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Tóm tắt: 

Bài báo xem xét việc tối ưu hóa vị trí, công suất thiết bị bù điện áp động (DVR) nhằm khắc phục 
hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối. Việc lắp đặt DVR cải thiện chất lượng 
điện năng được thực hiện trên quan điểm của bên cấp điện, là bên thực hiện lắp đặt DVR. Việc 
đặt DVR không chỉ để đảm bảo chất lượng điện năng cho phụ tải cụ thể mà nhằm đảm bảo chất  
lượng điện năng tại nhiều nút trên lưới điện. Lựa chọn tối ưu vị trí và công suất của DVR được 
thực hiện dựa trên việc xây dựng bài toán dạng tối ưu hóa đa mục tiêu, trong đó đồng thời giảm 
thiểu chi phí đầu tư cho DVR và giảm thiểu độ lệch điện áp. Giải bài toán tối ưu được thực hiện 
bởi thuật toán di truyền và ứng dụng cho lưới phân phối mẫu 16 nút. Bài toán xem xét một số 
tham số liên quan đến nguyên nhân ngắn mạch (tổng trở sự cố) và số lượng DVR dự kiến đặt để 
thấy được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tính toán. 
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Abstract: 

The paper presents the optimization of DVR’s location and  size  for  mitigating  voltage  sags  
due  to  faults  in  distribution systems. DVR  placement  in  a  distribution  system  is considered 
under the utility’s point of view, that means the utility covers the cost  for  DVR  installation  and  
operation.  Therefore,  using  DVRs ensures the power quality for not only a single load, but also 
for various load buses in the system of interest. Optimally locating and sizing DVR is based on 
the multi-objective optimization approach where either minimizing the investment in DVR and 
minimizing the bus voltage deviation (voltage sag) during faults are targeted. The optimization 
problem is solved by Genetic Algorithm for the case study of 16 bus test distribution system. The 
paper also discusses different  parameters  including  short-circuit  fault  impedance (voltage sag 
levels) and the number of installed DVRs to show the influences on the computation results. 
 

         Key words: Distribution system; Power  quality; Voltage  sag; Dynamic Voltage Restorer - 
DVR; Optimization; Genetic Algorithms - GA. 

 


