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Nội dung tóm tắt

When we research on the fact that some SVC
substations connected at some buses in power
system, we realized that some main functions
ensured to operate well. Those are: compensate
reactive power following value U* according to the
requirements of the Vietnamese power system
dispath center, filt harmonic by passive filter...
However, it still has some disadvantages of this
substation that need to be overcome: use large
number of main devices, generate harmonics by
itself, cause a lot of active power loss. Thus, the
authors has an idea to solve these problems by
applying a bidirectional power converter with
having difference circuit structure and PWM
controller with SVM pulse generated section, so
compensative current which is created by
inductance element can be reserved, adjust
continuos and always has full sinusoidal form, not
generate harmonic. The benefit of this new solution
is to eliminate the three above fundamental
disadvantages. This new model is built base on
authors’ research about BESS, the research results
have been verified by simulations in
Matlab/Simulink software
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A method to estimate power
2012
system stability by area standard

International Symposium on
Technology for Sustainability.
Bangkok, ThaiLan, 2012

Ngô Đức Minh, Lê Tiên
Phong, Dương Hòa An

When we apply area method to estimate dynamic
stability for power system and hold system stability
with having a necessary reserve, protection devices
have a short time to calculate and time cutting
exactly (follow angle cutting). There are some
methods to do this task but there is not a
conclusion to show optimal option. By the way,
authors propose building a program to to
investigate stability using Matlab software to
compute faster, bring out some exact decisions to
have an ensured rescue power system out of losing
stability. In addition, it helps data synchronous
process faster in power dispatch working.
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Application of bidirectional
power converters to overcome
2011 some disadvantages of a SVC
substation in Thainguyen,
Vietnam.

The Fourth International
Conference on Electric Utility
Deregulation and Restructuring
and Power Technologies

Ngô Đức Minh

Battery Energy Storage Systems (BESS) are widely
used in local power networks. In order to improve
dynamic response of the BESS and to take
advantage of implementation algorithms based on
microprocessors or Digital Signal Processing
(DSP) systems, the authors of the paper proposed a
deadbeat current controller design for the BESS.
The main idea of the method is relied on the grid
voltage oriented vector control approach on the
well-known dq rotational frame and the space
vector pulse width modulation technique. The
system is described by state-space equations that
are then transformed into the discrete-time domain
with a high sampling frequency (5kHz). The
designed controller guarantees that the actual
values of the plant currents follow their set values
after a desired time (in 2 sampling periods).
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Phân tích lưới điện kín và ứng
2014 dụng công nghệ FACTS cho điều TC KHCN Đại học Thái Nguyên
khiển dòng công suất.

Ngô Đức Minh

Nỗ lực của bài báo là phối hợp giữa phương pháp
phân tích lưới điện truyền thống với mô phỏng
bằng Matlab để trình bày những hoạt hoạt động cơ
bản của hệ thống điện thông qua một mô hình
nghiên cứu tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính tổng
quát, trong đó có ứng dụng công nghệ FACTS. Nội
dung chính gồm: Xây dựng một mô hình lưới điện
kín điển hình được suy ra từ những sơ đồ chuẩn của
IEEE để phục vụ chung cho nhiều hướng nghiên
cứu; Phân tích lưới, đánh giá những yếu tố ảnh
hưởng đến dòng công suất trong lưới và xét riêng
cho một yếu tố cụ thể là điện áp nút; Ứng dụng
công nghệ FACTS với thiết bị STATCOM-PWM
bù công suất phản kháng để điều chỉnh điện áp nút
và do đó điều khiển dòng công suất trong lưới; Mô
hình mô phỏng bằng Matlab-Simulink lưới điện kín
có STATCOM-PWM với cấu hình nghịch lưu
Multi-level; Phân tích đánh giá các kết quả nghiên
cứu thu được và đề xuất các nghiên cứu tiếp theo

5

Giảm thiểu ảnh hưởng của lõm
điện áp trong hệ thống điện công
2014
TC KHCN Đại học Thái Nguyên
nghiệp bằng bộ khôi phục điện
áp động DVR

Trần Duy Trinh, Nguyễn
Văn Liễn, TRần Trọng
Minh,Ngô Đức Minh

Trong vận hành, một số lưới điện thường xuyên
xảy hiện tượng “Lõm điện áp” làm xấu chất lượng
điện áp một cách nghiêm trọng, đặc biệt đối với
những xí nghiệp công nghiệp có thể gây nên gián
đoạn làm việc của một số máy công xuất lớn hay
những trung tâm điều khiển có sử dụng thiết bị điện
tử. Để khắc phục lõm điện áp tác giả đề xuất giải
pháp ứng dụng thiết bị bù điện áp động (DVR)
được xây dựng trên cơ sở bộ biến đổi điện tử công
suất với hệ điều khiển nhằm đảm bảo tác động
chính xác với động học cao. Nội dung bài báo gồm:
Tính toán thiết kế DVR áp dụng cho những phụ tải
quan trọng đảm bảo làm việc ổn định trước các tác
động của lõm điẹn áp. Thiết kế một DVR cho hệ
truyền động công suất lớn 1975 kW của nhà máy xi
măng Hoàng Mai-VN. Mô hình hóa mô phỏng hoạt
động của DVR trong lưới điện 6,3kV. Đánh giá kết
quả và bàn luận
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Nghiên cứu ứng dụng năng lượng
2014 Mặt trời trong các mạng điện cục TC KHCN Đại học Thái Nguyên
bộ của tàu thuyền

Ngô Đức Minh

Nội dung bài báo nghiên cứu về đề tài bảo vệ tồn
giữ môi trường xanh - sạch - đẹp trong vấn đề khai
thác và sử dụng năng lượng tái tạo. Khi áp dụng
với địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Kỳ quan thiên nhiên
được thế giới xếp hạng năm 2012, tác giả tập trung
quan tâm đến vấn đề sử dụng hệ pin Mặt trời cấp
điện cho những công trình nổi trên biển, có thể là
những nhà nổi tại chỗ hay các du thuyền chuyển
động. Phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến bức
xạ Mặt trời mà hệ pin nhận được bị thay đổi khác
hẳn so với trường hợp hệ pin đặt tĩnh tại trên đất
liền. Đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm
bảo nhu cầu và chất lượng điện năng của công trình
đồng thời đáp ứng các yêu cầu về môi trường và
thẩm mỹ. Xây dựng một mô hình mạng điện cục bộ
có cấu trúc PV-MPPT-DC/DC,AC(BESS) trong đó
có thực hiện giải pháp tối ưu về năng lượng cấp ra
của hệ pin Mặt trời khi cường độ BXMT nhận
được luôn không ổn định kể cả khi mất đột ngột.
Kết quả nghiên cứu được kiểm chứng thông qua
các kết quả mô phỏng bằng Matlab/Simulink.
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Bài báo nghiên cứu điều khiển nghịch lưu 3 pha 4
dây cho một hệ thống nguồn phân tán làm việc ở
chế độ độc lập. Trong đó, kỹ thuật điều khiển được
kết hợp giữa bộ điều khiển trượt để điều khiển
vòng lặp dòng điện ở bên trong (DSMC) và bộ điều
khiển bền vững để điều khiển điện áp được phát
triển dưới hệ tọa độ tham chiếu tĩnh αβ0 (Clarke’s)
sử dụng phương pháp điều chế độ rộng xung vector
Điều khiển nghịch lưu 3 pha 4
TC KHCN, Đại học Thái Nguyên, Ngô Đức Minh, Nguyễn không gian (MSVPWM) nhằm đạt mục đích ổn
2013 dây trong hệ thống nguồn phân
102(02), 129-136.
Văn Liễn, Trần Minh Đức định giá trị điện áp với trạng thái sai lệch tĩnh giảm
tán độc lập",
và tổng độ méo dạng sóng hài thấp dưới quy định
cho phép, hàm truyền đáp ứng nhanh khi nhiễu tải
thay đổi. Ngoài ra, bên cạnh việc phát triển và mô
tả thuật toán, một thảo luận tiếp theo được đề xuất
là nghiên cứu thiết kế bộ lọc L-C, nâng cao động
học hàm truyền của vòng lặp kín dòng điện và điện
áp trên miền tần số và mô phỏng hệ thống trong
điều kiện tải khác nhau
Vấn đề khai thác các nguồn năng lượng mới và tái
tạo đã được nghiên cứu và ứng dụng ở các nước
phát triển từ nhiều năm nay. Ở Việt Nam, để khai
thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có đáp ứng các tiêu
chuẩn về chất lượng điện năng theo yêu cầu công
Khai thác nguông năng lượng
Tạp chí Hoạt động khoa học công
2012
Ngô Đức Minh
nghiệp và tiêu dùng vẫn còn là một thách thức đặt
mới – Một số giải pháp liên quan nghệ sô 8.2012(639)
ra đối với các nhà khoa học. Bài viết giới thiệu một
số giải pháp công nghệ có liên quan nhằm thúc đẩy
việc khai thác các nguồn năng lượng mới và tái tạo
như thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời… ở nước
ta hiện nay.

9

10

Ngô Đức Minh, Nguyễn
Tiến Hưng

This paper describes the design of a robust current
controller for doubly-fed induction machines
(DFIM), in which the rotor angular speed is
considered as an uncertain parameter. The robust
controller is then synthesized to guarantee that the norm of the closed-loop system is smaller than
some given number for different frozen values of .
Next, the robust performance of the robust
controller with respect to other rotor angular speeds
is investigated for both constant and fast parameter
variations. Some simulation results are given to
demonstrate the performance and robustness of the
control algorithm.

Phân tích sóng hài phát sinh của
Ngô Đức Minh, Lê Tiên
trạm bù công suất phản kháng Tạp chí khoa học công nghệ các
2011
Phong, Nguyễn Thị Mai
kiểu SVC trong lưới truyền tải và trường Đại học kỹ thuật. N0272
Hương
đề xuất giải pháp khắc phục.

Qua phân tích hoạt động của trạm bù công suất
phản kháng kiểu SVC tại Thái Nguyên, cho thấy
tác dụng tích cực của trạm là đảm bảo giữ vững giá
trị điện áp tại điểm kết nối (trạm 220/110/22 kV)
bằng giá trị đặt U* theo kịch bản yêu cầu của Điều
độ hệ thống điện Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động
của trạm còn một số nhược điểm cần khắc phục: số
lượng thiết bị chính nhiều, phát sinh sóng hài lớn
và tổn thất công suất tác dụng rất lớn. Từ đó tác giả
có ý tưởng đưa ra giải pháp khắc phục bằng cách,
nghiên cứu ứng dụng bộ biến đổi công suất hai
chiều (BBĐCS2C) với bộ điều khiển tách kênh làm
nhiệm vụ bù công suất phản kháng bám theo giá trị
điện áp đặt. Lợi ích của giải pháp mới là loại trừ
được ba nhược điểm căn bản trên. Kết quả nghiên
cứu được minh chứng bằng mô phỏng trên phần
mềm Matlab/Simulink.

Performance of robust controller
for DFIM when the rotor angular
2011
VCCA-2011
speed is treated as a time-varying
parameter
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Tạp chí khoa học & Công nghệ
Một số kết quả nghiên cứu về trụ
ĐHTN
2011 lưới không đối xứng sử dụng bộ
N012(88) tr 203-210
lọc tích cực điều khiển dòng sin

Ngô Đức Minh, Nguyễn
Thị Mai Hương, Nguyễn
Như Nghĩa

Control of Bi-Directional
Converter In Battery Energy
Juornal of Science & Technology Ngô Đức Minh,Nguyễn
2009
Storage System (BESS) For Peak Technical Universitis. N079B
Văn Liễn.
Power Shaving

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về
khả năng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng
sin trong việc khắc phục lỗi lưới không đối xứng.
Khi xảy ra lỗi lưới không đối xứng thì bộ điều
khiển phía lưới phải áp đặt dòng lưới có dạng giống
như dạng của thành phần thứ tự thuận cơ bản. Bộ
lọc tích cực điều khiển dòng sin có khả năng đáp
ứng được yêu cầu trên vì nó có thể bù tất cả các
thành phần dòng khác với thành phần thứ tự thuận
mong muốn. Các kết quả mô phỏng được thực hiện
trong môi trường Matlab - Simulink - Plecs cho
thấy việc áp dụng biện pháp khắc phục lỗi lưới nói
trên đã giúp cho dòng điện lưới trở nên cân bằng
hơn khi xảy ra lỗi lưới không đối xứng
The issue that the isolated soft electric grid face is
short time peak power (active and reactive) demand
for starting of induction motor, in this short time
the generation can not ramp up for keeping up with
the demand and then the starting up can be
failled.This paper presents a scaled down Battery
Energy Storage System (BESS) for
peak load shaving applications. The design
includes a bidirectional converter capable of
interfacing a battery bank with the AC power gird.
In order to match dynamic response of the BESS
and to take simplicity for implementation
algorithms based on microprocessor or digital
signal processing systems (DSP), the authors
propose a convetional PID controller for the BESS.
The experiment shows good results
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Thiết kế bộ điều khiển kiểu
DeadBeat để nâng cao tính động
2009
học cho hệ thống lưu trữ trong
mạng điện cục bộ
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Ứng dụng chỉnh lưu PWM cho
2008 bù công suất phản kháng và lọc
sóng hài trong mạng điện cục bộ
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Kết hợp bộ tích trữ năng lượng
nguồn ắc quy (BESS) với thủy
2008 điện nhỏ để nâng cao chất lượng
điện năng và hiệu quả khai thác
nguồn thủy năng
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Ứng dụng bộ biến đổi PWM
2007 trong điều khiển công suất giữa
các nguồn điện cục bộ

Tạp chí khoa học và công nghệ
các trường Đại học kỹ thuật.
N074

Tạp chí khoa học & Công nghệ
ĐHTN
N04(48), tr 82-87

Tạp chí khoa học & Công nghệ
ĐHTN
N047, tr 50-56

Tạp chí khoa học & Công nghệ
ĐHTN
N04(44), tr 50-57

Ngô Đức Minh,Nguyễn
Văn Liễn.

Ngô Đức Minh

Ngô Đức Minh, Trần
Xuân Minh

Ngô Đức Minh

Trong công nghiệp, một số thiết bị sản xuất khi
chuyển đổi năng lượng đã để lại trên lưới một
lượng sóng hài lớn vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Nhân đây, bài báo đưa ra một cấu hình của chỉnh
lưu PWM với thuật toán đơn giản nhưng đảm bảo
thu dọn sạch các sóng hài đến mức cần thiết, hơn
nữa có thể bù công suất phản kháng cho mạng điện
cục bộ. Tận dụng tốt hơn khả năng truyền tải công
suất cho lưới điện
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu sự kết nối
giữa Battery Energy Storage System (BESS) với
lưới điện cục bộ để khắc phục sự biến động công
suất và một số sự cố thường gặp khi vận hành các
nguồn cục bộ. Tác giả xây dựng mô hình và thuật
toán điều khiển thích hợp, khi sự cố ngắn mạch 1
pha, 2 pha làm méo dòng điện, điện áp các pha,
BESS sẽ điều hòa đảm bảo giữ cân bằng lưới, giảm
nhẹ ứng suất cho máy phát
Trong thời gian gần đây, nguồn điện phân tán đang
được chú trọng phát triển đồng thời xuất hiện thị
trường cạnh tranh trong vấn đề mua bán điện. Bộ
biến đổi công suất ngày càng được nâng cao tính
năng và chất lượng điều khiển đã được áp dụng
trong việc nâng cao chất lượng điện năng và phân
phối công suất phát giữa các nguồn trong lưới điện
phân phối.
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Tạp chí khoa học & Công nghệ
Thay thế chống sét ống bằng
ĐHTN
2005 chống sét van thế hệ mới lắp cho
N04(36), tr 32-37
đường dây tải điện trên không
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Phương pháp biến phân giải bài
2005 toán điều khiển tối ưu cho hệ có
tham số phân bố
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Tạp chí khoa học & Công nghệ
Nghiên cứu tổng quan hệ điều
ĐHTN
2005 khiển quá trình có khâu thời gian
N02(34), tr 71-77
chết lớn

Tạp chí khoa học & Công nghệ
ĐHTN
N02(34), tr

Ngô Đức Minh, Đỗ văn
Quân, phạm Thị Thu
Hương

Ngô Đức Minh, Nguyễn
Hữu Công, Lâm Hùng
Sơn

Ngô Đức Minh, Nguyễn
Ngọc Kiên

Để tháo sóng sét trên đường dây tải điện xuống đất,
xưa nay vẫn dùng 3 loại thiết bị tháo sóng sét cơ
bản là: Chống sét khe hở, chống sét ống và chống
sét van. Mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược
điểm riêng. Trong đó chống sét van tỏ ra là ưu việt
hơn cả và ngày càng được cải tiến hoàn hảo hơn,
chống sét ống tuy có một số nhược điểm nhưng
việc quyết định thay thế chống sét ống bằng chống
sét van mắc trên đường dây tải điện trên không của
mạng trung thế hiện đang gây nhiều tranh cãi cả về
tính kỹ thuật và kinh tế. Trong nội dung bài báo
này, tác giả xin được chia xẻ những ý kiến của
mình trong giới quan tâm và mạnh dạn đưa ra một
sơ đồ thiết kế mới.
Bài báo này nghiên cứu bài toán về điều khiển tối
ưu quá trình gia nhiệt phôi kim loại. Đây là một hệ
có tham số phân bố. Bài toán đặt ra là dùng phương
pháp biến phân để tìm ra nghiệm điều khiển tối ưu
u(t).
Mọi sự quan tâm xin liên hệ
Bài báo dụng phương pháp điều khiển quá trình để
giải quyết một số vấn đề đối với hệ có thời gian
chết lớn.
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Phương pháp điều khiển công
suất trực tiếp tựa theo vector từ
2006
thông ảo trong hệ thống điều
chỉnh xoay chiều 3 pha

Tạp chí Tự động hóa ngày nay
N06, tr 65-71

Ngô Đức Minh, Nguyễn
Văn Liễn,
Hỏa Thái Thanh

Với các hệ thống điều chỉnh động cơ xoay chiều ba
pha phổ biến trên thị trường hiện nay hầu hết
thường sử dụng một mạch chỉnh lưu điốt công suất
để cung cấp điện áp một chiều cho bộ biến đổi
PWM. Cấu hình này không cho phép hoàn trả năng
lượng từ động cơ về lưới điện mà thường được tiêu
tán trên điện trở hãm dưới dạng nhiệt năng. Bằng
cách thay thế cầu chỉnh lưu điốt này bởi một bộ
biến đổi PWM sử dụng các van bán dẫn IGBT và
có thuật toán điều khiển hợp lý ta có thể trao đổi
năng lượng giữa động cơ và lưới điện theo hai
chiều, cải thiện chất lượng điện lưới và nâng cao
hiệu suất của toàn hệ thống. Chính vì vậy, bài báo
này trình bày về ứng dụng chiến lược điều khiển
CFO ( Converter Flux Orientation ) kết hợp với
phương pháp điều khiển VF-DPC dùng để điều
khiển bộ biến đổi PWM phía lưới của Hệ thống
điều chỉnh động cơ xoay chiều ba pha làm việc ở
bốn góc phần tư

A Method to Estimate
Power System Stability by Area
Novem
Standard
ber 2121
A Method to Estimate
24,
Power System Stability by Area
2012
Standard

2012 International Symposium on
Technology for Sustainability
ISTS 2012
Ngô Đức Minh, Lê Tiên
SwissÔtel Le Concorde,
Phong, Dương Hòa An
Bangkok, Thailand

When we apply area method to estimate
dynamic
stability for power system and hold system stability
with having a
necessary reserve, protection devices have a
short time to
calculate and time cutting exactly (follow angle
cutting). There
are some methods to do this task but there is not a
conclusion to
show optimal option. By the way, authors
propose building a
program to to investigate stability using Matlab
software to
compute faster, bring out some exact decisions
to have an
ensured rescue power system out of losing stability.
In addition, it
helps data synchronous process faster in power
dispatch
working.

Weihai,
Shando
ng,
22
China
6 -9
July
2011

Application of bidirectional
power converters to overcome
some disadvantages of a SVC
substation in Thainguyen,
Vietnam.

The Fourth International
Conference on Electric Utility
Deregulation and Restructuring
Ngô Đức Minh
and Power Technologies (DRPT)IEEE

The analysis results on the operation of reactive
power compensators in the Thainguyen power
substation in Vietnam show their positive effect on
the power system. They have a part in maintaining
the voltage at the connection points (220/110/23
kV substation) that equals to the setting value U*
according to the requirements of the Vietnamese
power system dispath center. However, there are
still some disadvantages of this substation that need
to be overcome: the large number of main devices,
much harmonics generated, and very high active
power loss. Thus, the author has an idea to solve
these problems by application of a bidirectional
power converter (BDPC) using a decoupling
controller in order to compensate the reactive
power corresponding to the setting voltage. The
benefit of this new solution is to eliminate the three
above fundamental disadvantages. The research
results have been verified by simulations in
Matlab/Simulink software
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Nghiên cứu ứng dụng năng lượng
Hội nghị KH&CN các trường đại
mặt trời trong các mạng điện cục
học
2012 bộ của tàu thuyền
10/2012, Quảng Ninh
(2012), 2024-2030.

Ngô Đức Minh, Lê Tiên
Phong, Dương Hòa An

Nội dung bài báo này là một phần trích dẫn những
kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả về đề tài bảo
vệ tồn giữ môi trường xanh sạch đẹp trong vấn đề
khai thác và sử dụng điện năng. Khi áp dụng với
địa bàn tỉnh Quảng Ninh – Kỳ quan thiên nhiên
được thế giới xếp hạng năm 2012, bài báo tập trung
quan tâm đến vấn đề sử dụng hệ pin mặt trời cấp
điện cho những công trình nổi trên biển, có thể đó
là những nhà nổi tại chỗ hay các du thuyền chuyển
động. Phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến bức
xạ mặt trời mà hệ pin nhận được bị thay đổi khác
hẳn so với trường hợp hệ pin đặt tĩnh tại trên đất
liền. Đề xuất giải pháp và những công nghệ phù
hợp nhằm đảm bảo nhu cầu và chất lượng điện của
công trình đồng thời đáp ứng các yêu cầu về môi
trường và thẩm mỹ đối với một khu du lịch – kỳ
quan thế giới. Xây dựng một mô hình mạng điện
cục bộ có cấu trúc PV-MPPT-DC/AC trong đó có
thực hiện giải pháp tối ưu về năng lượng cấp ra của
hệ pin Mặt trời khi cường độ chiếu xạ nhận được
luôn không ổn định. Kết quả nghiên cứu được thể
hiện thông qua các kết quả mô phỏng bằng
Matlab/Simulink.
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Một số giải pháp công nghệ ứng
dụng nguồn năng lượng mới và
2012
tái tạo cho khu vực Tây Nguyên
– Việt Nam

Hội nghị KH&CN các trường đại
học lần thứ 40
03/2012, PleiKu – Việt Nam

Performance of robust controller
VCCA-2011
for DFIM when the rotor angular
2011
Hà nội Việt Nam
speed is treated as a time-varying
parameter

Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng
lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực
của con người là vô hạn. Nguyên tắc cơ bản của
việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần
năng lượng từ các quy trình diễn biến liên tục trong
môi trường tự nhiên và đưa vào trong các sử dụng
kỹ thuật cho một mục đích nào đó của con người.
Ngô Đức Minh, Lê Tiên Các quy trình này luôn tuân theo quy luật được
Phong, Lâm Hoàng Linh, thúc đẩy từ Mặt Trời. Vô hạn có hai nghĩa: Hoặc là
Hà Thanh Tùng
năng lượng tồn tại nhiều đến mức mà không thể trở
thành cạn kiệt vì sự sử dụng của con người (ví dụ
như năng lượng Mặt Trời) hoặc là năng lượng tự tái
tạo trong thời gian ngắn và liên tục (ví dụ như năng
lượng sinh khối, phong năng, thủy điện nhỏ từ sóng
biển, thủy triều hay các dòng suối…) trong các quy
trình còn diễn tiến trong một thời gian dài trên Trái
Đất

Ngô Đức Minh, Nguyễn
Tiến Hưng

This paper describes the design of a robust current
controller for doubly-fed induction machines
(DFIM), in which the rotor angular speed is
considered as an uncertain parameter. The robust
controller is then synthesized to guarantee that the norm of the closed-loop system is smaller than
some given number for different frozen values of .
Next, the robust performance of the robust
controller with respect to other rotor angular speeds
is investigated for both constant and fast parameter
variations. Some simulation results are given to
demonstrate the performance and robustness of the
control algorithm.
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21-23 Improvement of BESS using
Octobe deadbeat type controller in local
r 2009 power networks.

IEEE Vietnam Section,
International Forum on Strategic
Ngô Đức Minh, Nguyễn
Technologies (IFOST)21-23
Văn liễn
October 2009 in HoChiMinh City,
Vietnam

Battery Energy Storage Systems (BESS) are widely
used in local power networks. In order to improve
dynamic response of the BESS and to take
advantage of implementation algorithms based on
microprocessors or Digital Signal Processing
(DSP) systems, the authors of the paper proposed a
deadbeat current controller design for the BESS.
The main idea of the method is relied on the grid
voltage oriented vector control approach on the
well-known dq rotational frame and the space
vector pulse width modulation technique. The
system is described by state-space equations that
are then transformed into the discrete-time domain
with a high sampling frequency (5kHz). The
designed controller guarantees that the actual
values of the plant currents follow their set values
after a desired time (in 2 sampling periods).

Study of Economical-Technical
Impacts of Distributed
Generation on Medium-Voltage
Grid,

TELKOMNIKA Indonesian Journal
of Electrical Engineering, Vol.12,
No.2, February 2014, pp. 1177 ~
1187

Thi Dieu Thuy Nguyen,
Jiangjun Ruan, Quan Nhu
Nguyen, Ngoc Giang Le,
Dan Tan, Longfei Hu

The development of Science and Technology has
spurred the development of distributed generation, as
well as the application of new renewable energy
sources. DG connected to the grid can
alter the power flow on the grid, reduce voltage loss
and grid capacity loss; and also enhance the incident
and reliability of grid power supply. When the number
of DG connected to the grid increases, capacity
direction varies depending on the distribution and
consumption at specific time. Consequently, capacity
losses in the grid can be reduced. Besides, DG
connected to the grid is closely linked to the matters of
environmental pollution and degradation, economic
growth and living standard. This paper will discuss the
impacts of grid-distributed generation on economic and
technical indicators, which mainly focus on the
relationship between degree of penetration and location
of DG connection to the grid, regarding voltage and
capacity losses in the line. The proposed model is
calculated and tested via a 56-bus radial distribution
system in the DELPHI7 programming language.
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2014

28

Nguyễn Văn Giáp,
định đặc tính ma sát - mòn của vật liệu. Các phương
Nghiên cứu chế tạo máy xác định
Nguyễn Hà Tuấn,
pháp thiết kế, gia công tiên tiến; phương pháp tích hợp
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái
Nguyễn Trung Thành, Vũ hệ thống cảm biến, điều khiển hiện đại đã được áp dụng
2014 đặc tính ma sát - mòn của vật
Nguyên, Tập 118, số 04, 2014
liệu,
Lai Hoàng, Nguyễn Hồng trong quá trình chế tạo máy. Kết quả kiểm tra cho thấy
Kông, Lâm Hoàng Linh hệ thống làm việc tốt và tin cậy tương đương với thiết

Bài báo giới thiệu quá trình thiết kế, chế tạo máy xác

bị nhập khẩu từ các nước phát triển.

Nghiên cứu mô hình hai bước quy
29

2014 hoạch hệ thống cung cấp điện khi
xét đồ thị phụ tải và giá điện,

Qui hoạch hệ thống cung cấp điện là bài toán cơ bản
của ngành điện, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện từ
rất sớm với nhiều phương pháp và mô hình được đề
xuất. Bài toán này ngày càng trở lên phức tạp với nhiều
phần tử tham gia và thông số thay đổi theo thời gian
như phụ tải, giá điện. Do đó, bài báo nghiên cứu đề xuất
mô hình hai bước qui hoạch hệ thống cung cấp điện
(HTCCĐ) với mục tiêu xét đến đồ thị phụ tải và đặc
tính giá điện nhằm nâng cao tính chính xác và phù hợp
Vũ Văn Thắng, Đặng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái
hơn với điều kiện thực tế hiện nay. Mô hình sử dụng
Nguyên, Số 118, tập 4, năm 2014,
Quốc Thống, Bạch Quốc
hàm mục tiêu cực tiểu chi phí vòng đời và các ràng
trang 61-66
Khanh,
buộc kỹ thuật. Bước 1 sử dụng biến thực nhằm giảm
khối lượng, thời gian tính toán và xác định được thông
số nâng cấp của đường dây, trạm biến áp nguồn. Kết
quả được hiệu chỉnh theo thông số tiêu chuẩn và sử
dụng làm thông số đầu vào của bước 2. Từ đó, xác định
được thông số chế độ cũng như các chỉ tiêu kinh tế của
HTCCĐ trong cả giai đoạn qui hoạch. Mô hình đề xuất
được tính toán kiểm tra trên HTCCĐ hình tia 4 nút, sử
dụng ngôn ngữ lập trình GAMS.
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2013

A New Model Applied to the
Distribution System Planning for
Competitive Electricity Market

International Journal of Energy
Engineering (IJEE), Dec. 2013, Vol.
3 Iss. 6, PP. 239-248
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2013

A Two-Stage Model Calculated
Distribution System Planning
Intergrated Distribution Generator",

Hội nghị quốc tế IWRE, tr 36-42

Recently, the retructuring of electricity market and the
development of technology have been enchaning the
application of didtributes generators (DGs)and
renewable energy resourees. Hence, the planning of
distribution systems (PDS) for competitive electricity
markets (CEMs) has encoutered impacts which need to
be investigated. This paper proposes a novel approach
for optimazing distribution system planning in CEMs
with the presence of DGs. The proposed model can
determine equipment sizing and timeframe required for
V. V. Thang, D. Q. Thong,
upgrading power network in order for utilities to
B. Q. Khanh (2013),
purchase electric energy from electricity markets.
Besides, the problems of DG system development
(Optimal DG displacement, sizing, technology selection
and installation period) in distribution planning to meet
the demand growth will be solved. The model uses the
objective function that minimizes the total cost of
network(feeders and transformers) upgrading, new DGs
installation, distrbution systems operating, and electric
energy purchasing from CEMs. The proposed model is
tested using a 33 bus 22 kV radial feeder. The
calculation is programmed in GAMS environment.
Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc
Thống, Bạch Quốc Khanh,
Lê Tiên Phong"
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2012

A novel model improved the
Efficiency of distribution generators
in the competitive electricity
markets by Energy storage systems

November 21-24, 2012, Swissotel
Le Concorde, Bangkok, Thailand

V.V. Thang, D.Q.Thong
and B.Q. Khanh,

Recently, the competitive electricity markets and the
development of technology have been enhancing the
wide application of distributed generators (DGs) and
renewable energy resources on planning and operating
of distribution systems. The energy storage systems
(ESSs) can store energy and then retrieve it in the other
time, increase flexibility of distribution systems. Hence,
many researches and applications have been conducted.
Effects of ESSs on planning and operating the DGs
therefore should be carefully investigated. This paper
proposes a novel approach to calculate maximum
profits of the DGs and determine optimizing power and
capacity of ESSs. This model uses an objective function
that includes the total profits for electric energy sales,
total costs (investment, O&M) of ESSs, transmission
access fee, and upgrading cost of connected substation
transformers. The proposed model is applied to test two
1500kW wind powers. The calculation is programmed
by GAMS environment.
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2011

37. Tiềm năng và ứng dụng của
nguồn điện phân tán trong quy
hoạch hệ thống điện phân phối

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
Tập 86(10), 2011, trang 3-8

Nguồn phân tán có vai trò ngày càng quan trọng trong
quy hoạch hệ thống phân phối điện (HTPPĐ) nói riêng
và hệ thống điện nói chung. Nguồn phân tán kết nối đến
HTPPĐ hoặc trực tiếp cung cấp điện cho phụ tải nên
giảm được tổn thất công suất và tổn thất điện năng,
giảm độ lệch điện áp nút, nâng cao độ tin cậy cung cấp
điện, giảm ô nhiễm môi trường và chi phí xây dựng
nâng cấp các đường dây, trạm biến áp. Bài báo giới
Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc
thiệu tiềm năng và khả năng ứng dụng nguồn phân tán
Thống, Bạch Quốc Khánh,
trên phạm vi toàn cầu cũng như trên lãnh thổ Việt Nam.
Nguyễn Bá Việ
Từ đó, đề xuất mô hình quy hoạch HTPPĐ với mục tiêu
là cực tiểu hóa tổng chi phí xây dựng nguồn phân tán,
chi phí xây dựng nâng cấp trạm biến áp và đường dây,
chi phí vận hành và mua năng lượng từ hệ thống điện.
Mô hình đề xuất được tính toán kiểm tra trên sơ đồ
HTPPĐ hình tia 48 nút, lộ 478 TBA 110 KVA Đán,
thành phố Thái Nguyên, sử dụng ngôn ngữ lập trình
GAMS.
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2011

The potential and application of
distributed generations in planning
distribution systems

Distributed Generations are important electric
generators in distribution systems and electric power
systems. Distributed Generations connected directly to
the distribution systems or on the customer site of the
meter so reduced power loss, improve voltage profile,
improved reliability, reduced environmental pollution
Journal of Science and Technology - Vu Van Thang, Dang Quoc and have got lower capital cost of feeder and substation
TNU
Thong, Bach Quoc Khanh,
upgrade. This paper introduces potential and
Vol. 86(10), 2011, pp. 3-8
Nguyen Ba Viet
application of Distributed Generations in planning
Distribution Systems. A new model of planning
Distribution System is proposed with a objective
function is included total capital cost of Distributed
Generations, feeders and substations upgrade, operation
cost of distribution systems and power purchased cost
from the electric power systems.
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2011

Recently, the restructuring of electricity market and the
development of technology have been enhancing the
application of distributed generators (DGs) and
renewable energy resources. Hence, the planning of
distribution systems (PDS) for competitive electricity
markets (CEMs) has encountered impacts which need
to be investigated. This paper proposes a novel
approach for optimazing distribution system planning in
CEMs with the presence of DGs. The proposed model
can determine equipment sizing and timeframe required
for upgrading power network in order for utilities to
The Fourth International Conference
A new model applied to the
purchase electric energy from electricity markets.
on Electric Utility Deregulation and
planning of distribution systems for
Besides, the problems of DG system development
Restructuring and Power
competitive electricity markets
Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc (Optimal DG displacement, sizing, technology selection
Technologies (DRPT)
Thống, Bạch Quốc Khánh
and installation period) in distribution planning to
IEEE - Weihai, Shandong, China 6th
meet the
- 9th July, 2011, pp.631-638

demand growth will be solved. The model uses the
objective function that minimizes the total cost of
network (feeders and transformers) upgrading, new
DGs installation, distribution systems operating, and
electric energy purchasing from CEMs. The proposed
model is tested using an 33 bus
22kV radial feeder. The calculation is programmed in
GAMS environment.
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2011

A novel model to determine
optimizing power and capacity for
energy storage systems on
competitive electricity markets

IEEE 9th International Conference
on Power Electronics and Drive
Systems
5th – 8th December, 2011,
Singapore, pp. 322 – 328

Distributed generators (DGs) and renewable energy
resources (Hydroelectric, photovoltaic, solar thermal
technologies, and wind farms…) have been applied
widely on planning and operating of distribution
systems due to the restructure of electricity market and
the development of technology. The energy storage
systems (ESSs) can store energy and then retrieve it in
the other time, increase flexibility of distribution
systems. Hence, many researches and applications have
Vũ Văn Thắng, Nguyễn
been conducted. Effects of ESSs on planning and
Hồng Kông, Đặng Quốc
operating the wind generators therefore should be
Thống, Bạch Quốc Khánh
carefully investigated. This paper proposes a novel
approach to calculate maximum profits of the wind
generators and determine optimizing power and
capacity of ESSs. This model uses an objective function
that includes the total profits for electric energy sales,
total costs (investment, operation and maintenance) of
ESSs, transmission access fee, and upgrading cost of
connected substation transformers. The proposed model
is applied to test two 1500kW wind generators. The
calculation is programmed by GAMS environment.
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Affect of voltage regulation to
optimal locations and size of
2010
capacitor be in the design,
operation distribution systems

Journal of Science and
Technology - Thai Nguyen
University;
Vol. 74(12), pp. 51-56, 2010

38

Xác định cấu trúc lưới điện hạ
áp thành phố Thái Nguyên
2009
theo quan điểm nâng cao độ
tin cậy cung cấp điện

Journal of Science and
Technology - Thainguyen
University
Vol. 54(6), 2009, pp. 89 - 94
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2007

Ứng dụng chương trình EMTP khảo sát
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học
quá điện áp thao tác và biện pháp bảo vệ
Thái Nguyên, 44, (2007).
quá điện áp của đường dây tải

Reduction of power loss and improving the
voltage profile always are cared in design and
operation distribution system. This paper
introduces methodology to use capacitor to
reduce locations and size to be a power loss
Vũ Văn Thắng
reduction index in distribution system and
Đặng Quốc Thống using OPF model to determine optimal
Bạch Quốc Khánh
locations and size of capacitor with a objective
function is power loss minimize and capacity
of capacitor, voltage regulation constraints.
Research results were surveyed on Distribution
System 22 kV, 33 nodes in the GAMS
environment.
Đô thị là nơi tập trung đông dân cư với nhiều
công trình công nghiệp, văn hóa xã hội nên phụ
tải điện đô thị rất quan trọng đòi hỏi chất lượng
Nguyễn Hồng Kông điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cao. Bài
Vũ Văn Thắng
báo giới thiệu phương pháp lựa chọn cấu trúc
Nguyễn Minh Cường hợp lý của lưới điện hạ áp đô thị khi xét đến
chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện nói chung và
tính toán cụ thể cho lưới điện hạ áp thành phố
Thái Nguyên.

N. Đ. Tường

Néi dung bµi b¸o nghiªn cøu qu¸ ®iÖn ¸p thao t¸c trªn
®êng d©y t¶i ®iÖn cao ¸p 220kV nhê ch¬ng tr×nh
“nghiªn cøu qu¸ ®é ®iÖn tõ - EMTP”. Kh¶o s¸t qu¸ ®iÖn
¸p do ®ãng ®êng d©y kh«ng t¶i, ph©n bè theo chiÒu dµi
®êng d©y vµ ph©n bè theo x¸c suÊt qu¸ ®iÖn ¸p cña
nhiÒu lÇn ®ãng c¾t, tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n b¶o vÖ
b»ng chèng sÐt van ®êng d©y (ZnO) cã xÐt tíi kh¶
n¨ng hÊp thô n¨ng lîng cña c¸c chèng sÐt van.
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2009

Hạn chế quá điện áp thao tác cho đường
dây tải điện cao áp bằng chống sét van
đường dây

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các
trường đại học kỹ thuật, 71, (2009).
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2011

Effect of thermal annealing on nickel
oxide thin films deposited by DC
reactive magnetron sputtering

18th International Colloquium on Plasma
Processes, Nantes, France (2011).

Trong những năm gần đây, việc sử dụng chống sét van để bảo
vệ chống quá điện áp cho các đường dây tải điện được sử
dụng rộng rãi trong hệ thống điện. Trên các đường dây tải
điện cao áp khi đóng đường dây có chiều dài không quá lớn
trong chế độ hở mạch ở cuối đường dây, quá điện áp thường
có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. Trường hợp đóng
N. Đ. Tường, T. V. Tớp
không đồng pha sẽ dẫn đến quá điện áp vượt quá giới hạn cho
phép được mô phỏng bởi phần mềm EMTP. Bài báo trình bày
nghiên cứu hiện tượng quá điện áp do đóng đường dây 220kV
không tải, xác suất xuất hiện quá điện áp nguy hiểm của nhiều
lần đóng cắt. Trên cơ sở nghiên cứu này, đề xuất các phương
án bảo vệ chống quá điện áp bằng cách sử dụng chống sét van
đường dây loại ZnO và xét khả năng hấp thụ năng lượng của
Une cellule solaire organique est constitué d’un couple de
matériaux organiques dont l’un est donneur d’électrons et
l’autre accepteur d’électrons. L’expérience montre que le
rendement des cellules photovoltaïques dépend très fortement
de la qualité des l’interfaces électrodes/matériaux organiques.
Dans le présent travail, nous nous sommes plus
particulièrement intéressés à l’interface anode/donneur
D.T. Nguyen, N.
d’électrons. Pour ce faire nous avons réalisé des cellules
Ouldhamadouche, A.
avec et sans couche tampon de façon à avoir les deux
Karpinski, A. Ferrec, M.
configurations suivantes : ITO/CuPc/C60/BCP/Al et
Richard-Plouet, L. Cattin, L.
TO/NiO/CuPc/C60/BCP/Al afin de comparer leurs
Brohan, M.A. Djouadi and P- performances. La couche tampon de quelques nanomètres (2
Y. Jouan
à 6 nm) de NiO a été déposée par pulvérisation réactive avec
des conditions de dépôt optimisées. Les caractéristiques J(V)
à l’obscurité puis sous éclairement (AM 1,5) des cellules
réalisées montrent que la couche tampon augmente
considérablement leur rendement.
Cette amélioration est attribuée à un meilleur accord des
structures de bandes ITO / Organique.
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Le coeur d’une cellule solaire organique est constitué d’un
couple de matériaux organiques dont l’un est donneur
d’électrons et l’autre accepteur d’électrons.
Après absorption des photons du spectre solaire par la matière
organiques et formation d’un couple électron-trou dit exciton,
il y a séparation des charges ainsi
créées au niveau de l’interface donneur/accepteur. Les charges
diffusent ensuite vers les électrodes ou elles sont collectées.
L’expérience montre que le rendement des cellules
Dépôts de couches minces de NiO par
D.-T. Nguyen, N.
photovoltaïques dépend très fortement de la qualité des
pulvérisation cathodique réactive pour Fédération Nationale de la Recherche sur Ouldhamadouche, L. Cattin, C. l’interfaces électrodes/matériaux organiques. Dans le présent
accroissement de l’efficacité des cellules l'Energie Solaire, Lyon, France (2011) Bernède M. Richard-Plouet, L. travail, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à
photovoltaïques
Brohan et P-Y Jouan
l’interface anode/donneur d’électrons. Pour ce faire nous
avons réalisé des cellules avec et sans couche tampon de
façon à avoir les deux configurations suivantes :
ITO/CuPc/C60/BCP/Al et ITO/NiO/CuPc/C60/BCP/Al afin
de comparer leurs performances. La couche tampon de
quelques nanomètres (2 à 6 nm) de NiO a été déposée par
pulvérisation réactive avec des conditions de dépôt
optimisées. Les caractéristiques J(V) à l’obscurité puis sous
éclairement (AM 1,5) des cellules réalisées montrent que la
couche tampon augmente considérablement leur rendement.
MoO3/Ag/MoO3 structures have been grown and
characterized. It is shown that the transmittance of the films
increases when the silver thickness increase from 8 to 10 nm,
whereas further increase induces transmittance decrease. The
study of the variation of the conductivity vs. Ag thickness
shows that the MoO3/Ag/MoO3 structures become highly
Organic solar cells using a multilayer
Journal of polymer engineering 31 (4),
L Cattin, DT Nguyen, M
conductive when the Ag thickness reaches 10 nm. Therefore,
structure MoO3/Ag/MoO3 as anode
329-332, (2011).
Morsli, JC Bernède
the optimum structure is obtained when the silver thickness is
10 nm. These MoO3/Ag/MoO3 structures have been used as
anode in glass/anode/CuPc (35 nm)/C60(40 nm)/Alq3 (9
nm)/Al (120 nm) organic solar cells. These anodes permit
achievable promising results, even if their efficiencies stay
slightly smaller than that achieved with ITO based devices.
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About the transparent electrode of the
organic photovoltaic cells
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Deposition of transparent nickel oxide
by reactive Fast-HiPIMS

Electrodes and the nature of their contact with organic
materials play a crucial role in the realization of efficient
optoelectronic components. Whether the injection (organic
light-emitting diodes –
OLEDs) or collection (organic photovoltaic cells – OPV
cells) of carriers, contacts must be as efficient
as possible. To do this, it is customary to refer to electrode
surface treatment and/or using a buffer
layer all things to optimize the contact. Efficiency of organic
JC Bernède, D-T. Nguyen, L.
photovoltaic cells based on organic electron
Eur. Phys. J. Appl. Phys.; 56; 03; 34102;
Cattin, M. Morsli, S. R. B.
donor/organic
electron acceptor junctions can be strongly
(2011)
Kanthd, S. Patil
improved when the transparent conductive anode is coated
with a buffer layer (ABL). We show that an ultra-thin gold
(0.5 nm) or a thin molybdenum oxide (3–5 nm) can be used as
efficient ABL. However, the effects of these ABL depend on
the highest occupied molecular orbital (HOMO) of different
electron donors of the OPV cells. The results indicate that, in
the case of metal ABL, a good matching between the work
function of the anode and the highest occupied molecular
orbital of the donor material is the major factor limiting the
hole transfer efficiency. Indeed, gold is efficient as ABL only
NiO films deposited by HIPIMS can be divided into two
categories depending on the surface condition of the target.
We have shown that it is possible to control the amount of
oxygen in our films, so on target by adjusting the width of the
pulses. NiO films deposited with short pulse durations (less
A. Ferrec, A. Karpinski, D.T.
Second International Conference on
than 18 ms) are non-stoichiometric, oxygen-rich, crystallized
Nguyen, N. Ouldhamadouche,
Fundamentals and Industrial Applications
in the plane of (200) to 250 nm thick, have low optical
M. Richard-Plouet, L. Cattin,
of HIPIMS, Braunschweig, Germany,
transmission and high electrical conductivity. In contrast, for
M. Ganciu, L. Brohan, M.A.
(2011).
pulse widths equal to or greater than 18 ms, NiO films are
Djouadi and P-Y. Jouan
almost stoichiometric, well crystallized with preferred
orientations (111) and (200) with a transparent optical gap up
to 4.18 eV for a pulse width of 45 s. The latter being
adjusted by simply changing the pulse width from 3.28 eV up
to 4.18 eV

46

2012

Effect of the thickness of the MoO3
layers on optical properties of
MoO3/Ag/MoO3 multilayer structures

J. Appl. Phys.; 112; 063505 (2012).

The electrical and optical properties of MoO3/Ag/MoO3
multilayer structures have been studied using the Ag
deposition rate and layer thicknesses as parameters. When the
silver film is deposited at 0.20 nm/s rate, the silver layer
thickness necessary to achieve the percolation threshold of the
resistivity q towards conductive structures is 10 nm. Below 10
nm, the films are semiconductor and
above the films are conductors. In the present work, the
variation of the thicknesses of top and
bottom MoO3 layers is shown to strongly modify the optical
properties of the multilayer structures.
By using a Ag thickness of 10 nm, we demonstrate an
D.-T. Nguyen, S. Vedraine, L.
increasing of the transmittance of the MoO3/
Cattin, P. Torchio, M. Morsli
Ag/MoO3 structures by optimizing the MoO3 layers
thicknesses. When the MoO3 bottom layer is
20nm thick, and the MoO3 top layer is 35nm, the maximum
transmission is 86% at the wavelength
of 465 nm, while the averaged transmission in the visible
range (350 nm–800 nm) is 70%. The best
measured conductivity, r¼1.1 105 (X cm) 1, corresponds also
to this MoO3 (20 nm)/Ag (10nm)/
MoO3 (35 nm) structure. A good qualitative agreement
between the theoretical calculations of the
variation of the optical transmittance and reflectance of the
MoO3/Ag/MoO3 structures is also
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Towards anode with low indium content
as effective anode in organic solar cells

Applied Surface Science; ; 258; 7; 15,
2844–2849; (2012).

In2O3 thin films (100 nm thick) have been deposited by
reactive evaporation of indium, in an oxygen
partial atmosphere. Conductive ( = 3.5×103 S/cm) and
transparent films are obtained using the following
experimental conditions: oxygen partial pressure = 1×10−1
Pa, substrate temperature = 300 ◦C and
deposition rate = 0.02 nm/s. Layers of this In2O3 thick of 5
nm have been introduced in AZO/In2O3 and
S. Touihri, L. Cattin, D-T.
FTO/In2O3 multilayer anode structures. The performances of
Nguyen, M. Morsli, G. Louarn,
organic photovoltaic cells, based on the couple CuPc/C60, are
A. Bouteville, V.Froger, J.C.
studied using the anode as parameter. In addition to these
Bernède
bilayers, other structures have been used as anode: AZO,
FTO, AZO/In2O3/MoO3, FTO/In2O3/MoO3 and
FTO/MoO3. It is shown that the use of the In2O3 film in the
bilayer structures improves significantly the cell
performances. However the open circuit voltage is quite small
while better efficiencies are achieved when MoO3 is present.
These results are discussed in the light of surface roughness
and surface work function of the different anodes.
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2012

XPS study of the band alignment at
ITO/oxide (n-type MoO3 or p-type
NiO) interface

Phys. Status Solidi A; 209; 7;
1291–1297; (2012).
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2012

Dielectric/metal/dielectric structures
using copper as metal and MoO3 as
dielectric for use as transparent electrode

Thin Solid Films; 520; 6419-6423;
(2012).

While they have different electronic properties n-type MoO3
and p-type NiO are very efficient as buffer layers between the
ITO anode and the organic electron donor in organic
photovoltaic cells. While it is admitted that MoO3 is n-type,
its band structure is still under study. Here, the band
alignment at the interface of an ITO/MoO3 heterojunction is
studied by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The
same study is realized on the structure ITO/NiO, NiO being a
p-type semiconductor. The measurements have been
J. C. Bernède, S. Houari, D.-T. performed on samples obtained under the same experimental
Nguyen, P. Y. Jouan, A.
conditions as those used to
Khelil, A. Mokrani, L. Cattin,
achieve organic photovoltaic cells. The MoO3 (NiO) upper
et P. Predeep
layer was 3 nm thick. The semidirect XPS technique used to
measure the band offsets allows us to estimate the band
discontinuities at the interface ITO/MoO3: DEv = 0.50 eV
and DEc¼0.90 eV, while at the interface ITO/NiO we have
DEv = 2.10 eV and DEc = 1.90 eV. Therefore, n-type MoO3
and p-type NiO, which are both very efficient anode buffer
layers (ABLs), exhibit different band structure at the contact
with ITO. However, the measurement, by means of a
Kelvin probe, of the work functions of the structures ITO/NiO
and ITO/MoO3, shows that they are close and significantly
Transparent conductive oxide/metal/oxide, where the oxide is
MoO3 and the metal is Cu, is realized and characterized. The
films are deposited by simple joule effect. It is shown that
relatively thick Cu films are necessary for achieving
conductive structures, what implies a weak transmission of the
light. Such large thicknesses are necessary because Cu
I. Perez Lopez, L. Cattin, D.-T.
diffuses strongly into the MoO3 films. We show that the Cu
Nguyen, M. Morsli, J.C.
diffusion can be strongly limited by sandwiching the Cu layer
Bernède
between two Al ultra-thin films (1.4 nm). The best structures
are glass/MoO3 (20 nm)/Al (1.4 nm)/Cu (18 nm)/Al (1.4
nm)/MoO3 (35 nm). They exhibit a transmission of 70% at
590 nm and a resistivity of 5.0·10−4 Ω cm. A first attempt
shows that such structures can be used as anode in organic
photovoltaic cells.
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Control of oxygen content with pulse
width: a powerful way to deposit
transparent nickel oxide thin films by
reactive HiPIMS

Ellipsometric characterization of
transparent nickel oxide deposited by
reactive DC magnetron sputtering and
HiPIMS

The organic photovoltaic cells (OPV) up to now convert 8.3%
of the solar
spectrum and Heliatek has lastly reported efficiency as high as
9.8% for tandem bulk heterojunction solar cells. For the
classical OPV, charge carrier transport from the
photosensitive polymer is performed by incorporation of
organic semiconductors which are in contact with metallic
electrodes. The interfaces between metal and organic
components as well as the natures of
D.-T. Nguyen, Arek Karpinski,
organic
semiconductors
play an important role for the
13th International Conference on Plasma
Axel Ferrec, Mireille Richard, effective charge transport and degradation processes. Limiting
Surface Engineering, GarmischLinda Cattin, Luc Brohan,
the sensitivity of polymer materials becomes the path for
Partenkirchen, Gemany (2012).
Pierre-Yves Jouan,
development of hybrid OPV. One possible
way is to use inorganic semiconductors. We propose the NiO
as p-type semi-conductor to ensure charge carriers and
electron/hole blocking layers. The characteristic wide gap
energy permits thin films of NiO to achieve high transparency.
We have deposited transparent p-type semiconductive NiO
thin films on the conductive glass by reactive HiPIMS using a
commercial power supply Solvix HiP3. The characterization
of the films deposited by DC reactive magnetron sputtering,
show that depending on the oxygen content, NiO grows along
We have deposited transparent p-type semiconductive NiO
thin films by reactive HiPIMSwhich appeared to be a
powerful method to produce thin films exhibiting gradients of
chemical compositions and opto-electronic properties. For a
fixed amount of oxygen in the discharge (9%), the influence
of the pulse duration was investigated. The position of the
Fourth International Conference on
D.T. Nguyen, A. Ferrec, J.
valence band with respect to the Fermi level was evaluated by
Fundamentals and Industrial Applications Keraudy, M. Richard-Plouet,
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), for two different
of HIPIMS, Braunschweig, Gemany,
A. Goullet, L. Cattin, L.
pulse durations, 15 and 30 μs. We have then investigated the
(2013)
Brohan, and P-Y. Jouan
dependence of optical properties of NiO films using
spectroscopic ellipsometry (1.5–5.0 eV range). Refractive
index n, extinction coefficient
k, and gap energy of the NiO films were determined with a
refractive index gradient decreasing along the film growth
direction.
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2014

Effect of the deposition conditions of
NiO anode buffer layers in organic solar
cells, on the properties of these cells

Applied Surface Science, (2014).
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2014

Ellipsometric and XPS characterization
of transparent nickel oxide thin films
deposited by reactive HiPIMS

Surface and Coatings Technology 250,
21-25, (2014).

NiO thin films deposited by DC reactive sputtering were used
as anode buffer layer in organic
photovoltaic cells (OPVs) based on CuPc/C60 planar
heterojunctions. Firstly we show that the
properties of the NiO films depend on the O2 partial pressure
during deposition. The films are
first conductive between 0 and 2 % partial oxygen pressure,
then they are semiconductor and
p-type between 2 and 6 % partial oxygen pressure, between 6
and 9 % partial oxygen pressure
the conduction is very low and the films seem to be n-type and
D.T. Nguyen, A. Ferrec, J.
finally, for a partial oxygen
Keraudy, J.C. Bernède, P-Y
pressure higher than 9 %, the conduction is p-type. The
Juan
morphology of these films depends
also on the O2 partial pressure. When the NiO films is thick
of 4 nm, its peak to valley
roughness is 6 nm, when it is sputtered with a gas containing
7.4% of oxygen, while it is more
than double, 13.5 nm, when the partial pressure of oxygen is
16.67%. This roughness implies
that a forming process, i.e. a decrease of the leakage current,
is necessary for the OPVs. The
forming process is not necessary if the NiO ABL is thick of
20 nm. In that case it is shown
that optimum conversion efficiency are achieved with NiO
Deposition of transparent p-type semiconductive NiO thin
films by reactive HiPIMS which appeared to be a powerful
method to produce thin films exhibiting gradients of chemical
compositions and opto-electronic properties. For a fixed
amount of oxygen in the discharge (9%), the influence of the
pulse duration was investigated. The position of the valence
DT Nguyen, A Ferrec, J
band with respect to the Fermi level was evaluated by X-ray
Keraudy, M Richard-Plouet, A Photoelectron Spectroscopy (XPS), for two different pulse
Goullet, L Cattin,
durations, 15 and 30 μs, then investigated the dependence of
optical properties of NiO films using spectroscopic
ellipsometry (1.5–5.0 eV range). Refractive index n,
extinction coefficient
k, and gap energy of the NiO films were determined with a
refractive index gradient decreasing along the film growth
direction.
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Sự phục thuộc của đặc tính tế bào quang
Tạp chí khoa học và công nghệ, 118-04,
điện vào tính chất của lớp điện điện cực
(2014).
dương NiO

Bảo vệ diện rộng và
Tạp chí khoa học và công nghệ
nghiên cứu ứng dụng vào hệ thống điện
Đại học Thái Nguyên, tập 74, số 12
500 kV Việt Nam

Nguyễn Đức Tường, Nguyễn
Mình Cường,

Lê Tiên Phong

Màng mỏng oxit Niken (NiO) được nắng đọng bằng phương
pháp Phún xạ Từ trường điện cực âm, được sử dụng làm lớp
đệm điện cực dương trong tế bào quang điện hữu cơ trên cơ
sở đa tiếp giáp phẳng CuPc/C60. Trước tiên, chúng tôi nhận
thấy rằng thuộc tính của lớp màng mỏng NiO phụ thuộc vào
áp suất riêng phần khí oxy trong quá trình lắng đọng. Phim
NiO là màng kim loại dẫn điện trong khoảng áp suất riêng
phần của oxy từ 0 đến 2%, là bán dẫn loại p trong khoảng 2
đến 6% và lớn hơn 9%, là bán dẫn loại n khi áp suất riêng
phần của oxy trong khoảng từ 6 đến 9%. Hình thái học của
những phim NiO cũng phụ thuộc vào áp suất riêng phần của
oxy. Thật vậy, đối với những phim có độ dầy 4 nm thì độ
nhám tuyệt đối của bề mặt là 6,59 nm khi phún xạ ở lưu lượng
oxy là 7,4%, và ở 16,67% thì độ nhám cao gấp đôi, 12,27 nm.
Độ nhám có ý nghĩa cho “quá trình hình thành” cần thiết trong
Pin quang điện hữu cơ nhằm giảm dòng điện rò. Tuy nhiên,
nếu lớp đệm điện cực dương ở độ dầy 20 nm thì quá trình
hình thành này sẽ không cần thiết.

Hệ thống bảo vệ diện rộng (WAPS) giúp cho quá trình dự
đoán, cập nhật thông tin về các trạng thái của hệ thống điện
trong thời gian thực liên tục hơn. Hệ thống bảo vệ này sử
dụng một số kênh truyền thông tin như sóng vi ba, tải ba, cáp
sợi quang... và cấu trúc nhiều lớp. Các chuyên gia sẽ phân tích
các thông tin về tải, máy phát, cấu trúc lưới nhanh hơn hệ
thống bảo vệ truyền thống và do đó ngăn cản các sự cố diện
rộng tốt hơn. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất thiết lập WAPS
cho hệ thống điện 500 kV Việt Nam.

56

57

2012

2012

Nghiên cứu phương pháp
Tạp chí khoa học và công nghệ
đánh giá ổn định cho hệ thống điện theo
Đại học Thái Nguyên, tập 93, số 05
phương pháp diện tích

Lê Tiên Phong,
Dương Hòa An,
Ngô Đức Minh

Lê Tiên Phong,
Dương Hòa An,
Ngô Đức Minh

A Method to Estimate Power
System Stability by Area Standard
Hội nghị khoa học quốc tế
“International Symposium on
Technology for Sustainability (ISTS2012)

58

2012

Một số giải pháp công nghệ
ứng dụng nguồn năng lượng mới và tái
tạo cho khu vực Tây Nguyên – Việt Nam
Ngô Đức Minh,
Lâm Hoàng Linh, Lê Tiên
Hội thảo khoa học lần thứ 40 câu lạc bộ khoa
Phong,
học –Hà
công
Thanh
nghệTùng
các tr

Khi áp dụng phương pháp diện tích để xét ổn định động
hệ thống điện, để hệ thống ổn định với độ dự trữ cần thiết thì
các thiết bị bảo vệ phải tính toán xác định nhanh và chính xác
thời gian cắt (theo góc cắt). Đã có nhiều giải pháp thực hiện
cho công việc này nhưng chưa có được những kết luận đưa ra
sự lựa chọn tối ưu. Nhân đây nhóm tác giả đề xuất xây dựng
một chương trình khảo sát ổn định sử dụng phần mềm Matlab
để đẩy nhanh tốc độ tính toán thời gian cắt, đưa ra các quyết
định chính xác đảm bảo cứu hệ thống không rơi vào chế độ
mất ổn định một cách không đáng có, đồng thời giúp cho quá
trình đồng bộ hóa dữ liệu trong công tác điều độ được nhanh
hơn.
When we apply area method to estimate dynamic stability for
power system and hold system stability with having a
necessary reserve, protection devices have a short time to
calculate and time cutting exactly (follow angle cutting).
There are some methods to do this task but there is not a
conclusion to show optimal option. By the way, authors
propose building a program to to investigate stability using
Matlab software to compute faster, bring out some exact
decisions to have an ensured rescue power system out of
losing stability. In addition, it helps data synchronous process
faster in power dispatch working.
Vấn đề khai thác các nguồn năng lượng mới và tái tạo đang
được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng rất phổ biến trên toàn
Thế gới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, để khai
thác có hiệu quả cao và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
điện năng của các hộ tiêu thụ yêu cầu vẫn đang là một thách
thức đối với các Nhà khoa học. Trong bài báo này, nhóm tác
giả chúng tôi có chia sẻ một kết quả đã nghiên cứu trong quá
trình làm NCS của TS Ngô Đức Minh đó là thiết bị BESS đã
ứng dụng cho mạng điện nguồn thủy điện nhỏ. Từ đó có thể
ứng dụng cho các dạng nguồn năng lượng mới và tái tạo đang
được nhiều người quan tâm như hệ pin mặt trời hay phong
điện.
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2013

Application of Bidirectional
Power Converters to Overcome Some
Disadvantages of SVC Substation

A Two-Stage Model Calculated
Distribution
System Planning Intergrated
Distribution Generator

Journal of Energy and Power
Engineering, Vol 6, number 12

Hội nghị khoa học quốc tế
“International Workshop on Renewable
Energy"

Ngô Đức Minh,
Lê Tiên Phong

Vũ Văn Thắng,
Lê Tiên Phong,
Đặng Quốc Thống,
Bạch Quốc Khánh

The analysis results on the operation of reactive power
compensators in the Thainguyen power substation in Vietnam
show their positive effect on the power system. They have a
part in maintaining the voltage at the connection points
(220/110/23 kV substation) that equals to the setting value U*
according to the requirements of the Vietnamese power
system dispath center. However, there are still some
disadvantages of this substation that need to be overcome: the
large number of main devices, much harmonics generated, and
very high active power loss. Thus, the author has an idea to
solve these problems by application of a bidirectional power
converter (BDPC) using a decoupling controller in order to
compensate the reactive power corresponding to the setting
voltage. The benefit of this new solution is to eliminate the
three above fundamental disadvantages. The research results
have been verified by simulations in Matlab/Simulink
software.
Recently, the distribution system design and planning has
changed due to the impacts of DG and electricity market
restructuring. Therefore, this paper proposes a two stages
model for optimizing planning of distribution system with the
presence of DG. The proposed model can determine optimal
upgrading sizing and timeframe of equipments in distribution
system. Besides, optimal displacement, sizing, technology and
installation period of DG are also determined. The model’s
the objective function is minimum life cycle cost for the
planning scheme. The constraints are used to guarantee the
technical and economic indicators of the system. The
calculation program is made in GAMS environment. The
feasibility and effectiveness of the proposed model are
verified by the result of applying it to a test system.
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2013

Nghiên cứu bộ lọc LCL cho bộ biến đổi Tạp chí khoa học và công nghệ
nối lưới
Đại học Thái Nguyên, tập 102, số 02

Trần Minh Đức,
Lê Tiên Phong,
Đoàn Kim Tuấn

Trong xu thế phát triển ccs nguồn năng lượng mới và
tái tạo, không thể thiếu vai trò quan trọng của các bộ điều
khiển kết nối lưới. Trong khi các nỗ lực nghiên cứu đã đạt
được dòng và áp của bộ nghịch lưu phát vào lưới có dạng sin
lý tưởng thì một vấn đề mới nảy sinh là các tác động nhiều từ
lưới mà điển hình là sóng hai cao lại có ảnh hưởng mạnh đến
điều khiển của bộ biến đổi (BBĐ). Bộ lọc LCL thông thường
được thiết lập tại ngõ ra của BBĐ trước điểm kết nối lưới có
thể lọc bỏ các sóng hài nhưng có nhược điểm là có thể gây
cộng hưởng tần số, phá vỡ liên hệ kết nối. Mục đích nghiên
cứu của bài báo nhằm đưa ra một giải pháp khắc phục thông
qua bộ lọc Lead-lag. Nội dung chính được trình bày về cấu
hình của hệ thống, các tính toán cơ bản và kiểm chứng bằng
các kết quả mô phỏng.

Bộ môn Tự động hóa
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NGHIÊN CỨU BỘ QUAN SÁT
NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI TẤM
BẰNG MÔ HÌNH HÀM TRUYỀN

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG
NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT SỐ 71 - 2009

Nguyễn Hữu Công, Ngô
Minh Đức
Trường Đại học KTCN Đại học Thái Nguyên

Trong công nghiệp hiện nay, ta thường giải quyết bài
toán điều khiển nhiệt độ trong các lò nung
theo một chỉ tiêu nào đó. Tuy nhiên chất lượng của các
sản phẩm trong quá trình gia công nhiệt lại
phụ thuộc vào trường nhiệt độ trong phôi. Muốn điều
khiển được nhiệt độ trong phôi, ta phải đưa ra
phương pháp tính toán trường nhiệt độ của nó khi biết
nhiệt độ lò. Hiện nay đã có một số phương
pháp tính toán, nhưng các phương pháp này đều không
thuận tiện cho việc thiết kế bộ điều khiển.
Bài báo giới thiệu một phương pháp mới trong việc
thiết kế bộ quan sát nhiệt độ trong phôi tấm
bằng mô hình hàm truyền đối với một hệ đoản nhiệt.
Nghiên cứu đã đưa ra kết quả là: mỗi lớp trong
phôi được thể hiện bằng một đối tượng động học tuyến
tính. Như vậy ngoài việc quan sát nhiệt độ, ta
có thể thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi
một cách dễ dàng. Các kết quả nghiên cứu đã
được kiểm chứng bằng mô phỏng và mở ra khả năng
ứng dụng vào thực tế.
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2014

The study of improving the Hedge
Algebra based Controller

Tạp chí khoa học và công nghệ các
trường kỹ thuật, số 101, tr. 7 - 11

Nguyễn Hữu Công, Ngô
Kiên Trung, Nguyễn Tiến
Duy

In recent years, studies of hedge algebra applications in
the field of control have been remarkably successful.
Using soft calculating tools such as fuzzy logic and
hedge algebra in control has some advantages such as
(1) they can control the objects with incomplete
information; (2) if the controllers are well-designed,
they will be enough intelligent to control nonlinear
objects.
However, the above controllers also contain some
disadvantages including huge complexity of the
algorithm, longer calculating time than PID
controller’s; so they can not control the objects
requiring fast response.
This paper presents the idea and algorithm to design
and implement the hedge algebra based controller
which has been improved to reduce the complexity and
calculating time of the controller as well as open the
way for real application.

64

65

Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ
Tạp chí khoa học và công nghệ 2014 điều khiển sử dụng ba đầu vào bằng Viện hàn lâm khoa học và công nghệ
logic mờ và đại số gia tử
Việt Nam, Tập 52 (4), tr. 397 - 408

2014

Nguyễn Hữu Công, Ngô
Kiên Trung, Nguyễn Tiến
Duy

Trong những năm qua, việc nghiên cứu ứng dụng đại số
gia tử trong lĩnh vực điều khiển đã có những thành
công đáng kể. Bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử phát
triển từ logic mờ có thể ứng dụng tốt cho các đối tượng
công nghiệp. Tuy nhiên thuật toán thiết kế bộ điều
khiển bằng logic mờ và đại số gia tử có độ phức tạp,
thời gian tính toán lớn hơn bộ điều khiển PID sẽ gây
khó khăn trong quá trình thiết kế cho các đối tượng yêu
cầu cao về độ tác động nhanh. Bài báo trình bày ý
tưởng và thuật toán thiết kế bộ điều khiển bằng đại số
gia tử với việc tăng thêm đầu vào nhằm bổ sung lượng
thông tin về sự thay đổi trong hệ thống cũng như nhiễu
tác động, từ đó giúp người thiết kế giản lược được số
giá trị ngôn ngữ và tập luật điều khiển, giảm thiểu khối
lượng tính toán dẫn đến giảm thời gian tính toán cho vi
xử lí (bộ điều khiển) được lựa chọn thực tế.

Đại số gia tử được đề xuất và phát triển từ những năm
1990, tuy nhiên các ứng dụng của nó chủ yếu trong lĩnh
vực công nghệ thông tin. Việc ứng dụng đại số gia tử
trong lĩnh vực điều khiển đã đạt được một số thành
công và hiệu quả khi áp dụng vào một số mô hình đơn
Nguyễn Hữu Công, Ngô giản. Với hy vọng rằng, đại số gia tử sẽ là một lý thuyết
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại
Kiên Trung, Nguyễn Tiến
mới để thiết kế bộ điều khiển trong các hệ thống tự
sử dụng đại số gia tử cho một số đối học Thái Nguyên, Số 116 (02), tr.
Duy, Nguyễn Phương Huy,
động nói chung.
tượng công nghiệp
123 - 128
Nguyễn Hồng Quang
Với ý tưởng đó, bài báo giới thiệu và đưa ra phương
pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho
một số đối tượng khó điều khiển trong công nghiệp.
Việc đánh giá chất lượng của hệ thống tự động có sử
dụng đại số gia tử đã được kiểm chứng bằng mô phỏng
và mở ra khả năng ứng dụng trong thực tế.
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2012

2012

Using Hedge Algebra to Control
varied parameter object

Using Hedge Algebra to Control
varied parameter object

So sánh phương pháp thiết kế bộ
điều khiển bằng logic mờ và đại số
gia tử

Lecture Notes in Electrical
Engineering: Intelligent
Technologies and Engineering
Systems, Springer New York, Vol.
234, pp. 429 - 436.

This paper presents a controller using Hedge Algebra to
control nonlinear object. Then, it opens the possibility
Trung Kien Ngo, Duy Tien for a reasonable application of new theory in the design
Nguyen, Tuan Quoc
of automation systems in the industry, suitably for
Duong, Huy Ngoc Vu, Tan nonlinear objects with variable parameters. The method
Duc Vu
with a new flexible tool based on quantifying linguistic
domains can calculate with higher accuracy than the
fuzzy controller.

This paper presents a controller using Hedge Algebra to
control nonlinear object. Then, it opens the possibility
1st International Conference on
Trung Kien Ngo, Duy Tien for a reasonable application of new theory in the design
Intelligent Technologies and
Nguyen, Tuan Quoc
of automation systems in the industry, suitably for
Engineering Systems - ICITES 2012, Duong, Huy Ngoc Vu, Tan nonlinear objects with variable parameters. The method
Vol. 1, ID156
Duc Vu
with a new flexible tool based on quantifying linguistic
domains can calculate with higher accuracy than the
fuzzy controller.

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại
học Thái Nguyên, Số 93 (05), tr. 35 39.

Ngô Kiên Trung, Dương
Quốc Tuấn, Lê Văn Tùng

Điều khiển mờ đã đạt được những thành công và hiệu
quả cao khi áp dụng vào các hệ thống điều khiển tự
động. Đại số gia tử là một công cụ tính toán mềm được
phát triển từ logic mờ, có thể ứng dụng tốt trong lĩnh
vực điều khiển. Phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử
dụng đại số gia tử đơn giản hơn và có khả năng tính
toán với độ chính xác cao hơn so với bộ điều khiển mờ.
Từ đó mở ra khả năng ứng dụng một lý thuyết mới vào
quá trình thiết kế các hệ thống điều khiển tự động trong
công nghiệp. Nội dung bài báo giới thiệu và đưa ra
những ưu điểm của phương pháp thiết kế bộ điều khiển
sử dụng đại số gia tử khi so sánh với phương pháp thiết
kế bộ điều khiển mờ.
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2011

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bộ
điều khiển bằng đại số gia tử cho hệ
thống pin mặt trời

Tạp chí khoa học và công nghệ các
trường đại học kỹ thuật, số 84

Bài báo giới thiệu việc ứng dụng một công cụ tính toán
mềm mới là đại số gia tử trong việc thiết kế bộ điều
khiển hệ thống pin mặt trời. Quá trình nghiên cứu bằng
phương pháp thực nghiệm trên máy tính có sử dụng
phần mềm MATLAB/SIMULINK.
Cũng giống như việc sử dụng logic mờ trong điều
Nguyễn Hữu Công, Nguyễn khiển, một khó khăn thường gặp là chưa có câu trả lời
chính xác trong việc chọn vị trí và dạng hàm liên thuộc
Tuấn Anh, Nguyễn Tiến
như thế nào là tốt nhất? Điểm mới của nghiên cứu này
Duy, Ngô Kiên Trung
là đã chỉ ra việc sử dụng phương pháp điều khiển bằng
đại số gia tử sẽ cho chất lượng tốt hơn nếu ta chọn được
các giá trị α và β hợp lý cho từng lớp đối tượng cụ thể.
Các kết quả mô phỏng đã thể hiện sự đúng đắn của nội
dung nghiên cứu và mở ra khả năng ứng dụng vào thực
tiễn

The 11th International Conference
A research on parabolic trough solar
Cong Nguyen Huu, Trung
on Control, Automation, Robotics
Ngo Kien, Duy Nguyen
2010 collector system control based on
and Vision - ICARCV 2010, pp. 715 hedge algebra
Tien, Ha Le Thi Thu
720.

This paper presents a new method in controlling a
parabolic trough solar collector system to improve the
efficiency of the solar-to-thermal energy. It is
designing an intelligent pre- processor using Hedge
Algebra algorithm to calculate the setpoint for the
control loop, in which besides the information
about the trajectory calculated by a software, wind
speed and fluid temperature of the collector are
included. Moreover, this paper introduces a new
simple flexible calculation tool which enables to
calculate with a higher accuracy.
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2010

Nghiên cứu điều khiển hệ thống
gương mặt trời bằng đại số gia tử

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại
học Thái Nguyên, Số 68 (06), tr. 60 64
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2008

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại
Nghiên cứu điều khiển đối tượng có
học Thái Nguyên, Số 2 (46), tr. 114 đặc tính cực trị
118.
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2006

Nghiên cứu về hệ thống điều khiển
quá trình và ứng dụng
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2009

Ngô Kiên Trung, Nguyễn
Tiến Duy, Chu Minh Hà,
Dương Quốc Tuấn

Bài báo đưa ra một phương pháp điều khiển mới nhằm
nâng cao hiệu quả của quá trình thu nhiệt từ năng lượng
mặt trời. Đây là một thuật toán điều khiển mờ mới thiết
kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử, áp dụng nhằm
khắc phục một số vấn đề của điều khiển mờ. Công việc
ở đây là đánh giá mức gia tăng nhiệt độ của chất lỏng
khi nó chảy qua ống dẫn của bộ thu năng lượng khi mặt
trời chiếu trực tiếp vào bộ thu. Điều khiển chính xác bộ
thu nhằm tối đa hoá hiệu suất về nhiệt của hệ thống thu
năng lượng mặt trời. Ngoài việc đưa ra giải pháp điều
khiển, bài báo còn giới thiệu một công cụ tính toán
mềm mới đơn giản và có khả năng tính toán với độ
chính xác cao hơn dựa trên miền định lượng ngôn ngữ.

Nguyễn Hữu Công, Ngô
Kiên Trung, Trần Mạnh
Thắng

Bài báo trình bày việc nghiên cứu hệ thống điều khiển
thích nghi cho đối tượng có đặc tính cực trị. Hệ thống
tự động này có vai trò để tiết kiệm dầu đốt và được ứng
dụng trong nhiều công nghệ khác nhau như: cán thép,
sản xuất gạch men, sản xuất kính … Các kết quả mô
phỏng thể hiện sự đúng đắn của ý tưởng thiết kế và mở
ra khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại
học Thái Nguyên, Số 3, năm 2006

The 2009 international forum on
Reseach and Development of an
Cong Nguyen Huu, Dung
strategic technologies (IFOST 2009),
adaptive control system for extremal
Nguyen Tien, Nga Nguyen
October 21-23, 2009, Ho Chi Minh
systems
Thi Thanh
city, Vietnam, page 235-38.
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2010

Bài báo trình bày việc nghiên cứu cấu trúc mạng nơron
hồi quy thời gian liên tục trong nhận dạng và điều
Nghiên cứu ứng dụng mạng hồi quy
khiển. Cấu trúc này được ứng dụng hiệu quả để nhận
Nguyễn Hữu Công, Nguyễn
thời gian liên tục trong nhận dạng Tạp chí khoa học công nghệ Đại học
dạng các đối tượng có tính động học phi tuyến. Các kết
Thị Thanh Nga, Phạm Văn
và điều khiển hệ thống xử lý nước Thái Nguyên số 12 tập 74 năm 2010.
quả mô phỏng thể hiện sự đúng đắn của ý tưởng thiết
Hưng
thải
kế, đưa ra một phương pháp mới trong quá trình luyện
mạng nơron. Nghiên cứu này được ứng dụng trên đối
tượng là hệ thống xử lý nước thải.

2011

The success of an artificial neural network depends
much on the training phase. Techniques for training
neural network based on gradient are partially
satisfying and are widely used in practice. However, in
several cases which has special error surface similar to
a deep cleft, these algorithms seem to work slowly and
encounter local extreme values. Authors of this paper
propose the use of genetic algorithm in combination
with the “cleft-overstep” algorithm to improve the
training process of neural network which has special
error surface and illustrate this usage through a simple
application in text recognition. First, An MLP artificial
neural network with cleft-similar error surface is trained
using back propagation algorithm and the results are
analyzed. Next, the paper describes the usage of the
proposed method to improve the training process of
neural network on two aspects: correctness and rate of
convergence. Implementation is conducted in and
results obtained from Matlab environment.

Research on the application of
The 7th International Conference on
genetic algorithm combined with Natural Computation (ICNC'11) and
the “cleft-overstep” algorithm for
the 8th International Conference on
improving learning process of MLP
Fuzzy Systems and Knowledge
neural network with special error
Discovery (FSKD'11), 26-28 July,
surface
Shanghai, China, 2011

Cong Nguyen Huu, Nga
Nguyen Thi Thanh, Huy
Nguyen Phương
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2012

2013

Research to improve a learning
algorithm of neural networks

The Influence of Initial Weights
During Neural Network Training

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại
học Thái Nguyên, tháng 5 năm 2012

Tạp chí Khoa học Công nghệ các
Trường Đại học Kỹ thuật, No.95
(2013); page 18-25

Cong Nguyen Huu, Nga
Nguyen Thi Thanh,Ngoc
Van Dong

Since the last mid- twentieth century, the study of
optimization algorithms, especially on the development of
digital computers, is increasingly becoming an important
branch of mathematics. Nowadays, those mathematical tools
are practically applied to neural networks training. In the
process of finding an optimal algorithm to minimize the
convergence time of the solution or avoiding the weak
minima, local minima, the problems are starting to study the
characteristics of the error surface. For the complex error
surface as cleft-error surface, that its contours are stretched,
bent forming cleft and cleft shaft, the old algorithms can not
be settled.This paper proposes an algorithm to improve the
convergence of the solution and the ability to exit from
undesired areas on the error surface.

Neural network is a software computational tool
applied in many different fields such as: automation and
control; electronics and telecommunications;
information technology ... The success of an artificial
neural network heavily depends on network training
process. The result of training process is affected by
Cong Nguyen Huu, Nga
two factors: network training algorithm and initial
Nguyen Thi Thanh, Huy Vu weights. This paper studies the influence of the initial
Ngoc, Anh Bui Tuan
weights to the results of training a neural network with
the same network training algorithms. This impact will
show clearly when the neural network has special error,
such as cleft error surface. The results of this study
contribute significantly in improving learning algorithm
in general and the special error surface in particular of
neural network .
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Power regulation of roll drive
system to satisfy coarse roll
requirement in small power
continuous hot rolling line

Robust and Adaptive Tracking
Control of Two-Wheel-Gearing
Transmission Systems

Nghiên cứu card DS1104 và ứng
dụng
Nghiên cứu khả năng trụ lưới không
đối xứng của hệ thống phát điện
chạy bằng sức gió.

Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHTN

Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần
thứ 6 - VCM2012

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại
học Thái nguyên
Tạp chí khoa học và công nghệ Đại
học Thái nguyên

1.Nguyễn Thị Chinh
2.Võ Quang Lạp

In rolling technology requires: In coarse roll mode,
moment is constant, power enables variable, but in
finishing roll mode, moment enables variable,
power is constant. In this paper analyze and
synthetize a roll drives system operate at coarse roll
mode in small power continuous hot rolling line.
Drive system is having widespread in Viet Nam.
Evaluation and studies results show real situation
quality of system, help study to improve and
develop system quality since.

1.Le Thi Thu Ha
2.Nguyen Thi Chinh
3.Nguyen Doan Phuoc

This paper proposes a new design procedure of an
adaptive and robust tracking controller for gearing
mechanical transmission systems by using the sliding
mode control technique and the certainty equivalence
principle. The asymptotic tracking behavior of the
system in the presence of all uncertainties caused by
backlash, friction or cogwheel elasticity is proved. The
simulation results are provided to illustrate the
satisfactory performance of the closed loop system.

Đinh Văn Nghiệp, Bùi
Nghiên cứu về cấu trúc của card DS1104 và ứng dụng
Chính Minh
điều khiển
Nguyễn Thị Mai Hương,
Nghiên cứu hệ thống phát điện chạy sức gió để tìm ra
Đinh Văn Nghiệp, Trần Thị
các biện pháp nâng cao khả năng trụ lưới cho hệ
Thanh Hải

Ứng dụng phần mềm Matlab
Tạp chí Khoa học & công
5.3 tính toán động học và động
83 2003
nghệ, số 2(26), Trang (63-68), Đỗ Trung Hải
lực học của hệ điều khiển
Thái Nguyên
chuyển động nhiều trục

84

2005

Tạp chí Khoa học & công
Bµi b¸o ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò sö dông m¹ng n¬ron
Mô hình nhận dạng đối tượng
Nguyễn Ngọc Kiên Đỗ
cho nhËn d¹ng trong ®iÒu khiÓn c¸c hÖ phi
nghệ, số 4(36) tập 1, Trang (85sử dụng mạng nơron
Trung Hải
tuyÕn.
90), Thái Nguyên

Ứng dụng lý thuyết mờ và
Tạp chí Khoa học & công nghệ
mạng nơron để nhận dạng
Nguyễn Trọng Thuần
85 2007
các trường Đại học kỹ thuật, Số
động học hệ có tính phi tuyến
Đỗ Trung Hải
60, Trang (21-26), Hà Nội
mạnh

Bài báo đề cập phương pháp kỹ thuật dùng mạng
mờ-nơron để nhận dạng động học hệ phi tuyến
mạnh. Mô hình nhận dạng được dùng là bộ điều
khiển mờ với sự biến đổi thích nghi thông số của
hàm liên thuộc dùng mạng nơron theo thuật toán
học lan truyền ngược. Việc phân tích lý thuyết
được ứng dụng cho việc nhận dạng mô hình động
học của con lắc ngược. Kết quả mô phỏng với độ
chính xác cao đã được chỉ ra.

- Tạp chí Khoa học & công
Ứng dụng hệ mờ - nơron tĩnh
nghệ các trường Đại học kỹ Nguyễn Trọng Thuần
86 2007 nhận dạng trực tuyến (online)
thuật, Số 61, Trang ( 6-11), Hà
Đỗ Trung Hải
và điều khiển hệ phi tuyến
Nội

Bài báo đề xuất phương pháp kỹ thuật dùng hệ mờnơron tĩnh để nhận dạng online và điều khiển hệ
phi tuyến. Mô hình nhận dạng và điều khiển được
dùng là bộ điều khiển mờ với sự biến đổi thông số
của hàm liên thuộc dùng mạng nơron theo thuật
toán học lan truyền ngược và sự thay đổi tín hiệu
điều khiển với mong muốn đầu ra của đối tượng
bám theo đầu vào cho trước. Việc phân tích lý
thuyết được ứng dụng cho việc nhận dạng và điều
khiển mô hình động học tay máy 1 khớp nối. Kết
quả mô phỏng với độ chính xác cao đã được chỉ ra.

Mô hình thực nghiệm ứng
Tạp chí Khoa học & công nghệ
dụng hệ mờ - nơron nhận dạng
Nguyễn Trọng Thuần
87 2008
các trường Đại học kỹ thuật, Số
trực tuyến (online) và điều
Đỗ Trung Hải
63, Trang (6-10), Hà Nội
khiển hệ phi tuyến

Việc nghiên cứu lý thuyết về nhận dạng và điều
khiển hệ chuyển động dùng hệ mờ - nơron đã
được trình bầy ở [1], [2]. Bài báo này đưa ra
một mô hình thực nghiệm nhận dạng và điều
khiển đối tượng phi tuyến phức tạp. Các kết
quả thực nghiệm đạt được để kiểm nghiệm lại
lý thuyết đồng thời cũng nói lên tính ứng dụng
của công cụ lý thuyết này vào trong thực tế

Nghiên cứu và ứng dụng lý
thuyết điều khiển thích nghi để
88 2010
điều khiển hệ có tham số thay
đổi

Một phương pháp thiết kế bộ
điều khiển phi tuyến dựa vào
89 2014
mô hình tuyến tính hóa của đối
tượng

Tạp chí khoa học & công nghệ,
Số 12 (74), Trang (57-61), Thái
Nguyên.

Tạp chí khoa học & công nghệ,
Số , Trang , Thái Nguyên.

Bài báo trình bày một ứng dụng của điều khiển
thích nghi theo mô hình mẫu cho việc tổng hợp
Đỗ Trung Hải
bộ điều khiển cho hệ truyền động Tiristor Nguyễn Đức Thăng Động cơ một chiều (T-Đ). Với phương pháp
Nguyễn Thị Thu Hường này, giá trị của các tham số của bộ điều khiển
được điều chỉnh một cách tự động trong từng
chế độ làm việc của hệ thống
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phương
pháp tuyến tính hóa mở rộng (Gain-Scheduling) để điều
khiển hệ động học phi tuyến. Luật điều khiển phi tuyến
được thiết kế từ mô hình tham số hóa của đối tượng, đó
Đỗ Trung Hải Nguyễn là mô hình tuyến tính hóa tương đương trong lân cận
Thị Hồng Gấm
các điểm làm việc đã tham số hóa. Đối tượng phi tuyến
chọn để điều khiển theo phương pháp này là hệ thống

bình mức và việc mô phỏng thực hiện bằng phần
mềm Matlab-Simulink.
90

90

2007

Ứng dụng Encoder đề nâng cao
chất lượng điều khiển đường đi
của robot tự động (Applying
encoder to improve quality of
controlling line detection of
automatic machine)

Tạp chí Khoa học và công nghệ,
Đại học Thái Nguyên, số 4 (44)
Tập 1, năm 2007, trang 97-102.

Nguyễn Tiến Dũng

Bài báo này đưa ra cách thiết kế và ứng dụng
encoder, kết hợp với cảm biến, cũng như đưa ra
thuật toán điều khiển đường đi của robot tự động.
Phương pháp này sẽ khắc phục được những nhược
điểm cơ bản gặp phải khi điều khiển robot chỉ bằng
cảm biến dò đường.

91

92

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi
cho các công nghệ sử dụng nhiên Tạp chí Khoa học và công nghệ 6
2011 liệu lỏng (Designing the adaptive trường Đại học Kỹ thuật, tập 75,
control unit for technologies
2009, trang 25-30.
using liquid fuels)

2012

Design and fabrication of the
trapezoidal electrostatic combdrive actuator

Vietnam Journal of Mechanics,
VAST, Vol. 34, No. 4 (2012), pp.
261 – 269

Nguyễn Hữu Công,
Nguyễn Tiến Dũng

Trong các công nghệ lò đốt sử dụng nhiên liệu lỏng
(xăng hoặc dầu), nhiệt độ của lò luôn phụ thuộc phi
tuyến vào tỷ lệ gió/dầu. Để điều khiển lượng gió
phù hợp khi lượng dầu thay đổi, ta cần phân tích
quá trình cháy rất phức tạp, mà trên thực tế tỷ lệ
này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất lượng
không khí, nhiệt độ gió, nhiệt độ dầu… Để khắc
phục những khó khăn trên, bài báo này sẽ đưa ra
hướng nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển thích nghi
nhằm luôn duy trì tỷ lệ gió và dầu sao cho hệ thống
đạt hiệu suất cháy cao nhất, tăng năng suất, giảm
giá thành sản phẩm. Đồng thời bổ sung thêm những
lý luận về hệ điều khiển thích nghi và ứng dụng cho
các đối tượng có đặc tính cực trị.

Pham Hong Phuc,
Dinh Khac Toan,
Dang Bao Lam,
Nguyen Tuan Khoa,
Nguyen Tien Dung

This paper reports the design, fabrication and
characterization process of the trapezoidal
Electrostatic Comb-drive Actuator (ECA) with the
slope angle α = 2◦ Together with the trapezoidal
ones, the rectangular ECA with identical dimension
was also designed and fabricated for comparison
purpose. In order to reduce calculating deviation,
the fringing effect was also taken into consider
while carrying out theoretical analysis. The
obtained results pointed out the fact, that the
trapezoidal ECA excels the rectangular ones with
the same numbers of teeth in electrostatic force and
displacement generation, while requires relatively
low driving voltage. But it is also observed that
with higher driving voltage (larger than 50 V), the
trapezoidal ECA starts to lose its stability (the
lateral pull-in phenomenon occurs).
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2014

2009

2011

Vi mô tơ nhiệt - điện siêu nhỏ
chế tạo bằng công nghệ MEMS

Tạp chí khoa học và Công nghệ
ĐHTN; tập 119 số 05/2014

The 2009 International Forum On
Strategic Technologies (IFOST
Research and Development of an 2009); October 21 – 23, 2009 –
adaptive control system for
Ho Chi Minh city, Vietnam;
extremal systems
Session 5 - Renewable Energy
and Energy Conservation, page
235 - 238.

Ứng dụng hệ cực trị trong các
công nghệ sử dụng nhiên liệu
lỏng

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
công nghệ MEMS, các vi mô tơ đang được nghiên
cứu, chế tạo và ứng dụng ngày càng phổ biến. Bài
báo trình bày thiết kế và mô phỏng một mẫu vi mô
tơ quay sử dụng bộ kích hoạt nhiệt điện dạng chữ
Trần Văn Quân, Bùi Hữu V. Vi mô tơ có kích thước ngoài 2,4mm, hoạt động
Nam, Nguyễn Tiến Dũng với điện áp dẫn tối thiểu Umin=19V trong dải tần
số hàng trăm Hz. Ưu điểm nổi bật của loại vi mô tơ
này là tiêu thụ năng lượng ít (điện áp dẫn động
thấp), hệ thống điều khiển đơn giản, có thể chế tạo
hàng loạt dễ dàng dựa trên công nghệ vi cơ khối
(Bulk - micromachining).
This article presents the research and development
of an adaptive control system that is suitable for
Cong Nguyen Huu,
extremal systems. This automatic control system
Dung Nguyen Tien,
has the role to save oil and gas in general
Nga Nguyen Thi Thanh furnaces in many different technologies such as
steel lamination, enameled tiles producing, glass
manufacturing, automobile production, etc.

Nghiên cứu bản chất của hệ cực trị và các đối
tượng có đặc tính cực trị. Từ đó thiết kế bộ điều
khiển luôn duy trì tỷ lệ gió và dầu sao cho đạt hiệu
Hội nghị toàn quốc lần thứ 1 về
suất cháy cao nhất, tăng năng suất, giảm giá thành
Nguyễn Tiến Dũng,
điều khiển tự động và tự động hóa
sản phẩm, tiết kiệm nhiên liệu đốt. Ứng dụng cho
Nguyễn Hữu Công, Chu
VCCA-2011; Hà Nội, Việt Nam;
các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng, như điều
Đức Toàn
25,26/11/2011.
khiển lượng dầu FO trong công nghê cán thép,
trong sản xuất kính, trong các nhà máy sản xuất
gạch men, điều khiển bướm gió trong chế hòa khí
của Ô tô để tiết kiệm xăng…
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Bài báo trình bày thiết kế và mô phỏng một mẫu vi
động cơ quay sử dụng bộ kích hoạt nhiệt điện dạng
chữ V. Vi động cơ có kích thước ngoài 2,5mm,
Nguyễn Tiến Dũng, Trần
Phát triển vi động cơ quay dẫn
Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn
hoạt động với điện áp dẫn tối thiểu Umin=17,5V
Văn Quân, Phạm Hồng
2014 động bằng bộ kích hoạt nhiệt dựa quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lập
trong dải tần số hàng trăm Hz. Ưu điểm nổi bật của
Phúc, Nguyễn Quang
trên công nghệ MEMS
Viện Cơ học Hà Nội, 09/04/2014.
loại vi động cơ này là tiêu thụ năng lượng ít (điện
Địch
áp dẫn động thấp), hệ thống điều khiển đơn giản,
có thể chế tạo hàng loạt dễ dàng dựa trên công nghệ
vi cơ khối (Bulk-micromachining).

2010

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc
theo phương pháp cân bằng

Hội nghị toàn quốc lần thứ III về
Ứng dụng Toán học

Trong các lĩnh vực viễn thông, điều khiển và xử lý
tín hiệu nói chung, ta thường phải xây dựng mô
hình toán học của đối tượng từ các quá trình vật lý.
Thực tế, một số đối tượng có mô hình vật lý phức
tạp nên để mô tả chính xác đối tượng thì mô hình
toán học thường kích thước lớn và bậc cao, gây khó
khăn cho việc tính toán và thiết kế. Vì vậy, đặt ra
vấn đề: hãy tìm ra một mô hình bậc thấp hơn sao
Nguyen Huu Cong, Vu cho vẫn có các đặc điểm quan trọng của mô hình
Ngoc Kien, Dao Huy Du bậc cao mà vẫn đảm bảo các sai số cho phép là rất
cần thiết.Bài báo giới thiệu bài toán giảm bậc mô
hình tổng quát và nghiên cứu phương pháp cân
bằng do Moore đề xuất. Việc nghiên cứu khá đầy
đủ về: đáp ứng quá độ h(t), đặc tính tần số và ứng
dụng trong điều khiển. Các kết quả mô phỏng đã
thể hiện tính đúng đắn của thuật toán và mở ra khả
năng ứng dụng vào thực tiễn
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2010

Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô
hình cho hệ thống tuyến tính sử
dụng phương pháp cân bằng

Bài toán điều cân bằng rôbốt đang là một bài toán
rất được quan tâm do khả năng ứng dụng của rôbốt
là rất đa dạng. Trong bài toán này vấn đề thiết kế
bộ điều khiển theo thuật toán điều khiển định dạng
H gặp khó khăn khi bộ điều khiển có bậc cao, do
đó đặt ra yêu cầu cần phải giảm bậc bộ điều khiển
để việc thiết kế và ứng dụng bộ điều khiển hiệu quả
hơn. Bài báo này trình bày phương pháp giảm bậc
mô hình theo phương pháp cân bằng và ứng dụng
phương pháp giảm bậc cân bằng để giảm bậc bộ
điều khiển cho hệ thống điều khiển cân băng rôbốt.
Các kết quả mô phỏng thể hiện tính đúng đắn của
thuật toán giảm bậc và chất lượng bộ điều khiển
giảm bậc trong hệ thống điều khiển cân bằng rôbốt.

Tạp chí khoa học và công nghệ
Đại học Thái nguyên, pp 97-102,
11/2010

Đào Huy Du, Vũ Ngọc
Kiên, Vũ Văn Đam,
Nguyễn Cường

Hầu hết các phương pháp điều khiển đều dựa trên
cơ sở mô hình toán học của đối tượng điều khiển.
Tuy nhiên, theo lý thuyết chúng ta có thể thu được
mô hình đối tượng có cấu trúc phức tạp, bậc rất
cao, điều này gây khó khăn cho việc nghiên cứu và
Nguyen Huu Cong, Vu điều khiển hệ. Vì vậy để thuận lợi cho nghiên cứu
Ngoc Kien, Dao Huy Du và điều khiển hệ thì mô hình của đối tượng cần
phải được đưa về dạng mô hình có cấu trúc đơn
giản hơn và bậc thấp hơn sao cho mô hình này vẫn
giữ được những đặc điểm quan trọng của mô hình
đối tượng.
Bài báo đưa ra bài toán giảm bậc mô hình tổng

2011

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc
mô hình bằng phương pháp cân
bằng

Tạp chí khoa học công nghệ các
trường đại học kỹ thuật, số 80, pp
34-39, 2011

2011

Ứng dụng thuật toán giảm bậc
mô hình theo phương pháp cân
bằng cho bài toán điều khiển cân
bằng rôbốt

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất
về điều khiển và tự động hóa
VCCA-2011, 25-26/11/2011

Nguyen Huu Cong, Vu
Ngoc Kien, Dao Huy Du

2012

Ứng dụng thuật toán giảm bậc
mô hình cho bài toán điều khiển
cân bằng robot di động hai bánh

Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về
cơ điện tử VCM-2012, 1415/12/2012

Nguyen Huu Cong, Vu
Ngoc Kien, Dao Huy Du
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2013

Applying order reduction model
algorithm for balancing control
problems of two-wheeled mobile
robot

Industrial Electronics and
Applications (ICIEA), 2013 8th
IEEE Conference on, 19-21 June
2013, pp 1302 - 1307

Nguyen Huu Cong, Vu
Ngoc Kien, Dao Huy Du
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2013

Cybernetics and Intelligent
Cong Nguyen Huu, Kien
Researching model order
Systems (CIS), IEEE Conference Vu Ngoc, Du Dao Huy,
reduction based on Schur analysis
on , 12-15 Nov. 2013, pp 60 – 65
Thanh Bui Trung
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104

2013

Research to Improve the Model
Order Reduction Algorithm

Tạp chí khoa học công nghệ các
Cong Nguyen Huu, Kien
trường đại học kỹ thuật, số 97, pp
Vu Ngoc, Du Dao Huy
1-7, 2013

Bộ môn Kỹ thuật điện

Điều khiển cân bằng cho robot di động hai bánh
hiện nay đang được nhiều nhà khoa học quan tâm.
Một khó khăn cho bài toán điều khiển này là đối
tượng điều khiển là khâu không ổn định và luôn bị
nhiễu tác động. Để giải quyết bài toán này, các tác
giả thường sử dụng thuật toán điều khiển bền vững
H . Tuy nhiên bộ điều khiển cân bằng robot di
động hai bánh theo thuật toán điều khiển bền vững
Development of balanced control for the twowheeled mobile robot has attracted many
researchers in the recent years. One difficulty for
this control problem is that the controlling object is
always unstable and is affected by interferences.
To solve this problem, the authors of the previous
In more recent years much research has been done
research offer use robust control algorithm H .
in the area of the Model Order. There have been
many order reduction algorithms introduced to
many different approaches in which retaining the
important poles of the original system in the
reduced root system is the right approach and has
Model order reduction is a research direction which
is more interested scientists in recent years. There
have been many order reduction algorithm
introduced to many different approaches in which
retaining the important poles of the original system
in the reduced root system is the right approach and
has many advantages.This paper presents a new
model order reduction algorithm, the order
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2013

2013

Điều khiển bám lưới hệ thống phát
điện sức gió sử dụng máy phát
không đồng bộ nguồn kép bằng
phương pháp điều khiển tựa theo
thụ động

Nâng cao khả năng khắc phục lỗi
lưới không đối xứng của hệ thống
phát điện chạy bằng sức gió

Tạp chí khoa học và công nghệ các
trường kỹ thuật, số 97

Tạp chí khoa học và công nghệ các
trường kỹ thuật, số 92

Trần Xuân Minh, Đặng
Danh Hoằng

Việc khảo sát, đánh giá chất lượng phương pháp điều
khiển cho hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy
điện không đồng bộ nguồn kép có một ý nghĩa hết sức
quan trọng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu áp
dụng phương pháp thiết kế bộ điều khiển phi tuyến tựa
theo thụ động (passivity – based) để điều khiển máy
phát điện không đồng bộ nguồn kép, đảm bảo bám lưới
khi xảy ra lỗi lưới đối xứng ở xa gây sập một phần điện
áp lưới.

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về các
biện pháp nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới đối
xứng và không đối xứng trong các hệ thống phát điện
chạy sức gió. Khi xảy ra lỗi lưới thì bộ biến đổi phía
máy phát được điều khiển ngừng làm việc, các dây quấn
rotor được nối tắt qua một hệ thống điện trở tiêu tán để
Nguyễn Thị Mai Hương,
duy trì quá trình vận hành đồng bộ của máy phát với
Đặng Danh Hoằng, Nguyễn
lưới phân phối. Trong khi đó bộ biến đổi phía lưới được
Phùng Quang
điều khiển để phát công suất phản kháng hỗ trợ lưới.
Các kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường
Matlab - Simulink - Plecs cho thấy việc áp dụng biện
pháp khắc phục lỗi lưới nói trên đã giúp cho hệ thống
có các đáp ứng quá độ tốt khi xảy ra lỗi lưới đối xứng
và không đối xứng.
Việc áp dụng phương pháp điều khiển mới để điều
khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép (DFIG)
trong hệ thống máy phát điện sức gió nhằm đánh giá
khả năng ứng dụng vào thực tiễn có một ý nghĩa hết sức
quan trọng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vận
dụng nguyên lý tựa theo thụ động (passivity - based) để
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vận dụng nguyên
Đặng Danh Hoằng, Nguyễn lý tựa theo thụ động (passivity - based) để thiết kế bộ
điều khiển bằng phương pháp kết hợp tựa theo hệ thụ
Phùng Quang
động Euler - Lagrange (EL) và luật Hamiltonian để điều
khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép. Bộ điều

2012

Điều khiển phi tuyến hệ thống phát
điện chạy sức gió sử dụng máy phát
Tạp chí tin học và điều khiển học, số Đặng Danh Hoằng, Nguyễn
không đồng bộ nguồn kép trên cơ sở
28
Phùng Quang
hệ thụ động Euler - Lagrange và
Hamilton

2011

Thiết kế bộ điều khiển máy phát
Hội nghị điều khiển và tự động hoá
điện không đồng bộ nguồn kép kết
toàn quốc lần thứ 1 - VCCA - 2011,
hợp phương pháp tựa theo thụ động
352-358
Euler-Lagrange và luật Hamiltonian
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2010

2010

2010

Thiết kế bộ điều khiển passivity based để điều khiển hệ truyền động
sử dụng động cơ không đồng bộ rô
to lồng sóc.

Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới
bằng phương pháp điều khiển
passivity–based.

Thiết kế bộ điều khiển dựa trên thụ
động "Passivity - based" để điều
khiển máy phát điện không đồng bộ
nguồn kép.

Tạp chí KH Công nghệ - Đại học
Thái Nguyên, Tập 73 số 11

Tạp chí KH & CN đại học Thái
Nguyên, tập 64, số 2, 70-74

Tạp chí KH & CN các trường đại
học kỹ thuật, số 76, 12-17

Đặng Danh Hoằng, Phạm
Ngọc Phú

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp
điều khiển phi tuyến dựa trên thụ động (Passivity –
Based) để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ
không đồng bộ rotor lồng sóc ở các chế độ làm việc

Đặng Danh Hoằng

Việc điều khiển hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới là
một trong những vấn đề quan trọng của hệ thống máy
phát điện sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép
(MDBNK). Bài báo này đưa ra một phương pháp điều
khiển mới để điều khiển máy phát và tự động quá trình
hoà đồng bộ máy phát vào lưới điện, đó là phương pháp
điều khiển phi tuyến dựa trên thụ động (Passivity –
Based).

Việc áp dụng phương pháp điều khiển mới để điều
khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép (DFIG)
trong hệ thống máy phát điện sức gió nhằm đánh giá
khả năng ứng dụng vào thực tiễn có một ý nghĩa hết sức
Đặng Danh Hoằng, Nguyễn
quan trọng.
Phùng Quang
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu vận dụng phương
pháp thiết kế bộ điều khiển phi tuyến dựa trên thụ động
(passivity – based) để điều khiển máy phát điện không
đồng bộ nguồn kép, hoà đồng bộ được máy phát lên
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2010

2007

Nâng cao khả năng khắc phục lỗi
lưới không đối xứng của hệ thống
phát điện chạy bằng sức gió

Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh
định tham số bộ điều khiển PID

Thiết kế bộ điều khiển mờ thích
114

2005 nghi cho các đối tượng khó mô hình
hoá

Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về cơ
điện tử

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về các
biện pháp nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới đối
xứng và không đối xứng trong các hệ thống phát điện
chạy sức gió. Khi xảy ra lỗi lưới thì bộ biến đổi phía
máy phát được điều khiển ngừng làm việc, các dây quấn
rotor được nối tắt qua một hệ thống điện trở tiêu tán để
Nguyễn Thị Mai Hương,
duy trì quá trình vận hành đồng bộ của máy phát với
Đặng Danh Hoằng, Nguyễn
lưới phân phối. Trong khi đó bộ biến đổi phía lưới được
Phùng Quang
điều khiển để phát công suất phản kháng hỗ trợ lưới.
Các kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường
Matlab - Simulink - Plecs cho thấy việc áp dụng biện
pháp khắc phục lỗi lưới nói trên đã giúp cho hệ thống
có các đáp ứng quá độ tốt khi xảy ra lỗi lưới đối xứng
và không đối xứng.

Tạp chí KH Công nghệ - Đại học
Thái Nguyên, số 4(36) năm 2007 Tập II, trang 23 – 26

Đặng Danh Hoằng, Phạm
Thị Bông

Khi sử dụng các phương pháp thiết kế bộ điều khiển
PID kinh điển, người ta phải chỉnh định lại các tham số
của nó. Nhưng công việc này thường mang tính mò
mẫm và không có chuẩn mực. Bài báo này đưa ra một
phương pháp, dùng bộ điều chỉnh mờ để tự động chỉnh
định tham số bộ điều khiển PID kinh điển. Kết quả mô
phỏng cho thấy chất lượng của hệ thống đã được nâng
cao.

Phạm Thị Bông, Đặng
Danh Hoằng

Bộ điều khiển thích nghi kinh điển đã được thiết kế và
ứng dụng nhiều trong thực tế. Tuy nhiên với những đối
tượng có tham số thay đổi và phi tuyến mạnh thì bộ
điều khiển thích nghi kinh điển còn bị hạn chế. Bài báo
này đưa ra phương pháp sử dụng logic mờ và các luật
thích nghi kinh điển tích hợp thành bộ điều khiển mờ
thích nghi theo mô hình mẫu. Kết quả mô phỏng cho
thấy chất lượng của hệ thống tốt hơn nhiều so với bộ
điều khiển thích nghi kinh điển.

Tạp chí KH Công nghệ - Đại học
Thái Nguyên
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2009

2009

2011

Một phương pháp điều khiển tốc độ Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH
tuabin gió trục đứng
TN

Điều khiển mức nước bao hơi bằng
bộ điều khiển dự báo (MPC)

Một phương pháp xây dựng điều
khiển dự báo dựa trên mô hình
Gauss - Tạp chí Đại học Thái
Nguyên

Tạp chí Đại học Thái Nguyên (Tập
051, số 3, 2009, trang 77 - 81

Tạp chí Đại học Thái Nguyên (Tập
86, số 10, 2011, trang 195 - 200)

PGS-TS. Lại Khắc Lãi,
Nguyễn Văn Huỳnh

A weakness of the wind turbine is that when the wind
speed changes, the revolving speed of the wind turbine
also changes. Rotating speed of turbine can be stablized
by changes pitch angle of the turbine, changing the
surface area of the wings facing the wind. The paper
presents a control strategy speed of vertical axis wind
turbines by using DC motor to controlling and changes
pitch angle of the turbine.

Lê Thị Huyền Linh, Lại
Khắc Lãi

Lò hơi là thiết bị quan trọng nhất của quá trình sản xuất
trong công nghiệp như quá trình sản xuất điện, sản xuất
giấy,… Trong hệ thống điều khiển lò hơi, hệ thống điều
chỉnh mức nước là một trong những khâu quan trọng.
Điều khiển dự báo là một trong những kỹ thuật tiên tiến
được ưa chuộm trong công nghiệp nhất là điều khiển
quá trình. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất việc sử
dụng bộ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao
hơi. Các kết quả mô phỏng cho thấy chất lượng của hệ
được đảm bảo và có thể áp dụng điều khiển hệ thống
thực

Lê Thị Huyền Linh,
Nguyễn Thị Mai Hương

Mô hình Gauss cung cấp một mô hình xác xuất không
tham số cho vi ệc nhận dạng mô hình hộp đen phi tuyến .
Mô hình Gauss có thể xác định các khu vực không gian
đầu vào có chất lượng dự báo kém
(do thiếu dữ liệu
hoặc quá phức tạp ) bằng cách chỉ ra những phương sai
cao hơn lân cận giá trị trung bình dự đoán . Khi sử dụng
mô hình Gauss chỉ cần rất ít tham s ố để đạt được s ự tối
ưu. Bài báo này giới thiệu khả năng áp dụng của mô
hình Gauss trong đi ều khi ển d ự báo. Phương pháp này
được ứng dụng trong việc đi ều khi ển quá trình trung
hòa độ pH
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2013

2013

Sử dụng mô hình mờ Takagi –
Sugano để xây dựng mô hình dự
báo cho hệ động học phi tuyến

Điều khiển dự báo dựa trên mô hình
với tầm dự báo bằng 1

Tạp chí Đại học Thái Nguyên (Tập
102, số 02, 2013, trang 161 - 167)

Tạp chí ĐHTN, Tập 112, số 12/2,
ISSN 1859 - 2171, 2013, trang 55 62

Lê Thị Huyền Linh,
Nguyễn Thị Mai Hương

Điều khiển dự báo theo mô hình (MPC Model
Predictive Control) là phương pháp điều khiển dựa trên
bài toán tối ưu sử dụng kết quả dự báo hành vi của hệ
thống trong tương lai. Chính vì sử dụng kết quả dự báo
đó, điều khiển dự báo đã cải thiện chất lượng điều khiển
một cách đáng kế so với các phương pháp khác, do vậy
MPC đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong
công nghiệp, đặc biệt là đối với hệ tuyến tính biến đổi
chậm[1,2,3]. Tuy nhiên sẽ khó khăn hơn khi xây dựng
mô hình dự báo với đối tượng phi tuyến bất định. Để áp
dụng được phương pháp MPC điều khiển các đối tượng
này cần thiết phải một cơ chế để cập nhật mô hình của
đối tượng. Báo cáo này tập trung vào việc sử dụng mô
hình mờ Takagi-Sugeno (TS) để xây dựng mô hình dự
báo với những ưu điểm là có thể rút ra từ dữ liệu vào-ra
quan sát được bằng cách dùng kỹ thuật phân nhóm. Hơn
thế, mô hình TS còn có ưu điểm là tốc độ tính toán
nhanh hơn mô hình Mamdani đồng thời cho kết quả
chính xác hơn.

Điều khiển dự báo theo mô hình (MPC Model
Predictive Control) đã được tác giả đề cập và nghiên
cứu trong một số công trình [1], [2]. Phương pháp điều
khiển dự báo đã cải thiện chất lượng điều khiển một
cách đáng kế so với các phương pháp khác. MPC đã
Lê Thị Huyền Linh, Lại
được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong công
Khắc Lãi, Nguyễn Thị Mai
nghiệp, đặc biệt là đối với hệ tuyến tính biến đổi
Hương,
chậm[3], [4]. Bài báo này sẽ đi sâu phân tích xây dựng
mô hình dự báo cho hệ phi tuyến với thuật toán xác
định phiếm hàm mục tiêu và xây dựng phương pháp
điều khiển dự báo cho hệ phi tuyến với tầm dự báo bằng
1.

120

121

2013

2013

Điều khiển dự báo dựa trên ma trận
động ứng dụng điều khiển bình
phản ứng hóa học có bao làm lạnh
(chemical reactor)

Nghiên cứu chiến lược tối ưu hóa
trong điều khiển dự báo

Một phương pháp nhận dạng nhiễu
122

2014 trên cơ sở mạng Nơ ron cho một lớp
hệ thống điều khiển dự báo có trễ

Tạp chí ĐHTN, Tập 112, số 12/2,
ISSN 1859 - 2171, 2013, trang 49 54

Bình phản ứng hóa học có bao làm lạnh được ứng
dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau
Nguyễn Thị Mai Hương, nhưcông nghệthực phẩm, công nghệhóa học, công
Lại Khắc Lãi, Mai Trung nghệxửlý nước thải... Bài báo này sẽ đềcập đến phương
Thái, Lê Thị Huyền Linh, pháp điều khiển dựbáo dựa trên ma trận động nhiều
biến để ứng dụng điều
khiển bình phản ứng hóa học có bao làm lạnh.

Tạp chí ĐHTN, Tập 113, số 13,
2013, trang 115-122

Tối ưu hóa trong điều khiển dự báo là một vấn đề khó
đang được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước
Nguyễn Thị Mai Hương,
quan tâm nghiên cứu. Bài báo này, chúng tôi đưa ra
Mai Trung Thái, Lê Thị
những nghiên cứu tổng quan về các phương pháp tối ưu
Huyền Linh, Lại Khắc Lãi
hóa phổbiến được sử dụng trong điều khiển dự báo đối
với cảMPC tuyến tính và MPC phi tuyến.

Tạp chí ĐHTN, Tập 120 - số 06/
2014, ISSN 1859 - 2171 trang 81 86

Việc nhận dạng nhiễu với các đối tượng có trễ trong
công nghiệp gần đây đang là một vấn đề thiết yếu cần
phải quan tâm, đặc biệt là với các nhiễu không đo được.
Chính vì vậy trong bài báo này đề xuất một phương
pháp nhận dạng nhiễu dựa trên cơ sở sử dụng mô hình
Cao Tiến Huỳnh, Lại Khắc
mẫu song song và mạng Nơron xuyên tâm (Radial Basic
Lãi, Lê Thị Huyền Linh,
Functions - RBF) với độ chính xác tùy ý bằng thuật
toán thu được dưới dạng luật cập nhật trọng số. Với
việc sử dụng phương pháp thứ 2 của Lyapunov đã
chứng minh luật cập nhật giúp hệ thống ổn định và đảm
bảo quá trình nhận dạng nhiễu được hội tụ.
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2014

2014

Ứng dụng nhận dạng nhiễu trên cơ
sở mạng Nơron cho bình phản ứng
khuấy trộn liên tục

Tạp chí ĐHTN, Tập 122 - số 08/
2014, ISSN 1859 - 2171 trang 137 141

A disturbance identification method Tập chí Khoa học và Công nghệ các
based on neural network for a class
trường đại học, Tập 101/ 2014 predictive control system with delay
ISSN 0868 - 3980 trang 20 - 24

Lê Thị Huyền Linh, Đặng
Ngọc Trung

Các đối tượng có trễ trong công nghiệp thường chịu tác
động của nhiều loại nhiễu khác nhau, đặc biệt là với các
nhiễu phi tuyến bất định (không đo được). Một trong
các đối tượng đó là bình phản ứng khuấy trộn liên tục
(Continuous Stirred Tank Reactor - CSTR). Trong bài
báo đã triển khai và xây dựng phương trình toán học
của đối tượng CSTR về dạng phương trình trạng thái
động học như trong [3] và dựa vào phương pháp nhận
dạng nhiễu trên cơ sở sử dụng mạng Nơron xuyên tâm
(Radial Basic Functions - RBF). Thông qua kết quả mô
phỏng trên Matlab Simulik đã khẳng định luật cập nhật
trọng số giúp hệ thống ổn định và đảm bảo quá trình
nhận dạng nhiễu được hội tụ với độ chính xác bất kỳ.

Industrial objects with delay are normally influenced by
various kind of disturbance, especially the disturbance
can not be mesured. The impacts of disturbance lower
the quality of system control significantly, even in some
cases, they make system unstable. The identification of
unmesuared disturbance is a challenging problem,
attracting the interests of many scientists. Therefore this
Le Thi Huyen Linh, Lai
paper proposes a disturbance identification method for
Khac Lai, Cao Tien Huynh
the class of industrial objects inluding delay in order to
determine disturbance and set a foundation to offset its
impacts based on the using of Radial Basic Functions
(RBF) Neural Networks and parallel model. The
weights updated rule of RBF Neural Network ensures
the convergence of disturbance indentification process
and the system stabilization.
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2011

Với sự xâm nhập ngày càng tăng của năng lượng gió
vào lưới điện. máy phát điện sức gió DFIG (Doubly-Fed
Induction Generator) đang ngày càng được triển khai.
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu của việc nối máy
phát điện DFIG với lưới điện, trên cơ sở thiết kế các bộ
Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Lại Khắc Lãi, Dương Quốc điều khiển cho các bộ biến đổi độ rộng xung PWM phía
máy phát điện sức gió sử dụng máy
TN
Hưng
Roto và phía lưới. Phương pháp điều khiển vectơ từ
điện cảm ứng nguồn kép DFIG
thông được áp dụng cho cả hai bộ biến đổi phía Stato
(phía lưới) và phía Roto, để điều khiển độc lập tốc độ,
dòng điện, điện áp, công suất tác dụng và công suất
phản kháng đồng thời giữ cho điện áp một chiều (DC –
link) bằng hằng số.

2007

Điều khiển đón trước theo mô hình là một trong những
kỹ thuật điều khiển tiên tiến đang được mọi người ưa
chuộng nhất trong công nghiệp. Trong hệ thống điều
khiển đón trước, sự sai lệch giữa mô hình và đối tượng
cóảnh hưởng quyết đinh đến chất lượng hệ điều khiển.
Bài báo đề xuất việc sử dụng mô hình mờ TagakiSugeno để xây dựng hệ điều khiển đón trước cho đối
tượng là bể kép. Các kết quả mô phỏng nêu lên ảnh
hưởng của tầm đón trước và ảnh hưởng của nhiễu đến
chất lượng của hệ thống điều khiển, đồng thời cũng cho
thấy tính khả thi của phương pháp.

Một hệ thống điều khiển đón trước
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH
dựa trên mô hình mờ TakagiTN - Số 4(44) -2007
Sugeno của đối tượng

Lại Khắc Lãi
Lê Thị Thu Hà

127

128

2009

2009

Khảo sát chất lượng của hệ truyền
động có khe hở

Hai giải pháp nâng cao chất lượng
hệ truyền động có khe hở

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH
TN - Số 3 -2009

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH
TN - Số 4 -2009

Lại Khắc Lãi
Lê Thị Thu Hà, Lê Thị
Minh Nguyệt

Hệ truyền động có khe hở là một hệ cơ - điện tử có tính
phi tuyến mạnh và đang được sử dụng rất rộng rãi trong
thực tế. Khi khe hở xuất hiện sẽ làm sai lệch truyền
động, làm giảm độ bền của hệ thống, phát ra tiếng ồn,
gây rung động và hiệu suất của hệ thống bị thay đổi.
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất việc mô tả và xây
dựng cấu trúc của khe hở từ đó khảo sát định lượng ảnh
hưởng của chúng đến chất lượng của hệ thống điều
khiển tự động truyền động cơ điện. Những kết quả đưa
ra có thể dùng làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo
nhằm tìm ra các giải pháp mới và hữu hiệu giảm thiểu
tác động xấu của khe hở lên hệ thống.

Lại Khắc Lãi
Lê Thị Thu Hà, Lê Thị
Minh Nguyệt

Hệ truyền động có khe hở là một hệ cơ - điện tử có tính
phi tuyến mạnh và đang được sử dụng rất rộng rãi trong
thực tế. Khi khe hở xuất hiện sẽ làm sai lệch truyền
động, làm giảm độ bền của hệ thống, phát ra tiếng ồn,
gây rung động và hiệu suất của hệ thống bị thay đổi.
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất 2 giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng hệ truyền động có khe hở, đó là
giải pháp dùng bộ điều khiển mờ và giải pháp dùng bộ
điều khiển thông minh.
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2011

Ngày nay kỹ thuật điều khiển tốc độ động cơ điện đã
đạt được những tiến bộ đáng kể song không thể thay thế
được cơ cấu bánh răng vì ngoài chức năng điều chỉnh
tốc độ cơ cấu bánh năng còn đảm nhận một vài chức
năng khác như thay đổi chiều chuyển động theo phương
vuông góc, chuyển đổi từ chuyển động quay sang
chuyển động tịnh tiến, tăng mô men quay để kéo máy
Lại Khắc Lãi, Lê Thị Thu
Một phương pháp điều khiển thích Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH
sản xuất v.v… Khi có sự tham gia của bánh răng trong
Hà, Lê Thị Minh Nguyệt và
nghi hệ truyền động qua bánh răng
TN - Tập 88 - Số 12-2011
hệ thống truyền động điện đã làm giảm đáng kể chất
Nông Lê Huy
lượng của hệ thống truyền động như phát sinh dao
động, gây va đập có thể làm gẫy răng, gây tiếng ồn. Bài
báo đề xuất phương pháp sử dụng bộ điều khiển thích
nghi theo mô hình mẫu song song cho hệ truyền động
qua bánh răng. Các kết quả mô phỏng trên Matlab đã
cho thấy hiệu quả và tính khả thi của phương pháp đề
xuất.

2012

Bài báo trình bày phương pháp tổng hợp bộ điều khiển
thích nghi bền vững bám ổn định cho một lớp hệ phi
tuyến bất định không bị chặn. Tính bất định của hệ nằm
ở các tham số hằng không xác định được, song cũng có
thể ở cả những thành phần tạp nhiễu có lẫn trong mô
hình. Phương pháp này có thể được ứng dụng để điều
khiển bám một lớp các hệ Euler-Lagrange thiếu có cấu
chấp hành. Để minh họa ý nghĩa đó của phương pháp,
bài báo đã giới thiệu một ứng dụng của nó vào việc điều
khiển hệ truyền động qua bánh răng có để ý tới tính
không chính xác của mô hình sinh ra bởi các loại ma
sát, tải bất định, tính đàn hồi của vật liệu cũng như các
khe hở hình học giữa các bánh răng trong hệ thống.

Thiết kế bộ điều khiển bám thích
nghi bền vững cho hệ phi tuyến bất
định và ứng dụng vào điều khiển hệ
truyền động qua bánh răng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà
nẵng - Số tháng 10(59)-2012

Lê Thị Thu Hà, Nguyễn
Doãn Phước
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2012

2013

Robust and Adaptive Tracking
Controller Design for Gearing
Transmission Systems by Using its
Reduced Order Model

Model Reference Adaptive
Controller Design for Gearing
Transmission System

Tạp chí khoa học công nghệ các
trường đại học. Số 91, trang 12-17,
2012.

Tạp chí khoa học công nghệ các
trường đại học. Số 95, trang 1-5,
2013.

Nguyễn Doãn Phước, Lê
Thị Thu Hà

To eliminate the effect of backlash, shaft elasticity and
friction in control of tranmission system are
conventionally nonlinear estimators for their
compensations offen used. This paper proposes a new
design procedure of an adaptive and robust tracking
controller for gearing mechannical transmission
systems without using of such estimators and
compensators. The proposed controller is desinged by
using the third order model of gearing transmission
system. The asymptotic tracking behavior of the system
in the presence of all uncertainties caused by backlash,
friction or cogwheel elasticity is proved. The simulation
results are provided to illustrate the satisfactory
performance of the closed loop system.

Nguyễn Doãn Phước, Lê
Thị Thu Hà

This paper presents the design method of an adaptive
controller for gearing transmission systems to suppress
the inevitable effect of backlash, elasticity on shafts and
torsional torques in systems. The proposed adaptive
controller is designed based on principle of asymptotic
tracking to given desired reference model. The
asymptotic tracking behavior of the system in the
presence of all uncertainties caused by backlash,
friction or cogwheel elasticity is proved theoretically
and experimentally.
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2013

2013

Điều khiển PI thích nghi hệ truyền
động cơ khí qua bánh răng.

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi
theo mô hình mẫu cho hệ truyền
động qua bánh răng

Tạp chí nghiên cứu và khoa học công
nghệ quân sự, Số 25 (06), trang 2532, 2013.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ
ĐHTN, Số 12/2, trang 63-68, 2013.

Lê Thị Thu Hà, Nguyễn
Doãn Phước

Một trong những thách thức của bài toán điều khiển hệ
truyền động qua bánh răng nói chung là các thành phần
bất định luôn tồn tại trong hệ, bao gồm khe hở giữa các
bánh răng, độ đàn hồi vật liệu, moment tải và monent
ma sát trên trục. Biện pháp thường dùng để khắc phục
ảnh hưởng các thành phần đó là nhận dạng chúng, sau
đó điều khiển bù. Bài báo giới thiệu phương pháp điều
khiển không cần nhận dạng mà thay vào đó là sử dụng
bộ điều khiển PID thích nghi theo mô hình mẫu. Bộ
điều khiển thích nghi được xây dựng theo nguyên lý
điều khiển bám hàm truyền mẫu của đối tượng điều
khiển. Tính tiệm cận về 0 của sai lệch bám đã được bài
báo chứng minh về lý thuyết. Kết quả thí nghiệm tiến
hành trên thiết bị vật lý thực cũng đã xác nhận tính
chỉnh định thích nghi tốt của bộ điều khiển khi được áp
dụng vào thực tế.

Lê Thị Thu Hà, Trần Thị
Thanh Thảo

Bài báo trình bày phương pháp thiết kế bộ điều khiển
thích nghi theo mô hình mẫu cho hệ truyền động qua
bánh răng trên cơ sở sử dụng mô hình trạng thái của hệ.
Khả năng bám tiệm cận tốt theo mô hình mẫu của hệ có
chứa đầy đủ các thành phần bất định sinh ra từ hiệu ứng
khe hở, ma sát, độ dẻo bánh răng đã chứng minh cả về
lý thuyết và mô phỏng.
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2014

2014

Ổn định hóa theo hướng phát hiện
gốc

Mô hình hóa hệ truyền động qua
bánh răng

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học &
Công nghệ Quân sự, Số 4- 2014.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ
ĐHTN, Số 4, 2014.

Lê Thị Thu Hà, Nguyễn
Doãn Phước, Nguyễn
Quang Hùng

Bên cạnh điều khiển bền vững thì điều khiển thích nghi
là phương pháp có mặt hầu hết trong các bài toán điều
khiển. Mặc dù vậy, phổ các phương pháp điều khiển
thích nghi cho các dạng hệ phi tuyến khác nhau lại
không nhiều, chúng tập trung chủ yếu vào nguyên lý giả
định rõ kết hợp với kỹ thuật backstepping, do đó, chỉ
dùng được cho lớp hệ truyền ngược. Bài báo giới thiệu
một phương pháp thiết kế bộ điều khiển thích nghi áp
dụng được cho cả những hệ không ở dạng truyền
ngược. Phương pháp thiết kế này được xây dựng thông
qua việc xác định hàm điều khiển phát hiện gốc cho hệ.
Tính đúng đắn của phương pháp đã được bài báo chứng
minh chặt chẽ về lý thuyết.

Lê Thị Thu Hà

Bài toán nghiên cứu động lực học hệ truyền động qua
bánh răng trong các máy tổ hợp là một bài toán phức
tạp, nhưng không thể bỏ qua, vì nó quyết định đến chất
lượng điều khiển hệ truyền động sau này. Để có được
một chất lượng điều khiển cao, cần có một mô hình toán
mô tả động lực học hệ truyền động bánh răng đủ chính
xác. Mục đích của bài báo là xây dựng mô hình toán đủ
chính xác về cấu trúc cho hệ truyền động bánh răng cho
bài toán điều khiển. Mô hình toán của bài báo sẽ chứa
đựng trong nó đầy đủ các thành phần quyết định đặc
tính động học của hệ, bao gồm tính đàn hồi của vật liệu,
khe hở và ma sát. Kết quả mô phỏng đã khẳng định khả
năng ứng dụng tốt của mô hình vào điều khiển chất
lượng cao cho hệ truyền động qua bánh răng.
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Ứng dụng giải thuật di truyền cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại
PGS.TS Lại Khắc Lãi,
bài toán điều khiển tối ưu đa mục học Thái Nguyên, tập 86, số 10, năm
Đặng Ngọc Trung
tiêu
2011, trang 213-219.

Trong thực tế hiện nay hầu hết các bài toán điều
khiển trong các dây chuyền công nghệ là bài toán tối ưu
đa mục tiêu.Việc ứng dụng các giải thuật tính toán tiến
hóa hứa hẹn nhiều triển vọng. Bài báo này trình bày
một ứng dụng mới để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu
đó là dùng thuật toán giải thuật di truyền (GA-Genetic
Algorithm), nội dung bài báo cho thấy tính ưu việt của
giải thuật di truyền với quá trình tìm kiếm cực trị toàn
cục.

Điều khiển thích nghi có phối hợp Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại
PGS.TS Lại Khắc Lãi,
luật hiệu chỉnh bổ sung nhằm nâng học Thái Nguyên, tập 88, số 12, năm
Đặng Ngọc Trung
cao chất lượng hệ thống
2011, trang 175-181.

Các đối tượng có tham số thay đổi trong quá trình
làm việc như lò điện trở, lò hồ quang… thường rất khó
đạt được chất lượng mong muốn nếu chỉ sử dụng các bộ
điều khiển kinh điển thông thường. Bài báo này trình
bày một phương pháp sử dụng bộ điều khiển thích nghi
theo luật MIT có kết hợp khâu hiệu chỉnh bổ sung để
điều khiển chúng.

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại
Nghiên cứu động lực học và điều
học Thái Nguyên, tập 104, số 04, Đặng Ngọc Trung
khiển cho hệ thống Teleoperation
năm 2013, trang 121-126.

Trong lĩnh vực điều khiển từ xa việc thực thi chính xác
các tác vụ là điều cần thiết. Với mục đích đó, bài báo
này tập trung xem xét về điều khiển vị trí của hệ
Teleoperation gồm hệ thống Master (chủ động) và hệ
thống Slave (bị động) – Hệ SMSS. Ở đây có sử dụng
luật điều khiển PD kinh điển kết hợp với điều khiển lực
thụ động, đảm bảo được vị trí và lực tương tác giữa
robot Slave với môi trường đồng nhất với robot Master
khi có kể đến độ trễ trên kênh truyền thông. Kết quả bài
báo thông qua sự mô phỏng hệ thống trên Matlab cho
thấy tính ưu việt của phương pháp điều khiển được đề
xuất.
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Trong lĩnh vực điều khiển từ xa việc thực thi chính xác
các tác vụ là điều cần thiết. Với mục đích đó, bài báo
này tập trung xem xét về điều khiển vị trí của hệ
Teleoperation gồm hệ thống Master (chủ động) và hệ
thống Slave (bị động) – Hệ SMSS. Ở đây có sử dụng
Một phương pháp điều khiển vị trí Tạp chí Khoa học và công nghệ
Đặng Ngọc Trung, Nguyễn luật điều khiển PD kinh điển kết hợp với điều khiển lực
và lực tương tác với môi trường ĐHTN, Tập 120, số 06-2014, ISSN
Văn Trọng
thụ động, đảm bảo được vị trí và lực tương tác giữa
trong hệ Teleoperation
1859-2171, trang 171-176
robot Slave với môi trường đồng nhất với robot Master
khi có kể đến độ trễ trên kênh truyền thông. Kết quả bài
báo thông qua sự mô phỏng hệ thống trên Matlab cho
thấy tính ưu việt của phương pháp điều khiển được đề
xuất.
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