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Tóm tắt: 
 

Trong bài toán lựa chọn và lắp đặt các nguồn điện phân tán (DG) vào lưới điện phân phối (LĐPP) 

nhằm phát huy hiệu quả vận hành LĐPP, vấn đề quan trọng là cần xác định được vị trí và công 

suất DG tối ưu cần phân bố trong lưới điện đó. Bởi vì LĐPP có đặc điểm nhiều nút, nhiều nhánh 

do đó chúng ta cần phải ứng dụng một thuật toán tìm kiếm tối ưu để giải quyết bài toán này. Bài 

báo sử dụng giải thuật di truyền (GA) để tìm kiếm tối ưu vị trí và công suất của các DG trong 

LĐPP nhằm giảm tổn thất công suất và nâng cao chất lượng điện năng của LĐPP. Lưới điện mẫu 

IEEE 69 nút được sử dụng trong bài báo để làm ví dụ áp dụng, kiểm chứng và đánh giá phương 

pháp đề xuất. Các bài toán tối ưu đơn mục tiêu và đa mục tiêu cũng được mô phỏng, phân tích và 

đánh giá trong bài báo.    

           Từ khóa: Lưới điện phân phối; Giải thuật di truyền; Tối ưu hóa; Chất lượng điện áp; Tổn 
thất công suất.      
 

Abstract: 
 

In distributed generation (DG) selection and installation problem in distribution networks to 

promote operation efficiency, the important issue is that we should identify the optimal DG 

location and capacity in that grid to reduce power losses and improve voltage quality while 

operating that grid. However, because distribution networks are characterized by lots of nodes and 

branches, so we need to apply an algorithm to find a solution to this problem. This paper uses 

genetic algorithm (GA) to find the optimal location and capacity of DG to reduce power losses and 

improve voltage quality. The sample system IEEE 69 buses is used as a case study to verify and 

evaluate the proposed method. The single and multi-goal optimization for that system are also 

modeled, analyzed and evaluated in the paper.  
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