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Tóm tắt: 

Trong bài báo này nhóm tác giả đề xuất thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời không nối 

lưới. Hệ thống bao gồm tấm pin năng lượng mặt trời, bộ chuyển đổi boost kết hợp với thuật toán 

tìm điểm công suất cực đại và bộ chuyển đổi buck kết hợp với phương pháp sạc ắc quy. Trong 

đó, kỹ thuật điện dẫn gia tăng được sử dụng để cho phép hệ thống có thể tìm và bám điểm công 

suất cực đại khi cường độ bức xạ năng lượng mặt trời thay đổi. Đồng thời, ý tưởng về phương 

pháp sạc ắc quy bằng cách điều chỉnh dòng điện liên tục và phù hợp nhằm nâng cao tuổi thọ cho 

ắc quy cũng được đề xuất. Để đánh giá về tính khả thi của hệ thống thiết kế, phần mềm 

Matlab/Simulink được sử dụng để mô phỏng và đánh giá kết quả. 

         Từ khóa : Hệ năng lượng mặt trời; Mô hình tấm PV; Tìm điểm công suất cực đại, Sạc ắc 

quy; Bộ chuyển đổi DC-DC. 

Abstract: 

In this paper, the authors present a method to design a stand-alone photovoltaic power system. 

The designed system includes a photovoltaic array system, a DC-DC boost converter with a 

maximum power point tracking algorithm, and a DC-DC buck converter plus a battery charger. 

The incremental conductance technique is proposed for tracking the maximum power point 

generated by the photovoltaic system. Also, the concept of current regulation method is 

presented for charging battery to increase the battery lifetime. In order to verify the effectiveness 

of the proposed method, simulations are carried out by using Matlab/Simulink software and then 

the results are analyzed. 
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