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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, các nguồn năng lượng mới như gió, mặt trời… ngày 

càng được chú trọng phát triển vì những lợi ích thiết thực mang lại từ 

các nguồn này đặc biệt là yếu tố môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh 

những lợi ích mang lại, các nguồn năng lượng này chứa đựng nhiều 

yếu tố bất định (uncertainty) do bản chất ngẫu nhiên của nó cộng với 

những yếu tố bất định vốn có tồn tại trong hệ thống điện (HTĐ) như 

sự cố ngẫu nhiên của các phần tử trong hệ thống, sự biến đổi của phụ 

tải… gây ra nhiều khó khăn cho việc tính toán, phân tích HTĐ. Do đó, 

đối với các HTĐ ngày nay, việc đề xuất một giải pháp tính toán, phân 

tích phù hợp có xét đến các yếu tố bất định là rất cần thiết. 

Để đảm bảo cho HTĐ vận hành an toàn, trong quá trình vận hành 

cần phải tính toán kiểm tra thông số chế độ của hệ thống so với các giá 

trị cho phép tương ứng với các trạng thái vận hành khác nhau, qua đó 

đánh giá mức độ an toàn của hệ thống và tìm giải pháp nâng cao khả 

năng vận hành an toàn cho HTĐ. Các thuật toán Newton-Raphson 

hoặc Gauss-Seidel thường được sử dụng để tính toán HTĐ với bộ dữ 

liệu đầu vào gồm các thông số vận hành (công suất phụ tải, công suất 

phát của máy phát...), thông số hệ thống (tổng trở đường dây, tổng trở 

máy biến áp…) và cấu trúc lưới (trạng thái làm việc của các thiết bị và 

các đường dây liên kết…) là những giá trị cố định thì kết quả tính toán 

là bộ thông số chế độ (điện áp nút, dòng điện và công suất truyền tải 

trên đường dây, góc pha…) của HTĐ cũng có các giá trị cố định do đó 

các yếu tố bất định trong hệ thống không được xét đến. 

Để tích hợp các yếu tố bất định trong HTĐ, trên cơ sở dữ liệu thu 

thập được trong quá trình vận hành HTĐ, bằng các phương pháp xác 

suất thống kê cho phép tìm ra được qui luật thay đổi của các thông số 

vận hành và cấu trúc hệ thống, đây là thông tin đầu vào bài toán giải 

tích mạng điện, kết quả tính toán sẽ tìm được qui luật thay đổi của các 
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thông số chế độ. Căn cứ vào qui luật thay đổi của các thông số chế độ, 

ứng với các chế độ vận hành thực tế cho phép đánh giá được mức độ 

an toàn của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu 

trúc lưới. Phương pháp tính toán cho phép đánh giá được xác suất tồn 

tại các chế độ nguy hiểm (các thông số điện áp, dòng điện và công suất 

truyền tải vượt giá trị cho phép), tùy theo đặc điểm của lưới điện và 

yêu cầu của phụ tải để tính toán đề xuất giải pháp nâng cao độ an toàn 

phù hợp cho HTĐ. 

Trên cơ sở các phân tích đó cho thấy đề tài luận án “Đánh giá 

ảnh hưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của 

Hệ thống điện Việt Nam” là rất cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực 

tế hiện nay. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Để đánh giá mức độ làm việc an toàn của HTĐ thì trước hết phải 

tính toán được các thông số chế độ sau đó đối chiếu với giới hạn cho 

phép của các thông số để đánh giá và từ đó đề ra các giải pháp xử lý, 

đảm bảo an toàn cho hệ thống trong các trường hợp có nguy cơ xảy ra 

mất an toàn. Ở Việt Nam từ trước đến nay phương pháp tính toán trào 

lưu công suất (tính toán chế độ xác lập) truyền thống [1, 2] là công cụ 

được sử dụng để xác định các thông số chế độ. Tuy nhiên, phương 

pháp này không xét đến các yếu tố bất định trong HTĐ do đó công cụ 

tính toán trào lưu công suất áp dụng phương pháp xác suất được đề 

xuất và trở thành công cụ tính toán rất hiệu quả trong đó tất cả các yếu 

tố bất định trong HTĐ được mô tả bằng các quy luật xác suất [8] và 

tích hợp vào trong quá trình tính toán. Phương pháp này được đề xuất 

lần đầu tiên bởi Borkowska vào năm 1974 [14] và kể từ đó nhiều công 

trình nghiên cứu về lĩnh vực này được công bố trên thế giới. Tuy nhiên, 

ở Việt Nam hiện nay lĩnh vực này chưa được nghiên cứu để đưa vào 
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ứng dụng giải quyết các vấn đề trong HTĐ Việt Nam đặc biệt là phân 

tích, đánh giá nguy cơ mất an toàn cho HTĐ trong quá trình vận hành. 

Một cách tổng quan, tính toán trào lưu công suất áp dụng phương 

pháp xác suất có thể phân chia thành ba nhóm phương pháp chính: 

phương pháp giải tích [10, 11, 39, 49, 65, 73, 79, 82, 83, 87, 89], 

phương pháp xấp xỉ [5, 12, 17, 32, 34, 48, 52, 55, 71, 76, 88], phương 

pháp số [15, 23, 24, 26, 36, 40, 42, 48, 54, 63,  64,  67, 78, 86]. Một 

điểm quan trọng cần chú ý với các phương pháp tính toán trào lưu công 

suất có xét đến các yếu tố bất định của biến đầu vào đó là đối với các 

HTĐ thực tế, giữa các biến đầu vào thường tồn tại sự tương quan 

(correlation) [17, 19, 40, 48, 49, 50, 56, 62, 77, 78, 88, 90] đặc biệt sự 

tương quan này rất lớn đối với các nguồn năng lượng mới như gió, mặt 

trời. Do đó để biểu diễn các yếu tố bất định đầu vào đúng với bản chất 

vốn có của nó, sự tương quan giữa các biến đầu vào (nếu có) phải được 

xét đến. 

Nhìn chung mỗi phương pháp có đặc điểm riêng, có ưu nhược 

điểm riêng do đó tùy theo ứng dụng thực tế, theo yêu cầu đặt ra mà từ 

đó chọn nhóm phương pháp tính toán phù hợp nhất. Nhóm phương 

pháp giải tích và xấp xỉ có thời gian tính toán nhanh, tuy nhiên độ chính 

xác không cao và khó khăn trong việc tích hợp nhiều loại hàm phân bố 

đặc biệt là các hàm không tuân theo quy luật phân bố chuẩn và khó 

tích hợp sự tương quan của các biến đầu vào. Ngược lại, phương pháp 

mô phỏng Monte-Carlo (MCS) cho kết quả rất chính xác và tin cậy. 

Các quy luật phân bố xác suất của các biến đầu vào nhìn chung dễ dàng 

thực hiện hơn so với phương pháp giải tích và phương pháp xấp xỉ. 

Nhược điểm lớn nhất của MCS là khối lượng tính toán nặng nề, thời 

gian tính toán tương đối lâu do đó gặp khó khăn trong việc áp dụng 

tính toán HTĐ đặc biệt là các HTĐ lớn trong thực tế. 

Trong phạm vi nghiên cứu này, để có kết quả tính toán có độ 

chính xác cao và có khả năng biểu diễn được các yếu tố bất định đúng 
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với bản chất của nó phương pháp mô phỏng được lựa chọn. Tuy nhiên, 

để khắc phục các hạn chế của phương pháp mô phỏng, nhiều kỹ thuật 

xử lý dữ liệu phù hợp được áp dụng để từ đó đề xuất phương pháp và 

xây dựng công cụ tính toán, phân tích HTĐ. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng công cụ tính toán, phân tích, đánh giá mức độ làm việc 

an toàn cho HTĐ có xét đến các yếu tố bất định sau đó thử nghiệm và 

áp dụng cho HTĐ Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình biểu diễn các yếu tố bất 

định; các kỹ thuật khai phá dữ liệu; các phương pháp tính toán HTĐ 

có xét đến các yếu tố bất định. 

 Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng thuật toán và chương trình 

tính toán, phân tích HTĐ có xét đến các yếu tố bất định, sau đó dùng 

kết quả từ chương trình để đánh giá mức độ làm việc an toàn của HTĐ, 

xác định mức độ xâm phạm các thông số chế độ của HTĐ nếu có để 

từ đó đề xuất các giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho hệ thống. Áp 

dụng tính toán cho HTĐ truyền tải 500 kV Việt Nam giai đoạn đến 

năm 2025. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

 Cách tiếp cận: Từ cơ sở lý thuyết đến phát triển phương pháp 

và xây dựng công cụ tính toán; thử nghiệm và áp dụng thực tế. 

 Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu đề ra của 

luận án, các phương pháp sau đây được sử dụng trong quá trình nghiên 

cứu: Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu; Phương pháp điều tra, 

khảo sát thực địa; Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thử 

nghiệm thực tế. 

6. Nội dung nghiên cứu 

Luận án bao gồm các phần chính sau đây: 
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Mở đầu 

Chương 1: Phương pháp xây dựng bộ số liệu để tính toán phân 

tích các chế độ làm việc của hệ thống điện có xét đến các yếu tố 

bất định 

Chương 2: Các kỹ thuật xử lý dữ liệu áp dụng trong bài toán tính 

toán, phân tích hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định 

Chương 3: Phương pháp phân tích và đánh giá mức độ làm việc 

an toàn của hệ thống điện có tích hợp các yếu tố bất định 

Chương 4: Đánh giá kết quả phương pháp đề xuất trên các hệ 

thống điện mẫu và áp dụng tính toán khả năng vận hành an toàn 

của Hệ thống điện Việt Nam 

Kết luận và kiến nghị 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án  

 Ý nghĩa khoa học: 

Kết quả đạt được của luận án sẽ mang lại các đóng góp 

về mặt khoa học sau:  

- Đề xuất các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao đặc biệt là các kỹ thuật 

tiền xử lý, các kỹ thuật xử lý thu giảm kích thước dữ liệu bằng kỹ 

thuật Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - 

PCA) kết hợp với các kỹ thuật phân cụm dữ liệu như K-means, Thuật 

toán tiến hóa vi sai (Differential Evolution - DE) áp dụng không 

những trong việc giải quyết hiệu quả vấn đề nghiên cứu của luận án 

mà còn có thể mở rộng áp dụng cho các lĩnh vực khác. Các kỹ thuật 

này rất quan trọng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ 

liệu lớn. 

- Đề xuất phương pháp mới CMC (Clustering based Monte-Carlo) để 

xử lý bộ dữ liệu đầu vào cho chương trình tính toán, phân tích HTĐ 

có xét đến các yếu tố bất định. Phương pháp đề xuất giúp thu nhỏ bộ 

dữ liệu nhưng vẫn phản ảnh đúng và đầy đủ bộ thông số vận hành 
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thực tế của HTĐ, nhờ đó thời gian tính toán nhanh và kết quả tính 

toán có độ chính xác cao. Đây là một trong những đóng góp quan 

trọng của luận án về mặt phương pháp luận khoa học. 

- Trên cơ sở phương pháp xử lý dữ liệu và phương pháp tính toán giải 

tích mạng điện đã xây dựng chương trình giám sát vận hành HTĐ có 

xét đến các yếu tố bất định. Chương trình cho phép theo dõi các thông 

số chế độ ứng với một trạng thái vận hành thực tế, so sánh với mức 

độ biến thiên của thông số theo các yếu tố bất định đầu vào và các 

giới hạn cho phép của thông số để đánh giá mức độ an toàn của HTĐ. 

Trên cơ sở đó có thể xác định được các nút và các khu vực nguy hiểm 

trên HTĐ cần thường xuyên giám sát và có giải pháp xử lý phù hợp 

để đảm bảo HTĐ vận hành an toàn và tin cậy. 

 Ý nghĩa thực tiễn: 

Kết quả đạt được của luận án sẽ mang lại các đóng góp về mặt 

thực tiễn sau: Chương trình tính toán phân tích HTĐ có sử dụng kỹ 

thuật xử lý dữ liệu đối với các yếu tố bất định của các thông số đầu vào 

và chương trình giám sát vận hành HTĐ đã được đề xuất có thể áp 

dụng cho các bài toán quy hoạch (planning) cũng như vận hành 

(operation) trong các miền thời gian khác nhau trong thực tế. 

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ SỐ LIỆU ĐỂ 

TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ 

THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH 

1.1. Mở đầu 

1.2. Các khái niệm trong xác suất thống kê [22, 35] 

1.2.1. Xác suất của các sự kiện ngẫu nhiên 

1.2.2. Biến ngẫu nhiên, hàm phân bố và các tham số đặc trưng của 

biến ngẫu nhiên 

1.3. Các hàm phân phối xác suất phổ biến được dùng để biểu diễn 

các yếu tố ngẫu nhiên trong hệ thống điện [8, 22, 35] 
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1.3.1. Hàm phân phối đều (Uniform distribution) 

1.3.2. Hàm phân phối chuẩn (Gaussian/normal distribution) 

1.3.3. Hàm phân phối 0-1 và hàm phân phối nhị thức (Binomial 

distribution) 

1.3.4. Hàm phân phối Weibull 

1.3.5. Hàm phân phối Beta (Beta distribution) 

1.3.6. Hàm phân phối Gamma (Gamma distribution) 

1.3.7. Hàm phân phối nhiều đỉnh (Multimodal distribution) 

1.4. Xây dựng hàm phân bố và tạo bộ số liệu ngẫu nghiên cho các 

yếu tố bất định trong hệ thống điện 

Hình 1.15 mô tả 

tổng quát quá trình 

xây dựng hàm phân 

bố và tạo bộ số liệu 

ngẫu nhiên. 

1.5. Kết luận chương 

Trong HTĐ luôn 

tồn tại nhiều yếu tố 

ngẫu nhiên và trong 

quá trình vận hành 

HTĐ có thể thu thập được các số liệu xuất hiện ngẫu nhiên về các 

thông số vận hành và số lần sự cố các phần tử của hệ thống. Trên cơ 

sở bộ số liệu ngẫu nhiên của từng thông số cho phép xây dựng được 

quy luật biến thiên của thông số theo một dạng hàm phân bố nhất định. 

Trên cơ sở các hàm phân bố của các thông số vận hành và xác suất sự 

cố các phần tử cho phép tạo được bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông 

số vận hành và cấu trúc lưới của HTĐ làm đầu vào cho bài toán tính 

toán phân tích các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các yếu tố bất 

định. 

Hình 1.15. Quá trình xây dựng hàm phân bố và 

tạo bộ số liệu ngẫu nhiên. 
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CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU ÁP DỤNG 

TRONG BÀI TOÁN TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 

ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH 

2.1. Mở đầu 

Để tích hợp các yếu tố bất định trong tính toán phân tích các chế 

độ vận hành của HTĐ cần thiết phải tính toán xây dựng được các hàm 

phân bố ngẫu nhiên của các thông số và xác suất sự cố các phần tử 

đúng với thực tế có thể xảy ra trên HTĐ. Các hàm phân bố ngẫu nhiên 

được xây dựng trên số liệu thực tế vận hành thu thập được trong thời 

gian quá khứ. Tuy nhiên, số liệu thu thập được thường có chứa đựng 

một số dữ liệu lỗi, mất dữ liệu, dữ liệu không đồng nhất và các vấn đề 

khác làm cho quá trình khai phá dữ liệu cũng như xây dựng hàm phân 

bố ngẫu nhiên cho các thông số đó gặp rất nhiều khó khăn, cho kết quả 

không chính xác như mong muốn. Các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao 

được áp dụng để xử lý dữ liệu thu thập được từ các yếu tố ngẫu nhiên 

trong HTĐ là cơ sở để tạo được bộ số liệu chuẩn về thông số vận hành 

và trạng thái các phần tử trong một lưới điện vận hành thực tế để áp 

dụng cho bài toán phân tích HTĐ. 

2.2. Kỹ thuật xử lý dữ liệu trong xác suất thống kê 

Các kỹ thuật xử lý dữ liệu bao gồm [38, 58, 80]: Làm sạch dữ 

liệu, tích hợp dữ liệu, biến đổi dữ liệu, thu giảm dữ liệu. 

2.2.1. Xử lý dữ liệu bị thiếu (missing data) 

2.2.2. Loại bỏ các phần tử ngoại lai (outliers) 

2.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu (normalization) 

2.2.4. Thu giảm dữ liệu (data reduction) 

Tập dữ liệu ban đầu như dữ liệu thu thập được từ các phụ tải, các 

nguồn năng lượng tái tạo,... thường rất lớn làm cho bài toán tính toán, 

phân tích gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là đối với HTĐ lớn. Thu 

giảm dữ hiệu là cách để biến đổi tập dữ liệu lớn ban đầu thành tập dữ 
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liệu nhỏ hơn nhưng vẫn giữ lại các đặc điểm vốn có tồn tại trong tập 

dữ liệu ban đầu. Phương pháp phân tích thành phần chính PCA [41, 

43, 47] được sử dụng trong luận án để thu giảm kích thước của tập dữ 

liệu. 

2.2.5. Kỹ thuật phân nhóm dữ liệu 

Một trong những phương 

pháp phổ biến thường dùng là 

phương pháp K-means được 

xem xét trong luận án. Ngoài ra, 

việc phân cụm có thể được giải 

quyết như là một vấn đề tối ưu 

hóa. Do đó, các thuật toán tối ưu 

hóa như GA [69], PSO [46, 54, 

85], v.v., có thể được áp dụng 

để phân cụm. Trong những năm 

gần đây, một cách tiếp cận đầy 

hứa hẹn là Thuật toán DE [18, 

25, 45, 63] với những ưu điểm 

trong ứng dụng được đề xuất. 

Khác với K-mean, tất cả các 

thuật toán GA, PSO, DE cho kết 

quả chính xác hơn và tối ưu 

toàn cục. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp phân cụm nêu trên (trừ K-

means) đều cần thời gian xử lý lâu nên khó thực hiện cho dữ liệu kích 

thước lớn, đây cũng chính là cơ sở dữ liệu đầu vào của bài toán tính 

toán và phân tích HTĐ lớn. Để khắc phục khó khăn này, luận án đề 

xuất giải pháp bằng cách áp dụng thu giảm kích thước dữ liệu dùng 

PCA trước khi sử dụng thuật toán DE để hình thành nên thuật toán 

PCA+DE. 

 

Hình 2.19. Các bước xử lý dữ liệu thu 

thập phục vụ bài toán tính toán và phân 

tích HTĐ có xét các yếu tố ngẫu nhiên. 
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2.3. Áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu để xây dựng bộ số liệu ngẫu 

nhiên phục vụ bài toán phân tích hệ thống điện có xét đến yếu tố 

bất định 

Các bước ứng dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu được trình bày minh 

họa trên Hình 2.19. Các khối trong khung chữ nhật nét đứt được áp 

dụng khi bộ số liệu đầu vào có kích thước rất lớn (HTĐ lớn). 

2.4. Kết luận chương 

Bằng các kỹ thuật xử lý số liệu hiệu quả cho phép xây dựng được 

các hàm phân bố ngẫu nhiên của các thông số vận hành và trạng thái 

làm việc của các phần tử trong HTĐ đảm bảo chính xác và phản ánh 

đúng thực tế. Các kỹ thuật xử lý thu giảm kích thước bằng kỹ thuật 

PCA kết hợp với các kỹ thuật phân cụm dữ liệu như K-means, DE 

được đề xuất áp dụng không những trong việc giải quyết hiệu quả vấn 

đề nghiên cứu của luận án mà còn có thể mở rộng áp dụng cho các lĩnh 

vực khác liên quan đến cơ sở dữ liệu lớn. 

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 

MỨC ĐỘ LÀM VIỆC AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ 

TÍCH HỢP CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH 
3.1. Mở đầu 

Trên cơ sở phương pháp MCS kết hợp với các kỹ thuật xử lý dữ 

liệu trong Chương 2, luận án nghiên cứu đề xuất phương pháp tính 

toán mới. Phương pháp đề xuất cho phép rút ngắn đáng kể thời gian và 

khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao, do đó có 

thể áp dụng cho các HTĐ lớn. 

3.2. Xây dựng mô đun tính toán chế độ xác lập cho hệ thống điện 

Thuật toán đề xuất CMC và MCS được chạy trong môi trường 

Matlab trong đó sử dụng phép lặp nhiều lần bài toán tính toán chế độ 

xác lập HTĐ do đó một trong những nội dung cần thực hiện trong luận 

án là xây dựng mô đun tính toán chế độ xác lập có tên gọi PFC (Power 



11 

Flow Computation). Các mô đun nrpfc.m và gspfc.m được xây dựng 

trên thuật toán Newton-Raphson và Gauss-Seidel và được tích hợp 

trong mô đun PFC. 

Ngoài ra, để phản ánh đúng thực tế vận hành của một HTĐ, mô 

hình nhiều nút slack (Distributed Slack Bus - DSB) được nghiên cứu 

sử dụng và mô đun dsbpfc.m cũng được xây dựng và tích hợp trong 

mô đun PFC. Khác với mô hình một nút slack, trong mô hình DSB sai 

lệch công suất trong hệ thống được chia sẻ bởi nhiều máy phát có chức 

năng điều tần và mỗi máy phát tham gia vào quá trình chia sẻ sai lệch 

công suất bằng hệ số tham gia tương ứng [51]. 

3.3. Thuật toán và chương trình phân tích, đánh giá mức độ làm 

việc an toàn của hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định 

3.3.1. Mở đầu 

Thuật toán MCS truyền thống được nghiên cứu áp dụng và cho 

kết quả có độ chính xác cao, tuy nhiên thời gian thực hiện rất lớn. Để 

vừa giảm đáng kể thời gian thực hiện vừa đảm bảo được độ chính xác, 

phương pháp có tên gọi CMC được đề xuất.  

3.3.2. Thuật toán phân tích đánh giá mức độ làm việc an toàn của 

hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định 

Thuật toán tính toán, phân tích, đánh giá mức độ làm việc an toàn 

của HTĐ theo yếu tố bất định của thông số vận hành theo phương pháp 

MCS được minh họa trong sơ đồ khối Hình 3.1. 

MCS phải thực hiện cho số mẫu n rất lớn và thời gian tính toán 

lâu. Để giải quyết vấn đề này, các kỹ thuật về xử lý dữ liệu đặc biệt là 

thu giảm kích thước và phân cụm dữ liệu trong Chương 2 được đề xuất 

áp dụng và kết hợp với MCS để hình thành thuật toán mới mang tên 

CMC có sơ đồ thuật toán như Hình 3.2. Trong Hình 3.2, các khối thu 

giảm và phân cụm dữ liệu được đặt trong khung chữ nhật nét đứt để 

làm rõ sự khác biệt so với phương pháp MCS truyền thống. Nhờ giảm 
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được số lượng mẫu đầu vào nên thuật toán CMC được thực hiện nhanh 

với thời gian tiêu tốn rất ít nhưng vẫn đảm bảo kết quả có độ chính xác 

cao. 

 

        Hình 3.1. Sơ đồ thuật toán MCS.             Hình 3.2. Sơ đồ thuật toán CMC. 

3.3.3. Chương trình phân tích đánh giá mức độ làm việc an toàn của 

hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định 

Trên cơ sở các sơ đồ thuật toán ở Mục 3.3.2, các chương trình 

tính toán, phân tích, đánh giá mức độ làm việc an toàn của HTĐ có xét 

đến các yếu tố bất định được thực hiện trên phần mềm Matlab. 

Trước hết, thuật toán và chương trình phân tích đánh giá mức độ 

làm việc an toàn của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định được áp dụng 

cho HTĐ mẫu IEEE 14 nút [64]. Đây là HTĐ nhỏ nên mục đích chính 

ở đây là để diễn giải kết quả đạt được từ thuật toán MCS cũng như 

CMC. Nhờ HTĐ này nhỏ nên dễ dàng thực hiện giao diện để tăng tính 

trực quan. 
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Khi chạy chương trình, giao diện được hiển thị như Hình 3.3 

trong đó có 2 nút chính để chọn chức năng là PFC (tính toán và hiển 

thị kết quả PFC) và PPF (Probabilistic Power Flow). 

 
 

 

Khi click chuộc vào nút ấn PPF, chức năng tính toán, phân tích, 

đánh giá mức độ làm việc an toàn cho HTĐ có xét đến yếu tố bất định 

được thực hiện. Các yếu tố ngẫu nhiên đầu vào được giả sử: phụ tải tại 

các nút phân bố theo hàm phân bố chuẩn với giá trị kỳ vọng bằng giá 

trị xác lập và độ lệch chuẩn được lấy bằng các giá trị khác nhau cho 

các phụ tải, giá trị (5 ÷ 11)% kỳ vọng, sự cố ngẫu nhiên của đường dây 

tuân theo hàm phân bố 0-1 với xác suất sự cố 0,1%, sự cố ngẫu nhiên 

của các tổ máy phát của các nhà máy điện lấy theo quy luật hàm phân 

bố Binomial (nhà máy điện nối với nút 1 gồm 10 tổ máy, mỗi tổ xác 

suất sự cố 1,28%; nhà máy điện nối với nút 2 gồm 2 tổ máy mỗi tổ xác 

suất sự cố 1,43%). 

Hình 3.5 là giao diện nhận được khi kích chuộc vào nút ấn PPF. 

Trong giao diện Hình 3.5 có sử dụng các chỉ thị màu: 

+ Đối với các nhánh: Nhánh màu xanh lá cây chỉ thị khi đường 

dây chưa bị quá tải (xác suất quá tải bằng 0), màu đỏ khi đường dây có 

nguy cơ bị quá tải với một xác suất quá tải nào đó. Để biết rõ thông tin 

về khả năng bị quá tải của từng nhánh i-j, click chuột vào các nút có 

ký hiệu Iij trên giao diện. Ví dụ đối với đường dây có màu xanh lá cây 

Hình 3.3. Giao diện khi khởi động chương 

trình tính toán, phân tích, đánh giá mức độ 

làm việc an toàn cho HTĐ mẫu IEEE 14 nút. 

Hình 3.5. Giao diện chạy Monte-Carlo 

cho mạng điện mẫu IEEE 14 nút. 



14 

nhánh 9-10, khi click chuột vào sẽ xuất hiện giao diện kết quả như 

Hình 3.6 trong đó có vẽ các hàm mật độ xác suất (PDF) và hàm phân 

phối xác suất tích lũy (CDF) và giới hạn cho phép Imax là đường nét 

đứt màu đỏ. Thanh chỉ thị màu phía dưới thể hiện vùng phân bố màu 

xanh lá cây, vùng quá dòng màu hồng. Trong trường hợp này đường 

dây 9-10 non tải. Ngược lại, đường dây 4-5 có khả năng bị quá tải với 

xác suất quá dòng 1,7% (tỷ lệ số mẫu vượt quá giới hạn Imax trên tổng 

số mẫu), vùng quá dòng được chỉ thị màu đỏ trên Hình 3.8. 

 
 

Về mặt ý nghĩa, trong thực tế vận hành đối với các đường dây 

tương tự như 9-10 (non tải hoặc thậm chí gần đầy tải) khi dòng điện 

truyền tải (ứng với lượng công suất truyền tải tương ứng) trên các 

đường dây này tăng lên người vận hành cũng không cần quan tâm để 

xử lý vì các đường dây này không thể bị quá tải (xác suất quá tải bằng 

0). Ngược lại, đối với các đường dây như 4-5, khi vận hành và quan 

sát thấy dòng điện truyền tải trên đường dây này tăng lên và tiến gần 

đến giá trị giới hạn Imax thì người vận hành phải xem xét để đưa ra 

quyết định phù hợp để đảm bảo an toàn cho đường dây vì đường dây 

này có khả năng bị quá tải (cụ thể ở đây là 1,7%). 

+ Đối với các nút: Trạng thái điện áp trên các thanh cái được chỉ 

thị bằng màu sắc, thanh cái màu xanh lá cây thể hiện điện áp nằm trong 

vùng cho phép, thanh cái màu vàng chứng tỏ điện áp tại nút đó có nguy 

cơ bị thấp áp, thanh cái màu đỏ chứng tỏ điện áp tại nút đó có nguy cơ 

Hình 3.6. Dòng điện chạy trên nhánh 9-10. Hình 3.8. Dòng điện chạy trên nhánh 4-5. 
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bị quá áp, thanh cái màu hồng chứng tỏ điện áp tại nút đó biến động 

mạnh và có cả nguy cơ quá áp lẫn thấp áp. Để biết cụ thể thông tin điện 

áp tại nút i, click chuột vào nút có ký hiệu Vi. Ví dụ tại nút 12 với chỉ 

thị màu xanh trên Hình 3.5, khi click chuột vào nút V12 thì sẽ xuất hiện 

giao diện kết quả như Hình 3.9 với vùng thấp áp được tô màu vàng, 

vùng quá áp được tô màu hồng, vùng phân bố tô màu xanh lá cây. 

Ngược lại, tại nút 14 với chỉ thị màu vàng trên Hình 3.5, khi click chuột 

vào nút V14 sẽ xuất hiện giao diện kết quả như Hình 3.10. Trên hình 

vẽ, điện áp có nguy cơ bị thấp áp với xác suất 2,9% (tỷ lệ số mẫu thấp 

hơn giới hạn dưới Vlow trên tổng số mẫu) và vùng nguy cơ thiếu áp tô 

màu cam. 

 

Về mặt ý nghĩa, đối với các nút có điện áp ổn định và luôn nằm 

trong vùng cho phép như nút 12, khi vận hành người vận hành không 

cần quan tâm nhiều đến sự biến đổi điện áp ở các nút này vì nguy cơ 

mất an toàn bằng 0 (xác suất quá hoặc thiếu áp bằng 0). Ngược lại, các 

nút như nút 14 khi vận hành mà quan sát thấy điện áp giảm gần giới 

hạn dưới thì tìm cách xử lý vì nút này có nguy cơ bị thiếu áp (2,9%); 

tương tự cho các nút có nguy cơ quá áp. 

 Ngoài việc đánh giá các thông số như trên, kết quả đầu ra của các 

thông số chế độ còn cho phép đánh giá giới hạn truyền tải công suất 

theo điều kiện đảm bảo ổn định hệ thống. 

 

Hình 3.9. Điện áp tại nút 12. Hình 3.10. Điện áp tại nút 14. 
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3.4. Kết luận chương 

Kết hợp ưu điểm về độ chính xác của phương pháp MCS và kỹ 

thuật xử lý dữ liệu để giảm số mẫu đầu vào trong bài toán phân tích 

các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định, luận án 

đã đề xuất phương pháp tính toán mới mang tên CMC. Phương pháp 

đề xuất cho phép tính toán, phân tích các HTĐ thực tế có qui mô lớn 

với thời gian tính toán nhanh và đảm bảo độ chính xác cao. Quy luật 

phân bố của các thông số chế độ (điện áp, dòng điện..) là cơ sở để xác 

định các khu vực nguy hiểm cần giám sát trong quá trình vận hành, 

đồng thời căn cứ vào các thông số chế độ đang vận hành và quy luật 

phân bố của thông số để xác định thời điểm cần có giải pháp xử lý để 

đảm bảo cho HTĐ vận hành an toàn. 

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 

TRÊN CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN MẪU VÀ ÁP DỤNG TÍNH 

TOÁN KHẢ NĂNG VẬN HÀNH AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG 

ĐIỆN VIỆT NAM 

4.1. Mở đầu 

Các thuật toán và chương trình phân tích đánh giá mức độ làm 

việc an toàn của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định được áp dụng cho 

các HTĐ mẫu IEEE 57 nút và 118 nút để khẳng định độ tin cậy của 

phương pháp đề xuất. Trên cơ sở thu thập số liệu thống kê về thông số 

hệ thống, thông số vận hành thực tế và qui hoạch phát triển HTĐ, sử 

dụng phương pháp đề xuất để tính toán phân tích khả năng vận hành 

an toàn cho HTĐ Việt Nam đến năm 2025. Phân tích các kết quả tính 

toán để chỉ ra các ưu điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp đề 

xuất. 
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4.2. Đánh giá kết quả phương pháp đề xuất trên các hệ thống điện 

mẫu 

4.2.1. Hệ thống điện mẫu IEEE 57 nút sửa đổi 

Kết quả từ thuật toán CMC được so sánh với thuật toán MCS khi 

thực hiện trên HTĐ mẫu IEEE 57 nút sửa đổi. Các yếu tố ngẫu nhiên 

đầu vào được giả sử: phụ tải 

tại các nút phân bố theo hàm 

phân bố chuẩn với giá trị kỳ 

vọng bằng giá trị xác lập và 

độ lệch chuẩn được lấy bằng 

10% kỳ vọng; hai nhà máy 

điện gió có công suất lắp đặt 100 MW và 120 MW lần lượt nối vào 2 

nút 50 và 51, công suất đầu ra của các nhà máy này giả sử tuân theo 

quy luật phân bố Weibull  với các bộ thông số hình dáng và tỷ lệ lần 

lượt là (α = 14; β = 2) và (α = 20; β = 2), hai nhà máy điện gió gần 

nhau và công suất đầu ra có quan hệ tương quan 0,8. MCS được chạy 

với số mẫu lần lượt là 5.000 và 10.000 cùng với CMC (PCA kết hợp 

K-means) chạy với số cụm được lựa chọn là 10 và 20. Bảng 4.1 cho 

thấy thời gian thực hiện CMC rất nhỏ so với MCS. Kết quả đạt được 

của CMC cũng rất chính xác so với MCS. 

4.2.2. Hệ thống điện mẫu IEEE 118 nút sửa đổi 

CMC sử dụng kỹ thuật PCA+DE được thực hiện và so sánh với 

kỹ thuật dùng K-means. Tất cả các thuật toán này được thực hiện trên 

một HTĐ lớn đó là HTĐ mẫu IEEE 118 nút có xét đến sự ngẫu nhiên 

của phụ tải và nguồn năng lượng gió. HTĐ IEEE 118 nút được sửa đổi 

bằng cách thêm 10 nhà máy điện gió tương ứng vào 10 nút trong hệ 

thống (2, 3, 7, 14, 16, 17, 50, 51, 84, 86). Giả sử thông tin về sự bất 

định của phụ tải và nguồn gió được cung cấp. Để đơn giản (nhưng 

không ảnh hưởng đến tính tổng quát của vấn đề nghiên cứu) phụ tải ở 

Phương pháp Thời gian (s) 

MCS: 10000 mẫu 100,76 

MCS: 5000 mẫu 34,54 

CMC: K-means 20 clusters 0,96 

CMC: K-means 10 clusters 0,86 

Bảng 4.1. So sánh thời gian thực hiện CMC và 

MCS cho HTĐ IEEE 57 nút sửa đổi. 
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mỗi nút được biểu diễn bằng hàm phân phối chuẩn với kỳ vọng là giá 

trị xác lập và độ lệch chuẩn 10% của kỳ vọng. Đối với nguồn năng 

lượng gió, công suất đầu ra giả sử tuân theo quy luật phân bố Weibull 

với các tham số khác nhau. Ngoài ra, ảnh hưởng của tính tương quan 

giữa các nguồn năng lượng gió cũng được xét đến. 

     

Hình 4.6 và 4.8 mô tả minh họa kết quả dưới dạng hàm CDF đạt 

được với các phương pháp khác nhau lần lượt cho công suất tác dụng 

truyền qua nhánh 30–38 và điện áp tại nút 16. Các hình này chỉ ra rằng 

kết quả đạt được từ phương pháp PCA+DE rất chính xác so với MCS 

(10000 mẫu). Trong hệ thống này, phương pháp sử dụng thuật toán K-

means cho kết quả ít chính xác hơn PCA+DE. Ngoài các thông số chế 

độ như trên, để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố bất định đến công suất 

đầu ra của các nhà máy điện, mô hình DSB được sử dụng. Máy phát 

Hình 4.6. CDF của công suất tác dụng 

truyền qua nhánh 30–38. 
Hình 4.8. CDF của điện áp tại 16. 

Hình 4.9. CDF của công suất đầu ra 

của máy phát tại nút 80. 

Phương pháp 
Thời gian 

(s) 

MCS 236 

PCA+DE 5,55 

K-means: 10 clusters 5,29 

K-means: 20 clusters 7,53 

K-means: 30 clusters 9,63 

K-means: 40 clusters 12,15 
Bảng 4.6. So sánh thời gian thực hiện 

bởi các phương pháp khác nhau. 
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tại nút 69 (đây là nút slack trong mô hình tính toán một nút slack truyền 

thống), 80 và 89 là các nút đóng vai trò slack phân tán trong mô hình 

DSB. Hình 4.9 mô tả minh họa công suất đầu ra của máy phát điện tại 

nút 80. 

Bảng 4.6 chứng tỏ ưu điểm nỗi bật của phương pháp đề xuất về 

thời gian thực hiện. Trong Hình 4.6, giả sử giới hạn công suất của 

đường dây 30–38 là 230 MW (đường thẳng đứng nét đứt), khả năng 

(xác suất) quá tải xác định được là 1,27%. Trong hệ thống này điện áp 

của tất cả các nút đều nằm trong giới hạn cho phép ([0,9; 1,1] p.u.). 

Ngoài ra, nhờ sử dụng mô hình DSB khả năng công suất đầu ra máy 

phát vượt quá giới hạn điều chỉnh công suất có thể được xác định. Giả 

sử giới hạn này của máy phát tại nút 80 là 480 MW (đường thẳng đứng 

nét đứt trong Hình 4.9), khả năng để Pg80 vượt quá giới hạn trên là 

1,75%. Tương tự, chúng ta có thể đánh giá sự làm việc an toàn của tất 

cả các biến đầu ra của bài toán tính toán, phân tích HTĐ. 

Hình 4.10 chỉ ra ảnh hưởng của 

mối quan hệ tương quan (hệ số tương 

quan 𝜌) giữa các biến ngẫu nhiên đầu 

vào (công suất phát của các nhà máy 

điện gió) đến kết quả bài toán nên 

phải được tích hợp vào bài toán. 

4.3. Áp dụng tính toán khả năng 

vận hành an toàn của Hệ thống điện 

Việt Nam 

Sơ đồ quy hoạch lưới điện 500 kV Việt Nam giai đoạn đến năm 

2025 được sử dụng. Cùng với các số liệu về thông số hệ thống, số liệu 

về phụ tải đến năm 2018 được xử lý và sử dụng. Trong mục này yếu 

tố bất định đến từ phụ tải được tập trung nghiên cứu. Ngoài ra, nhà 

Hình 4.10. CDF của công suất tác 

dụng truyền qua nhánh 11-13 ứng với 

các mức độ tương quan khác nhau. 
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máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam (450 MW) đấu nối trực 

tiếp vào TBA 500 kV Thuận Nam cũng được xét đến. 

Hầu hết phụ tải tại các TBA 500 kV đều tuân theo quy luật phân 

bố chuẩn ngoại trừ tại các TBA 500 kV Đà Nẵng, Dốc Sỏi, Đức Hòa, 

Mỹ Tho, phụ tải tại các TBA này phù hợp với phân bố Weibull. Hình 

4.15 và 4.16 lần lượt minh họa hàm phân bố và hàm ước lượng được 

cho phụ tải tại TBA Hà Tĩnh (dạng hàm chuẩn với tham số ước lượng 

được: 𝜇 = 364,713 MW và 𝜎 = 63,701 MW) và Đức Hòa (dạng 

Weibull với tham số ước lượng được: 𝛼 = 90,781 và 𝛽 = 1,878). 

Hệ số tương quan của phụ tải tại các nút nằm trong dãi từ -0,059 

đến 0,123 cho thấy mối tương quan với nhau rất yếu. 

                    

 

Mô hình một nút slack (nút 500 kV Hòa Bình) được áp dụng. Hệ 

thống bao gồm 76 nút, 88 nhánh. MCS (10000 mẫu) và CMC 

(PCA+DE) được thực hiện. Hình 4.19 và 4.20 lần lượt vẽ minh họa 

hàm phân bố xác suất dạng hàm CDF của điện áp tại nút thanh cái 500 

kV Mỹ Tho (nút số 47) và công suất tác dụng truyền qua đường dây từ 

thanh cái 500 kV Duyên Hải (nút số 22) đến nút thanh cái 500 kV Mỹ 

Tho (nút số 47). 

Qua so sánh hàm phân bố công suất truyền tải truyền trên các nhánh 

với giới hạn truyền tải (giới hạn phát nóng) có thể kết luận công suất 

truyền tải trên các nhánh nằm trong giới hạn cho phép. Đối với điện áp 

nút, có 2 nút có điện áp tương đối thấp và có nguy cơ thiếu điện áp 

trong quá trình vận hành do sự biến đổi ngẫu nhiên của phụ tải: nút 33 

(thanh cái 500 kV Thường Tín, Hình 4.21) và nút 39 (thanh cái 500 

Hình 4.15. Ước lượng hàm phân bố chuẩn 

cho phụ tải tại TBA 500 kV Hà Tĩnh. 

Hình 4.16. Ước lượng hàm phân bố Weibull 

cho phụ tải tại TBA 500 kV Đức Hòa. 
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kV Dốc Sỏi) với xác suất thiếu áp lần lượt là 2,8% và 2,7%. Trong các 

hình trên, đường nét đứt thẳng đứng bên trái và bên phải thể hiện giới 

hạn dưới (0,95.Uđm) và giới hạn trên (1,05.Uđm) của điện áp vận hành 

cho phép. Ngược lại, các nút sau có nguy cơ quá điện áp do sự biến 

đổi ngẫu nhiên của phụ tải: nút 35 (thanh cái 500 kV Nho Quan, Hình 

4.23) và nút 36 (thanh cái 500 kV Hà Tĩnh) với xác suất thiếu áp lần 

lượt là 1,6% và 0,8%. 

             

 

 

    
 

 

4.4. Phân tích phạm vi ứng dụng của các phương pháp phân tích 

và đánh giá mức độ làm việc an toàn cho các hệ thống điện có xét 

đến các yếu tố bất định 

Luận án đã xây dựng cả hai công cụ tính toán và phân tích HTĐ 

MCS và CMC. Dựa đặc điểm của từng phương pháp, luận án đưa ra 

các đề xuất cho việc ứng dụng như sau: 

+ MCS phù hợp với bài toán quy hoạch (planning) trong miền 

thời gian dài (như nhiều năm, năm, mùa, tháng, tuần) hoặc bài toán 

Hình 4.19. CDF của điện áp tại 

nút thanh cái 500 kV Mỹ Tho 

(nút 47). 

Hình 4.20. CDF của công suất tác dụng truyền qua 

đường dây từ thanh cái 500 kV Duyên Hải (nút số 22) 

đến nút thanh cái 500 kV Mỹ Tho (nút số 47). 

Hình 4.21. CDF của điện áp tại nút thanh 

cái 500 kV Thường Tín (nút 33). 

Hình 4.23. CDF của điện áp tại nút thanh 

cái 500 kV Nho Quan (nút 35). 
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quy hoạch vận hành (operation planning) trong miền thời gian một vài 

ngày khi đó thời gian xử lý không cần nhanh.  

+ Đối với bài toán vận hành (operation) với miền thời gian cực 

ngắn trong một vài phút (very short-term operation) đến một vài giờ 

(short-term operation) và trong vòng 24 giờ (day ahead), thuật toán 

CMC có thể áp dụng được nhờ thời gian xử lý nhanh. Phương pháp 

MCS cũng có thể sử dụng trong miền thời gian vài giờ trở lên khi HTĐ 

tính toán có quy mô nhỏ, số biến ngẫu nhiên đầu vào ít.  

4.5. Kết luận chương 

Qua thử nghiệm cho thấy ưu điểm nổi bật của phương pháp đề 

xuất CMC về mặt thời gian tính và độ chính xác. Qua phân tích cho 

thấy các thuật toán và chương trình MCS và CMC xây dựng cho phép 

dễ dàng áp dụng cho các HTĐ khác nhau từ nhỏ đến lớn với miền thời 

gian đa dạng phù hợp với các bài toán khác nhau trong thực tế. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trên cơ sở bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông số vận hành như 

công suất phụ tải, công suất phát của các máy phát và số lần sự cố các 

phần tử thu thập được trong quá trình vận hành HTĐ, bằng phương 

pháp xác suất thống kê cho phép xây dựng được qui luật biến thiên của 

thông số theo một dạng hàm phân bố nhất định. Từ các hàm phân bố 

này cho phép tạo được bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông số vận hành 

và cấu trúc lưới của HTĐ để cung cấp thông tin đầu vào cho chương 

trình tính toán phân tích các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các 

yếu tố bất định. 

Các dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành thường tồn các 

trường hợp không đồng nhất, mất dữ liệu, dữ liệu ngoại lai…, luận án 

sử dụng kỹ thuật làm sạch và tích hợp dữ liệu để đảm bảo xây dựng 

được các hàm phân bố ngẫu nhiên của các thông số vận hành chính 
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xác và phản ánh đúng trạng thái vận hành thực tế của HTĐ. Đồng thời 

đã sử dụng các kỹ thuật chuẩn hóa, thu giảm và phân nhóm dữ liệu để 

thu nhỏ kích thước bộ dữ liệu nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ 

thông tin thực tế của HTĐ đang vận hành. Đây là cơ sở để tăng tốc độ 

tính toán của các chương trình phân tích HTĐ có xét đến các yếu tố 

bất định. 

Luận án đề xuất phương pháp CMC dựa trên cơ sở phương pháp 

MCS và kỹ thuật xử lý dữ liệu cho phép tính toán, phân tích các HTĐ 

thực tế có qui mô lớn với thời gian tính toán nhanh và đảm bảo độ 

chính xác cao. Trên cơ sở phương pháp đề xuất đã xây dựng thuật toán 

và chương trình giám sát vận hành HTĐ có xét đến các yếu tố bất định. 

Kết quả tính toán của chương trình cho phép xác định được qui luật 

phân bố của các thông số chế độ (điện áp, dòng điện...), đây là cơ sở 

để xác định các khu vực nguy hiểm cần giám sát trong quá trình vận 

hành. 

Áp dụng phương pháp đề xuất tính toán trên các HTĐ mẫu IEEE 

57 nút và IEEE 118 nút, kết quả cho thấy phương pháp CMC cho tốc 

độ tính toán nhanh hơn nhiều so với phương pháp MCS nhưng vẫn 

đảm bảo độ chính xác. Đồng thời có thể tích hợp cả mối tương quan 

của các nguồn năng lượng tái tạo trong thông tin đầu vào do đó kết quả 

đầu ra phản ánh đúng bản chất thực tế của HTĐ đang vận hành. 

Thu thập số liệu vận hành hệ thống truyền tải 500kV Việt Nam 

đến năm 2018, luận án đã xây dựng hàm phân bố và tính toán hệ số 

tương quan công suất của các nút phụ tải, từ đó sử dụng phương pháp 

CMC để tính toán phân tích các chế độ vân hành của HTĐ có xét đến 

các yếu tố bất định. Kết quả tính toán cho thấy trong quá trình vận hành 

công suất truyền tải trên các đường dây đều nằm trong giới hạn cho 

phép, chỉ có một số nút có khả năng vi phạm giới hạn điện áp như: nút 

33 (thanh cái 500 kV Thường Tín) và 39 (thanh cái 500 kV Dốc Sỏi) 
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có khả năng thấp áp; nút 35 (thanh cái 500 kV Nho Quan) và 36 (thanh 

cái 500 kV Hà Tĩnh) có khả năng quá áp. 

Qua phân tích cho thấy các thuật toán và chương trình được xây 

dựng theo phương pháp đề xuất cho phép dễ dàng áp dụng cho các 

HTĐ khác nhau từ nhỏ đến lớn với miền thời gian đa dạng phù hợp 

với nhiều bài toán khác nhau trong thực tế, từ bài toán quy hoạch phát 

triển đến bài toán quản lý vận hành HTĐ. 

2. Kiến nghị 

Kết quả tính toán của phương pháp CMC phụ thuộc rất nhiều vào 

bộ số liệu thông tin đầu vào, do đó để sử dụng phương pháp đề xuất 

cần thu thập bộ số liệu thống kê về các thông số vận hành HTĐ với 

thời gian đủ lớn nhằm xây dựng được các hàm phân bố của các thông 

số phản ảnh đúng thực tế vận hành của HTĐ. Khi sử dụng cho bài toán 

qui hoạch HTĐ thì cần phải có đầy đủ thông tin về chiến lược phát 

triển kinh tế xã hội của khu vực xây dựng HTĐ để có thể dự báo được 

bộ thông số vận hành với độ chính xác cao, làm cơ sở xây dựng bộ 

thông số đầu vào cho chương trình tính toán. 

Để tính toán phục vụ cho quá trình quản lý vận hành thực tế và 

qui hoạch phát triển của HTĐ Việt Nam, cần thiết phải thu thập đầy 

đủ các thông tin liên quan đến phụ tải tiêu thụ, công suất phát của các 

nguồn truyền thống và nguồn năng lượng tái tạo, xét đầy đủ các mối 

tương quan giữa các nguồn phát và giữa các phụ tải tiêu thụ, cũng như 

thông tin sự cố của các phần tử trong HTĐ. Khi đó kết quả tính toán 

của phương pháp đề xuất sẽ xác định chính xác được các khu vực nguy 

hiểm cần quan tâm trong quá trình vận hành, đồng thời cung cấp đầy 

đủ thông tin cần thiết cho bài toán qui hoạch phát triển hệ thống. 

Trên cơ sở số liệu thu thập được đề nghị ngành điện sử dụng 

phương pháp đề xuất để xây dựng các chương trình giám sát vận hành 

HTĐ Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định.  
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