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 Abstract: 

This paper presents comparative simulation results of Ha Tien - Phu Quoc power system using a 
Series Static Synchronous Compensator (SSSC). For improving the stability of the studied 
system, an Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) controller is designed. For 
simplicity, the power grid in Phu Quoc Island can be modeled as an equivalent Synchronous 
Generator (SG) with a local load connected to Ha Tien Town bus that can be considered as an 
infinite bus. Time-domain approach based on nonlinear model simulations is systematically 
performed. It can be concluded from the simulation results that the proposed SSSC joined with 
the designed ANFIS damping controller can offer better damping characteristics of the studied 
system under severe operating conditions.         
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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày so sánh kết quả mô phỏng của lưới điện Hà Tiên - Phú Quốc sử dụng thiết bị 
bù đồng bộ tĩnh nối tiếp (SSSC). Để nâng cao tính ổn định của hệ thống, một bộ điều khiển mờ 
thích nghi (ANFIS) được thiết kế. Để đơn giản, lưới điện trên đảo Phú Quốc có thể mô hình bằng 
một máy phát điện đồng  bộ (SG) kết nối với tải nội bộ và nối với lưới điện ở Thị trấn Hà Tiên 
được xem như một bus vô hạn. Kết quả mô phỏng trong miền thời gian dựa vào mô hình phi 
tuyến sẽ được trình bày. Có thể kết luận từ các kết quả mô phỏng rằng thiết bị bù đề xuất SSSC 
kết hợp với bộ điều khiển thiết kế có thể cung cấp hệ số giảm chấn tốt hơn cho hệ thống khi các 
điều kiện vận hành nghiêm trọng xảy ra. 
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đồng bộ tĩnh nối tiếp (SSSC); Nâng cao ổn định; Hệ thống điện.   

 


