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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

 

 Nội dung chính của luận án là nghiên cứu đề xuất các giải thuật điều chế độ rộng 

xung tối ưu để giảm tổn hao do chuyển mạch trong mạch nghịch lưu đa bậc, nhằm góp 

phần đáp ứng nhu cầu tiết kiệm năng lượng trong tình hình hiện nay và đảm bảo khống 

chế các phát sinh không mong muốn trên mạng điện như sự tăng độ méo hài tổng 

(THD), biên độ điện áp common mode ... 

Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã đề xuất 6 giải thuật điều chế độ rộng xung với 

hàm mục tiêu tối ưu khác nhau. Trong đó ba giải thuật tối ưu nhằm giảm tổn hao và sai 

biệt điện áp điều khiển là cực tiểu, hai giải thuật tối ưu để triệt tiêu điện áp common 

mode và sai biệt điện áp điều khiển là cực tiểu, một giải thuật có tính chất phối hợp để 

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

Cả 6 giải thuật đã được phân tích, tính toán, xác định các đặc điểm riêng của 

chúng và được kiểm chứng qua mô phỏng và thực nghiệm. 

Đặc điểm của các giải thuật đề xuất là chúng được xây dựng trên các hàm toán 

học không phức tạp. Đặc biệt do không sử dụng bảng tra nên các giải thuật trên không 

chiếm nhiều bộ nhớ và có thể áp dụng cho nhiều cấu trúc nghịch lưu khác nhau. Vì 

vậy khả năng áp dụng các giải thuật này trong thực tế là rất cao. 
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ABSTRACT 

  

The main research contented of the thesis is proposal of the optimal pulse-width 

modulation to reduce the switching losses in the multi-level inverter. This can 

effectively contribute in a energy economy and control unexpected arises on the 

electrical network, such as an increase in the Total Harmonic Distortion (THD), 

amplitude voltage common mode ... 

In the research, six pulse width modulation algorithms with the different 

optimization objective functions are proposed. That included three optimization 

algorithms to reduce the losses and the minimum controlled voltage difference, two 

optimal algorithms to eliminate the common mode voltage and the minimum 

controlled voltage difference and one mixed algorithm to control the smallest 

difference voltage and to reduce losses. 

All six algorithms have been analyzed, calculated, indicated their characteristics 

and verified by the simulation and experiment. 

The features of the proposed algorithms are uncomplicated mathematical 

functions. There are no using tables that the algorithm does not take a lot of memory 

and can be applied to many different structures of an inverter. As a result, the ability to 

apply them in practice is very high. 
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MỞ ĐẦU 

 Các máy điện đầu tiên như máy phát điện từ năng lượng cơ (Pacinotti – 1864), 

động cơ điện từ có rotor (Ferraris - 1885) và các máy điện ở thế kỷ 19 thường có kết nối 

trực tiếp với nguồn năng lượng và không được điều khiển tự động. Mặc dù vẫn dựa trên 

nguyên lý hoạt động như các máy điện nguyên thủy, nhưng các máy điện sau này khi 

gắn vào các quy trình công nghệ sản xuất luôn có yêu cầu cao hơn về khả năng điều 

khiển và kết nối chủ động với nguồn năng lượng. Để giải quyết vấn đề này, một lĩnh 

vực nghiên cứu mới đã hình thành và phát triển đó là điện tử công suất. Bằng cách sử 

dụng các linh kiện điện tử công suất kết hợp các kỹ thuật điện tử mới và các giải thuật 

phù hợp, điện tử công suất đã giúp điều khiển hữu hiệu các máy điện và khống chế 

được dòng năng lượng điện từ. 

Điện tử công suất đã giúp tạo ra các bộ truyền động điện mới, các bộ lọc tích cực 

mới…Ở Việt Nam, thấy được tầm quan trọng của công nghệ điện tử công suất, năm 

2010 chính phủ đã phê duyệt công nhận điện tử công suất là lĩnh vực ưu tiên đầu tư và 

phát triển.  

Một trong các cấu trúc chính của các bộ truyền động mới là mạch nghịch lưu. 

Bằng cách nghiên cứu phát triển các cấu trúc và các phương pháp điều khiển mạch 

nghịch lưu chúng ta có nhiều bộ truyền động khác nhau tối ưu hơn. Ngày nay, bộ 

nghịch lưu đa bậc (multilevel inverter) với những ưu điểm vượt trội của nó được phát 

triển để giải quyết các vấn đề hạn chế của bộ nghịch lưu áp hai bậc và thường được sử 

dụng cho các ứng dụng điện áp cao và công suất lớn. 

Tuy nhiên có một thực tế là ứng dụng các cấu trúc điện tử công suất trong mạch 

nghịch lưu bị giới hạn khá nhiều bởi các đặc tính điện của linh kiện bán dẫn công suất 

như điện áp chịu đựng và tần số đóng cắt. Để giải quyết vấn đề này các cấu trúc ghép 

nối tiếp các linh kiện công suất đã được đề xuất như cấu trúc cascade cầu H được đưa ra 

bởi R. H. Baker và L. H. Bannister (1975), cấu trúc diode kẹp được đưa ra bỏi Baker 

vào năm 1980, cấu trúc flying-capacitor đưa ra bởi T. A. Meynard và H. Foch (1992) và 

hàng loạt cấu trúc lai gần đây. Kết quả là hiện nay có khá nhiều cấu trúc nghịch lưu đa 

bậc và công suất mạch nghịch lưu ngày càng tăng. Với việc tăng dòng qua chuyển mạch 
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công suất, thì tổn hao do chuyển mạch cũng sẽ tăng theo [7, 16]. Bên cạnh đó, việc 

ngày càng tăng của giá thành năng lượng, sự cạn kiệt của các nguồn năng lượng hóa 

thạch thì việc nghiên cứu các giải thuật điều chế để giảm tổn hao do chuyển mạch là 

một vấn đề cấp thiết được đặt ra. Tuy nhiên có một thực tế là hầu hết trường hợp giảm 

chuyển mạch nhằm giảm tổn hao đều dẫn đến tăng hệ số méo hài tổng và biên độ các 

sóng hài bậc thấp. Ngoài ra, việc sử dụng thiết bị điện tử công suất còn phát sinh điện 

áp common mode làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của cơ cấu chấp hành. Vì vậy, việc 

nghiên cứu các giải pháp điều chế tối ưu làm giảm số lần chuyển mạch của các linh 

kiện trên mạch nghịch lưu, giảm hoặc triệt tiêu điện áp common mode mà vẫn đảm bảo 

độ méo hài tổng (THD) và biên độ các sóng hài bậc thấp vẫn nằm trong giới hạn cho 

phép theo hàm mục tiêu là yêu cầu cấp thiết. 

 Mục tiêu của luận án 

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

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, luận án đề xuất các giải thuật tối ưu để giảm 

tổn hao do chuyển mạch trong mạch nghịch lưu, góp phần giải quyết bài toán tiết kiệm 

năng lượng trong tình hình hiện nay và đảm bảo khống chế các phát sinh không mong 

muốn trên lưới điện 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. 
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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. 

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 PSIM, 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 được thực hiện trên mô hình vật lý 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.  

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 hóa trong mạch nghịch lưu đa bậc thực tế. 
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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. 

Bố cục của luận án:  

Luận án được trình bày trong 134 trang. Nội dung chính của luận án được thể hiện qua 

6 chương:  

 Chương 1, Tổng quan về nghịch lưu đa bậc; những vấn đề chủ yếu về cấu trúc 

mạch nghịch lưu đa bậc bao gồm nghịch lưu chuẩn và nghịch lưu lai. 

 Chương 2, Các giải thuật điều chế trong nghịch lưu đa bậc; những thuật toán về 

điều chế với nghịch lưu đa bậc hiện tại. 

 Chương 3, Thiết kế chế tạo cấu hình nghịch lưu phục vụ cho nghiên cứu, khảo sát 

và đánh giá các giải thuật điều chế cho nghịch lưu đa bậc. 

 Chương 4, Giải thuật điều chế tối ưu giảm tổn hao do chuyển mạch và cực tiểu sai 

số vector điều khiển. 

 Chương 5, Giải thuật điều chế tối ưu triệt tiêu điện áp common mode, giảm tổn 

hao do chuyển mạch và cực tiểu sai số vector điều khiển. 

 Chương 6, Giải thuật phối hợp tối ưu hóa giảm tổn hao do chuyển mạch và điều 

chỉnh được sai số của điện áp điều khiển. 

 Kết luận và đề xuất các hướng nghiên cứu triển khai tiếp theo. 

Nội dung chính của luận án được trình bày trong các chương 3, 4, 5 và 6. Trong đó 

Các giải thuật được trình bày các nội dung: Nguyên lý giải thuật; Lưu đồ giải thuật; Các 

kết quả mô phỏng và thực nghiệm; Phân tích và đánh giá giải thuật. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHỊCH LƯU ĐA BẬC 

1.1 Mạch nghịch lưu 2 bậc 

Mạch nghịch lưu đa bậc được xây dựng trên cơ sở của nghịch lưu 3 pha 2 bậc và 

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

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

Mạch nghịch lưu cầu 1 pha (còn gọi là bộ nghịch lưu dạng cầu H) chứa 4 khóa công 

suất IGBT và 4 diode mắc đối song. Trong khi đó, bộ nghịch lưu 3 pha 2 bậc được cấu 

thành từ 6 IGBT và 6 diode mắc đối song. Các khóa công suất trên cùng một nhánh 

không được phép cùng dẫn. Trước hết hãy phân tích mạch nghịch lưu 3 pha 2 bậc trên 

hình 1.1a. Với giả thiết tải ba pha đối xứng thỏa mãn hệ thức:  

an bn cnU  + U  + U  = 0                  (1.1) 

Và nguồn áp U được phân chia làm hai nửa bằng nhau với điểm nút phân thế O, gọi 

N là điểm nút của tải ba pha dạng sao. Điện áp pha tải Uan, Ubn, Ucn được xác định theo:  

an a0 n0

bn b0 n0

cn c0 c0

U  = U  - U            

U  = U  - U

U  = U  - U

          (1.2) 

Điện áp Ua0, Ub0, Uc0 được gọi là các điện áp pha -tâm nguồn của các pha a, b, c và 

Un0 được gọi là điện áp tâm tải-tâm nguồn, được xác định theo:  

a0 b0 c0
n0

U +U +U
U =

3
                      (1.3) 

Vì vậy, điện áp pha tải và điện áp dây được tính: 

a0 b0 c0 b0 a0 c0 c0 a0 b0
an bn cn

2.U -U -U 2.U -U -U 2.U -U -U
U = ; U = , U =

3 3 3
  (1.4) 

ab a0 b0 bc b0 c0 ca c0 a0U =U -U ;U =U -U , U =U -U      (1.5) 
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Như vậy ta có thể xác định được các điện áp pha tải, điện áp dây và do đó cả dòng 

điện tải cũng như dòng điện pha thông qua điện áp pha – tâm nguồn Ua0, Ub0, Uc0. Các 

điện áp này lại được xác định thông qua trạng thái đóng cắt của các khóa trong các 

nhánh pha ví dụ như Sa và Sa
’
 với pha a. Nếu biểu diễn trạng thái kích dẫn của linh kiện 

là 1 và trạng thái kích ngắt là 0 thì phương trình biểu diễn trạng thái kích của các linh 

kiện trong các nhánh pha của mạch nghịch lưu 3 pha 2 bậc như sau: 

'

a aS +S =1 , 
'

b bS +S =1 và 
'

c cS +S =1            (1.6) 

Điện áp pha tâm nguồn của một pha sẽ có giá trị +u/2 hoặc –u/2 tùy thuộc khóa 

chuyển mạch Sx hay Sx’ được kích đóng. Vì vậy có thể tính được điện áp pha-tâm 

nguồn, điện áp pha tải và điện áp dây của mạch nghịch lưu theo nguồn cung cấp u và 

trạng thái kích của các khóa công suất. Bộ nghịch lưu được mô tả ở trên chứa 2 khóa 

bán dẫn (IGBT) trên mỗi nhánh pha tải. Chúng được gọi chung là nghịch lưu áp 2 bậc 

(two- level), được áp dụng rộng rãi trong phạm vi công suất vừa và nhỏ [10]. Khái niệm 

hai bậc xuất phát từ quá trình điện áp giữa đầu một pha tải đến một điểm điện thế chuẩn 

trên mạch DC (điểm 0 - pole to phase voltage) thay đổi giữa hai bậc giá trị khác nhau, 

ví dụ khi chọn điểm có điện thế chuẩn là tâm nguồn DC thì điện áp từ pha tải đến tâm 

nguồn thay đổi giữa  (+U/2) và (-U/2) trong quá trình đóng ngắt các linh kiện. Bộ 

nghịch lưu áp 2 bậc có nhược điểm là tạo điện áp cung cấp cho cuộn dây động cơ với 

độ dốc (dV/dt) khá lớn và gây ra một số vấn đề khó khăn bởi tồn tại trạng thái khác 

không của tổng điện thế từ các pha đến tâm nguồn DC (common-mode voltage - điện 

áp Un0)[10]. Vì vậy các bộ nghịch lưu áp đa bậc được phát triển để giải quyết các vấn 

đề gây ra nêu trên của bộ nghịch lưu áp 2 bậc và thường được sử dụng cho các ứng 

dụng điện áp cao và công suất lớn. Theo [15] thì ưu điểm của bộ nghịch lưu áp đa bậc 

là công suất của bộ nghịch lưu áp tăng lên; điện áp đặt lên các linh kiện bị giảm xuống 

nên công suất tổn hao do quá trình đóng ngắt của linh kiện cũng giảm theo; với cùng 

tần số đóng ngắt, các thành phần sóng hài bậc cao của điện áp ra giảm và nhỏ hơn so 

với trường hợp bộ nghịch lưu áp hai bậc. Chính vì những ưu thế ở trên, ngày nay các bộ 

nghịch lưu đa bậc đang ngày càng được nghiên cứu và áp dụng nhiều hơn. 

Về cơ bản mạch nghịch lưu đa bậc thường sử dụng hai cấu trúc chính là nghịch lưu 

kiểu diode kẹp (Neutral Point clamped Multilevel Inverter – NPC) và nghịch lưu kiểu 
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cascade (cascade multilevel inverter). Ngoài hai cấu trúc trên còn có cấu trúc lai [10] là 

kết nối các kiểu cấu trúc cơ bản với các nguồn điện có trị số khác nhau. 

1.2 Nghịch lưu đa bậc kiểu diode kẹp  

Hình 1.2 là sơ đồ nguyên lý mạch nghịch lưu kiểu diode kẹp n bậc. Bộ nghịch lưu 

đa bậc chứa các cặp diode kẹp có một mạch nguồn một chiều udc được phân chia thành 

một số cấp điện áp nhỏ hơn nhờ chuỗi các tụ điện mắc nối tiếp. Giả sử n-1 tụ điện mắc 

nối tiếp có điện dung bằng nhau thì điện áp trên mỗi tụ điện là: 

( 1) ( 2) 1...
1

dc
c n c n c

u
u u u u

n
       (1.7) 

Chọn mức điện thế 0 là cực âm nguồn một chiều (nguồn DC) cung cấp cho mạch 

nghịch lưu, thì điện áp từ cực dương tụ thứ j đến mass, ký hiệu là VCj , được tính: 

1

.
j

Cj Ci

i

V u j u            (1.8) 

Để điện áp pha-nguồn DC đạt được mức điện áp Uxg = j*u (1 ≤j ≤ n-1), thì tất cả các 

khóa công suất bị kẹp giữa hai diode (Dxj, Dxj’) – gồm n-1 khóa mắc nối tiếp liên tục kề 

nhau, phải được kích đóng, các khóa còn lại phải được ngắt theo nguyên tắc kích đối 

nghịch. Số khóa công suất 1 pha phải sử dụng là k = 2.(n-1). Trong đó có (n-1) khóa nối 

từ ngõ ra tải đến nguồn dương gọi là khóa công suất nhánh trên, ký hiệu hiệu là Sx1, Sx2, 

…, Sx(n-1) và (n-1) khóa công suất nhánh dưới ký hiệu là Sx1’, Sx2’, …, Sx(n-1)’.  

Gọi trạng thái kích khóa công suất nhánh trên thứ x là KSx  

1 kích  

0 không kích 
SxK           (1.9) 

Trạng thái kích các khóa công suất nhánh trên (KSx) và nhánh dưới (KSx’) cùng chỉ số 

luôn đối nghịch nhau; nghĩa là KSxj + KSxj’ = 1        (1.10) 

Trong đó: x = a,b,c nhánh pha; j = 1, 2, 3, …n chỉ số của khóa công suất.   

Gọi TSxj là trạng thái của khóa công suất thứ j pha x (Sxj). TSxj = 0 tức khóa mở, ngược 

lại TSxj = 1 là khóa đóng. Như vậy, trạng thái ra một pha sẽ phụ thuộc trang thái các 

khóa công suất. Với n-1 khóa ở nhánh trên sẽ có 2
n-1

 trạng thái điều khiển.  
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Hình 1.2: Mạch nghịch lưu kiểu diode kẹp n bậc 

Tuy nhiên, do điện áp trên các tụ phân áp là như nhau, nên sẽ chỉ có n mức ra điện 

áp khác nhau là 0, u, 2.u, …(n-1).u ứng với các trạng thái ở nhánh trên như sau: 

 Không khóa nào đóng (TSx1=TSx2= …=TSx (n-1)= 0) điện áp pha-tâm nguồn Uxg= 0 

 Khóa Sx1 đóng (TSx1=1; TSx2=TSx3=…TSx(n-1)= 0) điện áp pha-tâm nguồn Uxg= u 
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 j khóa từ khoá Sx1 đóng (TSx1= TSx2=…= TSxj=1; TSx(j+1)= TSx(j+2)=…= TSx(n-1)= 0) 

điện áp pha-tâm nguồn Uxg= j*u. 

 Mọi khóa đều đóng (TSx1= TSx2= …= TSx(n-1)= 1) điện áp ra Uxg=(n-1)*u. 

Tổng quát, ta có thể xác định điện áp ra 1 pha so với mass nguồn theo   

Uxg=( TSx1 + TSx2 + ...+ TSx(n-1)).u    (1.11) 
1

1

.
n

xg Sxj

j

U u T       (1.12) 

 
Hình 1.3: Mạch nghịch lưu kiểu diode kẹp 5 bậc 

Áp dụng các phân tích trên vào cấu trúc nghịch lưu kiểu diode kẹp 5 bậc (hình 1.3) 

sẽ có giản đồ kích đóng cắt được trình bày ở bảng 1.1 

Bảng 1.1: Giản đồ kích đóng nghịch lưu NPC 5 bậc hình 1.3 

STT Uxg TSx4 TSx3 TSx2 TSx1 TSx4
’ 

TSx3’ TSx2’ TSx1’ 

1 4u 1 1 1 1 0 0 0 0 

2 3u 0 1 1 1 1 0 0 0 

3 2u 0 0 1 1 1 1 0 0 

4 u 0 0 0 1 1 1 1 0 

5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Với 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) [10]. Nếu gọi TSx là trạng thái các 

khóa công suất nhánh x thì TSx được định nghĩa: 

n-1

Sx Sxj

j=1

T = T          (1.13) 

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

x. Do đó (1.11) có thể được viết laị: 

ag Sa Sa

dc
bg Sb Sb

cg Sc Sc

U T T
u

U = T =u T
n-1

U T T

      (1.14) 

Trong đó:  Uxg là điện áp pha – mass nguồn DC. 

udc điện áp nguồn DC cung cấp cho mạch. 

u được xác định theo (1.7) 

Kết quả là có thể xác định điện áp pha tải (phase-neutral Uxn) và điện áp dây một 

cách chính xác qua (1.15) và (1.16) 

cg

bg

ag

cn

bn

an

U

U

U

U

U

U

211

121

112

3
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       (1.16) 

Do đó, 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 [15]. Từ đây cũng có thể thấy rằng điện áp pha – tâm tải 

Uxn sẽ có 2.(n-1) mức với n mức dương, n mức âm và giá trị zero. 

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

Mạch nghịch lưu đa bậc 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, battery. Quan sát hình 1.4, có thể xem 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 [10, 23, 25]. 
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Hình 1.4: Cấu trúc nghịch lưu cascade 5 bậc 

Bằng cách kích đóng các khóa công suất trong mỗi bộ nghịch lưu áp một pha, ba mức 

điện áp (-u, 0, u) được tạo thành. Sự kết hợp hoạt động của p bộ nghịch lưu áp trên một 

nhánh pha tải sẽ tạo nên p khả năng mức điện áp theo chiều âm (-u, -2u, -3u, -4u,…,-pu 

), p khả năng mức điện áp theo chiều dương (u, 2u, 3u, 4u,…pu) và mức điện áp 0. Với 

điện áp các nguồn một chiều như nhau (cascade chuẩn), thì số khóa công suất (k) trên 

một pha quan hệ với số bậc (n) như sau:  

k=2.(n-1)          (1.17) 

Tần số đóng ngắt trong mỗi module của dạng mạch này có thể giảm đi n lần và độ 

dốc điện áp pha tải (dv/dt) cũng vậy. Điện áp đặt lên các linh kiện giảm đi 0,57 lần, cho 

phép sử dụng IGBT điện áp thấp [10, 15]. Phân tích một cách tổng quát, mỗi module 

nghịch lưu cầu 1 pha của dạng mạch này sử dụng 1 nguồn một chiều Uxi khác nhau, với 

x là chỉ số pha, i là chỉ số module. Như vậy, với module thứ i sẽ có 3 trạng thái ra (-Uxi, 

Uxi, 0). Vì vậy, n module sẽ có được 4
n
 trạng thái kích và có 3

n
 trạng thái ra khác nhau 

cho một pha.  

Với cấu trúc nghịch lưu kiểu cascade 2 module sẽ có 9 mức điện áp pha tải ứng với 

16 trạng thái kích. Nếu điện áp nguồn DC cung cấp cho các module (với cấu trúc hình 

1.4) là Ux1 = 3.Ux2 =3.u thì điện áp ra và trạng thái kích tương ứng được trình bày tại 

bảng 1.2 

  Bảng 1.2: Điện áp ra và trạng thái kích với cấu trúc hình 1.4 (Ux1=3u, Ux2=u) 
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STT Uxg SxP1 SxT1 SxP2 SxT2 SxP1
’ 

SxT1’ SxP2’ SxT2’ 

1 Ux1+ Ux2 = 4u 1 0 1 0 0 1 0 1 

2 Ux1 = 3u 1 0 1 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 0 1 1 1 

3 Ux1 - Ux2 = 2u 1 0 0 1 0 1 1 0 

 

4 

 

Ux2 = u 

1 1 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 1 1 0 1 

 

 

5 

 

 

0 

0 0 0 0 1 1 1 1 

1 1 0 0 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 0 0 0 

 

6 

 

- Ux2 = -u 

0 0 0 1 1 1 1 0 

1 1 0 1 0 0 1 0 

7 Ux2 - Ux1 = -2u 0 1 1 0 1 0 0 1 

 

8 

 

- Ux1 = -3u 

0 1 0 0 1 0 1 1 

0 1 1 1 1 0 0 0 

9 - Ux1 - Ux2 = -4u 0 1 0 1 1 0 1 0 

 Nếu chọn các nguồn Uxi bằng nhau và có giá trị là u thì điện áp pha tâm nguồn sẽ 

có 5 giá trị là: -2u, -u, 0, u và 2u ứng với dạng nghịch lưu chuẩn 5 bậc đã rất 

thông dụng. 

 Nếu chọn Ux2 =2Ux1 = 2u hoặc ngược lại thì sẽ có 7 trạng thái ra là (3u, 2u, u, 0, 

-u, -2u và -3u) ứng với nghịch lưu bậc 7. 

 Nếu chọn Ux1, Ux2≠0, Ux2≠2Ux1, Ux2≠Ux1 và 2Ux2≠Ux1 thì sẽ có nghịch lưu 9 bậc 

với các bậc không bằng nhau. 

Tổng quát sẽ phân tích cấu trúc cascade với n module, điện áp nguồn DC tại các 

module là Uxj với x= a, b, c. j là chỉ số module và giả sử Uaj = Ubj = Ucj. Các linh kiện 

trên một module sẽ có 2 nhánh, sẽ được gọi là nhánh T (trái) và nhánh P (phải) như vậy 

các linh kiện của module thứ j sẽ là SxTj, SxTj’, SxPj và SxPj’. Các linh kiện này được kích 

đóng nghịch nhau theo nhánh; tức là KxTj + KxTj’ = 1 và KxPj + KxPj’ = 1. 

Gọi TSxTj và TSxPj là trạng thái của khóa công suất nhánh trái và nhánh phải của 

module thứ j pha x (SxTj và SxPj). Đặt TSxj = TSxPj - TSxTj        (1.18) 
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Như vậy với mỗi module thứ j sẽ có bảng quan hệ điện áp ra Uxgj với trạng thái 

chuyển mạch như bảng 1.3 sau đây. 

Bảng 1.3: Quan hệ điện áp ra Uxgj với trạng thái chuyển mạch của module thứ j 

STT Uxgj TSxj TSxPj TSxTj TSxPj’ TSxTj’ 

1 +Uxj 1 1 0 0 1 

2 0 0 0 0 1 1 

3 0 0 1 1 0 0 

4 - Uxj -1 0 1 1 0 

  

Do đó:  Uxgj = (TSxj)Uxj = (TSxTj - TSxPj).Uxj        (1.19) 

Các module mắc nối tiếp nhau nên điện áp pha – mass nguồn DC tại các nhánh là Uxg 

được tính: 

1 1

n n

xg xgj Sxj xj

j j

U U T U        (1.20) 

Khi khảo sát cấu trúc cascade chuẩn các nguồn Uxj sẽ có giá trị như nhau và bằng u.  

Do đó, (1.20) được viết lại: 

1

n

xg Sxj

j

U u T          (1.21) 

Nếu đặt 
1

n

Sx Sxj

j

T T thì có thể viết lại (1.21) theo cả 3 pha là: 

ag Sa

bg Sb

cg Sc

U T

U u T

U T

        (1.22) 

Tương tự, phần 1.2 sẽ có được các công thức tính điện áp pha - tâm tải (Uxn) và điện áp 

dây (Uxy) tại (1.23) và (1.24). 
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So sánh các công thức (1.15) với (1.16) và (1.23) với (1.24) có thể thấy mạch nghịch 

lưu đa bậc kiểu cascade chuẩn cũng có thể biểu diễn toán học như mạch nghịch lưu đa 

bậc kiểu diode kẹp chuẩn. So sánh công thức tính số khóa chuyển mạch phải sử dụng 

trong hai dạng mạch nghịch lưu sẽ dễ dàng nhận thấy chúng là như nhau nếu cùng số 

bậc nghịch lưu tuy nhiên mạch nghịch lưu kiểu cascade ít diode hơn do không cần các 

diode kẹp. 

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

Từ các mục 1.2 và 1.3 có thể thấy rằng việc áp dụng chỉ một dạng nghịch lưu cơ bản 

(kiểu diode kẹp hay cascade chuẩn) có nhiều bất lợi khi có yêu cầu công suất lớn, số 

bậc cao. Một trong các giải pháp được đưa ra là thực hiện các mạch nghịch lưu lai 

(hybrid inverter). Bằng cách ghép nối kiểu các mạch nghịch lưu kiểu diode kẹp và 

nghịch lưu kiểu cascade hoặc sử dụng các nguồn điện áp cung cấp có biên độ không 

bằng nhau có thể có được bộ nghịch lưu đa bậc kiểu lai [10, 15]. Các dạng mạch nghịch 

lưu lai bao gồm: Kiểu cascade diode kẹp (Cascaded diode-clamped inverters), kiểu 

cascade cầu H (Cascaded 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 (1.5).  

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).  

Áp dụng công thức (1.7) vào hình (1.5) có thể xác định u1 và u2 như sau: 

                1
1

1 1

DCU
u

n
                                                                           (1.25)   

         và   2
2

2 1

DCU
u

n
                                                       (1.26) 
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Hình 1.5: Nghịch lưu đa bậc kiểu cascade diode kẹp 

(a) với 2 bộ nghịch lưu 2 bậc và 3 bậc; (b) sơ đồ tổng quát và (c)sơ đồ tương đương 

Các điện áp Uxg1 và Uxg2 được tính dựa theo (1.11) và có kết quả  

1 1

1 1 .1

1

n

xg Sxj

j

U u T         (1.27) 

2 1

2 2 .2

1

n

xg Sxj

k

U u T          (1.28) 

Điện áp pha tải Uxn có thể xác định thông qua các điện áp pha tải Uxn1 và Uxn2 theo 

nguyên tắc xếp chồng đáp ứng (hình 1.5 c) qua Uxn=Uxn1-Uxn2     (1.29) 

Với Uxn1 và Uxn2 được tính theo (1.12) 

1

1

1

3
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Thay (1.30) và (1.31) vào (1.29) có thể xác định Uxn 

1 2

1
1 23

1 2

2 1 1

1 2 1

1 1 2

an ag ag

bn bg bg

cn cg cg

U U U

U U U

U U U

     (1.32) 

Điện áp pha tâm nguồn (giả thiết) Uxg được xác định qua Uxg1 và Uxg2 theo 

1 2

1 2

1 2

ag ag ag

bg bg bg

cg cg cg

U U U

U U U

U U U

      (1.33) 

Các điện áp Uxg1 và Uxg2 có n1 và n2 giá trị (bằng đúng số bậc) nên nếu chọn các 

nguồn cho các mạch nghịch lưu thành phần sao cho không trùng giá trị khi tổ hợp thì 

Uxg sẽ có nhiều nhất n = n1.n2 giá trị. Hay số bậc nghịch lưu lớn nhất có thể đạt sẽ là:  

n=n1.n2          (1.34) 

Từ 1.2-6 và 1.4-10 xác định được số khóa công suất (k) cần sử dụng cho 1 pha  

1 2 1 22.( 1) 2.( 1)k k k n n         (1.35) 

Trong khi đó nếu sử dụng cấu trúc nghịch lưu đa bậc kiểu diode kẹp chuẩn với số 

bậc n1.n2 thì sẽ cần số khoá công suất là: 

kNPC = 2.(n1.n2 – 1)        (1.36) 

Do đó, số khóa tiết kiệm được nếu thực hiện mạch nghịch lưu kiểu cascade diode 

kẹp (so với nghịch lưu đa bậc kiểu diode kẹp hay cascade chuẩn) với cùng số bậc là 

k được xác định qua 

1 2 1 22.( . 1)NPCk k k n n n n       (1.37) 

Với 1 2n , 2 2n  thì (1.37) luôn cho 2k . Như vậy, so với cấu trúc nghịch lưu 

chuẩn cùng số bậc cấu trúc nghịch lưu lai kiểu cascade diode kẹp luôn tiết kiệm được 

một số lượng khóa công suất. 

1.4.2. Nghịch lưu đa bậc kiểu cascade cầu H  

Mạch nghịch lưu kiểu cascade cầu H (Cascaded multilevel H-bridge inverter - CMH) 

gồm 2 mạch nghịch lưu kiểu cầu H kết nối theo hình thức mắc xâu chuỗi. Hình 1.6a là 

sơ đồ nguyên lý tổng quát 1 pha của mạch nghịch lưu kiểu cascade cầu H.  
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Như vậy một pha mạch nghịch lưu lai kiểu cascade cầu H sẽ có 2 mạch nghịch lưu 

cầu H là mạch nghịch lưu cầu một pha H1 và mạch nghịch lưu cầu một pha H2 có số bậc 

là n1 và n2 và là các mạch nghịch lưu cầu H chuẩn. Trong hình Uxg1 và Uxg2 là điện áp 

pha - tâm nguồn của mạch nghịch lưu 1 pha cầu H thứ nhất và thứ hai.  

Điện áp pha – tâm nguồn một chiều (Uxg) được xác định như sau: 

Uxg = Uxg1 + Uxg2        (1.38) 

Hay: 
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cgcg

bgbg
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UU

UU

UU
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U

       (1.39) 

Hình 1.6b trình bày cấu trúc pha a một mạch nghịch lưu lai kiểu CMH, hai mạch 

nghịch lưu cầu H một pha được sử dụng là cầu H 5 bậc và 3 bậc. Như vậy có thể dùng 

ký hiệu CMH 5/3 để diễn tả các bậc của các mạch nghịch lưu 1 pha cầu H thành phần.  

 
Hình 1.6: Cấu trúc 1 pha mạch nghịch lưu CMH a) tổng quát; b) CMH 5/3 

Cấu trúc nghịch lưu một pha cầu H (hình 1.6b) có thể xem gồm 2 dãy pha (trái – T 

và phải – P) của nghịch lưu NPC chuẩn. Do đó, thành phần Uxg1 và Uxg2 được xác định 

dựa vào (1.11) và (1.13) như sau: 

Uxg1 = Uxg1T - Uxg1P = udc1.(TSx1T - TSx1P)    (1.40) 

Uxg2 = Uxg2T - Uxg2P = udc2.(TSx2T - TSx2P)     (1.41) 

Với TSx.i.ch được định nghĩa theo (1.18) với i=1,2; Ch=T,P.  
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Tổng quát ta sẽ xét một mạch nghịch lưu lai CMH n1/n2. Với n1 và n2 là bậc của các 

bộ nghịch lưu thành phần H1 và H2 thì (1.38) được viết lại 

1 1 2 21 1 1 1

1 1 1 2 2 2

1 1 1 1

( ) ( )
n n n n

xg dc Sxj T Sxj P dc Sxj T Sxj P

j j j j

U u T T u T T      (1.42) 

1 21 1

1 1 1 2 2 2

1 1

( ) ( )
n n

xg dc Sxj T Sxj P dc Sxj T Sxj P

j j

U u T T u T T     (1.43) 

Thành phần thứ nhất của Uxg có n1 giá trị, còn thành phần thứ 2 có n2 giá trị nên Uxg 

sẽ có n1.n2 giá trị. Nói cách khác số bậc của nghịch lưu CMH sẽ là tích số bậc nghịch 

lưu của 2 nghịch lưu cầu H. Do đó, nghịch lưu CMH cũng sẽ giảm số khóa (như 1.37). 

Đặt Vxg = Uxg; Vxg1 = Uxg1, Vxg2 = -Uxg2. Thì (1.39) được viết lại 
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       (1.44) 

Và có thể tính được điện áp pha-tâm tải của nghịch lưu CMH theo  
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     (1.46) 

Công thức (1.46) và (1.33) là 2 công thức mô tả cho nghịch lưu CDC và CMH. Cả 2 

công thức này tương đồng nhau nên các tính chất đã có với nghịch lưu CDC cũng đúng 

với nghịch lưu CMH.  

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

BẬC 

Do nghịch lưu đa bậc có phạm vi hoạt động chủ yếu với tải công suất lớn nên vấn đề 

giảm bớt tần số đóng ngắt và giảm sốc điện áp trên linh kiện công suất có ý nghĩa quan 

trọng. Các thuật toán cố gắng thực hiện duy trì trạng thái cân bằng các nguồn điện áp 

DC và khử bỏ hiện tượng phát sinh điện áp common mode, nguyên nhân gây ra một số 

hiện tượng làm sớm lão hóa động cơ [15]. Các giải thuật điều chế cho bộ nghịch lưu đa 

bậc gồm: 

 Phương pháp điều chế độ rộng xung. 

 Phương pháp điều chế độ rộng xung cải biến. 

 Phương pháp điều chế vector không gian. 

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

Phương pháp còn có tên Subharmonic PWM (SH-PWM) hoặc Multilevel Carrier 

based PWM. Để thực hiện tạo giản đồ kích đóng các khóa công suất trong cùng một 

pha tải, một số sóng mang dạng tam giác được sử dụng để so sánh với một điện áp điều 

khiển dưới dạng sin (vì vậy tổng quát người ta còn gọi đây là phương pháp điều chế 

sóng mang). Đối với bộ nghịch lưu áp n bậc, số sóng mang được sử dụng là (n-1) sóng. 

Chúng có cùng tần số là fc (được gọi là tần số sóng mang) và cùng biên độ đỉnh – đỉnh 

là Ac. Vì vậy nếu chọn sóng mang có điện áp đỉnh thấp nhất là 0V thì giá trị đỉnh cao 

nhất sẽ là (n-1).Ac(V).  

Hình 2.1 trình bày nguyên lý của phương pháp điều chế độ rộng xung sinPWM.  

 
Hình 2.1: Nguyên lý điều chế độ rộng xung sinPWM 

Các điện áp điều khiển dạng sin sẽ được so sánh với các sóng mang dạng tam giác 

từ thứ nhất đến sóng mang thứ n-1 (với mạch nghịch lưu tổng quát là n bậc).  
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Các kết quả so sánh sẽ được đưa đến mạch kích để kích các khóa công suất trên các 

nhánh pha của mạch nghịch lưu. Nếu điện áp điều khiển lớn hơn sóng mang nào thì linh 

kiện tương ứng sóng mang đó sẽ được kích đóng, trong trường hợp điện áp điều khiển 

nhỏ hơn sóng mang tương ứng của nó, linh kiện trên sẽ bị kích khóa. 

Tổng quát ở nhánh pha x, khóa công suất có chỉ số j sẽ có trạng thái kích: 

              x c

x,j

x c

1 V j.A
S =

0 V <j.A
                                                                    (2.1) 

Và đương nhiên 2 khóa công suất đối nghịch sẽ được kích ngược nhau do đó: 

               '

x,j x,jS +S =1                                                                                      (2.2) 

Các sóng mang dạng tam giác có tần số cao và có thể được xắp xếp theo ba cách: 

bố trí cùng pha (PD: In Phase Disposition) (hình 2.2a), bố trí hai sóng mang kế cận liên 

tiếp nhau sẽ bị dịch 180
0 

- APOD (Alternative Phase Opposition Disposition) (hình 

2.2b) và bố trí đối xứng qua trục zero (POD - Phase opposition Disposition) (hình 2.2c). 

 
Hình 2.2: Cách bố trí sóng mang a) cùng pha, b) dịch pha, c) đối xứng qua trục z 

Trong các phương pháp bố trí sóng mang, phương pháp bố trí các sóng mang đa bậc 

cùng pha cho độ méo dạng áp dây nhỏ nhất [10]. Riêng đối với bộ nghịch lưu áp ba bậc, 

phương pháp POD và APOD cho cùng kết quả. Điện áp điều khiển Vx có biên độ đỉnh 

bằng Am và tần số fm, dạng sóng của nó thay đổi chung quanh trục tâm của hệ thống ( n-

1) sóng mang. Do đó, điện áp điều khiển ba pha lần lượt là: 
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0

0

1
cos(2. . . ) .

2

1
cos(2. . . 120 ) .

2

1
cos(2. . . 240 ) .

2

a m m c

b m m c

c m m c

n
V A f t A

n
V A f t A

n
V A f t A

        (2.3) 

Đối với bộ nghịch lưu áp đa bậc, tỉ số biên độ ma và tỉ số tần số mf được định nghĩa 

như sau: 

2.
0 1

( 1).

m
a

c

A
m

n A
          (2.4) 

m

c
f

f

f
m              (2.5) 

Hình 2.3 cho kết quả mô phỏng nghịch lưu cascade 5 bậc điều chế độ rộng xung 

sinPWM ở tỉ số biên độ ma=0.85, sóng mang bố trí cùng pha (PD), tải R=8.4 , 

L=0.0018H, 4 nguồn cung cấp U=100V. Trong đó Va, Vb, Vc là điện áp điều khiển; 

cr1, cr2, cr3 và cr4 là 4 sóng mang; Pha-dc là điện áp pha A và tâm nguồn DC, apday là 

điện áp giữa 2 pha A và B; I(RL1a), I(RL1b) và I(RL1c) là dòng điện tải trên 3 pha. 

 
Hình 2.3: Mô phỏng nghịch lưu cascade 5 bậc điều chế sinPWM 

Phương pháp này có một số ưu điểm như sau: 

 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. 

Tuy nhiên phương pháp này cũng có khá nhiều nhược điểm như: 
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 Điện áp common mode (điện áp giữa tâm tải và tâm nguồn DC) lớn (hình 2.4) là 

một trong các nguyên nhân gây hư hỏng động cơ [17]. 

 Các khóa công suất đóng cắt theo điện áp điều khiển và sóng mang không lựa chọn 

được do đó không tối ưu hóa để giảm số lần chuyển mạch, nên tổn hao lớn. 

 Goị chỉ số điều chế m là tỉ số giữa thành phần hài cơ bản của điện áp pha-tâm nguồn 

và giá trị 
3

dcu
thì m được xác định 

1,sin3. PWM

dc

V
m

u
           (2.6) 

 

Hình 2.4: Điện áp common mode trên nghịch lưu cascade 5 bậc điều chế sinPWM 

 Thành phần hài cơ bản của điện áp pha-tâm nguồn có biên độ đỉnh cực đại 

V1sinPWMmax được xác định là: 

                1 ,sin max
2

dc
xn PWM

u
V                                                                             (2.7) 

Như vậy, phương pháp sinPWM có vùng chỉ số điều chế còn tuyến tính m bị giới 

hạn bởi 1 ,sin max

max

3. 3
0.866

2

xn PWM

dc

V
m

u
. Do đó, việc điều khiển bị giới hạn nhiều và 

một số cải biến điều chế đã được đề xuất [10]. 

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

Phương pháp SFO- PWM có điểm khác biệt so với phương pháp điều chế độ rộng 

xung (2.1) đã trình bày là sử dụng điện áp điều khiển được cải biến (VxSFO). Theo đó 

mỗi điện áp điều khiển (VxSFO) là tổng điện áp điều khiển của phương pháp sinPWM 

với một thành phần điện áp bổ sung gọi là điện áp offset (Voffset)[10]. Tức là: 

xSFO x offsetV V V          (2.8) 

Một trong các điện áp offset có thể chọn có giá trị bằng trung bình của giá trị điện 

áp lớn nhất và nhỏ nhất trong ba điện áp điều khiển.  
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Gọi Va, Vb, Vc là các điện áp offset theo phương pháp SFO-PWM (VxSFO) vừa được 

mô tả có thể biểu diễn dưới dạng toán học như sau: 

max( ) min( )

2

x x
offset

V V
V           (2.9) 

Trong đó, x là chỉ số pha x=a,b,c. 

Đồ thị 1 hình 2.5 cho kết quả tạo Voffset và VaSFO từ 3 điện áp điều khiển Va, Vb, và 

Vc. Điện áp VxSFO được đưa vào mạch nghịch lưu cascade 5 bậc tỉ số biên độ ma= 0.85, 

kết quả trình bày là các điện áp pha-tâm nguồn DC (pha-dc)_đồ thị 2,  điện áp dây a-b 

(apday)_ đồ thị 3 và dòng điện pha tải_đồ thị 4.  

 

Hình 2.5: Mô phỏng nghịch lưu cascade 5 bậc điều chế SFO PWM 

Kết quả mô phỏng cho điện áp common mode trình bày trên hình 2.6. So sánh hình 

2.6 và hình 2.3 có thể thấy rằng biên độ đỉnh của điện áp common mode là không đổi 

nhưng với phương pháp SFO này thì điện áp common mode có nhiều khoảng biên độ 

bằng 0 hơn nên điện áp trung bình common mode (VcmAVG) sẽ thấp hơn. Vì vậy việc tạo 

điều chế SFO với điện áp offset 2.9 còn được gọi là điều chế cực tiểu common mode. 

 

Hình 2.6: Điện áp Vcm mạch nghịch lưu cascade 5 bậc điều chế SFO PWM 
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Biên độ đỉnh điện áp hài bậc 1 của phương pháp SFO có giá trị:  

1
3

dc
SFO

u
V           (2.10) 

Do đó, khoảng điều khiển tuyến tính của phương pháp này được cải thiện lên đến 

chỉ số mmax =0.91. Một số hàm offset khác cũng được đưa ra nhằm các mục đích khác 

nhau như giảm số lần chuyển mạch, giảm hệ số méo hài tổng [19, 20, 22, 26]. Vì vậy 

luận án này cũng chủ yếu tập trung vào việc đề xuất các hàm offset nhằm thực hiện các 

mục tiêu như tối ưu giảm tổn hao do sự chuyển mạch, tối ưu triệt tiêu điện áp common 

mode … 

2.3. Phương pháp điều chế vector không gian 

Việc đóng cắt các khóa công suất trong các nhánh pha của mạch nghịch lưu tạo ra 

điện áp pha tải với vector không gian của nó thay đổi nhảy cấp trên hình lục giác đa 

bậc. Ví dụ với nghịch lưu áp 3 bậc hình 2.7a sẽ có 27 trạng thái kích khác nhau.  

 
a)      b) 

Hình 2.7: Mạch nghịch lưu NPC 3 bậc (a) và vector không gian của nó (b) 

Mỗi trạng thái kích được mô tả qua tổ hợp trạng thái (Ka, Kb, Kc) với Kx= 0,1,2 là hệ 

số tương ứng với pha x và thỏa mãn 

,1 ,2

'

,1 ,2

,1 ,2

0 0

1 1

2 1

x x

x x x

x x

if S S

K if S S

if S S

       (2.11) 

Vì vậy với 27 trạng thái kích các khóa công suất sẽ có 19 vị trí vector không gian 

(hình 2.7b). Ý tưởng của phương pháp điều chế vector không gian là tạo nên sự dịch 

chuyển liên tục của vector không gian tương ứng trên quỹ đạo đường tròn của vector 
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điện áp bộ nghịch lưu, tương tự như trường hợp của vector không gian của đại lượng 

sin ba pha tạo được. Với sự dịch chuyển đều đặn của vector không gian trên quỹ đạo 

tròn, các sóng hài bậc cao được loại bỏ và quan hệ giữa tín hiệu điều khiển và biên độ 

áp ra trở nên tuyến tính. Vector tương đương ở đây chính là vector trung bình trong thời 

gian một chu kì lấy mẫu Ts của quá trình điều khiển bộ nghịch lưu áp. Nguyên lý điều 

chế vector không gian đối với bộ nghịch lưu áp đa bậc được thực hiện tương tự như ở 

nghịch lưu hai bậc. Để tạo vector trung bình tương ứng vector V  cho trước cần xem xét 

vector V  nằm vị trí nào của hình lục giác. Để thuận tiện, thông thường diện tích hình 

lục giác được chia nhỏ thành các hình tam giác con. Ví dụ, góc phần sáu thứ nhất của 

hình lục giác giới hạn bởi ba vector
0V , 

2V  và 
5V  được chia nhỏ thành các diện tích (1), 

(2), (3), và (4) như hình 2.8 

 

Hình 2.8: Phân tích phương pháp SVM 

Vector V đang khảo sát cần được điều khiển có vị trí nằm trên phần diện tích (2). Bước 

tiếp theo, cần xác định các vector không gian cần thiết – còn gọi là các vector cơ bản, 

để tạo nên vector trung bình nằm trong diện tích (2). Trong hình (2.7) đó chính là các 

vector 1V


, 2V


 và 
3V


 . Như vậy, vector tương đương với vector V


 có thể thực hiện bằng 

cách điều khiển duy trì tác dụng theo trình tự vector 1V


 trong thời gian T1, vector 2V


 

trong thời gian T2 và vector 3V


 trong thời gian T3 theo hệ thức : 

s 1 1 2 2 3 3V.T =V.T +V .T +V .T       (2.12) 

Ts = T1 + T2 + T3       (2.13) 

Thời gian tác dụng T1 , T2 và T3 của các vector cơ bản được xác định thông qua các 

thành phần vuông góc V


 và V


 trong hệ toạ độ đứng yên (stationary frame) của vector 
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V


, quan hệ giữa các thành phần vector  V


, V


 với thời gian duy trì trạng thái vector 

1V


, 2V


 và 
3V


 có thể biểu diễn dưới dạng ma trận (2.14) 

3

2

1

321

321

111

1

1 T

T

T

VVV

VVV

T
V

V

s

     (2.14) 

Trong đó, V1 , V2 , V3 , V1 , V2 , và V3  là thành phần trên trục tọa độ vuông góc 

-  của vector V1, V2 và V3. Do đó, thời gian tác dụng T1 , T2 và T3 có thể được tính 

1111

1

1

321

321

3

2

1

V

V

VVV

VVV

T

T

T

Ts

      (2.15) 

Nếu đặt di = Ti/Ts là thời gian tác động tương đối trong chu kỳ Ts thì (2.15) có thể viết  

1111

1

321

321

3

2

1

V

V

VVV

VVV

d

d

d

   (2.16) 

Tương tự ta có thể áp dụng các công thức trên cho các phần diện tích còn lại. Do đó, 

với các phần diện tích 1, 2, 3 và 4 giá trị d1, d2 và d3 có thể tính theo (2.14), (2.15) và 

(2.16). Đối với các góc phần sáu khác, việc tính toán thời gian tác động có thể thực hiện 

thông qua việc qui đổi về góc phần sáu thứ nhất theo công thức (2.17) 

i

i

V

V

ii

ii

V

V

,

,

3
1cos

3
1sin

3
1sin

3
1cos

     (2.17) 

Trong đó, i là chỉ số góc phần sáu. 

Phương án điều chế này có ưu điểm có thể “nhìn” thấy trạng thái chuyển mạch do 

đó có thể chọn các vector không (redundant) một cách phù hợp để giảm tổn hao [2, 5]. 

Tuy nhiên, việc xác định các giá trị di sẽ tốn nhiều thời gian trong giải thuật nhất là khi 

số ô tam giác tăng (số bậc lớn) và việc tính toán này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn khi các 

nguồn một chiều sử dụng khác nhau và không ổn định [20]. Đặc biệt trong các nghiên 

cứu [33, 36, 37] các tác giả đã chứng minh mối quan hệ giữa điều chế sóng mang và 

điều chế vector không gian là tương đương. Vì vậy tùy theo yêu cầu có thể sử dụng 

thuật toán điều chế sóng mang hay điều chế vector không gian cho các nghiên cứu sau 

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

Trong công nghiệp, các bộ nghịch lưu được chia ra hai loại là loại có công suất lớn 

(hơn 1MW) và loại công suất nhỏ [12, 9]. Thông thường để giảm hệ số méo hài tổng 

THD, tần số chuyển mạch hay tần số sóng mang sẽ được tăng cao [4, 11]. Tuy nhiên, 

khi công suất nghịch lưu lớn thì tần số chuyển mạch không thể tăng do giới hạn của các 

linh kiện công suất lớn (thời gian chuyển mạch lớn hơn rất nhiều so với linh kiện công 

suất nhỏ), do đó, tổn hao chuyển mạch tăng đáng kể [10]. Để giải quyết giảm tổn hao 

do chuyển mạch ngoài việc nghiên cứu các dạng nghịch lưu đa bậc thì một hướng khác 

được quan tâm là nghiên cứu giải thuật làm giảm sự tổn hao trên chuyển mạch do giảm 

số lần chuyển mạch. Tổn hao trong mạch nghịch lưu bao gồm tổn hao trên nguồn cung 

cấp (PS), tổn hao trên dây nối (Pl), tổn hao cho mạch kích khóa công suất (Pk) và tổn 

hao trên khóa công suất (PSW). Trong các tổn hao kể trên thì tổn hao trên khóa công suất 

đóng vai trò chính, phụ thuộc nhiều vào giải thuật điều chế và cấu trúc mạch. Tổn hao 

trên khóa công suất của mạch nghịch lưu trong 1 chu kỳ điện áp điều khiển có thể xác 

định theo (2.18) 

SW SS CSP P P        (2. 18) 

Với, PSW là tổn hao trong 1 chu kỳ điện áp điều khiển trên khóa công suất trong 

mạch nghịch lưu. PSS và PCS là tổn hao do sự chuyển mạch và tổn hao dẫn điện trong 1 

chu kỳ điện áp điều khiển trên khóa công suất mạch nghịch lưu. Theo [5, 11, 24] thì tổn 

hao do sự chuyển mạch phụ thuộc vào số lần chuyển mạch trong một chu kỳ điện áp 

điều khiển của các khóa công suất. Vì vậy, luận án tập trung vào nghiên cứu giải thuật 

giảm tổn hao do sự chuyển mạch PSS trên cơ sở giảm số lần chuyển mạch khi thực hiện 

điều chế. 

Các nghiên cứu trước [3, 4, 14, 15, 33] đã chỉ ra vấn đề giảm tổn hao do sự chuyển 

mạch và giảm hệ số méo hài tổng THD thường ngược nhau. Có nghĩa là khi giảm THD 

thì sẽ tăng tổn hao và ngược lại. Chính vì vậy bài toán giảm tổn hao và giảm THD 

thường được quy về giải bài toán xác định điểm làm việc tối ưu THD và tổn hao. Tiêu 

biểu cho các nghiên cứu dạng này có thể kể đến các công trình 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. 
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Trong công trình công bố vào năm 1998, các tác giả R.Seyezhai- L.Mathur đã thực 

hiện nghiên cứu trên mô hình nghịch lưu Hybrid 7 bậc kiểu CMH 3/3 với mục đích 

giảm THD% và tổn hao chuyển mạch trên linh kiện trên cơ sở chọn tần số sóng mang 

phù hợp cho từng cell trên mô hình. Kết quả của nghiên cứu với cấu hình nghịch lưu đã 

chọn cho thấy tần số trên các cell lần lượt là f1=3950Hz, f2=3443Hz  và f3 =1596Hz  thì 

sẽ cho kết quả tối ưu. Năm 2007 các tác giả trên cũng công bố kết quả nghiên cứu trên 

nghịch lưu chuẩn cascade 5 bậc thì tần số tối ưu (để giảm THD% và tổn hao do chuyển 

mạch) là f=3950Hz [33] (hình 2.9). 

 

Hình 2.9: Quan hệ THD% và tổn hao 

Các tác giả C.Govindaraju- Dr.K.Baskaran nghiên cứu giảm THD% và tổn hao 

chuyển mạch trên cơ sở thay thế cấu hình nghịch lưu chuẩn bằng nghịch lưu hybrid 

kiểu CMH sóng mang kiểu PD - là nghịch lưu cascade 7 bậc, CMH 3/5 9 bậc và CMH 

3/5 11 bậc. Công bố của các tác giả cho thấy nghịch lưu kiểu hybrid CMH cho kết quả 

giảm tổn hao và THD% tốt hơn so với kiểu cascade chuẩn (hình 2.10a, b)[3].   

 
a      b 

Hình 2.10: Quan hệ THD% và số bậc, quan hệ fc và tổn hao nghịch lưu chuẩn và lai 
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M. G. Hosseini Aghdam - S. H. Fathi - G. B. Gharehpetian đã nghiên cứu theo 

hướng giảm THD% theo giải thuật SHE với nghịch lưu hybrid cho các kết quả mô 

phỏng thực hiện trên mô hình CMH 7 bậc. Ngoài ra, trong năm 2008 các tác giả trên 

công bố 1 công trinh nghiên cứu giảm THD% của nghịch lưu CMH theo nguyên tắc 

giảm sóng hài tối ưu và giảm sóng hài theo bước [14, 15]. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

trên cũng chỉ dừng lại ở vùng có chỉ số điều chế tương đối lớn (trên 0.35). 

Năm 2000 Rodríguez đã đề xuất một giải thuật cho đến gần đây vẫn được xem là 

giải thuật giảm tổn hao do chuyển mạch triệt để nhất. Nguyên lý giải thuật là dời vector 

không gian điện áp ban đầu 
refV  về vị trí vector không gian điện áp bộ nghịch lưu 

rxV sao cho độ lệch của hai vector là nhỏ nhất. Để đạt được độ lệch nhỏ nhất giữa vector 

ban đầu 
refV và vector lựa chọn 

rxV , trục hoành của không gian vector sẽ dược chia ra 

4.(n-1) đoạn và trục tung được chia làm 2.(n-1) đoạn (hình 2.11a). Trong đó n là số bậc 

của mạch nghịch lưu. Với vector 
refV  ban đầu ta luôn xác định được hình chữ nhật bao 

quanh nó theo các lưới đã chia và được giới hạn bởi la, lb, lc, ld. Ngoài ra, hình chữ nhật 

đã nêu cũng chứa các vector điện áp của bộ nghịch lưu gần nhất hv


, lv


 (Hình 2.11b).  

 

Vref 

Vrx 

la lb 

lc 

ld 

Xv 

Yv 

  
a)     b) 

Hình 2.11: Giải thuật Rodríguez nghịch lưu 5 bậc 

                     a) Chia lưới và các vector điện áp. 

                     b) Các vector điện áp gần nhất hv  và lv  và đường thẳng phân chia 

Như vậy nếu cho trước vector không gian chuẩn refV , thì có thể xác định được thành 

phần thực và ảo của nó là Xv và Yv, các giá trị này cho phép truy cập bảng chứa các 
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vector hv


, lv


 và các hệ số a, b của phương trình y (cạnh lục giác đều), chỉ số (địa chỉ) 

của bảng được xác định thông qua các giá trị   , yx nn được định nghĩa như sau: 

x v vn sign X ceil X       (2.19) 

y v vn sign Y ceil Y       (2.20) 

Các tọa độ Xv và Yv của vector 
refV  sau đó sẽ được so sánh với phương trình đoạn thẳng 

y có phương trình bxay   (1.13) với các hệ số a, b tra cùng bảng. Cuối cùng, việc 

chọn vector  hv


 hay lv


 được tiến hành theo quan hệ sau: 

If Yv > a.Xv + b then 
rx hV v      (2. 21) 

Else 
rx lV v  

Ưu điểm của giải thuật này là 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 số bậc cao và vùng tỷ số điều biên cao;  

- Có sai số 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. 

Vì vậy, vấn đề nghiên cứu thuật toán điều chế cho nghịch lưu đa bậc nhằm giảm 

tổn hao do sự chuyển mạch đồng thời giữ THD ở một giá trị chấp nhận hoặc bổ xung 

một số hàm mục tiêu khác như giảm hoặc triệt tiêu điện áp common mode sẽ được 

nghiên cứu trong luận án. Các giải thuật giảm tổn hao đề xuất trên cơ sở điều chế sóng 

mang gồm điều chế 1 vector, điều chế 2 vector, điều chế 3 vector và điều chế phối hợp 

1, 2 và 3 vector. Các tính toán cho các giải thuật sẽ được thực hiện mô phỏng bằng phần 

mềm PSIM 6.0 và thực nghiệm trên mô hình nghịch lưu thực. 
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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 luận án và phục vụ cho các nghiên cứu về biến tần đa bậc và các 

ứng dụng như bù lọc công suất. 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. 

 Có sự ổn định và chính xác cao. 

 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. 

Căn cứ vào các yêu cầu nói trên và các phân tích ở chương 1 có thể thấy cấu hình 

lựa chọn phù hợp sẽ là cấu hình nghịch lưu lai cascade cầu H với bốn module cầu H 

trên mỗi pha. Với cấu hình này chúng ta có thể chuyển sang cấu hình lai với bốn nguồn 

một chiều cung cấp khác nhau theo tỉ lệ (8-4-2-1)u tương ứng với nghịch lưu 31 bậc 

hoặc sử dụng 1 module cầu H với nguồn cung cấp u tương ứng nghịch lưu bậc 3. Tương 

tự với cấu hình trên cũng có thể tạo ra nghịch lưu với số bậc 5, 7, 9, 11 … 

3.1. Cấu trúc mô hình nghịch lưu 

Mô hình nghịch lưu xây dựng có cấu trúc như hình 3.1. Trong cấu trúc này thành 

phần chính sẽ là mạch nghịch lưu với bốn module cầu H cho mỗi pha. Một module cầu 

H sẽ được cấp nguồn thông qua mạch chỉnh lưu được điều chỉnh bằng cách đổi nối tại 

các máy biến áp cách ly. Các cảm biến dòng trên sơ đồ, sử dụng các cảm biến đo dòng 

điện của hãng LEM, thực hiện việc đo giá trị dòng điện trên mỗi pha đưa về mạch điều 

khiển để điều khiển vòng kín theo các thuật toán tương ứng. Khi không cần điều khiển 

vòng kín các cảm biến này cũng có thể sử dụng trong việc đo đạc dòng trên các nhánh 

pha. Trái tim của hệ thống sẽ là card điều khiển TMS320F2812 của tập đoàn Texas 

Instruments. Card điều khiển có chức năng thực hiện các giải thuật và đưa các tín hiệu 

qua mạch lái (driver) để điều khiển đóng cắt các IGBT trong các mạch cầu H. Để thuận 
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tiện trong việc thí nghiệm, mô hình sẽ được chế tạo dưới dạng module với các module 

chính là module chỉnh lưu, module cầu H và mạch lái, module mạch cảm biến (hình 

3.1).  

 
Hình 3.1: Cấu trúc mô hình nghịch lưu được thiết kế trong luận án 

 

Module nguồn chỉnh lưu sẽ được chế tạo ứng với hai module cầu H trên mỗi pha do 

đó sẽ có hai module nguồn chỉnh lưu. Module cầu H và mạch lái được chế tạo với một 

cầu H trên một module. Do đó toàn bộ mô hình thực nghiệm sẽ có mười hai module cầu 

H và mạch lái tương ứng với 3 pha. 

 

DSP 

TMS32F2812 

 

DRIVER 

Chỉnh 

lưu 
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3.2. Module cầu H và mạch lái 

Mô hình thực nghiệm sẽ có mười hai module cầu H và mạch kích. Để có thể thực 

nghiệm với dòng tải lớn đến 6,6KW/3 pha đồng thời điện áp hiệu dụng mỗi pha có thể 

đạt đến 220V với cosφ = 0.5  1 thì mỗi khóa công suất IGBT phải chịu được dòng 

điện tải cực đại là: 

max

6600
I . 2 28.28 A

3.220.cos
      (3.1) 

Với mong muốn khi chỉ có một module cầu H làm việc cũng có thể tạo ra nghịch lưu 

với điện áp pha là 220V nên điện áp nguồn một chiều cung cấp cho module cầu H lúc 

này là:  

d2.V
.m=220(V)

3
→ d

220. 3
V = (V)

2.m
      (3.2) 

Trong đó m là chỉ số điều chế. Nếu chọn m = 0.9 thì Vd = 212V. Để an toàn có thể 

chọn IGBT có dòng cực đại lớn hơn 2 lần Imax và điện áp ngược cực đại phải lớn hơn 2 

lần Vd. Vì vậy có thể chọn IGBT loại công suất FG60N60BNTD H20 của Toshiba với 

dòng ICemax = 60A và điện áp ngược cực đại VCEB = 600V và có thông số ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của IGBT FG60N60 (tại 25
o
C) 

ELECTRICAL 

CHARACTERISTICS 

SYMBOL MIN TYP MAX UNITS 

Collector - Emitter Breakdown Voltage 

(VGE = 0V, IC = 250uA) 

V(BR)CES 600 - - V 

Collector - Emitter Saturation Voltage 

(VGE = 15V, IC = 60A) 

VCE (SAT) - 1.67 2.0 V 

Gate - Emitter Threshold Voltage 

(VGE = VCE, IC = 250mA) 

VGE (th) 3 - 6 V 

Zero Gate Voltage Collector Current 

(VCE = 600V, VGE = 0V) 

ICES - - 500 µA 

Gate - Emitter Leackage Current 

(VGE = 30V, VCE = 0V) 

IGES - - 120 nA 

Turn-On Delay Time  td(on) - 30 - nsec 

Turn-Off Delay Time td(off) - 130 - nsec 

Rise Time  tr - 49 - nsec 

Fall Time tf - 175 - nsec 
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Mạch kích cho mỗi cặp khóa công suất đối nghịch FG60N60BNTD H20 được 

thiết kế như trên hình 3.2.  

 
Hình 3.2: Sơ đồ nguyên lý mạch kích IGBT 

Do card điều khiển TMS 32F2812 chỉ có số lượng giới hạn là 14 bộ điều chế độ 

rộng xung (PWM) trong khi mô hình thí nghiệm đòi hỏi đến 24 bộ. Vì vậy, mạch tạo 

thời gian trễ (dead time) để chống trùng dẫn cho các khóa IGBT sẽ được thực hiện bằng 

phần cứng với các cổng đảo của vi mạch 7414 kết hợp các diode D1, D2, các tụ điện C1, 

C2 và điện trở R1, R2 (hình 3.3). 

 
Hình 3.3: Dòng điện nạp và xả tụ mạch dead time khi điện áp điều khiển [0] → [1] 

Khi điện áp điều khiển tại đầu nối JP1 thay đổi từ mức [0] qua mức [1], điện áp tại 

ngõ ra cổng đảo IC1B từ mức [0] lên mức [1] làm xuất hiện dòng nạp vào tụ C1 thông 

qua diode D1 (hình 3.3). Điện áp trên tụ C1 tăng dần và được xác định qua 

D 1

-t

R .C

C1V 5.(1 e )          (3.3) 
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Trong đó RD là điện trở khi phân cực thuận của diode D1 (loại 1N4148 có giá trị RD 

khoảng 40Ω).   

Khi điện áp trên tụ C1 tăng vượt qua ngưỡng mức logic cao tương ứng 2V sẽ làm 

thay đổi trạng thái ngõ ra IC1C và IC1A. Kết quả là transistor của bộ cách ly quang 

OK1 ngắt điện và transistor của OK2 dẫn điện. Từ đó IGBT phía trên nhánh pha được 

kích ngắt và sẽ ngắt điện. Thời gian từ lúc có sự thay đổi trạng thái điện áp điều khiển 

đến khi IGBT thay đổi trạng thái từ dẫn sang ngắt là: 

ON OFF D 1t =R C ln(5/3)          (3.4) 

Đồng thời khi điện áp điều khiển tại đầu nối JP1 thay đổi từ mức [0] qua mức [1], 

điện áp tại ngõ ra cổng đảo IC1F thay đổi từ mức [1] về mức [0], điện áp tụ điện C2 sẽ 

được xả thông qua điện trở R2 (hình 3.3). Điện áp trên tụ được xác định thông qua: 

2 2

-t

R .C

C2V 5.e           (3.5) 

Do đó điện áp trên tụ sẽ giảm dần từ 5V. Khi điện áp trên tụ C2 giảm đến ngưỡng 

mức logic thấp (là 0.8V), ngõ ra cổng đảo IC1D và IC1E sẽ đổi trạng thái và làm cho 

IGBT phía dưới nhánh pha sẽ được kích dẫn và dẫn điện. Thời gian từ lúc có sự thay 

đổi trạng thái điện áp điều khiển đến khi IGBT này thay đổi trạng thái từ ngắt sang dẫn 

được xác định thông qua: 

OFF ON 2 2t =R C ln(5/0.8)           (3.6) 

Giá trị thời gian chống trùng dẫn được xác định thông qua tON→OFF và tOFF→ON bởi công 

thức (3.7) và (3.8). 

deadtime OFF ON ON OFFt =t t            (3.7) 

deadtime 2 2 D 1t =R C ln(5/0.8) R C ln(5/3)          (3.8) 

Nếu chọn thời gian dead time là 3µs và giá trị điện dung là C1= C2= 0.01 F và cũng 

thực hiện các lập luận tương tự khi điện áp điều khiển chuyển từ mức [1] qua mức [0] 

thì giá trị điện trở R1 và R2 được xác định là: 1 2R R 174( ) . Giá trị thực khi thi công 

mạch sẽ được chọn là 1 2R R 180( ) . Hình 3.4 là kết quả mô phỏng thực hiện tạo 

thời gian trễ deadtime bằng phần mềm PSIM6.0 với các thông số đã tính ở trên. 
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Hình 3.4: Điện áp ra tại chân 8 (V8) và chân 2 (V2) mạch deadtime theo điện áp điều 

khiển (Vjp1) khi điện áp điều khiển [1] → [0]. 

Kết quả mô phỏng cho thấy thời gian tránh trùng dẫn là 3,6 s và thời gian trễ khi qua 

mạch dead time là 6 s. 

Các điện trở R9, R10 trên sơ đồ có chức năng hạn chế dòng kích qua cực cổng của 

IGBT và hạn chế dòng trùng dẫn 2 transistor của ghép nối quang PC123. Giá trị các 

điện trở này được xác định sao cho dòng điện qua hai transistor của ghép nối quang 

PC123 là nhỏ hơn giá trị dòng điện qua cực đại của chúng. Tức là:  

Kich
cmax

9 10

2.U
I

R +R
         (3.9) 

Trong đó Ukích là điện áp kích IGBT có giá trị 15V; Icmax là dòng điện cực đại tại 

ngõ ra của ghép nối quang PC123 và có giá trị 50mA. 

Do đó, với R9 = R10 ta có thể xác định giá trị điện trở của chúng theo: 

Kich
9 10 3

cmax

2.U 2.15
R R 300

I 2.50.10
 

Hình 3.5 là sơ đồ mạch in để gia công module cầu H và mạch kích. Trong hình các 

đường màu xanh dương là bản đồng ở mặt dưới và các đường màu đỏ là bản đồng ở 

mặt trên 
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Hình 3.5: Sơ đồ mạch in module cầu H và mạch kích 

Sau khi chế tạo mỗi bộ gồm hai module cầu H sẽ được ghép nối với nhau thành một 

bộ tương ứng trên một pha. Các bộ cầu H này sẽ dược ghép nối với module nguồn 

chỉnh lưu trong các ứng dụng sau này. Bằng cách điều chỉnh nguồn cung cấp cho các 

module cầu H thành phần mỗi bộ sản phẩm hoàn thiện sẽ cho một nhánh pha nghịch 

lưu 3, 5 hoặc 7 bậc. 

3.3. Module nguồn chỉnh lưu 

Module nguồn chỉnh lưu có chức năng chỉnh lưu nguồn xoay chiều cung cấp từ các 

máy biến áp ra nguồn một chiều cung cấp cho các cầu H và cho mạch lái của các IGBT 

trong mạch cầu. Một module nguồn chỉnh lưu có sáu cầu H vì vậy cần sáu mạch chỉnh 

lưu công suất và 24 bộ nguồn đôi (±) để cung cấp cho mạch lái của 24 IGBT. Lưu ý 

rằng với mỗi cầu H thì hai IGBT ở dưới có chân E nối chung vì vậy hai IGBT này có 

thể sử dụng chung nguồn kích vì vậy tổng số nguồn đôi sử dụng chỉ là 18 nguồn. Mạch 

chỉnh lưu công suất có thể thực hiện theo cấu hình chỉnh lưu ba pha hoặc một pha. Nếu 

thực hiện theo cấu hình ba pha hệ thống sẽ khá phức tạp đối với các máy biến áp cách 

ly có điều chỉnh. Do vậy cấu hình được lựa chọn là chỉnh lưu một pha (hình 3.6 a). 

Để có thể cấp nguồn cho mạch nghịch lưu cascaded với công suất 6,6KW và điện 

áp pha tải 220V, tải có cos(φ) từ 0.5  1 thì các diode chỉnh lưu phải chịu được dòng 

điện lớn hơn giá trị Imax theo (3.1). Vì vậy, các diode chỉnh lưu sẽ được chọn với dòng 
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điện an toàn là 40A và có thể chọn loại GBPC40-08 với thông số cơ bản được trình bày 

ở bảng 3.2. 

 

Hình 3.6: Mạch chỉnh lưu cho module cầu H (a) và cho mạch kích (b) 

Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật của diode cầu GBPC40-80 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS SYMBOL VALUE UNITS 

Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM 800 V 

RMS Reverse Voltage VR(RMS) 560 V 

Average Rectified Output Current @TC = 50°C IO 40 A 

Non-Repetitive Peak Forward Surge Current  

8.3ms Single half sine-wave superimposed  on 

rated load (JEDEC Method) 

IFSM 400 A 

Forward Voltage per leg          @IF = 20A VFM 1.1  

Peak Reverse Current                  @TC = 25°C 

At Rated DC Blocking Voltage  @TC = 125°C 

IRM 5.0 

500 

µA 

I
2
t Rating for Fusing (t < 8.3ms) I

2
t 660 A

2
s 

Typical Junction Capacitance (Note 1) Cj 400 pF 

Typical Thermal Resistance per leg (Note 2) RӨJC 1.4 
o
C/W 

RMS Isolation Voltage from Case to Leads VISO 2500 
V 

Operating and Storage Temperature Range Tj, TSTG -65 to +150 
o
C 

Note:  1. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V D.C. 

2. Mounted on 229 x 102 x 117mm Al. finned plate. 

Tụ lọc nguồn C1 được xác định qua dòng điện tải mong muốn và độ nhấp nhô của 

sóng điện áp ở ngõ ra theo: 

d

load 1

U
U

2.f.R C
d         (3.10) 
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Trong đó Ud là điện áp một chiều mong muốn, đã xác định là 212V; f là tần số 

lưới điện (f=50Hz); Rload là điện trở tải. Khi mạch thí nghiệm đầy tải và cos(φ)=1 thì 

Rload có giá trị 22Ω. 

Nếu chọn ΔUd = 5% điện áp cực đại thì điện dung C1 là: 

d
1

load

U 212
C 0.009F=9000uF

2.f.R . U 2.50.22.11. 2d

 

Do không có tụ 9000 F nên có thể sử dụng 2 tụ mắc song song giá trị điện dung 

mỗi tụ là 4700 F khá thông dụng trên thị trường. Kết quả mô phỏng mạch nguồn cung 

cấp cho mạch nghịch lưu với các thông số và giá trị tinh toán ở trên được trình bày 

trong hình 3.7. Kết quả mô phỏng cho thấy điện áp trung bình sau khi chỉnh lưu và có 

gắn tải 2,2KVA (tương ứng tải 1 pha) là 208,5Vdc và điện áp nhấp nhô của sóng điện 

áp ngõ ra có giá trị cực đại là ±5V hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thiết kế ban đầu.  

 

 

Hình 3.7: Mô phỏng điện áp chỉnh lưu (Vd) và điện áp trung bình của nó AVG(Vd) khi 

gắn tải 2,2KVA 

Nguồn đôi để kích IGBT có giá trị ±15V. Với 24 IGBT trong toàn bộ mô hình thí 

nghiệm chúng ta sẽ cần 18 nguồn kích độc lập. Mỗi nguồn kích có thể được thực hiện 

như sơ đồ nguyên lý hình 3.6b. Trong hình 3.6b, các tụ điện C1 đến C4 có chức năng 

san phẳng điện áp nguồn cho mạch kích và chống nhiễu điện từ cho mạch nguồn kích 

IGBT. Các tụ điện này được chọn với giá trị điện dung: C1=C3=100uF và C2=C4=0.1 F. 
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Mạch nguồn chỉnh lưu được chế tạo như là board mạch chính trên đó có thể cắm 

các mạch module cầu H và mạch kích đã thiết kế ở mục 3.2. Hình 3.8 là sơ đồ mạch in 

khối nguồn chỉnh lưu. 

 

Hình 3.8: Sơ đồ mạch in khối nguồn chỉnh lưu 

Từ sơ đồ có thể thấy board mạch khối nguồn chỉnh lưu được chia thành ba vùng ứng 

với ba pha, các đầu nối với board mạch gồm: đầu nối nguồn xoay chiều để chỉnh lưu 

cho cầu H, đầu nối nguồn xoay chiều chỉnh lưu cho mạch kích, đầu nối điều khiển nối 

đến mạch điều khiển dùng DSP 28F12 và các đầu nối đến các module cầu H. Hình 3.9 

là mô hình nghịch lưu sau khi hoàn thiện. 

Bằng cách kết hợp 2 module nguồn chỉnh lưu với 12 module cầu H sẽ có được chỉnh 

lưu 3 pha với bốn cầu H trên 1 pha. Nếu chọn nguồn cho các module theo tỉ lệ là (1-2-

4-8)u thì sẽ có mạch nghịch lưu 31 bậc kiểu lai. Nếu chỉ sử dụng 1 module nguồn chỉnh 

lưu và 3 module cầu H thì sẽ có mạch nghịch lưu 3 bậc cầu H. Trong quá trình thực 

Đế cắm một 

module cầu H 
Nguốn chỉnh 

lưu cho 1 cầu H 

Đầu nối đế card  

điều khiển 28F12 
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nghiệm các cấu trúc nghịch lưu sẽ được lựa chọn và kết nối tương ứng để phục vụ cho 

thực nghiệm kiểm chứng các giải thuật đề xuất trong luận văn. 

 

Hình 3.9: Mô hình nghịch lưu sau khi hoàn thiện. 

3.4. Kết quả chương 3  

Với các tính toán lý thuyết và tiến hành thi công luận án đã xây dựng được mô hình 

thực nghiệm phục vụ cho các nghiên cứu sau này. Mô hình được chế tạo với 4 module 

cầu H có thông số. 

- Thời gian chống trùng dẫn các IGBT trong module là 3,6us. 

- Dòng tải đến 28,28A. 

- Điện áp mỗi module lên đến 212Vdc 

- Nguồn cung cấp cho mỗi module là độc lập và được lấy từ lưới điện 

thông qua các variac và mạch chỉnh lưu, mạch lọc đảm bảo độ gợn sóng 

±5V với tải 6,6KVA. 

Bằng cách phối hợp nguồn cung cấp cho các module cầu H sẽ có được các cấu hình 

nghịch lưu với số bậc khác nhau như trong bảng 3.3: 
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Bảng 3.3: Các cấu hình nghịch lưu với số bậc khác nhau 

Stt 
Nguồn cung cấp (u) 

Số bậc nghịch lưu 

Module 1 Module 1 Module 1 Module 1 

1 1 0 0 0 3 

2 1 1 0 0 5 

3 1 1 1 0 7 

4 1 1 1 1 9 

5 1 2 1 2 11 

6 1 1 2 2 13 

7 1 1 1 4 15 

8 1 1 2 4 17 

9 1 2 2 4 19 

10 1 2 3 4 21 

11 1 2 3 5 23 

12 1 2 4 5 25 

13 1 2 4 6 27 

14 1 2 4 7 29 

15 1 2 4 8 31 
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CHƯƠNG 4: GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ TỐI ƯU GIẢM TỔN HAO DO SỰ 

CHUYỂN MẠCH VÀ CỰC TIỂU SAI SỐ VECTOR ĐIỀU KHIỂN 

Điều chế sóng mang PWM truyền thống thực hiện trên cơ sở biểu diễn vector điều 

khiển thông qua 4 vector cơ sở tại ba đỉnh của tam giác mà vector điện áp điều khiển 

hướng tới (hình 4.1a). Trong hình 4.1a, vector điều khiển chỉ tới tam giác có 3 đỉnh ứng 

với các vector cơ sở là [1,0,0], [2,0,0], [2,1,0] và [2,1,1] (trong đó vector [2,1,1] và 

vector [1,0,0] trùng vị trí). Vì vậy, việc kích đóng các khóa công suất được thực hiện 

thông qua vector cơ sở theo trình tự thời gian trên hình 4.1b. Kết quả là trong mỗi chu 

kỳ sóng mang sẽ có 2 lần chuyển mạch ứng với mỗi pha. Vì vậy, để giảm số lần chuyển 

mạch, tức là giảm tổn hao do chuyển mạch thì về nguyên tắc chính là giảm số vector cơ 

sở biểu diễn vector điều khiển. Do đó sẽ có 3 giải pháp giảm số lần chuyển mạch qua 

việc giảm vector cơ sở là: 

 Biểu diễn vector điều khiển qua 3 vector cơ sở (giải thuật 3 vector) 

 Biểu diễn vector điều khiển qua 2 vector cơ sở (giải thuật 2 vector) 

 Biểu diễn vector điều khiển qua 1 vector cơ sở (giải thuật 1 vector) 

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

4.1.1. Nguyên lý giải thuật 

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. Do đó, giải thuật được gọi là giải thuật 

một vector. Như vậy về cơ bản giải thuật một vector tương tự như giải thuật Rodríguez 

nhưng phân tích trên cơ sở điều chế sóng mang.  

Gọi vx là điện áp điều khiển pha x ban đầu,vrx là điện áp điều khiển tính toán từ 

giải thuật (sẽ đưa vào mạch điều chế). Chọn điểm “0” là điểm ứng với đáy của sóng 

mang thấp nhất, biên độ các sóng mang tam giác đều bằng nhau và bằng 1. Lúc này các 

ngưỡng so sánh chuyển mạch sẽ là 0, 1, 2 ,3 ...(n-1) do đang sử dụng nghịch lưu n bậc.  

Gọi m là chỉ số điều chế. Giá tri m được định nghĩa theo 
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1,x 1,x

c

V V . 33
m= . =

(n-1).A 2 (n-1)

2

         (4.1) 

Điện áp vx được viết lại: x 1,x x offsetv =v .cos(ω.t+j )+v           (4.2) 

Với điện áp voffset được xác định theo mục tiêu medimum common mode hay 

minimum common mode. Do đó: 

a offset

o

b offset

o

c offset

n-1
v =m. .cos(ω.t)+v

3

n-1
v =m. .cos(ω.t-120 )+v

3

n-1
v =m. .cos(ω.t-240 )+v

3

          (4.3) 

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
   (4.4)                 x xH =L +1            (4.5) 

Trong đó, hàm int( )a  là hàm lấy phần nguyên của giá trị a. Đặt x x xξ =v -L           (4.6)        

(x = a,b,c) và đặt 

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 )

           (4.7) 

Lúc này điện áp điều khiển được biểu diễn theo tam giác các vector như hình 4.1 

 
a)     b) 

Hình 4.1: Điện áp điều khiển, giản đồ thời gian chuyển mạch trong nghịch lưu đa bậc 

Có thể thấy phân bố thời gian chuyển mạch đối với nghịch lưu đa bậc được thực 

hiện theo [18] là x 1 1x 2 2x 3 3x 4 4xv =K S +K S +K S +K S           (4.8) 

Với trạng thái chuyển mạch Sjx được xác định  jx x jxS =L +s         (4.9) 

Các giá trị sjx được tính: 
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s1x=0; s4x=1; max

2x

1 if
s =

0else

x ; 3x

1 if
s =

0else

x mid         (4.10)  

và  1 maxK =1-ξ ; 2 max midK =ξ -ξ ; 3 mid minK =ξ -ξ ; 4 minK =ξ         (4.11) 

Đặt 14 1 4K =K +K                          (4.12)  

thì vector điện áp điều khiển sẽ nằm ở một trong ba vùng trên hình 4.2 tùy thuộc Kmax 

bằng K14, K2 hay K3 với max 14 2 3K =max(K ,K ,K )            (4.13) 

 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 4.2: Mô tả giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

Biểu thức (4.8) cho thấy, trong một chu kỳ sóng mang (Ts) thì trạng thái các khóa 

thay đổi từ S1x đến S4x. Vì vậy, nếu vector vx được dời về đỉnh của tam giác thuộc vùng 

mà nó đang chỉ tới (thành vector vrx hình 4.2) thì điện áp điều khiển được xác định lại:  

2x max 2

rx 3x max 3

1x 4x max 14

S if K =K

v = S if K =K

S orS if K =K

       (4.14) 

Khi Kmax=K14 có 2 giá trị có thể chọn cho vrx, là S1x và S4x. Nhưng để đảm bảo hệ số 

méo hài tổng THD nhỏ thì việc chọn lựa sẽ dựa trên căn cứ là điện áp thứ tự không 

cộng thêm có giá trị biên độ nhỏ hơn.  

Tức là khi Kmax = K14 thì 
1x x 1x x 4x

rx

4x

S if v -S < v -S
v

S else
       (4.15) 

2 3 4 2 3 4
1x

rx

4x

K +2.K +3.K K +2.K +3.K
S if <1-

v = 3 3
S else

       (4.16) 

1x 2 3 4

rx

4x

S if K +2.K +3.K <1,5
v =

S else
         (4.17) 

Do đó, xác định Vrx theo bảng 4.1 với sai biệt điện áp: 
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2 2

min mid min mide = K +K +K K          (4.18) 

Bảng 4.1: Lựa chọn vector theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

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 

4.1.2. Lưu đồ giải thuật 

Hình 4.3 và 4.4 là lưu đồ chương trình giải thuật một vector cực tiểu sai số điện áp 

điều khiển cho mạch nghịch lưu n bậc. Lưu đồ giải thuật cho thấy giải thuật một vector 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển chỉ sử dụng các lệnh đơn giản như cộng, trừ, so sánh 

trong chương trình. Do đó, khi triển khai giải thuật thì thời gian tính toán sẽ rất nhỏ, rất 

phù hợp với việc điều khiển vòng kín hoặc điều khiển theo các định hướng kỹ thuật 

khác nhau. 

 Bắt đầu 

Nhập Va, Vb và Vc 

a a aV L , b b bV L  

Và c c cV L  

1 max1K , 2 max midK  

3 minmidK , 4 minK , 14 1 4K K K  

Tính Lx, Hx , x=(a, b, c) 

max

m

min

max( , , )

( , , )

min( , , )

a b c

id a b c

a b c

mid  

A 
 

Hình 4.3: Lưu đồ giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 
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A 

Xuất Va, Vb và Vc 

2rx xV S ; x = (a, b, 

c) 

Kmax = K2 

Kmax = K3 

 

3rx xV S ; x = (a, b, 

c) 

1rx xV S ; x = (a, b, 

c) 

4rx xV S ; x = (a, b, c) 

Kết thúc 

Đ 

Đ 

Đ 

S 

S 

S 

jx x jxS L s  

Với x=(a, b, c) và j=(1, 2, 3, 4) 

max 2 3 14K =max(K ,K ,K )  

Lựa chọn khóa đóng cắt 

 
max

1 2

1
0;

0

x

x

if
s s

else
 

m

3 4

1
; 1

0

x id

x

if
s s

else
 

 

K2+2.K3+3.K4<1,5; Kmax = K14 

 

Hình 4.4: Lưu đồ giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển (tiếp theo) 

4.1.3. Khảo sát và đánh giá giải thuật  

Giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển sẽ được khảo sát và đánh giá 

chi tiết trên mô hình nghịch lưu với số bậc khác nhau. 
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Các giản đồ trên hình 4.5 là kết quả thực hiện mô phỏng tạo ra điện áp điều khiển 

theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển với nghịch lưu 5 và 31 bậc. 

Kết quả đạt được cho thấy điện áp điều khiển mỗi pha luôn có giá trị bằng bội nguyên 

của biên độ sóng mang do đó chuyển mạch trên pha chỉ xuất hiện khi có sự chuyển mức 

của điện áp điều khiển. Chính vì vậy số lần chuyển mạch trong 1 chu kỳ sẽ rất bé. 

 
a) m=0.3 

 
b) m=0.75 

 

c) m=0.9 

Hình 4.5: Điện áp điều khiển theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số  

Các giản đồ trên hình 4.6 là kết quả thực hiện mô phỏng giải thuật 1 vector cực 

tiểu sai số điện áp điều khiển với nghịch lưu cascade 5 bậc và 31 bậc bằng phần mềm 

PSIM 6.0 tại chỉ số điều chế m = 0.9. Kết quả mô phỏng thu được cho thấy khi chỉ số 

điều chế tăng hoặc khi số bậc nghịch lưu tăng thì chất lượng nghịch lưu cũng tăng do 

dạng sóng càng gần sin hơn. Điều này đặc biệt rõ ràng hơn khi khảo sát đặc tuyến làm 

việc và hệ số méo hài tổng đối với giải thuật một vector trên các mạch nghịch lưu với 

số bậc khác nhau như ở hình 4.7. 



 49 

 

Hình 4.6: Kết quả mô phỏng nghịch lưu theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp 

điều khiển tại m=0.9 
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a)      b) 

Hình 4.7: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 5 bậc và 31 theo giải thuật 1 vector 
a) Quan hệ THD%-m  b) Đặc tuyến điều khiển 

Hình 4.7b là kết quả khảo sát giá trị méo hài tổng tới hài bậc 51 của nghịch lưu 3 

pha 5 bậc và 31 bậc kiểu cascade áp dụng giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển. Kết quả khảo sát cho thấy từ chỉ số điều chế m = 0.15 đến chỉ số m = 0.9 mạch 

nghịch lưu 5 bậc áp dụng điều chế bằng giải thuật 1 vector có giá trị méo hài tổng là 

khá lớn. Đặc biệt, vùng chỉ số nhỏ (m<0.15) thì mạch nghịch lưu hoạt động với điện áp 

ra bằng không (vector được chọn là các vector không). Với mạch nghịch lưu 31 bậc các 

vấn đề nêu trên gần như không đáng kể. Nghịch lưu 31 bậc có thể làm việc đến vùng 

chỉ số điều chế khá bé, đặc tuyến điều khiển lúc này là khá tuyến tính. Tuy nhiên khi 

chỉ số điều chế bé hơn 0.1 (m<0.1) thì đường đặc tuyến vẫn trở nên phi tuyến và THD% 

cũng vọt lên cao. 
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Kết quả khảo sát đặc tuyến điều khiển (hình 4.7b) cho thấy: khi áp dụng giải thuật 1 

vector, cực tiểu sai số điện áp điều khiển trên cấu hình nghịch lưu bậc thấp sẽ có đặc 

tuyến điều khiển là phi tuyến trên toàn dải và độ phi tuyến sẽ giảm dần khi tăng số bậc 

của mạch nghịch lưu. Độ phi tuyến là khá lớn đối với vùng chỉ số điều chế thấp. 

Để triển khai giải thuật ra thực tế các tiêu chuẩn sẽ được áp dụng để đánh giá giải 

thuật. Theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 2008 và tiêu chuẩn về đặc tính nguồn điện hạ 

thế EMC standard EN 61000-2-2 thì nguồn điện đưa vào sử dụng phải thỏa mãn có điện 

áp pha tải thỏa điều kiện về méo hài tổng (THD%) và sóng hài như bảng 4.2 

Bảng 4.2. Giới hạn về sóng hài của nguồn điện theo chuẩn EN6100-2-2 

Tiêu chí THD% n5/n1% n7/n1% n11/n1% n13/n1% 

Giá trị <8% <6% <5% 3.5% 3% 

Trong đó THD% là hệ số méo hài tổng được xác định đến thành phần sóng hài bậc 40.  

 

Hình 4.8: 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 

Hình 4.8 cho phép đánh giá giải thuật một vector theo tiêu chuẩn về độ méo hài tổng 

của điện áp pha tải với các nghịch lưu 5, 7, 9 bậc. Căn cứ hình 4.8 có thể thấy rằng với 

cấu hình nghịch lưu 5 bậc thì không thỏa mãn được các tiêu chuẩn đã nêu nếu không sử 

dụng các mạch phụ trợ khác. Đối với biến tần với các cấu trúc từ bậc 7, 9 đến bậc 11 thì 

chỉ vùng chỉ số điều chế lớn (tương ứng các chỉ số điều chế 0.62, 0.5, 0.4) mới thỏa 

mãn tiêu chuẩn về méo hài tổng THD. Do đó nếu sử dụng cho mục đích truyển tải điện 

các biến tần làm việc với chỉ số điều chế ít thay đổi và thường lớn hơn 0.8 thì việc sử 
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dụng giải thuật 1 vector có thể triển khai với cấu trúc nghịch lưu từ bậc 7 trở lên. Tuy 

nhiên vẫn còn phải xét thêm điều kiện về sóng hài thành phần như chỉ ra ở hình 4.9. 

 

a) hài bậc 5    b) hài bậc 7 

 
c) hài bậc 11    d) hài bậc 13  

Hình 4.9: Khảo sát sóng hài bậc cao khi thực hiện giải thuật 1 vector cực tiểu sai số 

điện áp điều khiển với các cấu hình nghịch lưu 5, 7, 9 bậc 

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 cấu hình nghịch lưu thấp hơn) không đáp ứng 

được tiêu chuẩn đã đề cập khi áp dụng giải thuật một vector cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển. Với cấu hình nghịch lưu 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. 

Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm với giải thuật một vector trên phần mềm 

PSIM6.0 và mô hình thí nghiệm đã xây dựng được trình bày qua các hình 4.10, 4.11 và 
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4.12. Các kết quả cho thấy mô hình thiết kế có thể vận hành tốt và phá tương đồng với 

các kết quả mô phỏng. Kết quả thực nghiệm cũng cho kết quả dòng điện trên tải càng 

gần dạng sóng sin hơn khi tăng chỉ số điều chế m. 

 
a)  điện áp dây  b) 

 

 
a)  điện áp pha  b) 

 

 
a)  Dòng điện pha tải  b) 

Hình 4.10: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 11 bậc theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện 

áp điều khiển tại m=0.4 a) mô phỏng b) thực nghiệm 
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a)  điện áp dây  b) 

 

a)  điện áp pha  b) 

 

a)  Dòng điện pha tải  b) 

Hình 4.11: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 11 bậc theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện 

áp điều khiển tại m=0.85  a) mô phỏng  b) thực nghiệm 

 



 54 

 

Hình 4.12: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 11 bậc theo giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện 

áp điều khiển tại m=1.04   a) mô phỏng   b) thực nghiệm 

Bảng 4.3 cho thấy sự so sánh giữa giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển và giải thuật sinPWM truyền thống 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. Trong đó 

giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển được sử dụng hàm offset minimum 

common mode do sử dụng hàm offset này số lần chuyển mạch thấp hơn khi dùng hàm 

offset medimum common mode [39]. Các chỉ số 1, 2 và 3 là tương ứng với các giải 

 
 

a)  điện áp dây  b) 
 

 
 

a)  điện áp pha  b) 
 

 
 

Dòng điện pha tải 
a)    b) 
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thuật điều chế SFOPWM medimum common mode, SFOPWM minimum common 

mode và giải thuật một vector. Giá trị N là số lần chuyển mạch/pha/chu kỳ điện áp điều 

khiển. Và THD là giá trị THD% điện áp pha tải ứng với các giải thuật điều chế ở trên. 

Bảng 4.3: So sánh giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển và SFOPWM 

với hàm offset khác nhau (nghịch lưu 5 bậc) [39] 

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 

Kết quả từ bảng 4.3 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 so với áp 

dụng giải thuật sinPWM truyền thống khi số chuyển mạch là tương đương. 

 

Hình 4.13: Phân tích số lần chuyển mạch theo số bậc và hàm offset giải thuật 1 vector 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển 
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Các kết quả phân tích ở hình 4.13 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 medimum common mode. 

Hình 4.14 trình bày phân tích điện áp điều khiển nghịch lưu 3 pha 5 bậc theo giải 

thuật một vector trên mặt phẳng không gian vector. Khi điện áp điều khiển khá bé và 

nằm trong vòng tròn C1 với bán kính là r = 0.5 tức ở hệ số điều chế m thỏa m 0.144  

thì vector được chọn luôn là vector không. Do đó nghịch lưu luôn có điện áp ra là 

không và rất phù hợp với kết quả ở hình 4.7. 

 

Hình 4.14: Phân tích điện áp điều khiển nghịch lưu 5 bậc giải thuật 1 vector cực tiểu sai 

số điện áp điều khiển 

Khi điện áp điều khiển nằm giữa 2 vòng tròn C1 và C2 tương đương chỉ số điều chế 

m trong khoảng 0.144 m 0.165  vector được chọn sẽ là vector không và các vector 

của hình lục giác bên trong vòng tròn C3 với các đỉnh màu đỏ. Do đó bắt đầu xuất hiện 

điện áp ra từ mạch nghịch lưu và điện áp này có thể điều khiển được. Khi điện áp điều 

khiển nằm giữa 2 vòng tròn C2 và C3 tương đương chỉ số điều chế m trong khoảng 

0.165 m 0.33  vector được chọn sẽ là các vector có màu đỏ của hình lục giác bên 
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trong vòng tròn C3. Do đó sẽ không có sự thay đổi điện áp ra từ mạch nghịch lưu khi 

thay đổi chỉ số điều chế. Khi điện áp điều khiển nằm giữa 2 vòng tròn C3 và C4 tương 

đương chỉ số điều chế m trong khoảng 0.33 m 0.44  vector được chọn sẽ là các 

vector có màu đỏ của hình lục giác bên trong vòng tròn C3 và các vector ở hình lục giác 

có đỉnh màu vàng. Kết quả là điện áp ra từ mạch nghịch lưu có thể điều khiển thông qua 

thay đổi chỉ số điều chế. Khi tăng điện áp điều khiển nằm giữa 2 vòng tròn C4 và C5 

tương đương chỉ số điều chế m trong khoảng 0.44 m 0.609  vector được chọn sẽ là 

các vector có màu vàng và sẽ không có sự thay đổi điện áp ra từ mạch nghịch lưu khi 

thay đổi chỉ số điều chế. Khi điện áp điều khiển nằm giữa 2 vòng tròn C5 và C6 tương 

đương chỉ số điều chế m trong khoảng 0.609 m 0.72  vector được chọn sẽ là các 

vector ở hình lục giác có đỉnh màu xanh và các vector ở hình lục giác có đỉnh màu 

vàng. Kết quả là điện áp ra từ mạch nghịch lưu có thể điều khiển thông qua thay đổi chỉ 

số điều chế. Các kết quả phân tích toán học hoàn toàn phù hợp với kết quả thực nghiệm 

và mô phỏng ở hình 4.7, 4.10, 4.11 và 4.12. Vì vậy, có thể kết luận về sự tin cậy của các 

kết quả trên mô hình thực nghiệm và mô phỏng. 

Ta có thể kết luận là giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển cho sai 

biệt điện áp điều khiển (do đó THD%) là nhỏ nhất so với các giải thuật SFO chuẩn với 

cùng tần số chuyển mạch. 

Giải thuật một vector không sử dụng sóng mang nên tại vùng chỉ số điều chế thấp 

(vùng mà chất lượng điện áp sau khi nghịch lưu chưa thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật) sẽ 

không thể tăng tần số sóng mang để cải tiến chất lượng. 

Do số lần chuyển mạch/pha/chu kỳ là rất bé nên giải thuật sẽ rất thích hợp khi áp 

dụng cho nghịch lưu công suất lớn (khóa công suất ít chuyển mạch)  

Giải thuật chỉ nên áp dụng với cấu hình nghịch lưu từ bậc 7 trở lên và với cấu hình 

nghịch lưu thấp hơn hoặc vùng chỉ số điều chế thấp thì nên áp dụng thêm các giải pháp 

để loại bỏ sóng hài bậc cao. 

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

Giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển thực hiện trên nguyên lý biểu 

diễn vector điện áp điều khiển qua hai trong bốn vector cơ sở tại 3 đỉnh của tam giác mà 

nó hướng tới sao cho sai biệt điện áp điều khiển là nhỏ nhất. 
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4.2.1. Nguyên lý giải thuật 

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 

(4.15a). 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, trên hình (4.15b) đó là 2 vector 

[2,1,0] và [2,0,0]. [23, 27]. 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          (4.19) 

 

Hình 4.15: Nguyên lý giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

Gọi 1X  là điện áp điều khiển pha x ban đầu. X  là điện áp điều khiển sau khi đã có 

thêm thành phần offset  1X X offset                   (4.20) 

Chọn điểm “0” là điểm ứng với đáy của sóng mang thấp nhất, biên độ các sóng 

mang tam giác đều bằng nhau và bằng 1. Lúc này các ngưỡng so sánh chuyển mạch sẽ 

là 0, 1, 2 ..., (n-1). Trong đó n là số bậc nghịch lưu. Điện áp vX1 ban đầu được xác định 

X1 mν A .cos( . ) Bxt        (4.21) 

Với   
m a c a

2 n-1 n-1
A m . . .A m .

23 3
      (4.22) 

Do đó vX được xác định: 
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A a offset

o

B a offset

o

C a offset

n-1
ν =m . .cos(ω.t)+v

3

n-1
ν =m . .cos(ω.t-120 )+v

3

n-1
ν =m . .cos(ω.t-240 )+v

3

       (4.23) 

Điện áp offset offsetν  có thể xác định theo hàm minimum common mode hay 

medimum common mode. Gọi Hx và Lx là các điện áp ngưỡng trên và dưới của pha x 

gần X  nhất để so sánh  

              x

x

x

int(V ) V <n-1
L

int(V ) 1

x if

else
                                                  (4.24)                  

x xH =L +1                                                               (4.25) 

Đặt           x X xξ =ν -L                                                                        (4.26)    

     (x = a,b,c)       và  

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 )

                                      (4.27) 

Đặt [MAP] là ma trận sao cho: 

max m min, , MAP . , ,
T T

id A B C      (4.28) 

Đặt  1 maxK 1 ; 2 maxK mid ; 3 minK mid ; 4 minK                (4.29) 

      14 1 4K K K                                                                                          (4.30)  

thì có thể thấy phân bố thời gian chuyển mạch đối với nghịch lưu đa bậc có thể thực 

hiện theo X 1 1x 2 2x 3 3x 4 4xν =K s +K s +K s +K s                                        (4.31) 

Các giá trị sjx được xác định s1x=0; s4x=1; 
max

2x

1
s

0

xif

else
; 3x

1
s

0

x midif

else
 và 

vector điện áp điều khiển sẽ nằm ở 1 trong 3 vùng của tam giác trên hình 4.16 tùy thuộc 

Kmin bằng K14, K2 hay K3 với min 14 2 3K min(K ,K ,K )                   (4.32) 

Như vậy, nếu K14=Kmin thì 2 vector được chọn là 
2S , 

3S như hình 4.16b. Sau khi dời 

vector điện áp điều khiển ta sẽ có các giá trị K mới là: ' ' '

1 2 3, ,K K K  và '

4K  trong đó 

' '

1 4 0K K . Do đó, điện áp điều khiển mới sẽ là: 

' ' ' ' ' ' '

x 1 1x 2 2x 3 3x 4 4x 2 2x 3 3xν =K s +K s +K s +K s =K s +K s      (4.33) 
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Hình 4.16: Điều kiện chọn vector điện áp điều khiển giải thuật 2 vector cực tiểu sai số 

điện áp điều khiển 

Giá trị '

2K  và '

3K  được xác định thông qua quá trình dịch chuyển để ' '

1 4 0K K  và 

vector sai biệt điện áp 'e=v -v  là cực tiểu được trình bày ở hình 4.17 a, b, c. Lần dịch 

chuyển tạo '

14K  (dịch chuyển đường max  lên 1) sẽ không sinh ra sai số tức là max 0e . 

Lần dịch chuyển thứ 2 cho '

14K =0  (dịch chuyển đường min  về 0) sẽ cho sai số là 

min mine K d            (4.34) 

 

d/2 

= d 

La, Lb, Lc 

K1 

Ha, Hb, Hc 

K2 

K3 

K4 

K2 

K3 

K14 K14=Kmin 

K’2 

K’3 

a) b) c) 
 

Hình 4.17: Dịch chuyển các giá trị K theo giải thuật 2 vector 

Lần dịch chuyển cuối cùng là dịch chuyển đường m id sẽ có sai số là mi de . Do đó 

nhiệm vụ làm cho vector sai biệt điện áp 'e v v  là cực tiểu chính là xác định độ dịch 

chuyển m ide sao cho mine . Với các tính toán ở trên thì vector sai biệt điện áp e  được 

xác định: 

min m2. .( . ) / 3ide a K a e        (4.35) 

Do đó module vector e  sẽ đạt cực tiểu khi m min / 2ide K  và được xác định bởi:  

min3.K / 2e         (4.36) 

Kết quả là: 
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 Khi vector điện áp 
xv  hướng vào các cạnh của tam giác thì Kmin = 0 do đó 0e  

 Khi vector điện áp 
xv  hướng vào trọng tâm của tam giác thì e  đạt cực đại và có 

giá trị  
1

2 3
e           (4.37) 

 So sánh (4.18) và (4.35) cho thấy sai biệt điện áp giải thuật 2 vector cực tiểu sai số 

điện áp điều khiển luôn nhỏ hơn hoặc bằng sai biệt điện áp của giải thuật 1 vector 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển. 

Tương tự các trường hợp K2 = Kmin và K3 = Kmin sẽ có được kết quả cho ở bảng 4.4  

Bảng 4.4: 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  

Từ các giá trị '

max , '

m id , '

min  ở bảng 4.4 ta xác định được độ chênh lệch điện áp giữa 

điện áp điều khiển mong muốn của pha x (vrx) và Lx theo công thức: 

max min

1' ' ' ' ' '

m, , MAP . , ,
A B C

T T

id        (4.38) 

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

áp điều khiển là ' ' ' ' ' ', , , , , ,
A B C A B C

T TT

A B Cv v v L L L Hay: ' '

X XXv L  

4.2.2. Lưu đồ giải thuật 

Hình 4.18 là lưu đồ chương trình giải thuật hai vector cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển cho mạch nghịch lưu n bậc. Lưu đồ giải thuật cho thấy giải thuật hai vector cực 

tiểu sai số điện áp điều khiển cũng chỉ sử dụng các lệnh đơn giản như cộng, trừ, so sánh 

trong chương trình giống như giải thuật một vector. Do đó, khi triển khai giải thuật thì 

thời gian tính toán sẽ rất nhỏ, rất phù hợp với việc điều khiển vòng kín hoặc điều khiển 

theo các định hướng kỹ thuật khác nhau. 
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Hình 4.18: Lưu đồ giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

 

Kết thúc 

Xuất va, vb và vc 

1 max1K , 2 max midK  

3 minmidK , 4 minK , 14 1 4K K K  

max

m

min

max( , , )

( , , )

min( , , )

a b c

id a b c

a b c

mid

 

min 14K K  

S 

Tính MAP 

Đ 

Đ 

S 

min 1 3 14min( , , )K K K K  
'

max 1 , '

min 0  và  

' max min
m

1

2 2
id mid

 

min 2K K  

'

max 1 , '

mi 1d  và  

' max mi
min min 1

2

d

     
'

m 0id , '

min 0  và 

' m min
max max

2

id      

max min

1' ' ' ' ' '

m, , MAP . , ,
A B C

T T

id
 

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

T TT

A B Cv v v L L L

 

Bắt đầu 

Nhập Va, Vb, Vc 

x X xL  (x=a, b, c 

int( ) 1

int( ) 1

x x

x

x

V if V n
L

V else

, 

x=(a, b, c) 
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4.2.3. Khảo sát và đánh giá giải thuật  

Để dễ dàng đánh giá, giải thuật hai vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển sẽ được 

khảo sát chi tiết trên mô hình nghịch lưu với số bậc khác nhau. Các hình 4.19 b, d và f 

là kết quả thực hiện tạo ra điện áp điều khiển theo giải thuật 2 vector cực tiểu sai số 

điện áp điều khiển. Kết quả đạt được cho thấy điện áp điều khiển mỗi pha luôn có 

những khoảng thời gian giá trị bằng bội nguyên của biên độ sóng mang do đó vùng này 

sẽ không có sự chuyển mạch của khóa công suất trên pha. Vì vậy số lần chuyển mạch 

trong 1 chu kỳ sẽ được giảm so với điều chế SinPWM.  

 

Hình 4.19: Điện áp điều khiển nghịch lưu 5 bậc theo giải thuật 1 vector và 2 vector cực 

tiểu sai số điện áp điều khiển 

Điện áp điều khiển '

X
v vẫn có những khoảng nằm giữa 2 biên của biên độ sóng 

mang, nên sẽ có sự chuyển mạch của khóa. Kết quả là có nhiều lần chuyển mạch hơn so 

với giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển. Đặc biệt dễ dàng nhận thấy sự 

khác biệt số lần chuyển mạch khi so sánh các hình 4.19 a-b, c-d và e-f. 

Các hình 4.20, 4.21 là kết quả thực hiện mô phỏng và thực nghiệm cho giải thuật 2 

vector với nghịch lưu cascade 7 bậc trên mô hình nghịch lưu đã thiết kế. Điều kiện thực 

nghiệm và mô phỏng như nhau và như sau:  

 Nghịch lưu lai cascade 7 bậc.  

 
a) m=0.3 giải thuật 1 vector                       b) m=0.3 giải thuật 2 vector 

 
c) m=0.75 giải thuật 1 vector                       d) m=0.75 giải thuật 2 vector 

 
e) m=0.9 giải thuật 1 vector                       f) m=0.9 giải thuật 2 vector 
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 Nguồn 1: 57V; Nguồn 2: 114V.  

 Tải L=30mH, R=10ohm.  

 Giải thuật 2 vector, fC=5100Hz. 

 

Hình 4.20: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 7 bậc theo giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện 

áp điều khiển tại m=0.8. a) mô phỏng b) thực nghiệm 

 

 
a)  điện áp pha  b) 

 

 
Dòng điện pha tải 

a)    b) 
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Hình 4.21: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 7 bậc, giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp 

điều khiển, m=0.9 hàm offset minimum common mode a) mô phỏng  b) thực nghiệm 

Hình 4.22 là đồ thị so sánh hệ số méo hài tổng đến hài bậc 50 (THD50%) của 

điện áp pha tải nghịch lưu cascade 5 bậc đã chọn với giải thuật 1 và 2 vector cực tiểu sai 

số điện áp điều khiển. Kết quả so sánh cho thấy khi chỉ số điều chế lớn hơn 0.2 thì giải 

thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển cho kết quả THD50% thấp hơn so với 

khi áp dụng giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển. Vì vậy với cấu hình 

nghịch lưu cascade 5 bậc đã chọn nếu muốn tổng méo hài thấp thì nên chọn giải thuật 2 

vector. Với vùng chỉ số điều chế lớn hơn 0.73 thì sự thay đổi THD% giữa 2 giải thuật là 

không nhiều trong khi sự thay đổi số lần chuyển mạch là khá lớn (hình 4.22b). Do đó, 

 
a)  điện áp pha-tâm nguồn DC  b) 

 
a)  Điện áp pha  b) 

 
a)  Dòng điện pha tải  b) 
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việc phối hợp giữa 2 giải thuật cho một bài toán đa mục tiêu như giảm THD và số 

chuyển mạch có thể thực hiện được. 

Số chuyển mạch của khóa công suất với giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp 

điều khiển sẽ thay đổi khi thực hiện hàm offset là minimum common mode hay 

medium common mode (minCM, midCM) như hình 4.22b. Tuy nhiên cũng từ hình 

4.22b có thể thấy rằng cả hai trường hợp hàm offset nêu trên đều cho số lần chuyển 

mạch khá lớn so với giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển. Các đoạn chỉ 

số điều chế từ 0.1 đến 0.43 và lớn hơn 0.89 trên đồ thị (hình 4.22b) cho thấy sử dụng 

hàm offset midCM cho kết quả tương đương khi dùng hàm offset minCM. Vùng chỉ số 

điều chế từ 0.43 đến 0.72 hàm offset minCM có ưu điểm hơn. Tuy nhiên đoạn m = 

(0.72; 0.89) thì ngược lại.  

 

Hình 4.22: Khảo sát và so sánh giải thuật 1 và 2 vector nghịch lưu 5 bậc 

a) Quan hệ THD50% và chỉ số điều chế m b) Số lần chuyển mạch 

Tuy nhiên theo [39] thì giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển có tối 

ưu chuyển mạch khi sử dụng hàm offset minCM. Do đó, để tận dụng các kết quả đã tính 

toán từ giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển thì nên chọn hàm offset 

minCM khi phối hợp 2 giải thuật nêu trên. 

Đặc tuyến điều khiển của giải thuật 1 vector và 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển được trình bày ở hình 4.23a. 
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Hình 4.23: Đặc tuyến điều khiển của giải thuật 1 vector và 2 vector cực tiểu sai số điện 

áp điều khiển  nghịch lưu 5 bậc (a) và 31 bậc (b) 

Kết quả cho thấy trong toàn vùng chỉ số điều chế thì giải thuật 2 vector cho đặc 

tuyến điều khiển ít phi tuyến hơn giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển. 

Tuy nhiên cũng có những vùng chỉ số điều chế mà sự khác biệt độ phi tuyến là không 

lớn ví dụ lân cận m = 0.4. Do đó, cũng có thể có sự thỏa hiệp về độ phi tuyến và số lần 

chuyển mạch để đạt sự tối ưu trong bài toán đa mục tiêu. 

 

Hình 4.24: Phân tích điện áp điều khiển với giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp 

điều khiển cho 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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Hình 4.24a phân tích điện áp điều khiển giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp 

điều khiển trên mặt phẳng không gian. Từ hình 4.24a có thể thấy rằng với điện áp điều 

khiển nhỏ bị giới hạn trong vòng tròn màu đỏ tức là ứng với chỉ số điều chế m ≤ 

0,16455 thì 2 vector được chọn theo giải thuật sẽ là các vector trên đỉnh lục giác nhỏ 

nhất (màu xanh lá cây) và vector không màu đỏ. Do đó, với m ≤ 0,16455 sẽ không có 

sự thay đổi số lần chuyển mạch trong một chu kỳ sóng điều khiển. Tương tự như vậy 

khi các chỉ số m trong vùng giữa m2 và m3 hay giữa m4 và m5. 

Các kết quả phân tích toán học hoàn toàn phù hợp với kết quả thực nghiệm và mô 

phỏng ở hình 4.22a. Vì vậy, có thể kết luận về sự tin cậy của các kết quả thực nghiệm 

và mô phỏng. Hình 4.24.b là kết quả so sánh độ méo hài tổng đến hài bậc 40 của điện 

áp pha tải trên mạch nghịch lưu 5, 7, 9 bậc, áp dụng giải thuật 2 vector với tiêu chí 

THD40 của chuẩn EN61000-2-2. Kết quả cho thấy cấu hình nghịch lưu có thể bắt đầu 

áp dụng giải thuật tương ứng với nghịch lưu bậc 5 (trong khi giải thuật 1 vector là từ 

bậc 7). Với cùng số bậc nghịch lưu thì giải thuật 2 vector có thể đáp ứng tốt chuẩn 

EN61000-2-2 với chỉ số điều chế nhỏ hơn. Ví dụ với cấu hình bậc 7 thì giải thuật 2 

vector có thể đáp ứng từ chỉ số điều chế m = 0.5 trong khi giải thuật 1 vector chỉ đáp 

ứng khi m ≥ 0.6.  

Hình 4.25 cho kết quả khảo sát hài bậc 5, 7, 11 và 13 theo tiêu chí về sóng hài bậc 

cao của chuẩn EN61000-2-2, với điều kiện này các kết quả cho thấy giải thuật 2 vector 

có thể được áp dụng trên cấu hình nghịch lưu bậc 5 với chỉ số điều chế lớn hơn 0.6 và 

bậc 7 từ chỉ số m > 0.4 , bậc 9 có thể áp dụng với chỉ số nhỏ hơn 0.4. 

Ta có thể kết luận là: 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. Giải thuật hai vector có số lần 

chuyển mạch trong một chu kỳ sóng điều khiển phụ thuộc tần số sóng mang do vẫn còn 

có các giá tri sóng điều khiển khác với bội nguyên của biên độ sóng mang. 

Đặc tuyến điều khiển của giải thuật 2 vector là tốt hơn giải thuật 1 vector cực tiểu 

sai số điện áp điều khiển đặc biệt rõ nét với nghịch lưu bậc thấp.  

Việc áp dụng giải thuật 2 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển có thể 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 thuật sẽ phải sự dụng 
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thêm các mạch phụ trợ để giảm méo hài, giảm thành phần hài bậc cao trong điện áp pha 

tải. Vì vậy, có thể nói rằng so với giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

thì giải thuật 2 vector phù hợp hơn với cấu hình nghịch lưu bậc thấp. 

 

Hình 4.25: 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 
 

4.3. Giải thuật ba vector 

Giải thuật ba vector thực hiện trên nguyên tắc biểu diễn vector điện áp điều khiển 

thông qua 3 vector cơ sở. Do đó, về cơ bản giải thuật ba vector sẽ không có sai biệt điện 

áp điều khiển. 

4.3.1. Nguyên lý giải thuật 

Nguyên lý giải thuật 3 vector là biểu diễn vector điện áp điều 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 

 
a)     b) 

 
c)     d) 
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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. 

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 .  

Gọi 1X  là điện áp điều khiển pha x ban đầu. X  là điện áp điều khiển sau khi đã 

có thêm thành phần offset. 1X X offset      (4.39) 

Chọn điểm “0” là điểm ứng với đáy của sóng mang thấp nhất, biên độ các sóng 

mang tam giác đều bằng nhau và bằng 1. Lúc này các ngưỡng so sánh chuyển mạch sẽ 

là 0, 1, 2 ..., (n-1). Trong đó n là số bậc nghịch lưu. Điện áp vX1 ban đầu được xác định: 

1 .cos( . )X m xA t B        (4.40) 

Với    
2 1 1

. . . .
23 3

m a c a

n n
A m A m       (4.41)  

Do đó vX được xác định: 

1
. .cos( . )

3

1
. .cos( . 120 )

3

1
. .cos( . 240 )

3

A a offset

o

B a offset

o

C a offset

n
m t v

n
m t v

n
m t v

     (4.42) 

Điện áp offset offset  có thể xác định theo hàm offset là minimum common mode hay 

medimum common mode đã rất quen thuộc. 

Gọi Hx và Lx là các điện áp ngưỡng trên và dưới gần X  nhất để so sánh của pha x 

int( ) 1

int( ) 1

x x

x

x

V if V n
L

V else
   (4.43)                 1x xH L      (4.44) 

Đặt x X xL   (4.45) (x = a,b,c) và 

max

m

min

max( , , )

( , , )

min( , , )

A B C

id A B C

A B C

mid     (4.46) 

Đặt 1 max1K ; 2 max midK ; 3 minmidK ; 4 minK      (4.47) 
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thì có thể thấy phân bố thời gian chuyển mạch đối với nghịch lưu đa bậc thực hiện theo 

1 1 2 2 3 3 4 4X x x x xK s K s K s K s                                                             (4.48) 

Các giá trị sjx được xác định s1x=0; s4x=1; max

2

1

0

x

x

if
s

else
; 3

1

0

x mid

x

if
s

else
 

Việc dịch chuyển vector điện áp điều khiển để biểu diễn qua tố hợp các vector cơ 

sở (
1S ,

2S ,
3S ) hay (

4S ,
2S ,

3S ) sẽ phụ thuộc vào K1 và K4 như hình 4.26 

 

Hình 4.26: Dịch chuyển điện áp điều khiển theo giải thuật 3 vector 

 

Kết quả điều kiện chọn và giá trị tính toán giải thuật 3 vector được cho ở bảng 4.5 

Bảng 4.5: 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  

 

Như vậy, điện áp điều khiển tính toán từ giải thuật 3 vector chính là tổng điện áp 

điều khiển ban đầu và 1 thành phần thứ tự không (K1 hoặc -K4) do đó sẽ không có sai 

số trên điện áp pha tải. Tức là giải thuật 3 vector cho sai số của điện áp điều khiển tính 

toán là 0. 

4.3.2. Lưu đồ giải thuật 

Lưu đồ giải thuật 3 vector được trình bày ở hình 4.27 

 
a. K1<K4      b. K1>= K4 
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Hình 4.27: Lưu đồ giải thuật 3 vector 

4.3.3. Khảo sát và đánh giá giải thuật 

Để đánh giá giải thuật 3 vector bằng thực nghiệm, luận án sử dụng mô hình nghịch 

lưu cascade 5 bậc. Các hình 4.28b, 4.28d và 4.28f là kết quả mô phỏng tạo ra điện áp 

điều khiển theo giải thuật 3 vector với hàm offset minimum common mode. Cũng như 

 

'

1A Av v K  
'

1B Bv v K  
'

1C Cv v K  

Bắt đầu 

Nhập 
Av , 

Bv , 
Cv  

a A aL , b B bL  

Và c C cL  

1 max1K , 2 max midK  

3 minmidK , 4 minK ,  

Tính Lx, x=(a, b, c) 

max

m

min

max( , , )

( , , )

min( , , )

a b c

id a b c

a b c

mid  
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'
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Xuất 
'

Av , '

Bv , '

Cv  

Kết thúc 

Đ S 
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giải thuật 2 vector, giải thuật 3 vector cho điện áp điều khiển mỗi pha luôn có những 

khoảng thời gian giá trị bằng bội nguyên của biên độ sóng mang do đó vùng này sẽ 

không có sự chuyển mạch của khóa công suất trên pha. Chính vì vậy số lần chuyển 

mạch trong 1 chu kỳ sẽ được giảm so với kiểu điều chế SinPWM. Tuy nhiên do điện áp 

điều khiển '

X
v vẫn có những khoảng nằm giữa 2 biên của biên độ sóng mang nên sẽ có 

sự chuyển mạch của khóa và sẽ có nhiều lần chuyển mạch hơn so với giải thuật 1 vector 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển.  

 

Hình 4.28: Điện áp điều khiển 3 pha theo giải thuật 1 vector và 3 vector 

Các hình 4.29, 4.30, 4.31 là kết quả thực hiện mô phỏng giải thuật 3 vector với 

nghịch lưu cascade 5 bậc đã trình bày, hàm offset sử dụng là minimum common mode. 

 
a) m=0.3 giải thuật 1 vector                       b) m=0.3 giải thuật 3 vector 

 
c) m=0.75 giải thuật 1 vector                       d) m=0.75 giải thuật 3 vector 

 
e) m=0.9 giải thuật 1 vector                       f) m=0.9 giải thuật 3 vector 
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Hình 4.29: Kết quả mô phỏng nghịch lưu 5 bậc theo giải thuật 3 vector tại m = 0.3 

 

Hình 4.30: Kết quả mô phỏng nghịch lưu 5 bậc theo giải thuật 3 vector tại m = 0.75 

 

Hình 4.31:Kết quả mô phỏng nghịch lưu 5 bậc theo giải thuật 3 vector tại m = 0.9 
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Hình 4.32a là đồ thị so sánh hệ số méo hài tổng đến hài 50 (THD50%) của điện áp 

pha tải nghịch lưu cascade 5 bậc đã chọn với giải thuật 1, 2 và 3 vector với cùng hàm 

offset minimum common mode dựa trên kết quả mô phỏng bằng phần mềm PSIM 6.0.  

 

Hình 4.32: Khảo sát và so sánh các giải thuật 1, 2 và 3 vector 

Kết quả so sánh cho thấy: khi chỉ số điều chế lớn hơn 0.26 thì giải thuật 3 vector cho 

kết quả THD50% thấp hơn so với khi áp dụng giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp 

điều khiển. 

Vùng chỉ số điều chế từ 0.65 đến 0.78 thì điều chế 1 và 3 vector có kết quả khác biệt 

không đáng kể trong khi số lần chuyển mạch thì lại khác biệt đáng kể như trình bày ở 

hình 4.32b. So với điều chế 2 vector thì điều chế 3 vector có THD% lớn hơn hẳn ở vùng 

chỉ số điều chế thấp hơn 0.3. 

Trong vùng chỉ số điều chế lớn hơn thì có những đoạn giải thuật 3 vector cho 

THD% nhỏ hơn so với giải thuật vector tuy nhiên lúc đó số lần chuyển mạch thì ngược 

lại, ví dụ vùng m=[0.35; 0.5] trên hình 4.32a và hình 4.32b. 

Khi chỉ số điều chế lớn hơn 0.86 giải thuật 2 vector và 3 vector cho THD% khác 

biệt không đáng kể trong khi số lần chuyển mạch của giải thuật 3 vector lại nhiều hơn 

hẳn do đó vùng này nên sử dụng điều chế 2 vector. Về độ tuyến tính của đặc tuyến điều 

khiển thì giải thuật 3 vector cho kết quả tốt hơn hẳn so với giải thuật 1 và 2 vector nếu 

xét trên toàn dải của chỉ số điều chế (hình 4.33). 
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Hình 4.33: Đặc tuyến điều khiển của giải thuật 1, 2 và 3 vector 

Tuy nhiên trong 1 số đoạn nhỏ của chỉ số điều chế m như lân cận 0.28 hay 0.4 thì 

giải thuật 1 hoặc 2 vector vẫn không có sự thua kém rõ ràng về độ tuyến tính trong khi 

đó lại có ưu thế về số lần chuyển mạch. Vì vậy ở đó có thể chọn giải thuật 1 hoặc 2 

vector. Kết quả so sánh độ méo hài tổng đến hài bậc 40 theo tiêu chuẩn EN6100-2-2 

được thực hiện (hình 4.34) cho thấy với giải thuật 3 vector cấu hình nghịch lưu bậc 5 có 

thể áp dụng từ chỉ số điều chế m = 0.7 và các kết quả khảo sát thành phần sóng hài bậc 

cao (hình 4.35) cho kết quả áp dụng với m ≥ 0.58. 

 

Hình 4.34: 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 4.35: Khảo sát sóng hài bậc cao với giải thuật 3 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. 

Do đó, để đáp ứng tiêu chuẩn EN6100-2-2 và TCVN-2008 thì cấu hình nghịch lưu 5 

bậc có thể áp dụng giải thuật 3 vector với chỉ số m ≥ 0.7. Tương tự có thể xác định chỉ 

số phù hợp với cấu hình nghịch lưu 7 bậc và 9 bậc khi áp dụng giải thuật 3 vector lần 

lượt là m ≥ 0.47 và m ≥ 0.36. 

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.  

  
a)      b) 

  
c)      b) 
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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. 

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

CHUYỂN MẠCH, TRIỆT TIÊU ĐIỆN ÁP COMMON MODE, CỰC TIỂU 

SAI SỐ ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 

5.1. Khái niệm về điện áp common mode 

Điện áp common mode (CMM) của mạch nghịch lưu là điện áp giữa tâm tải và tâm 

nguồn một chiều cung cấp cho mạch. Với mạch nghịch lưu NPC 3 bậc hình 5.1a và 

nghịch lưu cascade 5 bậc hình 5.1b thì điện áp common mode của chúng chính là điện 

áp giữa 2 điểm N và 0 tức là điện áp UN0. Các chứng minh trước kia đã chỉ rõ điện áp 

common mode tác động lên dòng điện của động cơ xoay chiều và làm giảm tuổi thọ của 

động cơ [32]. 

 

Hình 5.1: Điện áp common mode của mạch nghịch lưu đa bậc 

 

Xét nghịch lưu trên hình 5.1, với giả thiết tải ba pha đối xứng thỏa mãn hệ thức:  

VAN + VBN + VCN = 0                 (5.1) 

Điện áp pha tải VAN, VBN và VCN được xác định theo:  

VAN = VA0 - UN0            

VBN = VB0 - UN0         (5.2) 

VCN = VC0 – UN0 

Điện áp VA0, VB0, VC0 được gọi là các điện áp pha -tâm nguồn của các pha a, b, c.  

      
a) NPC 3 bậc     b) cascade 5 bậc 
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Từ đó điện áp common mode UN0 (còn được gọi là điện áp tâm tải-tâm nguồn) được 

xác định theo: 

A0 B0 C0
N0

V V V
U =

3
         (5.3) 

Điện áp pha tâm nguồn DC VA0, VB0 và VC0 được xác định thông qua vector điều 

khiển 
T

A B CS= s ;s ;s đã trình bày ở các chương trước. Cụ thể với mạch nghịch lưu NPC 

3 bậc thì quan hệ giữa điện áp common mode và trạng thái vector điều khiển được trình 

bày ở bảng 5.1. 

Bảng 5.1: Quan hệ điện áp CMM và trạng thái vector điều khiển (NPC 3 bậc) 

Stt SA, SB, SC VA0 VB0 VC0 VN0 

1.  0, 0, 0 -U/2 -U/2 -U/2 -U/2 

2.  0, 0, 1 -U/2 -U/2 0 -U/3 

3.  0, 0, 2  -U/2 -U/2 +U/2 -U/6 

4.  0, 1, 0 -U/2 0 -U/2 -U/3 

5.  0, 1, 1 -U/2 0 0 -U/6 

6.  0, 1, 2 -U/2 0 +U/2 0 

7.  0, 2, 0 -U/2 +U/2 -U/2 -U/6 

8.  0, 2, 1 -U/2 +U/2 0 0 

9.  0, 2, 2 -U/2 +U/2 +U/2 +U/6 

10.  1, 0, 0 0 -U/2 -U/2 -U/3 

11.  1, 0, 1 0 -U/2 0 -U/6 

12.  1, 0, 2 0 -U/2 +U/2 0 

13.  1, 1, 0 0 0 -U/2 -U/6 

14.  1, 1, 1 0 0 0 0 

15.  1, 1, 2 0 0 +U/2 +U/6 

16.  1, 2, 0 0 +U/2 -U/2 0 

17.  1, 2, 1 0 +U/2 0 +U/6 

18.  1, 2, 2 0 +U/2 +U/2 +U/3 

19.  2, 0, 0 +U/2 -U/2 -U/2 -U/6 

20.  2, 0, 1 +U/2 -U/2 0 0 

21.  2, 0, 2 +U/2 -U/2 +U/2 +U/6 

22.  2, 1, 0 +U/2 0 -U/2 0 

23.  2, 1, 1 +U/2 0 0 +U/6 

24.  2, 1, 2 +U/2 0 +U/2 +U/3 

25.  2, 2, 0 +U/2 +U/2 -U/2 +U/6 

26.  2, 2, 1 +U/2 +U/2 0 +U/3 

27.  2, 2, 2 +U/2 +U/2 +U/2 +U/2 
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Trong bảng 5.1 điện áp common mode có giá trị bằng không khi: 

  A B C

3.( 1)
s +s +s 3

2

n
         (5.4) 

Với n là số bậc nghịch lưu. 

Như vậy điện áp common mode là kết quả của quá trình chuyển mạch khi thực hiện 

điều chế PWM. Với biến tần 2 bậc thì không có các trạng thái triệt tiêu điện áp common 

mode. Tuy nhiên, với biến tần đa bậc thì sẽ tồn tại các trạng thái không phát sinh điện 

áp common mode điều này cho phép loại bỏ điện áp common mode trong mạch nghịch 

lưu. Để loại bỏ điện áp common mode một số thiết kế phần cứng đã được đề xuất với 

việc sử dụng các thiết bị thụ động hoặc tích cực. So với việc áp dụng phần cứng thì áp 

dụng thuật toán PWM loại bỏ điện áp common mode sẽ có giá trị kinh tế hơn. Chương 

này sẽ đề xuất các giải thuật tối ưu hóa giảm tổn hao và triệt tiêu điện áp common mode 

với sai biệt điện áp điều khiển đạt cực tiểu. 

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

5.2.1. Nguyên lý giải thuật 

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) 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
                                                               (5.5) 

Gọi vx là điện áp điều khiển pha x ban đầu, vrx là điện áp điều khiển tính toán từ giải 

thuật (sẽ đưa vào mạch điều chế). Chọn điểm “0” là điểm ứng với đáy của sóng mang 

thấp nhất, biên độ các sóng mang tam giác đều bằng nhau và bằng 1. Lúc này các 

ngưỡng so sánh chuyển mạch sẽ là 0, 1, 2 ,3 ...(n-1) do đang sử dụng nghịch lưu n bậc.  

Gọi m là chỉ số điều chế. Giá trị m được định nghĩa theo: 

1,x 1,x

c

V V . 33
m= . =

(n-1).A 2 (n-1)

2

         (5.6) 

Điện áp vx được viết lại: x 1,x x offsetv =v .cos(ω.t+j )+v           (5.7) 
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Với điện áp voffset được xác định theo mục tiêu triệt tiêu điện áp common mode, do 

đó có thể thực hiện offset

1
v

2

n
 

a offset

o

b offset

o

c offset

n-1
v =m. .cos(ω.t)+v

3

n-1
v =m. .cos(ω.t-120 )+v

3

n-1
v =m. .cos(ω.t-240 )+v

3

        (5.8) 

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
                                                               (5.9)                  

x xH =L +1                                                                                     (5.10) 

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

Đặt        x x xξ =v -L                                                                         (5.11)   

(x = a,b,c)  do đó x0 ξ 1 . Đặt: 

a b c

a b c

a b c

max=max(ξ ,ξ ,ξ )

mid=mid(ξ ,ξ ,ξ )

min=min(ξ ,ξ ,ξ )

        (5.12) 

Đặt [MAP] là ma trận vị trí thỏa mãn: 

[max,mid,min] [ ].[ , , ]T T

A B CMAP  

Lúc này giản đồ thời gian chuyển mạch được biểu diển như hình 5.2 

 

Hình 5.2: Giản đồ thời gian chuyển mạch trong nghịch lưu đa bậc 
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Có thể thấy phân bố thời gian chuyển mạch đối với nghịch lưu đa bậc được thực 

hiện theo [18] 

x 1 1x 2 2x 3 3x 4 4xv =K S +K S +K S +K S        (5.13) 

Với trạng thái chuyển mạch Sjx được xác định bởi:   

jx x jxS =L +s          (5.14) 

Các giá trị sjx được tính theo: 

s1x=0; s4x=1; max

2x

1 if
s =

0else

x ; 3x

1 if
s =

0else

x mid       (5.15) 

và 1 maxK =1-ξ ; 2 max midK =ξ -ξ ; 3 mid minK =ξ -ξ ; 4 minK =ξ       (5.16) 

Vector điện áp điều khiển sẽ sau khi qua giải thuật sẽ là gần nhất với vector điện áp 

ban đầu và thỏa điều kiện (5.5). Do đó, sẽ là một trong bốn vector 
1S , 

2S , 
3S  và 

4S . 

Với  

T

j ja jb jcS [S ,S ,S ]  j=1,2,3,4        (5.17) 

Tức là ' ' ' '

rx 1 1x 2 2x 3 3x 4 4xv =K S +K S +K S +K S          (5.18) 

Trong đó ' ja jb jc

j

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

K 2
0

if

else
        (5.19) 

Như vậy ' ja jb jc

j

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

K 2
0

A B C
if L L L

else
       (5.20)  

Tức là chỉ có một vector được chọn trong bốn vector 1 1 1 1[ , , ]T

a b cs s s s , 

2 2 2 2[ , , ]T

a b cs s s s , 3 3 3 3[ , , ]T

a b cs s s s và 4 4 4 4[ , , ]T

a b cs s s s
. 

 

 Nếu vector được chọn là vector T

sel selmax selmid selmins =[s ,s ,s ] , 
1 2 3 4, , ,sels s s s s  thì vector 

điện áp điều khiển sau khi thực hiện giải thuật là:  

1

max min[ , , ] [ , , ] [ ] .[ , , ]T T T

rX selA selB selC A B C sel selmid selv S S S L L L MAP s s s         (5.21)
 

Kết quả có điều kiện và sự lựa chọn vector điện áp điều khiển như bảng 5.2 
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Bảng 5.2. 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 

Với phân tích ở trên, ta có thể xây dựng lưu đồ chương trinh cho giải thuật tối ưu 

hóa giảm tổn hao do sự chuyển mạch, triệt tiêu điện áp common mode và sai số điện áp 

điều khiển là cực tiểu như trình bày dưới đây. 

5.2.2. Lưu đồ giải thuật 

Hình 5.3 và 5.4 là lưu đồ chương trình giải thuật một vector triệt tiêu điện áp 

common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển cho mạch nghịch lưu n bậc.  

 

Hình 5.3: Lưu đồ giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp CMM và cực tiểu sai số 

Lưu đồ giải thuật cho thấy chỉ sử dụng các lệnh đơn giản như cộng, trừ, so sánh 

trong chương trình. Do đó, khi triển khai giải thuật thì thời gian tính toán sẽ rất nhỏ, rất 

phù hợp với việc điều khiển vòng kín hoặc điều khiển theo các định hướng kỹ thuật 

 
Bắt đầu 

Nhập Va, Vb và Vc 

x xV -Lx Với x=a, b, c  

Tính Lx, Hx , x=(a, b, c) 

max

mid

min

max( , , )

mid( , , )

min( , , )

a b c

a b c

a b c

 

A 
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khác nhau. Trong giải thuật cũng không dùng bảng tra do đó không tốn nhiều bộ nhớ và 

đặc biệt sẽ không phải tính toán lại khi cấu hình nghịch lưu thay đổi. 

 

 

Hình 5.4: Lưu đồ giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp CMM và cực tiểu sai số (tiếp) 

 
 

Xuất Va, Vb và Vc 

1rx xV S ; x = (a, b, c) 

A 

Sums =0  

Sums =1 

Sums =2  

 

2rx xV S ; x = (a, b, c) 

3rx xV S ; x = (a, b, c) 

4rx xV S ; x = (a, b, c) 

A B C

3.(n 1)
Sums (L +L +L )

2
 

Kết thúc 

Đ 

Đ 

Đ 

S 

S 

S 

jx x jxS =L +s  

Với x=(a, b, c) và j=(1, 2, 3, 4) 

 
max

1 2

1
0;

0

x

x

if
s s

else
 

m

3 4

1
; 1

0

x id

x

if
s s

else
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5.2.3. Khảo sát và đánh giá giải thuật  

Giải thuật 1 vector cực tiểu sai số điện áp điều khiển và triệt tiêu điện áp common 

mode sẽ được khảo sát chi tiết trên mô hình nghịch lưu với số bậc khác nhau để tiện 

đánh giá. Các hình 5.5 là kết quả mô phỏng bằng phần PSIM tạo ra điện áp điều khiển 

theo giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp common mode và cực tiểu sai số điện áp điều 

khiển với nghịch lưu 5 và 31 bậc. Kết quả đạt được cho thấy điện áp điều khiển mỗi pha 

luôn có giá trị bằng bội nguyên của biên độ sóng mang do đó chuyển mạch trên pha chỉ 

xuất hiện khi có sự chuyển mức của điện áp điều khiển. Chính vì vậy số lần chuyển 

mạch trong 1 chu kỳ sẽ rất bé. 

 

Hình 5.5: Điện áp điều khiển theo giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp common mode và 

cực tiểu sai số điện áp điều khiển 

Các hình 5.6 là kết quả thực hiện mô phỏng áp dụng giải thuật 1 vector triệt tiêu 

điện áp common mode, cực tiểu sai số điện áp điều khiển với nghịch lưu cascade 5 bậc 

và 31 bậc.  

 
a) m=0.3 

 
b) m=0.85 

 

c) m=0.92 
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Hình 5.6: Kết quả mô phỏng nghịch lưu 5 và 31 bậc theo giải thuật 1 vector triệt tiêu 

điện áp common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển tại m=0.9 

Từ kết quả mô phỏng đạt được có thể thấy khi chỉ số điều chế tăng hoặc khi số bậc 

nghịch lưu tăng thì chất lượng nghịch lưu cũng tăng do dạng sóng càng gần sin hơn. 

Điều này đặc biệt rõ ràng hơn khi khảo sát đặc tuyến làm việc và hệ số méo hài tổng đối 

với giải thuật trên các mạch nghịch lưu với số bậc khác nhau như ở hình 5.7 

 

Hình 5.7: Khảo sát nghịch lưu 3 pha theo giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp common 

mode và cực tiểu sai biệt điện áp điều khiển 

a) Quan hệ THD%-m  b) Đặc tuyến điều khiển 

Hình 5.7a là kết quả khảo sát giá trị méo hài tổng tới hài bậc 51 của nghịch lưu 3 

pha 5, 9, 11 và 31 bậc kiểu cascade áp dụng giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp 

common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển. Kết quả khảo sát chỉ rõ từ chỉ số 
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điều chế m ≥ 0.26 mạch nghịch lưu 5 bậc áp dụng giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp 

common mode mới có điện áp ra khác không và có giá trị méo hài tổng là khá lớn. Với 

mạch nghịch lưu có số bậc lớn hơn thì giá trị méo hài tổng giảm, đồng thời độ tuyến 

tính của đặc tuyến điều khiển tăng lên. Nghịch lưu 31 bậc với giải thuật đã nêu có thể 

làm việc đến vùng chỉ số điều chế khá bé, đặc tuyến điều khiển lúc này là khá tuyến 

tính. Tuy nhiên khi chỉ số điều chế bé hơn 0.1 (m < 0.1) thì đường đặc tuyến vẫn trở 

nên phi tuyến và THD% cũng vọt lên cao. 

Kết quả khảo sát đặc tuyến điều khiển (hình 5.7b) cho thấy với giải thuật 1 vector 

triệt tiêu điện áp common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển trên cấu hình 

nghịch lưu thấp sẽ có đặc tuyến điều khiển là phi tuyến trên toàn dải và độ phi tuyến sẽ 

giảm dần khi tăng số bậc của mạch nghịch lưu. Độ phi tuyến là khá lớn đối với vùng chỉ 

số điều chế thấp. 

Hình 5.8 Trình bày phân tích giải thuật một vector triệt tiêu điện áp common mode 

và cực tiểu sai số điện áp điều khiển trên nghịch lưu 3 pha 5 bậc. Các vector có khả 

năng không phát sinh điện áp common mode là các vector được bao trong các hình chữ 

nhật trên hình. Ví dụ như các vector [2,4,0]
T
, [2,2,2]

T
.   

 

Hình 5.8: Phân tích giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp common mode và cực tiểu sai 

số điện áp điều khiển trên nghịch lưu 3 pha 5 bậc 
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Khi vector điều khiển có biên độ nhỏ hơn bán kính vòng tròn (C1) tương đương m ≤ 

0.248 thì vector điện áp được chọn là vector không [2,2,2]
T
. Do đó điện áp ra của mạch 

nghịch lưu là 0V. Khi điện áp điều khiển nằm giữa 2 vòng tròn (C1) và (C2) ứng với giá 

trị chỉ số điều chế m thỏa mãn (0.248 ≤ m ≤ 0.289) vector lựa chọn là các vector có khả 

năng triệt tiêu điện áp common mode trên vòng tròn màu tím (bao gồm các vector 

[2,3,1]
T

, [1,3,2]
T

, [1,2,3]
T

, [2,1,3]
T

, [3,1,2]
T

, [3,2,1]
T
) và vector không [2,2,2]

T
. Vì vậy 

trong vùng này, điện áp ra của mạch nghịch lưu có thể điều khiển được. Điều này hoàn 

toàn tương đồng với đặc tuyến điều khiển trên hình 5.7b.  

Với các điện áp điều khiển thuộc vùng giữa 2 vòng tròn (C2) và (C3)  thì vector lựa 

chọn luôn là các vector trên vòng tròn màu tím [2,3,1]
T

, [1,3,2]
T

, [1,2,3]
T

, [2,1,3]
T

, 

[3,1,2]
T

, [3,2,1]
T
, vì vậy không có sự thay đổi điện áp ra của mạch nghịch lưu. Có nghĩa 

là với chỉ số điều chế m thỏa mãn (0.289 ≤ m ≤ 0.577) thì điện áp ra của mạch nghịch 

lưu là không đổi.  

Trong vùng chỉ số điều chế từ m > 0.577 đến m < 0.755 các vector lựa chọn là các 

vector triệt tiêu điện áp common mode trên vòng tròn màu tím và 12 vector trên hình 

lục giác màu xanh, do đó vùng này điện áp ra của mạch nghịch lưu có thể điều khiển 

được. Tất cả các lý luận trên đều phù hợp với đường đặc tính điều khiển ở hình 5.7b. Vì 

vậy các kết luận phía trên càng được củng cố. 

Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm với giải thuật trên phần mềm PSIM6.0 và mô 

hình thí nghiệm đã xây dựng được trình bày qua các hình 5.9 và 5.10. Điều kiện mô 

phỏng và thực nghiệm là: 

 Nghich lưu hybrid cascade 7 bậc.  

 Nguồn 1: 70V; Nguồn 2: 140V.  

 Tải L=30mH, R=5ohm.  

 Giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp CMM và cực tiểu sai số. 
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Hình 5.9: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 7 bậc theo giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp 

common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển tại m=0.75 

Các kết quả cho thấy mô hình thực nghiệm đã vận hành tốt và khá tương đồng với 

các kết quả mô phỏng. Kết quả thực nghiệm cũng cho kết quả dòng điện trên tải càng 

gần dạng sóng sin hơn khi tăng chỉ số điều chế m. Điện áp common mode đã cơ bản 

được triệt tiêu như yêu cầu đề ra ban đầu. 

 
a)  điện áp pha  b) 

 
a) điện áp common mode b) 

 
a)  Dòng điện pha tải  b) 

a) mô phỏng    b) thực nghiệm 
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Hình 5.10: Khảo sát nghịch lưu 3 pha 7 bậc theo giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp 

common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển tại m=0.9. 

Để đánh giá khả năng áp dụng của giải thuật, các tiêu chuẩn EN61000-2-2 và 

TCVN-2008 sẽ được sử dụng để so sánh. Từ kết quả trình bày trên hình 5.11 có thể 

thấy rằng nếu áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-2008 hay tiêu chuẩn EN61000-2-2 

thì giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp common mode chỉ nên áp dụng với bộ nghịch 

lưu với cấu trúc từ bậc 9 trở lên và cũng chỉ với vùng có hệ số điều chế lớn hơn 0.86.  

 
 

a)  điện áp pha  b) 

 
 

a) điện áp common mode b) 

 
 

a)  điện pha tải  b) 
a) mô phỏng  b) thực nghiệm 



 92 

 

Hình 5.11: 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 61000-2-2 

Nếu áp dụng giải thuật cho nghịch lưu 11 bậc thì có thể thực hiện từ vùng có chỉ số 

điều chế m ≥ 0.7. Bên cạnh đó cũng phải xem xét điều kiện về các thành phần hài bậc 

cao như đã đề cập trong các phần trước của luận án. Hình 5.12 a, b, c và d là kết quả 

khảo sát tỉ lệ các thành phần hài bậc 5, bậc 7, bậc 11 và bậc 13 theo hài bậc nhất và so 

sánh với điều kiện của chuẩn EN6100-2-2. 

Các kết quả trên hình 5.12 cũng cho thấy giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp 

common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển không phù hợp khi áp dụng trên 

cấu hình nghịch lưu từ 7 bậc trở xuống. Do đó, nếu muốn áp dụng với cấu hình này và 

thỏa mãn các tiêu chuẩn đang xét thì chắc chắn sẽ phải sử dụng thêm các mạch phụ trợ. 

Với cấu hình nghịch lưu 9 bậc và 11 bậc thì vùng chỉ số điều chế có thể áp dụng lần 

lượt là m ≥ 0.86 và m ≥ 0.7.  
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Hình 5.12: Khảo sát sóng hài giải thuật 1 vector triệt tiêu điện áp common mode và cực 

tiểu sai số điện áp điều khiển với các cấu hình nghịch lưu 7, 9, 11 bậc 

Kết quả là nếu xét cả về điều kiện THD40 và tỉ lệ thành phần các sóng hài bậc cao 

thì đối với nghịch lưu 9 bậc và 11 bậc chỉ nên áp dụng giải thuật với vùng tỉ số điều chế 

là m ≥ 0.86 và m ≥ 0.7. 

Kết luận giải thuật đề xuất đã đảm bảo được yêu cầu triệt tiêu điện áp và cực tiểu sai 

số điện áp điều khiển. Các phân tích, mô phỏng và thực nghiệm cho thấy giải thuật phù 

hợp với cấu hình nghịch lưu có số bậc lớn hơn hoặc bằng 9 và tương ứng với một chỉ số 

điều chế phù hợp. 

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

5.3.1. Nguyên lý giải thuật 

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 mãn: 

ra rb rc

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

2
       (5.21)  

và số lần chuyển mạch trên các pha có dòng hoặc áp tức thời lớn nhất phải nhỏ nhất.  

Để hiểu rõ giải thuật có thể xét trường hợp nghịch lưu 3 pha 3 bậc với sơ đồ vector tổng 

quát ở hình 5.13a. 

 

Hình 5.13: Phân tích giải thuật triệt tiêu điện áp CMM trên nghịch lưu 3 pha 3 bậc 

Các vector thỏa mãn triệt tiêu điện áp common mode khi thực hiện điều chế là các 

vector thỏa mãn công thức (5.22) tức là ra rb rcv +v +v =3 . Vì vậy, các vector thỏa mãn là 

các vector [1,2,0]
T
, [2,1,0]

T
, [2,0,1]

T
, [1,2,0]

T
, [1,0,2]

T
, [0,1,2]

T
, [0,2,1]

T
 và vector 

không [1,1,1]
T
. Do đó, bằng cách phân tích vector điều khiển 

rxv nằm gần vector 

 
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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[2,1,1]
T
 hoặc [1,0,0]

T
 sẽ được biểu diễn qua 3 vector triệt tiêu điện áp common mode là 

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

T
 và [1,1,1]

T
. Nếu biểu diễn qua biến tần bậc 2 ảo với tâm là vector 

[2,1,1]
T
 hoặc [1,0,0]

T
 thì 3 vector triệt tiêu điện áp common mode lúc này sẽ là [1,0,1]

T
, 

[1,1,0]
T
 và [0,1,1]

T
 như hình 5.13c. Tương tự phân tích các vùng còn lại có thể thấy 

rằng sơ đồ vector điều khiển tổng quát có thể chia ra 6 vùng như hình 5.13d. Trong hình 

5.13d có 6 hình tam giác trong đó 3 tam giác màu trắng và 3 tam giác màu sẫm. Mỗi 

tam giác cùng màu có các vector khi biểu diễn qua biến tần bậc 2 là như nhau. Ví dụ 

vector màu trắng quy luật biểu diễn luôn là [1,0,1]
T
, [1,1,0]

T
 và [0,1,1]

T
 và vector màu 

sẫm luôn là [0,0,1]
T
, [0,1,0]

T
 và [1,0,0]

T
. Ngoài ra các tam giác màu trắng luôn có 

vector ở tâm [va, vb, vc]
T
 thỏa mãn:  

a b c a b c

3.( 1)
v +v +v =1=L L L 1

2

n
      (5.22) 

Hay  a b c

3.( 1)
(L L L ) 1

2

n
        (5.23) 

Trong khi đó tọa độ vector tâm của các tam giác màu sẫm luôn thỏa: 

a b c

3.( 1)
(L L L ) 2

2

n
                   (5.24) 

Với n là số bậc nghịch lưu. 

Phân tích tương tự với nghịch lưu 5 bậc có các kết quả tương ứng ở hình 5.14 

 

Hình 5.14: Phân tích giải thuật triệt tiêu điện áp CMM trên nghịch lưu 3 pha 5 bậc 

Các kết quả phân tích ở hình 5.14 cũng cho thấy quy luật như ở nghịch lưu 3 bậc. Do 

đó, tổng quát hóa với nghịch lưu có số bậc lớn hơn có thể rút ra điều kiện chọn như sau: 

 
a)      b) 

a) sơ đồ vector tổng thể, b) Sơ đồ các vùng tam giác của các vector của giải thuật loại bỏ 

điện áp common mode phân bố 8 chỉ vectơ biến tần ảo  
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Bảng 5.3: 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
 

Các vector biểu diễn ở trên có thể thực hiện kết hợp theo nhiều cách khác nhau. 

Nếu định nghĩa ξ+, ξ- và ξ0 là các ký hiệu định nghĩa cho trạng thái điện áp chuyển 

mạch như sau: 

 ξ+ tượng trưng cho điện áp chuyển mạch từ 0 lên 1, 

 ξ- tượng trưng cho điện áp chuyển mạch từ 1 về 0, 

 ξ0 tượng trưng cho điện áp chuyển mạch từ 0 lên 1 và về 0 hoặc ngược lại từ 1 về 

0 và trở lại 1, 

thì các cách phối hợp của các vector biểu diễn được thực hiện như bảng 5.4 và 5.5 

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

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

2
1 

Số 

TT 

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

1s →
2s →

3s →
2s →

1s  

1 [ξ+, ξ0, ξ-] [0,1,1]
T
→ [1,0,1]

T
 → [1,1,0]

T
→ [1,0,1]

T
 → [0,1,1]

T
 

2 [ξ+, ξ-, ξ0] [0,1,1]
T
→ [1,1,0]

T
 →[1,0,1]

T
 → [1,1,0]

T
 → [0,1,1]

T
 

3 [ξ-, ξ0, ξ+] [1,1,0]
T
→ [1,0,1]

T
 →[0,1,1]

T
 → [1,0,1]

T
 → [1,1,0]

T
 

4 [ξ-, ξ+, ξ0] [1,0,1]
T
→ [1,1,0]

T
 →[0,1,1]

T
 → [1,1,0]

T
 → [1,0,1]

T
 

5 [ξ0, ξ+, ξ-] [1,0,1]
T
→ [0,1,1]

T
→ [1,1,0]

T
 → [0,1,1]

T
 → [1,0,1]

T
 

6 [ξ0, ξ-, ξ+] [1,1,0]
T
→ [0,1,1]

T
→ [1,0,1]

T
 → [0,1,1]

T
 → [1,1,0]

T
 

Bảng 5.5: Thứ tự biểu diễn các vector khi A B C

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

2
2 

Số 

TT 

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

1s →
2s →

3s →
2s →

1s  

1 [ξ+, ξ0, ξ-] [0,0,1]
T
→ [0,1,0]

T
 → [1,0,0]

T
→ [0,1,0]

T
 → [0,0,1]

T
 

2 [ξ+, ξ-, ξ0] [0,1,0]
T
→ [0,0,1]

T
 → [1,0,0]

T
→ [0,0,1]

T
 → [0,1,0]

T
 

3 [ξ-, ξ0, ξ+] [1,0,0]
T
→ [0,1,0]

T
 → [0,0,1]

T
→ [0,1,0]

T
 → [1,0,0]

T
 

4 [ξ-, ξ+, ξ0] [1,0,0]
T
→ [0,0,1]

T
 → [0,1,0]

T
→ [0,0,1]

T
 → [1,0,0]

T
 

5 [ξ0, ξ+, ξ-] [0,0,1]
T
→ [1,0,0]

T
 → [0,1,0]

T
→ [1,0,0]

T
 → [0,0,1]

T
 

6 [ξ0, ξ-, ξ+] [0,1,0]
T
→ [1,0,0]

T
 → [0,0,1]

T
→ [1,0,0]

T
 → [0,1,0]

T
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Kết quả từ bảng 5.4 và 5.5 cho thấy chuyển mạch xảy ra nhiều nhất ứng với pha 

tương ứng với ξ0. Vì vậy có thể thực hiện chuyển mạch theo ξ+ và ξ- ứng với pha có 

dòng hoặc áp lớn để giảm tổn hao do chuyển mạch và giải thuật sẽ được thực hiện như 

sau: 

Gọi vx là điện áp điều khiển pha x ban đầu,vrx là điện áp điều khiển tính toán từ giải 

thuật (sẽ đưa vào mạch điều chế). Chọn điểm “0” là điểm ứng với đáy của sóng mang 

thấp nhất, biên độ các sóng mang tam giác đều bằng nhau và bằng 1. Lúc này các 

ngưỡng so sánh chuyển mạch sẽ là 0, 1, 2 ,3 ...(n-1) do đang sử dụng nghịch lưu n bậc.  

Gọi m là chỉ số điều chế. Giá trị m được định nghĩa theo: 

1,x 1,x

c

V V . 33
m= . =

(n-1).A 2 (n-1)

2

       (5.25) 

Điện áp vx được viết lại: x 1,x x offsetv =v .cos(ω.t+j )+v         (5.26) 

Với điện áp voffset được xác định theo mục tiêu triệt tiêu điện áp common mode, do 

đó, ta có thể thực hiện offset

1
v

2

n
 

a offset

o

b offset

o

c offset

n-1
v =m. .cos(ω.t)+v

3

n-1
v =m. .cos(ω.t-120 )+v

3

n-1
v =m. .cos(ω.t-240 )+v

3

      (5.27) 

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
                                                              (5.28)                  

     x xH =L +1                                                                                     (5.29) 

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

Đặt           x x xξ =v -L ; (x = a,b,c)                                                    (5.30)   

do đó          x0 ξ 1                                                                          (5.31) 

Dễ dàng nhận thấy vế trái của các điều kiện (5.23) và (5.24) chính là a b cξ ξ ξ . Do 

đó, có thể thiết lập phân bố thời gian chuyển mạch đối với nghịch lưu đa bậc triệt tiêu 

điện áp common mode được thực hiện theo  

rx 1 1x 2 2x 3 3xv =K S +K S +K S          (5.32) 
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Với trạng thái chuyển mạch Sjx được xác định jx x jxS =L +s , j=1,2,3      (5.33) 

Các giá trị sjx là tọa độ các vector chuyển mạch của biến tần 2 bậc ảo có khả năng 

triệt tiêu điện áp common mode đã phân tích ở trên. Chúng được xác định thông qua 

bảng 5.4 và 5.5 và điều kiện áp hoặc dòng tải. 

Trường hợp 1 thực hiện xác định sjx theo áp tải. Lúc này ξ0, ξ-, ξ+ sẽ được lựa chọn theo 

bảng 5.6 trong đó va, vb, và vc là điện áp các pha a, b, c. 

Bảng 5.6: Điều kiện và giá trị chọn của ξ0, ξ-, ξ+ 

Số TT Giá trị [ξA, ξB, ξC] Điều kiện 

1 [ξ+, ξ0, ξ-] 
a b cv v v  

2 [ξ+, ξ-, ξ0] 
a c bv v v  

3 [ξ-, ξ0, ξ+] 
c b av v v  

4 [ξ-, ξ+, ξ0] 
b c av v v  

5 [ξ0, ξ+, ξ-] 
b a cv v v  

6 [ξ0, ξ-, ξ+] 
c a bv v v  

Trường hợp 2 thực hiện xác định sjx theo dòng điện tải. Lúc này ξ0, ξ-, ξ+ sẽ được lựa 

chọn theo bảng 5.6 nhưng các giá trị va, vb, và vc sẽ được thay bằng dòng điện tải trên 

các pha a, b, c. Việc lựa chọn thực hiện xác định ξ0, ξ-, ξ+ theo điện áp hay dòng điện 

trên tải tùy thuộc điều kiện nào giảm tổn hao nhiều hơn và các chi phí cho các cảm 

biến. Giá trị thời gian chuyển mạch trong 1 chu kỳ sóng mang K1, K2 và K3 trong 5.33 

được xác định theo công thức (5.35) hoặc (5.36) tùy theo giá trị a b cξ ξ ξ  

Nếu a b cξ ξ ξ 1  thì 1 -K =ξ ; 2 0K =ξ ; 3 +K =ξ        (5.34) 

Nếu a b cξ ξ ξ 2  thì 1 +K =1-ξ ; 2 -K =1-ξ ; 3 0K =1-ξ       (5.35) 

Với phân tích ở trên có thể xây dựng lưu đồ chương trinh cho giải thuật tối ưu hóa 

triệt tiêu điện áp common mode, giảm tổn hao do sự chuyển mạch và sai số điện áp điều 

khiển là cực tiểu như sau. 
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5.3.2. Lưu đồ giải thuật 

 

Hình 5.15: Lưu đồ giải thuật triệt tiêu điện áp common mode, giảm tổn hao và cực tiểu 

sai số điện áp điều khiển 

 

5.3.3. Khảo sát và đánh giá giải thuật  

Giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp common mode, giảm tổn hao và cực tiểu sai số 

điện áp điều khiển sẽ được khảo sát và đánh giá chi tiết trên mô hình nghịch lưu với số 

 
 

Tính 
1s , 

2s và
3s  theo 

bảng 5.2-2 

Bắt đầu 

Nhập 
Av , 

Bv , 
Cv  

a A aL , b B bL  

Và c C cL  

Tính Lx, x=(a, b, c) 

Tính ξ+, ξ-, ξ0 theo va, 

vb, vc hoặc theo ia, ib ic  

CM=1 

Tính 
1s , 

2s và
3s  theo 

bảng 5.2-3 

 

Xuất xung 

Kết thúc 

Đ S 

Tính a b cCM=ξ ξ ξ  

1 -K =ξ ; 2 0K =ξ ; 3 +K =ξ  1 +K =1-ξ ; 2 -K =1-ξ ; 3 0K =1-ξ  

jx x jxS =L +s , j=1,2,3 

rx 1 1x 2 2x 3 3xv =K S +K S +K S  
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bậc khác nhau để tiện đánh giá. Các hình 5.16a, b là kết quả thực hiện mô phỏng giải 

thuật triệt tiêu điện áp common mode, cực tiểu sai số điện áp điều khiển với nghịch lưu 

cascade 5 bậc giảm chuyển mạch theo dòng điện tải và theo áp tải.  

 

Hình 5.16: Kết quả mô phỏng nghịch lưu 5 bậc theo giải thuật triệt tiêu điện áp 

common mode và cực tiểu sai số điện áp điều khiển tại m=0.78 

Từ kết quả mô phỏng đạt được có thể thấy khi giảm chuyển mạch theo dòng điện 

thì số chuyển mạch sẽ giảm khi dòng tải có giá trị tuyệt đối đạt cực đại và ngược lại. 

Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 ở hình 5.16 b ứng với dòng pha a có giá trị tuyệt đối 

nhỏ nhất trong 3 pha vì vậy pha a có sự đóng cắt nhiều nhất trong 3 pha kết quả là điện 

áp nghịch lưu biến thiên liên tục. Từ t2 đến t3 ở hình 5.16b ứng với dòng pha a có giá trị 

tuyệt đối lớn nhất trong 3 pha vì vậy để giảm tổn hao do chuyển mạch, pha a có sự đóng 

cắt ít nhất trong 3 pha kết quả là điện áp nghịch lưu pha a ít có sự biến thiên. Với hình 

5.16b là trường hợp giảm số chuyển mạch theo điện áp pha. Có thể thấy rằng ở vùng 

thời gian từ t1 đến t2 điện áp pha là lớn nhất nên số chuyển mạch là khá ít so với khoảng 

thời gian từ t2 đến t3 nơi điện áp pha là ở mức trung bình trong 3 pha.  

Kết quả khảo sát và so sánh độ méo hài tổng THD% của 2 giải thuật 1 và 3 vector 

triệt tiêu điện áp common mode được trình bày ở hình 5.17a. 

 
a) giảm chuyển mạch theo dòng điện,  b)giảm chuyển mạch theo áp tải 
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Hình 5.17: So sánh THD% và đặc tuyến điều khiển giải thuật 1 và 3 vector triệt tiêu 

điện áp CMM và cực tiểu sai biệt điện áp điều khiển (nghịch lưu 5 bậc) 

Từ đồ thị hình 5.17a có thể thấy rằng giải thuật 3 vector cho độ méo hài tổng đến 

bậc 40 nhỏ hơn giải thuật 1 vector với cùng hàm tối ưu là triệt tiêu điện áp common 

mode. Và giải thuật 3 vector cũng cho đặc tuyến điều khiển là tuyến tính hơn hẳn so với 

khi áp dụng giải thuật 1 vector (hình 5.3-5b). Có thể thấy ngay cả với cấu hình nghịch 

lưu bậc thấp giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp common mode cũng có đặc tuyến điều 

khiển là khá tuyến tính trên toàn dải. Vì vậy giải thuật sẽ có thể thích hợp với điều 

khiển vòng hở và nghịch lưu có số bậc thấp. 

Do được biểu diễn qua cả 3 vector nên giải thuật cũng có thể áp dụng cho cả vùng 

chỉ số điều chế thấp mà điều này thì không thể thực hiện khi thực hiện giải thuật 1 

vector triệt tiêu điện áp common mode. 

Hình 5.18, 5.19 là các kết quả mô phỏng giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp 

common mode trên phần mềm PSIM6.0 và mô hình thực nghiệm đã xây dựng với điện 

áp nguồn một chiều cung cấp là 100V trên mỗi module cầu H. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

m

m'

3 vector

1 vector

 
a)      b) 

a) Quan hệ THD%-m  b) Đặc tuyến điều khiển 
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Hình 5.18: Mô phỏng và thực nghiệm giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp common 

mode trên nghịch lưu 5 bậc. 

Các kết quả cho thấy mô hình thực nghiệm vận hành tốt và cho kết quả thực nghiệm 

khá tương đồng với các kết quả mô phỏng. Kết quả thực nghiệm cũng cho kết quả dòng 

 
a)  chỉ số m=0.78  b) 

 
a)  chỉ số m=0.81  b) 

 
a)  chỉ số m=0.91  b) 

a) mô phỏng.     b) thực nghiệm 
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điện trên tải càng gần dạng sóng sin hơn khi tăng chỉ số điều chế m. Điện áp common 

mode đã được triệt tiêu như yêu cầu đề ra ban đầu. 

Các kết quả thu được từ thực nghiệm và mô phỏng cũng cho thấy ứng với vùng 

dòng điện qua tải là trung bình tức gần điểm zero nhất thì điện áp nghịch lưu có sự thay 

đổi trạng thái nhiều hơn ứng với quá chuyển mạch của khóa là thường xuyên. Trong khi 

dòng điện xa điểm zero ứng với dòng điện có trị số tuyệt đối lớn thì sự chuyển mạch 

của các khóa ít xảy ra. Những điều trên giúp giảm đáng kể tổn hao do sự chuyển mạch 

trên khóa. Các vấn đề trên cũng đúng khi áp dụng với điều kiện áp pha tải. Các hình 

5.19 và 5.20 trình bày các kết quả khảo sát giải thuật 3vector 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. 

 

Hình 5.19: 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 

Từ hình 5.19 có thể xác định cấu hình nghịch lưu 5 bậc không đáp ứng được tiêu chí về 

độ méo hài tổng THD40 khi sử dụng giải thuật đề xuất. Với chỉ số điểu chế m ≥ 0.8 thì 

giải thuật có thể đáp ứng với tiêu chuẩn đang xét khi áp dụng trên cấu hình nghịch lưu 7 
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bậc. Chỉ số điều chế m có thể được kéo đến m ≥ 0.58 nếu áp dụng giải thuật trên nghịch 

lưu 9 bậc. 

 

Hình 5.20: Khảo sát sóng hài bậc cao khi áp dụng giải thuật 3 vector triệt tiêu điện áp 

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

Tuy nhiên các kết quả khảo sát về tỉ lệ % sóng hài bậc cao trên sóng hài cơ bản lại 

cho kết quả là có thể áp dụng giải thuật đề xuất trên nghịch lưu bậc 7 ở vùng chỉ số điều 

chế m ≥ 0.6 và tương ứng là m ≥ 0.5 với bậc 9 (hình 5.20d). Vì vậy, xét toàn bộ các tiêu 

chuẩn thì giải thuật áp dụng trên mạch nghịch lưu 7 và 9 bậc sẽ đáp ứng tiêu chuẩn 

TCVN-2008 và tiêu chuẩn EN6100-2-2 tại vùng chỉ số lần lượt là m ≥ 0.8 và m ≥ 0.58. 

  
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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Như vậy giải thuật đã đề xuất có khả năng triệt tiêu điện áp common mode như yêu 

cầu đề ra. 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. 

Cấu hình phù hợp khi áp dụng giải thuật có số bậc nên từ 7 trở lên và có chỉ số điều 

chế phù hợp. 

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. 

5.4. Kết luận chương 5 

Các nghiên cứu mà luận án thực hiện trong chương này cho thấy: 

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.  

Cả 2 giải thuật đã đề xuất có những ưu, nhược điểm khác nhau với các cấu hình và 

chỉ số điều chế khác nhau.  

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

CHUYỂN MẠCH VÀ KHỐNG CHẾ SAI BIỆT ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 

Từ các phân tích ở chương 4 có thể thấy rằng mỗi giải thuật giảm tổn hao do sự 

chuyển mạch bằng cách sử dụng 1, 2 và 3 vector có điểm mạnh riêng và vùng chỉ số 

điều chế m thích hợp. Vì vậy, việc tạo ra một giải thuật lai giữa 1, 2 và 3 vector để tận 

dụng triệt để ưu điểm của mỗi giải thuật là khá thực tế. 

6.1. Nguyên lý giải thuật 

Nguyên lý giải thuật phối hợp giảm tổn hao do sự chuyển mạch và khống chế sai 

biệt điện áp điều khiển 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. 

Gọi vx là điện áp điều khiển pha x ban đầu.vrx là điện áp điều khiển tính toán từ giải 

thuật (sẽ đưa vào mạch điều chế). 

0rx x addv v v           (6.1) 

Chọn điểm “0” là điểm ứng với đáy của sóng mang thấp nhất, biên độ các sóng 

mang tam giác đều bằng nhau và bằng 1. Lúc này các ngưỡng so sánh chuyển mạch sẽ 

là 0, 1, 2 ..., (n-1). Trong đó n là số bậc nghịch lưu.  

Điện áp vx được viết lại:   12x x offsetv v v          (6.2) 

Với chỉ số điều chế biên độ ma thì vx12 được xác định: 

12

12

12

1
. .cos( . )

3

1
. .cos( . 120 )

3

1
. .cos( . 240 )

3

a a

o

b a

o

c a

n
v m t

n
v m t

n
v m t

         (6.3) 

Điện áp voffset được xác định theo mục tiêu medimum common mode hay minnimum 

common mode. 

Gọi Hx và Lx là các điện áp ngưỡng trên và dưới gần vx nhất để so sánh của pha x 
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int( ) 1

int( ) 1

x x

x

x

V if V n
L

V else
   (6.4)                 1x xH L         (6.5) 

Đặt        x X xL                                                                                   (6. 6)  

     (x = a,b,c)  và        

max

m

min

max( , , )

( , , )

min( , , )

A B C

id A B C

A B C

mid                              (6.7) 

1 max1K ; 2 max midK ; 3 minmidK ; 4 minK  và 14 1 4K K K       (6.8) 

Phân bố thời gian chuyển mạch đối với nghịch lưu đa bậc có thể thực hiện theo:  

1 1 2 2 3 3 4 4X x x x xK s K s K s K s           (6.9) 

Các giá trị sjx được xác định:  

s1x=0; s4x=1; max

2

1

0

x

x

if
s

else
; 3

1

0

x mid

x

if
s

else
 

Khi vector điện áp điều khiển 
X

 nằm ở tam giác có 3 đỉnh là 4 vector cơ sở 

1S ,
2S ,

3S  và 
4S trên hình 6.1a để giảm số chuyển mạch vector 

X
sẽ được: 

 Dời về vị trí các đỉnh 
1S ,

2S ,
3S  hay  

4S  (giải thuật 1 vector, tùy thuộc Kmax) hay 

 Dời về cạnh S2,S1,4 hay S3,S1,4 hay S2,S3 (giải thuật 2 vector, tùy thuộc Kmin) hay 

 Biểu diễn qua 3 vector cơ sở (
1S ,

2S ,
3S ) hay (

4S ,
2S ,

3S ) (giải thuật 3 vector, tùy 

thuộc K1 và K4) 

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 tính toán từ giải thuật phối hợp. 

gọi emax là sai số cực đại cho phép của giải thuật đề xuất.  
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thì maxrx xe v v e . 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 

 

Hình 6.1: Phân tích vector điều khiển Vx theo giải thuật phối hợp 1, 2 và 3 vector 

Với 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          (6.10) 

Đặt phần trăm sai số cho phép so với sai số cực đại theo giải thuật điều chế 1 vector: 

e% = 
max

1
/ %

3
e              (6.11)  

Với định nghĩa trên thì 0% % 100%e . Như vậy, tùy thuộc giá trị e% trong khoảng 

[0; 100] sẽ có một số trường hợp riêng. Cụ thể: 

 Trường hợp 1 e%=0 tức là emax = 0 lúc này sẽ chỉ điều chế bằng giải thuật 3 vector. 

 Trường hợp 2 e%=50% tương đương emax = 
2,max

1

2 3
e  thì vùng III sẽ không còn 

tồn tại. Do đó chỉ còn là sự phối hợp giữa điều chế 1 và 2 vector. 
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 Trường hợp 3: e%=100% tức là emax = 
1

3
lúc này vùng I sẽ phát triển chiếm toàn 

bộ tam giác. Vì vậy, giải thuật trở về trường hợp 1 vector. 

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.  

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

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 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 
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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 thực hiện 

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 

6.2. Lưu đồ giải thuật 

Với các phân tích ở trên, giải thuật đề xuất sẽ được xây dựng trên lưu đồ như hình 

6.4 
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C7 
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Hình 6.4: Lưu đồ giải thuật phối hợp 1, 2 và 3 vector 

 

 Bắt đầu 

Nhập 
Av , 

Bv , 
Cv  

a A aL , b B bL  

Và c C cL  

1 max1K , 2 max midK  

3 minmidK , 4 minK , 14 1 4K K K  

int( ) 1

int( ) 1

x x

x

x

V if V n
L

V else
, x=(a, b, c) 

max

m

min

max( , , )

( , , )

min( , , )

a b c

id a b c

a b c

mid  

1 % %e e  

Xuất 
'

Av , '

Bv , '

Cv  

Kết thúc 

Đ 

S 

2 2

1 min min% 3( . ).100%mid mide K K K K  

min
2

3.
% .100%

2

K
e  

2 % %e e  

1 vector 2 vector 3 vector 

Đ 

Đ 

S 
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6.3. Khảo sát và đánh giá giải thuật 

Giải thuật phối hợp 1, 2 và 3 vector nhằm giảm tổn hao và khống chế sai biệt điện 

áp điều khiển có tham số e% là một tham số ảnh hưởng đến các giải thuật sẽ áp dụng. 

Vì vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến THD, số chuyển mạch, độ tuyến tính của đặc tuyến điều 

khiển ...Việc khảo sát ảnh hưởng của e% và đưa ra các lưu ý về giải thuật được thực 

hiện trên cơ sở khảo sát sự thay đổi của số lần chuyển mạch, THD, độ tuyến tính của 

đặc tuyến điều khiển trên sơ đố nghịch lưu cascade 5 bậc với hàm offset minimum 

common mode. Kết quả mô phỏng trên nghịch lưu 5 bậc với chỉ số điều chế từ 0.1 đến 

1.1 và e% từ 0% đến 100% kết quả sẽ tạo ra 1 cơ sở dữ liệu mô tả quan hệ giữa e% với 

THD, e% với số chuyển mạch và e% với độ tuyến tính đặc tuyến chuyển đổi được biểu 

diễn dưới dạng đồ thị ở các hình 6.5, 6.6 và 6.7 

Hình 6.5 là đồ thị trình bày quan hệ giữa số lần chuyển mạch và e%. 

 

Hình 6.5: Quan hệ số lần chuyển mạch trong 1 chu kỳ điện áp điều khiển và e% 

Kết quả trên hình 6.5 cho thấy khi e% tăng dần thì số chuyển mạch giảm dần và đạt 

cực tiểu khi e%=100%. Ở vùng chỉ số điều chế nhỏ hơn 0.15 khi e% lớn thì mạch 

nghịch lưu sẽ có điện áp ra là không ứng với các vector được chọn đều là vector không. 
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Với vùng chỉ số điều chế lớn hơn 0.7 giá trị THD% có sự thay đổi khá nhỏ (hình 6.6) 

trong khi đó số chuyển mạch trong một chu kỳ điện áp điều khiển lại biến thiên khá lớn 

theo e%. Do đó, nếu không có yêu cầu quá cao về THD% trong khi lại muốn có số lần 

chuyển mạch thấp (ví dụ như khi thực hiện các mạch nghịch lưu công suất lớn) thì giải 

pháp nên chọn trong vùng này là các vị trí e% lớn. 

 

Hình 6.6: Quan hệ THD% và e% 

Với vùng chỉ số điều chế 0.42 đến 0.45 số chuyển mạch trong một chu kỳ điện áp 

điều khiển ít có sự thay đổi theo e% trong lúc đó sự biến thiên của THD là khá lớn. Do 

đó, với các mạch nghịch lưu yêu cầu THD là quan trọng nhưng số chuyển mạch là thứ 

yếu (các mạch nghịch lưu công suất nhỏ) thì trong vùng này có thể chọn e% tương đối 

bé. Đối với các mạch nghịch lưu điều khiển nếu muốn vùng điều khiển rộng (khoảng 

biến thiên của m lớn) và đặc tuyến chuyển đổi lớn thì có thể chọn e% nhỏ.  

Kết quả trên hình 6.7 cho thấy quan hệ giữa độ lệch của thành phần cơ bản điện áp 

pha tải thực tế so với lý tưởng. Phân tích giản đồ hình 6.7 có thể thấy rằng với vùng chỉ 

số điều chế từ m = 0.4 đến m = 1.0 thì độ lệch của thành phần cơ bản điện áp pha tải là 

ít thay đổi và khá bé khi e% biến thiên trong khoảng 0 đến 40%. Vì vậy, với các ứng 

dụng có yêu cầu độ lệch của thành phần cơ bản điện áp pha tải là khá bé thì có thể chọn 

e% trong khoảng [0; 40]% (hình 6.7). 
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Hình 6.7: Quan hệ độ lệch của thành phần cơ bản điện áp pha tải và e% 

Các giá trị m gần các đỉnh của các tam giác cho độ lệch của thành phần cơ bản điện 

áp pha tải khá ổn định khi thay đổi e% vì vậy với các giá trị này có thể chọn e% tương 

đối lớn để giảm số chuyển mạch. Trên hình 6.7 các giá trị m = (0.27; 0.28; 029; 0.51 

...0.53; 0.99; 1.0..1.1) có độ lệch của thành phần cơ bản điện áp pha tải là khá bé vì vậy 

nên áp dụng e% lớn để giảm số chuyển mạch. Như vậy, căn cứ vào các yêu cầu ứng 

dụng cụ thể, có thể chọn e% để đạt được mục đích tối ưu. 

Các hình 6.8 a, b và c là kết quả mô phỏng tạo ra điện áp điều khiển theo giải thuật 

phối hợp và các giải thuật 1, 2, 3 vector tối ưu hóa giảm tổn hao với cùng chỉ số điều 

chế và sai biệt điện áp e% lần lượt là m = 0.3_e% = 23%, m = 0.75_e% = 34% và m = 

0.9_e%=67%. Dạng sóng điện áp điều khiển đạt được từ giải thuật cho thấy điện áp 

điều khiển mỗi pha luôn có những khoảng thời gian giá trị bằng bội nguyên của biên độ 

sóng mang với thời lượng nhiều hơn so với giải thuật 2 vector và 3 vector. Chính vì vậy 

số lần chuyển mạch trong 1 chu kỳ sẽ được giảm so với điều chế bằng giải thuật 2 hoặc 

3 vector. Tuy nhiên do điện áp điều khiển '

X
v vẫn có những khoảng nằm giữa 2 biên của 

biên độ sóng mang nên sẽ có sự chuyển mạch của khóa nên sẽ có nhiều chuyển mạch 

hơn so với giải thuật 1 vector. 

So với giải thuật 2 vector giải thuật phối hợp sẽ ít xảy ra hiện tượng chuyển mạch 

phụ do giao cắt với các cạnh tam giác vì vậy giải thuật đề xuất sẽ giảm đáng kể các tổn 

hao do chuyển mạch phụ. 
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Hình 6.8: Điện áp điều khiển theo giải thuật 1, 2, 3 vector và giải thuật phối hợp 

Để đánh giá chính xác hơn về giải thuật, các mô phỏng và thực nghiệm giải thuật 

trên các mô hình nghịch lưu nghịch lưu với sai số phần trăm e% khác nhau. Kết quả 

trên hình 6.9 là đồ thị so sánh hệ số méo hài tổng (THD%) của điện áp pha tải nghịch 

lưu cascade 5 bậc với giải thuật 1, 2, 3 vector và giải thuật phối hợp khống chế sai biệt 

cực đại điện áp điều khiển với sai số cực đại lần lượt là e%=25%, e%=50%, e%=75% 

và e%=100% với cùng hàm offset minimum common mode. Giá trị hệ số méo hài tổng 

THD% của điện áp pha tải được thực hiện mô phỏng theo cách tính: 

2 2

1

1

100%V

V V
THD

V
        (6.12) 

Trong đó VK (K= 2, 3, ...) là các thành phần hiệu dụng của các điện áp hài bậc cao, 

V1 là thành phần hiệu dụng của điện áp hài bậc 1 (thành phần điện áp cơ bản) và V 

là điện áp pha tải hiệu dụng. 

 

a) m=0.3_e%=23%    b) m=0.75_ e%=34% 

 

c) m=0.9_e%=67% 
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Hình 6.9: Quan hệ THD% và chỉ số điều chế m giải thuật 1, 2, 3 vector và giải thuật 

phối hợp. 

Kết quả so sánh cho thấy với nghịch lưu 5 bậc khi chỉ số điều chế nhỏ hơn 0.16, giải 

thuật 1 vector ứng với giá trị e%=100% có điện áp ra luôn bằng 0 do chỉ chọn các 

vector không. Trong khi đó giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector và khống chế sai biệt cực 

đại điện áp điều khiển với e% nhỏ sẽ chọn phối hợp giữa các giải thuật 1, 2 và 3 vector. 

Kết quả là với sai số cực đại yêu cầu càng nhỏ thì vùng bắt đầu làm việc của mạch 

nghịch lưu càng mở rộng và đặc tính điều khiển cũng dần tuyến tính (hình 6.10) 

  

Hình 6.10: Đặc tuyến điều khiển theo giải thuật 1, 2, 3 vector và giải thuật phối hợp 

 

Kết quả THD% của giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector và khống chế sai biệt cực đại 

điện áp điều khiển cao hơn so với khi áp dụng giải thuật 1 vector là kết quả ảnh hưởng 
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của tần số sóng mang lên điện áp ra của mạch nghịch lưu. Khi tăng dần sai số cực đại 

e% thì độ méo hài tổng THD% sẽ giảm dần chứng tỏ rằng sóng mang càng ít ảnh hưởng 

đến điện áp nghịch lưu. Do đó, khi tăng dần sai số cực đại e% thì số chuyển mạch sẽ 

giảm dần và cực tiểu ứng với khi e%=100% tức tương đương điều chế 1 vector đã xét. 

Tần số chuyển mạch theo giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector và khống chế sai biệt cực 

đại điện áp điều khiển sẽ có số chuyển mạch tăng đế cực đại khi sai số e% tiến đến 

không và lúc này giải thuật là tương đương điều chế 3 vector trong chương 4 

Đặc tuyến điều khiển theo các giải thuật 1, 2, 3 vector và giải thuật phối hợp 1, 2, 3 

vector và khống chế sai biệt cực đại điện áp điều khiển tương ứng sai số e% = 25%, e% 

= 50%, e% = 75% được trình bày ở hình 6.10. Quan sát các đặc tính điều khiển có thể 

dễ dàng nhận ra khi tăng sai số e% giải thuật đề xuất giảm dần độ tuyến tính của đặc 

tuyến điều khiển và phi tuyến nhất khi e% đạt 100% tương ứng với giải thuật 1 vector.  

Để đánh giá chính xác giải thuật đã đề xuất so với các giải thuật truyền thống thì 

giải thuật đề xuất, giải thuật sinPWM cải biến và giải thuật 3 vector được quy chuẩn về 

cùng số lần chuyển mạch (bằng cách thay đổi tần số sóng mang -fc) để so sánh. Lúc này 

tần số sóng mang khác nhau nên việc đánh giá THD% đến hài bậc 50 sẽ không khách 

quan do đó các giá trị THD sẽ được thực hiện không giới hạn số bậc. 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 

 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 
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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. 

Như vậy, giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao do chuyển mạch đồng thời 

khống chế sai biệt cực đại điện áp điều khiển có e% lớn phù hợp với các cấu hình 

nghịch lưu công suất lớn và có số bậc cao. Với các cấu hình nghịch lưu có công suất 

không lớn và số bậc thấp thì chọn giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao đồng 

thời khống chế sai biệt cực đại điện áp điều khiển e% ở giá trị thấp là phù hợp.  

Hình 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 là các kết quả mô phỏng và thực nghiệm giải thuật phối 

hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao do chuyển mạch đồng thời khống chế sai biệt cực đại 

điện áp điều khiển với các chỉ số điều chế và sai số cực đại % khác nhau trên mô hình 

nghịch lưu đã xây dựng với số bậc nghịch lưu là 5. Điều kiện mô phỏng và thực 

nghiệm: 

 Phần mềm mô phỏng PSIM6.0 

 Dead-time thực hiện bằng phần cứng và thiết lập với giá trị 3.6µs. 

 Mạch điều khiển DSP2818 

 Phần mềm lập trình CCStudio 3.1 

 Tải RL 10 Omh, L=30mH  

 Nguồn cung cấp 100V/module cầu H 
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Hình 6.11: Kết quả mô phỏng giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao và khống 

chế sai biệt điện điện áp điều khiển tại chỉ số điều chế m=0.1_e%=30% 

 

 

Điện áp pha-tâm nguồn DC  a) mô phỏng                      b) thực nghiệm 

  

Điện áp pha  a) mô phỏng                          b) thực nghiệm 

  

Điện áp pha-tâm nguồn DC  a) mô phỏng                        b) thực nghiệm 
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Hình 6.12: Kết quả mô phỏng giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao và khống 

chế sai biệt điện điện áp điều khiển tại chỉ số điều chế m=0.3_e%=25% 
 

 

Điện áp pha-tâm nguồn DC  a) mô phỏng                 b) thực nghiệm 

 

Điện áp pha  a) mô phỏng                         b) thực nghiệm 

 

Dòng điện tải  a) mô phỏng                        b) thực nghiệm 
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Hình 6.13: Kết quả mô phỏng giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao và khống 

chế sai biệt điện điện áp điều khiển tại chỉ số điều chế m=0.7_e=100% 
 

 

 

Điện áp pha  a) mô phỏng                          b) thực nghiệm 

 

Điện áp pha-tâm nguồn DC  a) mô phỏng                         b) thực nghiệm 

 

Dòng điện tải   a) mô phỏng                         b) thực nghiệm 
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Hình 6.14: Kết quả mô phỏng giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao và khống 

chế sai biệt điện điện áp điều khiển tại chỉ số điều chế m=0.9_e%=65% 
 

 

 

Điện áp pha  a) mô phỏng                          b) thực nghiệm 

 

Điện áp pha-tâm nguồn DC  a) mô phỏng                         b) thực nghiệm 

 

Dòng điện tải   a) mô phỏng                         b) thực nghiệm 
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Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy có thể áp dụng giải thuật phối hợp 

1, 2, 3 vector giảm tổn hao do chuyển mạch và khống chế sai biệt điện điện áp điều 

khiển vào thực tế. Các kết quả thực nghiệm tương đồng với mô phỏng cho thấy sự đảm 

bảo của các phân tích lý thuyết khi đề xuất giải thuật. 

Các hình 6.15 a, b, c và d trình bày các kết quả khảo sát giải thuật phối hợp 1, 2, 3 

vector giảm tổn hao do chuyển mạch và khống chế sai biệt điện điện áp điều khiển về 

tiêu chí THD40 theo tiêu chuẩn EN6100-2-2. 

 

Hình 6.15: So sánh tiêu chí THD40 của điện áp ra nghịch lưu (cấu hình bậc 5, 7 và 9) 

áp dụng giải thuật phối hợp 1, 2, 3 vector giảm tổn hao do chuyển mạch và khống chế 

sai biệt điện điện áp điều khiển với tiêu chuẩn EN61000-2-2.   

 
a)       b) 

 

 
c)       d)  

a) e%=25%; b) e%=40%; c) e%=60% và d) e%=80% 
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Từ kết quả được trình bày ở hình 6.15 và việc so sánh theo tỉ lệ phần trăm các thành 

phần hài bậc cao điện áp nghịch lưu theo tiêu chuẩn EN61000-2-2 có thể xác định:  

- Với cùng bậc nghịch lưu thì khi tăng sai biệt phần trăm của điện áp điều khiển 

thì chỉ số điều chế số nhỏ nhất có thể đáp ứng cấu cũng tăng lên. Ví dụ với cấu 

hình nghịch lưu 5 bậc chỉ số điều chế đáp ứng được tiêu chí về độ méo hài tổng 

THD40 khi sử dụng giải thuật đề xuất lần lượt là 0.71, 0.92, 0.94 và 0.99 tương 

ứng với e% lần lượt là 25%, 40%, 60% và 80%. 

- Với cùng sai biệt phần trăm của điện áp điều khiển (e%) thì chỉ số điều chế số 

nhỏ nhất có thể đáp ứng yêu cầu về THD40 của tiêu chuẩn EN61000-2-2 sẽ 

giảm khi tăng số bậc của mạch nghịch lưu. Ví dụ với sai biệt phần trăm của 

điện áp điều khiển là e%=40% thì chỉ số điều chế đáp ứng được tiêu chí về độ 

méo hài tổng THD40 khi sử dụng giải thuật đề xuất lần lượt là 0.92, 0.62 và 

0.46 tương ứng với bộ nghịch lưu có số bậc lần lượt là bậc 5, bậc 7 và bậc 9. 

6.4. Kết luận chương 6 

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, luận án có thể đề xuất một số kết luận như sau: 

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: 
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 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 

sai số điện áp điều 

khiển. 

≥7 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  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%. 
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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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