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Abstract: 
 

In this paper, a grid connected wind farm is studied. For improving the dynamic stability of 
the studied system a Series Vectorial Compensator (SVeC) is proposed and is connected in 
series with the common bus of the One Machine connected to Infinite Bus (OMIB) system 
with the wind farm. An oscillation damping controller (ODC) of the proposed SVeC is 
properly designed by using Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) method. The 
simulation results are performed in Matlab software. It can be concluded from the simulation 
results that the proposed SVeC can better enhance the stability of the studied system subjected 
to a severe disturbance.                         
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Tóm tắt: 
 
 
Trong bài báo này, một hệ thống điện gió nối với lưới điện được nghiên cứu. Để nâng cao độ 
ổn định động của hệ thống một thiết bị bù vecto nối tiếp (SVeC) được đề xuất và được kết nối 
vào bus chung (PCC) của hệ thống máy phát điện đồng bộ nối với bus vô hạn (OMIB) và 
trang trại gió. Để nâng cao độ ổn định của hệ thống điện nghiên cứu, một bộ điều khiển giảm 
dao động (ODC) được thiết kế cho bộ SVeC dựa trên phương pháp mờ thích nghi (ANFIS). 
Kết quả mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm Matlab. Có thể kết luận từ kết quả mô 
phỏng rằng thiết bị bù nối tiếp SVeC có thể cải thiện tốt hơn độ ổn định của hệ thống điện 
nghiên cứu khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong hệ thống điện.   
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