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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN LỰA ĐỀ TÀI
Ngoài việc tăng cường công tác quản lý ñể ngăn ngừa sự cố ñiện
xảy ra thì việc phát hiện và xử lý nhanh sự cố trên lưới ñiện giảm thiểu
mất ñiện do sự cố là một trong những yêu cầu nghiêm ngặt ñối với các

chương:
Chương 1: Tổng quan về sự cố và ñịnh vị sự cố trên lưới ñiện
phân phối
Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu xác ñịnh vị trí sự cố trên
lưới ñiện phân phối

ñơn vị quản lý ñiện hiện nay.

Chương 3: Giới thiệu về phần mềm DMS và các ứng dụng

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Chương 4: Thu thập dữ liệu, tính toán và mô phỏng vị trí sự cố

Việc nghiên cứu ứng dụng hiệu quả hệ thống MiniSCADA/DMS
mở ra một phương thức vận hành mới tiên tiến, nâng cao hiệu quả vận
hành hệ thống, nâng cao chất lượng ñiện năng.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Lưới ñiện phân phối Bình Định.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Một số các phương pháp nghiên cứu xác
ñịnh vị trí sự cố trên lưới ñiện phân phối; Xác ñịnh vị trí sự cố lưới phân

trên bản ñồ ñịa lý bằng phần mềm DMS
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ SỰ CỐ VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ
TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
1.1. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN
LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
1.1.1. Mở ñầu: Trong hầu hết trường hợp sự cố ñiện biểu hiện hư hỏng
cơ học, mà phải ñược sửa chữa trước khi trở trở lại vận hành. Việc khôi

phối bằng phần mềm DMS.

phục có thể ñược xử lý nhanh nếu vị trí của sự cố ñược biết ñến hoặc có

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

thể ñược ước tính với ñộ chính xác hợp lý.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thu thập và xử lý thông tin áp
dụng cho lưới ñiện phân phối Bình Định.
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
5.1. Ý nghĩa khoa học:
Hệ thống hoá các phương pháp xác ñịnh vị trí sự cố trên lưới ñiện
phân phối; Khẳng ñịnh tính ñúng ñắn của phần mềm DMS, tạo cơ sở ñể
tiếp tục nghiên cứu và phát triển phần mềm này.
5.2. Ý nghĩa thực tiễn: Nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm DMS
ñặc biệt trong việc tích hợp với hệ thống SCADA hiện hữu; Xác ñịnh
nhanh chóng vị trí sự cố, từ ñó có biện pháp xử lý thích hợp nhằm giảm
thời gian mất ñiện.
6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Ngoài phần Mở ñầu và Kết luận kiến nghị, luận văn gồm 4

1.1.2. Phương pháp dựa trên trở kháng và thành phần tần số cơ
bản: Khoảng cách sự cố từ thanh cái trạm nguồn ñến vị trí sự cố ñược
ước tính theo phương pháp dựa trên trở kháng. Giá trị ñiện áp và dòng
ñiện ño ñược ở một hoặc hai ñiểm cuối của ñường dây.
1.1.3. Phương pháp truyền sóng và thành phần tần số cao: Quan
ñiểm của phương pháp này ñược dựa trên sự phản xạ sóng truyền trên
lưới ñiện bị sự cố.
1.1.4. Phương pháp hệ chuyên gia
1.1.4.1. Trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương pháp phân tích thống kê:
Có một số phương pháp nhân tạo thông minh như mạng thần kinh nhân
tạo (ANN), Logic mờ (FL), Hệ thống chuyên gia (ES) và thuật toán di
truyền (GA), vv, với sự phát triển của máy tính xuất hiện.
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1.1.4.2. Phương pháp dựa trên thiết bị phân phối: Khi sự cố thực tế

ñồng nhất của ñường dây, sự hiện diện của nhánh rẽ và nhánh phụ tải.

xảy ra, dạng sóng ñiện áp rơi ño ñược tại trạm biến áp ñược so sánh với

2.2. PHƯƠNG PHÁP NOVOSEL

tất cả các dạng sóng ñiện áp rơi trong cơ sở dữ liệu. Dạng sóng phù hợp
nhất trong cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp vị trí và loại sự cố.

Nghiên cứu áp dụng cho bất kỳ loại sự cố bao gồm các loại sự cố:
một pha chạm ñất, pha-pha, 2 pha chạm ñất, 3 pha.

1.1.4.3. Phương pháp lai: Hầu như tất cả các phương pháp trên xác
ñịnh vị trí sự cố dựa trên một thuật toán, chẳng hạn như tính toán
khoảng cách sự cố hoặc phân tích tình trạng hoạt ñộng bảo vệ thiết bị,
ñể xác ñịnh vị trí sự cố. Một số nghiên cứu sử dụng các phương pháp lai
Hình 2.1. Sơ ñồ của một phần mạng lưới phân phối bị sự cố,

xác ñịnh vị trí sự cố dựa trên nhiều hơn một thuật toán ñể ñạt ñược một

trong ñó tải khai thác Ztap ñược gộp với trở kháng tải Zload.

ước lượng chính xác hơn phân ñoạn bị sự cố.

Phương pháp này sử dụng mô hình mạng lưới phân phối như

1.2. XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG ĐIỆN BÌNH ĐỊNH VÀ PHƯƠNG
PHÁP XÁC ĐỊNH SỰ CỐ TRUYỀN THỐNG
Xử lý sự cố trên lưới ñiện phân phối Bình Định căn cứ vào sự
ñiều hành của các cấp ñiều ñộ và chấp hành thao tác của nhân viên vận

minh họa trong Hình 2.1. Trong sơ ñồ này, Zload ñược gộp tất cả các tải
gồm trở kháng tải Zrload và Ztap.
Zload trở kháng ñược tính như sau: Z = V ps − Z
load
L1

(2.1)

Trong ñó Vps và Ips ñược ño tại các trạm biến áp.
∆V
Trở kháng sau vị trí sự cố Zs là:
Z =− s

(2.3)

I ps

hành cấp dưới căn cứ vào các Quy trình XLSC.
1.3. KẾT LUẬN: Nhiều phương pháp ñịnh vị sự cố trên lưới ñiện phân
phối:- Phương pháp dựa trên trở kháng và thành phần tần số cơ bản;-

∆I s

s

Phương pháp truyền sóng và thành phần tần số cao;- Phương pháp hệ
Trong ñó ∆Vs = Vsf - Vps và ∆Is = Isf - Ips . Ngoài ra, giá trị từ

chuyên gia.
Lưới ñiện phân phối Bình Định sử dụng phương pháp thử nghiệm
(ñóng thử, phân ñoạn) và tận dụng kinh nghiệm của nhân viên vận hành

mạng thứ tự nghịch có thể ñược sử dụng cho những sự cố không cân
bằng. Trở kháng mạch vòng sự cố Zmeas ñược tính như sau:
V
Z meas =  sf
 I sf


ñể xác ñịnh ñiểm sự cố.
CHƯƠNG 2 - CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH

khi ñược sử dụng cho các ñường dây phân phối dễ bị sai số bởi vì tính

m2 – mk1 + k2 – k3Rf = 0

cách sự cố:

(2.4)

(2.5)

Trong ñó:

Nhiều phương pháp ñã ñược ñề xuất trước ñây cho việc ước tính
vị trí sự cố trên ñường dây truyền tải hình tia. Những phương pháp này






Từ phương trình này, ta có ñược mối quan hệ bậc hai cho khoảng

VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
2.1. MỞ ĐẦU


I
 = mZ L1 + R f  f

 I sf



k1 =

Vsf
I sf Z L1

+


∆I s  Z s + Z load
Z load
V
Z


+ 1
+ 1 ; k 2 = sf  load + 1 ; k 3 =
I
Z
Z
Z L1
I sf Z L1  Z L1
sf L1 
L1
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Phương trình phức (2.5) có hai ẩn m và Rf. Bằng cách tách rời
phương trình này thành các phần thực và ảo, giá trị của m có thể thu

tại nút mà nhánh rẽ ñược kết nối.
C. Mô hình hóa phụ tải : Ảnh hưởng của phụ tải ñược tính toán bù
cho dòng ñiện của chúng. Đối với một phụ tải ở nút như R, mô hình

ñược sau khi loại bỏ Rf:
m=

− b − b 2 − 4 ac
2a

(2.7)

ñược mô tả:

(

Yr = Gr Vr

n p −2

+ jBr Vr

nq − 2

)

(2.9)


Im(k 2 ) × Re(k3 )
Im(k1 ) × Re(k3 ) 
 ; c = Re(k 2 ) −
a = 1 ; b = − Re(k1 ) −
Im(k3 )
Im(k3 )



2.3. KỸ THUẬT DAS
2.3.1. Giới thiệu kỹ thuật ñịnh vị sự cố cho nhánh truyền tải hình

Hình 2.6. Điện áp và dòng ñiện tại nút F và N trong thời gian sự cố.

tia và ñường dây phân phối: Kỹ thuật ñịnh vị sự cố sử dụng các thành

Điện áp và dòng tại các nút F và x quan hệ bởi:

phần tần số cơ bản của ñiện áp và ñòng ñiện tiền sự cố ño ñược tại thiết

D. Điện áp và dòng ñiện tại vị trí sự cố và vị trí cuối: Điện áp và

bị ñầu cuối ñường dây ñã ñược mô tả trong nghiên cứu bằng cách xem

dòng ñiện thứ tự tại nút F trong thời gian sự cố ước tính bằng cách giả

xét một sự cố chạm ñất một pha.

ñịnh rằng tất cả các tải sau nút x ñược hợp nhất thành một phụ tải duy

2.3.2. Kỹ thuật ñịnh vị sự cố: Kỹ thuật ñịnh vị sự cố ñược ñề xuất mô

nhất tại N như Hình 2.6.
V f   1
 =
 I fx  − sC xy

tả bằng cách xem xét một sự cố chạm ñất một pha trên lưới ñiện hình tia
thể hiện trong Hình 2.5.

− sBxy   Vx 
1   I xf 

(2.14)

Trong ñó s là khoảng cách ñơn vị từ nút x ñến F. Điện áp và dòng
ñiện thứ tự tại nút N và F trong thời gian sự cố liên quan bằng phương
trình sau ñây:

Hình 2.5. Sơ ñồ một sợi của lưới hình tia sự cố tại F.

 Vn   De

=
 − I n  Ce

− (1 − s ) Bxy  V f 
 I 
1
  fn 

1
− Be  
− (1 − s)C

− Ae  
xy

(2.15)

Kỹ thuật này bao gồm sáu bước sau ñây.

trong ñó Ae, Be, Ce và De là các hằng số tương ñương với các phân ñoạn

A. Phân ñoạn xác ñịnh sự cố : Ước tính sơ bộ của vị trí sự cố

giữa các nút x + 1 (= y) và N.

ñược thực hiện giữa các nút x và x + l (= y). Có thể có nhiều vị trí ñược

Dòng ñiện tại F:

xác ñịnh bởi vì sự hiện diện của các nhánh rẽ trên ñường dây.

Thay thế vào phương trình (2.15):

B. Hệ thống hình tia tương ñương :Tất cả các nhánh rẽ giữa nút
M và vị trí sự cố ñược bỏ qua và các phụ tải thuộc nhánh ñược ñại diện

Ifn = - Ifx – If

 Vn 
1
 =
I
K
+
sK w
v
 f 

 K m + sK n
 K + sK
r
 q

(2.16)
sK p   V x 
K v + sK u   I xf 

(2.17)
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E. Ước tính vị trí của sự cố: Khoảng cách s từ nút x ñến nút sự cố

tải trung gian. Thực hiện kỹ thuật này ñã ñược kiểm tra bằng cách sử

F, ñược thể hiện như là một phần của chiều dài từ nút x và nút x + 1 (y),

dụng dữ liệu thu ñược từ mô phỏng EMTP/ATP.

ñược ước tính từ mối quan hệ ñiện áp - dòng ñiện tại vị trí sự cố và tính

2.4.2. Thuật toán tính toán trở kháng sự cố: Trong trường hợp này,

chất ñiện trở của trở kháng sự cố.

việc tính toán vị trí sự cố bao gồm

Hợp lý hoá kết quả các phương trình, bỏ qua ñiều kiện bậc cao
hơn của s và sắp xếp lại thu ñược phương trình sau ñây.
K AR K CI − K AI K CR
s=
( K CR K BI − K CI K BR ) + ( K DR K AI − K DI K AR )

hai bước. Đầu tiên, trở kháng sự cố
vòng lặp ñược tính bằng cách sử

(2.21)

dụng các ñiện áp ño và dòng thu
ñược trước và trong khi sự cố. Thứ

F. Từ nhiều kết quả thành một kết quả duy nhất : Kỹ thuật ñịnh vị

hai, các ñiện kháng cùng xuất tuyến

sự cố có thể cho nhiều kết quả nếu ñường dây có các rẽ nhánh. Thông

ñược tính toán bằng cách giả ñịnh

tin từ các bộ chỉ thị sự cố ñược kết hợp với nhiều kết quả ñể ñi ñến một

rằng sự cố tại mỗi phần kế tiếp.

kết quả duy nhất cho vị trí của sự cố.

Bằng cách so sánh trở kháng ño với trở kháng xuất tuyến tính toán có

2.3.3. Thử nghiệm các kỹ thuật ñề xuất: Các vị trí sự cố kỹ thuật mô

thể xác ñịnh vị trí sự cố.

tả ở trên ñã ñược thử nghiệm bằng cách sử dụng các dữ liệu sự cố mô

2.4.2.1. Đo lường tại xuất tuyến sự cố: Xét mạng hình tia chỉ còn một

phỏng bằng phần mềm PSCAD/EMTDC. Kết quả thử nghiệm vị trí sự

nguồn cung cấp, trở kháng sự cố thứ tự thuận ñược tính theo phương

cố ước tính cho sự cố chạm ñất một pha, cho thấy rằng ñối với kháng sự

trình ñã biết tùy thuộc vào dạng sự cố, như hình 2.9

cố 5 ohm, sai số tối ña kỹ thuật ñược ñề xuất cho sự cố chạm ñất một

2.4.2.2. Đo lường tại cấp trạm biến áp: Xem xét một mạng lưới hình

pha nhỏ hơn 1,7%. Đối với một kháng sự cố 50 ohm, sai số tối ña nhỏ

tia có xuất tuyến bị sự cố, ví dụ nút k có trở kháng tương ñương trước

hơn 2,2%.

sự cố ZLk. Phần còn lại kết nối ñược ñại diện bởi một nhánh tương

2.3.4. Kết luận: Định vị sự cố cho nhánh truyền tải hình tia và ñường

ñương với trở kháng ZL. Phương trình trước khi sự cố:

dây phân phối sử dụng ñiện áp và dòng ñiện tần số cơ bản tại thiết bị
ñầu cuối ñường dây. Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng phương pháp
ñịnh vị sự cố là thiết thực và có ñộ chính xác chấp nhận ñược ngay cả
ñối với kháng sự cố của 50 Ohm.
2.4. THUẬT TOÁN SAHA
2.4.1. Giới thiệu phương pháp ñịnh vị sự cố cho mạng ñiện trung
thế: Nghiên cứu này trình bày một phương pháp ñể ước lượng vị trí của
sự cố trên hệ thống trung thế bố trí hình tia, có thể bao gồm nhiều nhánh

Z pre =

Hình 2.9: Sơ ñồ ño lường xuất
tuyến sự cố

V pre
Z L Z Lk
=
I pre Z L + Z Lk

(2.26)

Trong ñó Vpre, Ipre - ñiện áp và dòng trước sự cố tương ứng.
Sự cố pha-pha: trở kháng thứ tự thuận tính từ trạm biến áp:
V
ZLZk
(2.27)
Z = pp =
I pp

ZL + Zk

Kết hợp phương trình (2.26) và (2.27):
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Zk =

Z Z pre
Z pre − Z (1 − k zk )
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(2.28)

chiều dài ñoạn bị sự cố giả ñịnh là 1), Zsk-1 trở kháng của ñoạn cáp giữa

Các hệ số kzk cho mỗi ñường dây ñược ước tính trên cơ sở các
ñiều kiện trạng thái ổn ñịnh trước khi sự cố. Từ phương trình (2.28),
người ta có thể tính toán trở kháng sự cố vòng lặp bằng cách sử dụng
V pp
I pp

các nút k-1 và nút k: (Zsk-1=Rsk-1+jXsk-1). Rf kháng sự cố.
2.4.4. Mô hình EMTP/ATP và các mô phỏng
Một trạm biến áp 10 kV ñược cung cấp từ hệ thống 150 kV.
Mạng lưới bao gồm các vòng chính và vòng phụ, có chứa một số trạm

các phép ño từ trạm biến áp:
Zk =

trong ñó lfk - khoảng cách tương ñối (p.u) từ nút k ñến ñiểm sự cố (tổng

(2.31)

V
− (1 − k zk ) pp
Z pre

phụ tải 10/0.4 kV ñược trình bày trong Hình 2.10.
Xem xét ví dụ sự cố A-B tại nút 20 xuất tuyến phân tích (Hình 2.10) với
giả ñịnh trở kháng sự cố Rf = 0,1 Ohm. Áp dụng các thuật toán ñược

Sự cố chạm ñất (một pha chạm ñất): Xem xét sự cố chạm ñất 1

trình bày ñể tính toán khoảng cách sự cố với ñiện kháng sự cố thu ñược

pha: dòng thứ tự không ñược ño trong trạm biến áp có xuất tuyến sự cố

cho hai kết quả, cả hai ñều ở khoảng cách 266 m từ nút 18 Vị trí sự cố

IkN và dòng thứ tự không qua ñiện dung các xuất tuyến còn lại.
Z g Z pre
(2.32)
Z =

thực tế là 308 m từ nút 18.

k

Z pre

V
− Z g (1 − k zk )(1 − 0 )
V ph

2.4.5. Phân tích số liệu ghi nhận: Các máy ghi sự cố ñược lắp ñặt tại
trạm biến áp và trên xuất tuyến sự cố. Trở kháng sự cố ước tính thu
ñược từ dòng ño tại trạm biến áp

Các phương trình ở trên xác ñịnh trở kháng sự cố cho sự cố pha-

và từ xuất tuyến sự cố khi sự cố

ñất trong giới hạn trở kháng thứ tự thuận.

A-B, ñược cung cấp tại cùng nút

2.4.3. Ước tính khoảng cách sự cố: Dựa trên trở kháng sự cố ño ñược

20 (Hình 2.10). Cả hai phép ño

và các thông số cáp, có thể ước tính khoảng cách sự cố.

cho một cặp kết quả tính toán

Thuật toán sự cố pha-pha: Xem xét sơ ñồ thứ tự thuận tương

khoảng cách sự cố: 227 m từ nút

ñương của sự cố. Xác ñịnh trở kháng sự cố tương từ nút thứ i ñến ñiểm

18 (cho dòng ño tại xuất tuyến)

sự cố :

và 64m từ nút 18 (cho dòng ño tại Hình 2.10: Khái niệm thể hiện mô
hình xuất tuyến
trạm biến áp). Vị trí sự cố thực tế

Z fi =

Z pi ( Z fi−1 − Z si−1 )
= R fi + X fi
Z pi − Z fi−1 + Z si−1 )

(2.34)

là 308 m từ nút 18. Ước tính gần nhất có sai số lớn hơn so thực tế.

Giá trị trở kháng này ñược ước tính từ ñiều kiện ổn ñịnh của
mạng có xu hướng dần về không:
Z fi −1 > Z fi
và trở kháng của phần bị sự cố: Z fk = l fk Z fk −1 + R f

2.4.6. Kết luận: Thuật toán ñược trình bày cho tính toán khoảng cách
sự cố ñược dựa trên ước tính ñiện áp và dòng ñiện. Thuật toán ñã kiểm

(2.35)

tra và chứng minh trên cơ sở dữ liệu ñiện áp và dòng ñiện thu ñược từ
mô phỏng EMTP/ATP cũng như ghi nhận tại máy ghi nhận sự cố. Sai

(2.36)

số ước tính khoảng cách sự cố phụ thuộc vào tính chính xác của phép
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ño cũng như các thông số cáp.

phối trung hạ áp. Chương trình gồm các chức năng chính sau ñây: Báo

2.5. KẾT LUẬN: Các phương pháp này ñều căn cứ vào dòng ñiện và

ñộng; Quản lý cấu trúc tô pô mạng ñiện; Phân tích mạng bao gồm trào

ñiện áp ño ñược trước và khi bị sự cố và ñều có xét ñến tính chất ñặc

lưu công suất tính toán dòng ñiện sự cố với các phân tích bảo vệ; Mô

thù của lưới ñiện phân phối. Chế ñộ sự cố pha-ñất cũng ñược xem xét ở

phỏng vận hành; Định vị sự cố; Khôi phục hệ thống; Lập kế hoạch công

cả 3 phương pháp. Vị trí ñiểm ño, cũng như các giá trị của thông số

tác; Phân tích an toàn; Quản lý mất ñiện; Quản lý ñội công tác; Dự báo

ñường dây có ảnh hưởng nhiều ñến kết quả ước tính vị trí sự cố.

phụ tải; Dịch vụ khách hàng; Phân tích cơ sở dữ liệu ; Lưu trữ tài liệu.

CHƯƠNG 3 - GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM DMS VÀ
CÁC ỨNG DỤNG
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỆ THỐNG
3.1.1. Tổng quan về phần mềm DMS 600: DMS 600 là hệ thống quản
lý lưới ñiện phân phối theo ñịa lý (DMS). DMS 600 cung cấp việc quản
lý thành phần dữ liệu và mô phỏng mạng ñiện ñể tổng quát mạng ñiện
với hình ảnh màu tô pô thể hiện trạng thái của mạng.
3.1.2. Quan hệ cơ sở dữ liệu: DMS 600 có thể sử dụng các máy chủ cơ
sở dữ liệu (chẳng hạn như MS SQL Server và Oracle) hoặc cơ sở dữ
liệu MS Access ñể lưu trữ dữ liệu.
3.1.3. Cấu trúc của DMS 600
3.1.3.1. Tổng quát về cấu trúc DMS 600: Hệ thống DMS 600 bao gồm
ba chương trình theo quan ñiểm của người dùng : DMS600 Network
Editor (DMS 600 NE), DMS Application Server 600 (DMS 600 SA), và
DMS Workstation 600 (DMS 600 WS).
3.1.3.2. DMS 600 Network Editor: DMS 600 Network Editor (DMS
600 NE) chủ yếu ñược sử dụng ñể mô phỏng mạng phân phối vào cơ sở
dữ liệu mạng trong hệ thống máy chủ. Khởi tạo các bản ñồ nền, ñịnh
nghĩa biểu tượng và quản lý việc tích hợp giữa MicroSCADA và DMS
600 là nhiệm vụ quan trọng của chương trình này.
3.1.3.3. DMS 600 Workstation:DMS 600 Workstation (DMS 600 WS)
là một chương trình ñể giám sát và ñiều khiển hoạt ñộng lưới ñiện phân

Cơ sở của DMS 600 WS là quản lý dữ liệu lưới phân phối bởi
DMS 600 NE và dữ liệu thời gian thực từ MicroSCADA.
3.1.3.4. DMS 600 Server Application: Chức năng DMS 600 SA cho
việc tích hợp MicroSCADA là Thiết lập và phá vỡ một kết nối
MicroSCADA sử dụng SCIL API; Quản lý trạng thái thiết bị, ño lường,
báo ñộng và dữ liệu cảnh báo từ MicroSCADA ñến DMS 600 WS; Gửi
một yêu cầu mở bảng ñiều khiển từ DMS 600 WS ñến MicroSCADA
;Gửi thông tin về một sự cố mới và quản lý thông tin vị trí sự cố từ
MicroSCADA ñến DMS 600 WS; Quản lý việc tự ñộng cô lập sự cố và
khôi phục; Thay ñổi các vị trí dữ liệu của máy phát hiện sự cố trong
MicroSCADA; Kiểm soát ñiểm màu gốc của xuất tuyến trong
MicroSCADA.
Chức năng DMS 600 SA cho DMS 600 WS và DMS 600 NE là:
Quản lý thông tin ñăng nhập; Thay ñổi các thiết lập hệ thống cụ thể;
Thay ñổi dữ liệu trong các dữ liệu DMS 600 ; Thông báo về cập nhật cơ
sở dữ liệu.
3.2. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM DMS
3.2.1. Tổng quát về chức năng hoạt ñộng: Các chức năng hoạt ñộng
chính cung cấp bởi DMS 600 WS là: Quản lý cấu trúc tô pô mạng ñiện;
Phân tích bảo vệ và mạng ñiện ; Phân tích mạch vòng ; Quản lý sự cố ;
Lập kế hoạch công tác ; Quản lý ñội công tác ; Dịch vụ khách hàng ;
Quản lý mất ñiện ; Phân tích dữ liệu. DMS 600 WS và DMS 600 NE
chứa các thuộc tính ñồ họa in ấn linh hoạt. Cơ sở dữ liệu cùng với bản
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ñồ nền ñịa lý cho rất nhiều các lựa chọn ñể in ra danh sách, sơ ñồ mạng,

thực hoặc cấu trúc tô pô mô phỏng dùng tính toán mạng ñiện , trào lưu

bản ñồ, sơ ñồ trạm …

công suất và tính toán dòng sự cố

3.2.2. Cảnh báo trên DMS 600: Báo ñộng và cảnh báo của DMS 600

3.2.4.2. Dự báo và ước tính phụ tải: Dự báo phụ tải là việc tính toán dự

WS ñược tạo ra dựa trên cấu trúc tô pô kết mạng, phân tích lưới ñiện,

báo phụ tải cho trạm phụ tải (MV/LV) và ñoạn ñường dây cho từ 0 ...

phân tích bảo vệ và ñịnh vị sự cố. Những báo ñộng và cảnh báo thể hiện

168 giờ. Dự báo này ñược dựa trên các dữ liệu tải của các trạm phụ tải

trong danh sách thông báo.

hoặc khách hàng trung thế phụ thuộc vào phương pháp mô hình tải

3.2.3. Quản lý cấu trúc tô pô mạng ñiện

ñược lựa chọn.

3.2.3.1. Tổng quát về quản lý cấu trúc tô pô mạng ñiện: Các cấu trúc

3.2.4.3. Sử dụng dữ liệu ño lường MicroSCADA trong phân tích

tô pô của lưới phân phối ñược xác ñịnh bởi trạng thái các thiết bị

mạng: Quy ñịnh các kết nối giữa MicroSCADA ño lường và cơ sở dữ

chuyển mạch. DMS 600 WS chứa thông tin về trạng thái của tất cả các

liệu DMS 600 ñược thực hiện trong DMS 600 NE.

thiết bị chuyển mạch từ xa hay tại chỗ và các ñường dây.

3.2.4.4. Tính toán trào lưu công suất :Trào lưu công suất cho toàn bộ

3.2.3.2. Hình ảnh màu tô pô mạng ñiện: Cấu trúc tô pô mạng ñược

mạng ñiện trung thế ñược tính toán bằng cách sử dụng thuật toán

hiển thị như các xuất tuyến hoặc các trạm nguồn sử dụng màu lưới ñiện

Newton-Raphson. Các dữ liệu tải ñược áp dụng cho các mạng bắt ñầu

trong cửa sổ mạng. Việc thiết lập màu sắc tô pô xuất tuyến ñược sử

từ nút cuối cùng của xuất tuyến.

dụng trong sơ ñồ mạng, sơ ñồ trạm và ñiểm gốc của trạm MicroSCADA

3.2.4.5. Tính toán dòng sự cố: Dòng ngắn mạch ñối xứng 3 pha ñược tính

và các bảng ñiều khiển.

bằng cách sử dụng ñịnh lý Thevenin bằng cách giả ñịnh ñiện áp của ñiểm

3.2.3.3. Trào lưu công suất

sự cố giống như ñiện áp ñã ñược ñưa ra như thiết lập tính toán. Sự cố

Giám sát và quản lý tô pô thuận tiện cho chức năng trào lưu công

không ñối xứng như dòng ngắn mạch 2 pha ñược tính bằng cách sử dụng

suất xuôi ngược.

mạng thứ tự. Trong tính toán sự cố chạm ñất, lưới ñiện trung tính cách ñất,

3.2.3.4. Trạng thái thiết bị chuyển mạch và phân ñoạn ñường dây

nối ñất trực tiếp và nối ñất cộng hưởng cũng ñược phân tích.

Trạng thái các thiết bị chuyển mạch kết nối với MicroSCADA

3.2.4.6. Phân tích bảo vệ: Phối hợp bảo vệ ñược phân tích dựa trên các

ñược cập nhật từ MicroSCADA và bảng ñiều khiển. Thiết bị chuyển

tính toán dòng sự cố

mạch có thể là ñối tượng thao tác từ xa trực tuyến hoặc thao tác bằng

3.2.4.7. Kết quả phân tích mạng ñiện và bảo vệ: Cấu trúc tô pô mạng

tay các ñiểm ngoại tuyến.

ñiện ñược tự ñộng cập nhật và phân tích mạng ñược thực hiện sau mỗi

3.2.4. Phân tích mạng ñiện và bảo vệ

lần thay ñổi phương thức vận hành.

3.2.4.1. Tổng quát về phân tích mạng ñiện và bảo vệ: Phân tích mạng

3.2.4.8. Phân tích mạng ñiện trong chế ñộ mô phỏng: Phân tích mạng

ñiện DMS 600 WS tính toán trực tuyến sử dụng thời gian thực trạng

trong DMS 600 WS thường ñược sử dụng ñể phân tích trạng thái mạng

thái của mạng. Phân tích bảo vệ và mạng ñiện sử dụng ñể xác ñịnh tình

thời gian thực ñể sử dụng an toàn và hiệu quả nhất mạng ñiện.Tất cả các

trạng lưới ñiện và chức năng bảo vệ lưới ñiện phân phối trong thời gian

hoạt ñộng chuyển mạch có thể ñược kiểm tra trước bằng cách sử dụng
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mô phỏng của DMS 600 WS.

3.3.1 Giới thiệu chung

3.2.5. Định vị sự cố

3.3.1.1 Mô tả vấn ñề: Lưới ñiện phân phối, ñặc biệt là ở các vùng nông

3.2.5.1. Tổng quát về ñịnh vị sự cố: Chức năng ñịnh vị sự cố DMS 600

thôn, thường bị sự cố và gây tốn nhiều thời gian và khó khăn ñế xác

WS ñề cập ñến các sự cố vĩnh cữu trong mạng hình tia trung tính cách

ñịnh ñiểm sự cố. Xuất tuyến chỉ ñược bảo vệ máy cắt tại trạm biến áp

ñất, nối ñất trực tiếp hoặc qua trở kháng. Nếu có vấn ñề với kết nối

nguồn. Không có cầu chì hoặc sectionalisers tự ñộng khác dọc các xuất

MicroSCADA, mô phỏng ñịnh vị sự cố cũng có thể ñược sử dụng cho

tuyến.

những sự cố thực. Vị trí sự cố có thể trên một xuất tuyến sự cố ñược xác

Nhân viên ñiều hành tại các

ñịnh dựa trên: Khoảng cách tính toán sự cố ; Dữ liệu phát hiện sự cố;

trung tâm ñiều khiển chịu trách

Loại phân ñoạn ñường dây; Điều kiện quá tải của máy biến áp phân

nhiệm ñịnh vị sự cố và phục hồi

phối và cáp.

mạng. Hoạt ñộng của họ ñược dựa

3.2.5.2. Tính toán khoảng cách sự cố: Tính toán khoảng cách sự cố sử

trên thông tin thu ñược từ hệ thống

dụng các phương pháp sau ñây: Cường ñộ dòng ngắn mạch (A); Trở

SCADA, sơ ñồ mạng, và kinh

kháng (ñiện kháng) từ rơ le ñến vị trí sự cố.
3.2.5.3. Dữ liệu bộ phát hiện sự cố: Các trạng thái của bộ phát hiện sự

Hình 3.2. Ví dụ một xuất tuyến
phân phối

nghiệm. Quá trình ñịnh vị sự cố
thường ñược thực hiện bằng cách sử

cố từ xa có thể thu ñược từ MicroSCADA hoặc cập nhật bởi người ñiều

dụng các phương pháp thử nghiệm, mà là dựa trên thao tác dao cách ly

khiển và phát hiện có thể ñọc ñược tại chỗ ñược quản lý bởi giao diện

và máy cắt của xuất tuyến sự cố.

người dùng của DMS 600 WS. Chức năng ñịnh vị sự cố cho biết khu

3.3.1.2. Nguyên tắc cơ bản của lý thuyết tập mờ
Trong lý thuyết tập mờ khái niệm về khả năng ñược sử dụng thay

vực phát hiện sự cố.
3.2.5.4. Kế hoạch cô lập sự cố và phục hồi: Chức năng lập kế hoạch cô

vì các khái niệm về xác suất. Khả năng ñược xác ñịnh bởi con số giữa

lập và phục hồi hỗ trợ cho việc lập phương án thao tác cần thiết sau khi

một (hoàn toàn có thể) và không (hoàn toàn không thể). Xác suất là một

sự cố. Chức năng thao tác bằng tay có thể ñược thực hiện bằng cách

biện pháp thích hợp của sự không chắc chắn nếu thông tin thống kê có

ñiều khiển từ xa. Lập kế hoạch cô lập sự cố và phục hồi cũng có thể

sẵn.

ñược sử dụng như một công cụ ñể lập kế hoạch thao tác thử nghiệm.

3.3.2. Sử dụng tập mờ ñể làm mô hình cho tình trạng không rõ ràng

3.2.5.5. Mô phỏng vị trí sự cố : Mô phỏng vị trí sự cố của DMS 600

trong quá trình ñịnh vị sự cố lưới phân phối

WS có thể ñược sử dụng ñể: Xác ñịnh vị trí các sự cố thực với các

3.3.2.1. Tập mờ trong ñịnh vị sự cố

thông tin SCADA; mô phỏng dữ liệu sự cố ngoại tuyến với sự cố thực

a) Xác ñịnh tập mờ: Trong tình trạng sự cố, tập cơ bản (tập rõ)

hay mục ñích nghiên cứu khác.

hoặc không gian X bao gồm tất cả các thành phần của xuất tuyến bị sự

3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN HỆ

cố. Trong thực tế X bao gồm hai tập rõ (Sfault và Sno-fault), phép giao là

THỐNG SCADA – DMS

một tập rỗng.

{
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 X = S fault U S no− fault S fault ⊆ X , S no− fault ⊆ X

S fault I S no− fault = ∅


}
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(3.2)

Các tập Sno-fault bao gồm tất cả các thành phần không bị sự cố của
xuất tuyến. Các thành phần sự cố tạo thành tập Sfault, và hàm thuộc ñúng

c) Hoạt ñộng trên tập mờ
Nhóm các giả thuyết thay thế: Mỗi quy tắc tạo thành một tập mờ
Ri với hàm thuộc. Kết hợp hàm thuộc bằng tổng ñại số. Hàm thuộc của
x trong Ffault ñược tính như sau:
µ Ffault∪Ri(x) = µ Ffault(x) + µ Ri(x) - µ Ffault(x)µ Ri(x)

bằng 1. Các hàm thuộc khác nhau ñược gắn liền với các quy tắc tìm.
b) Hàm thuộc

Khi tất cả các quy tắc ñã ñược xử lý, tập mờ Ffault chứa tất cả các

Nguyên tắc chung: Trục hoành có chứa

giả thuyết thay thế (các thành phần của tuyến bị sự cố) với mức ñộ khả

tất cả các thành phần của xuất tuyến bị

năng (hàm thuộc)

sự cố trong cấu trúc tô pô.
Hình 3.3. Hàm thuộc nhận
thức vị trí sự cố

(3.3)

Mức khả năng có thể ñược mô phỏng
như một tập mờ trên [0,1].

Ước tính xác ñịnh khoảng cách sự cố: khoảng cách giữa ñiểm
nguồn và vị trí sự cố có thể ñược xác ñịnh bằng cách sử dụng trở kháng
ước tính của tuyến bị sự cố hoặc việc ño dòng ngắn mạch.
Hàm thuộc ñược xác ñịnh bằng cách sử dụng các dữ liệu sự cố.

Nhóm các suy luận: Tập mờ Ffault dựa trên hàm thuộc của giả
thuyết thay thế.
* Lựa chọn tối ña: nơi có khả năng nhất cho sự cố là các thành
phần với mức cao nhất của hàm thuộc trong tập Ffault
* Mức ñộ lựa chọn α: Tập cấp ñộ α của Ffault bao gồm tất cả các
thành phần hàm thuộc lớn hơn giá trị α. Các thành phần này là nơi có
thể nhất cho sự cố ñược xem xét và tất cả chúng ñược hiển thị.

Khoảng cách của sự cố ñược xác ñịnh bằng cách so sánh các dòng ngắn

* Số các thành phần liên quan của vùng cô lập: Ffault trước tiên

mạch ño ñược với dòng sự cố tính toán tại các ñiểm khác nhau. Sai số

ñược chia thành các tập con. Mỗi tập con Szonei bao gồm các thành phần

trung bình của ước tính chỉ là -4,3% .

thuộc một vùng cô lập.
Ffault = Szone1 ∪ Szone2 ∪ … Szonen

Bộ phát hiện sự cố: Kinh nghiệm thực tế của nhân viên ñiều hành
chỉ ra rằng các máy dò sự cố hoạt ñộng khá tin cậy trong ñiều kiện thời

(3.4)

Số các thành phần liên quan của vùng i ñược tính như sau:

tiết bình thường (tức là µ(x) = 0,7).

S zonei =

Thành phần nhạy cảm sự cố: nhận thức tìm kiếm liên quan ñến

S zonei
=
X

∑µ

Szonei

( x)

x∈Szonei

(3.5)

X

một thành phần nhạy cảm sự cố nhất ñịnh ñược áp dụng cho các thành

Khử một quy tắc: Công thức (3.6) có thể ñược sử dụng ñể loại bỏ

phần chính xác. Theo cách này các thành phần nhạy cảm sự cố khác (ví

hiệu lực của một quy tắc nhất ñịnh trên giả thuyết thay thế sau khi suy

dụ như một trạm biến áp phân phối bị quá tải trong một thời gian rất

luận. Phương pháp này là cần thiết nếu quan sát chứng minh là không

lạnh) có thể ñược mô hình hóa.

phù hợp.

Đường dây trên không trong rừng: Theo cách này thời tiết và ñiều
kiện ñịa hình có thể ñược ñưa vào tính toán trong hàm thuộc.

µ Ffault , new ( x) =

µ Ffault , old ( x) − µ Ri ( x)
1 − µ Ri ( x )

(3.6)
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3.3.2.2. Định vị sự cố: Yếu tố ñầu vào cho các mô-ñun suy luận thu

Cho ñến nay các module con liên quan ñến sự cố ước tính khoảng

ñược từ SCADA và từ hệ thống cơ sở dữ liệu mạng. Trong giai ñoạn

cách ñã ñược thử nghiệm và sử dụng trong các tình huống sự cố thực

ñầu có thể dựa trên các lựa chọn tối ña trên các giả thuyết trong Ffault

sự. Các dòng sự cố của tuyến bị sự cố ñược tính toán và so sánh dòng

nếu hàm thuộc là cao hơn ñáng kể hơn so với những vùng khác. Mức ñộ

ngắn mạch ño ñược thu ñược tự ñộng từ SCADA.

lựa chọn α có thể ñược sử dụng nếu muốn mở rộng xem những nơi có

Ưu ñiểm: Phương pháp này là không phụ thuộc vào thông tin

thể khác ñể chọn một trong những khả năng nhất. Trong giai ñoạn hai vị

chính nhất ñịnh. Nếu một số thông tin thiếu, chỉ có mức ñộ hàm thuộc

trí chính xác của sự cố bên trong khu vực bị sự cố có thể ñược xác ñịnh

của các kết quả cuối cùng bị giảm; Hàm thuộc mô hình ñược mô hình

bằng cách sử dụng cả hai lựa chọn tối ña và lựa chọn mức α trên tập

hóa có thể ñược thay ñổi tự ñộng theo tình hình sự cố;

Szonei mô tả khu vực bị sự cố.

Kinh nghiệm thực tế: Trong hầu hết các trường hợp ước tính của

Nghiên cứu một trường hợp: Trong trường hợp của hình 3.2, bộ

khoảng cách sự cố có ñủ chính xác. Sử dụng các bảng kiểm tra, thông

dò sự cố D1 ñã hoạt ñộng, khoảng cách sự cố ước tính chính xác phù

tin sẵn có và các quy tắc tìm kiếm sẽ mang lại ñộ chính xác cao hơn

hợp với ñoạn ñường dây L2, L3 và L7 và ñiều kiện thời tiết hiện hành là

trong quá trình ñịnh vị sự cố.

một cơn gió mạnh từ phía bắc. Trong trường hợp này, không có dữ liệu

3.3.3. Kết luận: Nghiên cứu này trình bày một phương pháp ñối phó

mâu thuẫn hoặc không phù hợp. Trong phần sau ñây chỉ có ba quy tắc

với sự không chắc chắn của vị trí sự cố trong mạng lưới phân phối,

suy luận ñược xem xét. Quy tắc liên quan ñến khoảng cách sự cố ước

trong ñó nhận thức tìm kiếm không chính xác. Bằng cách kết hợp các

tính ñưa ra tập mờ sau:

tập mờ, ñịa ñiểm thay thế của sự cố có thể ñược lấy và sắp xếp theo khả

Rdi = { (L1, 0.4) (L2, 0.8) (L3, 0.8) (L4, 0.1) (L5, 0.1) (L7, 0.8) }

năng của chúng dựa trên các thông tin về tình hình sự cố.

Thông tin về phát hiện sự cố tạo thành tập hợp mờ:
Rde = { (L2, 0.6) (L3, 0.6) (L4, 0.6) (L5, 0.6) (L6, 0.6) }
Thông tin về gió và các ñiều kiện ñịa hình:

3.4. KẾT LUẬN
Phần mềm DMS ñược tích hợp với hệ thống SCADA ñể quản lý
phân tích dữ liệu trực tuyến và thuận tiện trong giám sát và vận hành

Rfo = { (L2,0.3) (L3, 0.5) (L4, 0.4) (L5, 0.3) }

lưới ñiện phân phối, bên cạnh việc kết hợp với những dữ liệu không

Cuối cùng: Ffault = { (L1, 0.4) (L2, 0.944) (L3, 0.96) (L4, 0.784)

trực tuyến ñược cập nhật bởi người vận hành.

(L5, 0.748) (L6, 0.6) (L7, 0.8) }
Ffault bây giờ bao gồm các giả thuyết thay thế cho ñịnh vị sự cố.
Căn cứ vào lựa chọn tối ña, ñoạn ñường dây L3 có thể ñược cho là vị trí
có khả năng nhất của sự cố. Lựa chọn α (µ(x) ≥ 0,85) cho ñoạn ñường
dây L2 và L3 của cùng một khu vực cô lập là những nơi có thể cho sự
cố.
3.3.2.3. Thực hiện và ñánh giá của phương pháp ñề xuất

Định vị sự cố khá chính xác nâng cao năng suất lao ñộng, làm
giảm thời gian mất ñiện khách hàng nhưng không tốn chi phí ñầu tư vào
thiết bị.
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CHƯƠNG 4 - THU THẬP DỮ LIỆU, TÍNH TOÁN VÀ MÔ

gây tác ñộng nhảy máy cắt thuộc hệ thống giám sát của SCADA lập tức

PHỎNG VỊ TRÍ SỰ CỐ TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ

thông tin sự cố từ SCADA ñược truyền thông sang DMS 600 WS, ñồng

BẰNG PHẦN MỀM DMS

thời trên màn hình tô pô DMS 600 WS tự ñộng phóng to vào khu vực bị

4.1. XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN

sự cố.

4.1.1. Quy mô lưới ñiện phân phối Bình Định: Lưới ñiện phân phối

4.3.3. Quản lý thông tin sự cố : Hộp thoại quản lý sự cố cho biết các

Bình Định ñược cung cấp bởi nguồn hệ thống ñiện quốc gia gồm 10

thông tin sự cố liên quan và hỗ trợ nhân viên ñiều hành quản lý sự cố.

trạm biến áp truyền tải 220, 110kV và hai nhà máy phát ñiện là nhà máy

Trên hộp thoại này nhân viên ñiều hành có thể xác nhận thông tin và

ñiện là Nhà máy thủy ñiện Định Bình và Nhà máy Diesel Nhơn Thạnh.

khẳng ñịnh vị trí sự cố. Từ ñó nhân viên ñiều hành thực hiện thao tác cô

4.1.2. Thiết lập bản ñồ nền trên DMS: Cả hai dạng bản ñồ số (vector)

lập và khôi phục.

hoặc ảnh (raster) có thể ñược sử dụng làm nền cho cửa sổ mạng ñiện.
4.1.3. Thiết lập sơ ñồ nguyên lý một sợi với cấu trúc tô pô: Căn cứ
vào lớp ñường dây trên bản ñồ nền hoặc vị trí tọa ñộ GPS ño thực tế ñể
xây dựng trạm biến áp, ñường dây trung thế và trạm biến áp phụ tải
cùng với các thành phần liên quan.
4.2. CẬP NHẬT THÔNG SỐ LƯỚI ĐIỆN
4.2.1. Cập nhật thông số phụ tải: Áp dụng cả hai phương pháp mô
hình hóa tải khác nhau là phương pháp xây dựng ñường cong phụ tải
ñiển hình và phương pháp khác xây dựng theo công thức Velander dựa
trên sản lượng năm và hệ số ñiều chỉnh Velander.
4.2.2. Cài ñặt thông số ngắn mạch ñầu nguồn: Thông số ngắn mạch

Bảng 4.2 Bảng xác ñịnh ñiện trở nối ñất tính toán hệ thống
cho việc ñịnh vị sự cố ngắn mạch một pha
Rnñ
TBA XT Hướng tuyến
Khu vực
kñc
tb
1,2
3,00
472 Quy Nhơn
Thành phố
Quy 474 Trần Quang
Đồng bằng
1,26
3,00
Diệu
Nhơn
220 476 KCN Phú Tài KCN
1,26
4,00
1,32
3,00
478 Vân Canh
Miền núi
…
… …
…
…
…
471 Thị trấn Phú
Thị trấn
1,2
4,00
Phong
Đồn
Phó 473 Vĩnh Thạnh
1,32
3,00
Miền núi
1,26
3,00
Đồng bằng
477 Tây An

Rnñ
tt
3,6
3,8
5,0
4,0
…
4,8
4,0
3,8

tại các trạm 110 kV có vai trò quan trọng trong việc tính toán ngắn

4.3.4. Kiểm nghiệm thực tế và giải pháp xử lý số liệu ñể ñịnh vị sự

mạch và xác ñịnh vị trí sự cố trên lưới ñiện phân phối.

cố một pha trên lưới ñiện phân phối Bình Định.

4.3. MÔ PHỎNG VÀ CHẠY PHẦN MỀM DMS ÁP DỤNG CHO

Nghiên cứu ñề xuất phương pháp xác ñịnh ñiện trở nối ñất hệ

LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI BÌNH ĐỊNH

thống khi tính toán ñịnh vị sự cố bằng phần mềm DMS trên một xuất

4.3.1. Kiểm tra và hiệu chỉnh tham số hàm thuộc cho ñịnh vị sự cố :

tuyến như sau: tính toán trị số trung bình ñiện trở nối ñất trạm biến áp

Hàm thuộc ñược xác ñịnh từ các dữ liệu sự cố ñã biết theo cơ sở thống

phân phối, thực nghiệm trên DMS ñể xác ñịnh hệ số ñiều chỉnh theo

kê và có thể ñiều chỉnh trong hộp thoại theo kinh nghiệm vận hành của

khu vực cấp ñiện. Kết quả thực hiện ñược nêu trong bảng 4.2.

nhân viên ñiều hành.
4.3.2. Mô phỏng sự cố trên DMS : Khi sự cố xuất hiện trên lưới ñiện
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4.4. KẾT LUẬN: DMS hỗ trợ nhiều công cụ giúp cho việc cập nhật

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy sử dụng bảng tra tính

thông số lưới ñiện ñược nhanh chóng và thuận tiện hơn, như giao diện

toán ñiện trở nối ñất tính toán cho từng xuất tuyến trong khu vực tỉnh

cập nhật, thư viện mẫu ñường dây, trạm biến áp, hỗ trợ ñịnh vị vệ tinh

Bình Định là khá phù hợp với thực tế. Nghiên cứu chỉ xem xét ñến ảnh

GPS, hỗ trợ hoán chuyển máy biến áp, nhận dữ liệu gói từ các dạng file

hưởng của ñịa hình và một phần liên quan ñến hoạt ñộng con người

thông thường…

(khu vực dân cư: thành phố, thị xã, thị trấn; khu vực sản xuất: khu công

Mô phỏng sự cố ngắn mạch một pha trên phần mềm DMS tương ứng

nghiệp), do thời gian hạn chế một số các yếu tố liên quan khác ảnh

với ñiện trở nối ñất tính toán hệ thống so sánh với dữ liệu thống kê cho kết

hưởng ñến ñiện trở nối ñất hệ thống tính toán chưa ñược quan tâm

quả phù hợp. Tuy nhiên, với dữ liệu thống kê không nhiều (với 14 sự cố) và

nghiên cứu như hệ số mật ñộ phụ tải, hệ số mùa, ñiện trở suất ñất …

thông số lưới ñiện thường xuyên thay ñổi, ñặc biệt là ñiện trở nối ñất của các

hoặc cách xác ñịnh ñiện trở nối ñất tính toán khi một xuất tuyến ñi qua

trạm biến áp phân phối có thể có ảnh hưởng ñến kết quả tính toán.

nhiều khu vực ñịa hình khác nhau.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc khai thác và ứng dụng hiệu quả phần mềm DMS trên lưới
ñiện phân phối Bình Định giúp cho công tác quản lý, ñiều hành lưới
ñiện và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Đặc biệt trong công tác
xử lý lưới ñiện, việc sớm xác ñịnh sự cố và vị trí sự cố giúp cho việc
cung cấp ñiện lại cho khách hàng ñược nhanh chóng, nâng cao ñộ tin
cậy cung cấp ñiện ñồng thời giảm chi phí quản lý, giảm thời gian tìm
kiếm sự cố.
Nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng tri thức mới và công nghệ
hiện ñại trong quản lý và vận hành lưới ñiện ñã nâng cao năng suất lao
ñộng, phục vụ hiệu quả khách hàng sử dụng ñiện.
Đề tài chỉ khai thác một mảng của phần mềm ứng dụng nhưng có
ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng nó giúp cho việc xử lý sự cố trên
lưới ñiện ñược nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, nó tạo tiền ñề cho
người sử dụng tiếp tục nghiên cứu và khai thác hiệu quả những chức
năng và ñặc biệt là cơ sở dữ liệu của phần mềm DMS, trong ñó bao
gồm tất cả các thông số lưới ñiện, thông tin quản lý và các dữ liệu vận
hành nhận ñược từ SCADA và từ các nhân viên ñiều hành lưới ñiện.

Qua nghiên cứu, chúng ta cũng nhận ra rằng cần cố sự phối hợp
ñồng bộ giữa những bộ phận ñiều hành và quản lý vận hành nhằm phát
huy hiệu quả năng lực công tác, nâng cao chất lượng phục vụ ñiện năng,
thúc ñẩy việc mạnh dạn ứng dụng tri thức mới công nghệ mới hiện ñại
trong ñó có việc khai thác triệt ñể những ứng dụng của hệ thống
SCADA-DMS trong việc quản lý và ñiều hành lưới ñiện.
Nghiên cứu cũng cần thêm nhiều kiểm nghiệm thực tế ñể hoàn
thiện và mở rộng phạm vi ứng dụng. Ngoài ra, các ñơn vị quản lý vận
hành cần thường xuyên theo dõi, củng cố hệ thống tiếp ñất nhằm ñảm
bảo vận hành kinh tế lưới ñiện, an toàn cho con người và thiết bị và
nâng cao ñộ chính xác trong tính toán ñịnh vị sự cố. Nhân viên ñiều
hành cần thường xuyên cập nhật diễn biến sự cố trên phần mềm DMS
ñể kết quả tính toán ngày càng chính xác.

