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Tóm tắt: 
 

Ngày nay, với sự trợ giúp từ máy tính, việc tính toán tối ưu đang ngày một trở thành công cụ vô 
cùng mạnh mẽ và các thuật toán tính toán tối ưu cũng phát triển theo. Các thuật toán này thường 
được dựa trên mô phỏng hoạt động của tự nhiên hoặc cách giải quyết vấn đề theo tự nhiên. 
Chẳng hạn như thuật toán tối ưu đàn kiến (ACO), thuật toán di truyền (GA),… Tối ưu vị trí đặt 
tua-bin điện gió bằng phương pháp tìm kiếm tia sét (Lightning Search Algorithm – LSA) là một 
cách tiếp cận mới về việc tìm vị trí tối ưu để đặt tua-bin gió nhằm thu được năng lượng lớn nhất. 
Bài báo này sẽ khảo sát một trang trại máy phát điện gió đặt ở biển dựa trên các điều kiện như 
hướng gió, tốc độ gió, sự ảnh hưởng của lưu khối không khí phía sau máy phát điện gió (hiệu 
ứngWake), độ nhám bề mặt,… từ đó sẽ xác định vị trí tối ưu lắp đặt tua-bin gió để đạt được công 
suất cao nhất. 
 

         Từ khóa: Thuật toán tìm kiếm tia sét; Vị trí tối ưu; Tua-bin gió; Nhà máy điện gió; Hiệu 
ứng Wake. 
 

Abstract: 
 

Nowadays, with the support from computers, the optimal computation is becoming a powerful 
tool, and optimization algorithms have been also developed accordingly. These algorithms such 
as the ant colony optimization (ACO), genetic algorithm (GA), etc. are usually based on 
simulations of the natural behavior or problems in the nature. Optimizing layout of wind turbines 
in wind farms using the lightning search algorithm (LSA) is a new approach to obtain the highest 
amount of energy. This paper has investigated an offshore wind farm based on the conditions 
such as wind direction, wind velocity, the effect of wind turbine generators on wind velocity 
(wake effect) and rough surface to determine the optimal location for the installation of the wind 
turbines to capture the highest wind capacity.   
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