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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Đã mô tả được về mặt toán học một cách chặt chẽ mối quan hệ giữa tham số bộ điều khiển PI 

trong bộ biến đổi với thông số máy điện thông qua mô hình của DFIG trên hệ trục tọa độ dq. 

2. Luận án là công trình khoa học đầu tiên áp dụng thành công thuật toán tối ưu phản ứng 

hóa học (CRO) trong quá trình lựa chọn tối ưu tham số bộ điều khiển PI trong bộ biến đổi 

của máy điện DFIG. Luận án cũng chứng minh được ưu điểm của thuật toán này so với 

các thuật toán khác trong điều kiện tính toán tương tự. 

3. Luận án đã mô phỏng máy điện DFIG kết nối lưới điện trong một số kịch bản làm việc 

điển hình. Từ kết quả các kịch bản nghiên cứu đã cho thấy: Các tham số tối ưu của bộ 

điều khiển PI xác định từ thuật toán CRO đã góp phần khôi phục nhanh máy điện trở về 

trạng thái làm việc bình thường nhanh hơn; hệ thống làm việc ổn định theo sự đáp ứng 

khác nhau về thay đổi công suất phản kháng tại các nút, góp phần nâng cao chất lượng 

điện năng của lưới điện có kết nối nguồn điện gió. 
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Summary of new contributions of the Dissertation 

 

1. . The relationship between the PI controller parameters in the converter and the machine 

parameters has been described mathematically through DFIG’s model on the d-q coordinate 

system. 

2. . The thesis is the first scientific work to successfully apply the chemical reaction 

optimization algorithm (CRO) in the process of optimally choosing the PI controller parameters 

in the converter of the DFIG machine. The thesis also proves the advantages of this algorithm 

compared to other algorithms under similar computing conditions. 

3. . The thesis has simulated DFIG electrical machines connected to the grid in some typical 

working scenarios. From the results of the research scenarios showed: the optimal parameters of 

the PI controller determined from the CRO algorithm have contributed to quickly restoring the 

machine back to normal working state faster; the system works stably according to the different 

response of reactive power change at the nodes, contribute to improving the power quality of the 

power grid connected to wind power. 
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