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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 

Hệ thống lưới ñiện Đà Nẵng ñược hình thành dựa trên cơ sở 

lưới ñiện trước năm 1975 ñể lại. Nhu cầu sử dụng ñiện ngày càng 

tăng lên. Nhìn chung lưới phân phối 22kV Đà Nẵng ñáp ứng ñược 

yêu cầu về tỉ lệ tổn thất. Tuy nhiên, xét riêng rẽ lưới phân phối Đà 

Nẵng tại các xuất tuyến phức tạp, có nhiều phụ tải lớn, khi sang tải ñể 

bảo dưỡng, sửa chữa; hoặc mùa hè vào giờ cao ñiểm thì các chỉ tiêu 

sau của lưới phân phối không ñảm bảo: Chất lượng ñiện áp cung cấp 

cho các phụ tải;tổn thất ñiện năng; hệ số công suất…. 

Phương pháp ñặt thiết bị bù công suất phản kháng là một 

trong những biện pháp nâng cao chất lượng ñiện năng như giảm tổn 

thất công suất, nâng cao chất lượng ñiện năng và hiệu quả kinh tế…  

Luận văn tập trung nghiên cứu tính toán bù hợp lý trên lưới phân 

phối Đà Nẵng, qua ñó ñề xuất các phương án bù hợp lý ñể nâng cao 

chất lượng ñiện áp và vận hành kinh tế cho lưới ñiện.  

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

5. TÊN ĐỀ TÀI 

6. BỐ CỤC LUẬN VĂN 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN 

CỦA LƯỚI PHÂN PHỐI 22KV ĐÀ NẴNG 

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA LƯỚI 

PHÂN PHỐI 22KV ĐÀ NẴNG 
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1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN ĐÀ NẴNG 

1.2.1. Nguồn ñiện. 

1.2.2  Lưới ñiện . 

1.2.2.1.  Lưới truyền tải nội bộ. 

1.2.2.2. Lưới Phân Phối. 

1.2.3. Trung tính của lưới ñiện phân phối trung áp và hạ áp. 

1.3. KẾT LUẬN 

CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GI ẢI TÍCH 

MẠNG ĐIỆN VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN 

LƯỚI PHÂN PHỐI 

2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH M ẠNG ĐIỆN 

2.1.1 Phương pháp lặp Gauss-Seidel. 

2.1.2. Phương pháp Newton-Raphson. 

2.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SU ẤT 

PHẢN KHÁNG TRONG L ƯỚI PHÂN PHỐI. 

2.2.1. Lựa chọn phương pháp tính bù công suất phản kháng  
2.2.1.1. Mô hình tính bù theo cực tiểu tổn thất công suất  
2.2.1.2. Mô hình tính bù theo cực tiểu tổn thất ñiện năng 
2.2.1.3. Mô hình tính bù theo ñiều kiện ñiều chỉnh ñiện áp 
2.2.1.4. Mô hình tính bù theo ñiều kiện cực tiểu các chi phí 
2.2.1.5. Mô hình tính bù theo giá trị hệ số cos cần ñạt ñược 

2.3. LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG 

2.3.1. Chương trình POWER WORLD. 

2.3.2. Chương trình PSS/ADEPT. 

2.3.3.  Chương trình CONUS: 

2.4. KẾT LUẬN. 
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     CHƯƠNG 3: 

TÍNH TOÁN CÁC CH Ế ĐỘ VẬN HÀNH CHO L ƯỚI PHÂN 

PHỐI ĐÀ NẴNG. 

3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ:  

3.2. TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CHO L ƯỚI PHÂN 

PHỐI ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Phương pháp tính toán 

3.2.2. Tính toán phương án vận hành cơ sở: 

Để xác ñịnh ñộ tin cậy của bộ số liệu tính toán, so sánh kết 

quả ñiện áp sau khi tính toán từ chương trình và thông số thực tế. 

3.2.2.1. Xuất tuyến 474E9-Liên Chiểu: 

     Sai số ñiện áp tính toán và ñiện áp thực tế của XT 474E9 nhỏ. 

3.2.2.2. Xuất tuyến 474E10-Thanh Khê: 

       Sai số ñiện áp tính toán và ñiện áp thực tế của XT 474e10 nhỏ. 

3.2.2.3. Xuất tuyến 475E12-Thanh Khê: 

       Sai số ñiện áp tính toán và ñiện áp thực tế của XT 475e12 nhỏ. 

3.2.2.4. Kết luận:  

 Sai số không ñáng kể qua ñó thấy rằng bộ thông số tính toán 

chính xác và ñáng tin cậy ñể sử dụng tính toán cho luận văn. 

3.2.3. Tính toán chế ñộ vận hành cho xuất tuyến 474E9: 

3.2.3.1.  Chế ñộ  tải thực tế khi chưa ñặt thiết bị bù (chế ñộ 1-E9):  

Bảng tóm tắt kết quả tính toán: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(%) 

Dòng 

ñiện 

Umax0,4 

(V) 
Nút 

Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(V) 

Nút 

15.449 4,6 I<Icp 411 
5 -

NLong 382 
313 -
DSon 21,608 346 

+ Tồn tại ñiện áp giảm thấp hơn giá trị cho phép. 
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3.2.3.2. Chế ñộ  tăng tải 125% khi chưa ñặt thiết bị bù (chế ñộ 2-

E9) 

Bảng tóm tắt kết quả tính toán: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(%) 

Dòng 

ñiện 

Umax0,4 

(V) 
Nút 

Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(V) 

Nút 

19.585 5,99 I>Icp 409 
5 -

NLong 373 
313 -
DSon 21,298 346 

+ Tồn tại dòng ñiện I>Icp và ñiện áp giảm thấp hơn giới hạn cho 

phép. 

3.2.3.3. Kết luận:  

Kết quả chỉ ra ở 2 chế ñộ ñều tồn tại các nút ñiện áp giảm thấp quá 

giá trị cho phép. Chế ñộ 2-E9, tồn tại dòng I>Icp và tổn thất công 

suất của XT lớn 5,99%.  

3.2.4. Tính toán chế ñộ vận hành cho xuất tuyến 474E10-Thanh 

Khê: 

3.2.4.1.  Chế ñộ tải thực tế khi chưa ñặt thiết bị bù (chế ñộ 1-E10): 

Bảng tóm tắt kết quả tính toán: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(%) 

Dòng 

ñiện 

Umax0,4 

(V) 
Nút 

Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(V) 

Nút 

6.815 1,73 I<Icp 417 
16 –

Det29/3 402 
68 -

AKhe 22,853 
46-

TDan 

3.2.4.2.Chế ñộ phụ tải 125% khi chưa ñặt thiết bị bù (chế ñộ 2-E10) 

Bảng tóm tắt kết quả tính toán: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(%) 

Dòng 

ñiện 

Umax0,4 

(V) 
Nút 

Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(V) 

Nút 

8.539 1,97 I<Icp 418 
16 –

Det29/3 397 
68 -

AKhe 22,812 46 

3.2.4.3. Kết luận: 

 Xuất tuyến có chiều dài và phụ tải không lớn nên chất lượng 

ñiện áp tốt và tổn thất công suất nhỏ trong 2 chế ñộ vận hành. 
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3.2.5. Tính toán chế ñộ vận hành cho xuất tuyến 475E12-Thanh 

Khê: 

3.2.5.1.  Chế ñộ tải thực tế khi chưa ñặt thiết bị bù (chế ñộ 1-E12): 

Bảng tóm tắt kết quả tính toán: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(%) 

Dòng 

ñiện 

Umax0,4 

(V) 
Nút 

Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(V) 

Nút 

4.428 1,58 I<Icp 417 
14 –
X38 400 103 22,787 118 

3.2.5.2. Chế ñộ tải 125% khi chưa ñặt thiết bị bù (chế ñộ 2-E12) 

Bảng tóm tắt kết quả tính toán: 

Pphát 

(kW) 

∆P

% 

I Umax0,4 

(V) 
Nút 

Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(V) 

Nút 

5.562 2,07 I<Icp 417 
14 –
X38 395 103 22,734 118 

3.2.5.3. Kết luận: 

 XT 475E12 có chiều dài và phụ tải không lớn nên chất lượng 

ñiện áp tốt và tổn thất công suất nhỏ trong 2 chế ñộ vận hành. 

3.2.6. Tính toán chế ñộ xử lý sự cố và sửa chữa: 

3.2.6.1. Trường hợp 1: Cô lập MBA T1 110kV Hòa Khánh (E9) cấp 

ñiện cho XT 474E9: 

 XT 474E10 cấp ñiện qua: DCL 12-4 Ngã Ba Huế ñóng. 

a) Phương án phụ tải thực tế (chế ñộ 3-E9): 

 Kết lưới XT 474E10 - 474E9: 

*) Trường hợp a.1: Cách ly 114-4HMinh, 472 HV Thái ñóng; , 471 

Nam Cao, 86-4TĐ Thắng, 68-1HK, 501-4XMQK, 481-4NLBằng 

mở: 

+ Pphat= 14.392 kW;   Tỷ lệ tổn thất:  ∆P=2,42 %. 

+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 
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*) Trường hợp a.2: Cách ly 114-4HMinh, 472 HVThái, 471 Nam 

Cao ñóng; 86-4TĐ Thắng, 68-1HK, 501-4XMQK, 481-4NL Bằng 

mở: 

+ Pphat=15.836 kW; Tỉ lệ tổn thất:  ∆P= 2,46 %. 

+ Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5%. 

+ Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

*) Trường hợp a.3: Cách ly 114-4HMinh, 472 HVThái, 86-4TĐ 

Thắng,471Nam Cao ñóng; 68-1HK, 501-4XMQK, 481-4NLBằng 

mở: 

+ Pphat= 18.904 kW; Tỷ lệ tổn thất:  ∆P= 3 %. 

+ Điện áp tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn  Uñm± 5% 

+ Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

b) Phương án tăng tải 125% (chế ñộ 4-E9): 

 Trong trường hợp phụ tải thực tế: XT 474E10 chỉ ñủ cấp mang 

tải sau dao cách ly 472 H.V Thái của XT 474E9. Do ñó khi tăng tải 

125%, ta chỉ xét 2 trường hợp:  

*) Trường hợp b.1: Cách ly 114-4HMinh, 472 HV Thái ñóng; , 471 

Nam Cao, 86-4TĐ Thắng, 68-1HK, 501-4XMQK, 481-4NLBằng 

mở: 

+ Pphat= 17.943 kW;   Tỷ lệ tổn thất:  ∆P=  2,78 %. 

+ Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5%. 

+ Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

*) Trường hợp b.2: Cách ly 114-4HMinh, 472 HVThái, 471 Nam 

Cao ñóng; 86-4TĐ Thắng, 68-1HK, 501-4XMQK, 481-4NL Bằng 

mở: 

+ Pphat= 19.897 (kW); Tỷ lệ tổn thất: 2,97 % 

+ Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5%. 

+ Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 
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c) Kết luận: 

 Chế ñộ 3-E9: XT 474E10 có thể cấp ñiện cho các phụ tải trong 

trường hợp a.1 là vẫn ñảm bảo dòng ñiện, ñiện áp và tổn thất công 

suất bé. Các trường hợp a.2 và a.3, tổn tại dòng ñiện I>Icp.  

 Chế ñộ 4-E9: khi tăng tải 125%, XT 474E10 mang tải ở trường 

hợp b.1 và b.2 ñều có I>Icp ở các nhánh ñầu nguồn.  

3.2.6.2. Trường hợp 2: Cô lập MBA T2 Xuân Hà (T10) cấp ñiện cho 

XT 474E10: 

- XT 474E9 cấp ñiện qua: DCL 114-4 Hòa Minh ñóng. 

- XT 475E12 cấp ñiện qua: DCL 55-4 Phước Tường ñóng. 

a) Phương án tải thực tế (chế ñộ 3-E10): 

 a.1) Kết lưới XT 474E9 - 474E10: 

 Khi cô lập máy biến áp 110kV T2 tại Xuân Hà (E10): Cách ly 

114-4 Hòa Minh ñóng, các dao cách ly 12-4; 155A-4; 125.1.4 mở: 

+ Pphat=17.188 kW; Tỷ lệ tổn thất:  ∆P=5,2 %. 

+ Điện áp cấp 0.4 kV: Umax=410 (V): nút 5-Nhị Long; Umin= 379(V): 

nút 313-Đà Sơn 1.  

+ Điện áp cấp 22 kV:  Uñm = 23 kV;Umin= 21,657(kV): nút 346 

+ Tồn tại dòng ñiện I>Icp và ñiện áp giảm thấp hơn giới hạn cho 

phép.  

 a.2) Kết lưới XT 475E12 - 474E10: 

Cách ly 54-4 Phước Tường, 12-4 Ngã ba Huế, 125.1-4 Hòa Phát 

ñóng: 475e12 cung cấp ñiện cho toàn bộ tải của XT 474e10: 

+ Pphat= 11.323 (kW);  Tỷ lệ tổn thất: ∆P= 2,9 %. 

+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

b) Phương án tăng tải 125% (chế ñộ 4-E10): 

 b.1) Kết lưới XT 474E9 - 474E10: 

+ Pphát=22.083 kW;   Pyc=20.622 kW; lệ tổn thất:  ∆P=6,6 %. 
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+ Điện áp cấp 0.4 kV: Umax= 408(V): nút 5-Nhị Long; Umin= 367(V): 

nút 313-Đà Sơn . 

+ Điện áp cấp 22 kV:  Umin= 20,992 (kV): nút 346. 

+ Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

+ Điện áp tại các nút gần cuối và cuối XT thấp hơn giới hạn cho phép 

 b.2) Kết lưới XT 475E12 - 474E10: 

+ Pphát= 14.233 (kW); Pyc= 13.813 (kW); Tỷ lệ tổn thất:  ∆P= 3,3 %. 

+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

c) Kết luận:  

+ Kết lưới 474E9-474E10: tồn tại dòng ñiện I>Icp 

+ Kết lưới 475E12-474E10 vẫn ñảm bảo ñược dòng ñiện và 

ñiện áp nằm trong giới hạn cho phép. 

3.2.6.3. Trường hợp 3:  Cô lập MBA T1 110kV Cầu Đỏ (E12) cấp 

ñiện cho XT 475E12: 

 XT 474E10 cấp ñiện cho phụ tải của XT 475e12 qua DCL 55-4 

Phước Tường. 

a) Phương án tải thực tế (chế ñộ 3-E12): 

+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép và tỷ lệ tổn 

thất nhỏ:  ∆P=  1,8 %. 

b) Phương án tăng tải 125% (chế ñộ 4-E12): 

+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép và tỷ lệ tổn 

thất nhỏ:  ∆P=  2,9 %. 

c) Kết luận: 

Ở chế ñộ 3 và 4-E12: XT 475E12 có thể mang toàn bộ tải của 

XT474E10 vẫn ñảm bảo ñược dòng ñiện và ñiện áp nằm trong giới 

hạn cho phép. 
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3.3. KẾT LUẬN. 

Chế ñộ 1 và chế ñộ 2 (phụ tải thực tế và phụ tải 125% tải thực): 

 + XT 474E9 chế ñộ phụ tải thực và chế ñộ tải 125% cần chú ý 

ñến chất lượng ñiện áp và dòng ñiện không ñảm bảo và tổn thất công 

suất lớn (lớn hơn 5%). 

 + Đối với XT 474E10 và 475E12 chất lượng ñiện áp tốt, tổn 

thất công suất nhỏ (nhỏ hơn 5%), khả năng mang tải lớn. 

Chế ñộ 3 và chế ñộ 4 (xử lý sự cố ở trường hợp tải thực và tải 125%): 

 + Chuyển tải giữa XT 474E9-474E10, các chỉ tiêu về dòng 

ñiện và ñiện áp không ñảm bảo và tổn thất ñiện năng lớn. 

 + Việc chuyển tải giữa hai XT 474E10-475E12 vẫn ñảm bảo 

chất lượng ñiện áp tốt, tổn thất công suất nhỏ (< 5%). 

 

CHƯƠNG 4 

TÍNH TOÁN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BÙ HỢP LÝ CHO LƯỚI 

ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐÀ NẴNG 

4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Phương pháp tính toán:  

 - Sử dụng chương trình tính toán các vị trí hiệu quả ñể ñặt bù. 

 - Phân tích chọn vị trí hợp lý ñể ñặt thiết bị bù. 

 - Tính toán kinh tế. 

- So sánh với phương án bù thực tế. 

4.2. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CONUS TÍNH TOÁN 

PHƯƠNG ÁN BÙ HỢP LÝ CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐÀ 

NẴNG: 

4.2.1. Tính toán xuất tuyến 474E9-Liên Chiểu: 

4.2.1.1.  Chế ñộ phụ tải thực tế : 
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 Kết quả tính toán chọn ra 4 phương án bù như sau: 

*) Phương án 1A: ñặt bù tại 10 nút với dung lượng bù mỗi nút là 

270kVar: 390; 392, 236; 340; 250; 308; 246; 63; 43; 93. 

*) Phương án 2A: ñặt bù tại 12 nút với dung lượng bù mỗi nút là 300 

kVar: nút 344; 391; 58; 283; 43; 241; 351; 131; 185; 389; 272; 247. 

*) Phương án 3A: ñặt bù tại 12 nút với dung lượng bù mỗi nút là 300 

kVar: 389; 298; 391; 302; 335; 334; 247; 37; 131; 43; 201; 392;  

*) Phương án 4A: ñặt bù tại 12 nút với dung lượng bù mỗi nút là 300 

kVar: 289; 244; 334; 185; 225; 35; 211; 124; 37; 265; 147; 391;  

 Lập bảng so sánh chọn ra phương án hợp lý:  

Bảng 4.7: Bảng so sánh hiệu quả các phương án bù ở chế ñộ tải thực 

tế của XT 474E9: 

Điện áp 
     Các chỉ 

         tiêu 

 

Phương 

án 

ΣQbu 

kVar 

Pphat 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

Tth 

(năm) Umax0,4 

(V) 

Umin0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

PA 1A 2.700 15.400 3,99 2.498.980 0.70 413 385 21,919 

PA 2A 3.600 15.379 3,86 2.413.510 0,77 413 385 21,919 

PA 3A 3.600 15.410 4,05 2.539.680 1,03 412 384 21,867 

PA 4A 3.600 15.418 4,10 2.572.240 1,14 412 385 21,921 

Bù thực tế 4.200 15.424 4,14 2.596.660 1,43  413 386 22,944 

 � chọn phương án 2A là hợp lý. 

Bảng 4.8: Phương án bù 2A của XT 474E9 Liên Chiểu: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

σA 

(kWh) 

σA*c 

(ñồng) 

Vb 

(103 ñồng) 

Tth 

(năm) 

15.379 593 3,86 2.413.510 488.440 502.583.136 285.200 0,77 
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+ Dòng ñiện và ñiện áp nằm trong giới hạn cho phép ( I < Icp) 

+ Lợi nhuận thu ñược trong năm ñầu là: 117.383 (103 ñồng/năm). 

4.2.1.2.  Chế ñộ phụ tải 125% : 

Kết quả tính toán tìm ra 3 phương án bù hợp lý như sau: 

*) Phương án 1A’: ñặt bù tại 12 nút với dung lượng bù mỗi nút là 300 

kVar: 393; 298; 349; 98; 40; 368; 149; 278; 226; 202; 146; 93. 

*) Phương án 2A’: ñặt bù tại 12 nút với dung lượng bù mỗi nút là 300 

kVar: 393; 298; 349; 98; 40; 226; 236; 153; 260; 289; 332; 256; 319. 

*) Phương án 3A’: ñặt bù tại 12 nút với dung lượng bù mỗi nút là 300 

kVar: 54; 245; 73; 393; 40; 60; 176; 221; 202; 98; 227; 289. 

 Lập bảng so sánh chọn ra phương án hợp lý:  

Bảng 4.11: Bảng so sánh hiệu quả các phương án bù ở chế ñộ tải 

125% thực tế của XT 474E9: 

Điện áp       Các chỉ  

             tiêu 

Phương án 

ΣQbu 

(kVar) 

Pphat 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

Tth 

(năm) 
Umax0,4 

(V) 

Umin0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

PA 1A’ 3.600 19.346 4,83 3.801.380 0,38 411 382 21,803 

PA 2A’ 3.900 19.367 4,93 3.886.850 0,46 411 382 21,805 

PA 3A’ 3.600 19.367 4,93 3.886.850 0.42 411 382 21,805 

Bù thực tế 4.200 19.386 5,02 3.964.180 0,54 411 379 21,801  

 � Chọn phương án 1A’ là hợp lý. 

Bảng 4.12: Phương án bù 1A’ của XT 474E9 Liên Chiểu: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(kW) 

∆P 

(%) 
∆A (kWh) 

σA 

(kWh) 
σA*c (ñồng) 

Vb (103 

ñồng) 

Tth 

(năm) 

19.346 934 4,83 3.801.380 972.730 1.000.978.079 385.200 0,38 

+ Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5% 

+ Tồn tại dòng ñiện I > Icp. 
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+ Lợi nhuận thu ñược trong năm ñầu là: 615.778 (103 ñồng/năm). 

4.2.1.3.  Kết luận: 

 Từ 2 phương án cho 2 chế ñộ tải, tác giả lần lượt ñặt 2 phương 

án bù cho hai chế ñộ phụ tải thực tế và tăng tải 25%. Ta lập bảng so 

sánh như sau: 

Bảng 4.14: Bảng so sánh lựa chọn phương án bù của XT 474E9: 

Chế ñộ tải thực tế Chế ñộ 125% tải thực tế 
Phương  

án 

ΣQbù 

kVAr 
∆P 

(%) 

Umin0,4 

(V) 

Umax0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

∆P 

(%) 

Umin0,4 

(V) 

Umax0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

2A 3.600 3,86 413 385 21,919 5,07 381 410 21,575 

1A’ 3.600 4,16 412 385 21,917 4,83 382 411 21,803 

 Dựa vào bảng trên ta chọn ñược phương án 1A’ là phương án 

thích hợp cho hai chế ñộ. 

4.2.2. Tính toán XT 474E10-Thanh Khê: 

4.2.2.1.  Chế ñộ phụ tải thực tế: 

 Kết quả tính toán tìm ra 4 phương án bù hợp lý như sau: 

 *) Phương án 1B: ñặt bù tại 4 nút với dung lượng bù mỗi nút là 

300 kVar: 40; 98; 34; 129. 

 *) Phương án 2B: ñặt bù tại 3 nút với dung lượng bù mỗi nút là 

300 kVar: 69; 34; 107. 

 *) Phương án 3B: ñặt bù tại 3 nút với dung lượng bù mỗi nút là 

255 kVar: 96; 41; 85. 

 *) Phương án 4B: ñặt bù tại 3 nút với dung lượng bù mỗi nút là 

255kVar: 96; 41; 111. 

 Lập bảng so sánh chọn ra phương án hợp lý: 
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Bảng 4.19: Bảng so sánh hiệu quả các phương án bù ở chế ñộ tải 

thưc tế của XT 474E10: 

Điện áp       Các chỉ 

           tiêu 

Phương án 

ΣQbu 

(kVar) 

Pphat 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

Tth 

(năm) 
Umax0,4 

(V) 

Umin0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

PA 1B 1.200 6.793 1,41 390.720 1,39 418 402 22,873 

PA 2B 900 6.781 1,24 341.880 0,68 418 402 22,866 

PA 3B 765 6.777 1,18 325.600 0,51 418 402 22,875 

PA 4B 765 6.807 1,62 447.700 2.44 418 402 22,866 

Bù thực tế 900 6.807 1,62 447.700 2,87 418 402 22,871 

 � Chọn phương án 3B là hợp lý. 

Bảng 4.20: Phương án bù 3B- XT 474E10 Thanh Khê: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

σA 

(kWh) 

σA*c 

(ñồng) 

Vb 

(103ñồng) 

Tth 

(năm) 

6.777 80 1,18 325.600 154.660 159.151.326 81.855 0,51 

 + Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

 + Lợi nhuận thu ñược trong năm ñầu là: 77.296 (103 

ñồng/năm). 

4.2.2.2. Chế ñộ phụ tải  125% : 

 Kết quả tính toán tìm ra 3 phương án bù hợp lý như sau: 

 *) Phương án 1B’: ñặt bù tại 4 nút với dung lượng bù mỗi nút 

là 225 kVar: 62; 69; 133; 64. 

 *) Phương án 2B’: ñặt bù tại 4 nút với dung lượng bù mỗi nút 

là 255 kVar: 111; 23; 30; 38. 

 Lập bảng so sánh chọn ra phương án hợp lý:  
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Bảng 4.24: Bảng so sánh hiệu quả các phương án bù ở chế ñộ tải 

125% so với thực tế của XT 474E10: 

Điện áp        Các chỉ 

            tiêu 

Phương án 

ΣQbu 

(kVar) 

Pphat 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

Tth 

(năm) 
Umax0,4 

(V) 

Umin0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

PA 1B’ 900 8.525 1,81 626.780 1,18 418 397 22,841 

PA 2B’ 1.020 8.517 1,71 594.220 1,64 418 397 22,842 

Bù thực tế 900 8529 1,85 643.060 2,3 418 397 22,841 

 � Chọn phương án 2B’ là hợp lý. 

Bảng 4.25: Phương án bù 2B’ của XT 474E10 Thanh Khê: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

σA 

(kWh) 

σA*c 

(ñồng) 

Vb 

(103ñồng) 

Tth 

(năm) 

8.517 146 1,71 594.220 89.540 92.140.241 109.140 1,18 

+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

+ Lợi nhuận thu ñược trong năm thứ hai là: 75.140 (103 ñồng/năm). 

4.2.2.3.  Kết luận: 

        Từ 2 phương án bù ñược chọn của 2 chế ñộ tải, Chọn phương án 

bù phù hợp cho 2 cả hai chế ñộ phụ tải thực tế và tăng tải 25%. Ta 

lập bảng so sánh như sau: 

Bảng 4.27: Bảng so sánh lựa chọn phương án bù của XT 474E10: 

Chế ñộ tải thực tế Chế ñộ tải 125%  P/ án ΣQbù 

kVAr ∆P 

(%) 

Umin0,4 

(V) 

Umax0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

∆P 

(%) 

Umin0,4 

(V) 

Umax0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

3B 765 1,18 402 418 22,875 1,93 397 418 22,830 

2B’ 1.020 1,57 402 418 22,868 1,71 397 418 22,841 
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 Dựa vào bảng so sánh, ta chọn ñược phương án 3B là phương 

án hợp lý trong hai chế ñộ. 

4.2.3. Tính toán XT 475E12-Thanh Khê: 

4.2.3.1.  Chế ñộ phụ tải thực tế: 
 Kết quả tính toán tìm ra 4 phương án bù hợp lý như sau: 
*) Phương án 1C: ñặt bù tại 3 nút với dung lượng bù mỗi nút là 90 
kVar: 90; 27; 68 
*) Phương án 2C: ñặt bù tại 4 nút với dung lượng bù mỗi nút là 90 
kVar: 96; 47; 111; 21. 
*) Phương án 3C: ñặt bù tại 2 nút với dung lượng bù mỗi nút là 150 
kVar: 95; 73. 
*) Phương án 4C: ñặt bù tại 2 nút với dung lượng bù mỗi nút là 120 
kVar: 27; 114. 
 Lập bảng so sánh chọn ra phương án hợp lý:  
Bảng 4.32: Bảng so sánh hiệu quả các phương án bù ở chế ñộ tải 
thưc tế của XT 475E12: 

Điện áp        Các chỉ 

           tiêu 

Phương án 

ΣQbu 

(kVar) 

Pphat 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

Tth 

(năm) 
Umax0,4 

(V) 

Umin0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

PA 1C 270 4.406 1,09 195.360 0,31 417 400 22,797 

PA 2C 320 4.416 1,13 236.060 0,77 417 400 22,801 

PA 3C 300 4.407 1,11 199.430 0,36 417 400 22,799 

PA 4C 240 4.403 1,02 183.150 0,25 417 400 22,797 

Bù thực tế 900 4.420 1,36 252.340 2,87 417 401 88,827 

 � Chọn phương án 4C là hợp lý. 

Bảng 4.33: Phương án bù 4C- XT 475E12 Thanh Khê: 

Pphát 

(kW) 

∆P 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

σA 

(kWh) 

σA*c 

(ñồng) 

Vb  

(103ñồng) 

Tth 

(năm) 

8.517 146 1,71 594.220 89.540 92.140.241 109.140 1,18 
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+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

+ Lợi nhuận thu ñược trong năm thứ hai là: 75.140 (103 ñồng/năm). 

4.2.3.2.  Chế ñộ phụ tải 125%: 

*) Phương án 1C’: ñặt bù tại 2 nút với dung lượng bù mỗi nút là 255 

kVar: 84; 75. 

*) Phương án 2C’: ñặt bù tại 2 nút với dung lượng bù mỗi nút là 255 

kVar: 58; 62. 

* Phương án 3C’: ñặt bù tại 3 nút với dung lượng bù mỗi nút là 285 

kVar: 78; 47; 85. 

* Phương án 4C’: ñặt bù tại 3 nút với dung lượng bù mỗi nút là 285 

kVar: 9; 92; 97. 

  Lập bảng so sánh chon ra phương án hợp lý:  

Bảng 4.37: Bảng so sánh hiệu quả các phương án bù ở chế ñộ tải 

125% so với  thực tế của XT 475E12: 

Điện áp     Các chỉ  

          tiêu 

 

Phương án 

ΣQbu 

(kVar) 

Pphat 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

Tth 

(năm) 
Umax0,4 

(V) 

Umin0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

PA 1C’ 540 5.545 1,77 398.860 0,77 417 395 22,752 

PA 2C’ 510 5.544 1,75 394.790 0,72 417 395 22,752 

PA 3C’ 855 5,553 1,97 431.420 2,43 417 396 22,761 

PA 4C’ 855 5,529 1,48 333.740 0,66 417 396 22,762 

Bù thực tế 900 5,556 1,96 443.630 3,83 417 396 22,775 

 � Chọn phương án 4C’ là hợp lý. 

Bảng 4.38: Phương án bù 4C’- XT 475E12 Thanh Khê: 

Pphát  

(kW) 

∆P 

(kW) 

∆P 

(%) 

∆A 

(kWh) 

σA 

(kWh) 

σA*c 

(ñồng) 

Vb 

(103ñồng) 

Tth 

(năm) 

5.529 82 1,48 333.740 134.310 138.210 91.485 0,66 
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+ Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

+ Lợi nhuận thu ñược trong năm ñầu là: 46.725 (103 ñồng/năm). 

4.2.3.3.  Kết luận: 

 Từ 2 phương án ñược chọn của 2 chế ñộ tải, tác giả lần lượt ñặt 

2 phương án bù cho hai chế ñộ phụ tải thực tế và tăng tải 25%. Ta lập 

bảng so sánh như sau: 

Bảng 4.42: Bảng so sánh lựa chọn phương án bù của XT 475E12: 

Chế ñộ tải thực tế Chế ñộ 125% tải thực tế P/ án ΣQbù 

kVAr ∆P 

(%) 

Umin0,4 

(V) 

Umax0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

∆P 

(%) 

Umin0,4 

(V) 

Umax0,4 

(V) 

Umin22 

(kV) 

4C 240 1,02 400 417 22,797 2,17 395 417 22,744 

4C’ 855 1,31 401 417 22,814 1,48 396 417 22,762 

 Dựa vào bảng trên ta chọn ñược phương án 4C là phương án 

thích hợp cho hai chế ñộ. 

4.2.4.Tính toán chế ñộ xử lý sự cố và sửa chữa:  

4.2.4.1. Trường hợp1: Cô lập MBA T1 110kV Hòa Khánh (E9) cấp 

ñiện cho XT 474E9:  

 - XT 474E10 cấp ñiện cho phụ tải của 474E9: dao cách ly 12-4 

Ngã Ba Huế ñóng. 

a) Phương án phụ tải thực tế (chế ñộ 3-E9): 

a.1. Cách ly 114-4HMinh, 472 HV Thái ñóng; , 471 Nam Cao, 86-

4TĐ Thắng, 68-1 HK, 501-4XMQK, 481-4NLBằng mở: 

 + Tỷ lệ tổn thất:  ∆P= 2,39% 

 + Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5% 

         + Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

a.2. Cách ly 114-4HMinh, 472 HV Thái, 471 Nam Cao ñóng; 86-

4TĐ Thắng, 68-1 HK, 501-4XMQK, 481-4NL Bằng mở: 
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 + Tỷ lệ tổn thất :  ∆P= 2,23 %. 

  + Dòng ñiện và ñiện áp nằm trong giới hạn cho phép  

a.3. Cách ly 114-4HMinh, 472 HV Thái, 86-4TĐ Thắng, 471 Nam 

Cao ñóng; 68-1 HK, 501-4XMQK, 481-4NL Bằng mở: 

 + Tỷ lệ tổn thất :  ∆P= 2,5%. 

 + Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5% 

 + Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

*) So sánh phương án bù hợp lý và bù thực tế ta có bảng sau:  

Bảng 4.43: So sánh phương án bù tính toán và bù thực tế xuất tuyến 

474E10-474E9: 

Điện áp      Các chỉ tiêu 

 

Trường hợp 

∆P 

(%) 

 

Umax0,4 

(V) 

Nút Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(kV) 

Nút 

Trường hợp a.1 

Không bù 2,42 417 396 22,505 

Bù hợp lý 2,39 417 398 22,6 

Bù thực tế 2,38 417 

458 

Dệt29/3 

T1 398 

375 

KDC 

ĐLa 22,615 

 

346 

Trường hợp a.2 

Không bù 2,46 417 393 22,455 

Bù hợp lý 2,23 417 395 22,565 

Bù thực tế 2,25 417 

458 

Dệt29/3 

T1 395 

27 

NHữu 

Phi 22,564 

 

346 

Trường hợp a.3 

Không bù 3 416 388 22,163 

Bù hợp lý 2,5 417 394 22,455 

Bù thực tế 2,73 417 

458 

Dệt29/3

T1 391 

27 

NHữu 

Phi 22,460 

 

346 

b) Phương án tăng tải 125% (chế ñộ 4-E9):  
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 *) b.1: Cách ly 114-4HMinh, 472 HV Thái ñóng; , 471 Nam 

Cao, 86-4TĐ Thắng, 68-1 HK, 501-4XMQK, 481-4NLBằng mở: 

 + Tỷ lệ tổn thất :  ∆P= 2,58 %. 

 + Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

*) b.2: Cách ly 114-4HMinh, 472 HV Thái, 471 Nam Cao ñóng; 86-

4TĐ Thắng, 68-1 HK, 501-4XMQK, 481-4NL Bằng mở: 

 + Tỷ lệ tổn thất:  ∆P=  2,6%. 

 + Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5% 

 + Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

        So sánh phương án bù hợp lý và bù thực tế ta có bảng sau:  

Bảng 4.44: So sánh phương án bù hợp lý và bù thực tế xuất tuyến 

474E10-474E9 ở chế ñộ tải 125%: 

Điện áp      Các chỉ tiêu    

 

Trường hợp 

∆P 

(%) 

 

Umax0,4 

(V) 

Nút Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(kV) 

Nút 

Trường hợp a.1 

Không bù 2,78 416 391 22,385 

Bù hợp lý 2,58 417 392 22,460 

Bù thực tế 2,61 417 

458 

Dệt 

29/3 392 

375 

KDC 

ĐLa 22,458 

 

346 

Trường hợp a.2 

Không bù 2,97 416 386 22,320 

Bù hợp lý 2,6 417 391 22,432 

Bù thực tế 2,62 417 

458 

Dệt 

29/3 388 

27 

NHữu 

Phi 22,429 

 

346 
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4.2.4.2. Trường hợp 2: Cô lập MBA T2 Xuân Hà (T10) cấp ñiện 

cho XT 474E10: 

           XT 474E9 cấp ñiện cho phụ tải XT 474E10 qua dao cách ly 

114-4 Hòa Minh: Cách ly 114-4 Hòa Minh ñóng, các dao cách ly 12-

4; 155A-4; 125.1.4 mở: 

a) Phương án tải thực tế (chế ñộ 3-E10):  

 + Tỷ lệ tổn thất :  ∆P= 4,24 %. 

 + Dòng ñiện và ñiện áp ñều nằm trong giới hạn cho phép. 

ph*) So sánh ương án bù hợp lý và bù thực tế ta có bảng sau:  

Bảng 4.45: So sánh phương án bù tính toán và bù thực tế xuất tuyến 

474E9-474E10: 

Điện áp         Các chỉ 

             tiêu 

Trường hợp 

∆P 

(%) Umax0,4 

(V) 

Nút Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(kV) 

Nút 

Không bù 5,2 410 379 21,657 

Bù hợp lý 4,24 412 387 21,807 

Bù thực tế 4,43 412 

5 

Nhịlong 
386 

313 

ĐàSơn 
21,807 

 

346 

b) Phương án tăng tải 125% (chế ñộ 4-E10):  

 + Tỷ lệ tổn thất :  ∆P = 5,6 %.  

 + Điện áp của tất cả các nút ñều nằm trong giới hạn Uñm± 5% 

  + Tồn tại dòng ñiện I>Icp. 

*) So sánh phương án bù hợp lý và bù thực tế ta có bảng sau:  
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Bảng 4.46: So sánh phương án bù hợp lý và thực tế XT 474E9-

474E10 ở chế ñộ tải 125%: 

Điện áp          Các chỉ  

             tiêu 

Trường hợp 

∆P 

(%) Umax0,4 

(V) 

Nút Umin0,4 

(V) 

Nút Umin22 

(kV) 

Nút 

Không bù 6,6 408 367 20,992 

Bù hợp lý 5,6 409 373 21,315 

Bù thực tế 5,7 409 

5 

Nhịlong 
373 

313 

ĐàSơn 
21,308 

346 

4.2.5. Kết luận: 

 Kết quả ñạt ñược chỉ ra việc tính toán dung lượng và vị trí bù 

hợp lý sẽ cải thiện ñược ñiện áp, giảm thiểu tổn thất công suất. Việc 

ñặt bù sẽ thu ñược lợi nhuận do giảm ñược chi phí tổn thất ñiện năng 

là rất lớn. Các phương án bù tìm ñược của các xuất tuyến ñảm bảo 

vận hành kinh tế trong giai ñoạn phụ tải phát triển thêm 25%. 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Hệ thống ñiện Đà Nẵng ñược hình thành dựa trên cơ sở lưới 

ñiện trước năm 1975 ñể lại. Do ñặc ñiểm phát triển không ñồng bộ, 

thay ñổi theo quy hoạch của thành phố nên kết cấu lưới khá phức tạp, 

do ñó các chỉ tiêu về chất lượng ñiện áp cung cấp cho các phụ tải, tổn 

thất ñiện năng, vận hành kinh tế … cần ñược quan tâm. Bù công suất 

phản kháng là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao khả 

năng vận hành kinh tế và ñảm bảo chất lượng ñiện năng của lưới 

phân phối. 

Trong tính toán phân tích các chế ñộ làm việc của hệ thống 

ñiện thường sử dụng các phương pháp tính toán giải tích mạng ñiện 
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Gauss-Seidel và Newton-Raphson. Trên cơ sở hai phương pháp trên 

ñã có nhiều phần mềm tính toán ñược xây dựng như PSS/E, 

PSS/ADEPT, POWERWORD, CONUS… mỗi phần mềm ñều có 

những ưu nhược ñiểm và phạm vi ứng dụng nhất ñịnh, luận văn ñã sử 

dụng phần mềm Conus ñể tính toán do ñơn giản dễ cập nhật số liệu 

và ñảm bảo tính chính xác trong tính toán chế ñộ xác lập. 

Qua kết quả tính toán các chế ñộ vận  hành cho một số XT 

ñiển hình của lưới phân phối 22kV Đà Nẵng cho thấy: 

- Chế ñộ vận hành cao ñiểm, các XT có chiều dài lớn và phụ 

tải phức tạp, cụ thể như XT 474E9-Liên Chiểu, ñiện áp tại các nút 

cuối và gần cuối XT giảm thấp hơn giá trị cho phép. 

 - Chế ñộ vận hành có kể ñến khả năng phát triển phụ tải: chất 

lượng ñiện áp giảm thấp và gây nên tổn thất công suất lớn (>5%) 

trong lưới. 

 - Chế ñộ vận hành khi xử lý sự cố và sửa chữa thì việc 

chuyển tải kết lưới gây nên tổn thất công suất lớn và giảm chất lượng 

ñiện áp ñối với XT có ñường dây dài và phụ tải phức tạp. 

 Qua tính toán bù công suất phản kháng cho các XT ñã tìm 

ñược các phương án bù hợp lý nhằm nâng cao chất lượng ñiện năng 

và khả năng vận hành kinh tế, cụ thể là: 

- Đối với XT 474E9- Liên Chiểu: tổng dung lượng bù là 3.600 

kVAr, với vị trí bù tại các nút 393, 298, 349, 98, 40, 368, 249, 278, 

226, 202, 146, 93, kết quả ñạt ñược ngoài việc cải thiện ñược chất 

lượng ñiện áp và tổn thất công suất thì hiệu quả của phương án bù ñã 

tính toán so với hiện trạng bù thực tế của lưới, kết quả ñạt ñược: 

● Cải thiện chất lượng ñiện áp. 

● Tổn thất công suất, thời gian thu hồi vốn nhỏ hơn phương án 

bù thực tế. 
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● Số tiền giảm ñược do giảm tổn thất ñiện năng: 322.490.846 

(ñồng/năm) 

● Lợi nhuận thu ñược trong năm thứ hai là: 259.781(103 

ñồng/năm) 

- Đối với XT 474E10- Thanh Khê: tổng dung lượng bù 765 

kVar ứng, với các vị trí bù tại các nút 96, 41, 85, kết quả ñạt ñược: 

● Cải thiện chất lượng ñiện áp. 

● Tổn thất công suất, thời gian thu hồi vốn nhỏ hơn phương án 

bù thực tế. 

● Số tiền giảm ñược do giảm tổn thất ñiện năng: 159.151.326 

(ñồng/năm). 

● Lợi nhuận thu ñược trong năm ñầu là: 77.296(103 ñồng/năm) 

- Đối với XT 475E12- Thanh Khê: tổng dung lượng bù 240 

kVar, với các vị trí bù tại các nút 27, 114 kết quả ñạt ñược:  

● Cải thiện chất lượng ñiện áp. 

● Tổn thất công suất, thời gian thu hồi vốn nhỏ hơn phương án 

bù thực tế. 

● Số tiền giảm ñược do giảm tổn thất ñiện năng: 104.704.820 

(ñồng/năm) 

● Lợi nhuận thu ñược trong năm ñầu là: 79.024 (103 ñồng/năm) 

Nhìn chung các phương án bù do tác giả ñề xuất trong luận văn 

sẽ ñảm bảo khả năng vận hành kinh tế của lưới phân phối trong giai 

ñoạn tiếp theo khi phụ tải phát triển thêm 25%. 

Kết quả cũng chỉ ra thực tế lưới ñiện Đà Nẵng: các XT có chất 

lượng ñiện áp tốt, khả năng mang tải của ñường dây tốt. Bên cạnh ñó, 

ñối với các XT có ñường dây dài và phụ tải lớn thì chất lượng ñiện áp 

giảm thấp, tổn thất ñiện năng lớn và hiện trạng ñặt bù chưa giảm 

thiểu về tổn thất ñiện năng ñể tăng vận hành kinh tế trong lưới. 
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Kết quả tính toán tác giả ñưa ra các kiến nghị như sau: 

- Quá trình vận hành cần thay ñổi các dung lượng bù này cho hợp 

lý tuỳ theo nhu cầu phụ tải. 

- Để tăng khả năng mang tải, cụ thể ở các XT ñược tính toán 

trong luận văn: XT 474E9 và 474E10 cần thay dây dẫn ñầu nguồn và 

gần ñầu nguồn có dòng Icp lớn AC-240 với Icp=610A; M(1x50) với 

Icp=600A; M(1x185) với Icp=750A hoặc giảm bớt tải cho các xuất 

tuyến. 

- Khối lượng tính toán bù cho lưới phân phối rất lớn, nên các tính 

toán giải tích lưới, chọn dung lượng và ñịa ñiểm ñặt bù ,… nhất thiết 

phải ñược chương trình hoá bằng máy tính.  

Do thời gian hạn chế và khối lượng số liệu thu thập về lưới phân 

phối là rất lớn, do ñó kết quả tính toán có thể có một số sai số nhất 

ñịnh. Tuy nhiên kết quả của luận văn có thể tham khảo trong quá 

trình tính toán trong quản lý vận hành và quy hoạch phát triển của 

lưới ñiện Đà Nẵng. 

 


