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Tóm tắt: 
 

Trong quá trình vận hành hệ thống điện (HTĐ) công suất tiêu thụ của phụ tải và công suất phát của 

nhà máy thường xuyên thay đổi, dẫn đến trào lưu công suất trên hệ thống thay đổi theo chế độ vận 

hành. Kết quả là điện áp tại các nút thường xuyên thay đổi và có thể rơi ra ngoài vùng cho phép 

trong phạm vi lớn. Khi đó các thiết bị bù cố định không thể điều khiển được mà phải sử dụng các 

thiết bị bù có điều khiển. Bài báo sử dụng phần mềm Proteus 7 Professional trên nền ngôn ngữ lập 

trình C để tính toán, xây dựng mô hình mô phỏng thực tế sử dụng thiết bị SVC (thiết bị bù có điều 

khiển) để điều khiển giữ ổn định điện áp nút theo chế độ vận hành của HTĐ. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy với khả năng điều khiển linh hoạt, SVC hoàn toàn đảm bảo ổn định điện áp tại nút phụ tải 

khi có sự biến thiên về nguồn và phụ tải lớn.                          

           Từ khóa: Hệ thống điện; Ổn định điện áp; Tải; Dòng công suất; Ngôn ngữ lập trình C; 
SVC.          

Abstract: 
 

In the course of operation of the Power System, the power consumption of the load and generation 

power of the plant change frequently, leads to the power flow on the system change over operating 

modes. This leads to the voltage at nodes change frequently and may fall outside of the allowed 

range. As a result, the fixed compensation devices cannot solve this problem. In this article, we use 

Proteus 7 Professional software based on the C programming language to compute and build the 

real simulation models used SVC (Static Var Compensation) device to control stably of voltage 

node according to the operation mode of the Power System. The research results show that with 

flexible control capabilities, SVC absolutely guaranteed stable voltage node at the load when there 

is variation in sources and major load.                    
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