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Tóm tắt: 
 

Trong những năm gần đây, năng lượng mặt trời ngày càng được quan tâm, nghiên cứu và phát 
triển nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hoá thạch truyền thống. Sự phát triển 
của khoa học công nghệ, cụ thể là công nghệ thông tin và công nghệ vật liệu cùng với những ưu 
điểm nổi bật được xem là nguồn năng lượng vô tận, do đó năng lượng mặt trời hứa hẹn sẽ cạnh 
tranh với các nguồn năng lượng truyền thống trong tương lai gần. Bên cạnh những ưu điểm kể 
trên, cũng có nhiều hạn chế về hiệu suất làm việc do chịu ảnh hưởng bởi yếu tố ngẫu nhiên của 
thời tiết, …Vì vậy để cải thiện hiệu suất làm việc của các tấm pin năng lượng mặt trời cần có các 
bộ biến đổi điện tử công suất tích hợp các phương pháp điều khiển bắt công suất cực đại MPPT. 
Bài báo này trình bày kết quả so sánh mô phỏng và thực nghiệm bộ chuyển đổi DC/DC để kiểm tra 
khả năng hoạt động thực tế của các thuật toán so với lý thuyết.       
 

          Từ khóa: Hệ thống năng lượng mặt trời; Bộ tăng áp; INC; P&O; MPPT.  

 
Abstract:  

In recent years, solar energy is increasingly gained attention to be resesearched and developed 
in place of conventional fossil fuels. As an unlimited energy source, solar energy is a 
promising alternative resource due to the development of science and technology in the 
coming years. However, there are still some limitations of solar technology such as working 
efficiency and dependence on uncertainties like irradiation parameters and ambient 
temperature. Hence, electronic power converters need to be integrated with advanced control 
algorithms of maximum power point tracking (MPPT) to improve the efficiency of solar 
panel. This paper presents comparisons between experimental and simulation results of a 
DC/DC converter to verify the actual performance of the proposed algorithms.                  
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