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Tóm tắt: 
 

Hiện nay, nguồn năng lượng mặt trời đang được sử dụng ngày càng nhiều. Một trong những lý do 
là nhờ vào sự tiến bộ công nghệ bán dẫn đã dẫn đến thay đổi đáng kể trong các thiết bị điện tử 
công suất, từ các bộ biến đổi công suất sử dụng thyristor lớn trở thành các bộ chuyển đổi công suất 
sử dụng IGBT nhỏ và nhanh hơn. Tuy nhiên, điều khiển biến đổi công suất dựa trên IGBT tạo ra 
sóng hài và nó được truyền vào hệ thống điện. Các sóng hài thường được loại bỏ bằng bộ lọc thụ 
động LC hoặc RLC. Tuy nhiên, hệ thống lọc thụ động này có những hạn chế riêng. Bài báo sử 
dụng bộ lọc tích cực nối tiếp dựa trên lý thuyết công suất tức thời kép vào việc giảm thiểu sóng hài 
từ hệ thống điện mặt trời. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng độ méo sóng hài điện áp (THD) giảm 
từ 40,75% xuống 3,85% và tổng độ méo sóng hài dòng điện tại tải giảm từ 11,28% xuống 1,14%, 
thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn IEEE Std. 519.    
 

           Từ khóa: Sóng hài; Tổng độ méo dạng sóng hài; Bộ lọc tích cực; Lý thuyết công suất tức 
thời; Điện mặt trời.  

 
Abstract:  
 

Currently, more and more solar power is being used. One of the reasons for this is that 
advances in semiconductor technology have led to significant changes in power electronics 
from power converters that use large thyristors into small and faster switching IGBTs 
(Insulated Gate Bipolar Transistors). However, this IGBTbased power-modulated control 
produces harmonics and is then transmitted to the electrical system. The harmonics are usually 
removed by passive LC or RLC filters. However, this passive filtering system has its own 
limitations. The research uses serial active filter based on dual instantaneous power theory to 
minimize harmonics from the solar system. The results show that the total harmonic distortion 
of voltage has dropped from 40.75% to 3.85% and the total harmonic distortion of load 
current is reduced from 11.28% to 1.14%, significantly lower than the IEEE Std requirement 
519.     
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