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liên kết các xuất tuyến hình hia thành các mạch vòng kín – vận hành hở.  Để có thể đề ra đƣ c 

những giải pháp hiệu quả n ng cao độ tin cậy, cần phải đánh giá đƣ c độ tin cậy cung cấp điện; 

Vì vậy, xây dựng phƣơng pháp và chƣơng trình tính toán  à một nhu cầu cấp thiết để có thể tính 
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phƣơng pháp ph n tích ảnh hƣởng sự cố các phần tử đến trạng thái thông qua trạng thái đƣờng 

nối. Từ đó x y dựng các thuật toán và chƣơng trình Mat ab để tính toán ĐTC của các  ƣới điện 

phân phối hình tia và mạch vòng kín – vận hành hở. 

Tính mới và tính sáng tạo đƣ c thể hiện trong phƣơng pháp đề xuất và các thuật toán 

phân loại các trạng thái của các phần tử bao gồm các thuật toán tìm đƣờng nối, tìm vùng bảo vệ, 

vùng sửa chữa áp dụng cho  ƣới điện hình tia và mạch vòng. Ngoài ra, thủ thuật truy xuất dữ 

liệu cấu trúc các sơ đồ LPP có sẵn từ phần mềm PSS/ADEPT để sử dụng trong chƣơng trình 
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Chƣơn  1.  

TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN  

CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI 

1.1. HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI 

1.1.1. Kh   n ệm chun  về hệ thốn  đ ện ph n phố  

Hệ thống điện phân phối gồm nguồn điện và  ƣới điện phân phối. Lƣới phân phối (LPP) là phần 

 ƣới điện bao gồm các đƣờng dây và trạm biến áp phụ tải có cấp điện áp đến 110 kV, đƣ c chia thành hai 

cấp:  ƣới điện trung áp với các cấp điện áp danh định 35kV, 22kV (hoặc 15 kV, 10 kV, 6 kV..) và  ƣới 

điện hạ áp 0,4 kV. Lƣới điện phân phối có thể sử dụng kết cấu đƣờng dây trên không hay cáp ngầm. 

Nguồn cung cấp cho  ƣới điện phân phối thƣờng lấy từ thanh cái hạ áp của các trạm biến áp trung gian. 

1.1.2. Cấu tr c  ƣớ  đ ện ph n phố  
Về mặt cấu trúc, LPP có hai dạng  à  ƣới điện hình tia (radial network) nhƣ Hình 1.1 hoặc  ƣới 

điện dạng mạch vòng kín vận hành hở (open-loop network) nhƣ Hình 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1.1 Lưới điện phân phối hình tia có đặt MC và DCL phân đoạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 Lưới điện phân phối mạch vòng kín binh thường vận hành hở 
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1.2. C c chỉ t  u    n quan đến đ  t n cậ  của  ƣớ  đ ện ph n phố  

1.2.1. C c th n  số đ  t n cậ  của c c phần tử tr n  ƣớ  đ ện ph n phố  
Khi nghiên cứu độ tin cậy của một hệ thống, các phần tử đƣ c phân làm 2 loại: phần tử phụ hồi 

và phần tử không phụ hồi. Thực tê, các phần tử trong hệ thống điện thƣờng là các phần tử phụ hồi, nghĩa 

là sau sự cố có thể sữa chữa phục hồi. Vì vậy, hệ thống điện là hệ thống phụ hồi. Trong HTĐ các phần tử 

có thể bị sự cố hoặc cắt điện kế hoạch để bảo quản định kỳ hay công tác.   

Các thông số độ tin cậy của các phần tử gồm: 

- Cƣờng độ sự cố / bảo quản định kỳ (1/năm hoặc 1/năm.km) 

- Cƣờng độ phục hồi (1/năm) 

- Thời gian làm việc an toàn trung bình (năm) 

- Thời gian phục hồi trung bình (giờ, năm) 

- Độ sẵn sàng, độ không sẵn sàng. 

1.2.2. C c chỉ t  u đ  t n cậ  của  ƣớ  đ ện ph n phố  

Khi nghiên cứu độ tin cậy của hệ thống điện phân phối, thƣờng phải tính toán các chỉ tiêu độ tin 

cậy cho từng nút phụ tải và của hệ thống điện phân phối. 

Để xét độ tin cậy cung cấp điện của các sơ đồ cung cấp điện thƣờng dùng các chỉ tiêu cơ bản nhƣ 

sau: 

Độ tin cậy cung cấp điện  

Xác suất mất điện 

Cƣờng độ sự cố / bảo quản định kỳ 

Cƣờng độ phục hồi 

Thời gian làm việc an toàn trung bình 

Thời gian phục hồi trung bình 

Độ sẵn sàng 

Ngoài ra, đối với hệ thống điện phân phối để đánh giá độ tin cậy ngƣời ta còn dùng các chỉ tiêu 

bổ sung theo tiêu chuẩn IEEE-1366, gồm một số chỉ tiêu chính nhƣ SAIFI, SAIDI, CAIFI, CAIDI…. 

1.2.3. Th ệt h   mất đ ện 

Thiệt hại mất điện trung bình hằng năm của phụ tải, đƣ c tính theo công thức: 

 
(1. 1) 

Trong đó cmđ là giá thiệt hại tính cho 1 kWh điện năng ngừng cung cấp cho phụ tải, giá thiệt hại 

này thƣờng lớn hơn nhiều so với giá điện thƣơng phẩm; Amđ  à điện năng mất trung bình hằng năm do sự 

cố và cắt điện kế hoạch các phần tử trong hệ thống. Giá trị thiệt hại do mất điện đƣ c sử dụng trong các 

bài toán tối ƣu hóa, ph n tích hiệu quả kinh tế của các giải pháp đầu tƣ n ng cao ĐTC. 
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Chƣơn  2.  

CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY 

Trong chƣơng này sẽ trình bày tổng quan các phƣơng pháp thƣờng sử dụng để tính toán các chỉ 

tiêu độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện. Từ đó ph n tích các ƣu, nhƣ c điểm và đề xuất phƣơng pháp 

phù h p để tính ĐTC của hệ thống điện phân phối. 

2.1. PHƢƠNG PHÁP CẤU TRÚC NỐI TIẾP- SONG SONG 

Phƣơng pháp này xây dựng mối quan hệ trực tiếp giữa ĐTC của hệ với ĐTC của các phần tử đã 

biết. Phƣơng pháp này bao gồm việc lập sơ đồ ĐTC và áp dụng phƣơng pháp giải tích bằng đại số boole 

và lý thuyết xác suất các tập h p để tính toán ĐTC. 

Sơ đồ ĐTC của HT đƣ c xây dựng trên cơ sở phân tích ảnh hƣởng của hỏng hóc phần tử đến 

hỏng hóc của hệ thống. Vì vậy sơ đồ ĐTC nói chung thƣờng khác với sơ đồ vật lý. Sơ đồ ĐTC có thể là 

sơ đồ các phần tử mắc nối tiếp, song song hoặc hỗn h p. 

Ƣu đ ểm: 

- Đơn giản, dễ thực hiện. 

- Có thể tính đƣ c các chỉ tiêu độ tin cậy nhƣ cƣờng độ mất điện, thời gian mất điện trung bình 

của mỗi phụ tải khi có sự cố. 

Nhƣợc đ ểm: 

- Mỗi một phần tử chỉ xét có hai trạng thái là làm việc tốt hoặc bị hỏng. Trong thực tế, mỗi một 

phần tử có thể có nhiều trạng thái khác nhau nhƣ đổi nối, cắt điện công tác, bảo quản định kỳ... 

- Phƣơng pháp chỉ thuận tiện cho trƣờng h p  ƣới điện có dạng hình tia. Trong thực tế  ƣới điện 

phân phối hiện nay thƣờng có dạng mạch vòng, việc sử dụng phƣơng pháp này tỏ ra có nhiều 

hạn chế. 

- Ngoài ra trong thực tế, các thiết bị bảo vệ có thể hoạt động không tin cậy, có thể xảy ra các 

trƣờng h p máy cắt từ chối thao tác hoặc tác động cắt nhầm khi sự cố các phần tử. Theo 

phƣơng pháp này chƣa xét đến yếu tố đó. 

Do những nhƣ c điểm trên, nên cần phải sử dụng phƣơng pháp trạng thái để có thể xét đến các 

trạng thái khác nhau của các phần tử, từ đó ph n tích ảnh hƣởng của các trạng thái phần tử đến trạng thái 

cung cấp điện cho phụ tải. 

2.2. PHƢƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI 

Phần tử có thể có nhiều trạng thái khác nhau nhƣ trạng thái tốt (TTT), trạng thái hỏng (TTH), 

trạng thái bảo quản định kỳ (BQĐK). Do đó mỗi sự thay đổi trạng thái của phần tử có thể làm cho hệ 

thống chuyển sang một trạng thái mới. Tất cả các trạng thái có thể có của hệ thống tạo thành không gian 

trạng thái (KGTT).  

2.2.1. Qu  trình Mar ov vớ  tr n  th   rờ  r c và thờ    an rờ  r c  

Giả thiết hệ thống S có trạng thái S1, S2,...  Sn và sự chuyển trạng thái của hệ thống chỉ xảy ra tại 

những thời điểm nhất định t0, t1,... tn  gọi là bước của quá trình. 

Hệ phƣơng trình xác suất trạng thái của hệ viết dƣới dạng ma trận: 

P(k)=P(k-1).P (2. 1) 

Trong đó : 

 P(k) = [P1(k), P2(k)...., Pn(k)] là ma trận hàng 1  n, với các phần tử là xác suất trạng thái của hệ 

ở bƣớc k. 
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 P(k-1) = [P1(k-1), P2(k-1)...., Pn(k-1)] là ma trận hàng 1 n, với các phần tử là xác suất trạng thái 

của hệ ở bƣớc (k-1). 

P là ma trận xác suất chuyển trạng thái: 

2.2.2. Qu  trình Mar ov có tr n  th   rờ  r c tron  thờ    an    n tục 

Trong thực tế có nhiều trƣờng h p hệ thống chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác không 

vào những thời điểm tất định mà vào những thời điểm ngẫu nhiên. 

Hệ phƣơng trình vi phân của xác suất các trạng thái viết dƣới dạng ma trận : 

APP
.

      (2. 2) 

Trong đó:  P  là ma trận hàng gồm các phần tử  à đạo hàm  dpi(t)/dt ;  

A là ma trận vuông kích thƣớc n x n , các thành phần  à cƣờng độ chuyển trạng thái ij.  

Ở chế độ dừng của hệ thống: 

P A = 0     (2. 3) 

2.3. PHƢƠNG PHÁP ĐƢỜNG VÀ LÁT CẮT TỐI THIỂU 

2.3.1. Phƣơn  ph p đƣờn  tố  th ểu 

Từ nút nguồn đến nút phụ tải có thể có rất nhiều đƣờng, mỗi đƣờng bao gồm một số phần tử nối 

tiếp nối liền nút nguồn với nút tải. 

Đƣờng tối thiểu  à đƣờng trong đó không có nút nào xuất hiện hai lần. 

Các đƣờng có thể phụ thuộc vào nhau vì có các phần tử tham gia nhiều đƣờng. 

Sau khi tìm đƣ c các đƣờng, ta có sơ đồ độ tin cậy của hệ thống bao gồm các đƣờng nối song 

song. 

Nếu giả thiết rằng mỗi đƣờng đều đủ khả năng đáp ứng phụ tải thì hệ thống sẽ tốt khi có ít nhất 

một đƣờng tốt.  

Trạng thái hỏng của hệ thống xảy ra khi tất cả các đƣờng hỏng. 

2.3.2. Phƣơn  ph p   t cắt tố  th ểu 

Lát cắt bao gồm các phần tử mà khi các phần tử này đồng thời hỏng thì hệ thống sẽ hỏng. Với 

giả thiết rằng mỗi phần tử đều có khả năng tải đáp ứng nhu cầu phụ tải. 

Lát cắt tối thiểu là lát cắt bao gồm số  ƣ ng tối thiểu các phần tử. 

Khi hệ thống hỏng do tất cả các phần tử của một lát cắt tối thiểu bị hỏng, thì chỉ cần phục hồi 

một phần tử bất kỳ, hệ thống sẽ đƣ c phục hồi. Điều này nhiều khi dùng để nhận dạng lát cắt tối thiểu 

trong phƣơng pháp không gian trạng thái. 

Hệ thống chỉ tốt khi tất cả các lát cắt tối thiểu đều tốt, nếu chỉ một lát cắt tối thiểu hỏng thì hệ 

thống sẽ hỏng. Một lát cắt tối thiểu hỏng khi tất cả các phần tử của nó hỏng. Nhƣ vậy, lát cắt đƣ c mô tả 

bởi sự nối song song các phần tử của nó, còn sơ đồ độ tin cậy của hệ thống sẽ là sự ghép nối nối tiếp các 

lát cắt tối thiểu. 

2.4. SỬ DỤNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT ĐỂ TÍNH TOÁN ĐTC HTĐ PHÂN PHỐI 

Trong thực tế sản xuất hiện nay tại các Công ty Điện lực thuộc EVN, để tính toán độ tin cậy của 

hệ thống điện phân phối thƣờng sử dụng phần mềm PSS/ADEPT. Bằng cách sử dụng module DRA của 

phần mềm, có thể tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống phân phối. 

Ƣu đ ểm : 

- Dễ sử dụng, thuận tiện cho việc tính toán độ tin cậy các hệ thống phân phối dựa trên dữ liệu sơ 

đồ đã đƣ c các Điện lực thiết lập sẵn và quản lý. 
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Nhƣợc đ ểm 

- Cho đến nay phần mềm PSS/ADEPT chỉ tính đƣ c ĐTC cho hệ thống điện dạng hình tia. Tuy 

nhiên trong thực tế hệ thống điện phân phối đang đƣ c phát triển mạnh theo dạng mạch vòng – 

vận hành hở. 

- Các chỉ tiêu tính toán đƣ c xuất ra là các chỉ tiêu SAIFI, SAIDI, CAIFI, đ y  à các chỉ tiêu của 

hệ thống phân phối; không thể xem xét các chỉ tiêu ĐTC cho từng phụ tải. 

- Số  ƣ ng khách hàng đƣ c tính theo suất công suất tiêu thụ bình quân, không phản ánh đúng 

số  ƣ ng khách hàng thực tế. 

- Phần mềm chỉ cho phép tính toán độ tin cậy khi xét đến sự cố ngẫu nhiên các phần tử, mà chƣa 

xét đến mất điện do cắt điện để công tác các phần tử trên  ƣới điện. Thực tế cho thấy mất điện 

do công tác chiếm đến hơn 80% tổng thời gian mất điện. 

- Không xét đến thao tác đổi nối sau sự cố, khi trên hệ thống có sử dụng các thiết bị ph n đoạn 

(thao tác bằng tay hay tự động) để n ng cao độ tin cậy. 

Chính vì vậy, việc sử dụng phần mềm PSS/ADEPT gặp nhiều hạn chế trong việc tính toán độ tin 

cậy, đặc biệt là trong công tác thiết kế quy hoạch tái cấu trúc  ƣới điện (đặc biệt là xây dựng các mạch 

vòng) theo yêu cầu n ng cao độ tin cậy cung cấp điện. 

2.5. ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI 

Đối với hệ thống điện phân phối, có thể sử dụng các phƣơng pháp đơn giản để tính toán độ tin 

cậy nhƣ phƣơng pháp cấu trúc nối tiếp hoặc song song của các phần tử. Tuy nhiên phƣơng pháp này có 

nhiều hạn chế, đặc biệt  à chƣa xét hết các trạng thái có thể có của các phần tử và hạn chế thông tin về độ 

tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải. 

Phƣơn  ph p tr ng thái đƣ c lựa chọn có khả năng tính toán đƣ c độ tin cậy của hệ thống điện 

phân phối có dạng bất kỳ là hình tia hay mạch vòng kín - vận hành hở, với nhiều trạng thái khác nhau 

của phần tử. Ngoài ra theo phƣơng pháp này còn cho biết đƣ c thông tin từng trạng thái của các phụ tải 

ứng với các trạng thái khác nhau của từng phần tử nhƣ trạng thái sự cố, đổi nối, sửa chữa sự cố, cắt điện 

công tác… 

Để tính toán độ tin cậy hệ thống điện phân phối theo phƣơng pháp trạng thái, vấn đề cần nghiên 

cứu là phân loại các trạng thái của phần tử thành các trạng thái tốt (có điện) hoặc trạng thái hỏng (mất 

điện). Việc phân tích ảnh hƣởng của trạng thái phần tử đến trạng thái của phụ tải có thể đƣ c thực hiện 

dựa vào tr n  th   c c đƣờng nối tối thiểu. 

Thông số cấu trúc hệ thống điện phân phối đƣ c nhập trực tiếp từ sơ đồ của hệ thống. Đ y  à 

công đoạn rất mất nhiều thời gian và công sức. Trong thực tế, các sơ đồ hệ thống phân phối hiện nay đều 

đƣ c các Công ty Điện lực xây dựng và quản  ý để tính toán vận hành bằng phần mềm PSS/ADEPT. Vì 

vậy, cần phải nghiên cứu cách truy xuất dữ liệu hệ thống từ phần mềm này để làm thông số đầu vào tính 

toán. 

Từ những ph n tích trên, đề tài đề xuất phƣơng pháp để tính toán độ tin cậy cho hệ thống phân 

phối là « Sử dụng phương pháp trạng thái kết hợp với phân tích ảnh hưởng của trạng thái phần tử 

đến phụ tải thống qua đường nối tối thiểu, với dữ liệu cấu trúc được truy xuất từ phần mềm 

PSS/ADEPT ». Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả tính toán, cần phải sử dụng kết h p các phƣơng pháp  át 

cắt trạng thái tối thiểu và h p nhất các trạng thái. Nội dung phƣơng pháp sẽ đƣ c trình bày cụ thể trong 

phần xây dựng thuật toán và lập chƣơng trình tính toán ở các chƣơng tiếp theo.  
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a)                                        b) 

Chƣơn  3.  

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  

BẰNG PHƢƠNG PHÁP TRẠNG THÁI 

3.1. MÔ HÌNH TRẠNG THÁI CÁC PHẦN TỬ 

3.1.1. M  hình tr n  th   của phần tử  h  chỉ  ét sự cố   

. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1  Mô hình các phần tử khi sự cố ngẫu nhiên 

3.1.2. M  hình tr n  th   của phần tử khi xét sự cố và cắt đ ện c n  t c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2 Mô hình trạng thái của phần tử khi sự cố và cắt điện công tác 

3.1.3. M  hình tr n  th   của phần tử  h   ét đến đổ  nố   

Đối với những phần tử khi bị sự cố không có phƣơng thức thao tác đổi nối nào để hạn chế phạm 

vi mất điện thì sẽ đƣ c mô hình hóa dƣới dạng hai trạng thái, đó  à trạng thái bình thƣờng N và trạng thái 

hỏng R (bị sự cố và đang đƣ c sửa chữa phục hồi) nhƣ Hình 3. 3a. Nhƣng khi có thao tác đổi nối sau sự 

cố nhằm hạn chế phạm vi mất điện, thì graph trạng thái gồm có 3 trạng thái nhƣ Hình 3. 3b. Trạng thái S 

là trạng thái đang đổi nối. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3 Mô hình hai (a) và ba trạng thái (b) của các phần tử 

R 

M 

M 

N M 
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µi 

Xác suất các trạng thái: 

NSN
S

S PTP
1

P 


  

NRNR PTP
1

P 



 

  1
SRN )TT(1P




 

(3. 1) 

Tần suất các trạng thái: 

 N
S

S
S P

T

P
f ;     N

R

R
R P

T

P
f

 
(3. 2) 

Với TS là thời gian đổi nối trung bình của phần tử. 

3.1.4. M  hình tr n  th   của hệ thốn  

Xét  ƣới phân phối có N phần tử, trong đó gồm N1 phần tử hai trạng thái, N2 phần tử ba trạng 

thái. Nếu xét thêm các trƣờng h p cắt điện do bảo quản định kỳ các phần tử trên  ƣới điện, thì graph 

trạng thái sẽ có thêm N trạng thái kM với k =1  N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4 Mô hình trạng thái của lưới điện phân phối có xét đến đổi nối và BQĐK 

   Xác suất các trạng thái N: 

 
 




2Nj Ni
MkkMRjjSjj

1Ni
Rii

N
T)TT(T1

1
P  

(3. 3) 

Xác suất các trạng thái đƣ c tính theo các biểu thức từ (3-1) đến (3.3).  

3.2. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 

Thuật toán tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của  ƣới điện phân phối đƣ c trình bày trên Hình 3.5. 
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Hình 3.5 Thuật toán tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối 

3.3. PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA TRẠNG THÁI PHẦN TỬ ĐỂN PHỤ TẢI 

3.3.1. Thuật to n ph n t ch ảnh hƣởn  của tr n  th   phần tử đến phụ tả  
Hình 3. 6  à sơ đồ thuật toán để phân tích ảnh hƣởng của trạng thái đổi nối phần tử (trạng thái S) 

đến trạng thái cấp điện của một nút phụ tải. 

Đối với các trạng thái khác nhƣ trạng thái R (sữa chữa), M (bảo quản định kỳ) cũng đƣ c thực 

hiện tƣơng tự bằng thuật toán Hình 3. 6. 
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Sau khi thực hiện phân tích các trạng thái của các phần tử đến phụ tải bằng thuật toán nhƣ trên, 

các trạng thái R, S, M của các phần tử trong LPP sẽ đƣ c phân làm hai loại: Trạng thái tốt (TTT) - là 

trạng thái mà khi phần tử rơi vào trạng thái đó thì phụ tải còn đƣ c cung cấp điện; Trạng thái hỏng 

(TTH) - là trạng thái mà khi phần tử rơi vào trạng thái đó thì phụ tải bị ngừng cung cấp điện. 

H p nhất các trạng thái hỏng và tốt của các phần tử thành 2 trạng thái của hệ thống (tƣơng ứng 

với nút phụ tải đang tính toán): đó  à trạng thái tốt (có điện) TTTpt và trạng thái hỏng (mất điện) TTHpt 

của phụ tải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6 Thuật toán phân tích ảnh hưởng trạng thái S của phần tử  

đến trạng thái cấp điện của phụ tải  
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3.3.2. Tr n  th   đƣờn  nố  

3.3.2.1 Đường nối từ nguồn đến nút phụ tải 

Đƣờng nối đƣ c định nghĩa  à tập h p các phần tử nối từ nguồn điện đến nút phụ tải cần tính 

toán độ tin cậy. Thuật toán để tìm các đƣờng nối từ nguồn đến một nút phụ tải trong  ƣới điện phân phối 

hình tia đƣ c trình bày ở Hình 3.7. Thực tế vận hành các  ƣới phân phối mạch vòng kín đƣ c vận hành 

hở, mỗi phƣơng thức thao tác các thiết bị liên lạc và một nguồn sẽ ứng với một sơ đồ hình tia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7 Thuật toán tìm đường nối đến các nút phụ tải của LPP  hình tia 

3.3.2.2 Trạng thái đường nối  

Đƣờng nối có hai trạng thái là trạng thái tốt và trạng thái hỏng. Đƣờng nối có trạng thái 

tốt khi tất cả các phần tử của đƣờng nối đều ỏ trạng thái tốt, khi đó phụ tải còn đƣ c cung cấp 

điện từ nguồn. Ngƣ c lại, đƣờng nối sẽ có trạng thái hỏng khi nó bị đứt, xảy ra khi có ít nhất 

một phần tử trên đƣờng nối có trạng thái hỏng (mất điện).  
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Trạng thái đƣờng nối đƣ c phân tích dựa vào vùng bảo vệ, vùng sửa chữa của các phần 

tử nhƣ thuật toán Hình 3. 6. Các vùng này đƣ c tìm theo thuật toán nhƣ ở Hình 3. 9 và Hình 3. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Trong chƣơng này đã nghiên cứu phƣơng pháp cũng nhƣ thuật toán để tính toán các chỉ 

tiêu ĐTC của hệ thống điện phân phối dựa trên phƣơng pháp đề xuất,  àm cơ sở để xây dựng 

chƣơng trình tính toán. Phƣơng pháp đề xuất dựa trên cơ sở phƣơng pháp không gian trạng thái, 

kết h p với phƣơng pháp đƣờng nối tối thiểu để phân tích ảnh hƣởng của trạng thái các phần tử 

đến tình trạng cung cấp điện cho từng nút phụ tải. Đồng thời phƣơng pháp  át cắt tối thiểu trạng 

thái và h p nhất trạng thái cũng đã đƣ c sử dụng để  àm đơn giản cho quá trình tính toán. 

Hình 3. 9 Sơ đồ thuật toán xác định vùng 

bảo vệ của các phần tử 

 

Hình 3. 8 Sơ đồ thuật toán tìm vùng sửa 

chữa của các phần tử trong LPP hình tia 
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Chƣơn  4.  

CHƢƠNG TRÌNH VÀ TÍNH TOÁN ÁP DỤNG 

4.1. CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN 

(Chi tiết trong tập Báo cáo sản phẩm) 

4.2. TÍNH TOÁN ÁP DỤNG 

4.2.1. SƠ ĐỒ MẪU MẠCH VÒNG 15 PHỤ TẢI 

4.2.1.1 Lưới điện hình tia 

1. Xuất tu ến XT1: 

a) Dữ   ệu t nh to n: 

 File dữ liệu: SolieuPSSADEPT_XT1_15PT.xls 

 Dữ liệu độ tin cậy của các phần tử trên LPP: 

Phần tử 
Sự cố (SC) Bảo quản định  ỳ (BQĐK) 

Cƣờng độ  Thời gian TR Cƣờng độ M Thời gian TM 

Đƣờng d y 0.2 (1/năm.km) 2 (h) 0.3 (1/năm.km) 2 (h) 

Máy cắt 0.04 (1/năm) 2 (h) 0 2 (h) 

Thời gian đổi nối: Ts = 0,5 h 

b) Kết quả t nh to n: 

- TH1: Không xét cắt điện BQĐK, Không thao tác đổi nối  

Bảng 4. 1 Các chỉ tiêu ĐTC của XT1 trong TH1 tính bằng chương trình Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

4,04 484,8 4,04 120,00 12.452,05 

- TH2: Không xét cắt điện BQĐK, có thao tác đổi nối  

Bảng 4. 2 Các chỉ tiêu ĐTC của XT1 trong TH2 tính bằng chương trình Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

KWh 

4,04 286,13 4,04 70,83 7.479,45 

- TH3: Xét cắt điện do sự cố BQĐK, có thao tác đổi nối  

Giả thiết thông số cắt điện để bảo quản định kỳ (BQĐK) các phần tử nhƣ sau: 

- Cƣờng độ bảo quản các đƣờng d y: 0,3 (1/năm.km) 

- Thời gian bảo quản các đƣờng dây: 4 h; 

- Thời gian thao tác đổi nối để BQĐK: 0,5 h. 

Bảng 4. 3 Các chỉ tiêu ĐTC của XT1 trong TH3 tính bằng chương trình Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

KWh 

10,04 968,13 10,04 96,43 25.386,99 
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2. Xuất tu ến XT2 : 

a) Dữ   ệu t nh to n: 

 File dữ liệu: SolieuPSSADEPT_XT2_15PT.xls 

 Dữ liệu độ tin cậy của các phần tử trên LPP: giống nhƣ XT1 

b) Kết quả tính toán: 

- TH1: Không xét cắt điện BQĐK, Không thao tác đổi nối  

Tính bằng chƣơng trình Mat ab: 

Bảng 4. 4 Các chỉ tiêu ĐTC của XT2 trong TH1 tính bằng chương trình Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

3,84 460,80 3,84 120,00 17.753,42 

 

- Tính bằng phần mềm PSS/ADEPT: 

Bảng 4. 5 Các chỉ tiêu ĐTC của XT2 trong TH1 tính bằng phần mềm PSS/ADEPT 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

3,84 460,80   (7,68h) 3,8 120,0   (2 h) 

 

- TH2: Không xét cắt điện BQĐK, có thao tác đổi nối  

Tính bằng chƣơng trình Mat ab: 

Bảng 4. 6 Các chỉ tiêu ĐTC của XT2 trong TH2 tính bằng chương trình Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

3,84 320,80 3,84 83.54 12.051,37 

 

- TH3: Xét cắt điện do sự cố BQĐK, có thao tác đổi nối  

Giả thiết thông số  iên quan đến cắt điện để bảo quản định kỳ (BQĐK) các phần tử nhƣ XT1.  

Kết quả tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của XT2 khi xét đến cắt điện BQĐK và có thao tác các 

dao cách  y ph n đoạn nhƣ bảng sau: 

Bảng 4. 7 Các chỉ tiêu ĐTC của XT2 trong TH3 tính bằng chương trình Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

9,54 1.142,80 9,54 119,79 42.796,23 

 

4.2.1.2 Lưới điện mạch vòng 

Sử dụng chƣơng trình Mat ab đã x y dựng để tính toán các chỉ tiêu ĐTC của sơ đồ  ƣới điện 

mạch vòng với sơ đồ tính toán ở Hình 1.2, khi xét mất điện do sự cố và BQĐK, có xét đến thao tác đổi 

nối khi sự cố.  

1. Dữ   ệu t nh to n 

Mạch vòng gồm 2 xuất tuyến XT1 và XT2 có liên kết vòng với nhau qua 2 dao cách ly liên lạc. 

Bình thƣờng sơ đồ vận hành hình tia.  

 File dữ liệu: SolieuPSSADEPT_Sodo15PT.xls 
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 Số liệu sơ đồ và các phụ tải nhƣ đã trình bày ở  XT1 và XT2. 

 Dữ liệu độ tin cậy của các phần tử trên LPP: 

Phần tử 
Sự cố (SC) Bảo quản định  ỳ (BQĐK) 

Cƣờng độ  Thời gian TR Cƣờng độ M Thời gian TM 

Đƣờng d y 0.2 (1/năm.km) 2 (h) 0.3 (1/năm.km) 2 (h) 

MCĐ và DCL 0.04 (1/năm) 2 (h) 0 2 (h) 

Thời gian đổi nối: Ts = 0,5 h 

 Số  ƣ ng khách hàng của các phụ tải: 50. 

 Phƣơng thức thao tác đổi nối: nhập trong file Excel 

2. Kết quả t nh to n: 

Bảng 4. 8 Các chỉ tiêu độ tin cậy của LPP 15PT mạch vòng: 

 SAIFI(1/năm) SAIDI(phút) CAIDI(phút) Amđ (KWh) 

Sự cố 4,27 218,4 51,2   25.556,3 

Sự cố và BQĐK 10,10 510,0 50,5 59.648,8 

Nếu giả sử các nhánh đƣờng d y 12 đến 15 có tự động đổi nối với Ts = 0,05 h (<5 phút) thì theo 

IEEE -1366 các trƣờng h p mất điện của trạng thái S là thoáng qua. Chƣơng trình tính đƣ c đối với 

trƣờng h p xét riêng sự cố SAIFI = 3,50 1/năm và SAIDI = 195,5 ph, CAIDI = 55,8 ph, Amđ =22.606 

MWh; cho thấy độ tin cậy đƣ c nâng cao do một số trƣờng h p mất điện đƣ c chuyển thành mất điện 

thoáng qua. 

 

 Bảng 4. 9 Các chỉ tiêu độ tin cậy của LPP 15PT không khép vòng: 

 SAIFI(1/năm) SAIDI(phút) CAIDI(phút) Amđ (KWh) 

Sự cố 4,27 328,1 76,8   37.843,3 

Sự cố và BQĐK 10,10 767,4 76,0 88.343,6 

 

4.2.1.3 Nhận xét: 

1. Đôi với  ƣới điện hình tia, khi tính toán ĐTC do mất điện sự cố thì chƣơng trình Mat ab đã 

xây dựng cho kết quả hoàn toàn phù h p với kết quả tính từ phần mềm PSS/ADEPT. 

2. Với chƣơng trình Mat ab đã x y dựng có thể cho phép tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của 

 ƣới điện khi có xét đến thao tác đổi nối bằng các thiết bị đóng cắt. 

3. Chƣơng trình cho phép tính độ tin cậy của hệ thống điện phân phối khi xét đến mất điện do 

cắt điện kế hoạch để bảo quản định kỳ các phần tử trên LPP. 

4. Chƣơng trình Mat ab đã x y dựng cho phép tính toán độ tin cậy của các  ƣới điện phân phối 

dạng mạch vòng kín – vận hành hở, mà phần mềm PSS/ADEPT cho đến nay vẫn còn hạn 

chế chƣa tính đƣ c. Kết quả tính toán hoàn toàn phù h p với kết quả tính bằng tay nhƣ đã 

trình bày ở mục …. Vì vậy có thể sử dụng chƣơng trình để tính toán cho các  ƣới điện 

thực tế. 

5. Kết quả cho thấy việc lắp đặt các thiết bị ph n đoạn trên  ƣới phân phối, và xây dựng  ƣới 

điện có cấu trúc mạch vòng có tác dụng n ng cao độ tin cậy của  ƣới điện so với  ƣới hình 

tia, không đặt thiết bị ph n đoạn, đặc biệt khi xét đến bảo quản định kỳ các phần tử. 
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4.2.2. XUẤT TUYẾN 471-E13  

4.2.2.1 Sơ đồ lưới điện: 

Sơ đồ và số liệu đƣ c lấy từ file PSS/ADEPT  01_471E13.adp do Điện lực Sơn Trà (thuộc Công 

ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng) quản  ý. Sơ đồ có dạng nhƣ Hình 4. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 1 Sơ đồ xuất tuyến 471-E13 

4.2.2.2 Dữ liệu cấu trúc: 

Xuất tuyến 471-E13 do Điện Lực Sơn Trà- thành phố Đà Nẵng quản lý vận hành, nhận điện từ 

thanh cái 22 KV của Trạm biến áp 110 KV E13. Lƣới điện có dạng hình tia với tổng chiều dài tuyến là 

43,96 km; gồm 324 nút, 323 nhánh, trong đó có 192 nhánh đƣờng dây, 5 recloser và 24 dao cách ly 22 

KV, 102 máy biến áp 22/0,4 KV cấp điện cho 2.986 khách hàng. 

Toàn bộ số liệu cấu trúc  ƣới điện đƣ c truy xuất từ các reports “input”, “nodevp”, “branchip” 

của PSS/ADEPT, và  ƣu thành file dữ liệu Exce  “SolieuPSSADEPT_XT471_E13.xls” nhƣ Hình 4. 2.  

Vị trí các Recloser:  

Tên Recloser MC471 MC471LVH MC473LQV Switch10 MC472MDC 

Nhánh số 1 85 128 196 223 

 

Thông số độ tin cậy của các phần tử:  

Thông số độ tin cậy của các phần tử đƣ c lấy từ file thƣ viện “pti.con” của Điện lực Đà Nẵng: 

Phần tử Cƣờn  đ  Thờ    an 

1. Sự cố n ẫu nh  n: 

Đƣờng d y 0,10       (1/km.năm) 2    (h) 

Máy biến áp 0,02       (1/năm) 4   (h) 

2. Cắt đ ện BQĐK: 

Đƣờng d y 0,20 (1/km.năm) 2    (h) 

Máy biến áp 1,00 (1/năm) 4   (h) 
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Hình 4. 2 File dữ liệu xuất tuyến 471-E13 

4.2.2.3 Kêt quả tính toán: 

Sử dụng chƣơng trình Mat ab để tính toán đối với  ƣới điện thực tế là XT 471-E13 trong một số 

trƣờng h p có/không xét đến BQĐK, có/không thao tác đổi nối sau sự cố các phần tử trên  ƣới điện, kết 

quả nhƣ sau:  

1. TH1: Chỉ xét mất đ ện do sự cố,  h n  đổi nối 

+ Tính toán bằng chƣơng trình Mat ab 

Bảng 4. 10 Các chỉ tiêu ĐTC của XT 471 E13 trong TH1 bằng Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

1,90 230,34  (3,84 h) 1,90 121,26  (2,02 h) 4.870,19 

+ Tính toán bằng phần mềm PSS/ADEPT 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

1,90 (3,85 h) 1,90 (2,02 h) 

2. TH2: Chỉ xét mất đ ện do sự cố, có thao t c đổi nối 

Bảng 4. 11 Các chỉ tiêu ĐTC của XT 471 E13 trong TH2 bằng Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

1,90   216,89  (3,61 h) 1,90 114.18 ( 1,9 h) 4.586,90 

3. TH3: Xét mất đ ện do sự cố và BQĐK, có thao t c đổi nối: 

Các chỉ tiêu độ tin cậy của XT 471 E13 khi xét mất điện do sự cố và cắt điện BQĐK tính bằng 

chƣơng trình Mat ab nhƣ bảng sau: 
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Bảng 4. 12 Các chỉ tiêu ĐTC của XT 471 E13 trong TH3 bằng Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

6.66                   881,08 (14.68 h)                          6.66                   132,32 (2.21 h)            1.8628,04 

4.2.3. XUẤT TUYẾN 472-E13  

4.2.3.1 Sơ đồ lưới điện: 

Sơ đồ và số liệu đƣ c lấy từ file 01_472E13.adp trong phần mềm PSS/ADEPT do Điện lực Sơn 

Trà (thuộc Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng) quản  ý. Sơ đồ có dạng nhƣ  Hình 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 3 Sơ đồ xuất tuyến 472 E13 

4.2.3.2 Dữ liệu cấu trúc: 

Xuất tuyến 472-E13 do Điện Lực Sơn Trà- thành phố Đà Nẵng quản lý vận hành, nhận điện từ 

thanh cái 22 KV của Trạm biến áp 110 KV E13. Lƣới điện có dạng hình tia với tổng chiều dài tuyến là 

33,2 km; gồm 297 nút, 296 nhánh, trong đó có 172 nhánh đƣờng dây, 3 recloser và 37 dao cách ly 22 

KV, 84 máy biến áp 22/0,4 KV cấp điện cho 2.068 khách hàng. 

Vị trí các Recloser:  

Tên Recloser MC472E13 MC471NN 472NDTRINH 

Nhánh số 1 41 70 

4.2.3.3 Thông số độ tin cậy của các phần tử:  

Thông số độ tin cậy của các phần tử giống nhƣ xuất tuyến 471-E13. 

 

4.2.3.4 Kêt quả tính toán: 

1. TH1: Chỉ xét mất đ ện do sự cố,  h n  đổi nối 
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Bảng 4. 13 Các chỉ tiêu ĐTC của XT 472 E13 trong TH1 bằng Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

2.45               293,71           1,90 120,00             5.200,85 

2. TH2: Chỉ xét mất đ ện do sự cố, có thao t c đổi nối 

Bảng 4. 14 Các chỉ tiêu ĐTC của XT 472 E13 trong TH2 bằng Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

      2,45           264,14                      2,45 107,92             4.677,33 

3. TH3: Xét mất đ ện do sự cố và BQĐK, có thao t c đổi nối: 

Các chỉ tiêu độ tin cậy của XT 472 E13 khi xét mất điện do sự cố và cắt điện BQĐK tính bằng 

chƣơng trình Mat ab nhƣ Bảng 4. 15: 

Bảng 4. 15 Các chỉ tiêu ĐTC của XT 472 E13 trong TH3 bằng Matlab 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

7.34 792.43 7.34 107.92 14032.00 

4.2.4. LPP MẠCH VÒNG 471 -474 F9 

4.2.4.1 Sơ đồ lưới điện: 

Sơ đồ và số liệu đƣ c lấy từ file 471+474-F9.adp trong phần mềm PSS/ADEPT do Điện lực 

Cam Ranh (thuộc Tổng Công ty Điện lực Khánh Hòa) quản  ý. Sơ đồ có dạng nhƣ Bảng 4. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 4 Sơ đồ LPP mạch vòng 471-474 F9 
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4.2.4.2 Dữ liệu cấu trúc: 

Lƣới phân phối gồm 2 xuất tuyến 471 và 474 có liên hệ khép vòng với nhau với tổng chiều dài tuyến là 

14,46 km; có 2 rec oser đặt ở đầu các xuất tuyến, 4 LBS/DCL, nhận điện từ hai ph n đoạn thanh cái 

22KV của trạm biến áp F9 để cung cấp cho 53 phụ tải gồm 1.356 khách hàng. 

Toàn bộ số liệu cấu trúc  ƣới điện đƣ c truy xuất từ các reports “input”, “nodevp”, “branchip” 

của PSS/ADEPT, và tổ chức thành file dữ liệu Exce  “SolieuPSSADEPT_SodoXT471_474_F9” có dạng 

nhƣ Hình 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 5 File Excel dữ liệu cấu trúc LPP mạch vòng 471-474 F9 

4.2.4.3 Phương thức thao tác đổi nối sau sự cố 

Bình thƣờng  ƣới mạch vòng vận hành hở: Dao cách ly liên lạc nối giữa nút F9444-53CD và 

F9444-53 bình thƣờng ở trạng thái mở, hai xuất tuyến vận hành nhƣ hình tia. Khi sự cố các phần tử, thực 

hiện đổi nối theo phƣơng thức nhƣ trình bày ở phần Phụ lục 

4.2.4.4 Thông số độ tin cậy của các phần tử: 

Thông số độ tin cậy của các phần tử giống nhƣ xuất tuyến 471-E13. 

4.2.4.5 Kết quả tính toán: 

Sử dụng chƣơng trình Mat ab để tính toán ĐTC của sơ đồ  ƣới điện phân phối dạng mạch vòng 

kín vận hành hở XT471-474 F9 trong trƣờng h p chỉ tính riêng sự cố và trƣờng h p xét cả sự cố và 

BQĐK các phần tử trên  ƣới, với phƣơng thức đổi nối đẫ thiết lập.   

1. TH1: Kh n   ét BQĐK: 

Bảng 4. 16 Các chỉ tiêu ĐTC của mạch vòng 471-474 F9 trong TH1 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

0.8492 68,45 (1,14 h) 0.8492 80.60 (1,34 h) 1.984,8 
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Hình 4. 6 Hiển thị kết quả tính toán TH1 của mạch vòng 471-474 F9 trong Matlab  

2. TH2: Xét sự cố và BQĐK: 

Bảng 4. 17 Các chỉ tiêu ĐTC của mạch vòng 471-474 F9 trong TH2 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

3,42 424,80 (7,08 h) 3,42 124,20 (2,07 h) 12.321,52 

 

3. TH3: Nếu 2  uất tu ến 471 và 474  h n     n  ết vòn : 

a) Kh n   ét BQĐK: 

Bảng 4. 18 Các chỉ tiêu ĐTC của mạch vòng 471-474 F9 trong TH3, không BQĐK 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

0,85 91,8 (1,53 h) 0,85 108,60 (1,81 h) 2.671,60 

 

b) Có  ét BQĐK 

Bảng 4. 19 Các chỉ tiêu ĐTC của mạch vòng 471-474 F9 trong TH3, có BQĐK 

SAIFI  

(1/năm.KH) 

SAIDI  

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

3,42 493,80  (8,23 h) 3,42 144,60 (2,41 h) 14.332.82 

 

Các kết quả tính toán đối với  ƣới mạch vòng 471-474 F9 trong các trƣờng h p khác nhau đƣ c 

tổng kết trong bảng sau: 
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Bảng 4. 20 Tổng hợp kết quả tính toán của mạch vòng 471-474 F9  

Các chỉ tiêu ĐTC 
SAIFI 

(1/năm.KH) 

SAIDI 

(phut/năm.KH) 

CAIFI 

(1/năm.KH) 

CAIDI 

(phut) 

Amđ 

(KWh) 

1. Lƣớ  hình t a 

Sự cố 0,85 91,8  0,85 108,60  2.671,60 

Sự cố và BQĐK 3,42 493,80   3,42 144,60 14.332.82 

2. Lƣớ  m ch vòn  

Sự cố 0,85 68,45 0,85 80,60 1.984,8 

Sự cố và BQĐK 3,42 424,80 3,42 124,20 12.321,52 

 

4.3. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Trong chƣơng này đã trình bày tóm tắt về chƣơng trình Mat ab đã đƣ c xây dựng để tính toán 

các chỉ tiêu cơ bản về độ tin cậy của các  ƣới điện phân phối dạng hình tia cũng nhƣ dạng mạch vòng kín 

– vận hành hở dựa trên cơ sở phƣơng pháp và thuật toán đã nghiên cứu đề xuất trong Chƣơng 3. Các kết 

quả tính toán trong  ƣới hình tia cho thấy kết quả tính toán phù h p với phần mềm PSS/ADEPT là phần 

mềm hiện nay đƣ c sử dụng phổ biến tại các Công ty Điện lực thuộc EVN. Khắc phục đƣ c hạn chế của 

PSS/ADEPT, chƣơng trình Mat ab cho phép tính đƣ c độ tin cậy trong  ƣới điện hình tia cũng nhƣ mạch 

vòng, xét đến cắt điện để bảo quản định kỳ các phần tử cũng nhƣ thao tác đổi nối sau sự cố. Một ƣu điểm 

của chƣơng trình  à cho phép ngƣời dùng có thể tận dụng các dữ liệu cấu trúc của  ƣới điện phân phối đã 

đƣ c các Điện lực xây dựng và quản lý nhằm tiết kiệm thời gian.  

 



22 

 

 

 

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

 

1. KẾT LUẬN 

Đề tài “Nghiên cứu x y dựng phƣơng pháp tính toán độ tin cậy cho hệ thống điện ph n phối trên 

cở sở phƣơng pháp không gian trạng thái” đã đƣ c hoàn thành và đạt đƣ c mục tiêu đặt ra. Đóng góp 

chính của đề tài  à đã đề xuất đƣ c phƣơng pháp, x y dựng thuật toán và chƣơng trình Mat ab để tính 

toán độ tin cậy trong hệ thống điện phân phối. Chƣơng trình đã khắc phục đƣ c nhiều hạn chế của phần 

mềm PSS/ADEPT đang đƣ c các Công ty Điện lực và học viên cao học sử dụng phổ biến hiện nay. 

Chƣơng trình cho phép tính toán độ tin cậy của  ƣới điện phân phối có dạng hình tia và mạch vòng kín – 

vận hành hở, có xét đến cắt điện để bảo quản định kỳ các phần tử và thao tác đổi nối (bằng tay hay tự 

động) sau sự cố các phần tử. Chƣơng trình cũng cho phép tận dụng các dữ liệu LPP từ các file 

PSS/ADEPT, bổ sung FCO tại các trạm biến áp nên tiết kiệm đƣ c thời gian và công sức cho việc nhập 

dữ liệu sơ đồ.  

Các tính toán áp dụng minh họa trong đề tài cho một sơ đồ mẫu và một số  ƣới điện thuộc Công 

ty Điện lực quản lý cho thấy tính đúng đắn của phƣơng pháp. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể đƣ c 

ứng dụng vào thực tế quy hoạch, vận hành  ƣới điện phân phối; và hỗ tr  cho công tác đào tạo sau đại 

học tại Khoa Điện, Trƣờng Đại học Bách khoa ĐHĐN.  

 

2. HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

- Tính toán độ tin cậy của các nguồn điện, thƣờng là thanh cái 22 KV của các trạm BA 110 KV; 

- Đối với  ƣới phân phối mạch vòng, phƣơng thức thao tác cần đƣ c nghiên cứu tính toán nhằm 

khai thác hiệu quả nguồn,  ƣới điện cũng nhƣ hạn chế phạm vi mất điện đến mức thấp nhất có thể. 
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PHỤ LỤC 1 

 

Phương thức thao tác đổi nối sau sự cố mạch vòng XT 471-XT 474 F9 

Bình thƣờng  ƣới mạch vòng vận hành hở: Dao cách ly liên lạc nối giữa nút F9444-53CD và 

F9444-53 bình thƣờng ở trạng thái mở, hai xuất tuyến vận hành nhƣ hình tia. Khi sự cố các phần tử, thực 

hiện đổi nối theo phƣơng thức nhƣ Bảng PL1, với quy ƣớc các số 1 và số 0 trong các ô là trạng thái Cắt 

và Đóng của các thiết bị đóng cắt. Ví dụ khi đƣờng dây số 6 (Line26) bị sự cố thì cắt DCL số 16 và đóng 

DCL liên lạc 133. 

 

Bảng PL1:  Phương thức thao tác đổi nối của sơ đồ LPP mạch vòng 471-474 F9 

Phần tử sự cố LBS24 Switch1 Switch9 DCL liên l c 

Tên nhánh 

Matlab 

Tên nhánh 

PSS/ADEPT 
16 70 89 133 

1 MC471-F9 0 0 0 1 

2 Line90 1 0 0 0 

3 T.354 0 0 0 1 

4 Line259 1 0 0 0 

5 T.03C 0 0 0 1 

6 Line26 1 0 0 0 

7 T101 0 0 0 1 

8 Line2 1 0 0 0 

9 Line27 1 0 0 0 

10 T.03B 0 0 0 1 

11 Line260 1 0 0 0 

12 T.352 0 0 0 1 

13 Line261 1 0 0 0 

14 T03 0 0 0 1 

15 Line1 1 0 0 0 

16 LBS24 0 0 0 1 

17 Line3 0 0 0 1 

18 T.08B 0 0 0 1 

19 Line4 0 0 0 1 

20 Line5 0 0 0 1 

21 T.204 0 0 0 1 
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22 Line6 0 0 0 1 

23 T.07A 0 0 0 1 

24 Line8 0 0 0 1 

25 T.08A 0 0 0 1 

26 Line7 0 0 0 1 

27 Line9 0 0 0 1 

28 T.336 0 0 0 1 

29 Line11 0 0 0 1 

30 Line12 0 0 0 1 

31 T205 0 0 0 1 

32 Line13 0 0 0 1 

33 Line118 0 0 0 1 

34 Line14 0 0 0 1 

35 Line15 0 0 0 1 

36 Tran6 0 0 0 1 

37 Line24 0 0 0 1 

38 Line28 0 0 0 1 

39 T.09C 0 0 0 1 

40 Line31 0 0 0 1 

41 Tran7 0 0 0 1 

42 Line30 0 0 0 1 

43 Line244 0 0 0 1 

44 MC474 0 0 0 1 

45 Line89 0 1 0 0 

46 Line116 0 1 0 0 

47 T.10H2 0 0 0 1 

48 Line205 0 1 0 0 

49 T.46B 0 0 0 1 

50 Line117 0 1 0 0 

51 T.46A 0 0 0 1 

52 Line35 0 1 0 0 

53 T,28D 0 0 0 1 

54 Line36 0 1 0 0 

55 T.207 0 0 0 1 
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56 Line154 0 1 0 0 

57 Line37 0 1 0 0 

58 T.46C 0 0 0 1 

59 Line38 0 1 0 0 

60 Line39 0 1 0 0 

61 T.342A 0 0 0 1 

62 T.342B 0 0 0 1 

63 Line206 0 1 0 0 

64 T.28C 0 0 0 1 

65 Line207 0 1 0 0 

66 T.07B 0 0 0 1 

67 Line194 0 1 0 0 

68 T.28B 0 0 0 1 

69 Line40 0 1 0 0 

70 Switch1 0 0 1 0 

71 Line41 0 0 1 0 

72 T.28A 0 0 0 1 

73 Line42 0 0 1 0 

74 Line221 0 0 1 0 

75 T.27A 0 0 0 1 

76 Line210 0 0 1 0 

77 Line43 0 0 1 0 

78 Line45 0 0 1 0 

79 Line222 0 0 1 0 

80 T.26A 0 0 0 1 

81 Line223 0 0 1 0 

82 T.26B 0 0 0 1 

83 Line212 0 0 1 0 

84 Line224 0 0 1 0 

85 T.201 0 0 0 1 

86 Line213 0 0 1 0 

87 T25 0 0 0 1 

88 Line214 0 0 1 0 

89 Switch9 0 0 0 1 
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90 Line46 0 0 0 1 

91 Line225 0 0 0 1 

92 Line230 0 0 0 1 

93 T.219 0 0 0 1 

94 T.219B 0 0 0 1 

95 Line53 0 0 0 1 

96 Line231 0 0 0 1 

97 Line232 0 0 0 1 

98 T.129 0 0 0 1 

99 Line233 0 0 0 1 

100 T.130 0 0 0 1 

101 Line234 0 0 0 1 

102 T.129B 0 0 0 1 

103 Line54 0 0 0 1 

104 Line55 0 0 0 1 

105 T.24A 0 0 0 1 

106 Line56 0 0 0 1 

107 Line57 0 0 0 1 

108 T.408 0 0 0 1 

109 Line59 0 0 0 1 

110 Line63 0 0 0 1 

111 T.206B 0 0 0 1 

112 Line64 0 0 0 1 

113 T.361 0 0 0 1 

114 Line60 0 0 0 1 

115 T.379 0 0 0 1 

116 Line62 0 0 0 1 

117 T.206A 0 0 0 1 

118 Line229 0 0 0 1 

119 T.351 0 0 0 1 

120 Line216 0 0 0 1 

121 T.24B 0 0 0 1 

122 Line47 0 0 0 1 

123 Line49 0 0 0 1 
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124 T.208 0 0 0 1 

125 Line50 0 0 0 1 

126 Line52 0 0 0 1 

127 T.22A 0 0 0 1 

128 Line219 0 0 0 1 

129 T.22B 0 0 0 1 

130 Line220 0 0 0 1 

131 Line235 0 0 0 1 

132 T.128 0 0 0 1 

133 Line51 0 0 0 1 

134 T.341 0 0 0 1 

135 Line48 0 0 0 1 

136 T.24C 0 0 0 1 

137 Line44 0 0 0 1 

138 T.374 0 0 0 1 

139 Line204 0 0 0 1 

140 T.197 0 0 0 1 

141 Switch11 0 0 0 1 

 




