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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo này, mô hình các phần tử trong lưới điện nhỏ bao gồm hệ thống pin mặt trời 
(Photovoltaic-PV), bộ dự trữ (battery energy storage system-BESS), diesel được thể hiện. Các 
phần tử được mô hình hóa với mục đích nhằm nghiên cứu các vấn đề về điều khiển trong lưới 
điện nhỏ (microgrid-MG). Trong đó, PV được mô hình hóa như nguồn dòng với điều khiển PQ; 
trong khi đó bộ BESS được kết nối với hệ thống qua bộ chuyển đổi (inverter) được điều khiển 
theo kiểu V/f, và mô hình máy phát diesel với bộ điều khiển của hệ thống điều tốc và bộ điều 
chỉnh điện áp. Các mô hình của các phân tử được mô hình hóa bằng phần mềm Matlab-Simulink. 
Kết quả mô phỏng các quá trình vận hành điều khiển trong các hệ thống để chứng minh tính 
đúng đắn của mô hình các phần tử đã được xây dựng. 
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Abstract: 
 

In this paper, the modelization of components of a microgrid that includes Photovoltaic system, 
battery energy storage system (BESS), diesel is taken into account for analyzing some control 
problems for microgrid. Particularly, PV system is modelized as a current source with PQ 
control, while BESS is connected with system via inverter, which is controlled by V/f controller, 
and modelling of diesel with the controller of speed governing system and voltage regulator. As 
a result, these models are simulated by Matlab/Simulink through the operations and control of a 
system to evaluate the accuracy as well as the effectiveness of the proposed component models 
of a microgrid.   
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