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Tóm tắt: 
 

Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 nằm trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Srêpốk, góp 
phần quan trọng trong việc cung cấp năng lượng điện cho lưới điện quốc gia. Trong bài báo này, 
các tác giả thực hiện nghiên cứu xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều tốc Nhà máy 
Thủy điện Srêpốk 3 trên cơ sở giữ nguyên các bản chất phi tuyến của hệ thống để mô hình mô tả 
sát với thực tiễn. Dựa trên cơ sở mô hình toán học và sự hiểu biết về bản chất hệ thống, kinh 
nghiệm vận hành, quản lý nhà máy, các tác giả đề xuất một phương án cải tiến thuật toán điều 
khiển hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 sử dụng logic mờ. Hiệu quả của thuật toán 
đề xuất được thử nghiệm bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink. Kết quả cho thấy đặc 
tính khởi động của hệ thống đã được cải thiện tốt, đáp ứng nhanh chóng công suất đặt. 
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Abstract: 
 

Srepok 3 Hydropower Plant is located on the terraced hydropower system on the Srepok river, 
contributing significantly to the supply of electricity to the national grid. In this paper, the 
authors have conducted a study to construct mathematical model of the governance system of the 
Srepok 3 hydropower plant on the basis of maintaining the nonlinear nature of the system so that 
the model is close to reality. Based on a mathematical model and an understanding of the system, 
operation experience and plant management, the authors propose a method for improving the 
control algorithm for the governance system of Srepok 3 hydropower plant using fuzzy logic. 
The effect of the proposed algorithm is tested through simulation on the Matlab/Simulink. The 
results show that the startup characteristic of the system has been improved, responding quickly 
to the setup power.  
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