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Tóm tắt: 
 

Lựa chọn vị trí và công suất của thiết bị phục hồi điện áp động (DVR) nhằm cải thiện sụt giảm 

điện áp ngắn hạn do ngắn mạch (SANH) trong lưới phân phối là bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu 

với nhiều tham số ảnh hưởng đến kết quả tính toán. Trong khi xem xét đề xuất ứng dụng mô hình 

nguồn dòng Norton tương đương để mô tả DVR, bài báo này đồng thời phân tích các yếu tố chính 

ảnh hưởng đến kết quả tính toán, qua đó giúp các đơn vị điện lực có được những cân nhắc cần thiết 

khi ứng dụng DVR trong lưới phân phối điện. Bài toán tối ưu đa mục tiêu có xét đến chi phí đầu tư 

cho DVR và cực tiểu hóa tổng độ lệch của SANH toàn lưới. Bài báo sử dụng thuật toán di truyền 

(GA) giải bài toán tối ưu và ứng dụng cho lưới phân phối mẫu 16 nút.   

          Từ khóa: Lưới phân phối; Chất lượng điện áp; Sụt giảm điện áp ngắn hạn; Thiết bị phục hồi 
điện áp động - DVR; Tối ưu hóa; Giải thuật gen - GA.                

 
Abstract:    
 

Locating and sizing dynamic voltage restorers (DVR) for mitigating voltage sags due to faults in 

distribution systems is a problem of multi-objective optimization with various influential parameters 

to the resulting outcomes. While considering the application of the Norton’s equivalent circuit for 

DVR simulation, the paper analyses significant influential parameters to the results to help the utilities 

have necessary considerations for DVR application of DVR in distribution system. The multi-

objective optimization considers either the investment in DVR and minimizing the system nodal 

voltage deviation for all load nodes in the system of interest. The optimization problem is solved by 

GA for the case study of 16 bus test distribution system.  
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