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Tóm tắt: 
 

Bài báo giới thiệu, xây dựng mô hình và mô phỏng trên phần mềm Matlab-Simulink hệ thống 
thiết bị bù tĩnh (SVC - Static Var Compensator) đặt tại trạm biến áp 220 kV Thái Nguyên, đây là 
một trong hai hệ thống SVC đang vận hành trong hệ thống điện Việt Nam tính đến nay. Dữ liệu 
để xây dựng mô hình và thực hiện mô phỏng được lấy từ thực tế thiết bị và số liệu trực vận hành 
tại trạm. Kết quả tiến hành mô phỏng cho thấy sự phù hợp giữa kết quả mô phỏng và các số liệu 
thực tế. Các mô phỏng được thực hiện cũng cho thấy đáp ứng tốt của hệ thống SVC để giữ điện 
áp tại phía 110kV tại giá trị yêu cầu ứng với các thay đổi của phụ tải, cũng như biến thiên điện 
áp phía 220kV. Tuy nhiên, trong các chế độ sự cố thì khả năng của hệ thống SVC là rất hạn chế. 
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Abstract: 
 

This paper deals with modeling and simulation of Static Var Compensator system installed at 
220kV Thai Nguyen substation using Matlab-Simulink. This system is one of the two SVCs 
operating in Vietnam power transmission system up to now. Data to build the model and perform 
simulations is taken from the operating devices and records at the substation. A good agreement 
is obtained between the simulation results and recorded data. The simulated results also show a 
good SVC response in voltage regulating at 110kV side corresponding to load changes and 
voltage variation at 220 kV side. However, the simulation shows a very limited SVC ability in 
failure mode of power system.  
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