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Tóm tắt: 
 

Máy điện trong nhiều hệ  truyền động điện và hệ thống điện gió khác nhau thường được kết nối với 
lưới điện thông qua bộ biến đổi nguồn áp, được cấu tạo từ hai bộ biến đổi thành phần phía máy 
điện và phía lưới điện nối kề nhau (back-to-back) qua kết nối một chiều (dc-link). Trong đó điện 
áp một chiều được điều khiển thông qua bộ biến đổi phía lưới điện. Bài báo giới thiệu kết quả 
nghiên cứu lựa chọn cấu trúc và thông số của bộ điều khiển kiểu tích phân - tỷ lệ có khắc phục 
hiện tượng bão hòa tích phân để điều khiển điện áp một chiều của bộ biến đổi nguồn áp. Quá trình 
phân tích, xây dựng sơ đồ điều khiển được thực hiện trong trường hợp bộ biến đổi được kết nối với 
lưới điện qua bộ lọc kiểu LCL. Kết quả mô phỏng và thí nghiệm cho thấy đáp ứng điện áp tốt xác 
nhận hoạt động của bộ điều khiển.      
 

          Từ khóa: Điện áp một chiều; Bộ điều khiển PI; Khắc phục hiện tượng bão hòa tích phân; Bộ 
lọc LCL; Bộ biến đổi nguồn áp.   
            

 
Abstract:  

The electric machines of various electric drives and wind power systems are commonly 
connected to the main grid via a voltage source converter, which is combined by two back-to-
back converters at the machine side and grid side with dc-link in the middle. The dc-link 
voltage is controlled via the grid side converter. The paper introduces the  investigation results 
of the selection of structure and parameters of proportional integral (PI) regulator with anti-
windup for the control of DC voltage of voltage source converter. The analysis and 
development of control diagram is implemented in the case that the converter is connected to 
the grid via a LCL filter. Simulation and experiment results provide excellent responses that 
confirm the performance of the proposed regulator.     
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