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Tóm tắt: 

Khi kết nối hệ thống điện mặt trời (PV) vào lưới phân phối có thể gây ra sự thay đổi đáng kể của 
điện áp tại điểm kết nối. Nếu không có bộ điều khiển để giữ điện áp tại điểm kết nối hệ thống PV 
trong giới hạn cho phép, có thể gây ra sự ngắt kết nối của hệ thống PV ra khỏi lưới. Vì vậy, bài 
báo này tập trung nghiên cứu thuật toán điều khiển điện áp cục bộ được dựa trên việc tự động 
điều chỉnh điện áp của hệ thống PV. Việc điều chỉnh này sử dụng thông tin cục bộ nên cho phép 
hệ thống PV kết nối dễ dàng hơn và giảm chi phí kết nối, giúp tăng cường sự thâm nhập nhiều 
năng lượng mặt trời vào hệ thống điện. Bộ điều chỉnh điện áp này không chỉ điều khiển điện áp 
tại điểm kết nối mà có thể áp dụng cho mọi điểm trên lưới điện. Kết quả nghiên cứu bằng mô 
phỏng Matlab-Simulink đã khẳng định hiệu quả đối với lưới điện phân phối có tính đến sự kết 
nối của các hệ thống PV khác nhau.   
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Abstract: 

There are interactions between photovoltaic installations (PV) and power network. PV system 
can have a significant impact on the operation of the electrical system or may cause 
malfunctions. The connection of PV systems on a distribution network causes important 
variations of voltage at the connection point. This variation can cause a tripping of the PV 
systems without a regulator to maintain the voltage of the PV within the acceptable limits. Thus, 
this paper presents a development of a local voltage control based on auto-adaptive voltage 
control of PV systems which makes the connection easier, reduces its cost and increases the 
penetration of solar energy into the electrical system. The regulator can control voltage not only 
at the connection point but also everywhere on the grid. The proposed solution is applied for a 
distribution network with presence of different types of PVs. The models and simulations are 
developed in Matlab-Simulink and the obtained results show the effectiveness of the proposed 
method.   
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