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Tóm tắt: 

Chất lượng điện áp và tổn thất trong vận hành lưới phân phối điện được quan tâm đối với các 
đơn vị vận hành tại Việt Nam. Bù công suất phản kháng sử dụng tụ cố định là phương án được 
sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tuy vậy, ở Việt Nam, tụ bù chỉ được dùng để giảm tổn thất và 
việc chọn vị trí đặt tụ bù cho mục đích này vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Bên cạnh đó, việc 
tồn tại sóng hài đặc biệt trên lưới điện công nghiệp sẽ làm tăng tổn thất và làm xấu các chỉ tiêu 
về chất lượng điện năng như tổng độ biến dạng sóng (THD). Bài báo sử dụng thuật toán di 
truyền (GA – Genetic Algorithm) lựa chọn vị trí tụ bù trong lưới phân phối có sóng hài nhằm 
giảm tổn thất và cải thiện THD. Bài báo sử dụng lưới phân phối mẫu 16 nút có xét điều kiện Việt 
Nam để kiểm tra hiệu quả của phương pháp. Kết quả tính toán có thể được tham khảo bởi các 
đơn vị quản lý vận hành của ngành điện Việt Nam. 
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Abstract: 

The problems of voltage quality and power loss in distribution system operation are always 
interested by utilities in Vietnam. Using the kVar compensated fixed capacitors is the solution 
that is often considered and selected. However, this solution is just used for loss reduction and 
the method for locating and sizing the capacitors in the distribution system is still questionable. 
Besides, the presence of harmonics, specially on the industrial power networks results in the 
additional losses and lower PQ indices like THD. This paper uses Genetic Algorimth (GA) for 
optimizing the size and locations of fixed capacitors in a distribution system with the presence of 
harmonics for loss reduction and TDH improvement. The paper tests the GA on the 16-bus 
distribution test feeder with regard to actual distribution systems in Vietnam. The results can be a 
good reference for utilities in Vietnam. 
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