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MỞ ĐẦU 

Lý do chọn 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 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. 

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.  

Mục đích của luận án 

- Xây dựng được cấu trúc điều khiển máy phát điện gió 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; 

- Đề xuất ứng dụng một giải thuật thông minh nhằm tối ưu hóa các tham 

số 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 chỉ tiêu chất lượng điện năng. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

- Ý nghĩa khoa học:  

Xây dựng và ứng dụng thành công một giải thuật để lựa chọn tham số tối 

ưu bộ điều khiển là đóng góp mới hiệu quả trong quá trình điều khiển các 

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

gió nói chung và máy 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. 

Đối tượng nghiên cứu 

 Bộ biến đổi công suất dạng “back-to-back” trong máy điện không đồng 

bộ nguồn kép. 

Phạm vi nghiên cứu 

Luận án tập trung vào các máy điện DFIG có quy mô công suất từ vài 

kW đến MW kết nối với lưới điện phân phối. 

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. 

Các kết quả (mới) dự kiến sẽ đạt được của đề tài 

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 điều khiển trong bộ 

biến đổi của máy phát điện gió không đồng bộ nguồn kép. 

Kết cấu của luận án 

Mở đầu: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

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

Chương 3: Xây dựng thuật toán điều khiển 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. 

Kết luận và kiến nghị. 

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

đạt khoảng 650,8 GW[27]. Hiện nay, tổng công suất của tất cả các máy phát 

điện gió trên toàn thế giới đạt 744GW, đủ để tạo ra 7% nhu cầu điện năng 

của thế giới, chi tiết mô tả trong hình 1.1[27]. 

1.1.2 Tiềm năng năng lượng gió Việt Nam 

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 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] 

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. 

1.2.2 Phân loại tuabin gió 

Tuabin gió được chia ra làm 4 loại chính được trình bầy chi tiết trong 

Luận án, Đặc điểm kỹ thuật của các loại tuabin gió thống kê trong Bảng 1.4.  

1.2.3 Thị phần sử dụng tuabin gió 

Từ cuối thập niên 2000, máy phát điện loại DFIG chiếm lĩnh thị trường 

với thị phần trên 85%. Hiện nay, mặc dù các loại máy phát khác đã có tham gia 

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

60% tổng công suất lắp đặt hình 1.7. 

1.2.4 Đặc tính công suất của tuabin gió 

Đặc tính công suất của tuabin gió là đặc tính quan hệ giữa hệ số Cp và λ của 

tuabin gió hình 1.8. 

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]. Đặc tính vận hành có 4 

vùng mô tả trong hình 1.9. 

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điện năng 

Có 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 
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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. 

1.4 Tổng quan các nghiên cứu trong nước và thế giới  

Tại Việt Nam, các nghiêu cứu về ứng dụng thuật toán thông minh để tối 

ưu tham số bộ điều khiển của máy phát điện gió DFIG còn hạn chế. 

Tài liệu [9][10], tác giả Nguyễn Phùng Quang đã nghiên cứu phương 

pháp điều khiển máy phát điện gió DFIG trên cơ sở các thuật toán điều chỉnh 

đảm bảo phân ly giữa mômen và hệ số công suất. 

Tài liệu [11][12] nhóm tác giả Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang 

đã nghiên cứu các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping 

Tài liệu [22] nghiên cứu đã thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát 

điện gió DFIG, dựa trên bộ điều khiển PI. Kết quả dòng điện stator cung cấp 

lên lưới có dạng sin chuẩn, có biên độ và tần số ít bị biến đổi. Điện áp một 

chiều tụ C rất bằng phẳng 

Tài liệu [23] tác giả Phan Đình Chung đã xây dựng luật điều khiển mới 

cho bộ biến đổi phía rôto tuabin gió sử dụng máy phát điện nguồn kép. Tác 

giả chỉ ra hệ thống làm việc ổn định, sai số tín hiệu điều khiển và tín hiệu 

tham chiếu rất nhỏ, xấp xỉ 5% 

Tài liệu [24] tác giả Trương Trung Hiếu và cộng sự so sánh các phương 

pháp điều khiển dòng điện như: bộ điều khiển tích phân - tỉ lệ kép (dua PI), 

kỹ thuật tuyến tính hóa hồi tiếp (FL), và điều khiển cộng hưởng tỉ lệ tích phân 

(PIR). Nghiên cứu cho thấy phương pháp dùng điều khiển dòng PIR thể hiện 

đáp ứng vận hàng tốt nhất thông qua việc giảm dao động dòng điện, công 

suất đến giá trị thấp nhất khi có giảm áp. 

Tài liệu [38][39][40] đã 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. Một số cách tiếp cận điều khiển góc nghiêng 

cánh thông qua logic mờ [41] và thuật toán thông minh để đạt được hiệu quả 

điều khiển tốt hơn các chiến lược điều khiển thông thường [42], [43]. 

Tài liệu [53] tác giả đề xuất thuật toán PSO để tìm tham số tối ưu bộ điều 

khiển của hệ thống tuabin gió DFIG để phân tích, đánh giá sự ổn định của hệ 

thống. Bằng phương pháp tối ưu hóa tham số nhiều bộ điều khiển kết quả 

nghiên cứu cho thấy; quá trình tìm kiếm nhanh hơn phương pháp truyền 

thống, hiệu suất của tuabin được nâng cao. 

Tài liệu [52][54][55] các tác giả đã sử dụng mạng nơron nhân tạo ANN 

(Artificial Neural Network) trong bộ điều khiển của máy phát điện gió DFIG 



5 

 
nối lưới điện và so sánh với bộ điều khiển PI truyền thống . Các tham số được 

huấn luyện bới thuật toán ANN và đưa ra các giá trị của bộ điều khiển (phía 

lưới và phía máy phát) trong việc xử lý sự cố và khôi phục hệ thống hoạt 

động bình thường. 

Tài liệu [51] đã đưa ra thuật toán bắt chước tập tính săn mồi của loài sói 

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

bộ điều khiển phía máy phát và phía lưới để cải thiện hoạt động quá độ của 

hệ thống năng lượng gió DFIG trong điều kiện tốc độ gió thay đổi. Tác giả 

chỉ ra khi tốc độ gió thay đổi thì công suất phản kháng gần như không đổi 

Tài liệu [50] áp dụng thuật toán tối ưu trọng trường GSA (Gravitational 

Search Algorithm) để thiết kế bộ điều khiển hệ thống máy phát điện gió 

DFIG. 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. 

1.5 Các vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp 

Qua phân tích tổng hợp các nghiên cứu, 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 được nhiều nhà khoa học quan tâm. Trong đó, việc 

tối ưu các tham số trong bộ biến đổi nhằm mục đích tối ưu hóa thông số thiết 

kế có vai trò quan trọng trong vận hàng ổn định hệ thống năng lượng gió. 

Với các nghiên cứu sử dụng giải thuật thông minh, tùy thuộc vào thiết 

lập hàm mục tiêu mà nhiều tác giả đã đề xuất các giải thuật như: GA, PSO, 

ANN, GSA, GWO… Các phương pháp đề xuất đều có ưu điểm, nhược điểm 

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

còn lớn, tìm kiếm offline….) 

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 phát 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 
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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 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. 

 

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 

Cấu trúc máy 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 (hình 2.1). 

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

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.  

2.3 Mô tả toán học máy phát điện gió DFIG  

2.3.1 Mô hình của DFIG trên hệ trục tọa độ dq  

Khai triển phương trình theo các thành phần trục d và trục q, ta có hệ phương 

trình đầy đủ mô tả DFIG trong hệ trục tọa độ tham chiếu d-q đang quay với tốc độ 

đồng bộ đưa ra bởi [59]: 

2.3.2 Phương trình trạng thái của máy phát điện DFIG  
Khi đó, ta có hệ phương trình biểu diễn trạng thái hệ thống như sau: 
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

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

y t Cx t

   




  (2.40) 

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

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

Công suất tác dung và công suất phản kháng và mômen được mô tả chi tiết 

trong Luận án. 

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

Từ sơ đồ điều khiển tổng thể (hình 2.9), có thể phân ra hai kênh điều 

khiển: Điều khiển máy phát và điều khiển tuabin gió. 

2.4.1 Bộ biến đổi công suất 

Cấu hình bộ biến đổi công suất trong DFIG dạng “back-to-back” (xem 

hình 2.10). 

2.4.2 Điều khiển bộ biến đổi phía máy phát 

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

và công suất phản kháng thông qua điện áp rotor; chi tiết trình bày trong Luận 

án. 

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. chi tiết trình bày trong Luận án. 

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

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.  

Từ các phương trình toán học để điều khiển công suất tác dụng và công 

suất phản kháng (biến đổi Laplace a = d/dt) ta đưa ra các hàm truyền của bộ 

điều khiển tương ứng: 
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                (2.80) 
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                               (2.92) 

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

và q được xác định như sau: 
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         (2.109) 

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 ở 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.  
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 Tương tự, ta cũng đưa ra các hàm truyền của bộ điều khiển tương ứng: 
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                                    (2.113) 
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                                 (2.123) 
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                   (2.129) 

Từ đó xây dựng được cấu trúc tổng thể bộ điều khiển phía lưới điện cho 

trong hình 2.20. 

 
Hình 2.20 Cấu trúc bộ điều khiển phía lưới GSC 

Nhận thấy rằng: hàm truyền vòng kín có mẫu số là đa thức bậc 2. Để xác định 

bộ tham số điều khiển chúng ta có thể sử dụng đa thức Butterworth. 

2.5.3 Hàm truyền của bộ điều khiển phía máy phát và phía lưới điện 

Do 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.  



10 

 
 

*

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) 

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. Hình 2.21 biểu diễn cấu trúc điều 

khiển tổng thể cho máy điện DFIG. 

 
Hình 2.21 Sơ đồ cấu trúc điều khiển hệ thống DFIG 

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 để 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 
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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. 

 

Chương 3: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN MÁY    

PHÁT ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP 

3.1. Đặt vấn đề 

3.1.1 Cấu trúc bộ điều khiển PI 

Từ cấu trúc bộ điều khiển PI (hình 3.1), Luật điều khiển được định nghĩa: 

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) 

3.1.2 Hàm mục tiêu của bộ điều khiển PI 

Các tham số của bộ điều khiển PI được xác định theo hàm mục tiêu như sau: 

0

( )ITAE t e t dt



                                    (3.8) 

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 

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. 

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 

3.2.3 Bài toán tìm điều kiện đầu 

Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng cách thức chung nhất 
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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 trình bậc 2 sau [81], [83]: 

ax2 + bx + c = 0                                                 (3.10) 

Khi đó, điều kiện đầu sẽ được xác định như sau: 

 Từ vận tốc gió xác 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). 

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 thông qua 4 kiểu phản ứng cơ bản: 

 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. 

Giải thuật 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 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 (hình 3.2). 
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Hình 3.2 Lưu đồ thuật toán CRO 

3.3 Một số ứng dụng thuật toán CRO 

3.3.1 Áp dụng cho máy DFIG, công suất 4kW 

 Để mô phỏng, tác giả sử dụng ngôn ngữ lập trình Python là ngôn ngữ lập 

trình hướng đối tượng, hỗ trợ mạnh cho các thuật toán AI và giải phương 

trình vi phân, cài đặt thuật toán CRO dễ dàng.  

Bảng 3.2 Các tham số KP, KI thu được giữa hai phương pháp điều khiển  

PI-ZN và PI– 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 
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a. ZN                                                   b. CRO 

Hình 3.4 Đáp ứng dòng điện và điện áp stator với PI, 

điều khiển bởi dòng idr 

  
a. ZN                                                          b. CRO 

Hình 3.5 Đáp ứng dòng điện và điện áp stator với PI, 

điều khiển bởi dòng iqr 

 

  
a. ZN                                                       b. CRO 

b.  

Hình 3.6 Đáp ứng công suất P, Q của DFIG     
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3.3.2 Áp dụng cho máy DFIG, công suất 1.5 MW 

Trong phần này, các kết quả tính toán về hàm mục tiêu, các đáp ứng tín hiệu 

điều khiển dòng điện, điện áp theo các phương pháp PPC, PSO, GA, CRO sẽ 

được so sánh và phân tích. Kết quả tính toán các tham số Kp, Ki của bộ điều khiển 

cho trong Bảng 3.4. 

Bảng 3.4 Giá trị tham số KP, KI và hàm mục tiêu   

PP KP KI ITAE IAE ITSE 

PPC 0.04238 2.9991 91527 709533 7636441870 

CRO 0.0226 2.107 21005 527423 6711743188 

PSO 0.01 3.54038815 22341 529811 6712882500 

GA 9.784 4.616303 674355345 1525507 16450410362 

 

  
 

Hình 3.8 Đáp ứng sai số hàm mục tiêu ITAE, điều khiển bởi dòng iqr                                          

  

   

  

Hình 3.9 Đáp ứng sai số hàm mục tiêu ITAE, điều khiển bởi dòng idr  

  

   
 

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 

 

   
 

Hình 3.12 Đáp ứng tín hiệu điều khiển điện áp vqr        

                                                                                            

   

 

Hình 3.13 Đáp ứng tín hiệu điều khiển điện áp vdr     

                                                          

   
 

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                                                                 

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 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 gió 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 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. 

 

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 

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 điện DFIG được kết nối chung tại thanh cái 22 kV.  
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Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống điện nghiên cứu 

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: 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 viêc bình thường 4.3 Khi sự cố mất một máy biến áp 

 
Hình 4.3 Đáp ứng tốc độ và hệ số trượt 

 của máy điện 

Hình 4.12 Diễn biến đặc tính tốc độ rotor 

và hệ số trượt khi một MBA gặp sự cố 

 
Hình 4.4 Đáp ứng tín hiệu điều khiển 

dòng điện trên trục d và trục q  

Hình 4.13 Đáp ứng tín hiệu dòng điện điều 

khiển idr  và iqr khi có 1 MBA gặp sự cố 



19 

 

 
Hình 4.5 Đáp ứng biên độ và góc lệch 

của điện áp thứ tự thuận 

 
Hình 4.14 Điện áp tại nút tải địa phương 

khi có 1 MBA gặp sự cố 

 

 

 
Hình 4.6 Điện áp một chiều tại bộ DC-

link 

 
Hình 4.15 Điện áp tại các cuộn dây máy 

biến áp tăng áp khi có 1 MBA gặp sự cố 

 

 

 

Hình 4.7 Biên độ điện áp thành phần  

thứ tự thuận phía stator 

 
Hình 4.16 Điện áp một chiều tại DC-

link khi 1 MBA gặp sự cố 
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Hình 4.8 Đặc tính điện áp trên MBA ba 

cuộn dây 
Hình 4.17 Biên độ điện áp thứ tự thuận 

phía stator máy phát khi 1 MBA gặp sự 

cố 

 

Hình 4.9 Đáp ứng tín hiệu dòng điện 

điều khiển idr và iqr   
 Hình 4.18 Đáp ứng công suất phía 

stator và rotor của máy điện khi 

 một MBA gặp sự cố 

 

 

  
Hình 4.10 Đáp ứng công suất máy điện 

DFIG phía stator và rotor  

 

Hình 4.19 Biên độ dao động công suất 

tác dụng và phản kháng phía rotor máy 

điện khi một MBA gặp sự cố 
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4.4 Khi tốc độ gió thay đổi 

 
Hình 4.21 Điện áp tại nút tải địa 

phương khi tốc độ gió giảm 

 
Hình 4.25 Điện áp trên tụ và trên bộ 

DC-link khi tốc độ gió giảm 

 

 
Hình 4.22 Đáp ứng tốc độ rotor và hệ số 

trượt của máy điện khi tốc độ gió giảm 

 
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 4.23 Đáp ứng công suất của máy 

điện phía rotor và stator 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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4.5 Đặc tính ổn định điện áp 

Theo kết quả 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. 

 

Hình 4.28 Đặc tính PV nút 22 kV trong các kịch bản 

Kết quả cho thấy đặc tính PV chỉ khác biết ở kịch bản 2, chất lượng điện 

áp giảm nhanh khi tăng công suất phụ tải, mức dự trữ ổn định điện áp là 3,7%. 

 
Hình 4.29 Đặc tính PV nút kết nối nguồn điện gió 

 

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. 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%. 

 
Hình 4.30 Đặc tính QV nút 22 kV trong các kịch bản 
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Điểm giới hạn ổn định theo QV tại nút kết nối nguồn điện gió lúc này là: 

0,7pu (điện áp) và 7,8MVar.  

Theo hình 4.31 trình bày kết quả phân tích trạng thái ổn định của máy 

phát điện bằng phân tích trị riêng.  

 
Hình 4.31 Phần thực giá trị riêng 

 

 

Hình 4.32 Hệ số tham gia của các biến trạng thái 

 

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. 

 

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 nguồn điện 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: 
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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 được 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 được 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 gió 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 (d-q) 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 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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