (2.119) có được: 

 
3

2

qs

f df f df e f qf

f

v
aQ v R i L i

L
                                           (2.165) 

 
3

2

2

3

qs

f f df f df e f qf f df e f qf

f

f

df

qs

v
aQ R i aL i L i R i L i

L

Q
i

v

 


    


 



           (2.166) 

Thay thế (2.166) vào (2.164) ta có: 

 
24 3

3 4 3

df f

qf DC qr qr dr dr

qf qf qs

M Q
i aCV M i M i

M M v

  
          

                     (2.167) 

Kết hợp (2.166) và (2.167) ta có: 

 
24

1
3 3

2
0 0

3

qf

qr qr dr drqf qf qsqf DC

qf

df f

qs
R

Q

M
aC

M i M iM M vi V
M

i Q

v

 
                  

        
  

           (2.168) 

Từ (2.125) và (2.126) ta có: 

*

*

f f qf Iqf qf Iqf qf

f f df Idf df Idf df

R a L i K i K i

R a L i K i K i

 

 

 
   

 

      

             (2.169) 

Từ (2.169) ta có: 
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*

*

0

0

qf

df

f f Iqf

Iqf qf

df
f f Idf

Idf

F

R a L K

i K i

ii
R a L K

K

 

 

 
  

    
     
       
 
  

                      (2.170) 

Thay (2.163) và (2.168) vào (2.170) có được phương trình (2.171): 

DC DC

Qf f

V
O P FQ FR

Q





   
     

   
                                    (2.171) 

 

 

 *

*

4
13

1
00

24
.

3 3

2
0 .

3

df

qf DC DC DCf qr qr dr drqf
qf

qf f f

f

f f f fIqf df Iqf

qf Iqf qs qf Iqf DC

f
f f Idf

qs Idf

M

M K V V M i M ia L M
M

K Q Q

a L

R a L K M R a L KaC

M K v M K V

Q
R a L K

v K





   

 

 
                      

 

 
   

 
   
   
    
 
  

 
.

0

f fqr qr dr dr Iqf

qf Iqf

M i M i R a L K

M K

     
  
 
  

 (2.172) 

Giải phương trình (2.172) có kết quả sau: 

 *

1 1

13

4

fDC
DC DC qr qr dr dr

K
V V M i M i



 



 


                               (2.173) 

Trong đó: 1;
f f Idf

f f DC

Idf

R a L K
aC K

K
  

 

   
    

Tương tự ta có: 

*1

2

f fQ Q







                                                     (2.174) 

Trong đó: 1 2

2
;

3

Qf Qf

f

qsf f

K K

Va L a L

  
  

 
    

Nếu các đại lượng đo được giả định bằng đại lượng thực, giải (2.172) sẽ có: 
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 *

1 1

13

4

fDC
DC DC qr qr dr dr

K
V V M i M i



 


                              (2.175) 

Với:  1;
f f Idf

f f DC

Idf

R aL K
aC K

K
  

 
    

Tương tự, 
*1

2

f fQ Q



  (2.176) 

Trong đó: 
1 2

2
;

3

Qf Qf

f

f qs f

K K

aL V aL
      

Ở đây, các thông số bộ điều khiển dòng điện giống nhau đối với dòng điện trục q 

và trục d, tức là KIqf = KIdf. Kết hợp (2.152), (2.153), (2.173) và (2.174) cho kết quả 

như phương trình (2.177): 

11 *

11

*
22

*

3333
*

44

0 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0

0 0
0 0 0

r r

s s

DC DC

f f

A

K

Q QK

V V
K

Q Q

K

  














 
       
       
                 
       
               

  

                 (2.177) 

Trong đó: 
2 4 31

11 22 33 44 11

1 5 11 2

; ; ; ; ;
DCK K K K

K K K K

K K K




 

    
    

    
      

   

 

* 2 *

2 2

33 2
* 2

1
2 2 2 2

8 . 4 8 .

3 3 313

22 4 4

3 3 9

s m s sl r
Iqr wr r r r Iqr wr r r

m ds m dsf

s Idr QsDC sl m s Idr
s s s

r e m ds e m ds

a JL T L a J
K K K K

P L PL P

L K KV T L K
Q Q Q

P a L L L

 
    

 



    







 
    


 
 
    
 

 

Kết hợp (2.154), (2.155), (2.175) và (2.177) sẽ được: 

*

11 11

*

22

*

33 33

*

44

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

r r m

s s

DC DC

f f

K T

Q QK

V VK

Q QK



  



        
        
          
        
        

           

           (2.178) 

Với: 32 4 1
11 22 33 44 11

1 5 1 2 1

; ; ; ; ;DCK KK K
K K K K

K K K
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* 2 *

2 2

33 2
* 21

2 2 2 2

8 . 4 8 .

3 3 313

22 4 4

3 3 9

s m s sl r
Iqr wr r r r Iqr wr r r

m ds m dsf

s Idr QsDC sl m s Idr
s s s

r e m ds e m ds

a JL T L a J
K K K K

P L PL P

L K KV T L K
Q Q Q

P a L L L

 
    

 


 

    

 
    


 
 
    
 

 

Như thể hiện trong (2.177) và (2.178), ma trận hàm truyền A và θ là ma trận đường 

chéo, tất cả bốn đại lượng được kiểm soát độc lập với nhau, bất kể sai số trong ước 

lượng tham số. Điều đó có nghĩa là cấu trúc bộ điều khiển có thể được thực hiện độc 

lập với nhau và kết hợp chúng lại với nhau để điều khiển tổng thể. Theo (2.177) và 

(2.178), sẽ tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính thông qua bộ điều khiển điện áp liên kết 

DC, có thể được coi là nhiễu đối với điều khiển phía lưới điện GSC. 

Trên cơ sở xây dựng cấu trúc điều khiển cho RSC và GSC, kết hợp với các hàm 

truyền đạt đã thành lập ở trên, sẽ xây dựng được cấu trúc điều khiển tổng thể cho máy 

phát điện DFIG như hình 2.21. Trong cấu trúc này, các tham số điều khiển tối ưu sẽ 

tác động vào khâu điều khiển phía máy phát (chi tiết thuật toán sẽ được Luận án trình 

bày chi tiết trong chương 3). 
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Hình 2.21 Sơ đồ cấu trúc điều khiển máy phát điện DFIG
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2.6 Kết luận chương 2 

Trong chương này, từ mô hình máy phát điện gió tác giả đã tập trung phân tích và 

biểu diễn toán học thông qua các hệ phương trình mô tả DFIG trong hệ tọa độ d-q. 

Các mô tả này là cơ sở để xây dựng cấu trúc điều khiển cho bộ biến đổi. Tác giả đã 

xây dựng được cấu trúc bộ điều khiển phía máy phát, bộ điều khiển phía lưới điện và 

mô tả mối quan hệ toán học chặt chẽ giữa bộ điều khiển phía lưới điện và phía máy 

phát, các đại lượng này được kiểm soát độc lập nhau. Các bộ điều khiển có thể thực 

hiện điều khiển độc lập, hoặc có thể kết hợp điều khiển tổng thể. 

Để duy trì sự ổn định của hệ thống có thể lựa chọn các thông số điều khiển thích 

hợp và được điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu. Do hệ thống có tính phi tuyến, các 

hàm truyền phụ thuộc vào nhau, phụ thuộc vào các thông số máy điện. Khi quá trình 

vận hành thay đổi biến thiên dẫn đến thay đổi tham số bộ điều khiển; việc xác định 

các thông số bộ điều khiển bằng phương pháp truyền thống có hiệu quả chỉ đạt ở mức 

độ khiêm tốn. Trên cơ sơ đó tác giả đề xuất thuật toán phù hợp sẽ được giới thiệu ở 

chương sau. 
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Chương 3 

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG 

ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP 

 

3.1 Đặt vấn đề 

Trên cơ sở các hàm truyền đã được xây dựng từ việc mô tả mối quan hệ giữa tham 

số bộ điều khiển PI với thông số máy phát điện đã xây dựng ở chương 2; trong chương 

này tác giả sẽ tập trung vào việc xác định tham số điều khiển bằng thuật toán tối ưu. 

Hiện có nhiều phương pháp để xác định bộ tham số này. Các phương pháp điều khiển 

kinh điển đã có nhiều đóng góp hàng loạt bài toán điều khiển đặt ra trong thực tế. Tuy 

nhiên chất lượng của hệ thống, ở một số đối tượng cụ thể chưa được như kỳ vọng, 

nhất là đối với hệ phi tuyến và mang tính chất đặc thù như ở tuabin gió. Với sự ra đời 

của lý thuyết điều khiển thông minh như: điều khiển thích nghi, điều khiển mờ, mạng 

nơ-ron và các thuật toán tối ưu khác…đã tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao chất 

lượng điều khiển hệ thống, nhất là đối với các hệ thống có tính phi tuyến. 

Về nguyên tắc, có hai cách hiệu chỉnh, lựa chọn tham số trong bộ điều khiển PI 

đã được nghiên cứu và triển khai ứng dụng. Đó là, hiệu chỉnh ngay trong quá trình 

hoạt động của hệ thống (gọi tắt là hiệu chỉnh online) và hiệu chỉnh trong lúc tắt hệ 

thống hoặc chỉ cho hệ thống vận hành trong khoảng thời gian nhất định (gọi tắt là 

hiệu chỉnh offline). Tuy nhiên việc tìm kiếm trực tiếp các thông số tối ưu của bộ điều 

khiển trong miền xác định mất rất nhiều thời gian và cần đến mô hình toán đối tượng 

[26]. Do đó hiệu chỉnh offline bộ điều khiển PI bằng các thuật toán thông minh được 

xem là phương pháp hiệu quả, không bị giới hạn bởi các giả thiết về không gian tìm 

kiếm và có thể tìm ra lời giải gần với lời giải tối ưu toàn cục. 

3.1.1 Cấu trúc bộ điều khiển PI 

 Bộ điều khiển tỉ lệ tích phân (PI – Proportional Integral Controller) được ứng dụng 

phổ biến trong lý thuyết điều khiển do tính hiệu quả, cấu trúc đơn giản và phạm vi 

ứng dụng rộng. Từ cấu trúc điển hình của hệ thống điều khiển PI cho ở hình 3.1, trong 

đó Kp và Ki lần lượt là hệ số tỉ lệ và hệ số tích phân của bộ điều khiển [63], [64]. Luật 
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điều khiển được định nghĩa như sau: 

0

( ) ( ) ( )

t

P IU s K e t K e t dt                                              (3.1) 

KP

R(s) U(s) C(s)
P(s)

e(t)

KI

s

+ + 

+

 

 

Hình 3.1 Cấu trúc bộ điều khiển PI  

Từ hình 3.1 có thể thấy rằng bộ điều khiển sẽ thực hiện giảm tối đa sai số bằng 

cách điều chỉnh giá trị điều khiển đầu vào (các tín hiệu có được nhờ thiết bị đo lường). 

Giá trị đầu ra C(s) luôn được thu thập và phản hồi so sánh với giá trị đặt R(s). Căn cứ 

trên kết quả so sánh ta sử dụng một thuật toán điều khiển (control algorithm), được 

thiết kế căn cứ trên một hàm mục tiêu cụ thể để đưa ra quyết định dưới dạng biến 

điều khiển U(s) tác động đến đối tượng điều khiển nhằm thay đổi giá trị đầu ra theo 

hàm mục tiêu đã đặt ra nhanh và chính xác.  

Biểu thức (3.1) có thể được viết dưới dạng (3.2): 

0 0

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

t t

I
P P

P I

K
U s K e t e t dt K e t e t dt

K T

 
    

 
                   (3.2) 

 Trong đó: TI = KP/KI - hằng số thời gian tích phân.  

Khi đó, hàm truyền của bộ điều khiển PI có dạng: 

1( ) 1
( ) (1 )

( )

I I
P P P

I

K TU s
C s K K K

e t s T s s


      


                (3.3) 

Trong đó:  

KP, KI - hệ số tỉ lệ và hệ số tích phân,  

U(s) - tín hiệu đầu vào,  

R(s) - tín hiệu đặt, 

C(s) - là tín hiệu đầu ra 

e(t) - sai số, với e(t) = R(s) - C(s) 
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 Thành phần tỉ lệ (P) 

( ) ( )PU s K e t                                            (3.4) 

Tác động của thành phần tỉ lệ đơn giản là tín hiệu điều khiển tỉ lệ tuyến tính với sai 

lệch điều khiển. Ban đầu, khi sai lệch lớn thì tín hiệu điều khiển lớn, sai lệch giảm dần 

thì tín hiệu điều khiển cũng giảm dần, khi sai lệch e(t) = 0 thì U(s) = 0, khi sai lệch đổi 

dấu thì tín hiệu điều khiển cũng đổi dấu. Thành phần P có ưu điểm là tác động nhanh, 

đơn giản. Hệ số tỉ lệ KP càng lớn thì tốc độ đáp ứng càng nhanh sai số càng nhỏ, do đó 

thành phần P có vai trò lớn trong giai đoạn đầu của quá trình quá độ. Tuy nhiên, khi hệ 

số KP quá lớn thì sự thay đổi của tín hiệu điều khiển càng mạnh dẫn đến dao động lớn, 

đồng thời làm hệ nhạy cảm hơn với nhiễu đo. Hơn nữa, đối với đối tượng không có đặc 

tính tích phân thì sử dụng bộ P vẫn tồn tại sai lệch tĩnh. 

 Thành phần tích phân (I) 

0

( ) ( )

t

IU s K e t dt                                   (3.5) 

Với thành phần tích phân, khi tồn tại một sai lệch điều khiển dương, luôn làm tăng tín 

hiệu điều khiển, và khi sai lệch là âm thì luôn làm giảm tín hiệu điều khiển, bất kể sai lệch 

đó nhỏ hay lớn. Do đó ở trạng thái xác lập, sai lệch bị triệt tiêu e(t) = 0. Đây cũng là ưu 

điểm của thành phần tích phân. Nhược điểm của thành phần tích phân là do có thời gian 

trễ nên đặc tính tác động của bộ điều khiển sẽ chậm hơn, đôi khi còn làm xấu đặc tính động 

học của hệ thống, thậm chí có thể làm mất ổn định hệ thống.  

Hệ số tích phân (Kp) có giá trị càng lớn thì sai số xác lập càng giảm, nhưng có thể 

vượt qua giá trị đặt (ngang qua điểm đặt và tạo ra một độ lệch với các hướng khác), 

bất kỳ giá trị sai số âm nào trong khâu tích phân trong quá trình đáp ứng quá độ phải 

được triệt tiêu bằng sai số dương trước khi hệ thống tiến tới trạng thái ổn định. Bộ 

điều khiển PI được sử dụng phổ biến, hoàn toàn có thể áp dụng tốt trong hệ thống 

máy phát điện DFIG, bởi khâu tỉ lệ đáp ứng khá tốt các biến đo lường, khâu tích phân 

đảm bảo cho hệ thống đạt được mục tiêu điều khiển mong muốn.  

3.1.2 Hàm mục tiêu của bộ điều khiển PI 

Một hệ thống được coi là tối ưu khi các tham số của hệ thống được điều chỉnh sao cho 
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các hệ số đạt cực trị, tùy thuộc vào mục tiêu điều khiển. Các tham số của bộ điều khiển PI 

được xác định theo một số hàm mục tiêu như sau [65]. 

- Tích phân của sai số tuyệt đối (IAE): Hàm mục tiêu này thường được dùng khi 

quan tâm tới sai số ở đoạn cuối của đáp ứng nhất thời. 

0

( )IAE e t dt



                                                   (3.6) 

- Tích phân của sai số bình phương (ISE): Hàm mục tiêu này thường được dùng 

để phát hiện các hệ thống có tỷ số cản quá lớn hay quá nhỏ so với mức phù hợp. 

2

0

( )ISE e t dt



                                                 (3.7) 

- Tích phân của thời gian nhân sai số tuyệt đối (ITAE): 

0

( )ITAE t e t dt



                                                (3.8) 

- Tích phân của thời gian nhân sai số bình phương (ITSE): 

2

0

( )ITSE te t dt



                                                (3.9) 

Các hàm mục tiêu (3.8) và (3.9) thường được dùng vì chúng khuếch đại sai số 

khi các tham số của hệ thống thay đổi, trong đó hàm (3.8) phân biệt rõ nhất, có nghĩa 

là điểm cực tiểu của nó được thể hiện rõ nhất. Trong Luận án sử dụng hàm mục tiêu 

(3.8) khi lựa chọn các tham số điều khiển. 

3.2 Xây dựng phương pháp xác định tham số tối ưu của bộ điều khiển  

3.2.1 Ý tưởng xây dựng phương pháp 

Đã có nhiều phương pháp tối ưu hóa sự ổn định của hệ thống DFIG dựa trên việc 

điều chỉnh các thông số bộ điều khiển trong hệ thống, phương pháp cơ bản nhất được 

sử dụng phổ biến trong thực tế là sử dụng các bộ điều khiển PI để duy trì sự ổn định 

của hệ thống. Những thập niên gần đây, việc tinh chỉnh tham số bộ điều khiển PI 

bằng các giải thuật thông minh được xem là phương pháp hiệu quả. Các chiến lược 

tìm kiếm khác nhau dựa trên những thuật toán khác nhau. Có những cách tìm ra lời 

giải chính xác nhưng đòi hỏi chi phí tính toán lớn, có những giải pháp tìm ra các 
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phương án gần đúng nhưng thời gian tính toán chấp nhận được. Vấn đề là làm sao 

giới hạn không gian tìm kiếm để có thể rút ngắn được thời gian thiết kế. Các nhà khoa 

học đã cố gắng tìm hiểu các quy luật về bản chất và phát triển các phương pháp xây 

dựng thuật toán. Các thuật toán lấy cảm hứng từ sinh học đã được áp dụng từ năm 

1960. Chúng bao gồm các thuật toán di truyền [66], thuật toán tối ưu bày đàn [67], 

thuật toán tiến hóa [68]… Các thuật toán lấy cảm hứng từ vật lý như: thuật toán mô 

phỏng luyện kim [69], [70], thuật toán tìm kiếm hấp dẫn [71], thuật toán tìm kiếm sự 

hài hòa [72]... 

Ta biết rằng, hệ thống biến đổi năng lượng gió là hệ thống phi tuyến gồm các hệ 

thống con nối với nhau theo một cấu trúc nhất định và các hệ thống con này sẽ tác 

động qua lại lẫn nhau thông qua việc trao đổi năng lượng giữa chúng. Như vậy, hoàn 

toàn có thể mô tả hệ thống bằng các đặc tính năng lượng. Xuất phát từ ý tưởng này 

mà việc mô tả của hệ thống có thể bắt đầu từ việc định nghĩa một hàm năng lượng 

với các biến trạng thái tổng quát.  

Thuật toán tối ưu các phản ứng hóa học CRO đã được áp dụng thành công một số 

bài toán tối ưu trong thực tế [73], [74]. Đây là thuật toán tìm kiếm ngẫu nhiên dựa 

theo quá trình va chạm của các phần tử trong các phản ứng hóa học. Mỗi phần tử có 

một cấu trúc riêng diễn tả một nghiệm (solution) của bài toán tối ưu, chúng thường 

đại diện cho giá trị thích nghi của hàm mục tiêu. CRO là sự kết hợp các ưu điểm của 

thuật toán di truyền (GA - Genetic Algorthm) và mô phỏng luyện kim (SA – 

Simulated Annealing). Các yêu cầu bảo toàn năng lượng cho thấy hiệu ứng tương tự 

như thuật toán mô phỏng luyện kim và có điểm tương đồng với các hoạt động lai 

ghép và đột biến của thuật toán di truyền. Khi số lượng phân tử nhỏ, CRO giống SA 

hơn. Khi một số phân tử lai ghép và đột biến được triển khai trong phản ứng phân 

tích và tổng hợp thì CRO giống GA hơn [73].  

Ý tưởng chính của việc kết hợp ưu điểm của thuật toán GA và SA nhằm tăng tính đa 

dạng và mở rộng không gian tìm kiếm. Đã có rất nhiều nghiên cứu minh chứng sự vượt 

trội của CRO so với các thuật toán khác. Trong nội dung dưới đây, tác giả trình bày ứng 

dụng thuật toán này trong quá trình điều khiển máy điện DFIG, nhằm nâng cao chất 
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lượng điều khiển, cải thiện chất lượng điện năng của máy phát điện gió DFIG trong lưới 

điện. 

3.2.2. Các bước áp dụng thuật toán CRO xác định tham số bộ điều khiển 

Công việc quan trọng khi tiến hành phân tích chế độ vận hành nguồn điện gió trong 

hệ thống điện, đó là giải bài toán phân bố công suất để xác định điều kiện đầu cho bài 

toán tìm tham số tối ưu. Các bước thực hiện như sau: 

- Bước 1: Nhập các thông số của máy điện, lưới điện 

- Bước 2: Giải và tìm điều kiện đầu 

- Bước 3: Chạy bài toán phân bố công suất 

- Bước 4: Tính toán hàm mục tiêu và chạy mô hình thuật toán CRO đã xây dựng 

- Bước 5: Xác định bộ tham số điều khiển tốt nhất 

- Bước 6: Kiểm tra điều kiện hội tụ, nếu không hội tụ thì quay trở lại bước 2 

- Bước 7: Nếu thỏa mãn bước 6 (hội tụ), tìm được bộ tham số điều khiển tối ưu 

Bước 1 là công việc đầu tiên ở bất kỳ một bài toán nào thuộc bài toán mô phỏng. 

Bước 3 có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, phổ biến nhất là phương pháp 

Newton Raphson (Luận án áp dụng phương pháp này). Đây là những bước cơ bản, 

Luận án không đề cập chi tiết bởi đã được trình bày ở rất nhiều tài liệu. Trong phạm 

vi chương này, Luận án chỉ trình bày những vấn đề cốt lõi ở bước 2, bước 4. 

3.2.3. Bài toán tìm điều kiện đầu 

Đối với riêng bài toán phân tích CĐXL của lưới điện có điện gió sử dụng máy 

phát điện không đồng bộ nguồn kép, hiện có khá nhiều nghiên cứu đã đề cập và cũng 

có nhiều mô hình nghiên cứu khác nhau, phụ thuộc vào cấu trúc sơ đồ, công nghệ 

thiết bị điều khiển, cấp điện áp của lưới điện xem xét và loại máy phát điện KĐB 

nguồn kép [83]. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng cách thức chung 

nhất cho đến nay vẫn tuân theo nguyên tắc là: xác định hệ số trượt của máy điện để 

làm tiền đề xác định lượng công suất phản kháng mà máy điện tiêu thụ (hoặc phát 

ra), mà cơ sở của nó là từ chính các mô hình toán của máy điện đã được trình bày ở 

mục trên. Trong trường hợp tổng quát, hệ số trượt được xác định từ điều kiện cân 

bằng công suất cơ và công suất điện, được tính toán như động cơ KĐB, từ phương 
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trình bậc 2 [81][82]: 

ax2 + bx + c = 0                                                 (3.10) 

với x = r2
'/s, trong đó:  
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                      (3.11) 

ở đây: DG là ký hiệu viết tắt của điện gió và 

K1 = x2 + xm; K2 = -x1.K1 - x2xm; K3 = xm + x1; K4 = r1.K1                 (3.12) 

Giải các phương trình từ (3.10) đến (3.12) sẽ tìm được hệ số trượt. Khi đó, điều 

kiện đầu sẽ được xác định như sau: 

 Từ vận tốc gió nhất định, xác định được công suất tác dụng phát ra của tuabin 

gió (theo đường đặc tính công suất đã biết trước) 

 Cho trước một giá trị điện áp tại đầu cực máy điện. 

 Từ giá trị công suất tác dụng và điện áp đầu cực máy điện đã xác định được ở 

trên, tiến hành tính toán hệ số trượt theo (3.10). 

Ở bước này, các hệ số K1 đến K4 được giữ nguyên khi tính toán. Khi giải phương 

trình (3.10) sẽ thu được 2 giá trị của s; ta chọn giá trị âm lớn nhất của s (hoặc giá trị 

dương nhỏ nhất nếu lấy theo chiều ngược lại của đặc tính mômen khi tính cho động 

cơ KĐB), bởi vì nó nằm trong vùng ổn định của đặc tính mômen - tốc độ. 

 Tính toán công suất phản kháng của máy điện 

Các giá trị công suất tác dụng, công suất phản kháng và điện áp đã thu được, sẽ 

là tiền đề để giải bài toán phân bố công suất ở bước 3. Sau khi xác định được các giá 

trị đầu, tiến hành cập nhật lại giá trị điện áp ở đầu cực máy phát và lặp lại cho đến 

khi hội tụ. 

3.2.4 Thuật toán tối ưu phản ứng hóa học - CRO 

Thuật toán tối ưu CRO là một loại giải thuật tìm kiếm ngẫu nhiên dựa trên quá 

trình phản ứng hóa học, các chất hóa học được biến đổi thành các chất khác. Khi quá 

trình phản ứng dừng, các phân tử có thể đạt trạng thái năng lượng thế năng nhỏ 
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nhất (PES - Potential Energy Surface). Trong thuật toán CRO, mỗi phân tử M 

(molecule) được biểu diễn bao gồm: Động năng - Kinetic Energy (KE) và Thế 

năng - Potential Energy (PE), số lần va chạm và nghiệm tiềm năng. 

Mỗi giải pháp của một vấn đề tối ưu (Optimization Problem) được đặc trưng bởi 

một cấu trúc phân tử - Molecular Structure ω, và có một hàm mục tiêu tương ứng - 

Fitness Function𝑓.𝐾𝐸(𝜔) của phân tử đặc trưng cho khả năng phân tử thoát khỏi sự 

tối ưu cục bộ Local Minimum, và 𝑃𝐸(𝜔) của phân tử được tính theo giá trị hàm mục 

tiêu 𝑃𝐸(𝜔) = 𝑓(𝜔). Trong một phản ứng cơ bản - Elementary Reaction, nếu một cấu 

trúc mới 𝜔′ đạt được từ ω, khi đó 𝐾𝐸(𝜔) + 𝑃𝐸(𝜔) > 𝑃𝐸(𝜔′), nếu không, 𝜔′ sẽ bị 

hủy bỏ. Thuật toán CRO có bốn kiểu phản ứng cơ bản: 

 Phản ứng khi phân tử va chạm với thành bình - On-wall Ineffective Collision; 

 Phản ứng khi hai phân tử va chạm với nhau - Inter-Molecular Ineffective 

Collision; 

 Phản ứng phân tích - Decomposition Collision; 

 Phản ứng tổng hợp - Synthesis Collision. 

 Phản ứng khi phân tử va chạm với thành bình  

Phản ứng xảy ra khi một phần tử va chạm với thành bình chứa, phản ứng này làm 

thay đổi cấu trúc của phân tử ω thành cấu trúc phân tử mới 𝜔′ (vùng lân cận ω) thúc 

đẩy sự thay đổi năng lượng. Ngoài ra, một phần động năng KE của phân tử tham gia 

là nhân tố giúp cho các phân tử thoát khỏi tối ưu cục bộ. Trao đổi năng lượng đóng 

vai trò quan trọng trong phản ứng, một bộ đệm lưu trữ năng lượng trung tâm cũng 

được sử dụng. Đặt tỷ lệ tổn thất động năng (KE) biểu thị một tham số của CRO và bộ 

đệm của nó nằm trong phạm vi [0, 1]. Động năng của phân tử biến đổi được tính theo 

phương trình: 

𝐾𝐸𝜔′ = (𝑃𝐸𝜔 + 𝐾𝐸𝜔 − 𝑃𝐸𝜔′) × 𝑘 (3.13) 

Trong đó: 𝑃𝐸𝜔′ = 𝑓(𝜔′) với f là hàm thích nghi. Năng lượng còn lại được giải 

phóng vào bộ đệm, được xác định là: (𝑃𝐸𝜔 + 𝐾𝐸𝜔 − 𝑃𝐸𝜔′) × (1 − 𝑘) và điều kiện 

bảo toàn năng lượng: 

𝑃𝐸𝜔 + 𝐾𝐸𝜔 ≥ 𝑃𝐸𝜔′ (3.14) 
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 Phản ứng va chạm giữa hai phần tử 

Phản ứng này xảy ra khi hai phân tử va chạm với nhau tạo ra hai phân tử mới. Bảo 

toàn năng lượng được biểu diễn bởi biểu thức: 

𝑃𝐸𝜔1
+ 𝑃𝐸𝜔2

+ 𝐾𝐸𝜔1
+ 𝐾𝐸𝜔2

≥ 𝑃𝐸𝜔1
′ + 𝑃𝐸𝜔2

′        (3.15) 

Nếu phương trình thỏa mãn thì hai phân tử cũ được thay thế bằng hai phân tử mới 

và động năng của chúng được tính như sau: 

𝐸𝑟𝑒𝑚 = (𝑃𝐸𝜔1
+ 𝑃𝐸𝜔2

+ 𝐾𝐸𝜔1
+ 𝐾𝐸𝜔2

) − (𝑃𝐸𝜔1
′ + 𝑃𝐸𝜔2

′ ) (3.16) 

𝐾𝐸𝜔1
′ = 𝐸𝑟𝑒𝑚 × 𝛼4 (3.17) 

𝐾𝐸𝜔2
′ = 𝐸𝑟𝑒𝑚 × (1 − 𝛼4) (3.18) 

Trong đó: 𝛼4 là số ngẫu nhiên nằm trong phạm vi từ 0 đến 1. 

 Phản ứng phân tích  

Phản ứng cơ bản này diễn ra khi phân tử va vào thành bình chứa, sau đó tách ra 

thành nhiều phần (trong trường hợp này chúng ta xét 2 phần cho đơn giản). Nghĩa là 

tác giả sẽ thay đổi giải pháp cũ bằng hai giải pháp mới. Nói cách khác, phân tách cho 

phép hệ thống tìm kiếm ở vùng không gian tìm kiếm cục bộ bằng cách thực hiện va 

chạm vào thành bình chứa. Để thỏa mãn điều kiện bảo toàn năng lượng thì phải thỏa 

mãn biểu thức sau:  

𝑃𝐸𝜔 + 𝐾𝐸𝜔 + 𝛼1 × 𝛼2 × 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 ≥ 𝑃𝐸𝜔1
′ + 𝑃𝐸𝜔2

′  (3.19) 

Trong đó: 𝛼1 và 𝛼2 là các số ngẫu nhiên được tạo từ 0 đến 1. 

                   𝜔1
′  và 𝜔2

′  là hai phân tử mới được tạo ra từ ω. 

Nếu phương trình (3.19) được thỏa mãn thì có thể thay thế phân tử ω thành hai 

phần tử mới 𝜔1
′  , 𝜔2

′  và khi đó động năng của mỗi phân tử sẽ xác định bằng biểu thức: 

𝐸𝑟𝑒𝑚 = (𝑃𝐸𝜔 + 𝐾𝐸𝜔 + 𝛼1 × 𝛼2 × 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟) − (𝑃𝐸𝜔1
′ + 𝑃𝐸𝜔2

′ ) (3.20) 

𝐾𝐸𝜔1
′ = 𝐸𝑟𝑒𝑚 × 𝛼3 (3.21) 

𝐾𝐸𝜔2
′ = 𝐸𝑟𝑒𝑚 × (1 − 𝛼3) (3.22) 

Trong đó: 𝛼3 là số ngẫu nhiên được tạo từ 0 đến 1 

Và bộ đệm (buffer) được gán giá trị mới như sau: 
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𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 = 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 − 𝛼1 × 𝛼2 × 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 = (1 − 𝛼1 × 𝛼2) × 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟  (3.23) 

 Phản ứng tổng hợp phân tử  

Phản ứng này xảy ra khi hai phân tử va chạm với nhau và hợp nhất với nhau tạo 

ra một phân tử mới. Định luật bảo toàn năng lượng được trình bày bởi biểu thức: 

𝑃𝐸𝜔1
+ 𝑃𝐸𝜔2

+ 𝐾𝐸𝜔1
+ 𝐾𝐸𝜔2

≥ 𝑃𝐸𝜔′ (3.24) 

Nếu biểu thức (3.24) được thỏa mãn thì hai phân tử cũ được thay thế bằng một 

phân tử mới và động năng của phân tử mới được tính như sau: 

𝐾𝐸𝜔′ = (𝑃𝐸𝜔1
+ 𝑃𝐸𝜔2

+ 𝐾𝐸𝜔1
+ 𝐾𝐸𝜔2

) − 𝑃𝐸𝜔′ (3.25) 

Các phản ứng hóa học được phân chia thành hai loại: 

 Phản ứng thu nhiệt, cung cấp nhiệt từ môi trường để khởi tạo quá trình phản 

ứng và phản ứng tỏa nhiệt khi các chất hóa học giải phóng nhiệt ra môi trường 

xung quanh.  

 Phản ứng hóa học xảy ra trong môi trường độc lập, bao gồm một số các phần tử 

tham gia. Mỗi phần tử có một cấu trúc riêng diễn tả một nghiệm (solution) của bài toán 

tối ưu. Thế năng (PE) và động năng (KE) đại diện cho giá trị thích nghi của hàm mục 

tiêu: Thế năng (PE) tiến dần về giá trị min khi phản ứng tiến về trạng thái cân bằng và 

ứng với giá trị cực tiểu của bài toán tối ưu. 

Để thực hiện hai loại phản ứng trong CRO tất cả các phần tử được mã hóa và gán 

bộ đệm ban đầu: giá trị (+) có nghĩa là phản ứng thu nhiệt và giá trị (0) có nghĩa là 

phản ứng tỏa nhiệt. Khi phản ứng hóa học đạt đến mức cân bằng, tất cả các chất hóa 

học đều ở trạng thái ổn định và có thế năng nhỏ nhất. CRO mô phỏng hiện tượng này 

bằng cách chuyển đổi thế năng thành động năng và giải phóng dần năng lượng này 

ra môi trường. Sau khi thực hiện một số lần nhất định hai loại phản ứng tìm kiếm cục 

bộ không đạt hiệu quả thì sẽ tiếp tục thực hiện tìm kiếm toàn cục, do đó CRO kết hợp 

hai loại tìm kiếm, giúp tìm kiếm hiệu quả và tối ưu trong không gian tìm kiếm. Thuật 

toán CRO có thể được biểu thị bằng lưu đồ như hình 3.3. 

Thuật toán CRO gồm ba giai đoạn: khởi tạo, vòng lặp, và kết thúc. Bước đầu tiên 

là khởi tạo các tham số của thuật toán, khai báo Population size là số lượng phân tử, 

mỗi cấu trúc cho một giải pháp các phần tử và giá trị các tham số (chẳng hạn Mole 
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Coll và KE loss rate), là tham số quyết định va chạm đơn phân tử hoặc va chạm giữa 

các phân tử. Sau đó các phản ứng được thực hiện lặp lại đến khi gặp điều kiện dừng. 

Kết quả tối ưu được xuất hiện ở bước kết thúc. 

Khởi tạo  

Các thiết lập ban đầu đối với các phân tử và các tham số bao gồm: số lượng các 

va chạm - Number of Hits (NumHit), cấu trúc tối thiểu - Minimum Structure 

(Minstruct), Thế năng cực tiểu - Minimum Potential Energy (MinPE), số va chạm tối 

thiểu - Minimum Hit Number (MinHit), kích thước quần thể khởi tạo - Initial 

Population Size (PopSize), tỷ lệ va chạm phân tử Molecular Collision Rate 

(MoleColl), động năng phân tử khởi tạo - Initial Molecular KE (InitialKE), mức tổn 

thất động năng - KE Loss Rate (KELossRate), bộ đệm năng lượng trung tâm - Central 

Energy Buffer (buffer), ngưỡng phản ứng phân hủy - Decomposition Threshold (), 

ngưỡng phản ứng tổng hợp - Synthesis Threshold (β), và nhiễu Gauss - Gaussian 

perturbation (GaussPer). Một tập của các phân tử khởi tạo - Set of The Initial 

Molecules sẽ được sinh ra ngẫu nhiên, ở đó cấu trúc của mỗi phân tử  được gán một 

giá trị ngẫu nhiên trong không gian nghiệm. Động năng khởi tạo sẽ được gán KE() 

= InitialKE, trong khi Thế năng khởi tạo PE() = f(). Mỗi phân tử có một cấu trúc 

nghiệm xác định trạng thái năng lượng hiện tại - Current Energy State của phân tử và 

biểu diễn tham số của bài toán tối ưu. 

Vòng lặp - Iteration 

Trong một vòng lặp, một hằng số rn sẽ được gán giá trị ngẫu nhiên trong khoảng 

[0, 1]. Nếu quần thể - Population chỉ có duy nhất một phân tử hoặc rn ≤ MoleColl, thì 

một phản ứng Inter Molecular Collision sẽ xảy ra, ngược lại thì một phản ứng va 

chạm đơn phân tử Uni-molecular Collision xảy ra. Đối với một Inter-molecular 

Collision, Synthesis Collision xảy ra khi KE() ≤ β (*) và ngược lại Inter molecular 

Ineffective Collision xảy ra. Tương tự, với Uni-molecular Collision, Decomposition 

Collision xảy ra khi NumHit – MinHit >  (**), ngược lại On-wall Ineffective 

Collision sẽ xảy ra. 

Trạng thái cuối cùng - Final Stage 
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Một tiêu chuẩn dừng - Stopping Criterion được định nghĩa trên cơ sở f () < fmin 

hoặc số lần lặp lại tối đa - Maximum Number of Iterations đã được thực hiện, trong 

đó fmin là ngưỡng cực tiểu - Minimum Threshold. Khi thỏa mãn tiêu chuẩn dừng, trạng 

thái cuối cùng sẽ đạt được, ngược lại quá trình các phản ứng hóa học vẫn tiếp tục lặp 

lại. Trong trạng thái cuối cùng, thuật toán CRO đã hội tụ sau một số lượng nhất định 

các phản ứng hóa học đã xảy ra trong quần thể. Do đó, đặc tính của mỗi nghiệm được 

đánh giá theo hàm mục tiêu, và nghiệm tốt nhất tối ưu sẽ đạt được. 

Các bước cụ thể khi áp dụng thuật toán CRO tìm tham số điều khiển tối ưu được 

mô tả ở (hình 3.2), theo các bước như sau: 

 Bước 1: Khởi tạo tham số của thuật toán CRO 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu từ [73],[74], [75], tác giả lựa chọn các tham số 

khởi tạo, với các giá trị khởi tạo của thuật toán được liệt kê như sau: Số lượng phân 

tử (NumHit) = 10, Động năng phân tử khởi tạo (InitialKe) = 1000, Mức tổn thất động 

năng (KELossRate) = 0.2, tỷ lệ va chạm phân tử (MoleColl) = 0.2, Ngưỡng phản ứng 

phân hủy (α) = 500, Ngưỡng phản ứng tổng hợp (β) = 10, Bộ đệm (Buffer) = 0, Số 

lần lặp = 100. 

 Bước 2: Khởi tạo các phần tử hóa học ban đầu 

Khởi tạo ban đầu là một tập {KP, KI} ngẫu nhiên trong miền giá trị của nó. Nhằm giới 

hạn không gian tìm kiếm của giải thuật CRO, giả thiết các giá trị {KP_otp, KI_otp} tối ưu bao 

miền giá trị {KP_ZN, KI_ZN} đạt được từ giải thuật Ziegler Nichols. Do đó, (Điều kiện biên 

chính là miền giá trị KP, KI nằm trong phạm vi {0÷ 100}). Trong đó mỗi phần tử KP, KI  đại 

diện cho một phần tử hóa học. 

 Bước 3: Xác định điều kiện đầu (đã mô tả trong mục 3.2.3) 

 Bước 4:  Tính toán hàm mục tiêu và chạy mô hình thuật toán CRO 

Để kiểm tra thuật toán đề xuất với tham số {KP, KI}ngẫu nhiên. Chạy mô hình  thuật 

toán để xác định tham số bộ điều khiển trong máy phát điện DFIG được mô tả bằng hệ 

phương trình (3.23): 
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Từ đó sẽ có được:               
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Từ (3.27) ta có:  
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                                                      (3.28) 

Ở đây công suất tác dụng và công suất phản kháng được điều khiển riêng lẻ thông 

qua dòng rotor iqr, idr như sau: 

m
s s qr

s

L
P V i

L
   (3.29) 

2

s m
s s dr

s s s

V L
Q V i

L L
   (3.30) 

Để điều khiển độc lập công suất tác dụng và phản kháng của máy phát điện gió 

DFIG bằng cách điều chỉnh dòng stator, các thành phần d, q của dòng điện rotor được 

xác định trong hệ quy chiếu định hướng từ thông stator. Viết lại phương trình (3.29) 

và (3.30) theo giá trị dòng điện, sẽ có: 

s
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m s

s ds
dr s

m s m
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L V

L
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 (3.31) 

Từ biểu thức (3.31) có thể đưa ra dòng rotor tham chiếu công suất tác dụng và 

công suất phản kháng: 

* *

2
* *
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 (3.32) 
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 Bước 5: Tính toán hàm mục tiêu 

Do yêu cầu mong muốn tối thiểu hóa sai số e(t) của tín hiệu điều khiển đầu ra nên 

hàm mục tiêu được chọn biểu thức (3.8): Tích phân của thời gian nhân sai số tuyệt 

đối (ITAE): 

0

.rqITAE t e dt



                     *( )rq rq rqe t i i    

Tất cả các phần tử được mã hóa cho KP và KI: 

Nhiệm vụ của thuật toán CRO được áp dụng để tìm kiếm các giá trị {KP, KI} tối 

ưu của bộ điều khiển PI, mà ở đó hàm mục tiêu đạt cực tiểu.  

 Bước 6: Xác định bộ tham số KP, KI tốt nhất 

Việc thử nghiệm thuật toán căn cứ tùy thuộc vào điều kiện sẽ thực hiện một 

trong bốn phản ứng hóa học gồm: (Phản ứng khi phân tử va chạm với thành bình; 

Phản ứng khi hai phân tử va chạm với nhau; Phản ứng phân tích; Phản ứng tổng hợp) 

để tìm ra chất mới có nghĩa là (cặp KP, KI mới). 

Mỗi một lần phản ứng như vậy sẽ tìm được các cặp KP, KI mới. Thay cặp KP, 

KI  mới vào hệ phương trình vi phân, giải hệ phương trình vi phân tìm được sai số 

của hàm mục tiêu theo phương trình (3.8). Nếu sai số hàm mục tiêu nhỏ hơn sai số 

lần trước thì thuật toán tự động cập nhật cặp KP, KI tốt nhất. Nếu sai số hàm mục tiêu 

lớn hơn thì thuật toán không cập nhật. 

 Bước 7: Điều kiện dừng 

Kiểm tra điều kiện dừng, nếu thỏa mãn điều kiện dừng f() < f(min) hoặc số lần 

lặp tối đa, trạng thái cuối cùng sẽ đạt được cặp KP, KI tối ưu. 
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Sai 

Đúng 

Bắt đầu 

Khởi tạo tham số của thuật toán CRO 

Tạo số ngẫu nhiên k ∈ [0,1] 

    k > tỉ lệ va  

   chạm phân tử 

Chọn ngẫu nhiên 2 hoặc nhiều 

phân tử từ hệ thống 

Chọn ngẫu nhiên 1 phân tử từ 

hệ thống 

Điều kiện (*)       

có thỏa mãn? 

Điều kiện (**)       

có thỏa mãn? 

Phản ứng va chạm 

giữa hai phân tử 
Phản ứng tổng hợp  

 

Phản ứng va chạm 

với thành bình 

Phản ứng phân tích  

 

Có giải pháp tốt 

mới? 

Cập nhật giải pháp 

tốt nhất 

Sai Đúng Đúng 

Đúng Sai 

Sai 

Đúng 

    Sai 

Kiểm tra điều 

kiện dừng? 

Giải pháp tốt nhất 

Kết thúc 

Tạo ra số phân tử hóa học 

Hình 3.2 Lưu đồ thuật toán CRO 

 



82 
 

3.3 Một số ứng dụng thuật toán CRO 

Hệ thống điều khiển tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép  

DFIG được đặt ra với mục tiêu điều khiển công suất phản kháng trao đổi giữa máy 

phát và lưới điện, điều khiển bám các điểm vận hành tối ưu của tuabin gió nhằm đạt 

công suất cực đại hoặc hạn chế công suất đầu vào nhằm tránh quá tải cho máy phát 

khi tốc độ gió lớn. Để xây dựng hệ thống điều khiển dòng công suất giữa stator và 

lưới điện, giải pháp đưa ra là tối ưu tham số bộ điều khiển PI sử dụng thuật toán CRO. 

Thông qua bộ biến đổi RSC ta sẽ điều khiển độc lập công suất tác dụng và công suất 

phản kháng của máy phát điện DFIG bằng cách điều khiển dòng điện stator. 

Luận án tiến hành tính toán và mô phỏng 2 loại máy phát 4kW và 1.5MW, kiểm chứng 

hiệu quả của thuật toán tối ưu CRO với một số phương pháp khác: Ziegler - Nichols, gán 

điểm cực (Pole Placement), thuật toán bầy đàn PSO, giải thuật di truyển GA và đánh giá so 

sánh với một số kết quả nghiên cứu trước đây [43], [48], [76]. 

3.3.1 Áp dụng cho máy phát điện DFIG, công suất 4 kW 

Nghiên cứu mô phỏng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG công suất 

4 kW, các thông số đầu vào cho trong bảng 3.1 và đặc tính công suất của tuabin gió 

cho trong hình 3.3 [43]. 

 

Hình 3.3. Đặc tính công suất máy phát điện DFIG, 4kW 
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Bảng 3.1 Thông số máy phát điện DFIG - 4kW 

Thông số máy điện Giá trị 

Công suất máy phát, Pm 4 kW 

Điện áp đầu cực máy phát, Vs 220/380 V 

Điện trở stator, Rs 1.2 Ω 

Điện trở rotor, Rr 1.8 Ω 

Điện cảm stator, Ls 0.1554 H 

Điện cảm rotor, Lr 0.1586 H 

Điện cảm từ hóa, Lm 0.15 H 

Số cực từ, p 2 

 

Trong nội dung này, tác giả tiến hành mô phỏng kiểm chứng hiệu quả của thuật 

toán tối ưu CRO đối với các đáp ứng: dòng điện, điện áp, công suất phía stator và 

rotor. Kết quả này được so sánh với phương pháp truyền thống trong việc lựa chọn 

tối ưu tham số bộ điều khiển PI. Cụ thể là: 

 Sử dụng thuật toán Ziegler và Nichols truyền thống xác định KP, KI của bộ 

điều khiển PI cho máy phát điện gió DFIG [77]. 

 Sử dụng thuật toán CRO để tìm tham số tối ưu cho bộ điều khiển PI, tiến hành 

mã hóa KP, KI là cấu trúc của phân tử hóa học, với các giá trị khởi tạo của thuật toán. 

Hàm mục tiêu được chọn là tích phân của thời gian và sai số tuyệt đối (ITAE). Ở đây 

công suất tác dụng được điều khiển là dòng điện iqr, công suất phản kháng Qs được 

điều khiển là dòng điện idr của máy phát điện DFIG, xác định cực tiểu toàn cục của 

hàm mục tiêu. Khi điều kiện thỏa mãn dừng, tác giả nhận được tham số tối ưu của bộ 

điều khiển PI. Nguyên lý của việc tiếp cận dựa trên thuật toán CRO để tìm giá trị cực 

tiểu toàn cục của hàm mục tiêu được minh họa trên hình 3.2. Hiệu suất của máy phát 

DFIG thay đổi tùy thuộc vào tham số của bộ điều khiển PI. Luận án sử dụng tham số 

tối ưu của bộ điều khiển PI để máy phát đạt hiệu quả vận hành tốt nhất khi tốc độ gió 

thay đổi.  

Áp dụng hai phương pháp ZN và CRO với mô hình máy phát điện gió DFIG, kết 
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quả được trình bày trong bảng 3.2. Để mô phỏng, tác giả sử dụng ngôn ngữ lập trình 

Python. Đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hỗ trợ mạnh cho các thuật toán 

AI và giải phương trình vi phân và việc lập trình thuật toán CRO (xem Phụ lục).  

Bảng 3.2 Kết quả xác định các tham số KP, KI của hai phương pháp ZN và CRO  

Phương pháp KP KI ITAE IAE ITSE ISE 

PI - ZN 1.086 8.118 1188.418 455.217 2025.422 1190.155 

PI - CRO 0.0196 48.3824 175.403 80.939 572.687 394.208 

  

Trong hình 3.4 là kết quả mô phỏng các đáp ứng: sai số tuyệt đối, dòng điện idr và 

điện áp stator vdr của bộ điều khiển. Kết quả cho thấy: tại thời điểm t = 3s (tốc độ gió 

thay đổi từ 5m/s sang 6m/s) và t = 6s (tốc độ gió thay đổi từ 6m/s sang 7m/s) xuất hiện 

hiện tượng quá độ, sau khoảng thời gian 1s tín hiệu của hệ thống idr bám được tín hiệu 

đặt 𝑖𝑑𝑟
∗ . Tương tự, đáp ứng tín hiệu đầu ra vdr của bộ điều khiển sai số là 1s. Tuy nhiên, 

với bộ điều khiển sử dụng thuật toán CRO (hình 3.4b) cho thấy dạng sóng tín hiệu của 

hệ thống idr bám sát với tín hiệu đặt idr
* với thời gian rất nhanh, tương tự với tín hiệu đầu 

ra của bộ điều khiển sai số là 0,01s. 

  

a. ZN                                                               b. CRO 

Hình 3.4 Đáp ứng dòng điện và điện áp stator điều khiển bởi dòng idr  

(a - sử dụng thuật toán Ziegler và Nichols; b - sử dụng thuật toán CRO) 

Tương tự, trong hình 3.5 là kết quả mô phỏng đáp ứng sai số tuyệt đối, dòng điện 

iqr và điện áp stator vqr của bộ điều khiển. Kết quả cho thấy tại thời điểm t = 3s và t = 



85 
 

6s tốc độ gió thay đổi, xuất hiện hiện tượng quá độ. Với tham số tối ưu bộ điều khiển 

sử dụng thuật toán CRO (hình 3.5b) cho thấy tín hiệu của hệ thống (process) bám tín 

hiệu đặt (setpoint) tốt hơn bộ điều khiển sử dụng phương pháp truyền thống ZN (hình 

3.5a). Tương tự với đầu ra của bộ điều khiển vqr thời gian quá độ khi tối ưu tham số 

bộ điều khiển PI bằng thuật toán CRO có sai số hàm mục tiêu nhỏ (bảng 3.2), thời 

gian tắt quá độ của hệ thống nhanh hơn. 

  

a. ZN                                                           b. CRO 

Hình 3.5 Đáp ứng dòng điện và điện áp stator điều khiển bởi dòng iqr                       

(a - sử dụng thuật toán Ziegler và Nichols; b - sử dụng thuật toán CRO) 

  

a. ZN                                                       b. CRO 

Hình 3.6 Đáp ứng công suất tác dụng và phản kháng của máy điện DFIG                                                             

(a - sử dụng thuật toán Ziegler và Nichols; b - sử dụng thuật toán CRO) 

Trong hình 3.6 biểu diễn kết quả mô phỏng so sánh hai thành phần dòng điều 

khiển công suất tác dụng và phản kháng bởi công thức (3.29) và (3.30): điều khiển 
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độc lập bám với giá trị đặt idr
*, iqr

*. Khi tốc độ gió là 5m/s (kéo dài từ 0 đến 3s), thì 

công suất phát cực đại của máy phát đạt xấp xỉ 1100W; khi tốc độ gió tăng lên 6m/s 

(kéo dài từ 3s đến 6s), công suất phát cực đại của máy phát đạt xấp xỉ 2000W. Tương 

tự, khi tốc độ gió tăng lên 7m/s (kéo dài từ 6s đến 9s) công suất đạt xấp xỉ 3100W 

(do hiệu suất thấp). Kết quả mô phỏng cho thấy các giá trị công suất tác dụng Ps và 

công suất phản kháng Qs của stator máy phát điện DFIG phát lên lưới điện bám được 

theo giá trị mong muốn Ps
*, Qs

* (Qs
* đặt bằng 0). Tuy nhiên, với bộ điều khiển sử 

dụng thuật toán CRO (hình 3.6b) cho thấy thời gian quá độ khi tốc độ gió thay đổi 

đáp ứng nhanh hơn, sai số xác lập giảm đến mức tối thiểu (bảng 3.2), độ nhạy cao 

hơn và độ dao động ít hơn so với phương pháp ZN (hình 3.6a). 

Nhận xét 

Thông qua kết quả mô phỏng cho thấy: bộ điều khiển PI với những tham số được 

xác định bằng thuật toán tối ưu các phản ứng hóa học có các đáp ứng điều khiển hệ 

thống tốt hơn phương pháp điều khiển truyền thống. Với mục tiêu tìm các tham số 

điều khiển Kp, Ki để sai số hàm mục tiêu nhỏ nhất, thuật toán đã lựa chọn bộ giá trị 

{Kp, Ki} thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng điều khiển với chu kỳ lấy mẫu 0.01s. 

Kết quả cho thấy khi tốc độ gió thay đổi tại thời điểm quá độ khi sử dụng thuật toán 

CRO tín hiệu điều khiển (process) bám tín hiệu mong muốn (setpoint) với thời gian 

đáp ứng rất nhanh 0,01s và sai số nhỏ hơn (xem bảng 3.2); sai số hàm mục tiêu ITAE 

khi sử dụng thuật toán CRO là 175.403, nhỏ hơn rất nhiều so với phương pháp truyền 

thống là 1188.418. Công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy phát luôn 

đáp ứng theo giá trị mong muốn trong thời gian quá độ khoảng 0,01s. 

3.3.2 Áp dụng cho máy phát điện DFIG, công suất 1.5 MW 

Trong phần này, Luận án trình bày các kết quả tính toán về hàm mục tiêu, các đáp 

ứng tín hiệu điều khiển dòng điện, điện áp theo các phương pháp sẽ được so sánh và 

phân tích. Điều kiện tính toán cho máy phát điện DFIG ở các thời điểm khác nhau của 

tốc độ gió: 8 m/s, 9 m/s và 13 m/s. Thông số máy phát điện cho trong bảng 3.3 và đặc 

tính công suất tuabin gió cho trong hình 3.7 [79]. Kết quả tính toán các tham số Kp, Ki 

của bộ điều khiển cho trong bảng 3.4. 
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Bảng 3.3 Thông số máy phát điện gió DFIG – 1.5MW   

Thông số máy điện Giá trị 

Điện áp đầu ra của bộ biến đổi (phía kết nối lưới điện), V 690 V 

Điện trở stator, Rs 0.012 Ω 

Điện trở rotor, Rr 0.021 Ω 

Điện cảm stator, Ls 0.0137 H 

Điện cảm rotor, Lr 0.0136 H 

Điện cảm từ hóa, Lm 0.0135 H 

Số cực từ, p 4 

 

 

Hình 3.7. Đặc tính công suất tuabin gió 1,5 MW 

Bảng 3.4 Giá trị tham số KP, KI và hàm mục tiêu theo các phương pháp khác nhau 

 KP KI ITAE IAE ITSE ISE 

PPC 0.04238 2.9991 91527 709533 7636441870 1151490892 

CRO 0.0226 2.107 21005 527423 6711743188 910245905 

PSO 0.01 3.54038815 22341 529811 6712882500 918273672 

GA 9.784 4.616303 674355345 1525507 16450410362 4040214794 

 

Hình 3.8 và hình 3.9 là kết quả mô phỏng đáp ứng sai số dòng iqr và idr với hàm 

mục tiêu được chọn, tích phân của thời gian nhân sai số tuyệt đối (ITAE). Từ kết quả 

thu được Kp, Ki cho thấy hiệu quả vượt trội của thuật toán CRO với các phương pháp 

khác. Phương pháp CRO có sai số nhỏ nhất là 21005, trong khi sai số sử dụng thuật 

toán PSO là 22341, với phương pháp Pole Placement (PPC) có giá trị sai số là 91527 
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và lớn nhất là thuật toán GA, với sai số là 674355345. Với các hàm mục tiêu IAE, 

ITSE, ISE cũng được biểu diễn tương tự như trong bảng 3.4. 

 

 

 

 

Hình 3.8 Đáp ứng sai số hàm mục tiêu ITAE, điều khiển bởi dòng iqr                         
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Hình 3.9 Đáp ứng sai số hàm mục tiêu ITAE, điều khiển bởi dòng idr   
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Hình 3.10 Đáp ứng tín hiệu điều khiển dòng điện iqr                                                     
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Hình 3.11 Đáp ứng tín hiệu điều khiển dòng điện idr  
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Hình 3.12 Đáp ứng tín hiệu điều khiển điện áp vqr                                                                                         
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Hình 3.13 Đáp ứng tín hiệu điều khiển điện áp vdr                                                       
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Hình 3.14 Mô phỏng đáp ứng công suất tác dụng P                                                      
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Hình 3.15 Mô phỏng đáp ứng công suất phản kháng Q                                              
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Hình 3.10 và hình 3.11 là kết quả mô phỏng thành phần iqr và idr được điều khiển 

độc lập bám theo giá trị đặt iqr
* và idr

*. So sánh phương pháp điều khiển tối ưu bằng 

thuật toán CRO với các phương pháp khác nhận thấy: Với phương pháp CRO, sau 

khoảng thời gian khoảng 0,01s tín hiệu của hệ thống (process) iqr và idr bám sát được 

tín hiệu đặt (setpoint) iqr
* và idr

*, vượt trội về thời gian đáp ứng, biên độ dao động nhỏ 

hơn so với các phương pháp Pole Placement, PSO và GA (do đáp ứng dạng sóng quá 

xấu, vượt giới hạn các trục tọa độ trong khung đối chiếu nên tác giả không đưa kết 

quả của GA vào Luận án). 

Hình 3.12 và hình 3.13 là các kết quả mô phỏng tín hiệu đầu ra vqr, vdr của bộ điều 

khiển. Hình 3.14 mô phỏng đáp ứng công suất tác dụng khi tốc độ gió thay đổi: tại 

thời điểm tốc độ gió 8m/s thì công suất phát cực đại của máy phát là 0,5MW, khi tốc 

độ gió tăng lên 9m/s: công suất phát cực đại của máy phát là 0,75MW; khi tốc độ gió 

tăng lên 13m/s (tốc độ định mức) công suất phát cực đại của máy phát đạt 1,5MW. 

So với các phương pháp tối ưu khác thì CRO cho công suất tác dụng Ps bám theo giá 

trị mong muốn Ps
* là tốt hơn, thời gian đáp ứng nhanh, biên độ dao động là nhỏ nhất. 

Hình 3.15 là kết quả mô phỏng đáp ứng công suất phản kháng Qs của stato máy điện 

DFIG với Qs
* (Qs

* đặt bằng 0). Có thể nhận thấy: phương pháp CRO cho đáp ứng quá 

độ ngắn hơn, bám ngay với giá trị đặt với khoảng thời gian rất ngắn so với các phương 

pháp khác. 

3.4 Kết luận chương 3 

Có thể nhận thấy rằng để duy trì sự ổn định của hệ thống, thì việc lựa chọn bộ tham 

số điều khiển hợp lý có vai trò rất quan trọng. Nội dung của chương này đã nghiên cứu 

đề xuất phương pháp tối ưu hóa các tham số KP, KI của bộ điều khiển. Phương pháp điều 

khiển sử dụng thuật toán CRO đã đơn giản hóa được cấu trúc điều khiển, đồng thời cách 

ly được 2 kênh điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy phát 

điện không đồng bộ nguồn kép DFIG, bám điểm công suất cực đại MPPT của hệ thống 

chuyển đổi năng lượng gió tốt hơn so với các phương pháp khác. 

Kết quả mô phỏng ở nhiều loại máy phát điện có công suất khác nhau, điều kiện 

vận hành khác nhau cũng đã cho thấy: bộ điều chỉnh dòng rotor đã điều khiển các 

thành phần idr, iqr bám tốt giá trị đặt idr
*, iqr

*. Phương pháp đề xuất cho phép xác định 

các tham số KP, KI của bộ điều khiển PI đảm bảo tối ưu và hiệu suất cao nhất khi tốc 

độ gió thay đổi. 
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Chương 4 

MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA            

NGUỒN ĐIỆN GIÓ TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 

 

4.1 Mô hình nghiên cứu  

Mô hình nghiên cứu là một nguồn điện gió có tổng công suất 4,5MW, gồm 3 

tuabin gió, mỗi tuabin có công suất 1,5MW (sử dụng loại máy phát điện không đồng 

bộ nguồn kép DFIG). Điện áp đầu cực rotor của máy điện DFIG là 3,3 kV. Bộ biến đổi 

phía lưới điện có điện áp ra 0,69kV kết nối với máy biến áp 3 dây quấn (3,3/0,69/22kV) 

có công suất 1,6 MVA thông qua một cuộn kháng bảo vệ. Điện áp một chiều DC giữa 

bộ điều khiển phía máy phát và phía lưới điện là 1,15 kV. Cả 3 máy phát điện DFIG 

được kết nối chung tại thanh cái 22 kV. Từ đây, một đường dây trung áp 22 kV dài 

10km kết nối với hệ thống (tần số lưới điện 50Hz) qua một trạm biến áp tăng áp 

22/110kV có tổng công suất 20 MVA (trạm có 2 máy, mỗi máy có công suất 10 MVA). 

Tại thanh cái 22 kV đấu nối một phụ tải địa phương có công suất S = 4,5MW + 

j2,5MVAr hình 4.1. 

 

Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống điện nghiên cứu 
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Thông số máy phát điện DFIG trong trường hợp này được sử dụng là máy phát 

điện không đồng bộ nguồn kép - DFIG đã tính toán trong chương 3, thông số đường 

dây 22kV và thông số máy biến áp được cho trong bảng 4.1 và 4.2. Đặc tính công 

suất của tuabin gió đã được biểu diễn trong hình 3.7 (chương 3). Trong đặc tính này, 

vận tốc gió khởi động là 6 m/s; công suất tuabin đạt giá trị định mức trong dải vận 

tốc gió từ 13 m/s đến 20 m/s. Khi vận tốc gió dưới 6 m/s hoặc khi vận tốc gió trên 20 

m/s thì tuabin gió ngừng làm việc. Quá trình mô phỏng chế độ vận hành được thực 

hiện trên phần mềm Neplan 5.5 [80]. 

Bảng 4.1. Thông số dây cáp 

Loại dây R, /km X, /km C, µF/km 

ZRC-YJV22-3*120 mm2 0,128 0,105 0,275 

 

Bảng 4.2. Thông số các máy biến áp  

Máy biến áp 3 dây quấn Máy biến áp 2 dây quấn 

Công suất, MVA 1,6 Công suất, MVA 10 

Cấp điện áp, kV 22/3,3/0,69 Cấp điện áp, kV 110/22 

Tổ đấu dây Yn/Y/ -11 Tổ đấu dây Yn/D-11 

Tổng trở ngắn mạch 6,5% Tổng trở ngắn mạch 14% 

Số cuộn dây 3 Số cuộn dây  2 

 

Căn cứ kết quả xác định bộ tham số điều khiển đã trình bày ở chương 3, tác giả 

xác định được các giá trị KP, KI cho máy phát điện DFIG trong các điều kiện vận 

hành khác nhau, đây là căn cứ để đánh giá tình trạng làm việc của máy phát điện 

thông qua các thông số về chất lượng điện áp của hệ thống DFIG làm việc trong lưới 

điện, ở một số vị trí điển hình: đầu cực máy phát, rotor máy phát, điểm kết nối chung 

giữa DFIG với lưới điện (nút 22kV và nút kết nối chung - PCC). Mục tiêu của việc 

mô phỏng này là kiểm tra đáp ứng của các tham số điều khiển đến một số chỉ tiêu 

chất lượng điện năng, tham số của máy phát điện và lưới điện.  
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 Sơ đồ cấu trúc bộ điều khiển phía máy phát và phía lưới điện đã được trình bày ở 

hình 2.21. Trong các sơ đồ này, hệ điều khiển bao gồm hai mạch vòng: vòng điều khiển 

bên ngoài có hai bộ điều khiển PI, được sử dụng để điều chỉnh độc lập công suất tác 

dụng và công suất phản kháng phía stator, trong khi bên trong có hai bộ điều khiển PI, 

được sử dụng để điều chỉnh dòng điện rotor trục d và trục q một cách độc lập. Vì hệ 

thống là đối xứng, các tham số của bộ điều khiển PI là tương tự đối với các vòng dòng 

điện rotor trục d và trục q và vòng lặp công suất tác dụng và công suất phản kháng. Bộ 

tham số điều khiển KP, KI bắt đầu tác động vào hệ thống tại thời điểm 0,7s sau khi máy 

phát điện hoạt động. 

Như đã mô tả ở hình 2.20 trong chương 2, mục tiêu chính của bộ biến đổi phía 

lưới điện (GSC) là duy trì điện áp liên kết DC ở một giá trị nhất định và điều chỉnh 

dòng công suất phản kháng giữa GSC với lưới điện. Bộ biến đổi GSC thường được 

vận hành ở hệ số công suất đồng nhất, nhưng nó có thể được sử dụng để hỗ trợ điện 

áp trong sự cố lưới điện bằng cách đưa công suất phản kháng vào lưới điện. Việc điều 

khiển hướng véctơ đã được chọn cho điều khiển GSC với hệ quy chiếu được định 

hướng theo véctơ điện áp lưới điện. Nhờ đó, nó có thể kiểm soát độc lập dòng điện 

tác dụng và phản kháng giữa lưới điện và GSC. Ở đây, tác giả mô phỏng trong trường 

hợp cơ bản nhất, đó là khi hệ thống không được hỗ trợ bởi các thiết bị ổn định như: 

PSS, SVC, Statcom hay tụ bù tại máy phát và tải địa phương, bộ điều chỉnh dưới tải 

(OLTC) ở máy biến áp 3 dây quấn và máy biến áp ở trạm 110/22kV làm việc trong 

điều kiện có nấc phân áp đặt cố định. Có 3 kịch bản nghiên cứu: 

- Khi hệ thống đang làm việc bình thường 

- Khi 1 máy biến áp trong trạm 110/22kV bị sự cố và phải cắt ra khỏi hệ thống. 

- Khi tốc độ gió thay đổi theo hướng giảm, từ 13 m/s xuống 10 m/s. 

4.2. Khi hệ thống làm việc bình thường 

Để đánh giá khả năng duy trì trạng thái làm việc ổn định của hệ thống, giả thiết 

tuabin gió đang được vận hành với tốc độ gió không đổi 13m/s. Ở giá trị tốc độ gió 

này, công suất máy phát đạt giá trị định mức 1,5MW với kết quả phân bố công suất 

được cho trong hình 4.2. 
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Hình 4.2 Phân bố công suất trong hệ thống ở chế độ xác lập 

 Kết quả mô tả đáp ứng tốc độ góc và hệ số trượt của máy phát điện cho ở hình 

4.3. Kết quả này cho thấy: hệ số trượt mang giá trị âm (máy điện làm việc ở chế độ 

máy phát). Sau thời điểm khởi động, tốc độ góc và hệ số trượt của máy điện có sự 

dao động xung quanh điểm làm việc và đạt đến giá trị ổn định lâu dài sau 2,2s. Mức 

dao động về tốc độ đạt đến giá trị cực đại 1,25pu, giá trị nhỏ nhất là 1,02pu, sau đó 

đạt giá trị ổn định là 1,07pu để duy trì chế độ máy phát cho DFIG, các đáp ứng này 

cũng hoàn toàn tương ứng với diễn biến giá trị của hệ số trượt. 

TR3

Tap=0

PCC

110 kV

u=100,00 %
TR2

Tap=0

BUS-22kV

22 kV

u=99,56 %

P=-1,486 MW

Q=-1,000 Mvar

P=1,486 MW

Q=1,014 Mvar

FEEDER

P=-2,972 MW

Q=-2,028 Mvar

P=-1,528 MW

Q=0,000 Mvar

U11

0,69 kV

u=99,59 %

U12

0,69 kV

u=96,81 %

WT

3,3 kV

u=99,61 %

DC

1,15 kV

u=115,00 %

G1d

P=-1,500 MW

Q=-0,200 Mvar

PWM-R
PWM-G

P=-0,114 MW

Q=0,000 Mvar

P=0,114 MW

Q=0,000 Mvar

NODE-R

3,3 kV

u=8,09 %

P=-0,114 MW

Q=-0,215 Mvar
P=0,114 MW

Q=0,215 Mvar

L1

P=-0,028 MW

Q=0,175 Mvar

P=0,028 MW

Q=-0,170 Mvar

P=-0,028 MW

Q=0,170 Mvar

Rotor Side PWM

Controller

Grid Side PWM

Controller
CAP

P=0,000 MW

TURBINE

windspeed

PWM-ROTOR-CTRL PWM-GRID-CTRL

P=1,500 MW

Q=0,200 Mvar

P=0,028 MW

Q=-0,175 Mvar

TR2-1230796893

Tap=0

P=-1,486 MW

Q=-1,000 Mvar

P=1,486 MW

Q=1,014 Mvar

L-1230796905

P=4,500 MW

Q=2,000 Mvar
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Hình 4.3 Đáp ứng tốc độ (đường phía trên) và hệ số trượt của máy phát điện 

 

Hình 4.4 Đáp ứng tín hiệu điều khiển dòng điện trên trục d và trục q  

Căn cứ giá trị đáp ứng của tín hiệu điều khiển, mạch vòng dòng điện như đã thiết 

lập ở chương 3, bộ điều khiển dòng điện được gắn trên hệ trục toạ độ dq trùng với 

trục rotor của máy điện. Các đáp ứng tín hiệu điều khiển dòng điện trong hình 4.4 

cho thấy được khả năng bám tín hiệu đặt của bộ điều khiển khi trạng thái quá độ chỉ 

duy trì trong 0,7s, sau đó chuyển sang chế độ ổn định lâu dài. Với bộ tham số KP và 

KI đã xác định được, trong hình 4.5 mô tả đáp ứng biên độ điện áp và góc lệch điện 

áp thứ tự thuận phía stator máy phát điện. Có thể nhận thấy, giá trị góc lệch này được 

giữ ở mức rất nhỏ (0,01deg), trong khi điện áp được duy trì ổn định ngay sau thời 

điểm 0,7s. Nhằm đánh giá khả năng duy trì điện áp tại bộ DC-link, trong hình 4.6 mô 
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tả diễn biến điện áp một chiều tại bộ này. Mặc dù thời điểm đầu của quá trình quá độ 

có sự biến động về điện áp, tuy nhiên trạng thái ổn định đạt được rất nhanh với biên 

độ ổn định bằng 1,15kV – đúng bằng giá trị đặt ban đầu. Giá trị ổn định này có ý 

nghĩa lớn khi bộ tham số KP, KI được tính toán hợp lý trong các điều kiện vận hành 

khác nhau, nhằm đảm bảo DFIG vận hành ổn định khi phía lưới có những biến động 

không mong muốn. Trong hình 4.7 mô tả biên độ điện áp (thành phần thứ tự thuận) 

phía stator máy phát. Do stator máy phát kết nối với lưới điện thông qua máy biến áp 

tăng áp, nên đặc tính điện áp ở vị trí này trùng với đặc tính điện áp của 3 cuộn dây 

máy biến áp tăng áp (cuộn 3,3 kV) như mô tả ở hình 4.8. 

 

Hình 4.5 Đáp ứng biên độ và góc lệch của điện áp thứ tự thuận 

 

Hình 4.6 Điện áp một chiều tại bộ DC-link 
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Hình 4.7 Biên độ điện áp thành phần thứ tự thuận phía stator 

 

Hình 4.8 Đặc tính điện áp trên máy biến áp ba cuộn dây 

 

Hình 4.9 Đáp ứng tín hiệu dòng điện điều khiển idr và iqr  
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Hình 4.10 Đáp ứng công suất máy phát điện DFIG phía stator và rotor  

 Trong hình 4.9 mô tả đáp ứng tín hiệu dòng điện điều khiển idr và iqr. Các thành 

phần dòng điện rotor dọc trục và ngang trục của DFIG trên tọa độ quay theo véctơ 

điện áp lưới và các tín hiệu điều khiển này là thông số điều khiển công suất tác dụng 

và công suất phản kháng của DFIG phát lên lưới thông qua điều chỉnh hệ số KP và 

KI. Qua quan sát đặc tính mô tả, dễ dàng nhận thấy các tín hiệu điều khiển này đồng 

pha với các giá trị công suất phía stator và rotor của máy phát điện và đáp ứng tốt yêu 

cầu của hệ thống về chất lượng điều khiển. 

 Trong điều kiện làm việc bình thường, máy phát điện DFIG không tiêu thụ công suất 

phản kháng từ phía lưới điện, mà ngược lại, phía stator (Q1) còn cung cấp một lượng công 

suất đáng kể lên lưới điện tương ứng là 0,09 và 0,05pu (hình 4.10). Điện áp tại thanh cái của 

máy biến áp 3 dây quấn khá tốt và không có sự chênh lệch nhau nhiều khi đã ổn định như đã 

mô tả ở trên. Đáp ứng biên độ điện áp phía stator máy phát được duy trì ở mức 1,018pu. 

4.3  Khi sự cố mất một máy biến áp trong trạm biến áp 110kV 

Phân bố công suất trong trường hợp này thể hiện trên hình 4.11 khi công suất phụ 

tải và công suất máy biến áp còn lại không đổi, với giả thiết tốc độ gió vẫn ở giá trị 

13m/s như kịch bản 1. Trạm biến áp phía hệ thống gồm 2 máy, khi có sự cố 1 máy 

cần phải ngắt ra khỏi lưới điện, lúc này tổng trở trạm biến áp tăng lên, phía hệ thống 

có sự dao động công suất và điện áp do các giá trị phân bố công suất trong hệ thống 

bị thay đổi đột ngột.  
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Hình 4.11 Phân bố công suất trong hệ thống khi một MBA gặp sự cố 

Ở kịch bản này, mặc dù mômen điện vẫn đạt được trạng thái ổn định sau 1 thời 

gian, tuy nhiên mômen cơ bị suy giảm nhanh và khá lâu mới đạt được giá trị ổn định 

do máy phát bị quá tải, rotor có xu hướng bị ghìm lại (xem hình 4.12). Ở thời điểm 

đầu, công suất phát bị hạn chế do tốc độ rotor giảm, tuy nhiên do công suất phụ tải 

không đổi, công suất máy biến áp tại trạm 110kV vẫn đủ lớn, điều kiện cân bằng công 

suất vẫn đảm bảo nên sau một thời gian, tốc độ rotor vẫn trở về trạng thái ổn định, 

máy phát phục hồi lại trạng thái ban đầu sau 2,2s quá độ. 

TR3
Tap=0

Nut he thong

110 kV

u=100,00 %

TR2
Tap=0

BUS-22kV

22 kV

u=97,09 %

P=-2,987 MW
Q=-2,520 Mvar

P=2,987 MW
Q=2,698 Mvar

He thong
P=-2,987 MW
Q=-2,698 Mvar

P=-1,528 MW
Q=0,000 Mvar

U11

0,69 kV

u=98,08 %

U12

0,69 kV

u=95,27 %

WT

3,3 kV

u=98,10 %

DC

1,15 kV

u=115,00 %

DFIG

P=-1,500 MW
Q=-0,200 Mvar

PWM-R
PWM-G

P=-0,114 MW
Q=0,000 Mvar

P=0,114 MW
Q=0,000 Mvar

NODE-R

3,3 kV

u=7,97 %

P=-0,114 MW
Q=-0,210 Mvar

P=0,114 MW
Q=0,210 Mvar

L1

P=-0,028 MW
Q=0,174 Mvar

P=0,028 MW
Q=-0,169 Mvar

P=-0,028 MW
Q=0,169 Mvar

Rotor Side PWM
Controller

Grid Side PWM
Controller

CAP
P=0,000 MW

TURBINE

windspeed

PWM-ROTOR-CTRL PWM-GRID-CTRL

P=1,500 MW
Q=0,200 Mvar

P=0,028 MW
Q=-0,174 Mvar

Tai dia phuong
P=4,500 MW
Q=2,500 Mvar

Nut cuon day 22kV

22 kV

u=98,04 %

Duong day
P=1,513 MW

Q=-0,020 Mvar
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Hình 4.12 Diễn biến đặc tính tốc độ rotor và hệ số trượt khi một MBA gặp sự cố 

 

Hình 4.13 Đáp ứng tín hiệu dòng điện điều khiển idr và iqr khi một MBA gặp sự cố 

Trong hình 4.13 mô tả đáp ứng tín hiệu điều khiển dòng điện trên rotor máy phát 

điện DFIG. Có thể thấy, do thiếu hụt một phần công suất phía lưới điện, máy phát điện 

DFIG đang phát công suất lớn hơn so với kịch bản 1 là 4,7%, tuy nhiên máy phát điện 

vẫn duy trì được trạng thái ổn định điện áp tại thanh cái 22 kV (hình 4.14, với U = 0,95pu) 

và tại máy biến áp 3 dây quấn (hình 3.17, với U = 0,965pu) bị suy giảm. 
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Hình 4.14 Điện áp tại nút tải địa phương khi có một MBA gặp sự cố 

Chúng ta có thể giải thích như sau: do cuộn dây phía 22 kV kết nối trực tiếp với thanh 

cái hạ áp của trạm tăng áp 22/110 kV, khi trạm biến áp bị giảm công suất đột ngột dẫn 

đến thiếu hụt một lượng công suất phản kháng trao đổi giữa phía lưới điện và máy phát. 

Ngoài ra, do máy phát điện DFIG vẫn có khả năng phát công suất phản kháng trong 

trường hợp này (do điện áp giảm không quá thấp), nên điện áp cuộn dây phía stator máy 

phát có dao động ít nhất. Mặc dù tốc độ rotor có dao động mạnh ở thời điểm ban đầu 

nhưng công suất tuabin vẫn đạt được giá trị ổn định. 

 

Hình 4.15 Điện áp tại các cuộn dây máy biến áp tăng áp khi có một MBA gặp sự cố 
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Hình 4.16 Điện áp một chiều tại DC-link khi một MBA gặp sự cố 

 

Hình 4.17 Biên độ điện áp thứ tự thuận phía stator máy phát khi một MBA  

gặp sự cố 

 

Hình 4.18 Đáp ứng công suất phía stator và rotor của máy điện khi một MBA 

 gặp sự cố 
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Hình 4.19 Biên độ dao động công suất tác dụng và phản kháng phía rotor máy điện 

khi một MBA gặp sự cố 

Cũng chính vì thiếu hụt công suất do mất một máy biến áp, do đó mức độ dao 

động điện áp ở các nút là cao hơn so với kịch bản 1 (hình 4.16) cũng mô tả biên độ 

dao động điện áp một chiều tại bộ DC-link. Nhận thấy rằng: điện áp vẫn được duy trì 

ổn định, tương đồng với diễn biến điện áp thứ tự thuận phía stator trong hình 4.17, 

mặc dù mức dao động ở thời điểm quá độ ban đầu còn khá cao.  

 Việc mất một máy biến áp cũng gây dao động công suất phát của máy điện ở thời 

điểm đầu, khi đó máy phát điện DFIG có xu hướng tăng công suất để bù vào phần 

công suất thiếu hụt ở thời điểm quá độ. Đặc tính dao động này cũng trùng khớp với 

đặc tính mô tả giá trị tín hiệu điều khiển dòng điện của bộ biến đổi trong hình 4.13. 

Tuy nhiên, do công suất phía hệ thống là rất lớn so với công suất nguồn điện gió, quá 

trình quá độ trong trường hợp này vẫn được phục hồi sau 1,8s (hình 4.18) như giá trị 

ban đầu. Biên độ dao động công suất tác dụng và phản kháng tại bộ biến đổi (hình 

4.19) chỉ lớn ở thời điểm trước 1,6s, sau thời điểm này công suất máy phát điện vẫn 

phát ổn định. Các thời điểm có dao động trước khi ổn định là các thời điểm mà tham 

số bộ điều khiển tác động đến hệ thống. 

4.4 Khi tốc độ gió thay đổi 

Kịch bản này sẽ xét đáp ứng hoạt động của hệ thống khi tốc độ gió giảm từ 13m/s 

xuống 10m/s. Căn cứ đường đặc tính công suất của máy phát điện đã cho ở hình 3.7, 
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công suất phát của máy phát điện lúc này sẽ đạt giá trị 1,25MW. Như vậy, hệ thống 

thiếu hụt công suất so với ban đầu là không lớn (0,25MW). Lượng công suất này 

được xem là khá bé so với công suất hệ thống cũng như công suất các máy biến áp, 

trong khi máy biến áp đều có khả năng vận hành quá tải đến 40% trong 1 khoảng thời 

gian cho phép. Lượng thiếu hụt công suất phản kháng cũng không nhiều (nếu giả thiết 

coi hệ số công suất của máy phát điện không đổi) so với công suất phụ tải với diễn 

biến điện áp tại nút 22kV (nút tải địa phương), với ảnh hưởng nhưng không nhiều 

giảm từ mức 1,018pu xuống 0,991pu (hình 4.21), tương ứng với đó là điện áp trên 

các cuộn dây của máy biến áp tăng áp (hình 4.27). Đối tượng ảnh hưởng cần quan 

tâm ở đây sẽ là tốc độ rotor, điện áp tại máy biến áp tăng áp, cũng như các đáp ứng 

tín hiệu điều khiển dòng điện, điện áp ở các trục tọa độ. 

 

Hình 4.20 Phân bố công suất trong hệ thống khi tốc độ gió giảm 

TR3
Tap=0

Nut he thong

110 kV

u=100,00 %

TR2
Tap=0

BUS-22kV

22 kV

u=98,58 %

P=-1,493 MW
Q=-1,260 Mvar

P=1,493 MW
Q=1,303 Mvar

He thong
P=-2,987 MW
Q=-2,606 Mvar

P=-1,528 MW
Q=0,000 Mvar

U11

0,69 kV

u=99,56 %

U12

0,69 kV

u=96,78 %

WT

3,3 kV

u=99,58 %

DC

1,15 kV

u=115,00 %

DFIG

P=-1,500 MW
Q=-0,200 Mvar

PWM-R
PWM-G

P=-0,114 MW
Q=0,000 Mvar

P=0,114 MW
Q=0,000 Mvar

NODE-R

3,3 kV

u=8,09 %

P=-0,114 MW
Q=-0,215 Mvar

P=0,114 MW
Q=0,215 Mvar

L1

P=-0,028 MW
Q=0,175 Mvar

P=0,028 MW
Q=-0,170 Mvar

P=-0,028 MW
Q=0,170 Mvar

Rotor Side PWM
Controller

Grid Side PWM
Controller

CAP
P=0,000 MW

TURBINE

windspeed

PWM-ROTOR-CTRL PWM-GRID-CTRL

P=1,500 MW
Q=0,200 Mvar

P=0,028 MW
Q=-0,175 Mvar

TR2-1230796893
Tap=0

P=-1,493 MW
Q=-1,260 MvarP=1,493 MW

Q=1,303 Mvar

Tai dia phuong
P=4,500 MW
Q=2,500 Mvar

Nut cuon day 22kV

22 kV

u=99,52 %

Duong day
P=1,513 MW

Q=-0,019 Mvar
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Hình 4.21 Điện áp tại nút tải địa phương khi tốc độ gió giảm 

 

Hình 4.22 Đáp ứng tốc độ rotor và hệ số trượt của máy phát điện 

 khi tốc độ gió giảm 

Trong hình 4.22 mô tả diễn biến tốc độ rotor và hệ số trượt của máy phát điện. 

Có thể nhận thấy rằng, công suất phát của máy phát điện đã bị giảm tương ứng (hình 

4.23) với các đáp ứng tín hiệu điều khiển dòng điện phía rotor trên trục d và trục q 

(hình 2.46). Với mức thay đổi tốc độ gió theo hướng giảm, do tuabin gió làm việc ở 

vùng tốc độ gió thấp hơn tốc độ định mức, trong khi công suất tải vẫn không thay đổi, 

lúc này máy điện giống như đang làm việc ở tình trạng quá tải nên tốc độ rotor bị 

ghìm lại, với mức suy giảm từ 1,101pu xuống còn 1,09pu. Trong khi đó, công suất 

cơ của tuabin có xu hướng tăng ở giai đoạn đầu để bù đắp phần năng lượng thiếu hụt. 

Quá trình này tiếp tục kéo dài nếu tốc độ gió không được cải thiện. 
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Hình 4.23 Đáp ứng công suất của máy phát điện phía rotor và stator 

 khi tốc độ gió giảm 

 

Hình 4.24 Diễn biến thay đổi biên độ công suất của bộ biến đổi khi tốc độ gió giảm 

 

Hình 4.25 Điện áp trên tụ và trên bộ DC-link khi tốc độ gió giảm 
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Hình 4.23 cũng là kết quả tổng hợp về quá trình thay đổi giá trị công suất phía 

stator và rotor máy điện từ các diễn biến thay đổi nêu trên. Tuy rằng mức dao động 

quá độ trong trường hợp này không lớn bằng trường hợp có 1 máy biến áp trong trạm 

110/22kV bị sự cố, nhưng cũng có ảnh hưởng đến công suất chung, gián tiếp ảnh 

hưởng đến chất lượng điện áp của hệ thống. Mặc dù vậy, với sự tham gia của biến 

điều khiển và các tham số đã lựa chọn, chất lượng điện áp vẫn được duy trì ổn định 

và biên độ dao động công suất ở 2 phía của bộ biến đổi là không lớn so với trường 

hợp 2. Điện áp trên bộ tụ và tại DC-link vẫn duy trì ổn định ở giá trị 1,15kV như mô 

tả trong hình 4.25. 

 

Hình 4.26 Đáp ứng tín hiệu điều khiển dòng điện trên trục d và trục q phía rotor khi 

tốc độ gió giảm 

 

Hình 4.27 Diễn biến thay đổi điện áp tại máy biến áp tăng áp khi tốc độ gió giảm 
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Như vậy, với cả 3 kịch bản đã nêu, kịch bản mất 1 máy biến áp sẽ gây ảnh hưởng 

nhiều nhất đến chất lượng điện áp của hệ thống, đặc biệt có thể gây quá tải cho tuabin 

gió, dẫn đến máy phát điện bị nóng nếu thời gian sự cố kéo dài. Nếu phụ tải gia tăng 

hoặc khi công suất hệ thống giảm, sẽ cần phải tách tuabin gió ra khỏi lưới. Trường 

hợp tốc độ gió giảm, điện áp tại một số vị trí: đầu cực tuabin, máy biến áp tăng áp bị 

ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng là không lớn, do phụ tải vẫn được cung cấp 

năng lượng từ phía lưới điện. Hơn nữa, với mức giảm xuống 10 m/s, tuabin gió vẫn 

duy trì trạng thái làm việc tuy rằng công suất phát có bị suy giảm theo đặc tính công 

suất. Lúc này, vai trò của bộ tham số KP, KI của bộ biến đổi phát huy tác dụng trong 

việc tối ưu công suất cho tuabin gió, duy trì trạng thái làm việc bám theo dải công 

suất đặt ban đầu. 

4.5 Đặc tính ổn định điện áp 

Hình 4.28 mô tả đặc tính ổn định điện áp tại nút tải địa phương 22 kV (công suất 

phụ tải ban đầu 4,5MW+ j2,5MVAr) ở 3 kịch bản đã xét (đường màu xanh thể hiện 

kịch bản 1, đường màu cam thể hiện kịch bản 2 và đường màu xám thể hiện kịch bản 

3). Như vậy có thể thấy, khi tốc độ gió ở mức 13 m/s và 10 m/s thì đặc tính ổn định 

điện áp nút tải địa phương có sự sai khác không lớn (gần như trùng nhau), nghĩa là 

mức giảm công suất phát của điện gió khi tốc độ gió thay đổi không làm ảnh hưởng 

nhiều đến ổn định điện áp tải địa phương, với mức dự trữ ổn định điện áp chỉ là 2% 

(mặc dù phân bố công suất và chất lượng điện áp ở chế độ xác lập có sự thay đổi). 

Đặc tính PV chỉ thể hiện khác biệt trong kịch bản 2, chất lượng điện áp giảm nhanh 

khi tăng công suất phụ tải địa phương, tuy nhiên trong trường hợp này, nó lại có mức 

dự trữ ổn định điện áp 3,7% và mất ổn định điện áp tại 0,95pu. 

Hình 4.29 biểu diễn đặc tính PV tại nút kết nối nguồn điện gió, đồ thị này thể hiện rõ 

nhất sự khác biệt về diễn biến ổn định điện áp, bởi đây là nút “yếu hơn” so với nút 22 kV, 

mỗi sự thay đổi về tốc độ gió hay công suất phụ tải đều dẫn đến sự tăng/giảm điện áp tại đầu 

cực máy phát DFIG (phía stator). Trong đặc tính PV tại nút này, rõ ràng quá trình mất ổn 

định điện áp diễn ra nhanh hơn so với nút 22kV khi với cùng một công suất giới hạn. Mức 

dự trữ ổn định điện áp tại nút kết nối nguồn điện gió trong 3 kịch bản lần lượt là: 1,7%; 

3,63% và 1,73%. 
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Hình 4.28 Đặc tính PV nút 22 kV trong các kịch bản 

 

Hình 4.29 Đặc tính PV nút kết nối nguồn điện gió 

Các đường đặc tính QV (hình 4.30) cũng tương tự như đặc tính PV ở 3 kịch bản 

nghiên cứu. Khi tốc độ gió thay đổi ít với kịch bản hệ thống bình thường, nút 22kV 

có cùng giá trị giới hạn về công suất và điện áp. Khi ở trạng thái bình thường, mức 

dự trữ công suất phản kháng đạt 40 MVAr, khi mất 1 MBA, mức dự trữ còn 20 

MVAr. Điểm giới hạn ổn định theo QV tại nút kết nối nguồn điện gió lúc này là: 0,7pu 

(điện áp) và 7,8MVAr. Các đặc tính PV và QV thể hiện rằng: Ban đầu, phụ tải địa 

phương được cung cấp bởi 2 nguồn (từ lưới điện và từ máy phát điện DFIG), khi đột 

ngột mất một lượng công suất phía hệ thống, điện áp tại thanh cái cung cấp cho tải 

địa phương sẽ thiếu hụt một lượng công suất phản kháng, làm điện áp tại đây giảm 

đi. Tuy nhiên, do công suất MBA còn lại vẫn lớn hơn công suất phụ tải, trong khi 

máy điện DFIG vẫn đang phát công suất, với mức công suất phát xấp xỉ công suất 

phụ tải (máy phát chưa bị quá tải) nên DFIG vẫn duy trì được điện áp khá tốt. 
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Hình 4.30 Đặc tính QV nút 22 kV trong các kịch bản 

Thực tế, nút kết nối nguồn điện gió trong hệ thống vẫn là nút “yếu” hơn so với nút 

22kV, trong trường hợp này, khi nút kết nối nguồn điện gió phải mang tải ở mức 

6,8MW sẽ là ngưỡng giới hạn (nhận thêm công suất từ lưới điện), tức khi máy phát 

quá tải 50% sẽ là giới hạn ổn định điện áp. Điều này cũng gián tiếp nói lên khả năng, 

vai trò tự điều chỉnh của các tham số điều khiển trong bộ điều khiển PI có khả năng 

nhất định khi tốc độ gió thay đổi hay sự cố trên lưới điện. Tuy nhiên, nếu hệ thống 

mất đi một lượng công suất đủ lớn, máy phát sẽ mất ổn định và buộc phải cắt ra khỏi 

lưới điện. Giải pháp trong trường hợp này là: điều độ lại công suất phụ tải, điều chỉnh 

đầu phân áp cho MBA trung gian và bù công suất phản kháng tại nút máy điện DFIG. 

Hình 4.31 trình bày kết quả phân tích trạng thái ổn định của máy điện bằng phân tích 

giá trị riêng.  

 

Hình 4.31 Phần thực giá trị riêng 
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Hình 4.32 Hệ số tham gia của các biến trạng thái 

Kết quả phân tích cũng theo 3 kịch bản đã cho thấy: Phần thực của trị riêng trong 

cả 3 kịch bản đều âm, nghĩa là hệ thống đều đang vận hành ổn định. Ở mỗi kịch bản 

khác nhau sẽ kéo theo sự đáp ứng khác nhau về thay đổi công suất phản kháng tại 

các nút, nghĩa là sẽ có ảnh hưởng khác nhau lên tính ổn định điện áp. Qua quan 

sát hệ số tham gia trong hình 4.32 cũng cho thấy: các hệ số tham gia đều dương, 

với giá trị dương nhỏ nhất đạt 0,09 của giá trị ứng với biến trạng thái idr (tín hiệu 

điều khiển của dòng điện trục d phía rotor của máy phát). 

4.6 Nhận xét chung 

Qua kết quả mô phỏng, kiểm tra và đánh giá ổn định của máy phát điện DFIG kết 

nối với hệ thống điện trong 3 kịch bản được đề xuất nhận thấy, các tham số tối ưu 

của bộ điều khiển dòng sử dụng thuật toán CRO góp phần khôi phục nhanh cho 

máy phát điện DFIG trở về trạng thái làm việc bình thường. Công suất phát từ phía 

rotor máy phát lên lưới điện vẫn làm việc ổn định khi có sự cố hoặc khi tốc độ gió 

bị suy giảm, khi đó điện áp nút tải và điện áp máy phát vẫn được duy trì đảm bảo 

ở giới hạn cho phép. 

Phân tích đặc tính PV và QV trong 3 kịch bản đều cho thấy phần thực của trị 

riêng đều âm, nghĩa là hệ thống vẫn ổn định theo sự đáp ứng khác nhau về thay đổi 

công suất phản kháng tại các nút. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Luận án đã nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng điện năng của lưới điện 

phân phối có kết nối tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. 

Những kết quả nghiên cứu chính của Luận án được thể hiện ở các điểm sau đây: 

1. Giới thiệu hiện trạng và tiềm năng về năng lượng gió ở thế giới và Việt Nam; 

giới thiệu tổng quan về nguồn năng lượng gió; tình hình nghiên cứu trong và ngoài 

nước; phân tích các tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục. 

2. Mô tả về mặt toán học một cách chặt chẽ mối quan hệ giữa tham số bộ điều khiển 

PI với thông số máy phát điện DFIG. Các mô tả này làm tiền đề cho việc xây dựng các 

cấu trúc điều khiển phía máy phát và phía lưới điện, các đại lượng được kiểm soát độc 

lập nhau bất kể sai số trong ước lượng tham số. Do đó có thể tách riêng để điều khiển 

độc lập hoặc kết hợp các bộ điều khiển đề điều khiển tổng thể hệ thống. 

3. Xây dựng mô hình cấu trúc máy phát điện không đồng bộ nguồn kép DFIG 

trong các hệ trục tọa độ tham chiếu: hệ trục tọa độ tĩnh (α-β) và hệ tọa độ dq để làm 

cơ sở để xây dựng thuật toán điều khiển tối ưu, với mục đích điều khiển độc lập công 

suất tác dụng và công suất phản kháng với các kênh điều khiển phía rotor và phía 

lưới. 

4. Luận án là công trình khoa học đầu tiên áp dụng thành công thuật toán CRO 

để tối ưu tham số bộ điều khiển PI trong hệ thống năng lượng gió sử dụng máy phát 

điện nguồn kép DFIG. Luận án cũng chứng minh được ưu điểm của thuật toán này 

so với các thuật toán thông minh khác qua các thông tin về: sai số đáp ứng, khả năng 

bám tín hiệu đặt và chất lượng điều khiển. Kết quả này cũng làm tiền đề cho các ứng 

dụng trong năng lượng ở một số lĩnh vực khác.. 

5. Luận án cũng đã nghiên cứu mô phỏng hệ thống máy phát điện DFIG nối lưới 

trong thực tế ở một số kịch bản làm việc điển hình. Qua kết quả mô phỏng nhận thấy 

các tham số tối ưu của thuật toán CRO đã góp phần khôi phục nhanh máy điện trở về 

trạng thái làm việc bình thường; công suất phát từ phía rotor máy phát làm việc ổn 
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định; hệ thống làm việc ổn định theo sự đáp ứng khác nhau về thay đổi công suất 

phản kháng tại các nút.   

Kiến nghị 

Trong thời gian tới, việc ứng dụng thuật toán CRO sẽ cần được tiếp tục phát triển 

đối với các hướng sau đây: 

- Đánh giá hiệu quả của bộ điều khiển PI khi áp dụng thuật toán CRO trong điều 

kiện lưới điện mất cân bằng và ảnh hưởng của sóng hài từ lưới điện đến hiệu quả của 

việc điều khiển; 

- Phát triển và áp dụng cho bộ điều khiển phân số PID trong quá trình điều 

khiển bộ biến đổi của máy phát điện không đồng bộ nguồn kép vận hành trong thời 

gian thực, đánh giá hiệu quả của bộ điều khiển phân số 
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PHỤ LỤC 

Code CRO  

import numpy as np 

import random as rd 

import matplotlib.pyplot as plt 

from scipy.integrate import odeint 

#define model 

def machine_model(v,t,urd,urq): 

    #v vector value of process 

    #t vector time at k at k+1 

    #u vector controler value 

    ird = v[0] 

    irq = v[1] 

    Urd = urd 

    Urq = urq 

    #delta = 1-(M^2/Ls*Lr) where M = 0.15H, Ls = 0.1554H, Lr = 

0.1568H 

    M = 0.15 

    delta = 1 - (0.15*0.15)/(0.1554*0.1568) 

    Lr = 0.1568 

    Ls = 0.1554 

    #g = (ws-w)/ws where ws and w is stator and rotor d-q 

reference axes speed 

    g = -0.015 

    Rr = 1.8 

    ws = 314 

    w = 310.86 

    phis = 0.01 

    #Vs = ws*phis 

    Vs = 220 

    dirddt = Urd/(delta*Lr) + g*ws/Lr*irq - Rr/(delta*Lr)*ird 

    dirqdt = Urq/(delta*Lr) - g*M/Ls*Vs/(delta*Lr)- g*ws*ird - 

Rr/(delta*Lr)*irq   

    vdot = np.zeros(2) 

    vdot[0] = dirddt 
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    vdot[1] = dirqdt 

    return vdot 

def pi_controller(Kp,Ki,draw): 

    Ls = 0.1554 

    Ps = 1200 

    M = 0.15 

    Vs = 220 

    phis = 0.7 

    t = np.linspace(0,9,901) 

    u_ss = Ls/(M*Vs)*Ps + 2.0 

    u_ss1 = phis/M + 2.0 

    # storage for recording values 

    op = np.ones(len(t))*u_ss  # controller output 

    op1 = np.ones(len(t))*u_ss1  # controller output 

    pv = np.zeros(len(t))  # process variable 

    pv1 = np.zeros(len(t))  # process variable 

    ap = np.zeros(len(t)) 

    rp = np.zeros(len(t)) 

    e = np.zeros(len(t))   # error 

    ie = np.zeros(len(t))  # integral of the error 

    P = np.zeros(len(t))   # proportional 

    I = np.zeros(len(t))   # integral 

    sp = np.zeros(len(t))  # set point7 

    e1 = np.zeros(len(t))   # error 

    ie1 = np.zeros(len(t))  # integral of the error 

    P1 = np.zeros(len(t))   # proportional 

    I1 = np.zeros(len(t))   # integral 

    sp1 = np.zeros(len(t))  # set point 

    sp[0:300] = -Ls/(M*Vs)*Ps 

    pv[0] = -Ls/(M*Vs)*Ps + 1.5 

    pv1[0] = phis/M + 1.5 

    Ps = 2010 

    sp[300:600] = -Ls/(M*Vs)*Ps 

    Ps = 3250 

    sp[600:] = -Ls/(M*Vs)*Ps 
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    sp1[0:] = Vs/M/314; 

    #pv[0] = -Ls/(M*Vs)*Ps 

    v0 = np.empty(2) 

    v0[0] = pv1[0] 

    v0[1] = pv[0] 

    itae = 0 

    op_hi =100 

    op_lo = -100 

    for i in range(len(t)-1): 

        delta_t = t[i+1]-t[i] 

        e[i] = sp[i] - pv[i] 

        itae = itae + t[i]*abs(e[i]) 

        e1[i] = sp1[i] - pv1[i] 

        if i>=1:#calcualte for second cycle 

            ie[i] = ie[i-1] + delta_t*e[i] 

            ie1[i] = ie1[i-1] + delta_t*e1[i] 

        P[i] = Kp*e[i] 

        I[i] = Ki*ie[i] 

        P1[i] = Kp*e1[i] 

        I1[i] = Ki*ie1[i] 

        op[i] = op[0]+P[i]+I[i] 

        op1[i] = op1[0]+P1[i]+I1[i] 

        if op[i]>op_hi: 

            op[i] = op_hi 

            ie[i] = ie[i] - e[i]*delta_t 

        if op[i]<op_lo: 

            op[i] = op_lo 

            ie[i] = ie[i] - e[i]*delta_t 

        if op1[i]>op_hi: 

            op1[i] = op_hi 

            ie1[i] = ie1[i] - e1[i]*delta_t 

        if op1[i]<op_lo: 

            op1[i] = op_lo 

            ie1[i] = ie1[i] - e1[i]*delta_t 

        ts = [t[i],t[i+1]] 
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        urd = op1[i] 

        urq = op[i] 

        y = odeint(machine_model,v0,ts,args=(urd,urq)) 

        #print(y) 

       

        

        pv[i+1] = y[-1][1] 

        pv1[i+1] = y[-1][0] 

        ap[i+1] = -pv[i+1]*220*0.15/0.1554 

        rp[i+1] = 220*220/(314*0.1554)-220*0.15/0.1554*pv1[i+1] 

        v0[0] = pv1[i+1] 

        v0[1] = pv[i+1] 

        #print(v0) 

    e[len(t)-1] = e[len(t)-2] 

    sp[len(t)-1] = sp[len(t)-2] 

    pv[len(t)-1] = pv[len(t)-2] 

    op[len(t)-1] = op[len(t)-2] 

    e1[len(t)-1] = e1[len(t)-2] 

    sp1[len(t)-1] = sp1[len(t)-2] 

    pv1[len(t)-1] = pv1[len(t)-2] 

    op1[len(t)-1] = op1[len(t)-2] 

    ap[len(t)-1] = ap[len(t)-2] 

    rp[len(t)-1] = rp[len(t)-2] 

     

     

    print(itae) 

    if(draw==1): 

        plt.figure(1) 

        plt.subplot(3,1,1) 

        plt.plot(t,e,'b--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('Error') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['error'],loc='best') 

        plt.subplot(3,1,2) 

        plt.plot(t,sp,'r--',linewidth=1,label='set point') 



134 
 

        plt.plot(t,pv,'b--',linewidth=1,label='process value') 

        plt.ylabel('Irq') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['setpoint','process'],loc='best') 

        plt.subplot(3,1,3) 

        plt.plot(t,op,'r--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('controller Urq') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['controller'],loc='best') 

        plt.show() 

        plt.figure(2) 

        plt.subplot(3,1,1) 

        plt.plot(t,e1,'b--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('Error') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['error'],loc='best') 

        plt.subplot(3,1,2) 

        plt.plot(t,sp1,'r--',linewidth=1,label='set point') 

        plt.plot(t,pv1,'b--',linewidth=1,label='process value') 

        plt.ylabel('Ird') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['setpoint','process'],loc='best') 

        plt.subplot(3,1,3) 

        plt.plot(t,op,'r--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('controller Urd') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['controller'],loc='best') 

        plt.show() 

        plt.figure(2) 

        plt.subplot(2,1,1) 

        plt.plot(t,ap,'b--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('Active power') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['Active power'],loc='best') 

        plt.subplot(2,1,2) 
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        plt.plot(t,rp,'b--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('Reactive power') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['Reactive power'],loc='best') 

        plt.show() 

         

    return itae 

def pi_controller_iae(Kp,Ki,draw): 

    Ls = 0.1554 

    Ps = 1200 

    M = 0.15 

    Vs = 220 

    phis = 0.7 

    t = np.linspace(0,9,901) 

    u_ss = Ls/(M*Vs)*Ps + 2.0 

    u_ss1 = phis/M + 2.0 

    # storage for recording values 

    op = np.ones(len(t))*u_ss  # controller output 

    op1 = np.ones(len(t))*u_ss1  # controller output 

    pv = np.zeros(len(t))  # process variable 

    pv1 = np.zeros(len(t))  # process variable 

    e = np.zeros(len(t))   # error 

    ie = np.zeros(len(t))  # integral of the error 

    P = np.zeros(len(t))   # proportional 

    I = np.zeros(len(t))   # integral 

    sp = np.zeros(len(t))  # set point7 

    e1 = np.zeros(len(t))   # error 

    ie1 = np.zeros(len(t))  # integral of the error 

    P1 = np.zeros(len(t))   # proportional 

    I1 = np.zeros(len(t))   # integral 

    sp1 = np.zeros(len(t))  # set point 

    sp[0:300] = -Ls/(M*Vs)*Ps 

    pv[0] = -Ls/(M*Vs)*Ps + 1.5 

    pv1[0] = phis/M + 1.5 

    Ps = 2010 
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    sp[300:600] = -Ls/(M*Vs)*Ps 

    Ps = 3250 

    sp[600:] = -Ls/(M*Vs)*Ps 

    sp1[0:] = 1.4 

    #pv[0] = -Ls/(M*Vs)*Ps 

    v0 = np.empty(2) 

    v0[0] = pv1[0] 

    v0[1] = pv[0] 

    iae = 0 

    op_hi =100 

    op_lo = -100 

    for i in range(len(t)-1): 

        delta_t = t[i+1]-t[i] 

        e[i] = sp[i] - pv[i] 

        iae = iae + abs(e[i]) 

        e1[i] = sp1[i] - pv1[i] 

        if i>=1:#calcualte for second cycle 

            ie[i] = ie[i-1] + delta_t*e[i] 

            ie1[i] = ie1[i-1] + delta_t*e1[i] 

        P[i] = Kp*e[i] 

        I[i] = Ki*ie[i] 

        P1[i] = Kp*e1[i] 

        I1[i] = Ki*ie1[i] 

        op[i] = op[0]+P[i]+I[i] 

        op1[i] = op1[0]+P1[i]+I1[i] 

        if op[i]>op_hi: 

            op[i] = op_hi 

            ie[i] = ie[i] - e[i]*delta_t 

        if op[i]<op_lo: 

            op[i] = op_lo 

            ie[i] = ie[i] - e[i]*delta_t 

        if op1[i]>op_hi: 

            op1[i] = op_hi 

            ie1[i] = ie1[i] - e1[i]*delta_t 

        if op1[i]<op_lo: 
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            op1[i] = op_lo 

            ie1[i] = ie1[i] - e1[i]*delta_t 

        ts = [t[i],t[i+1]] 

        urd = op1[i] 

        urq = op[i] 

        y = odeint(machine_model,v0,ts,args=(urd,urq)) 

        #print(y) 

       

        

        pv[i+1] = y[-1][1] 

        pv1[i+1] = y[-1][0] 

        v0[0] = pv1[i+1] 

        v0[1] = pv[i+1] 

        #print(v0) 

    e[len(t)-1] = e[len(t)-2] 

    sp[len(t)-1] = sp[len(t)-2] 

    pv[len(t)-1] = pv[len(t)-2] 

    op[len(t)-1] = op[len(t)-2] 

    print(iae) 

    if(draw==1): 

        plt.figure(1) 

        plt.subplot(5,1,1) 

        plt.plot(t,e,'b--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('Error') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['error'],loc='best') 

        plt.subplot(5,1,2) 

        plt.plot(t,sp,'r--',linewidth=1,label='set point') 

        plt.plot(t,pv,'b--',linewidth=1,label='process value') 

        plt.ylabel('Irq') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['setpoint','process'],loc='best') 

        plt.subplot(5,1,3) 

        plt.plot(t,op,'r--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('controller Urq') 
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        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['controller'],loc='best') 

        plt.subplot(5,1,4) 

        plt.plot(t,op1,'r--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('controller Urd') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['controller'],loc='best') 

        plt.subplot(5,1,5) 

        plt.plot(t,sp1,'r--',linewidth=1,label='set point') 

        plt.plot(t,pv1,'b--',linewidth=1,label='process value') 

        plt.ylabel('Ird') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['setpoint','process'],loc='best') 

         

        plt.show() 

    return iae 

def pi_controller_ise(Kp,Ki,draw): 

    Ls = 0.1554 

    Ps = 1200 

    M = 0.15 

    Vs = 220 

    phis = 0.7 

    t = np.linspace(0,9,901) 

    u_ss = Ls/(M*Vs)*Ps + 2.0 

    u_ss1 = phis/M + 2.0 

    # storage for recording values 

    op = np.ones(len(t))*u_ss  # controller output 

    op1 = np.ones(len(t))*u_ss1  # controller output 

    pv = np.zeros(len(t))  # process variable 

        rp[i+1] = 220*220/(314*0.1554)-220*0.15/0.1554*pv1[i+1] 

        v0[0] = pv1[i+1] 

        v0[1] = pv[i+1] 

        #print(v0) 

    e[len(t)-1] = e[len(t)-2] 

    sp[len(t)-1] = sp[len(t)-2] 
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    pv[len(t)-1] = pv[len(t)-2] 

    op[len(t)-1] = op[len(t)-2] 

    e1[len(t)-1] = e1[len(t)-2] 

    sp1[len(t)-1] = sp1[len(t)-2] 

    pv1[len(t)-1] = pv1[len(t)-2] 

    op1[len(t)-1] = op1[len(t)-2] 

    ap[len(t)-1] = ap[len(t)-2] 

    rp[len(t)-1] = rp[len(t)-2] 

     

    print(itae) 

    if(draw==1): 

        plt.figure(1) 

        plt.subplot(3,1,1) 

        plt.plot(t,e,'b--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('Error') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['error'],loc='best') 

        plt.subplot(3,1,2) 

        plt.plot(t,sp,'r--',linewidth=1,label='set point') 

        plt.plot(t,pv,'b--',linewidth=1,label='process value') 

        plt.ylabel('Irq') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['setpoint','process'],loc='best') 

        plt.subplot(3,1,3) 

        plt.plot(t,op,'r--',linewidth=1) 

        plt.ylabel('controller Urq') 

        plt.xlabel('Time') 

        plt.legend(['controller'],loc='best') 

        plt.show() 

        plt.figure(2) 

pop = [] 

PopSize = 10 

InitialKe = 1000 

KELossRate = 0.2 

MoleColl = 0.2 
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Anpha = 500 

Beta = 10 

Buffer = 0 

PopGen = 100 

MinGold = 1100 

lo = 0 

hi = 100 

#create initila population 

for x in range(1,PopSize+1): 

    omega = [[rd.uniform(lo,hi),rd.uniform(lo,hi)]] 

    print(omega) 

    pe = pi_controller(omega[0][0],omega[0][1],0) 

    while pe<0: 

        omega = [[rd.uniform(lo,hi),rd.uniform(lo,hi)]] 

        pe = pi_controller(omega[0][0],omega[0][1],0) 

        print(omega) 

     

    ke = InitialKe 

    numHit = 0 

    minPe = pe 

    minStruct = omega 

    minHit = 0 

    mol1 = 

Molecule(omega,pe,ke,numHit,minPe,minStruct,minHit,lo,hi) 

    print(mol1.lo) 

    pop.append(mol1) 

#find best mole in initial population 

def findBestMole(pop): 

    min = pop[0].minPe; 

    min_mole = pop[0]; 

    for x in range(1,len(pop)): 

        if pop[x].minPe<min: 

            min = pop[x].minPe 

            min_mole = pop[x] 

    return min_mole 
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best_mole = findBestMole(pop) 

count = 0 

gold = best_mole.pe 

while count>PopGen and gold>MinGold: 

    b = rd.random() 

    if b>MoleColl: 

        k = rd.randint(0,len(pop)-1) 

        mole = pop[k] 

        if mole.numHit - mole.minHit > Anpha: 

            Buffer = mole.phan_tich(pop,mole,Buffer,lo,hi) 

        else: 

            Buffer = mole.va_cham_binh(KELossRate,Buffer) 

    else: 

        if len(pop)>=2: 

            k1 = rd.randint(0,len(pop)-1) 

            mole1 = pop[k1] 

            k2 = rd.randint(0,len(pop)-1) 

            while k2==k1: 

                k2 = rd.randint(0,len(pop)-1) 

            mole2 = pop[k2] 

            if mole1.ke <=Beta and mole2.ke <= Beta and 

len(pop)>=2: 

           # print(mole1.omega) 

           # print(mole2.omega) 

                mole1.tong_hop(pop,mole2,lo,hi) 

            else: 

                mole1.va_cham_phan_tu(mole2) 

    best_mole  = findBestMole(pop) 

    gold = best_mole.pe 

    count = count + 1 

    print(count) 

print(best_mole.minStruct) 

print(best_mole.minPe) 

 

 


