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Tóm tắt: 
 

Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng của việc sử dụng bộ bù đồng bộ tĩnh (D-STATCOM) 
dùng nghịch lưu nguồn áp (VSC) để nâng cao ổn định, cải thiện chất lượng điện áp của lưới điện 
phân phối 22kV thực tế tại Khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ bù D-
STATCOM dùng để điều khiển PID được áp dụng để ổn định và cải thiện điện áp tại các nút phụ 
tải của hệ thống điện phân phối dưới các chế độ làm việc xác lập khi điện áp nguồn dao động 
hoặc phụ tải thay đổi và chế độ quá độ khi xảy ra sự cố ngắn mạch ba pha thoáng qua. Kết quả 
mô phỏng trong miền thời gian cho thấy hiệu quả của việc có sử dụng bộ bù D-STATCOM trong 
việc ổn định biên độ và cải thiện chất lượng điện áp khi xảy ra nhiễu nhỏ trong chế độ xác lập 
cũng như việc nâng cao biên độ, giảm dao động điện áp, phục hồi nhanh về giá trị ban đầu trong 
quá trình quá độ khi xảy ra nhiễu lớn trong hệ thống điện. 
 

         Từ khóa: Bộ bù đồng bộ tĩnh lưới phân phối (D-STATCOM); Bộ bù tĩnh (SVC); Bộ nghịch 
lưu nguồn áp (VSC); Cải thiện chất lượng điện áp; Bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (PID).       

  

Abstrac: 
 

This paper presents the simulation results of using a static synchronous compensator (D-
STATCOM) based on voltage source converter (VSC) to enhance voltage stability and improve 
voltage quality of the actual 22kV power distribution system in Tan Binh Industrial Park, Ho Chi 
Minh City. The PID controller based D-STATCOM is applied to stabilize and improve voltage 
waveforms at load buses in the studied power system under various operating conditions such as 
oscillation of supply voltage source or variable load and transient conditions when three-phase 
short circuit fault occurs. Simulation results in a time domain are presented to show effectiveness 
of using the D-STATCOM for stability and improvement of voltage quality when small 
disturbances occur, and of enhancing voltage magnitude, mitigating voltage oscillation in 
transient conditions under a severe disturbance in the power system. 
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