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Tóm tắt: 
 

Điện áp nhấp nháy và sóng hài là các vấn đề về chất lượng điện năng được đưa vào hệ thống điện 
bởi hành vi ngẫu nhiên và phi tuyến khi hoạt động của lò hồ quang. Các nhà sản xuất thép lo lắng 
về các hiệu ứng này và cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tối thiểu chúng. Vì vậy, 
việc xây dựng các mô hình lò hồ quang để thể hiện các tình huống hoạt động khác nhau của nó là 
cần thiết. Trong bài báo này, tác giả thực hiện ba mô hình mô phỏng hồ quang khác nhau dưới 
Matlab Simulink. Kết quả mô phỏng cũng sẽ được giới thiệu và so sánh. Tác giả cũng giới thiệu 
việc nghiên cứu độ nhấp nháy điện áp và đề xuất một cách nghiên cứu khác cho vấn đề này. Kết 
quả phân tích, thảo luận và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo nằm ở phần cuối của bài báo này.  
 

         Từ khóa: Lò hồ quang điện; Sóng hài; Độ nhấp nháy điện áp; Mô hình hóa; Matlab 
Simulink.  

 
Abstract:  
 

Voltage flicker and harmonic are problems related to power quality which are brought to a 
power system via non-linear and stochastic behavior of an arc furnace in operation. Steel 
makers worry about these effects and try to take precaution measures to minimize them. 
Therefore, it is necessary to construct arc furnace models to simulate their various operational 
situations. In this paper, the authors introduce three different models of arc furnaces by means 
of Matlab Simulink. Simulation results are also introduced and compared. In addtition, the 
authors also introduce the study of voltage flicker and propose another way of researching this 
issue. The results of the analysis, discussion and further research suggestions are presented at 
the end of this paper.       
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