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M雲 Đ井U 

1. Tính c医p thi院t c栄aăđ隠 tài 

Trong sự phát triển kinh tế đất nước, thủy điện đóng vai trò 
vô cùng to lớn, là một cấu phần quan tr丑ng của ngành điện đảm bảo 

cung ứng điện cho hệ thống điện Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh 

sản lượng điện từ than, dầu mỏ… đang dần c衣n kiệt. Thủy điện 

chiếm khoảng 15-20% tổng sản lượng điện của thế giới và chiếm tới 

95% tổng sản lượng năng lượng tái t衣o. Và t衣i Vi ệt Nam, thủy điện 

hiện vẫn chiếm khoảng 35% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. 

Với vài trò Nhà máy Thủy điện cấp 2 thì Nhà máy Thủy điện 

Buôn Tua Srah phải có thời gian khởi động và dừng máy nhanh, tốc 

độ tăng/giảm tải nhanh để đáp ứng nhu cầu của hệ thống và hệ thống 

điều tốc Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah giữa vai trò chủ đ衣o để 

đáp ứng những yêu cầu.  

 Qúa trình điều chỉnh tốc độ của điều tốc Buôn Tua Srah 

trong quá trình khởi động đến đ衣t tốc độ đ鵜nh mức còn chậm, điều 

này kéo theo khả năng đáp ứng phụ tải của nhà máy b鵜 chậm đi, ảnh 

hưởng đến chất lượng của hệ thống và phát sinh sản lượng Qdu âm.  

 Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah tham gia th鵜 trường 

phát điện c衣nh tranh  nên phải đáp ứng được các yếu tố về thời gian 

cung cấp điện theo yêu cầu của tổ th鵜 trường điện A0 để từ đó đảm 

bảo được nhu cầu của hệ thống và tính kinh tế cho nhà máy. Từ các 

yếu tố trên ta thấy cần thiết phải nghiên cứu đưa ra cải tiến chất 

lượng điều khiển của Hệ thống  điều tốc trong quá trình khởi động tổ 

máy để hệ thống làm việc được tốt, nhanh va tin cậy hơn. 
2. M映c tiêu nghiên c泳u 

 Nâng cao khả năng đáp ứng tốc độ của hệ thống điều tốc 
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turbine phát điện. 

 Tìm ra phương pháp điều khiển tối ưu nhất, tính toán các 

khâu điều khiển để xây dựng mô hình điều khiển. 

 Xây dựng được mô hình điều khiển tối ưu và mô hình 
toán h丑c của hệ thống điều tốc nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah để 

áp dụng vào thực tiễn trong việc điều chỉnh tốc độ của Turbine - máy 

phát nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah. 

3. Đ嘘iăt逢嬰ng và ph衣m vi nghiên c泳u 

- Đối tượng nghiên cứu là hệ thống điều tốc (GOV) Turbine – 

máy phát trong nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah. 

- Ph衣m vi nghiên cứu: 

 Ph衣m vi nghiên cứu là điều khiển hệ thống điều tố Nhà 

máy Thủy điện Buôn Tua Srah sử dụng bộ điều khiển PID - FUZZY, 

chỉ thực hiện mô phỏng kết quả trên phần mềm Matlab Simulink, 

không thực hiện trên thiết b鵜 thực tế. 

 Nguyên cứu chuyên sâu lý thuyết điều khiển  PID – 

FUZZY. 

 Nghiên cứu và xây dựng mô hình điều khiển tối ưu cho 
bộ điều tốc Turbine của nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah 

4. Ph逢挨ngăphápănghiênăc泳u 

Để thực hiện nghiên cứu đề tài khoa h丑c này, thì cần phải kết 

hợp 2 phương pháp sau:  
- Nghiên cứu lý thuyết điều khiển  PID – FUZZY. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình toán h丑c điều tốc Nhà máy 

Thủy điện Buôn Tua Srah   

- Dựa trên các mô hình toán h丑c, nghiên cứu và áp dụng lý 

thuyết của hệ thống điều khiển PID – FUZZY. 
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- Sử dụng công cụ Matlab để mô phỏng, đánh giá và rút ra kết 

luận. 

5. B嘘 c映c lu壱n vĕn 

Luận văn được chia làm 05 chương với các nội dung chính của 

mỗi chương như sau: 
Ch逢挨ngă1:ăT鰻ng quan v隠 nhà máy th栄yăđi羽n Buôn Tua 

Srah và h羽 th嘘ngăđi隠u t嘘c nhà máy th栄yăđi羽n Buôn Tua Srah; 

- 1.1 Tổng quan về nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah; 

- 1.2 Tổng quan về hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện 

Buôn Tua Srah. 

- 1.3 Các công trình nghuyên cứu công bố 

- 1.4 Kết Luận chương 1 

Ch逢挨ngă 2:ă Xơyă d詠ngă đ逢嬰c mô hình toán h丑c c栄a h羽 

th嘘ngăđi隠u t嘘c nhà máy Th栄yăđi羽n Buôn Tua Srah  

- 2.1 Mô hình hóa cơ khí điều khiển  

- 2.3 Mô hình hóa Turbine thủy lực 

- 2.4 Mô hình hóa hệ thống turbine – máy phát 

- 2.5 Tổng hợp 

- 2.6 Kết Luận chương 2 

Ch逢挨ngă3:ăT鰻ng quan v隠 Lý thuy院tăđi隠u khi吋n M運  

- 3.1 Giới thiệu chung 

- 3.2 Xây dựng mô hình mờ cho đối tượng 

- 3.3 Tổng hợp bộ điều khiển mờ 

- 3.4 Kết luận chương 3 

Ch逢挨ngă4:ăThi院t k院 b瓜 đi隠u khi吋n PID - FUZZY. 

- 4.1 Nguyên tắc chuyển đổi PID thành PID - FUZZY 

và các tập mờ tương ứng. 



4 
 

- 4.2 Xây dựng luật điều khiển. 

- 4.3. Kết Luận Chương 4 

Ch逢挨ngă5.ăMô ph臼ng 

- 5.1. Xác đ鵜nh thông số mô phỏng  

- 5.2 Thông số mô phỏng 

- 5.2.Sơ đồ mô phỏng  

- 5.4.Kết Luận Chương 5 

 Ch逢挨ngă1ă- T蔚NG QUANG NHÀ MÁY TH 曳YăĐI烏N BUÔN 

TUA SRAH VÀ H 烏 TH渦NGăĐI陰U T渦C NHÀ MÁY TH 曳Y 

ĐI烏N BUÔN TUA SRAH 

1.1 T鰻ng Quang nhà máy th栄yăđi羽n Buôn Tua Srah  

 Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah là một công trình nằm 

trong quy ho衣ch các nhà máy thủy điện bậc thang trên sông 

Srêpôk,  được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 11 năm 
2004, nằm trên dòng sông Krông Nô (Một nhánh của sông 

Srêpôk) thuộc đ鵜a phận xã Nam Ka huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk 

và xã Quảng Phú, huyện Krông Nô của tỉnh Đắk Nông.

 Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah gồm 2 tổ máy với 

tổng công suất lắp máy 86MW. Nhiệm vụ chính của công trình 

là cung cấp điện lượng trung bình hàng năm 358,5 triệu kWh 

điện thông qua 2 đường dây 220kV Buôn Tua Srah - Đắk Nông 

và Buôn Tua Srah - Buôn Kuôp. 

1.1.1 Các công trình thủy công và tuyến năng lượng  

1.1.1.1   ưu v c  h  ch a  đập ch nh 

1.1.1.2 Các thiết bị cơ điện tại nhà máy và trạm phân phối 220kV 

1.2 T鰻ng quan v隠 đi隠u t嘘c nhà máy th栄yăđi羽n Buôn Tua Srah: 

1.1.1 Chức năng: 
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- Giữ tốc độ ổn đ鵜nh của tổ máy và điều chỉnh tốc độ của tổ  

máy trong quá trình khởi động và dừng máy và trong quá trình mang 

tải. 

- Chuyển đổi các tín hiệu điều khiển điện sang các tín hiệu  

thủy lực để có thể điều khiển xy lanh thủy lực để đóng mở cánh 

hướng cho tổ máy.  

- Điều khiển và điều chỉnh tốc độ của tổ máy theo các chế  

độ vận hành. 

- Tự động khởi động tổ máy, vận hành trong điều kiện  

không tải, có tải theo trình tự vận hành.  

- Dừng máy bình thường và dừng khẩn cấp khi có sự cố. 

1.1.2 Thông số: 

Hệ thống điều tốc: 

- Hãng chế t衣o    : DEC, CHINA. 

- Lo衣i     : HGS-H21-50-140 

- Độ nh衣y điều chỉnh tốc độ  : 0,02% 

- Dãi chết của tốc độ tổ máy    : ≤ 0,02% 

- Độ chính xác điều chỉnh tốc độ  : 0,1% 

- Độ chính xác điều chỉnh công suất : 0,1% 

- Độ chính xác điều chỉnh cánh hướng  : 0,1% 

- Độ chính xác phản hồi servomotor : 0,1% 

- Thời gian chết của servomotor  : Tq < 0,2 s 

- Độ chính xác cảm biến tốc độ  : 0,02% 

- Độ lợi khâu tỷ lệ    : 0- 20 

- Độ lợi khâu tích phân  : 0-10 l/s 

- Độ lợi khâu vi phân    : 0-5 s 

1.1.3 Cấu hình phần cứng cho bộ chuyển đổi 
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1.1.4 Quá trình ki ểm tra và chuyển đổi các trạng thái làm việc 

hệ thống điều tốc 

1.1.5 Nguyên lý làm việc : 

1.1.5.1  Sơ đ  khối của hệ thống điều tốc: 

 
Hình 1.6 cấu trúc hệ thống điều tốc 

1.1.6 Chế độ vận hành 

Bộ điều chỉnh của hệ thống điều tốc làm việc theo quy luật 

PID song song. Với 3 chế độ làm việc: 

1.1.6.1 Điều khiển độ mở: 

1.1.6.2 Điều khiển theo công suất. 

1.1.6.3 Điều khiển theo chế độ điều tần. 

1.1.7 Đặc tính khởi động: 

- Tốc độ thực của tổ máy sau khi có lệnh khởi động sẽ 

tăng lên, cho đến khi có tín hiệu tốc độ vào bộ PID (điểm RATE#1) 

thì bộ PID sẽ bắt đầu điều khiển tốc độ của tuabin với độ gia tăng tốc 

độ là 4% tốc độ đ鵜nh mức mỗi giây. 
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- Bộ PID sẽ tiếp tục điều khiển tốc độ tăng đến điểm đặt  

tốc độ RATE#2 (ở 85% tốc độ đ鵜nh mức) t衣i điểm này hệ thống sẽ 

làm việc với độ gia tăng tốc độ là 2% tốc độ đ鵜nh mức mổi giây. 

Tương tự như thế t衣i điểm đặt tốc độ RATE#3 (ở 95% tốc độ đ鵜nh 

mức) t衣i điểm này hệ thống sẽ làm việc với độ gia tăng tốc độ là 1% 

tốc độ đ鵜nh mức mổi giây. Độ gia tăng tốc độ sẽ được dừng tăng khi 

đ衣t đến điểm đặt “SNL”(ở 100.5% tốc độ đ鵜nh mức)và trình tự khởi 

động tự động tổ máy hoàn thành. 

 
Hình 1.7: đường khởi động tốc độ Governor 

1.3 Các công trình nghiên c泳u công b嘘 

1.3.1 Bài báo trong nước 

1.3.2 Bài báo nước ngoài 

1.3.3 Kết Luận: 

1.4 K院t lu壱năch逢挨ngă1: 
Chương 1 đã giới thiệu tổng quan khái quát về hệ thống điều 

tốc turbine nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, cùng với các chức 

năng nhiệm vụ, các đặc tính của hệ thống điều tốc nhà máy để từ đó 
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nói lên vì sao cần phải điều chỉnh tốc độ của hệ thống turbine thủy 

điện trong nhà máy điện. 

Qua đó cũng chỉ ra các hướng nghiên cứu mới áp dụng các 

thuật toán điều khiển hiện đ衣i để phát triển áp dụng vào các bộ điều 

tốc turbine thủy lực hiện nay nhằm khắc phục những nhược điểm của 

bộ điều khiển PID. 

Ch逢挨ngă2ăMÔ HÌNH TOÁN H 窺C C曳A H烏 TH渦NG DI陰U 

T渦C TURBINE TH 曳Y DI烏N 

2.1. Mô hình hóa h羽 th嘘ngăc挨ăkhíăđi隠u khi吋n [12][13]: 

Để xây dựng mô hình hệ thống cơ khí điều khiển ta dựa vào 

hệ thống cơ khí điều khiển thủy lực cơ bản như hình 2.3 

 
Hình 2.3 Sơ đ  nguyên lý của cụm van servo 

Từ Hình 2.3 ta có mối quan hệ đầu vào và ra khâu servo : 

 
�      (     )   �岫     岻  (2.3) 

 Vậy mô hình của servo cánh hướng :  
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Hình 2.6: Sơ đ  cấu trúc hàm truyền rút gọn của cụm van 

servormotor cơ điện 

2.2. Mô hình hóa turbine th栄y l詠c[12] 

Ta xét turbine thủy lực cở bản thỏa các điều khiện sau: 

- Sức cản thủy lực là không đáng kể. 
- Đường ống áp lực là không đàn hồi và nước trong đường ống 

là không nén được. 
- Vận tốc của nước thay đổi trực tiếp thông qua độ mở của 

cánh hướng với căn bậc 2 của cột nước trước cánh hướng. 
- Công suất ra của turbine là tỷ lệ với cột nước và lưu lượng 

nước. 

Hàm truyền đ衣t của turbine không lý tưởng Trong hệ thống 

turbine thủy điện, sự thay đổi của moment cơ (Δ��) và lưu lượng 

qua turbine (ΔU) phụ thuộc vào sự thay đổi của độ mở cánh hướng 

(ΔG), sự thay đổi của tốc độ (Δω) và sự thay đổi của cột nước (ΔH). 

Do đó ta có thể biễu diễn các mối quan hệ của các sự thay đổi trên 

qua phương trình sau:   ̅   ̅       岾             峇            (2.32) 

Đối với turbin lý tưởng  a11=0.5, a12=1.0, a21=1.5, a13=1.0 
 

Từ biểu thức (2.32) biểu diễn mô hình của turbine: 
 
   ̅      岾             峇            

  ̅  
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 2H  K  
⍵̅r 

∑ �� 

�� 

 
 
 
 

Hình 2.8: Mô hình của turbine 
2.3 Mô hình hóa h羽 th嘘ng máy phát ậ t違i [12] 

Các phương trình cơ khí của máy quay hầu hết được xây 
dựng dựa trên các phương trình của quán tính quay.  

   �     �   �  (2.34) 

Thông thường thì có thêm thành phần mô men xoắn không 
tính cho Te nên:  ̅�   ̅�  2           r̅̅ ̅̅ ̅      (2.38) 

Mối quan hệ của moment T và công suất P: �      

Vậy ta có : 

  ��   ��  2   �        r̅̅ ̅̅ ̅ (2.39) 

Đối với hệ cơ turbine máy phát thì khi hệ làm việc chuyển 
động của hệ dao động rất nhỏ, vì vậy biểu thức (2.4.3) được viết l衣i: 

 
 ̅ ��  ��   岫2      岻 (2.41) 

Vậy ta có mô hình của turbine – máy phát: 
 

 

 
 
 

Hình 2.9: Mô hình của turbine ậ máy phát 
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2.4 T鰻ng h嬰p mô hình h羽 th嘘ngăđi隠u t嘘c: 

Từ mô hình của turbine với cột nước không đàn hồi, Mô 

hình hóa của hệ thống điều khiển thủy lực và Mô hình hóa hệ thống 

turbine– máy phát, ta đưa ra mô hình tổng quát về đối tượng nghiên 

cứu hệ thống turbine thủy điện như hình 2.10 dưới 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2.10: Mô hình phi tuyến hệ thống điều tốc turbine thủy điện 

2.5 K院t lu壱năch逢挨ngă2 

Chương này mô tả đặc điểm và phân tích quá trình làm việc 

của các phần tử trong có liên hệ đến hệ thống điều tốc turbine thủy 

lực trong nhà máy thủy điện để đưa ra các biểu thức toán h丑c. Từ đó 
xây dựng được mô hình hàm truyền đ衣t của turbine lý tưởng và mô 

hình hàm truyền đ衣t của một turbine không lý tưởng. Dựa vào thực tế 

t衣i nhà máy thủy điên Buôn Tua Srah đã đưa ra mô hình của hệ 

thống turbine thủy lực có d衣ng là cột nước không đàn hồi với đường 

ống áp lực đơn cung cấp cho turbine. Qua đó ta xây dựng mô hình 

toán h丑c đầy đủ của hệ thống điều tốc turbine thủy lực trong nhà 

máy. Và đưa ra sơ đồ mô hình của hệ thống điều tốc turbine thủy 

điện để phục vụ cho việc nghiên cứu và thiết kết bộ điều khiển PID 

FUZZY. 

 

 2H  K  

⍵r 
∑ 

�� 

�� 
     岾             峇            

    G   �        �   � � 
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Ch逢挨ngă3:ăC愛ăS雲 LÝ THUY 蔭TăĐI陰U KHI 韻N M云 

3.1 Gi噂i thi 羽u chung[8][14] 

Logic mờ (Fuzzy logic) là dựa trên thông tin không được đầy  

đủ hoặc không chính xác, con người suy luận đưa ra cách xử lý và 

điều khiển chính xác hệ thống phức t衣p hoặc là đối tượng mà trước 

đây chưa giải quyết được. 

3.1.1 Định nghĩa tập mờ  

3.1.2 Một vài dạng hàm liên thuộc thường được sử dụng 

3.2 Xây d詠ng mô hình m運 choăđ嘘iăt逢嬰ng[8][14] 

3.2.1. Mô hình mờ Mamdami 

Sơ đồ khối của bộ điều khiển gồm có 4 khối:  

 

Hình 3.1 Sơ đồ khối chức năng các bộ điều khiển mờ 

3.2.1.1. Khâu mờ hóa:. 

a. Mờ hóa đơn v鵜 (Singleton fuzzifier). 

b. Mờ hóa Gaus (Gaussian Fuzzifier).  

c. Mờ hóa hình tam giác (Triangular Fuzzifier).  

3.2.1.2. Khâu th c hiện luật hợp thành: 

 Khâu thực hiện luật hợp thành gồm hai khối đó là khối luật 

mờ và khối hợp thành 

3.2.1.3. Khâu giải mờ: 
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giải mờ là quá trình xác đ鵜nh một giá tr鵜 rõ đầu ra theo hàm 

liên thuộc hợp thành đã tìm được từ các luật hợp thành và điều kiện 

đầu vào.  

3.2.1.4. Tối ưu hóa hệ thống:  

3.2.2. Mô hình mờ Sugeno: 

3.2.3. So sánh hai loại mô hình 

3.3. T鰻ng h嬰p b瓜 đi隠u khi吋n m運 

3.3.1. Cấu trúc của bộ điều khển mờ: 

3.3.2. Nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ 

3.3.3. Các bước thực hiện khi xây dựng bộ điều khiển mờ 

3.4. K院t lu壱n 

Như vậy việc áp dụng kỹ thuật mờ đã cho ra đời các bộ điều 

khiển với những tính chất khá hoàn hảo và t衣o ra một khả năng mới 

trong kỹ thuật điều khiển tự động, đó là điều khiển các đối tượng 

phức t衣p. Một điều rất lý thú là các bộ điều khiển mờ cho phép lặp 

l衣i các tính chất của các bộ điều khiển kinh điển. 

 
Ch逢挨ngă4:ăTHI蔭T K蔭 B浦 ĐI陰U KHI 韻N PID ậ FUZZY 

4.1 Nguyên t逸c chuy吋năđ鰻i PID thành PID - FUZZY và các t壱p 
m運 t逢挨ngă泳ng. 

Cấu trúc của bộ điều khiển PID 

)()()()()(
0

te
dt

d
KddtteKitKpetMVtu

t    (4.1) 

 
trong đó Ti=Kp/Ki, Td=Kd/Kp. 

Hệ thống Fuzzy chuyển đổi các thông số của PID vào thời 

gian thực, hệ thống Fuzzy là cấu trúc từ nguyên tắc IF-THEN vì vậy 

phải ch丑n các thông PID sao cho phù hợp với nguyên tắc này 
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Để hộ trợ cho vấn đề này chúng ta phải xác đ鵜nh dãy 

(Kpmin, Kpmax)∈ R và (Kdmin, Kdmax)∈ R, vì vậy Kp ∈ (Kpmin, 

Kpmax) và Kd ∈ (Kdmin, Kdmax). Để thuận tiện, Kp và Kd được 

bình thường hóa với khoảng từ 0 đến 1 bằng cách chuyển đổi tuyến 

tính sau đây: 

minmax

min

KpKp

KpKp
Kpp 

  minmin)max( KpKpKpKppKp  (4.3)   

minmax

min

KdKd

KdKd
Kdp 

  minmin)max( KdKdKdKdpKd      (4.4)    

 ]3,1[
Td

Ti , trong đó Ti=Kp/Ki, Td=Kd/Kp 
Kd

Kp
Ki

.

2

       (4.5) 

)()(
.

)()()(
0

2

te
dt

d
Kddtte

Kd

Kp
tKpetMVtu

t  
 

(4.6) 

Ta ch丑n cài đặt 7 fuzzy như hình dưới, mỗi e và edot có 7 

mức  vì vậy luật điều khiển fuzzy bao gồm 49 luật điều khiển:  

 

 

 

 

 
Hình 4.2 Mối liên hện giữa các mức của e và edot 

      e   ={âm nhiều, âm vừa , âm ít, bằng 0, dương ít, dương vừa, 

dương nhiều} 

  ={AN, AV, AT, TT, DT, DV, DN} 

 edot   ={âm nhiều, âm vừa , âm ít, bằng 0, dương ít, dương 
vừa, dương nhiều} 

  ={AV, AT, TT, DT, DV, DN} 

AN AV AT ZO DT PM DN 

   0    

 

e hay edot 
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Để đơn giản hóa ta cài đặt C, D có 2 biến: Big, Small. vây 

Kpp, kdp ={ LON, NHO } 
 

 

 

Hình 4.3 Mối liên hện giữa các mức của Kpp và Kdp 
 E có 4 mức: 2, 3,4,5 tương ứng α là 2, 3, 4, 5. 

 

 

 

 

Hình 4.4 Mối liên hện giữa các mức của α  
4.2 Xây d詠ng lu壱tăđi隠u khi吋n: 

Ta xét hình sau: 

 
Hình 4.5 Tín hiệu đầu ra của PID 

 T衣i a1 ta cần luật điều khiển m衣nh để thời gian lên nhanh 

nhất, do vậy ch丑n: Kpp lớn, Kdp nhỏ và α nhỏ. 

 T衣i b1 ta tránh v丑t lố lớn nên ch丑n: Kpp nhỏ, Kdp lớn, α lớn. 

 Lân cận c1 với d1 giống như lân cận a1 với b1.     

Tương tự như vậy ta có 49 nguyên tắc điều khiển: 

Luật chỉnh đ鵜nh Kpp: 

thời gian 

Tín hiệu ra 

b1 

c1 

d1 

a2 
b2 

a1 

đặt 

 

NHO LON 

0 Kpp hay Kdp 

 

1 
M5 

α 

M4 M3 M2 
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Kpp 
edot 

AN AV AT TT DT DV DN 

e 

AN LON LON LON LON LON LON LON 

AV NHO LON LON LON LON LON NHO 

AT NHO NHO LON LON LON NHO NHO 

TT NHO NHO NHO LON NHO NHO NHO 

DT NHO NHO LON LON LON NHO NHO 

DV NHO LON LON LON LON LON NHO 

AN LON LON LON LON LON LON LON 

Luật chỉnh đ鵜nh Kdp: 

Kdp 
edot 

AN AV AT TT DT DV DN 

e 

AN NHO NHO NHO NHO NHO NHO NHO 

AV LON LON NHO NHO NHO LON LON 

AT LON LON LON NHO LON LON LON 

TT LON LON LON LON LON LON LON 

DT LON LON LON NHO LON LON LON 

DV LON LON NHO NHO NHO LON LON 

DN NHO NHO NHO NHO NHO NHO NHO 

Luật chỉnh đ鵜nh α: 

α 
edot 

AN AV AT TT DT DV DN 

e 

AN 2 2 2 2 2 2 2 

AV 3 3 2 2 2 3 3 

AT 4 3 3 2 3 3 4 
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TT 5 4 3 3 3 4 5 

DT 4 3 3 2 3 3 4 

DV 3 3 2 2 2 3 3 
DN 2 2 2 2 2 2 2 

4.3 K院t Lu壱năCh逢挨ng: 

Trong chương này tác giả đã đưa ra chỉ tiêu chất lượng và cách 

thức chuyển đổi bộ  điều khiển PID qua mờ hóa từ đó tiến hành thiết 

kế bộ điều khiển PID-FUZZY. Với kết quả nhận được là bộ điều 

khiển tìm được thỏa mãn các chỉ tiêu đề ra. 

 

Ch逢挨ngă5ăăMÔ PH碓NG 
5.1ăXácăđ鵜nh thông s嘘 mô ph臼ng : 

Hàm truyền đ衣t của đối tượng: 

  岫 岻     2          2     22              22                  2  

Theo tiêu chuân Routh, ta xác đ鵜nh được Kth= Ku= 4.34 

 

Hình 5.2: Sơ đồ mô phỏng hàm truyền hệ kín 

Kết quả ta có đồ th鵜 Scope: 
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Hình 5.3 Kết quả mô phỏng thể hiện trong Scope 

Từ hình 5.3 trên ta xác đ鵜nh Tth= Tu= 12.2 

Với K th=4.34, Tth= 12.2 các tham số PID được xác đ鵜nh như sau: K     K            2   

        2         2  

              

5.2 Thông s嘘 mô ph臼ng: 

 Lấy từ file mô phỏng điều tốc: thongsomophongdieutoc.m 

trình bày t衣i phục lục. 

5.3 S挨ăđ欝 mô ph臼ng: 

5.3.1 Bộ điều khiển PID- FUZZY:  
Gồm bộ điều khiển PID-FUZZY, van tỷ lệ, servo cán hướng,  

turbine-máy phát và các giá tr鵜 đặt cột nước, tốc độ. 
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Hình 5.4: Sơ đồ tổng quang của hệ thống điêu tốc với bộ điều khiển 

PID-FUZZY 

 Bộ điều khiển PID-FUZZY : 

 
Hình 5.6 : Bộ điều khiển PID-FUZZY  

 Mô hình điều tốc turbine thủy điện BTS : 

 
Hình 5.7 : Mô hình điều tốc turbine thủy điện 
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5.3.2 Bộ điều khiển PID ZIEGLER-NICHOLS 
5.3.3 Bộ điều khiển PID Dùng thông số PID Nhà máy Buôn Tua 
Srah:  
5.3.4 Tổng hợp các bộ điều khiển:  

 Gồm các bộ điều khiển điều tốc: PID – FUZZY, PID 
ZIEGLER – NICHOLS Và bộ điều khiển PID dùng thông số nhà 
máy Buôn Tua Srah. 

 
Hình 5.12: Tổng hợp các bộ điều khiển điêu tốc  



21 
 

5.3.5 Kết Qủa mô phỏng: 
 Tổng hợp kết quá điều khiển: 

 
Hình 5.16: Kết quả mô phỏng Tổng hợp các bộ điều khiển với Hmax  

 
Hình 5.17: Kết quả mô phỏng tốc độ các bộ điều khiển với Hmax 

được phóng to t衣i các điểm xác lập 
 Tổng hợp kết quá điều khiển: Với cột nước Hmin 
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Hình 5.18: Kết quả mô phỏng tốc độ các bộ điều khiển với Hmin 

 

 
Hình 5.19: Kết quả mô phỏng tốc độ các bộ điều khiển với Hmin 

được phóng to t衣i các điểm xác lập 
 

 Hình khởi động  của nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah: 
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Hình 5.20:  Tốc độ khởi động của nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah 

Từ hình trên ta thấy : 

- Theo hình 5.20 khởi động nhà máy thủy điện Buôn Tua  

Srah ta thấy tốc độ khởi động nhà máy không b鵜 v丑t lố, thời gian xác 

lập là 34s của điều tốc nhà máy Buôn Tua Srah, giá tr鵜 xác lập 150 ± 

0.21 

- Theo hình 5.16 đến 5.19 : 

+  Bộ điều khiển PID – FUZZY khi khởi động tốc độ  

không b鵜 v丑t lố với tất cả giá tr鵜 cột nước, đ衣t tr衣ng thái xác lập 

lúc18,5 giây với cột nước Hmin và 21 giây với cột nước Hmax 

+ Bộ điều khiên PID ZIEGLER-NICHOLS b鵜 v丑t lố, tốc  

độ đ衣t cao nhất là 189.5 vòng/phút với cột nước Hmax, v丑t lố 26,3%, 

đ衣t tr衣ng thái xác lập lúc 23.5 giây với cột nước Hmin và 24 giây với 

cột nước Hmax 

+ Bộ điều khiên PID lấy thống số PID nhà máy tốc độ 

cao nhất 235 vong/phút ứng với cột nước Hmax, b鵜 v丑t lố 56%,. đ衣t 

tr衣ng thái xác lập lúc 60.5 giây với cột nước Hmin và 61 giây với cột 

nước Hmax. 

Vậy bộ điều bộ điều khiển PID – FUZZY là khả thi nhất đáp 
ứng được thời gian khởi động nhanh nhất, không b鵜 v丑t lố. 
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5.4 K院t Lu壱năCh逢挨ng 
Trong chương này tác giả đã  mô phỏng các bộ điều khiển và 

đưa ra kết quả so sánh  đánh giá các bộ điều khiển từ đó đưa ra được 
đánh giá bộ điều  khiển PID – FUZZY là khả thi nhất đáp ứng được 
thời gian khởi động nhanh nhất, không b鵜 v丑t lố. 

K蔭T LU一N VÀ KI 蔭N NGH卯 

K蔭T LU一N 

Với mục tiêu ban đầu của bộ thiết kế PID - FUZZY để cải 

thiện quá trình khởi động nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah với sự 

thay đổi của tham số mực nước hồ, từ kết quả của bộ điều khiển ta 

thấy rằng, đáp ứng của bộ điều khiển PID - FUZZY thỏa mãn tiêu 

chuẩn thiết kế đề ra và có kết quả tốt hơn bộ điều khiển PID trong 

quá trình khởi động tổ máy. 

KI 蔭N NGH卯 

Vấn đề nghiên cứu đối tượng GOV của nhà máy, tác giả chỉ 

xét tới quá trình khởi động và so sánh kết quả của bộ điều khiển PID 

– FUZZY với bộ điều khiển PID và các chỉ tiêu khởi động của nhà 

máy. Để có cái nhìn đầy đủ hơn về GOV cần phải khảo sát các quá 

trình làm việc của hệ thống GOV ở chế độ mang tải. Tuy nhiên do 

thời gian ngắn bên c衣nh đó khối lượng công việc của luận văn tốt 

nghiệp nhiều, cho nên tác giả không đi khảo sát và mô phỏng đầy đủ 

các chế độ của bộ điều tốc. 

Chính vì lý do trên, tác giả có kiến ngh鵜 về hướng nghiên cứu 

và phát triển đề tài cho những h丑c viên muốn tìm hiểu về hệ thống 

GOV bằng bộ điều khiển PID - FUZZY là nghiên cứu về quá trình 

hệ thống GOV làm việc ở chế mang tải. 
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