
CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN  
TÁI CẤU TRÚC LƯỚI ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN VỊ TRÍ VÀ CÔNG SUẤT  

CỦA NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN KẾT NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  

IMPROVEMENT OF GENETIC ALGRITHM FOR DISTRIBUTION NETWORK  
RECONFIGURATION PROBLEM WITH THE POSITION AND POWER CAPACITY  

OF DISTRIBUTER CONNECTOR GIRD       

 
Tác giả: Nguyễn Tùng Linh, Trương Việt Anh, Nguyễn Thanh Thuận 

 
Trường Đại học Điện lực; linhnt@epu.edu.vn 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; tvanhspkt@gmail.com 
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An 

Tóm tắt: 

Trong tương lai nguồn năng lượng sạch từ các nguồn điện phân tán (Distributed generation - 
DG) sẽ đóng vai trò quan trọng trong các lưới điện phân phối. Việc kết nối DG vào lưới điện 
phân phối sẽ giúp nâng cao độ tin cậy và khả năng cung cấp điện, giảm tổn thất trong quá trình 
truyền tải điện năng. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi một cấu hình lưới hợp lý để nâng cao hiệu quả 
cung cấp điện cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn điện phân tán. Do đó trong bài báo này, 
nhóm tác giả đề xuất phương pháp xác định vị trí và công suất của nguồn điện phân tán có xét 
đến bài toán tái cấu trúc lưới điện với hàm mục tiêu là giảm tổn thất công suất tác dụng. phương 
pháp đề xuất được kiểm tra trên lưới điện mẫu của IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) và so sánh với các kết quả nghiên cứu khác. 
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Abstrac: 

In the future, clean energy resources from distributed generation (DG) will play an important 
role in electrical distribution networks. Location and size of the distributed generators (DGs) and 
the number of DGs in distribution network system affectdistribution network configuration in 
normal operating conditions and restoration conditions from faults. So, in this article, the authors  
propose using genetic algorithms to determine the location andcapacity of scattered power 
considering the reconstruction problem of distribution network with the objective of reducing 
power losses. The proposed is tested on IEEE electric grid and compared with the results of other 
studies.  
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