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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày ứng dụng thuật toán bầy đàn để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu về ứng dụng 

hiệu quả công nghệ mới FPI (Fault Passage Indicator - chỉ báo đường đi sự cố) cho lưới điện 

phân phối thông minh. Vấn đề được đặt ra là xác định số lượng, vị trí lắp đặt và công nghệ sử 

dụng cho mỗi vị trí FPI lắp đặt lên lưới điện phân phối để đạt hiệu quả ưu việt nhất về cả phương 

diện kinh tế lẫn kỹ thuật. Bài báo thực hiện nghiên cứu sử dụng thuật toán tối ưu hóa bầy đàn đa 

mục tiêu (MOPSO) và thực hiện kiểm tra đánh giá với 2 trường hợp trên mô hình lưới điện phân 

phối thực tế tại xuất tuyến 471E13 trạm biến áp (TBA) 220 kV Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cụ thể đã được rút ra từ chương trình được viết trên cơ sở 

phần mềm MATLAB. 
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điện thông minh; Chỉ báo đường đi sự cố; FPI. 

Abstract: 

This paper presents the application of particle swarm optimization (PSO) algorithm to solve the 

multi-objective optimization problem to efficient application of new technology FPI (Fault 

Passage Indicator) in smart power distribution grid. The issue is to determine the number, 

installation location and technology used for each FPI installed on the grid to achieve the best 

economic and technical efficiency. The study is carried out using the multi-objective particle 

swarm optimization (MOPSO) algorithm with two test case studies on the actual distribution 

network feeder 471E13 at the 220 kV Ngu Hanh Son substation in Da Nang city, Viet Nam. The 

research results have been derived using a MATLAB based program. 
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