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Tóm tắt: 
 

Hệ thống phân phối (HTPP) liên tục thay đổi, phát triển để đáp ứng sự tăng trưởng của phụ tải.  
Vì vậy, cần xem xét phương án sử dụng tối ưu tụ điện ngay trong bài toán qui hoạch. Nghiên cứu 
này giới thiệu một mô hình qui hoạch HTPP có xét đến việc sử dụng tụ điện nhằm tối ưu chi phí, 
đồng thời đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Vị trí và công suất tối ưu của tụ điện được xác định  
đồng thời với thông số nâng cấp tối ưu của đường dây và trạm biến áp. Hàm mục tiêu là cực tiểu 
chi phí vòng đời trong suốt giai đoạn qui hoạch, bao gồm chi phí đầu tư và vận hành của thiết bị, 
chi phí mua điện. Đồ thị phụ tải ngày điển hình và đặc tính giá điện theo thời gian được sử dụng 
để nâng cao tính chính xác và phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn. Chương trình tính toán được 
lập trong GAMS và kết quả tính toán kiểm tra cho thấy sự phù hợp của mô hình đề xuất cũng 
như hiệu quả của tụ điện. 
 

         Từ khóa: Tối ưu; Qui hoạch HTPP; Tụ điện; Chi phí vòng đời; General Algebraic 
Modeling System (GAMS). 
 

Abstract: 
 

This work introduces an optimization model for distribution system planning with the presence 
of capacitors that minimizes the system life-cycle cost while satisfying technical requirements of 
distribution systems in operation. The optimal allocation and sizing of capacitors are determined 
in line with optimal upgrading process of equipment sizing (conductor size and transformer 
capacity). The objective function of model is to minimize the life-cycle cost over the planning 
period including the investment and operational cost of equipment in distribution system 
(feeders, substations), capacitors and cost for purchasing energy from the market. The typical 
daily load curves and real-time prices are used to improve the accuracy of the calculation results 
to make the model more suitable for practical conditions. The calculation program is performed 
by GAMS environment that is applied to calculate for a test system.        
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