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Tóm tắt: 
 

Ổn định tốc độ turbine thủy điện là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống điều tốc nhà máy thủy 
điện. Thực tế, hầu hết các hệ thống điều tốc của thủy điện đều dùng bộ điều khiển PID. Tuy 
nhiên, với nhà máy thủy điện có hồ điều tiết ngày, như hồ chứa thủy điện Srêpốk 3 mực nước hồ 
thay đổi trong ngày sẽ làm ảnh hưởng thời gian đáp ứng, độ quá điều chỉnh tốc độ trong quá trình 
khởi động. Điều này gây khó khăn cho việc chỉnh định PID, do thông số KP, KI, KD của bộ điều 
khiển PID cài giá trị cố định trong quá trình khởi động. Do vậy, giải pháp điều khiển bền vững 
để thích nghi với sự biến thiên cột nước là cần thiết trong điều tốc turbine thủy lực. Nội dung bài 
báo gồm 3 phần: xây dựng mô hình hệ thống điều tốc của nhà máy thủy điện; xác định tham số 
bộ điều khiển PID theo phương pháp Ziegler – Nichols cho turbine thủy điện; thiết kế bộ điều 
khiển bền vững H∞và đánh giá kết quả mô phỏng với bộ điều khiển PID.                      
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Abstract: 
 

Stabilising speed for hydro turbines is an important task of a governor system. Nowadays, PID 
controllers have been used commonly in hydro power governor systems. However, with hydro 
power plants having daily regulation lake such as Serepok 3, the change of water level during the 
day will have an impact on time response and also on overshoot of adjusting speed in the starting  
process. Due to this impact, the regulation of PID controller is quite difficult, because values of 
parameters KP, KI, KD have been fixed in the starting process. Therefore, robust controller 
solutions are necessary for hydro power governor systems. This paper includes 3 issues: 
Modelling governor systems of hydro power plants; Determining PID controller parameters for 
hydro turbines by Ziegler – Nichols method; Designing Robust H∞ controller for hydro turbine 
governor systems and evaluating simulation results compared with PID controller.  
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