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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn ñề tài 

Trong những năm gần ñây tốc ñộ tăng trưởng của phụ tải trên 

ñịa bàn tỉnh Quảng Nam trung bình từ 12% ñến 14%/năm. Để phục 

vụ nhu cầu cung cấp ñiện theo sự tăng trưởng của phụ tải, LĐPP 

Quảng Nam phát triển mở rộng không ngừng, cơ bản ñáp ứng nhu 

cầu sử dụng ñiện cho ñịa phương. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi 

thống kê chất lượng ñiện áp trên lưới phân phối Quảng Nam vẫn còn 

một số khu vực chưa ñảm bảo ñược yêu cầu. Việc cung cấp ñiện an 

toàn, tin cậy và ñảm bảo ñược chất lượng ñiện áp là yêu cầu cần thiết 

ñối với lưới ñiện phân phối tỉnh Quảng Nam hiện nay. 

Từ các lý do nêu trên, ñề tài “Nghiên cứu ñề xuất các giải 

pháp cải thiện chất lượng ñiện áp lưới ñiện phân phối t ỉnh 

Quảng Nam” cần ñược nghiên cứu. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

- Phân tích hiện trạng chất lượng ñiện áp trên lưới ñiện phân 

phối tỉnh Quảng Nam 

- Tính toán áp dụng và ñề xuất các giải pháp ñể cải thiện chất 

lượng ñiện áp trên lưới ñiện phân phối Quảng Nam. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

- Lưới ñiện phân phối tại Công ty Điện lực Quảng Nam và 

ứng dụng phần mềm PSS/ADETP ñể mô phỏng lưới ñiện phân phối 

ñể nghiên cứu, tính toán. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phân tích hiện trạng LĐPP tỉnh Quảng Nam do Công ty 

Điện lực Quảng Nam quản lý. Nghiên cứu lý thuyết về tổn thất tổn 

thất ñiện áp, các phương pháp ñiều chỉnh ñiện áp trên lưới ñiện.  
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- Tính toán các giải pháp nâng cao chất lượng ñiện áp lưới 

phân phối: ñiều chỉnh ñiện áp nguồn, chọn nấc phân áp MBA, lắp tụ 

bù công suất phản kháng, lắp ñặt máy ñiều áp tự ñộng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu, 

sách báo, giáo trình ... viết về vấn ñề tính toán ñiều chỉnh ñiện áp lưới 

ñiện phân phối, các tiêu chuẩn qui ñịnh về lưới ñiện phân phối. 

 - Tính toán ứng dụng: Áp dụng các lý thuyết ñã nghiên cứu, 

sử dụng phần mềm PSS/ADEPT ñể thao tác tính toán các giải pháp 

ñiều chỉnh ñiện áp trên lưới ñiện phân phối. 

5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của ñề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 

- Nghiên cứu các giải pháp ñiều chỉnh ñiện áp lưới phân phối.  

- Áp dụng chương trình PSS/ADEPT ñể phân tích, tính toán 

các giải pháp cải thiện chất lượng ñiện áp trên lưới ñiện phân phối 

Quảng Nam. 

5.2. Tính thực tiễn của ñề tài 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và sử dụng chương trình 

PSS/ADEPT ñể tính toán cho LĐPP Quảng Nam. 

- Đề xuất các giải pháp ñể cải thiện chất lượng ñiện áp LĐPP 

tỉnh Quảng Nam. 

6. Cấu trúc luận văn 

- Chương 1. Tổng quan về chất lượng ñiện năng và các giải pháp 

cải thiện chất lượng ñiện áp 

- Chương 2. Phân tích hiện trạng lưới ñiện phân phối tỉnh Quảng 

Nam 

- Chương 3. Tính toán các giải pháp cải thiện chất lượng ñiện áp 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG  

VÀ CÁC GI ẢI PHÁP CẢI THI ỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP  

1.1. Đặt vấn ñề 

1.2. Tổng quan về chất lượng ñiện năng 

1.2.1. Các chỉ tiêu về chất lượng ñiện năng 

1.2.1.1 Độ lệch tần số 

 Hiệu số giữa giá trị tần số thực tế và tần số ñịnh mức f-fn gọi 

là ñộ lệch tần số. Độ lệch tần số có thể biểu thị dưới dạng phần trăm 

của giá trị ñịnh mức %. 

100%n

n

f f
f

f

−∆ =  

 Trong ñó f, fn là giá trị tần số thực tế và tần số ñịnh mức. 

1.2.1.2. Độ lệch ñiện áp 

Độ lệch ñiện áp ñược biểu thị dưới dạng: 

100%n

n

U U

U

−∆ =  

Trong ñó: U, Un – giá trị ñiện áp thực tế và ñiện áp ñịnh mức. 

1.2.1.3. Dao ñộng ñiện áp 

Dao ñộng ñiện áp cho phép xác ñịnh: 
6

1 1 (%)
10cf

t
v

n

∆= + = +  

Trong ñó:   n - tần số dao ñộng trong một giờ, lần/h 

       ∆t - thời gian trung bình giữa các dao ñộng, phút. 

1.2.1.4. Độ ñối xứng 

Các thành phần thứ tự không, thứ tự nghịch xuất hiện khi hệ 

thống mất ñối xứng ñược biểu thị bởi hệ số phi ñối xứng và hệ số 

không cân bằng: 
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 + Hệ số phi ñối xứng:
2

fdx
1

I
k

I
=  

 + Hệ số không cân bằng: 
0

kcb
1

I
k

I
=  

Trong ñó: I1, I2, I0 là dòng ñiện thứ tự thuận, thứ tự nghịch, 

thứ tự không.  

1.2.1.5. Độ hình sin  

Trong mạng ñiện thực tế chỉ có sóng hài bậc 3 là có giá trị 

ñáng kể nhất còn các thành phần sóng hài bậc chẵn và bậc cao rất 

nhỏ, nên người ta chỉ tính ñến bậc 13 và như vậy giá trị của ñiện áp 

có thể tính gần ñúng: 
13

2
1

3

0,0005 k
k

U U U
=

≈ + ∑  

 Mức ñộ hình sin có thể ñánh giá theo hệ số không sin kks. 

1

1

100%ks

U U
k

U

−=  

1.2.2. Ảnh hưởng chất lượng ñiện năng ñến phụ tải  

1.2.2.1. Thiết bị ñốt nóng 

1.2.2.2. Thiết bị chiếu sáng 

1.2.2.3. Các thiết bị ñiện tử, bán dẫn và vi mạch 

1.2.2.4. Đối với ñộng cơ ñiện  

1.2.2.5. Ảnh hưởng của tần số 

1.3. Đánh giá chất lượng ñiện áp lưới ñiện phân phối 

1.3.1 Đặt vấn ñề 

Tiêu chuẩn về chất lượng ñiện áp qui ñịnh: ñộ lệch ñiện áp 

trên cực thiết bị ñiện không ñược vượt quá ñịnh mức cho phép: 

δU- ≤  δU ≤ δU+  thường δU- = -5%, δU+ = +5%. 



7 

 

1.3.2 Đánh giá chất lượng ñiện áp lưới ñiện hạ áp 

Các thiết bị ñiện chủ yếu sử dụng ñiện ở lưới ñiện hạ áp, vì 

vậy trong toàn bộ lưới hạ áp và tại mọi thời gian ñiện áp phải thỏa 

mãn:  

δU- ≤  δUxt 
 ≤ δU+                                                                           

δU+ , δU- là các giới hạn trên và dưới của ñộ lệch ñiện áp; x: 

là ñịa ñiểm, t: là thời gian 

1.3.3 Diễn biến ñiện áp trên lưới ñiện 

Xét sơ ñồ diễn biến ñiện áp trên lưới ñiện phân phối như hình 

vẽ 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở chế ñộ max, nhờ ñiều áp dưới tải ở TBA nguồn, ñiện áp 

ñầu nguồn ñạt ñộ lệch E1. Tổn thất ñiện áp ∆UTA1 làm ñiện áp trên 

thanh cái trung áp của trạm biến áp phân phối giảm xuống (ñường 1), 

nhưng nhờ có ñầu phân áp cố ñịnh ở MBA phụ tải nên ñiện áp tăng 

lên thêm EP, ở ñầu ra của MBA phụ tải ñiện áp lại tụt xuống do tổn 

thất ñiện áp trong MBA phụ tải  ∆UB1, ở ñiểm A cuối lưới phân phối 

hạ áp ñiện áp giảm thấp nữa do tổn thất ñiện áp trong lưới hạ áp 

E 

MBA nguồn ĐD trung áp Lưới hạ áp 
B A 

∆UT EP 
∆UB 

δUB ∆UH δUA 

∆UH1 ∆UH2 

δU+ 

δU- 

∆UB1 

∆UB2 

E1 

E2 
0 

∆UTA2 

E

Hình 1.4: Diễn biến ñiện áp trên lưới ñiện phân phối 

∆UTA1 

1 

2 
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∆UH1. Ở chế ñộ min cũng tương tự (ñường 2). Độ tăng áp EP do ñầu 

phân áp cố ñịnh giữ nguyên giá trị cho chế ñộ min. Nếu ñường ñiện 

áp trong lưới hạ áp nằm gọn trong miền chất lượng ñiện áp (miền 

gạch chéo) thì chất lượng tốt, ngược lại là không tốt cần phải thực 

hiện các biện pháp ñiều chỉnh. 

1.4. Các giải pháp ñiều chỉnh ñiện áp trong lưới ñiện phân phối 

1.4.1. Giải pháp ñiều chỉnh nấc phân áp MBA 

1.4.2. Giải pháp bù công suất phản kháng 

1.4.2.1. Bù CSPK bằng tụ ñiện. 

1.4.2.2 Bù CSPK bằng máy bù ñồng bộ 

1.4.3. Giải  pháp máy ñiều áp tự ñộng 

1.4.3.1 Giới thiệu về giải pháp máy ñiều áp tự ñộng 

1.4.3.2  Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy ñiều áp tự ñộng 

1.4. Kết luận chương 1.  

Chất lượng ñiện năng ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu quả vận hành 

của các thiết bị ñiện trên lưới ñiện, trong ñó chất lượng ñiện áp có sự 

ảnh hưởng ñáng kể và dễ nhận thấy nhất. 

 Lưới ñiện phân phối là khâu cuối cung cấp ñiện ñến các khách 

hàng tiêu thụ ñiện, do vậy chất lượng ñiện áp ở lưới phân phối có ảnh 

hưởng trực tiếp phụ tải tiêu thụ ñiện.  

Điện áp luôn thay ñổi theo chế ñộ làm việc của phụ tải, ñể 

giảm tổn thất và ổn ñịnh ñiện áp trong phạm vi cho phép cần có các 

giải pháp ñiều chỉnh ñiện áp. Các giải pháp có thể áp dụng ñể ñiều 

chỉnh  ñiện áp trong lưới phân phối ñó là: ñiều chỉnh ñiện áp ñầu 

nguồn bằng bộ ñiều áp dưới tải tại các TBA 110kV, ñiều chỉnh nấc 

phân áp MBA, tăng tiết diện dây dây, bù công suất phản kháng bằng 

máy bù ñồng bộ, các tụ bù cố ñịnh hoặc tự ñộng ñiều chỉnh, lắp máy 

ñiều áp tự ñộng trên ñường dây. 
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Phạm vi luận văn sẽ tập trung nghiên cứu áp dụng các giải 

pháp ñiều chỉnh ñiện áp trên lưới phân phối như: ñiều chỉnh ñiện áp 

ñầu nguồn tại thanh cái TBA 110kV, chọn nấc phân áp tối ưu máy 

biến áp, lắp ñặt các cụm tù bù công suất phản kháng, lắp máy ñiều áp 

tự ñộng ñể nhằm cải thiện chất lượng ñiện áp trên lưới phân phối tỉnh 

Quảng Nam. 

CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH HI ỆN TRẠNG  

LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI T ỈNH QUẢNG NAM 

2.1. Tổng quan lưới ñiện phân phối t ỉnh Quảng Nam 

2.1.1. Nguồn ñiện 

Lưới ñiện phân phối Quảng Nam chủ yếu ñược nhận ñiện từ 

hệ thống lưới ñiện Quốc gia qua 07 TBA 110kV và 01 TBA 220kV 

với tổng công suất lắp ñặt 350 MVA và một phần sản lượng nhận từ 

các thủy ñiện vừa và nhỏ. 

2.1.2 Lưới ñiện 

 Lưới trung áp 35kV: Truyền tải công suất từ các trạm 

110kV ñến các trạm trung gian 35/22kV, 35/15kV ñể cung cấp cho 

phụ tải. Phụ tải của các xuất tuyến 35kV tương ñối thấp, chủ yếu 

truyền tải cấp ñiện cho các phụ tải vùng sâu vùng xa, Smax < 5 MVA. 

Lưới trung áp 22, 15kV: Dựa vào ñặc ñiểm có thể chia  làm 

hai khu vực: 

+ Khu vực cung cấp ñiện cho các khu ñô thị, thị xã, thành 

phố các cụm công nghiệp, khu công nghiệp. Đặc ñiểm ñường dây cấp 

ñiện ở khu vực này có bán kính cấp ñiện tương ñối ngắn < 20km, tiết 

diện ñường trục cấp ñiện tương ñối lớn (120, 150, 185, 240 mm2), 

nhu cầu phụ tải lớn Smax = 8 MVA. 

10 

 

+ Khu vực cung cấp ñiện cho phụ tải  ở nông thôn vùng sâu 

vùng xa. Đặc ñiểm ñường dây khu vực này là bán kính cung cấp ñiện 

lớn, phụ tải Smax = 3 MVA. 

2.2. Giới thi ệu phần mềm PSS/ADEPT 

2.2.1. Tổng quan 

Phần mềm tính toán lưới ñiện PSS/ADEPT là phần mềm tiện 

ích mô phỏng hệ thống ñiện và là công cụ phân tích lưới ñiện phân 

phối. 

2.2.2.1. Tạo nút 

2.2.2.2. Tạo shunt thiết bị  

2.2.2.3. Tạo nhánh 

2.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu LĐPP cho chương trình 

2.2.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu dây dẫn 

2.2.3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu MBA 

2.2.3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông số cấu trúc LĐPP 

2.3. Sử dụng chương trình PSS/ADEPT kiểm tra hiện trạng ñiện 

áp lưới ñiện phân phối Quảng Nam 

Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT ñể kiểm tra tính toán, ñánh 

giá hiện trạng ñiện áp trên lưới phân phối tỉnh Quảng Nam. 

Nhập sơ ñồ, dữ liệu thông số ñường dây, TBA, ñồ thị phụ tải 

và nguồn ñiện vào chương trình PSS/ADEPT, sử dụng chức năng 

tính phân bố công suất của chương trình ñể kiểm tra ñiện áp tại các 

nút phụ tải trên các ñường dây ở các chế ñộ làm việc của phụ tải.  

2.3.1. Tính kiểm tra ñiện áp lưới 35kV 

2.3.1.1 Các xuất tuyến 35kV không ñấu nối với thủy ñiện. 

Các xuất tuyến 35kV nhận nguồn ñiện từ thanh cái 35kV của 

các TBA 110kV, sau ñó cung cấp ñiện ñến các TBA trung gian và 

TBA phụ tải 35/0,4kV. Điện áp tại các thanh cái 35kV các TBA 
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110kV ñược ñiều chỉnh và duy trì ổn ñịnh nhờ các bộ ñiều áp dưới tải 

(OLTC) của MBA 110kV.  

Từ bảng kết quả tính toán kiểm tra nhận thấy ñiện áp trên các 

xuất tuyến 35kV ñấu nối sau các TBA 110kV mà không có ñấu nối 

với các thủy ñiện thì ñiện áp tại các nút trên ñường dây ở các chế ñộ 

cao ñiểm và thấp ñiểm không có sự chênh lệch lớn và ñộ lệch ñiện áp 

nằm trong phạm vi cho phép.  

Riêng XT 374 E152 cung cấp ñiện cho khu vực Hiệp Đức, 

Phước Sơn có chiều dài 74,44 km, ñiện áp cuối ñường dây bị giảm 

thấp, tại thanh cái 35kV TBA trung gian Phước Sơn (T64) có giá trị 

nhỏ hơn giá trị ñịnh mức. Khi ở chế ñộ phụ tải max, ñiện áp TC 

35kV T64 có giá trị là U < Uñm, do ñó làm cho ñiện áp TC 15kV 

giảm thấp dẫn ñến ñiện áp trên lưới 15kV sau T64 có chất lượng 

không ñảm bảo. 

2.4.1.2 Các xuất tuyến 35kV có ñấu nối với thủy ñiện. 

 Lưới ñiện 35 kV có ñấu nối với thủy ñiện gồm có : 

+ XT 373 E15 cấp ñiện khu vực Tiên Phước, Trà My cuối 

nguồn ñấu nối với thủy ñiện Trà Linh 3 (7.2 MW); 

+  XT 372 E155 cấp ñiện cho khu vực Hiệp Đức, Phước Sơn 

cuối nguồn có ñấu nối với thủy ñiện Khe Diên (9MW);  

+ XT 371 E156 có ñấu nối thủy ñiện An Điềm (5.4MW), 

cung cấp ñiện cho huyện Đông Giang, Tây Giang. 

 Do các ñường dây 373 E15 và 372 E155 có chiều dài lớn 

cuối nguồn có ñấu nối với thủy ñiện nên khi thủy ñiện ngừng vận 

hành ñiện áp cuối ñường dây giảm thấp, chất lượng ñiện áp lưới ñiện 

15kV, 22kV trong khu vực có chất lượng ñiện áp không ñảm bảo.   
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2.3.2. Kiểm tra ñiện áp lưới 22kV, 15kV sau các TBA 110kV 

 Kết quả tính toán cho thấy ñiện áp trên hầu hết các XT 15, 

22kV ñấu nối từ các TBA 110kV có ñiện áp nằm trong phạm vi cho 

phép. Các MBA 110kV ñều có bộ ñiều áp dưới tải nên trong các chế 

ñộ vận hành bình thường ñiện áp tại các thanh cái 15kV, 22kV luôn 

ñược giữ ổn ñịnh trong phạm vi (+5% ñến +10%). Do ñó ñiện áp trên 

các ñường dây này ñảm bảo trong phạm vi cho phép.  

 Riêng khu vực Nam Giang nhận ñiện từ XT 471 Thạnh Mỹ 

có bán kính cấp ñiện 100.25 km nên ñiện áp cuối nguồn giảm thấp, 

ñộ lệch vượt phạm vi cho phép, ñộ lệch ñiện áp có giá trị từ - 4.85% 

ñến - 5.62%. 

2.3.3. Kiểm tra ñiện áp lưới 22kV, 15kV sau các TBA trung gian 

Theo thống kê các TBA trung gian nhận ñiện từ các ñường 

dây 35kV: 372 E152; 371 E154; 371 và 373 E155, 371 E156, 371 

E158 có ñiện áp ổn ñịnh, tại các TC 15kV, 22kV ñộ lệch ñiện áp so 

với ñịnh mức luôn ñạt giá trị > +5%. Do ñó ñiện áp trên lưới phân 

phối sau các TBA trung gian có chất lượng ñiện áp ñạt yêu cầu.  

 Hiện nay lưới phân phối 15kV, 22kV tại một số khu vực có 

chất lượng ñiện áp chưa ñảm bảo:  

+ Khu vực Tiên Phước, Trà My, Duy Xuyên Nông Sơn: các 

TBA trung gian T44, T45, T46, T91, T94, T96 nhận ñiện từ các 

ñường dây 35kV có ñối với thủy ñiện nên ñiện áp trên lưới phân phối 

sau các TBA trung gian này chất lượng không ñảm bảo.  

+ Khu vực Hiệp Đức, Phước Sơn có các TBA trung gian 

T62, T61 nhận ñiện từ ñường dây 372 E152 có chiều dài lớn nên ñiện 

áp cuối nguồn không ñảm bảo cũng ảnh hướng lớn ñến chất lượng 

ñiện áp.  



13 

 

Kết quả tính toán cho thấy hiện trạng ñiện áp của LĐPP các 

khu vực ñều có chất lượng ñiện áp kém : 

+ Các XT 15kV, 22kV ở khu vực Tiên Phước, Trà My thuộc 

các TBA trung gian T44, T45, T46 và các XT 15kV, 22kV tại khu 

vực Tây Duy Xuyên, Nông Sơn thuộc các TBA trung gian T91, T94, 

T96 khi các thủy ñiện ở chế ñộ ngừng vận hành. 

 + Các XT 15kV, 22kV ở khu vực Hiệp Đức, Phước Sơn 

thuộc các TBA trung gian T62, T64 ở chế ñộ phụ tải cao ñiểm.  

2.4. Kết luận chương 2 

 Ngày nay có rất nhiều chương trình tính toán lưới ñiện ñã 

ñược thương mại hoá trên thế giới và ñang ñược sử dụng rộng rãi tại 

Việt Nam. Trong ñó phần mềm PSS/ADEPT có nhiều ưu ñiểm và có 

thể ứng dụng mô phỏng lưới ñiện phân phối. Sử dụng chương trình 

ñể tính toán kiểm tra hiện trạng ñiện áp lưới ñiện phân phối Quảng 

Nam, nhận thấy ñiện áp trên lưới ñiện phân phối Quảng Nam có hiện 

trạng như sau: 

 + Đối với lưới phân phối 15kV, 22kV tại nhận ñiện trực tiếp 

từ các TBA 110kV có ñiện áp tại các thanh cái ñầu nguồn luôn ñược 

duy trì ở mức từ +5% ñến +10% trong các chế ñộ phụ tải, hầu hết các 

ñường dây có bán kính cấp ñiện hợp lý nên giá trị ñiện áp tại các nút 

phụ tải luôn ñảm bảo trong giới hạn cho phép. Riêng XT 471 E146 

cung cấp ñiện cho khu vực huyện Nam Giang nhận ñiện từ có tổng 

chiều dài lớn hơn 122 km, bán kính cấp ñiện lớn hơn 100km do vậy 

ñiện áp cuối nguồn giảm thấp, chất lượng ñiện áp không ñảm bảo. 

 + Đối với lưới ñiện tại khu vực các huyện Tiên Phước, Trà 

My, phía Tây Duy Xuyên, Nông Sơn có chất lượng ñiện áp chưa ñảm 

bảo yêu cầu khi các thủy ñiện ngừng vận hành. 
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 + Đối với khu vực lưới phân phối huyện Hiệp Đức, Phước 

Sơn nhận ñiện từ ñường dây 35kV XT 374 Thăng Bình có chiều dài 

lớn 76,44 km nên ñiện áp cuối ñường dây nhỏ hơn giá trị ñiện áp 

ñịnh mức ảnh hưởng ñến chất lượng ñiện áp lưới phân phối 22kV ñấu 

nối sau TBA trung gian T62 và T64. 

Từ ñặc ñiểm hiện trạng lưới ñiện phân phối tỉnh Quảng Nam 

như ñã phân tích ở mục 2.3, cần tính toán và áp dụng giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng ñiện áp các khu vực có chất lượng ñiện áp kém. 

CHƯƠNG 3 

TÍNH TOÁN GI ẢI PHÁP CẢI THI ỆN  

CHẤT LƯỢNG  ĐIỆN ÁP 

3.1. Tổng quan 

3.2. Tính toán lưới ñiện khu vực Tiên Phước, Trà My 

3.2.1. Đặt vấn ñề 

 Sử dụng chương trình PSS/ADEPT tính toán kiểm tra ñiện áp 

tại các TC của các TBA trung gian với nấc phân áp hiện hữu và ñiện 

áp TC 35kV Tam Kỳ luôn vận hành ñiện áp với giá trị U = 37.50 kV, 

xét ở hai trường hợp mà có ñiện áp thay ñổi lớn nhất trên ñường dây: 

chế ñộ 1 phụ tải max và Thủy ñiện Trà Linh 3 ngừng vận hành; chế 

ñộ 2: Phụ tải min và Thủy ñiện Trà Linh 3 vận hành. Giả thuyết Thủy 

ñiện Trà Linh 3 khi vận hành luôn phát hết công suất Pmax = 7.2 MW. 

Kết quả tính toán kiểm tra hiện trạng ñiện áp XT 373 E15 như ở bảng 

3.2. 

 Từ kết quả bảng 3.2 nhận thấy:  

 + Ở chế ñộ khi phụ tải min và thủy ñiện Trà Linh 3 vận hành 

tại các TBA trung gian: ñiện áp phía 35kV tăng cao so với ñiện áp 

ñịnh mức từ 6.6% ñến 9.2% và ñiện áp phía 15kV, 22kV có ñộ lệch 



15 

 

so với ñịnh mức từ 1.8% ñến 3.6%. Điện áp tại thanh cái 35kV Trà 

Linh 3 có ñộ lệch ñiện áp xấp xỉ 10% so với ñịnh mức. 

+ Ở chế ñộ khi phụ tải max và thủy ñiện Trà Linh 3 ngừng 

vận hành tại các TBA trung gian: ñiện áp phía 35kV có ñộ lệch ñiện 

áp so với ñịnh mức từ 3.1% ñến 4.9% và ñiện áp phía 15kV, 22kV 

giảm thấp, ñặc biệt tại thanh cái hạ áp T44, T45 giảm thấp hơn ñiện 

áp ñịnh mức, ñộ lệch ñiện áp có giá trị từ  -1.6% ñến -3.14%. 

+ Điện áp tại TC 35kV T45 có sự chênh lệch lớn, ñộ lệch 

ñiện áp giữa hai chế ñộ xấp xỉ 6.4%. 

Bảng 3.2: Điện áp tại các TC của TBA  khi TC 35kV E15 có 

U=37.50kV 

Khi phụ tải max và Trà 

Linh 3 ngừng vận hành 

Khi phụ tải min và Trà 

Linh 3 vận hành 
TT Tên TBA 

TC 35 

(kV) 

TC hạ áp  

 (kV) 

TC 35 

(kV) 

TC hạ áp  

 (kV) 

1 E15 37.50 23.10 37.50 23.10 

2 T42 36.75 15.57 37.06 15.74 

3 T46 36.41 14.76 37.27 15.53 

4 T44 36.25 21.45 37.68 22.40 

5 T45 36.15 21.37 38.23 22.81 

6 H21 36.15 - 38.47 6.55 

3.2.2.Tính giải pháp lựa chọn nấc phân áp MBA 

 Hiện trạng các ñầu phân áp các TBA trung gian T44, T45, 

T46 ñược chọn chỉ ñáp ứng trong chế ñộ thủy ñiện Trà Linh 3 vận 

hành. Kết quả tính chọn nấc phân áp của các MBA và ñiện áp sau khi 

ñiều chỉnh nấc phân áp như ở bảng 3.4. 
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Bảng 3.4: Kết quả chọn nấc phân áp và ñiện áp các TC hạ áp của 

TBA E15, T42, T46, T44, T45 sau khi thay ñổi nấc phân áp TBA 

trung gian 

Khi phụ tải max và 
Trà Linh 3  

ngừng vận hành 

Khi phụ tải min 
và Trà Linh 3 

vận hành TT Tên TBA 
Tên nấc  
phân áp 

U 

(kV) 
δU 
(%) 

U 

(kV) 
δU 
(%) 

1 T42 3/5 15.57 3.67 15.74 4.93 

2 T46 3/5 15.50 3.33 15.93 6.20 

3 T44 2/5 22.49 2.05 23.48 6.73 

4 T45 2/5 22.35 1.41 23.58 8.64 

3.2.3. Tính giải pháp ñiều chỉnh ñiện áp ñầu nguồn 

Sau khi ñiều chỉnh nấc phân áp các TBA trung gian và tính 

kiểm tra ñiện áp ta nhận thấy ñiện áp tại các thanh cái phía hạ áp 

ñược nâng lên: 

+ Ở chế ñộ phụ tải max và thủy ñiện ngừng vận hành thì ñộ 

lệch ñiện áp ñược cải thiện hơn nằm trong phạm vi từ 1.41% ñến 

3.67% so với hiện trạng ban ñầu là -1.07% ñến -4.23%. 

 + Ở chế ñộ phụ tải min và thủy ñiện ngừng vận hành thì ñiện 

áp tại thanh cái các TBA trung gian T44, T45 tăng cao, ñộ lệch ñiện 

áp nằm trong phạm vi từ 6.73% ñến 8.64%. Với giá trị ñiện áp ở chế 

ñộ này sẽ gây quá áp ñối với các TBA phụ tải gần nguồn có nấc phân 

áp ñiều chỉnh tối ña +5% Uñm.  Để khắc phục tình trạng này ta chọn 

giải pháp ñiều chỉnh ñiện áp ñầu nguồn tại TC 35kV E15. Kết quả 

ñiện áp sau khi thực hiện các giải pháp ñiều chỉnh nấc phân áp kết 

hợp với ñiều chỉnh ñiện áp ñầu nguồn XT 373 E15 thể hiện ở bảng 

3.5. 



17 

 

Bảng 3.5: Điện áp tại các TC của các TBA trung gian T44, T45, T46 

sau khi tính chọn nấc phân áp và ñiều chỉnh ñiện áp tại ñầu nguồn 

Khi phụ tải max 
và Trà Linh 3  

ngừng vận hành 

Khi phụ tải min 
và Trà Linh 3 

vận hành TT Tên TBA 
Tên nấc  
phân áp 

U 

 (kV) 
δU  
(%) 

U 

 (kV) 
δU  
(%) 

2 T42 3/5 15.57 3.67 15.39 2.60 

3 T46 3/5 15.50 3.33 15.67 4.47 

4 T44 2/5 22.49 2.05 23.02 4.64 

5 T45 2/5 22.35 1.41 23.14 5.18 

3.2.4. Nhận xét  

 Sau khi thực hiện tính toán ñiều chỉnh nấc phân áp MBA của 

các TBA trung gian kết hợp với ñiều chỉnh ñiện áp ñầu XT 373 E15 

TBA ñã giải quyết ñược tình trạng ñiện áp cuối nguồn bị giảm thấp 

trong chế ñộ phụ tải max và  thủy ñiện Trà Linh 3 dừng vận hành. Điện 

áp tại ñiểm cuối nguồn trên lưới phân phối 15kV, 22kV ñã ñược cải 

thiện, ñộ lệch ñiện áp nằm trong phạm vi từ 1.27% ñến 3.67%.   

3.3. Tính toán lưới ñiện khu vực Tây Duy Xuyên, Nông Sơn 

3.3.1. Đặt vấn ñề 

 Từ kết quả kiểm tra ñiện áp trên các lưới phân phối sau các 

TBA trung gian T91, T94 khi thủy ñiện Khe Diên ngừng vận hành ở 

bảng 3.10, nhận thấy ñiện áp tại các nút cuối nguồn có ñộ lệch ñiện 

áp lớn từ -2.8 % ñến -5.4%.  

 Công suất phụ tải của các TBA trung gian T91, T94, T96 

ñược thống kê của lưới ñiện khu vực ñược thống kê ở bảng 3.8 và giả 

thuyết Thủy ñiện Khe Diên khi vận hành luôn phát hết công suất Pmax 

= 9.0MW.  
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3.3.2. Tính giải pháp bù công suất phản kháng 

 Sau khi tính toán bù và kiểm tra chất lượng ñiện áp ở các chế 

ñộ phụ tải, chế ñộ vận hành của thủy ñiện Khe Diên có kết quả như 

bảng 3.11.  

Bảng 3.11: Kết quả tính bù trên lưới phân phối khu vực vùng Tây 

Duy Xuyên huyện Nông Sơn 

Vị trí bù, Q cần bù  (MVAr) và U sau khi bù (kV) 

TC 15kV 

T91 

TC 15kV 

T94 

TC 15kV 

T96 

TC 35kV 

H9 
Chế ñộ vận hành 

Q U Q U Q U Q U 

Khe Diên ngừng 
vận hành và phụ 
tải max 

1.8 15.39 0.6 15.41 0.3 6.31 3.0 37.19 

Khe Diên ngừng 
vận hành và phụ 
tải min 

0.9 15.75 0.6 15.65 0.3 6.39 1.5 37.34 

Khe Diên vận 
hành và phụ tải 
max 

1.8 15.46 0.6 15.69 0.3 6.44 0 37.94 

Khe Diên vận 
hành và phụ tải 
min 

0.9 15.81 0 15.72 0 6.47 0 38.10 

 Từ kết quả bù CSPK như bảng 3.11 kiểm tra ñiện áp trên lưới 

15kV, 22kV ñấu nối sau các TBA trung gian có kết quả như bảng 3.12, 

nhận thấy chất lượng ñiện áp tại các nút phụ tải cuối nguồn trên lưới 

phân phối ñược cải thiện ñáng kể, khắc phục ñược hiện tượng ñiện áp 

giảm thấp khi Thủy ñiện Khe Diên ngừng vận hành. 

3.3.3. Nhận xét 

 Kết quả tính toán hiện trạng ñiện áp ñường dây 372 E155 ở 

các chế ñộ vận hành của phụ tải và thủy ñiện Khe Diên, cho thấy chế 

ñộ vận hành của thủy ñiện Khe Diên ảnh hưởng lớn ñến chất lượng 
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ñiện áp của các phụ tải nối vào ñường dây. Qua việc tính toán và áp 

dụng giải pháp bù CSPK tự ñộng ñã góp phần hạn chế sự thay ñổi 

ñiện áp trên ñường dây, nâng cao ñược chất lượng ñiện áp trên lưới 

khu vực ñặc biệt khi thủy ñiện Khe Diên ngừng vận hành.  

3.4. Tính toán lưới ñiện khu vực Hiệp Đức, Phước Sơn 

3.4.1. Đặt vấn ñề 

 Do ñặc ñiểm ñường dây 374 E152 có chiều dài lớn nên ñiện 

áp cuối nguồn thấp làm cho chất lượng ñiện áp trên lưới phân phối ở 

các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn không ñảm bảo, ñộ lệch ñiện áp 

nằm ngoài phạm vi cho phép. Từ hiện trạng ñiện áp tại các phụ tải 

thuộc XT 374 E152 có chất lượng ñiện áp chưa ñạt yêu cầu, ñể ñiện 

áp tại các TBA phụ tải có ñộ lệch nằm trong giới hạn cho phép, cần 

có các giải pháp: 

 + Chọn nấc phân áp MBA các TBA trung gian phù hợp ñể 

nâng ñiện áp các TC 15kV; 22kV.  

 + Lắp các cụm tụ bù trên ñường dây 374 E152 ñể ñiều chỉnh 

ñiện áp. 

 Đường dây 374 E152 có chiều dài 74.22 km, có các phụ tải 

bao gồm chiếu sáng, sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

cung cấp ñiện phục vụ thi công các công trình thủy ñiện trên khu vực 

huyện Phước Sơn. Công suất của XT 374 E152 khi cao ñiểm Pmax = 

7.17 MW, khi thấp ñiểm Pmin = 3.54 MW và sơ ñồ nguyên lý xem ở 

phụ lục 5. 

3.4.2. Tính giải pháp ñiều chỉnh nấc phân áp MBA 

 Giả thuyết ñiện áp ñầu nguồn luôn ñược giữ ở mức 38.00kV. 

Sử dụng chương trình PSS/ADEPT tính kiểm tra ñiện áp sau khi thay 

ñổi nấc phân áp các MBA tại các chế ñộ phụ tải cao ñiểm và thấp 

ñiểm. 
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Bảng 3.16:  Kết quả ñiện áp tại TC các TBA trung gian T12, T62, 

T64 sau khi chọn nấc phân áp MBA. 

Cao ñiểm Thấp ñiểm 
TT 

Tên nút phụ 

tải U (kV) δU (%) U (kV) δU (%) 

1 TC35KVT12 37.65 7.57 37.76 7.89 

2 TC15KVT12 15.36 2.40 15.55 3.67 

3 TC35KVT62 35.99 2.83 36.49 4.26 

4 TC15KVT62 15.23 1.53 15.74 4.93 

5 TC35TT64 34.40 -1.71 35.34 0.97 

6 TC22KVT64 21.60 -1.82 22.44 2.00 

 Nhận xét: việc tính chọn lại nấc phân áp ta nhận thấy ñiện áp 

tại các thanh cái 15kV T62, T64 ñược nâng lên. Ở chế ñộ phụ tải max 

ñiện áp tại những ñiểm cuối ñường dây 374 E152 có giá trị thấp hơn 

ñịnh mức nên tại TC 22kV T64 ñiện áp vẫn nhỏ hơn ñịnh mức. Để 

nâng ñiện áp tại các ñiểm gần cuối nguồn cần tính toán lắp thêm các 

tụ bù công suất phản kháng. 

3.4.2. Tính giải pháp lắp tụ bù công suất phản kháng. 

 Từ số liệu tính toán chọn nấc phân áp như ở mục 3.4.1, ta 

tiếp tục sử dụng chương trình tính toán và chọn dung lượng bù và vị 

trí lắp tụ bù thích hợp. Kết quả dung lượng bù và vị trí lắp tụ bù thể 

hiện ở bảng 3.17. 

Bảng 3.17: Vị trí và dung lượng lắp ñặt tụ bù 

TT Vị trí lắp tụ bù Dung lượng (kVAr) 

1 Thanh cái 35 kV T64 150 

2 Nút ReNMBtren 750 

 Sau khi thực hiện ñồng thời giải pháp lắp các cụm tụ bù cố 

ñịnh, bù có tự ñộng ñiều chỉnh, nhận thấy ñộ ñiện áp trên ñường dây 
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ở các chế ñộ phụ tải ñã ñược cải thiện, ñiện áp cuối ñường dây ñược 

nâng lên lớn giá trị ñịnh mức khi phụ tải cao ñiểm. Sau khi thực hiện 

các giải pháp có kết quả như sau: khi phụ tải cao ñiểm ñộ lệch ñiện 

áp tại các TC 15kV, 22kV của các TBA trung gian có giá trị từ 

2.55%÷2.86%; khi phụ tải thấp ñiểm ñộ lệch ñiện áp nằm trong phạm 

vi từ  3.8%÷6.47%. 

3.4.4. Nhận xét 

 Qua việc tính toán, phối hợp các giải pháp ñiều chỉnh nấc 

phân áp tại các TBA trung gian kết hợp bù công suất phản kháng ñã 

nâng ñiện áp tại các phụ tải cuối nguồn ñường dây 372 E152. Các 

giải pháp này giúp cải thiện ñược chất lượng ñiện áp trên các lưới 

phân phối khu vực Hiệp Đức, Phước Sơn, ñảm bảo ñộ lệch ñiện áp 

nằm trong phạm vi cho phép. 

3.5. Tính toán lưới ñiện khu vực Nam Giang 

3.5.1. Đặt vấn ñề 

 Hiện nay toàn bộ phụ tải huyện Nam Giang bao gồm thị trấn 

Thạnh Mỹ, các xã nằm dọc theo quốc lộ 14D lên ñến Cửa khẩu 

Đăkốc nhận ñiện từ ñường dây 471 Trạm 110kV Thạnh Mỹ - E157. 

Cuối ñường dây 471 tại Cửa khẩu Đăkốc có ñấu nối ñường dây cung 

cấp ñiện cho huyện ĐắkChưng, tỉnh Sê Kông, Lào với chiều dài 

20km. Công suất của ñường dây 471 E156 lúc cao ñiểm Pmax = 2.56 

MW và lúc thấp ñiểm Pmin = 1.45MW, sơ ñồ như phụ lục 6. Tổng 

chiều dài của ñường dây là 122 km, bán kính cấp ñiện 100.25 km, vì 

vậy tại các phụ tải cuối nguồn nhiều nút phụ tải có ñiện áp giảm thấp. 

Từ số liệu tính toán ñiện áp ở bảng 3.19 cho thấy khi ở chế ñộ cao 

ñiểm có ñến 25 nút phụ tải cuối ñường dây có ñiện áp thấp hơn ñịnh 

mức. Điện áp tại nút TBA Cửa khẩu Đăkốc giảm thấp 20.93kV ứng 

với ñộ lệch ñiện áp – 4.85%. Điện áp tại nút cuối nguồn tại huyện 
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ĐắcChung (Lào) giảm rất thấp 20.76kV, với ñộ lệch ñiện áp so với 

ñịnh mức là – 5,62%. 

3.5.2.Tính giải pháp Máy ñiều áp tự ñộng. 

 Căn cứ vào các thông số kỹ thuật, hiện trạng ñường dây và 

kết quả tính toán các thông số ñiện áp, công suất trên ñường dây ở 

các chế ñộ làm việc của phụ tải ta chọn vị trí lắp ñặt MĐA, các thông 

số vận hành tại nút lắp MĐA: 

 + Vị trí: Đấu nối sau nút nhánh rẽ ñi TabHinh 2;  

 + Điện áp : 22.02kV 

 + Dòng ñiện: 42.74A 

 Từ thông số chọn máy ñiều áp loại VR-32 của hãng Cooper 

có thông số ñiện áp 22kV±16x0.625%, dòng ñiện ñịnh mức 100A. 

Sử dụng chương trình PSS/ADEPT tính toán ñiều chỉnh ñiện áp sau 

khi lắp ñặt máy ñiều áp tự ñộng ở các chế ñộ của phụ tải. Thống kê 

ñiện áp một số nút tiêu biểu trên ñường dây 471 E156 sau khi lắp 

máy ñiều áp tự ñộng như bảng 3.20. 

Bảng 3.20: Thống kê ñiện áp ñường dây 471 E156  

tại các nút tiêu biểu sau khi lắp MĐA 

Cao ñiểm Thấp ñiểm 
Tên nút  
phụ tải U 

(kV) 
δU 
(%) 

U 
(kV) 

δU 
(%) 

Ghi chú 

TC22kV E156 23.10 5.00 23.10 5.00 Nút nguồn 

N1BDA 22.02 0.09 22.28 1.27 Đầu vào BĐA 

N2BDA 23.17 5.32 23.16 5.27 Đầu ra MĐA 

N1DakChung 22.02 0.09 22.12 0.55 Cuối nguồn 

 Từ kết quả tính toán của chương trình, xem xét chọn nấc vận 

hành của máy ñiều áp theo chế ñộ làm việc của phụ tải:  
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 + Lúc cao ñiểm chọn nấc phân áp ñể ñiều chỉnh ñiện áp phía 

tải của MĐA ở mức + 5.625%Uñm, tương ứng nấc 25. 

 + Lúc thấp ñiểm ñiều chỉnh ở mức + 4.375% Uñm, tương ứng 

nấc 23.  

3.5.3. Nhận xét. 

 Đối với ñường dây 471 E156 hiện nay có công suất phụ tải 

thấp do vậy  việc áp dụng giải pháp MĐA ñể ñiều chỉnh ñiện áp là 

phù hợp. Khi phụ tải tăng cao, dòng ñiện tăng cao, ñộ sụt ñiện áp ở 

cuối ñường dây lớn thì phải tính chọn lại vị trí lắp ñặt MĐA hoặc 

thay thế thông số MĐA cho phù hợp. 

3.6. Kết luận chương 3  

 Lưới ñiện phân phối Quảng Nam ở các huyện khu vực miền 

núi hiện nay do phụ tải phân bố rải rác nằm xa các TBA nguồn, các 

ñường dây cung cấp ñiện có bán kính lớn nên chất lượng ñiện áp 

giảm thấp. Trong chương 3 tác giả dùng chương trình PSS/ADEPT 

ñể tính toán các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng ñiện áp lưới ñiện 

phân phối ở các khu vực không ñảm bảo. 

 Qua kết quả tính toán áp dụng các giải pháp lưới ñiện phân 

phối ở các khu vực như sau: 

 + Đối với các lưới ñiện ở các huyện Tiên Phước, Trà My: Do 

nhận ñiện từ ñường dây 373 E15 có ñấu nối với thủy ñiện Trà Linh 

nên ñiện áp không ổn ñịnh. Khi phụ tải max, thủy ñiện ngừng vận 

hành thì ñiện áp cuối ñường dây giảm xuống, ñiện áp tại các thanh 

cái hạ áp các TBA trung gian giảm thấp hơn Uñm, làm cho ñiện áp 

trên các lưới phân phối 15kV, 22kV sau các TBA trung gian T44, 

T45, T46 có ñộ lệch ñiện áp so với Uñm từ -1.09% ñến - 4.27%.  

 Sau khi áp dụng các giải pháp thì ñiện áp tại các thanh cái 

phía hạ áp các TBA ñược nâng lên cao hơn Uñm, ñộ lệch ñiện áp tại 
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các ñiểm cuối nguồn trên lưới 15kV, 22kV trong khu vực ñược cải 

thiện ñáng kể và có giá trị từ 0.4% ñến 3.5%. 

 + Đối với các lưới ñiện ở khu vực phía Tây Duy Xuyên và 

Nông Sơn: Nhận ñiện từ ñường dây 372 E155 có ñấu nối với thủy 

ñiện Khe Diên khi Khe Diên ngừng vận hành và lúc phụ tải max thì 

tại các ñiểm cuối nguồn có ñộ lệch ñiện áp ở phạm vi từ -2.6% ñến -

3.9%. Sau khi tính toán áp dụng các giải pháp ñã hạn chế sự ảnh 

hưởng chế ñộ vận hành thủy ñiện, chất lượng ñiện áp ñược cải thiện 

và duy trì ổn ñịnh trong phạm vi cho phép. Khi Khe Diên ngừng vận 

hành và lúc phụ tải max ñiện áp cuối nguồn của lưới phân phối 15kV, 

22kV ñược tăng lên, ñộ lệch ñiện áp nằm trong phạm vi từ 0% ñến 

2.2%.  

 + Đối với các lưới ñiện ở các khu vực huyện Hiệp Đức, 

Phước Sơn:  Nhận ñiện từ ñường dây 374 E152 có chiều dài lớn nên 

ñiện áp cuối nguồn giảm thấp. Ở chế ñộ cao ñiểm ñiện áp tại các 

thanh cái 15kV T62 và thanh cái 22kV T64 giảm thấp hơn ñịnh mức 

dẫn ñến ñiện áp tại các thanh cái 0.4kV của các TBA cuối nguồn có 

ñộ lệch ñiện áp nhỏ hơn -5%. Sau khi tính giải pháp tính lắp ñặt tụ bù 

CSPK có ñiều chỉnh, kết hợp tính chọn nấc phân áp tối ưu các MBA, 

ñiện áp cuối nguồn ñã ñược cải thiện ñáng kể. Kết quả ñiện áp tại 

thanh cái 15kV, 22kV của TBA trung gian T62, T64 lúc cao ñiểm 

ñiện áp lớn hơn ñịnh mức và có ñộ lệch ñiện áp ñược duy trì trong 

phạm vi từ 2÷5%. Độ lệch ñiện áp tại ñiểm cuối nguồn ở lưới phân 

phối khu vực nằm trong phạm vi từ 0÷5%.  

 + Đối với lưới ñiện phân phối khu vực huyện Nam Giang:  

Đường dây 471 E156 cung cấp ñiện cho toàn bộ phụ tải huyện Nam 

Giang, ñặc biệt cuối nguồn còn cung cấp ñiện cho huyện ĐắK Chưng 

(Lào) ñiện áp cuối nguồn giảm thấp hơn giá trị ñịnh mức.  Sau khi áp 
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dụng giải pháp MĐA ñiện áp tại các TBA phụ tải nằm cuối ñường 

dây ñược cải thiện và duy trì ổn ñịnh có giá trị lớn hơn ñịnh mức. 

Điện áp tại phụ tải ñược nâng lên 6.17% so với hiện trạng ban ñầu, 

tại phụ tải cuối nguồn ñiện áp luôn ñược giữ ở giá trị ñịnh mức 22 

kV, ñảm bảo ñược yêu cầu cung cấp ñiện cho các phụ tải Cửa khẩu 

Đắc Ốc và huyện Đăk Chưng (Lào). 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Kết luận:  

Hiện nay lưới ñiện phân phối tỉnh Quảng Nam ở các huyện 

khu vực trung du, miền núi chưa ñược ñầu tư xây dựng, một số 

ñường dây 22kV, 35kV có bán kính cấp ñiện quá lớn nên ñiện áp tại 

các nút cuối nguồn bị giảm thấp. Đề tài: “Nghiên cứu ñề xuất giải 

pháp cải thiện chất lượng ñiện áp lưới ñiện phân phối tỉnh Quảng 

Nam” nhằm mục ñích tính toán, lựa chọn các giải pháp ñiều chỉnh 

ñiện áp trên lưới phân phối nhằm nâng cao ñiện áp  vận hành, cải 

thiện chất lượng ñiện áp tại các hộ tiêu thụ ñiện.  

Sau khi nghiên cứu và tính toán, kết quả ñạt ñược của luận 

văn là:  Áp dụng các giải pháp ñiều chỉnh ñiện áp, chất lượng ñiện áp 

của lưới ñiện phân phối Quảng Nam ñược cải thiện ñáng kể, cụ thể: 

+ Sử dụng các giải pháp tính chọn ñầu nấc phân áp MBA và 

lắp tụ bù tự ñộng ñiều chỉnh ñể hạn chế sự ảnh hưởng của các chế ñộ 

vận hành của các thủy ñiện ñến lưới ñiện phân phối các huyện như 

Tiên Phước, Trà My, Duy Xuyên, Nông Sơn. Lắp tụ bù công suất 

kháng tự ñộng ñiều chỉnh ñể ñiện áp khu vực Hiệp Đức, Phước Sơn. 

Kết quả sau khi tính toán áp dụng giải pháp ñã cải thiện ñược chất 

lượng ñiện áp trong khu vực, duy trì ổn ñịnh ñiện áp tại các thanh cái 
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15kV, 22kV lớn hơn giá trị ñịnh mức và ñộ lệch ñiện áp ñược ñảm 

bảo tại các phụ tải cuối nguồn nằm trong phạm vi từ 0% ñến 5% khi 

phụ tải cao ñiểm. 

 + Sử dụng giải pháp lắp ñặt máy ñiều áp tự ñộng trên ñường 

dây 471 E156 ñể ñiều chỉnh ñiện áp cuối nguồn trong mọi chế ñộ 

luôn ổn ñịnh và lớn hơn giá trị ñịnh mức. Sau khi áp dụng giải pháp 

MĐA ñiện áp tại các TBA phụ tải nằm cuối ñường dây ñược cải 

thiện và duy trì ổn ñịnh có giá trị lớn hơn ñịnh mức. Điện áp tại phụ 

tải ñược nâng lên 6.17% so với hiện trạng ban ñầu, tại phụ tải cuối 

nguồn ñiện áp luôn ñược giữ ở giá trị ñịnh mức 22 kV, ñảm bảo ñược 

yêu cầu cung cấp ñiện cho các phụ tải Cửa khẩu Đắc Ốc và huyện 

Đăk Chưng (Lào). 

Ki ến nghị:  

Qua kết quả tính toán của ñề tài luận văn, tác giả kiến nghị có 

thể áp dụng các giải pháp ñể cải thiện chất lượng ñiện áp tại các khu 

vực lưới phân phối Quảng Nam có chất lượng ñiện áp không ñảm 

bảo như: tính chọn nấc phân áp MBA trung gian; ñiều chỉnh ñiện áp 

tại các thanh cái trung áp các TBA 110kV; lắp các tụ bù công suất 

phản kháng cố ñịnh và tự ñộng ñiều chỉnh theo ñiện áp; lắp máy ñiều 

áp tự ñộng trên ñường dây. 

Hướng mở rộng của ñề tài: 

Cần có sự nghiên cứu qui hoạch lưới phân phối các khu vực 

huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam ñể giảm tổn thất ñiện 

năng, nâng cao ñược chất lượng ñiện áp cho các phụ tải.  


