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Mục tiêu của luận án 

Nghiên cứu các giải thuật điều chế sóng mang và đặc điểm của giảm tổn 

hao do sự chuyển mạch trong nghịch lưu đa bậc, sự phát sinh điện áp common 

mode từ sự chuyển mạch của các thuật toán điều chế. Từ đó đề xuất các giải thuật 

tối ưu để giảm tổn hao do chuyển mạch trong mạch nghịch lưu, đáp ứng nhu cầu 

tiết kiệm năng lượng trong tình hình hiện nay và đảm bảo khống chế các phát sinh 

không mong muốn như sự tăng độ méo hài tổng (THD), biên độ điện áp common 

mode ... 

Nội dung và phạm vi nghiên cứu  

Về lý thuyết, đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu các giải thuật nghịch lưu nhằm 

thực hiện khả năng giảm tổn hao do sự chuyển mạch, triệt tiêu điện áp common 

mode… trong nghịch lưu đa bậc. Từ các nghiên cứu trên luận án đề xuất thuật toán 

điều khiển tối ưu giảm tổn hao do sự chuyển mạch, cực tiểu sai biệt điện áp điều 

khiển… Các giải thuật đề xuất sẽ được kiểm nghiệm, đánh giá trên mô hình vật lý 

thực nghiệm và được so sánh với các giải thuật chuẩn để có các kết luận khoa học 

và chính xác. 

Đề tài xây dựng mô hình thí nghiệm là mạch nghịch lưu đa bậc, với công 

suất 6,6 kW, dùng làm cơ sở để thử nghiệm các thuật toán điều khiển khác nhau 

cũng như để kiểm chứng một số đặc tính về giảm tổn hao do chuyển mạch. 

Khái niệm “tối ưu” trong luận án được giới hạn ở việc xây dựng bài toán 

lựa chọn tối ưu chế độ điều chế trên cơ sở mô phỏng và thực nghiệm kết quả điều 

chế. 

Nội dung chính của luận văn được trình bày ở chương 4, 5, 6. Các giải thuật 

điều chế trong nghịch lưu đa bậc được đề xuất gồm các giải thuật tối ưu hóa giảm 

tổn hao do sự chuyển mạch và sai biệt điện áp điều khiển là cực tiểu (chương 4), 

các giải thuật tối ưu triệt tiêu điện áp common mode, giảm tổn hao do chuyển 
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mạch và sai số điện áp điều khiển là cực tiểu (chương 5) và giải thuật phối hợp tối 

ưu hóa giảm tổn hao do sự chuyển mạch và điều chỉnh được sai biệt của điện áp 

điều khiển (chương 6). Các giải thuật được trình bày với các cấu trúc: nguyên lý 

giải thuật, lưu đồ giải thuật, các kết quả mô phỏng và thực nghiệm, phân tích và 

đánh giá giải thuật. 

Phương pháp nghiên cứu  

 Sử dụng phương pháp nghiên cứu tham khảo tài liệu, tính toán lý thuyết, 

kết hợp mô phỏng và thực nghiệm.  

 Xử  lý  thống  kê  với  sự  hỗ  trợ  của  phần mềm Microsoft Excel.  

 Mô phỏng bằng phần mềm chuyên dụng PSIM6.0, Matlab R11.  

 Lập trình điều khiển trên phần mềm chuyên dụng Code Composer Studio 

với vi mạch TMS320F2812 của tập đoàn Texas Instruments và được 

kiểm chứng bằng thực tế.   

 Các thực nghiệm thực tế được thực hiện trên mô hình thực với các thiết bị 

đo hiện đại, chính xác của hãng Tektronic. 

Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án 

1. Trên cơ sở giải thuật điều chế sóng mang, luận án đã tiến hành nghiên 

cứu, tổng hợp và đưa ra những nhận định đánh giá về tối ưu hóa trong 

việc giảm tổn hao do chuyển mạch, triệt tiêu điện áp common mode, 

khống chế sai biệt điện áp điều khiển trong mạch nghịch lưu đa bậc.  

2. Đề xuất sáu giải thuật điều chế sóng mang với các hàm tối ưu hóa giảm 

tổn hao do chuyển mạch trong nghịch lưu đa bậc, đồng thời khống chế sai 

biệt điện áp điều khiển và triệt tiêu điện áp common mode. 

3. Thiết kế chế tạo mô hình thực nghiệm có thể được ứng dụng cho các 

nghiên cứu về nghịch lưu.  
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Ý nghĩa thực tiễn  

1. Xác định được các giải thuật điều chế sóng mang với các hàm tối ưu giảm 

tổn hao do sự chuyển mạch, tối ưu triệt tiêu điện áp common mode, cực 

tiểu sai số điện áp điều khiển…trong mạch nghịch lưu đa bậc. Kết quả 

nghiên cứu là cơ sở khoa học để giải quyết vấn đề tối ưu hoá trong mạch 

nghịch lưu đa bậc thực tế. 

2. Xây dựng được mô hình nghịch lưu đa bậc tối đa có thể triển khai đến 31 

bậc kiểu lai (HyBrid) và có khả năng chuyển sang các cấu hình nghịch 

lưu với số bậc thấp hơn để thực hiện các thực nghiệm theo các yêu cầu 

khác. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGHỊCH LƯU ĐA BẬC 

1.1 Mạch nghịch lưu 2 bậc 

Mạch nghịch lưu 2 bậc là cơ sở để xây dụng mạch nghịch lưu đa bậc. Mạch 

nghịch lưu 2 bậc có 2 cấu hình chính là mạch nghịch lưu 3 pha 2 bậc và mạch 

nghịch lưu 1 pha cầu H (hình 1.1 a, b). 

 
Hình 1.1 Mạch nghịch lưu 3 pha 2 bậc (a) và 1 pha cầu H (b) 

 

1.2 Nghịch lưu đa bậc kiểu diode kẹp  

Một cấu trúc nghịch lưu đa bậc kiểu kiểu diode kẹp n bậc chuẩn thì số tụ sử 

dụng sẽ là n-1 và số khóa công suất trên 1 pha là k=2.(n-1). Khi điện áp trên các tụ 
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là như nhau, tải là cân bằng, nếu gọi TSx là trạng thái các khóa công suất nhánh x 

thì TSx được định nghĩa: 
1

1

n

Sx Sxj

j

T T  

 

 
Hình 1.2 Mạch nghịch lưu kiểu diode kẹp n bậc 

 

Với n là số bậc mạch nghịch lưu, TSxj là trạng thái của khóa công suất thứ j 

trên pha x. Điện áp pha tâm nguồn DC được xác định: 
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Trong đó:  Uxg là điện áp pha – mass nguồn DC. 

udc điện áp nguồn DC cung cấp cho mạch. 

Từ điện áp pha tâm nguồn DC có thể xác định điện áp pha tải (phase - neutral Uxn) 

và điện áp dây (Uxy). Thành phần Uxg chứa hài bậc 3 còn hai thành phần điện áp 

pha Uxn và điện áp dây Uxy sẽ không có hài này. 

1.3 Nghịch lưu đa bậc kiểu cascade (cascade multilevel inverter) 

 
Hình 1.3 Cấu trúc nghịch lưu cascade 5 bậc 

Mạch nghịch lưu kiểu cascade sử dụng các nguồn một chiều riêng biệt nên rất 

thích hợp trong trường hợp sử dụng các nguồn một chiều có sẵn, ví dụ dưới dạng 

acquy, pin. Mỗi pha của nghịch lưu đa bậc kiểu cascade gồm nhiều bộ nghịch lưu 

cầu một pha ghép nối tiếp, các bộ nghịch lưu áp dạng cầu một pha này có các 

nguồn một chiều riêng. Tương tự nghịch lưu NPC, ta cũng xác định được các công 

thức tính điện áp pha tải (Uxn) và điện áp dây (Uxy) của bộ nghịch lưu cascade. 

1.4 Nghịch lưu đa bậc kiểu lai (Hybrid mutilevel inverter) 

Mạch nghịch lưu đa bậc lai là các mạch nghịch lưu có nhiều ưu thế khi công 

suất yêu cầu lớn, số bậc cao. Các dạng mạch nghịch lưu lai bao gồm: kiểu Cascade 

diode kẹp (Cascade diode-clamped inverters), kiểu cascade cầu H (Cascade 

multilevel H-bridge inverter). 

1.4.1. Nghịch lưu đa bậc kiểu cascade diode kẹp  

Nghịch lưu đa bậc kiểu cascade diode kẹp có cấu trúc bao gồm 2 bộ nghịch 

lưu chuẩn kiểu diode kẹp mắc ở 2 phía của tải 3 pha như trình bày tại hình (1.4).  
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Hình 1.4 Nghịch lưu đa bậc kiểu cascade diode kẹp 2/3 bậc 

Gọi:  n1, n2 là bậc của mạch nghịch lưu diode kẹp 1 và diode kẹp 2.  

UDC1, UDC2 là điện áp nguồn một chiều cung cấp cho mạch nghịch lưu 1 và 2. 

u1 và u2 là điện áp phân áp trên các tụ của nghịch lưu 1 và 2.  

Uxg1, Uxg2 là điện áp ra của mạch nghịch lưu NPC 1 và 2 so với mass của nó.  

TSxj.1 là trạng thái của khóa công suất thứ j pha x của mạch nghịch lưu1 (Sxj.1). 

TSxk.2 là trạng thái của khóa công suất thứ k pha x của mạch nghịch lưu 2 (Sxk.2). 

Thì có thể xác định Uxn theo 
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Số bậc nghịch lưu lớn nhất có thể đạt sẽ là n=n1.n2    

Số khóa công suất (k) cần sử dụng cho 1 pha  

1 2 1 22.( 1) 2.( 1)k k k n n  

Số khóa tiết kiệm được so với nghịch lưu đa bậc kiểu diode kẹp hay cascade 

chuẩn với cùng số bậc là 
1 2 1 22.( . 1) 2NPCk k k n n n n  
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1.4.2. Nghịch lưu đa bậc kiểu cascade cầu H  

Mạch nghịch lưu kiểu cascade cầu H (Cascade multilevel H-bridge inverter - 

CMH) gồm 2 mạch nghịch lưu kiểu cầu H kết nối theo hình thức mắc xâu chuỗi.  

 
Hình 1.5 Cấu trúc 1 pha mạch nghịch lưu CMH 5/3 

Điện áp pha – tâm nguồn một chiều (Uxg) được xác định từ   
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1.5 Kết luận chương 1 

 Mạch nghịch lưu đa bậc có thể sử dụng 2 cấu trúc là cấu trúc chuẩn (kiểu 

diode kẹp hoặc kiểu cascade) và cấu trúc lai (CDC hay CMH).  

 Cấu trúc chuẩn có ưu điểm đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán. Ngược lại, cấu 

trúc lai tuy cấu tạo phức tạp nhưng có nhiều ưu điểm về giảm linh kiện công suất 

(với cùng số bậc nghịch lưu) nên sẽ được áp dụng nhiều khi cần mạch nghịch lưu 

với số bậc lớn. 

 

CHƯƠNG 2. CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU CHẾ TRONG NGHỊCH LƯU ĐA BẬC 

2.1. Phương pháp điều chế độ rộng xung (sinPWM) 

Ưu điểm như sau: 
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 Đơn giản, dễ thực hiện. 

 Việc điều chỉnh điện áp và tần số ra chỉ thông qua điều chỉnh biên độ và 

tần số điện áp điều khiển đưa vào mạch điều chế Vx. 

Nhược điểm: 

 Điện áp common mode lớn. 

 Không tối ưu hóa giảm số lần chuyển mạch nên tổn hao lớn. 

 Chỉ số điều chế m giới hạn ở 0.866 

2.2. Phương pháp PWM cải biến ( SFO-PWM) 

Mỗi điện áp điều khiển (VxSFO) sẽ là điện áp điều khiển của phương pháp 

sinPWM và cộng thêm một thành phần điện áp gọi là điện áp offset (Voffset). Tức 

là: xSFO x offsetV V V . Hàm offset có thể là minimum common mode hay 

midimum common mode. Phương pháp này cho phép điều khiển tuyến tính lên 

đến chỉ số mmax =0.91.  

2.3. Phương pháp điều chế vectơ không gian 

 
a)      b) 

Hình 2.1 Mạch nghịch lưu NPC 3 bậc (a) và vector không gian của nó (b) 

Vector điện áp điều khiển sẽ được tính toán qua 3 vector cơ sở lân cận. Do đó, nội 

dung chính của phương pháp là tính thời gian ứng với các vector cơ sở 

s 1 1 2 2 3 3V.T =V.T +V .T +V .T . 
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Ưu điểm của giải thuật này là có thể chọn các vectơ không (redundant) một 

cách phù hợp để giảm tổn hao [2], [5]. Nhược điểm của giải thuật chính là việc xác 

định các giá trị Ti sẽ tốn nhiều thời gian và cực kỳ khó khăn khi các nguồn một 

chiều sử dụng khác nhau và không ổn định [20].  

2.4. Các nghiên cứu về giải thuật tối ưu trong nghịch lưu đa bậc 

Nghiên cứu tối ưu THD và tổn hao qua việc chọn tần số sáng mang phù hợp 

của các tác giả R.Seyezhai- L.Mathur [33], M. G. Hosseini Aghdam - S. H. Fathi - 

G. B. Gharehpetian [14][15], C. Rech- J. R. Pinheiro [4], C.Govindaraju- 

Dr.K.Baskaran [3], M. G. Hosseini Aghdam, S. H. Fathi, G. B. Gharehpetian 

Nghiên cứu giảm THD và tổn hao do chuyển mạch trên cơ sở thay thế cấu 

hình nghịch lưu chuẩn bằng nghịch lưu hybrid kiểu CMH sóng mang kiểu PD của 

các tác giả C.Govindaraju- Dr.K.Baskaran.  

Nghiên cứu giảm số vector biểu diễn của Rodríguez. Nghiên cứu này khá đơn 

giản, tuy nhiên nó có các mặt hạn chế là: 

- Không áp dụng cho tỷ số điều biên thấp vì hệ số méo dạng THD sẽ cao, vì thế 

phương pháp này áp dụng cho bộ nghịch lưu có số bậc cao và vùng tỷ số điều 

biên cao;  

- Có sai biệt khi chọn vector của bộ nghịch lưu gần nhất đối với vector chuẩn; 

- Dung lượng bảng truy xuất khá lớn và với mỗi bậc nghịch lưu sẽ có 1 bảng truy 

xuất khác nhau; 

- Không sử dụng tối ưu tổ hợp vector điện áp bộ nghịch lưu. 

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM 

Mô hình thực nghiệm được thiết kế nhằm mục đích thực nghiệm kiểm chứng 

các giải thuật đề xuất trong các chương tiếp theo. Mô hình thực nghiệm được thiết 

kế và thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Giải quyết được các yêu cầu thực nghiệm với các giải thuật đề xuất và có 

thể mở rộng cho các giải thuật khác. 
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 Có sự ổn định và chính xác cao; các số liệu thí nghiệm đáng tin cậy. 

 Có khả năng thay đổi cấu hình tùy theo các yêu cầu cụ thể và việc thay 

đổi cấu hình phải thực sự đơn giản, ít xảy ra sự cố. 

 Phù hợp với việc sản xuất và chế tạo trong nước. 

 Giá cả phù hợp. 

Cấu hình lựa chọn là hình nghịch lưu có bốn module cầu H trên mỗi pha.. 

 

Hình 3.1 Mô hình nghịch lưu sau khi hoàn thiện. 

Mô hình cho phép thực hiện các thí nghiệm về nghịch lưu đa bậc từ bậc 3 đến 

bậc 31. Dòng điện tải trên mỗi module cầu H của nghịch lưu đạt đến 28A. Thời 

gian chống trùng dẫn cho 2 IGBT liên hợp là 3.6us.  

CHƯƠNG 4: GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ TỐI ƯU GIẢM TỔN HAO DO SỰ 

CHUYỂN MẠCH VÀ CỰC TIỂU SAI SỐ VECTOR ĐIỀU KHIỂN 

4.1. Giải thuật một vector cực tiểu sai số vector điều khiển 

Nguyên lý của giải thuật là đưa điện áp điều khiển vx về các ngưỡng sóng mang 

trong cả chu kỳ sao cho sai biệt điện áp điều khiển là nhỏ nhất. Tức là điện áp điều 

khiển có giá trị luôn là bội nguyên của biên độ sóng mang .rx cv k A  với kЄN và 

minrx xv v . Vì .rx cv k A  với kЄN nên chỉ cần sử dụng một vector để biểu 

diễn điện áp điều khiển vrx trong chu kỳ sóng mang TS.  
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Gọi Hx và Lx là các điện áp ngưỡng trên và dưới gần vx nhất để so sánh của 

pha x 

x x

x

x

int(V ) if V <n-1
L =

int(V )-1 else

 ; 
x xH =L +1   

Trong đó, hàm int( )a  là hàm lấy phần nguyên của giá trị a. Đặt  

x x xξ =v -L     (x = a,b,c)   (4. 1)         

max a b c

mid a b c

min a b c

ξ =max(ξ ,ξ ,ξ )

ξ =mid(ξ ,ξ ,ξ )

ξ =min(ξ ,ξ ,ξ )

    (4. 2) 

1 maxK =1-ξ ; 2 max midK =ξ -ξ ; 3 mid minK =ξ -ξ ; 4 minK =ξ ; 14 1 4K =K +K   

Thì vectơ điện áp điều khiển sẽ nằm ở một trong ba vùng trên hình 4.1 tùy thuộc 

Kmax bằng K14, K2 hay K3 với 
max 14 2 3K =max(K ,K ,K )    (4. 3). 

 V3 

V2 

V1, V4 

[2,1,1]T 

[1,0,0]T [2,0,0]T 

[2,1,0]T 

Kmax=K3 

Kmax=K2 Kmax=K14 

Vx 

V3 

V2 

V2, V4 

[2,1,1]T 

[1,0,0]T [2,0,0]T 

[2,1,0]T 

Kmax=K3 

Kmax=K2 Kmax=K14 

Vx 

Vrx 

 

Hình 4.1 Mô tả giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

Bảng 4.1 Lựa chọn vector theo giải thuật 1 vector cực  

Điều kiện Giá trị vrx 

K14>K2, K14>K3, K2+2.K3+3.K4<1,5 S1x 

K2≥K14, K2>K3 S2x 

K3≥K14, K3>K2 S3x 

K14>K2, K14>K3, K2+2.K3+3.K4≥1,5 S4x 
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Hình 4.2 Khảo sát tiêu chí méo hài tổng đến hài bậc 40 (THD40) giải thuật 1 

vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển theo tiêu chuẩn EN 61000-2-2 

 

a) hài bậc 5    b) hài bậc 7 

 
c) hài bậc 11    d) hài bậc 13  

Hình 4.3 Khảo sát sóng hài bậc cao giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển với các cấu hình nghịch lưu 5, 7, và 9 bậc  
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Từ các khảo sát về tỉ lệ sóng hài trên thành phần cơ bản có thể nhận thấy 

rằng cấu hình nghịch lưu bậc 5 (và dĩ nhiên cả các vấu hình nghịch lưu thấp hơn) 

khi áp dụng giải thuật một vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển sẽ không đáp 

ứng được tiêu chuẩn EN 61000-2-2 và TCVN2008 về sóng hài. Với cấu hình 7 bậc 

hoặc 9 bậc thì có thể áp dụng giải thuật với chỉ số điều chế tương ứng m ≥ 0.8 và 

m ≥ 0.6. Với số bậc nghịch lưu lớn hơn 9 giải thuật sẽ được áp dụng với cả vùng 

chỉ số điều chế nhỏ hơn 0.6. 

So sánh giữa giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển và giải thuật 

SFO với tần số chuyển mạch tương đương (thực hiện bằng cách giảm tần số sóng 

mang fc) và trên cấu hình nghịch lưu 5 bậc cho thấy giải thuật 1 vector cực tiểu sai 

số điện áp điều khiển cho điện áp nghịch lưu có hệ số méo hài tổng phần trăm 

THD% thấp hơn khi áp dụng với giải thuật SFOPWM truyền thống khi số chuyển 

mạch là tương đương. 

Bảng 4.2 So sánh giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển và 

SFOPWM với hàm offset khác nhau (5 bậc) 

m 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

fsw 100 100 150 300 150 600 200(150) 

N1 8 4 8 16 8 20 6 (7) 

THD1 64.9 41.6 38.3 40.3 27.4 17.16 16.7 (14.1) 

N2 6 6 7  12 8 16 14 (7) 

THD2 93.3 55 35.6 35.7 35.4 29.12 20.6(12.6) 

N3 4 4 4 12 8 16 8 

THD3 28.76 14.6 14.64 13.55 9.42 10.31 8.02 

Các kết quả phân tích cho thấy khi sử dụng giải thuật một vector hàm offset 

minimum common mode sẽ cho kết quả số lần chuyển mạch nhỏ hơn đáng kể khi 

sử dụng hàm offset là midimum common mode. 
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Hình 4.4 Phân tích điện áp điều khiển nghịch lưu 5 bậc giải thuật 1 vector cực tiểu 

sai số điện áp điều khiển 

Phân tích điện áp điều khiển nghịch lưu 3 pha 5 bậc theo giải thuật một vector 

trên mặt phẳng không gian vector cho kết quả phù hợp với dữ liệu từ mô phỏng và 

thực nghiệm.  

4.2. Giải thuật hai vector với sai biệt điện áp điều khiển là cực tiểu 

Nguyên lý giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển là chiếu vector 

điện áp điền khiển về cạnh tam giác gần nhất trong không gian vector điều khiển 

hình. Kết quả là điện áp điều khiển mới sẽ được biểu diễn thông qua 2 vector trạng 

thái tương ứng với 2 đỉnh của cạnh tam giác đã chọn. Nếu gọi vector điều khiển 

ban đầu là , ,
T

A B Cv v v v , vector điện áp điều khiển sau khi thực hiện giải 

thuật là 
' ' ' ', ,

T

A B Cv v v v thì sai biệt điện áp phải đạt giá trị nhỏ nhất tức là 

'e v v  Việc xác định K14, K2, K3 và Kmin tương tự như 1vector 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

0,0,0 

1,1,1 

… 

4,4,4 

m1 m2 m3 

m4 m5 m6 

m7 
1,0,0 

2,0,0 

2,1,0 

3,0,0 

4,0,0 

3,1,0 
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Bảng 4.3 Điều kiện và giá trị tính toán giải thuật 2 vector cực tiểu sai số  

Điều kiện Giá trị max , m id , min tính toán 

K14 = Kmin '

max 1 , 
'

min 0  và 

' max min
m

1

2 2
id mid  

K2 = Kmin '

max 1 , 
'

mi 1d  và 

' max mi
min min 1

2

d
 

K3 = Kmin '

m 0id , 
'

min 0  và 

' m min
max max

2

id
 

Do đó, xác định được độ chênh lệch điện áp giữa điện áp điều khiển pha x (vrx) và 

Lx là 
'

x  theo 
max min

1' ' ' ' ' '

m, , MAP . , ,
A B C

T T

id . Điện áp điều 

khiển theo giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển được xác định là

 
' ' ' ' ' ', , , , , ,
A B C A B C

T TT

A B Cv v v L L L  

 

Hình 4.5 Phân tích điện áp điều khiển giải thuật 2 vector, nghịch lưu 5 bậc (a) và 

so sánh THD40 trên cấu hình nghịch lưu 5, 7, 9 và 11 bậc áp dụng giải thuật 2 

vector so với tiêu chuẩn EN61000-2-2 (b) 

  
a)      b) 
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Kết luận so với giải thuật giải thuật 1 vector giải thuật 2 vector cho sai 

biệt điện áp điều khiển (do đó THD%) là nhỏ hơn. Đặc tuyến điều khiển của giải 

thuật 2 vector là tốt hơn giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển. Điều 

này đặc biệt rõ nét với nghịch lưu bậc thấp.  

 

Hình 4.6 Khảo sát sóng hài giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

cấu hình nghịch lưu 5, 7, 9 bậc  a) hài bậc 5, b) hài bậc 7 c) hài bậc 11 và d) hài 

bậc 13 

Dựa vào tiêu chuẩn EN61000-2-2 và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2008 về 

sóng hài thì việc áp dụng giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển nên 

áp dụng từ cấu hình nghịch lưu 5 bậc với chỉ số điều chế m≥0.8. Với cấu hình 

nghịch lưu có số bậc bé hơn hoặc vùng chỉ số điều chế thấp nếu muốn áp dụng giải 

 
a)     b) 

 
c)     d) 
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thuật sẽ phải sử dụng thêm các mạch phụ trợ để giảm méo hài, giảm thành phần 

hài bậc cao trong điện áp pha tải. 

4.3. Giải thuật ba vector 

Nguyên lý giải thuật 3 vector là biểu diễn vector điện áp điền khiển v  theo 

tổ hợp các vector cơ sở (
1S ,

2S ,
3S ) hay (

4S ,
2S ,

3S ). Việc chọn lựa tổ hợp 

vector cơ sở sẽ dựa trên khoảng cách giữa vector điện áp điều khiển v  với 2 

vector 
1S  và 

4S . Nếu khoảng cách giữa v  và 
1S  nhỏ hơn khoảng cách giữa v  

và 
4S  thì chọn tổ hợp (

1S ,
2S ,

3S ) và ngược lại. Các giá trị K1, K2, K3 và K14 

vẫn thực hiện như các giải thuật trước. Điều kiện chọn tổ hợp vector như sau: 

Bảng 4.4 Điều kiện chọn và giá trị tính toán giải thuật 3 vector 

Điều kiện Giá trị  tính toán 
' ' ', ,A B Cv v v  

K1 < K4 '

1A Av v K , 
'

1B Bv v K  và 

'

1C Cv v K  

K1 >= K4 '

4A Av v K , 
'

4B Bv v K  và 

'

4C Cv v K  

 

 

Hình 4.7 so sánh THD40 trên cấu hình nghịch lưu 5, 7, 9 và 11 bậc áp dụng giải 

thuật 3 vector so với tiêu chuẩn EN61000-2-2 
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Hình 4.8 Khảo sát sóng hài giải thuật 3 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

với các cấu hình nghịch lưu 5, 7, 9 bậc  a) bậc 5, b) bậc 7 c) bậc 11 và d) bậc 13  

Kết quả so sánh với chuẩn EN61000-2-2 cho thấy giải thuật 3 vector có thể áp 

dụng với cấu hình nghịch lưu bậc 5 từ chỉ số điều chế  m ≥ 0.58. 

4.4. Kết luận chương 4 

Luận án đã đề xuất được 3 giải thuật giảm tổn hao do sự chuyển mạch và sai 

số điện áp điều khiển là cực tiểu tương ứng với 3 cách biểu diễn vector cơ sở trên 

không gian vector điều khiển là sử dụng 1, 2 và 3 vector. Các giải thuật được đề 

xuất với các hàm offset khá đơn giản trong tính toán nên có thể áp dụng cho cả các 

vi xử lý với cấu hình không mạnh và giá thành thấp. Với việc không áp dụng bảng 

tra thì giải thuật có thể áp dụng cho các mạch nghịch lưu với số bậc không giới 

hạn mà không cần tính toán lại. 

  
a)      b) 

  
c)      b) 
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Bằng cách giảm số vector cơ sở biểu diễn vector điện áp điều khiển các giải 

thuật đề xuất đã thực sự làm giảm số lần chuyển mạch từ đó giảm được tổn tao do 

chuyển mạch trong mạch nghịch lưu. 

Các giải thuật này có sai biệt điện áp điều khiển là nhỏ nhất do đó đảm bảo sai 

biệt điện áp pha tải, hệ số méo hài tổng của điện áp pha tải là nhỏ nhất so với có số 

vector biểu diễn tương tự. 

Việc tăng số vector biểu diễn làm tăng số chuyển mạch nhưng cũng làm tăng 

khả năng áp dụng với các cấu trúc nghịch lưu bậc thấp hơn và vùng điều chế với 

chỉ số nhỏ hơn. 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-2008 và tiêu chuẩn EN61000-2-2 thì cấu 

hình phù hợp cho nghịch lưu áp dụng giải thuật 1 vector là cấu hình có số bậc lớn 

hơn hoặc bằng 7. Với giải thuật 2 và 3 vector thì cấu hình phù hợp (theo các tiêu 

chuẩn trên) để bắt đầu áp dụng là nghịch lưu 5 bậc với chỉ số điều chế lần lượt là 

m ≥ 0.8 và m ≥ 0.7. 

CHƯƠNG 5. GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ TỐI ƯU GIẢM TỔN HAO DO SỰ CHUYỂN 

MẠCH, TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP COMMON MODE VÀ CỰC TIỂU SAI SỐ ĐIỆN 

ÁP ĐIỀU KHIỂN 

5.1. Giải thuật một vector triệt tiêu điện áp common mode 

Nguyên lý của giải thuật là đưa điện áp điều khiển vx về các ngưỡng sóng 

mang trong cả chu kỳ (để giảm tổn hao do chuyển mạch) và vector điện áp điều 

khiển là các vector không sinh ra điện áp common mode khi thực hiện chuyển 

mạch. Tức là điện áp điều khiển có giá trị luôn là bội nguyên của biên độ sóng 

mang .rx cv k A  với kЄN và ra rb rc

3.(n-1)
v +v +v =

2
 

Các giá trị K1, K2, K3 và K14 vẫn thực hiện như các giải thuật trước. Điều kiện 

chọn vector điều khiển như sau: 
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Bảng 5.1 Lựa chọn vector theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển, triệt tiêu điện áp common mode 

Điều kiện 
A B C

3.(n-1)
-(L +L +L )=

2
 Giá trị vrx 

0 S1x 

1 S2x 

2 S3x 

3 S4x 

Khảo sát giải thuật cho thấy điện áp common mode đã bị triệt tiêu 

 

Hình 5.1 Khảo sát THD40 giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp common mode và 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển theo tiêu chuẩn EN 6100-2-2 

Các kết quả so sánh với tiêu chuẩn EN61000-2-2cho thấy giải thuật 1 vector triệt 

tiêu điện áp common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển chỉ phù hợp khi 

áp dụng trên cấu hình nghịch lưu từ 7 bậc trở lên. 

5.2. Giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp common mode và giảm tổn hao 

Nguyên lý của giải thuật là biểu diễn điện áp điều khiển vx thông qua các vector 

điện áp điều khiển mà các vector này không sinh ra điện áp common mode khi 

thực hiện điều chế và chuyển mạch trên các pha có dòng hoặc áp lớn là ít nhất, tức 

là các vector điện áp điều khiển có các giá trị điện áp điều khiển các pha vrx thỏa 
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mãn ra rb rc

3.(n-1)
v +v +v =

2
 và số lần chuyển mạch trên các pha có dòng hoặc áp 

tức thời lớn nhất phải ít nhất.  

 

Hình 5.2 Phân tích giải thuật triệt tiêu điện áp CMM trên nghịch lưu 3 pha 3 bậc 

Các giá trị K1, K2, K3 và K14 vẫn thực hiện như các giải thuật trước. Điều 

kiện chọn vector điều khiển như sau: 

Bảng 5.2 Điều kiện và vector biểu diễn giải thuật 3 vector triệt tiêu CMM 

Điều kiện  Các vector biểu diễn  

A B C

3.(n-1)
-(L +L +L )=

2
1 

[1,0,1]
T
, [1,1,0]

T
 và [0,1,1]

T
 

A B C

3.(n-1)
-(L +L +L )=

2
2 

[0,0,1]
T
, [0,1,0]

T
 và [1,0,0]

T
 

 

 
a) sơ đồ vector tổng thể,  

b) phân bố 8 chỉ vectơ biến tần ảo  

c) sơ đồ lục giác bộ  PWM 2 bậc thông thường và sơ đồ tam giác của 

PWM loại bỏ điện áp common mode của biến tần ảo hai bậc tâm tại 

vector V [1,0,0];  

d) Sơ đồ các vùng tam giác của các vector của giải thuật loại bỏ điện áp 

common mode 
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Bảng 5.3 Thứ tự biểu diễn các vector khi 
A B C

3.(n-1)
-(L +L +L )=

2
1 

Giá trị [ξA, ξB, ξC] 
Thứ tự các vector biểu diễn 

1s →
2s →

3s →
2s →

1s  

[ξ+, ξ0, ξ-] [0,1,1]T→ [1,0,1]T → [1,1,0]T→ [1,0,1]T → [0,1,1]T 

[ξ+, ξ-, ξ0] [0,1,1]T→ [1,1,0]T →[1,0,1]T → [1,1,0]T → [0,1,1]T 

[ξ-, ξ0, ξ+] [1,1,0]T→ [1,0,1]T →[0,1,1]T → [1,0,1]T → [1,1,0]T 

[ξ-, ξ+, ξ0] [1,0,1]T→ [1,1,0]T →[0,1,1]T → [1,1,0]T → [1,0,1]T 

[ξ0, ξ+, ξ-] [1,0,1]T→ [0,1,1]T→ [1,1,0]T → [0,1,1]T → [1,0,1]T 

[ξ0, ξ-, ξ+] [1,1,0]T→ [0,1,1]T→ [1,0,1]T → [0,1,1]T → [1,1,0]T 

 Bảng 5.4 Thứ tự biểu diễn các vector khi 
A B C

3.(n-1)
-(L +L +L )=

2
2 

Giá trị [ξA, ξB, ξC] 
Thứ tự các vector biểu diễn 

1s →
2s →

3s →
2s →

1s  

[ξ+, ξ0, ξ-] [0,0,1]T→ [0,1,0]T → [1,0,0]T→ [0,1,0]T → [0,0,1]T 

[ξ+, ξ-, ξ0] [0,1,0]T→ [0,0,1]T → [1,0,0]T→ [0,0,1]T → [0,1,0]T 

[ξ-, ξ0, ξ+] [1,0,0]T→ [0,1,0]T → [0,0,1]T→ [0,1,0]T → [1,0,0]T 

[ξ-, ξ+, ξ0] [1,0,0]T→ [0,0,1]T → [0,1,0]T→ [0,0,1]T → [1,0,0]T 

[ξ0, ξ+, ξ-] [0,0,1]T→ [1,0,0]T → [0,1,0]T→ [1,0,0]T → [0,0,1]T 

[ξ0, ξ-, ξ+] [0,1,0]
T
→ [1,0,0]

T
 → [0,0,1]

T
→ [1,0,0]

T
 → [0,1,0]

T
 

+ξ  bằng giá trị ξ ứng với pha có dòng tải hoặc áp pha cực đại trong 3 pha 

-ξ  bằng giá trị ξ ứng với pha có dòng tải hoặc áp pha cực tiểu trong 3 pha 

0 A B C + -ξ ξ ξ ξ (ξ +ξ )   

Lúc này xác định được thời gian của các vector cơ sở là 

Nếu a b cξ ξ ξ 1  thì 1 -K =ξ ; 2 0K =ξ ; 3 +K =ξ  

Nếu a b cξ ξ ξ 2  thì 1 +K =1-ξ ; 2 -K =1-ξ ; 3 0K =1-ξ  

Các kết quả khảo sát giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp common mode với 

sai số điện áp điều khiển là cực tiểu về các tiêu chí THD40 và tỉ lệ phần trăm các 

thành phần hài bậc cao theo tiêu chuẩn EN6100-2-2 được trình bày ở hình 5.3 và 

hình 5.4 
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Hình 5.3 So sánh THD40 trên cấu hình nghịch lưu 5, 7, 9 bậc áp dụng giải thuật 3 

vector triệt tiêu điện áp common mode so với tiêu chuẩn EN61000-2-2 

 

Hình 5.4 Khảo sát sóng hài giải thuật áp dụng giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp 

common mode với các cấu hình nghịch lưu 5, 7, 9 bậc 

 

  
a)    b) 

  
c)    d)  

a) hài bậc 5, b) hài bậc 7 c) hài bậc 11 và d) hài bậc 13 
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Kết quả so sánh cho thấy giải thuật đã đề xuất có khả năng triệt tiêu điện áp 

common mode như yêu cầu. Các vector sử dụng có sai biệt điện áp điều khiển là 

bé nhất do đó đảm bảo khả năng giảm độ méo hài tổngTHD so với các giải pháp 

khác. 

Việc giảm chuyển mạch trong vùng điện áp hoặc dòng điện lớn đảm bảo tính 

tối ưu về giảm tổn hao do sự chuyển mạch. 

Với tiêu chuẩn EN61000-2-2, cấu hình nghịch lưu phù hợp khi áp dụng giải 

thuật là các cấu hình có số bậc nên từ 7 trở lên và có chỉ số điều chế phù hợp. 

5.3. Kết luận chương 5 

Các giải thuật giảm số vector biểu diễn thực hiện tối ưu giảm tổn hao do sự 

chuyển mạch và triệt tiêu điện áp common mode đã đề xuất là phù hợp với hàm 

mục tiêu ban đầu. Điện áp common mode về cơ bản đã được triệt tiêu và vấn đề 

giảm tổn hao cũng được đảm bảo. Cả 2 giải thuật chỉ sử dụng các hàm toán đơn 

giản do đó có thể áp dụng giải thuật trên một cách dễ dàng. Các điện áp điều khiển 

được tạo ra từ giải thuật có sai biệt nhỏ nhất so với điện áp điều khiển ban đầu.  

Giải thuật sử dụng 1 vector có số chuyển mạch ít nhưng lại chỉ phù hợp với 

các mạch nghịch lưu từ bậc 9 trở lên và với chỉ số điều chế phù hợp cho mỗi cấu 

hình. Tuy có số chuyển mạch nhiều hơn nhưng giải thuật 3 vector lại có ưu điểm ở 

các cấu hình nghịch lưu bậc thấp và có thể áp dụng với bậc nhỏ nhất là 7. Vì vậy, 

có thể có sự phối hợp giữa 2 giải thuật trên một cấu hình để đạt kết quả có thể khả 

quan hơn nữa. 

CHƯƠNG 6. GIẢI THUẬT PHỐI HỢP GIẢM TỔN HAO DO SỰ CHUYỂN 

MẠCH VÀ KHỐNG CHẾ SAI BIỆT ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 

Nguyên lý giải thuật là chọn cách thức điều chế một hay hai hay ba vector 

sao cho sai biệt điện áp điều khiển nằm trong giới hạn cho phép xác định trước và 

số chuyển mạch thấp nhất. 
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Nếu gọi 1e  là module vector sai biệt của điện áp điều khiển tính toán từ giải thuật 

1 vector 2 2

1 min minmid mide K K K K . 2e  là module vector sai biệt của điện áp 

điều khiển tính toán từ giải thuật 2 vector 2 min3. / 2e K . 3e  là module 

vector sai biệt của điện áp điều khiển tính toán từ giải thuật 3 vector 3 0e . 

e  là module vector sai biệt của điện áp điều khiển được xác định từ giải thuật 

phối hợp. gọi emax là sai số cực đại cho phép của giải thuật đề xuất. Thì 

maxrx xe v v e .  

 
Hình 6.1 Phân tích vector điều khiển Vx theo giải thuật phối hợp  

Do đó nếu dựa vào emax để lựa chọn giải thuật 1, 2 hay 3 vector giảm tổn hao và 

khống chế giá trị sai biệt điện áp điều khiển theo 1 giá trị đặt trước thì tam giác 

điều khiển sẽ được chia thành 3 vùng I, II và III ứng với giải thuật 1, 2 và 3 vector 

hình 6.1b. Các vector điều khiển 
X

 nằm gần các đỉnh (trong vùng I) sẽ được dời 

về đỉnh tương ứng để có được sự tối ưu hóa giảm chuyển mạch. Các vector điều 

khiển nằm xa các đỉnh nhưng chưa nằm vào vùng III thì sẽ thực hiện giải thuật 2 

vector dời về cạnh. Cuối cùng các vector điện áp điều khiển 
X

 nằm trong vùng 

III sẽ được thực hiện xác định theo giải thuật 3 vector. Do giải thuật giảm tổn hao 

1 vector có độ sai biệt điện áp điều khiển là lớn nhất nên 
max 1,max

1
0

3
e e  
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Hình 6.2 Phân tích điện áp điều khiển 3 pha với e%=35%, nghịch lưu 3 bậc 

Hình 6.2 là phân tích điện áp điều khiển khi thực hiện phối hợp giữa 3 

giải thuật tối ưu giảm tổn hao 1, 2 và 3 vector với e%=35% tức là emax=0.202. Kết 

quả cho thấy khi điện áp điều khiển khá bé và nằm trong vòng tròn C1 tương ứng 

tỉ số điều chế m<0.1166 thì vector điện áp tính toán sẽ là các vector không. Khi 

điện áp điều khiển nằm ngoài vòng tròn C1 và trong vòng tròn C2 tương ứng với 

chỉ số điều chế (0.1166<m<0.2332) hoặc bị giới hạn giữa C3 và C4 

(0.3754<m<0.4608) thì vector điều khiển sẽ tương tứng với giải thuật 2 vector. 

Giải thuật 3 vector và 2 vector sẽ được phối hợp khi điện áp điều khiển nằm trong 

vùng bị giới hạn bởi C2 và C3 ở chỉ số điều chế (0.2332<m<0.3754) hoặc C6 và 

C7 (0.694<m<0.8834). Vùng không gian giữa C4 và C5 với chỉ số điều chế 

0,4608<m<0.6167 là sự phối hợp giải thuật 1 vector và 2 vector. Cuối cùng vùng 

không gian giữa C5 và C6 và vùng không gian ngoài C7 chính là vùng phối hợp cả 

3 giải thuật. 

Khi e% tăng lên thành 50% tương đương emax = 
2,max

1

2 3
e ,  vùng thực 

hiện giải thuật 3 vector bị thu hẹp về không, do đó, vòng tròn C2 và C3 sẽ trùng 

khớp với nhau, C5 tiến về C6. vòng tròn C1 tăng bán kính do đó mạch nghịch lưu 
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sẽ chỉ hoạt động với chỉ số m>0.1667. Kết quả là việc phân tích điện áp sẽ được 

thực hiện theo hình 6.3 

 

Hình 6.3 Phân tích điện áp điều khiển 3 pha với e% =50%, nghịch lưu 3 bậc 

Kết luận: khi thay đổi e% thì sẽ làm thay đổi sự phối hợp giữa các giải thuật 1, 2 

và 3 vector và từ đó dẫn đến sự thay đồi THD%, số chuyển mạch và độ tuyến tính 

của đặc tuyến điều khiển. 

Bảng 6.1 Mô tả điều kiện chọn giải thuật, 2 hoặc 3 vector theo e% 

STT Điều kiện Giải thuật  

1 2 2

min min3( . ).100% %mid midK K K K e  1 vector 

2 2 2

min min3( . ).100% %mid midK K K K e và 

min3.
.100% %

2

K
e  

2 vector 

3 min3.
.100% %

2

K
e  3 vector 

Kết quả việc so sánh với cấu hình nghịch lưu 5 bậc được trình bày ở bảng 6.2.  

Bảng 6. 2 So sánh giải thuật phối hợp (e=35%) với giải thuật SFOPWM và giải 

thuật 3 vector (offset minCM)_ mạch nghịch lưu 5 bậc 

 

C1 C6 C2 

C4 

C7 
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 m 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Đề xuất 

n 40 50 44 36 44 12 56 40 

THD 156.54 59.42 53.03 22.64 20.95 15.71 18.32 14.58 

f 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

sinPWM 

(SFO)  

n 41 50 45 37 46(41) 16(10) 54 (57) 40 

THD 198.88 123.48 82.17 37.64 

39.03 

(38.89) 

40 

(37.28) 

27.68 

28.22 18.64 

f 1050 1300 1150 950 

1100 

(1050) 

300 

(250) 

1400 

(1450) 1250 

3 vector 

n 40 48 48 36 44 12 55 40 

THD 174.82 100.8 58.65 26.88 31.76 28.08 19.96 16.89 

f 1500 1850 1800 1550 1750 450 2250 1550 

Kết quả so sánh cho thấy với cùng số lượng chuyển mạch thì giải thuật đề 

xuất tốt hơn hẳn so với giải thuật SFOPWM cải biến. Tương tự khi so sánh giải 

thuật đề xuất với giải thuật 3 vector (điển hình về giảm chuyển mạch) thì giải thuật 

đề xuất cũng cho kết quả tốt hơn rất nhiều. 

Với các phân tích, tính toán và khảo sát ở trên có thể rút ra một số kết luận 

trong chương 6 như sau: 

 Có thể kết hợp giải thuật 1, 2 và 3 vector trong một giải thuật phối hợp có 

sai số cực đại khống chế được. 

 Việc khống chế sai số cực đại qua trọng số phần trăm với sai số cực đại 

của giải thuật 1 vector (e%) có thể đưa đến lời giải cho bài toán tối ưu với 

các hàm mục tiêu khác. 

 Giải thuật phối hợp có khả năng áp dụng cho các cấu trúc nghịch lưu 

chuẩn và lai với số bậc từ nhỏ đến lớn tùy thuộc việc chọn e%. Với e% 

nhỏ sẽ đặc biệt thích hợp trên nghịch lưu có số bậc nhỏ để giảm giá 

thành.  

 Giải thuật phối hợp với e% nhỏ có đặc tuyến điều khiển là khá tuyến tính 

và vùng điều khiển rộng hơn so với giải thuật 1 vector do đó có thể triển 

khai điều khiển vòng hở. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Luận án đã tiến hành nghiên cứu các giải thuật điều chế sóng mang thực hiện 

tối ưu hóa trong nghịch lưu đa bậc bao gồm: tối ưu hóa giảm tổn hao do chuyển 

mạch, giảm và triệt tiêu điện áp common mode, sai biệt điện áp điều khiển là cực 

tiểu hoặc bị khống chế nhỏ hơn một giới hạn cho trước. Các kết quả đạt được gồm: 

 Phân tích các cấu trúc nghịch lưu đa bậc bao gồm các nghịch lưu chuẩn 

truyền thống và các mạch nghịch lưu lai hiện nay. Đánh giá ưu nhược 

điểm của chúng và xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 

 Xây dựng được mô hình vật lý nghịch lưu đa bậc là công cụ để thực 

nghiệm và phát triển các nghiên cứu. Mô hình nghịch lưu đã được thiết 

kế, chế tạo có tính năng ổn định, tin cậy và cho phép tái cấu trúc, tạo sự 

linh hoạt khi áp dụng. 

 Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã đề xuất và chứng minh tính đúng đắn 

(bằng mô phỏng và thực nghiệm) sáu giải thuật với hàm mục tiêu tối ưu 

khác nhau. Trong đó 3 giải thuật giảm tổn hao và sai biệt điện áp điều 

khiển là cực tiểu, 2 giải thuật triệt tiêu điện áp common mode và sai biệt 

điện áp điều khiển là cực tiểu, một giải thuật có tính chất phối hợp khống 

chế sai biệt điện áp điều khiển nhỏ nhất và tối ưu giảm tổn hao.  

 Các giải thuật đã đề xuất sử dụng các hàm toán đơn giản và có thể triển 

khai cho nhiều mạch nghịch lưu có số bậc khác nhau và có cấu trúc khác 

nhau như nghịch lưu lai hay nghịch lưu chuẩn. Do các hàm toán học sử 

dụng là đơn giản nên giải thuật có thể áp dụng cả với các hệ điều khiển 

không mạnh giá thành thấp. 

 Các kết quả nghiên cứu đã được công bố tại các tạp chí hội nghị quốc tế 

chuyên ngành về điện tử công suất. 

Từ các kết quả nghiên cứu đã thực hiện, có thể đề xuất một số kết luận như sau: 
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1. Cấu trúc nghịch lưu lai sẽ có số khóa chuyển mạch ít hơn cấu trúc nghịch 

lưu chuẩn cùng số bậc. 

2. Có thể áp dụng các giải thuật đã đề xuất để thực hiện các bài toán tối ưu: 

 Giảm tổn hao do sự chuyển mạch, tăng độ tuyến tính của đặc tuyến 

điều khiển. 

 Giảm tổn hao do chuyển mạch, khống chế sai biệt điện áp điều khiển 

theo 1 giá trị đặt trước. 

 Giảm tổn hao do chuyển mạch, triệt tiêu điện áp common mode. 

 Triệt tiêu điện áp common mode, giảm tổn hao. 

 Và các hàm mục tiêu khác. 

3. Các giải thuật đã đề xuất có khả năng áp dụng cho cả cấu trúc nghịch lưu 

chuẩn và nghịch lưu lai với số bậc khác nhau và có thể thực hiện theo gợi ý 

sau để đáp ứng  tiêu chuẩn việt nam 2008 và tiêu chuẩn EN61000-2-2: 

Giải thuật Số bậc nghịch lưu Hàm tối ưu; nhược điểm 

1 vector cực tiểu 

sai số điện áp điều 

khiển 

≥7 Giảm tổn hao do sự chuyển mạch, 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển; 

đặc tuyến điều khiển là phi tuyến 

2 vector cực tiểu 

sai số điện áp điều 

khiển 

≥5, từ chỉ số 

m≥0.8 

Giảm tổn hao do sự chuyển mạch, 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển; 

đặc tuyến điều khiển là khá tuyến 

tính 

3 vector ≥5, từ chỉ số 

m≥0.7 

Giảm tổn hao do sự chuyển mạch, 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển; 

đặc tuyến điều khiển là tuyến tính 

1 vector triệt tiêu 

điện áp common 

mode và cực tiểu 

sai số điện áp điều 

khiển 

≥9 Triệt tiêu điện áp common mode, 

giảm tổn hao do sự chuyển mạch, 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển; 

đặc tuyến điều khiển là phi tuyến 

3 vector triệt tiêu 

điện áp common 

mode và cực tiểu 

≥7 Triệt tiêu điện áp common mode, 

giảm tổn hao do sự chuyển mạch, 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển; 
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sai số điện áp điều 

khiển 

đặc tuyến điều khiển là  tuyến tính. 

Phối hợp 1, 2 và 3 

vector 

- Số bậc thấp và 

trung bình, công 

suất thấp và trung 

bình với e% nhỏ 

- Số bậc cao, công 

suất lớn với e% 

lớn 

Giảm tổn hao do sự chuyển mạch, 

khống chế sai số điện áp điều khiển; 

độ tuyến tính của đặc tuyến điều 

khiển tăng khi giảm e%  

 

Cũng từ các vấn đề đã nghiên cứu tác giả đề xuất một số vấn đề có thể nghiên 

cứu và thực hiện trong thời gian tiếp theo như sau: 

 Nghiên cứu triển khai các giải thuật đã đề xuất vào thực tế nhằm cải 

tiến hiệu quả sử dụng năng lượng của các biến tần trong sản xuất từ 

đó tăng cường tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất. 

 Tiếp tục nghiên cứu giải thuật triệt tiêu điện áp common mode nhưng 

sử dụng 2 vector biểu diễn (hiện đã giải quyết việc sử dụng 1 và 3 

vector) 

 Nghiên cứu và đưa ra giải pháp phối hợp 1, 2, 3 vector và triệt tiêu 

điện áp common mode. 
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