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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài: 

Trong tình hình kinh tế thị trường của ñất nước ñang ngày càng 

phát triển, vấn ñề kinh tế kỹ thuật trong vận hành và thiết kế hệ thống 

ñiện là vô cùng cần thiết. Hiện nay ở nước ta do các nguồn năng 

lượng truyền thống ngày càng cạn kiệt, nhu cầu sử dụng ñiện năng 

ngày càng tăng, biến ñổi khí hậu ngày càng phức tạp không theo một 

quy luật nhất ñịnh làm ảnh hưởng không nhỏ ñến nguồn năng lượng 

tự nhiên. Khiến giá thành năng lượng ngày một tăng.  

Việc áp dụng bài toán OPF trong thời gian qua cũng ñã ñược ñề 

cập ñến rất nhiều nhưng kết quả vận hành hệ thống vẫn còn nhiều bất 

cập chưa ñạt ñược kết quả như nội dung của bài toán ñã nêu. 

Mặc dầu thị trường ñiện cạnh tranh tại Việt Nam ñã ñi vào hoạt 

ñộng nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất ñịnh, chưa thể hiện ñược 

tính hiệu quả trong quá trình sử dụng và tiết kiệm ñiện năng.  

Nhằm tạo môi trường ñầu tư tốt, sự công bằng cho bên mua và 

bán ñiện cũng như lợi ích của người sử dụng ñiện năng, việc xây 

dựng bài toán vận hành tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống ñiện 

có tính ñến giá ñiện cạnh tranh là vấn ñề cấp bách cần ñược quan tâm 

hiện nay. 

2. Mục ñích nghiên cứu: 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

6. Cấu trúc của luận văn.  

- Chương 1. Tổng quan về hệ thống ñiện Việt Nam:  
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- Chương 2. Các vấn ñề trong thị trường ñiện 

- Chương 3. Bài toán phân bố Công suất tối ưu trong hệ 

thống ñiện có tính ñến giá ñiện cạnh tranh 

- Chương 4. Áp dụng Bài toán 

 

      CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM 

1.1. Tổng quan năng lượng thế giới và khu vực.  

1.1.1. Tổng quan năng lượng thế giới. 

1.1.2. Tổng quan về năng lượng ASEAN.  

1.2. Tổng quan về hệ thống ñiện Việt Nam. 

1.2.1. Vai trò quan trọng thiết  yếu của năng lượng ñối với sự 

phát triển  kinh tế, xã hội và phục vụ dân sinh . 

1.2.2.  Nhận ñịnh những cơ hội và thách thức, những vấn ñề 

tồn tại trong việc cung ứng và sử dụng ñiện, ñảm bảo an ninh năng 

lượng Quốc gia: 

1.2.3. Đề xuất các giải pháp giúp cải thiện nguồn, cung cấp ñủ 

ñiện cho phát triển kinh tế xã hội, nâng tính cạnh tranh khi hội 

nhập kinh tế quốc tế: 

-    Phát triển nguồn năng lượng hạt nhân: 

- Tăng cường hợp tác ñầu tư nhà nước-tư nhân (PPP) trong 

lĩnh vực phát triển nguồn ñiện: 

- Nhu cầu vốn: 

- Các hình thức ñầu tư tiềm năng trong ngành ñiện: 

- Các khó khăn gặp phải: 

- Các giải pháp 
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1.3. Kết luận: 

Thông qua các số liệu thống kê về hệ thống năng lượng thế 

giới và khu vực ASEAN nói chung và năng lượng Việt Nam hiện nay 

nói riêng, Theo số liệu mới nhất này, trong năm 2011 tổng nhu cầu 

năng lượng toàn cầu tăng chậm lại chỉ ở mức 3%, trong ñó sản lượng 

than tiêu thụ trên toàn cầu tăng 6,6% trong năm thứ 12 liên tiếp, dầu 

mỏ tăng 1%, sản lượng ñiện giảm 4% do sản lượng ñiện ở các nước 

thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD), câu lạc bộ các 

nước giàu nhất thế giới, giảm tới 9,2%. Sản lượng tiêu thụ khí ñốt tự 

nhiên toàn cầu tăng 2,1% trong năm 2011, mức tăng thấp nhất so với 

mức tăng 7,2% năm 2010. 

Nhu cầu ñiện hiện nay của VN khoảng 13.000 MW, nhưng 

EVN mới cung cấp ñược gần 12.000 MW, thiếu khoảng hơn 1.000 

MW. EVN ñã phải nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 400 MW chủ 

yếu là thủy ñiện nhỏ nhằm giải quyết bức xúc thiếu ñiện trong mùa 

hạn hán, ñể giải quyết tốt các khuyết ñiểm tồn ñọng ñối với hệ thống 

năng lượng hiện nay tại Việt Nam, chúng ta cần quan tâm một số giải 

pháp cụ thể như sau: 

- Cần xây dựng một khung pháp lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế 

và ñiều kiện Việt Nam. Chính phủ cần thành lập một cơ quan ñộc lập 

quản lý các dự án PPP ñể thực hiện cơ chế một cửa, tạo ñiều kiện cho 

các nhà ñầu tư cơ hội nắm bắt thông tin dự án một cách dễ dàng cũng 

như thuận lợi trong việc triển khai thực thi dự án. 

- Xây dựng một cơ chế hỗ trợ ñối với các dự án, tính ñến vai 

trò của nhà nước với tư cách là người bão lãnh và xúc tiến tính khả 

thi. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các nhà ñầu tư tư nhân khi 

tham gia xây dựng hạ tầng cùng Nhà nước. 
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- Đẩy nhanh tiến ñộ xây dựng thị trường ñiện ñể thu hút vốn 

ñầu tư từ mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia hoạt 

ñộng ñiện lực. 

- Cần xây dựng một cơ chế giá ñiện minh bạch, ñủ hấp dẫn nhà 

ñầu tư. Chính vì giá ñiện hiện nay còn bộc lộ những yếu tố bất cập 

nên không thu hút nhà ñầu tư. Thêm vào ñó, việc bù chéo giữa giá 

ñiện sản xuất sang giá ñiện sinh hoạt vẫn duy trì ñang làm giảm sức 

cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Việc giá ñiện không phản ánh 

ñúng chi phí cũng không khuyến khích sử dụng ñiện tiết kiệm.  

 

CHƯƠNG 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ  

TRONG TH Ị TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH 

2.1. Giới thi ệu: 

2.1.1. Mô hình thị trường ñiện tập trung (Mandatory Gross 

Pool): 

2.1.2. Mô hình hợp ñồng song phương: 

2.2. Giá ñiện truy ền tải 

2.3. Giá ñiện khi xảy ra tắc nghẽn lưới ñiện truyền tải: 

2.3.1 Một vài phương pháp tính chi phí tắc nghẽn: 

2.3.2 Các quyền lợi truyền tải: 

2.4. Quản lý sự tắc nghẽn mạch. 

2.4.1 Phương pháp giải quyết: 

Sau quá trình phân tích ngẫu nhiên, Trung tâm ñiều phối sẽ kiểm 

tra kế hoạch vận hành với các tắc nghẽn phân vùng và tắc nghẽn liên 

vùng, cố gắng giảm thiểu các chi phí tắc nghẽn bằng cách cố gắng di 

chuyển giá trị cân bằng trong kế hoạch của SC. Trong quá trình này, 

sự ñiều chỉnh các giá thầu (gia tăng hay suy giảm) thể hiện các thông 
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tin kinh tế mà Trung tâm ñiều phối ñộc lập sẽ dựa trên nó ñể giải 

quyết các tắc nghẽn. Khi sự tắc nghẽn liên kết thường xuyên hơn hơn 

sự tắc nghẽn nội bộ với các hiệu ứng mở rộng hệ thống, Trung tâm 

ñiều phối ñộc lập trước tiên sẽ phải giải quyết các tắc nghẽn ở liên 

vùng. Thay vì ñiều chỉnh kế hoạch vận hành, Trung tâm ñiều phối 

ñộc lập sẽ thay ñổi trực tiếp trên nguồn phát và tải nối ở hai ñầu của 

ñường dây bị tắc nghẽn, và sau ñó là một loạt các công tác ñiều chỉnh 

của các thiết bị hỗ trợ. 

Sau khi các tắc nghẽn trên vùng nội bộ ñã ñược giải quyết, 

Trung tâm ñiều phối ñộc lập sẽ tiếp tục dời ñến sự tắc nghẽn vùng 

liên kết. 

2.4.2 Hình thức bài toán tắc nghẽn trong vùng nội bộ: 

2.4.3 Hình thức bài toán tắc nghẽn trong vùng liên kết: 

2.5. Đấu thầu thị trường ñiện vào ngày tiếp theo. 

2.6. Yếu tố “mềm dẻo” của nhu cầu trong giá ñiện: 

2.6.1 Thị trường ñiện và giá ñiện: 

2.6.1.1. Mục ñích của thị trường ñiện là ñưa ra giá ñiện hợp 

lý và cốt lõi vấn ñề này là cân bằng giữa hai bên: phía cung cấp và 

phía có nhu cầu. 

2.6.1.2. Việc ñịnh giá có trình tự như sau: 

 2.6.1.3. Giá thị trường ñược xác ñịnh bởi một số quan ñiểm 

thiết kế mấu chốt có liên quan ñến cả giá ñiện lẫn phản ứng của 

khách hàng. 

2.6.2. Độ mềm dẻo của nhu cầu ñiện: 

2.7. Kết luận. 

Trong phần này chúng ta tìm hiểu về một số vấn ñề gặp phải 

trong thị trường ñiện cạnh tranh, 2 mô hình thường ñược xem xét ñể 

áp dụng là mô hình PoolCo, mô hình hợp ñồng song phương. Ngoài 
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ra chương này cũng ñưa ra loại hợp ñồng về giá ñiện truyền tải là hợp 

ñồng  theo hướng truyền công suất. Trong mạng ñiện thường xảy ra 

tắt nghẽn mạch, do ñó chi phí tắt nghẽn cũng ñã ñược tìm hiểu và ví 

dụ cụ thể về tính chi phí tắt nghẽn nội vùng, liên vùng. Tác giả ñã tìm 

hiểu và ñề cập ñến yếu tố mềm dẻo của giá ñiện từ ñó rút ra một vài 

quan ñiểm thiết kế của giá ñiện thị trường. 

Hiện nay, thị trường ñiện Cạnh tranh tại Việt Nam mặc dù ñạt 

ñược mục tiêu ñề ra là thu hút ñược ñông ñảo các nhà máy phát ñiện 

tham gia cạnh tranh chào giá nhưng sau hơn một tháng vận hành, thị 

trường phát ñiện cạnh tranh ñã bộc lộ một số vướng mắc cần sớm giải 

quyết ñể ñảm bảo minh bạch cũng như nâng cao tính cạnh tranh. 

 

CHƯƠNG 3: 

BÀI TOÁN PHÂN B Ố CÔNG SUẤT TỐI ƯU TRONG HỆ 

THỐNG ĐIỆN CÓ TÍNH ĐẾN GIÁ ĐIỆN CẠNH TRANH 

3.1. Giới thi ệu: 

Trước khi bắt ñầu một OPF, việc xem xét những mục tiêu mà 

một OPF phải thực hiện là ñiều vô cùng cần thiết. Mục tiêu chính yếu 

của một giải thuật OPF là nhằm mục tiêu tối thiểu các chi phí nhằm 

ñáp ứng nhu cầu tải của một hệ thống công suất trong khi vẫn ñáp 

ứng ñiều kiện an ninh của hệ thống ñiện. Các chi phí liên quan ñến hệ 

thống công suất có thể tùy thuộc vào mỗi tình huống  riêng, nhưng 

nói chung chúng sẽ ñược tính vào trong chi phí của máy phát ñiện 

(MW) ở mỗi máy phát. Từ quan ñiểm này của một OPF, công việc 

ñạt ñược an ninh của hệ thống ñòi hỏi ta phải luôn luôn giữ mỗi một 

thiết bị trong phạm vi hoạt ñộng mong muốn ở trạng thái ổn ñịnh. Đạt 

ñược ñiều này ñòi hỏi công suất ñầu ra tối thiểu và tối ña của các máy 
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phát, phân bố MVA tối ña trên dây truyền tải và máy phát cũng như 

là ñối với ñiện áp thanh cái trong phạm vi hoạt ñộng cho phép.  

Trong hệ thống ñiện, phân bố công suất tối ưu giữa các nhà máy 

có nhiều phương pháp áp dụng ñể giải quyết các bài toán. Tuy nhiên 

em chỉ xin giới thiệu phương pháp thường ñược áp dụng là phương 

pháp Lagrange. 

3.1.1 Bài toán Lagrange: 

3.1.2. Phân bố công suất tối ưu giữa các nhà máy nhiệt ñiện: 

Sau khi tính toán ta xác ñịnh ñược: 1 2 ... nε ε ε= = =        (3.11) 

3.1.3 Phân bố công suất tối ưu giữa nhiệt ñiện và thủy ñiện: 

Sau khi tính toán ta xác ñịnh ñược : 

 1 1 ... n nq qε λ λ= = =                       (3.29) 

3.2. Cơ sở lý luận và phương thức áp dụng: 

3.2.1. Giới thiệu: 

3.2.2. Những kí hiệu: 

x = các biến trạng thái và các ñiều khiển khác (nấc ñiều chỉnh). 

s = 
TT T

p qs s   = vector cung cấp. 

d = 
TT T

p qd d   = vector yêu cầu. 

TT T

p qs s s =
  

$ $ $ = vector cung cấp bao gồm vector zero khi không có 

nguồn cung cấp tồn tại. 

$ $ $
TT T

p qd d d =
  

= vector yêu cầu bao gồm vector zero khi không có tải 

tồn tại. 
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( ) ( , ) ( , )p q k p qC s C s s C s s= = =∑ chi phí của nhà cung cấp. 

( ) ( , ) ( , )p q k p qB d B d d B d d= = =∑ lợi nhuận của hộ tiêu thụ. 

� $
( , , )

( )
( , , ) ( , , )

( )
( )

p p p

q q q

h x s d
h x s d

h x s d h x s d
h x

h x

 
 − +  = = =   
    

 

$

các ràng buộc cân 

bằng. 

� �( , , ) ( ) pp p p ph x s d h x s d= − + =$ ñẳng thức phân bố công suất thực. 

Xem phụ lục ñể biết thêm chi tiết. 

� �( , , ) ( ) qq q q qh x s d h x s d= − + =$ ñẳng thức phân bố công suất phản 

kháng. Xem phụ lục ñể biết thêm chi tiết. 

min

ax

min

ax

( , , )

( )

m

m

s s

s s

d dg x s d

d d

g x

− 
 − 
 −= =
 − 
 
 

các ràng buộc bất cân bằng. 

( , )qf d p = ñẳng thức thêm vào dành cho phía khách hàng. 

�, ,L L L = các hàm Lagrange 

TT T T
h g fλ λ λ λ = =  vector nhân tử lagrange 

$ $ $

TTT T T T T
h h hh hp hp

λ λ λ λ λ λ  = = =   
vector nhân tử lagrange của 

các ñẳng thức phân bố công suất và các ràng buộc cân bằng khác. 
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min max min max

T
T T T T T

h gs gs gd gd q
λ λ λ λ λ λ = =   vector nhân tử 

lagrange của các ràng buộc bất cân bằng. 

$
�

$
�

$
�

TT T

hs hsp hsq
λ λ λ = =  

 vector nhân tử lagrange rút gọn chỉ bao 

gồm các giá trị ñầu vào của ñẳng thức phân bố công suất có tính công 

suất cung cấp thực hoặc phản kháng. 

$
�

$
�

$
�

TT T

hd hdp hdq
λ λ λ = =  

 vector nhân tử lagrange rút gọn chỉ bao 

gồm các giá trị ñầu vào của ñẳng thức phân bố công suất có tính công 

suất yêu cầu thực hoặc phản kháng. 
TT T

f fp fqλ λ λ = =  vector nhân tử lagrange của các ràng buộc thêm 

vào. 
T TT T T T T T

s s s sq dp sqp p p p p p p   = = =   M M vector giá của các biến 

nhà cung cấp và khách hàng (bao gồm giá công suất thực và phản 

kháng) 

( )D • = là ngược của 
( )B

d

∂ •
∂

, ở mức tối ưu, ñây là hàm yêu cầu của 

khách hàng. 

( )S • = là ngược của 
( )C

s

∂ •
∂

, ở mức tối ưu, ñây là hàm cung cấp của 

nhà cung cấp. 

3.2.3. Công thức OPF tiêu chuẩn truyền thống: 

3.2.4. Tối ña hóa lợi nhuận: 

3.2.5 Phương pháp tiếp cận chỉnh sửa: 
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Trong khi tiếp cận ñể quyết ñịnh tối ña hóa lợi nhuận trong mục 

3.2.4 có thể ñược thực hiện, phương pháp này ñòi hỏi phải thêm vào 

các biến và argument của các biến ñiều khiển. Để ñạt ñược ñiều này, 

ta xem xét giải quyết các chương trình phi tuyến ñược tham số hóa 

bởi dp  

, ,
max ( )

x s d

C s−  

 
� $( )

( , , ) 0
( )

h x s d
h x s d

h x

 − +
= = 
  

$
 

      

min

ax

min

ax

( , , ) 0

( )

m

m

s s

s s

d dg x s d

d d

g x

− 
 − 
 −= ≤
 − 
 
    (3.36)

 

( , ) ( ) 0d df d p d D p= − =  

Trong ñó hàm ( )D • là hàm ngược của 
( )B

d

∂ •
∂

. Theo cách khác, 

( )( )
0,d

d d

B D p
p p

d

∂
− = ∀

∂
 

Sử dụng ñịnh nghĩa ( )D • là hàm ngược của 
( )B

d

∂ •
∂

, ( ) 0dd D p− =  

làm rõ là 
( )

0f

B d

d
λ

∂
− =

∂
. Do ñó các ñiều kiện cần thiết có thể ñược 

viết như dưới ñây: 
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( , , ) ( , , )

0T T
h g

h x s d g x s d

x x
λ λ∂ ∂+ =

∂ ∂
 

$
�

min max

( )
0gs gshs

C s

s
λ λ λ∂− − − + =

∂   

                     (3.40) 

( )
$
�

min max 0gd gdhd

B d

d
λ λ λ

∂
+ − + =

∂
 

( , , ) 0h x s d =
 

( , , ) 0; 0T
g gg x s dλ λ= ≥  

Đây là các ñiều kiện cần thiết như trong các ñẳng thức (3.35) mà 

kết quả trong việc tối ña hóa lợi nhuận. Do ñó, chương trình phi tuyến 

của các ñẳng thức này (3.36) mang lại cùng một giải pháp là tối ña 

hóa lợi nhuận. 

Xem xét kết hợp ñẳng thức thứ 3 và thứ 5 (3.39) ñể tạo thành: 

 $
�

min max( ) 0gd gdhd
d D λ λ λ− − + − =

   (3.41)
 

Bây giờ thay thế ñẳng thức (3.41) lại vào ñẳng thức (3.39). Điều 

này tạo kết quả trong các ñiều kiện cần thiết sau: 

$
�

$
�

min max

min max

( , , ( ))

0
( , , ( ))

gd gdT hd
h

gd gdT hd
g

h x s D

x

g x s D

x

λ λ λ
λ

λ λ λ
λ

 ∂ − + −
 

∂  =
 ∂ − + −
 + ∂ 

 

$
�

min max

( )
0gs gshs

C s

s
λ λ λ∂− − − + =

∂
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$
�

min max( , , ( ))gd gdhd
h x s D λ λ λ− + −

 
         (3.41)

 

$
�

min max( , , ( )) 0T
g gd gdhd

g x s Dλ λ λ λ− + − =  

0gλ ≥  

Bây giờ so sánh ñẳng thức (3.41) và ñẳng thức (3.30) là các ñiều 

kiện cần thiết ñể tối ưu cho công thức OPF tiêu chuẩn nhằm tối thiểu 

hóa các chi phí phát. Chúng cùng các ñẳng thức với ñẳng thức truyền 

thống $
�

min max( ) 0gd gdhd
d D λ λ λ− − + − =  ép buộc cho sau ñiều chỉnh. 

Do ñó, nhằm ñưa tối ña hóa lợi nhuận vào ñẳng thức OPF ñang 

tồn tại ñể tối thiểu hóa các chi phí máy phát, chỉ một ñiều duy nhất 

thực hiện là thêm ñẳng thức $
�

min max( ) 0gd gdhd
d D λ λ λ− − + − =  vào 

các ñiều kiện cần ñể cho phép yêu cầu của khách hàng thay ñổi. 

3.2.6 Hàm yêu cầu của khách hàng: 

Yêu cầu của khách hàng trong phần phát triển của chúng ta là 

một hàm giá trả lại tại các nút: ( )p p pd D P= .  Hàm yêu cầu này là 

hàm ngược của 
( )

p

B

d

∂ •
∂

. 

Bằng cách lấy hàm ngược của các hàm thì hàm yêu cầu của 

khách hàng sẽ ñược thể hiện 

( )p pD P = là hàm ngược của 
( )p

p

B d

d

∂

∂
 

Hàm yêu cầu của khách hàng này là hàm phải ñược thay thế như 

là ñẳng thức sau sự thật truyền thống trong OPF truyền thống ñể tạo 

ra nguồn lợi nhuận tối ña. Đối với các ví dụ thể hiện trong các ghi 
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chú thì hàm yêu cầu của khách hàng ñối với mỗi tải sẽ ñược giả ñịnh 

là một ñường thẳng. Điểm as as( , )b e b ep d  và ñộ dốc asb em  sẽ chỉ ra 

ñường thẳng này. Do ñó, hàm yêu cầu của khách hàng sẽ là:                  

as( ) ( )p p price price pb e price pD P d M P M P= + −
   

           (3.42)
 

Trong ñó 
priceM là một ma trận ñường chéo với giá trị ñầu vào 

là 
pricem .  

3.2.7. Thực hiện ñưa vào hàm OPF: 

Đẳng thức (3.41) sẽ ñược nhắc lại ở ñây ñể tìm hiểu sâu hơn 

cách lựa chọn của các hàm yêu cầu tuyến tính của khách hàng sẽ ảnh 

hưởng ñến kết quả của các ñẳng thức này. 

  

$
�

$
�

min max

min max

( , , ( ))

0
( , , ( ))

gd gdT hd
h

gd gdT hd
g

h x s D

x

g x s D

x

λ λ λ
λ

λ λ λ
λ

 ∂ − + −
 

∂  =
 ∂ − + −
 + ∂ 

 

  $
�

min max

( )
0gs gshs

C s

s
λ λ λ∂− − − + =

∂
 

  $
�

min max( , , ( ))gd gdhd
h x s D λ λ λ− + −

          (3.44)
 

  $
�

min max( , , ( )) 0T
g gd gdhd

g x s Dλ λ λ λ− + − =  

    0gλ ≥
 

Chú ý ñầu tiên là sau khi thực hiện ñạo hàm của h và g với trọng 

số là x, ta  không thấy sự phụ thuộc trên s hoặc d (cũng như s và d 

không phải là các hàm số của x, mà ñã ñược giả ñịnh thông thường). 

Do ñó, sự chọn lựa của hàm yêu cầu khách hàng sẽ không có ảnh 
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hưởng ñến ñẳng thức ñầu tiên. Sự ảnh hưởng duy nhất là các ñẳng 

thức thứ 3 và thứ 4. Hàm yêu cầu của khách hàng sẽ chỉ thay ñổi hàm 

yêu cầu từ một hằng số thành một biến phụ thuộc trên các nhân tử 

Lagrange $
�

hd
λ ,

mingdλ ,
maxgdλ . Việc này sẽ không cản trở giải thuật 

OPF vì nó sẽ chỉ yêu cầu một ñánh giá hàm ñơn giản mà thôi. 

Trong khi sử dụng phương pháp Newton ñể giải quyết các ñẳng 

thức phi tuyến này, ñạo hàm của các ñẳng thức phải ñược quyết ñịnh 

ñể tính toán một ma trận Hessian[5]. Để ñánh giá hàm yêu cầu của 

khách hàng sẽ ảnh hưởng thế nào ñến các ñẳng thức này bằng cách 

lấy ñạo hàm của ñẳng thức thứ 3 và thứ 4 với trọng số là 

$
�

hd
λ ,

mingdλ và 
maxgdλ . 

3.3. Bài toán minh họa: 

Xét mạng ñiện gồm 3 nút trong ñó có 2 nút nguồn và 1 nút tải 

ñược bố trí như hình 3.1. Cho hàm chi phí máy phát tại 2 nguồn A ,B 

và ma trận tổng dẫn có dạng như sau: 
20.002 2.2 22A A AC P P= + +  

20.0035 2 20B B BC P P= + +  

PT giá: ( )300 1 2 2,75 _taiP gia dien = + −   

_
tai

chiphimayphat
gia dien

P
= ∑

   
           Hình 3.1: Mạch ñiện 3 nút 
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 Bảng 3.1: Thông số ñường dây  

 
Kết quả: 
Phân bố công suất tối ưu truyền thống, ta ñạt ñược kết quả như sau: 

P1 = 169,59 MW;  P2 = 140,72 MW 

Gia_dien = 2.746$/MWh  

Khi ñưa tải phụ thuộc giá vào phân bố công suất tối ưu truyền thống: 

P1 = 194,07 MW;  P2 = 155,44 MW 

Công suất tải tổng là: Ptt = 336,853 MW 

  Gia_dien = 2.688$/MWh 

Kết quả bài toán cho thấy có sự liên quan chặt chẽ hơn giữa giá ñiện 

và công suất phát, tức có sự tương quan giữa ñiện lực và khách hàng. 

3.4. Kết luận.  

Bài toán thể hiện mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của ñiện 

 lực và khách hàng trong một thị trường ñiện ñộng. Bài toán này cơ 

bản giải quyết ñược vấn ñề về giá trong thời gian thực. Bài toán phân 

bố tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống ñiện khi xét ñến giá ñiện 

cạnh tranh thì giá trị công suất tại các nhà máy ñiện sẽ khác nhau ñối 

với giá trị công suất khi không xét ñến yếu tố giá ñiện cạnh tranh, 

ñồng thời vấn ñề tối ưu ñược thể hiện thông qua giá cạnh tranh trong 

hai trường hợp nêu trên. Qua ví dụ ñối với hệ thống  gồm 3 nút gồm 2 

Từ Đến R X 

1 2 0.02 0.1 

1 3 0.04 0.15 

2 3 0.07 0.25 
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nguồn phát và một phụ tải tiêu thụ ta thấy rằng khi giá biên giảm từ 

2.746$/MWh xuống 2.688$/MWh thì nhu cầu phụ tải sẽ tăng từ 

300MW lên 336,853MW vì vậy hệ thống phải huy ñộng thêm công 

suất dự trữ từ các nguồn, lúc này nguồn phát ñược huy ñộng với công 

suất cao hơn ñể ñáp ứng ñược yêu cầu của phụ tải. Bài toán thể hiện 

ñược hàm yêu cầu khách hàng là hàm ngược của hàm chi phí nhiên 

liệu của nguồn phát, ñồng thời xác ñịnh ñược giá trị tối ưu trào lưu 

công suất trong hệ thống ñiện khi xét ñến giá ñiện cạnh tranh chính là 

ñiểm giao nhau giữa hàm suất tiêu hao nhiên liệu với hàm yêu cầu 

của khách hàng. Điều này thể hiện ñược yêu cầu thực tế của khách 

hàng cũng như mong muốn của nhà cung cấp khi ñược huy ñộng 

nguồn phát.                                       

 

CHƯƠNG 4 

ÁP DỤNG TÍNH TOÁN 

4.1. Bài toán. 

Xét bài toán hình 4.1 thể hiện một hệ thống 6 thanh cái ñơn sẽ 

ñược tối ưu nhằm tối thiểu hoá các chi phí nhiên liệu với những thống 

số ñầu vào như sau: 

Bảng 4.1: Thông số thanh cái 

Thanh cái Tải [MW] T ải [MVAR] 

Công suất 
phát tối 

thiểu 
[MW] 

Công suất 
phát 
tối ña 

[MVAR] 
1 100 20 50 250 
2 100 20 50 250 
3 100 20 50 250 
4 100 20 50 250 
5 100 50 0 0 
6 100 10 0 0 
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Bảng 4.2: Thông số ñường dây 

Bus Bus Mạch 
Điện 
tr ở 

[p.u] 

Điện 
kháng 
[p.u] 

Điện 
dung 
[p.u] 

Công 
suất giới 

hạn 
[MVA] 

1 2 1 0.04 0.08 0.02 100 

1 5 1 0.04 0.08 0.02 100 

2 4 1 0.04 0.08 0.02 100 

3 5 1 0.04 0.08 0.02 100 

3 6 1 0.04 0.08 0.02 100 

4 5 1 0.04 0.08 0.02 50 

4 6 1 0.04 0.08 0.02 100 

 

Bảng 4.3: Thông số kinh tế 

Máy phát 
$

a
hr
 
  

 
$

W
b

M hr
 
  

 
2

$

W
c

M hr
 
  

 

1 105 12.0 0.0120 

2 96 9.6 0.0096 

3 105 13.0 0.0130 

4 94 9.4 0.0094 
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Hình 4.1: Hệ thống 6 thanh cái có chi phí nhiên liệu tối thiểu 

 

 

 
Hình 4.2: Hệ thống 6 thanh cái tối ña hoá lợi nhuận 



  
21 

   
4.2. Kết quả thu ñược: 

Trong hình 4.2, tất cả giá ñiện thực ñều rớt xuống dưới 

20$/MWh sẽ khiến  tải hội tụ nhiều hơn ñến giá trị dpbase cơ bản của 

chúng. Và chúng ta thấy rằng trong khi ở hình 4.1, tải ở mỗi thanh cái 

là 100MW thì trong hình 4.2 các tải sẽ  bị thay ñổi với các tải nhỏ 

hơn ở các thanh cái với các chi phí biên lớn hơn. Đối với trường hợp 

này thì những sự thay ñổi là tương ñối nhỏ không ñáng kể nhưng bây 

giờ chúng ta thử xét xem hệ thống sẽ chuyển biến như thế nào khi hệ 

thống bắt ñầu dịch chuyển về phía giới hạn của ñường dây truyền tải. 

Hiện tại công suất truyền tải 66MVA sẽ chảy trên ñường dây từ thanh 

cái số 4 ñến thanh cái số 5. Nếu giới hạn công suất này giảm xuống 

giá trị còn 40MWA thì lúc ñó chúng ta lại mong chờ rằng chi phí 

biên ở thanh cái số 5 sẽ có khuynh hướng tăng lên. Lúc ñó người tiêu 

thụ ñiện sẽ tự nhiên giảm nhu cầu sử dụng ñiện. Điều này, một cách 

chính xác sẽ xảy ra như trong ở hình 4.3 thể hiện. Giá diện gia tăng ở 

thanh cái số 5 sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ công suất ở chính thanh cái 

số 5 giảm từ 130MW xuống 102MW. 

Chúng ta cũng thấy rằng giá giảm ở thanh cái số 4 cũng khiến 

nhu cầu công suất ở thanh cái 4 sẽ gia tăng từ 140MW lên 163MW. 

Giá ñiện giảm ở thanh cái số 4 bởi vì ñường dây ñạt ñến một giới hạn 

nào ñó (thông thường là giới hạn công suất) mà chúng ta ñã ñặt trước. 

Điều này sẽ tạo ra ở ñó một giá trị thặng dư của công suất với giá 

ñiện khá rẻ ngay chính tại thanh cái số 4 này. 
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Hình 4.3: Giới hạn ñường dây giảm xuống 40MWA 

 

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một khía cạnh khác mà ở ñó chi phí 

nhiên liệu gia tăng trong toàn bộ hệ thống công suất, giới hạn ñường 

dây sẽ lại gia tăng lên tới 100MW nhưng ñồng thời chi phí nhiên liệu 

của toàn bộ hệ thống lại cũng gia tăng 50%. Điều này sẽ làm chi phí 

giới hạn của máy phát sẽ tăng lên do ñó sẽ làm tăng các chi phí giới 

hạn của các máy phát sẽ tăng lên do ñó sẽ làm tăng các chi phí giới 

hạn của toàn hệ thống. Các kết quả của sự mô phỏng này ñược thể 

hiện trong hình 4.4. 
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                        Hình 4.4: Chi phí nhiên liệu tăng ñến 50% 

4.3. Kết luận:  

Phân bố công suất tối ưu trong hệ thống ñiện ñược thực hiện 

theo nhu cầu của tải tiêu thụ. Trong khi chính các tải ñó lại phụ thuộc 

vào các hàm giá ñiện của chính các tải ñó. Do ñó khi giải bài toán này 

sẽ có sự liên quan chặt chẽ giữa giá ñiện (tải) và công suất phát. 

Chính giá ñiện ñã tác ñộng làm thay ñổi các ñiều kiện của thị trường, 

giá ñiện tăng khi nhu cầu tăng và giá ñiện giảm khi nhu cầu giảm. Và 

cũng vì thế nó là phương tiện rất lý tưởng ñể khuyến khích khách 

hàng sử dụng ñiện tham gia vào thị trường ñiện, như bài toán 6 nút 

nêu ở trên, nếu giới hạn công suất từ nút 4 sang nút 5 giảm xuống giá 

trị còn 40MWA thì lúc ñó chúng ta lại mong chờ rằng chi phí biên ở 

thanh cái số 5 sẽ có khuynh hướng tăng lên, lúc ñó người tiêu thụ 
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ñiện sẽ tự nhiên giảm nhu cầu sử dụng ñiện, ñiều này một cách chính 

xác sẽ xảy ra như kết quả ở hình 4.3 thể hiện, giá ñiện gia tăng ở 

thanh cái số 5 sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ công suất ở chính thanh cái 

số 5 giảm từ 130MW xuống 102MW và chúng ta cũng thấy rằng giá 

giảm ở thanh cái số 4 cũng khiến nhu cầu công suất ở thanh cái 4 sẽ 

gia tăng từ 140MW lên 163MW.  

Bài toán ñã thể hiện rằng, phương pháp phân bố tối ưu trào lưu 

công suất trong HTĐ có tính ñến giá trị ñiện cạnh tranh là một trong 

các phương pháp giải quyết khá tốt hiện tượng nghẽn mạch của hệ 

thống ñiện và cả về chi phí biên của các thanh cái trong hệ           

thống ñiện. 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ. 
 

Trong tình hình kinh tế thị trường của ñất nước ñang ngày càng 

phát triển, vấn ñề kinh tế kỹ thuật trong vận hành và thiết kế hệ thống 

ñiện là vô cùng cần thiết, hiện nay ở nước ta do các nguồn năng 

lượng truyền thống ngày càng cạn kiệt, nhu cầu sử dụng ñiện năng 

ngày càng tăng, tình trạng thiếu ñiện kéo dài trong những năm gần 

ñây, phần lớn là do EVN không có khả năng huy ñộng vốn ñầu tư tất 

cả các công trình ñiện theo quy hoạch, giá ñiện thấy không khuyến 

khích tiết kiệm ñiện và sử dụng ñiện hiệu quả, khó khăn trong việc 

ñàm phán ký kết các hợp ñồng mua bán ñiện làm cho việc ñầu tư vào 

ngành ñiện kém hấp dẫn, giá ñiện ñược thiết lập trong hệ thống ñiện 

hiện nay không thông qua cơ chế cạnh tranh, chưa tách bạch ñược chi 

phí các khâu, khó thuyết phục ñược xã hội về tính minh bạch và tiết 

kiệm chi phí. Vì vậy cần phải có những giải pháp chiến lược cho ñảm 

bảo an ninh cung cấp ñiện, thu hút ñược ñầu tư  vào ngành ñiện, ñặc 

biệt là khâu phát ñiện và giá ñiện ñược thiết lập thông qua cạnh tranh 
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nhằm ñáp ứng ñủ ñiện cho sự phát triển kinh tế và xã hội, ñảm bảo lợi 

ích của khách hàng và nhà ñầu tư, khuyến khích các ñơn vị nâng cao 

hiệu quả hoạt ñộng. 

Vì vậy bài toán phân bố tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống 

ñiện có tính ñến giá ñiện cạnh tranh là vấn ñề cần ñược quan tâm. 

Trong luận văn tác giả thể hiện cách mà chúng ta có thể thực hiện các 

ñiều chỉnh ñơn giản ñối với một giải thuật OPF ñang tồn tại nhằm tối 

thiểu các chi phí máy phát ñể giải quyết vấn ñề tối ña hoá mục tiêu 

lợi  nhuận của OPF. Sự chỉnh sửa này ñơn giản và trực giác, nó dẫn 

ñến khả năng mô phỏng một thị trường ñiện thực bằng cách yêu cầu 

những người tham gia thị trường ñiện (khách hàng) có thể ñệ trình 

các ñường cong tải nhu cầu phụ thuộc giá. Từ công thức OPF truyền 

thống ñang tồn tại của chính bài toán sẵn có, chúng ta thêm hàm yêu 

cầu của khách hàng vào trong giải thuật OPF này chính là tối ña hoá 

lợi nhuận của toàn hệ thống. Điểm nổi bật nhất của toàn bộ luận văn 

chính là ñưa hàm nhu cầu của khách hàng dùng ñiện vào hàm OPF và 

từ ñó giải quyết khá tốt vấn ñề nghẽn mạch của hệ thống ñiện.   

 Tuy nhiên trong nội dung luận văn chỉ thể hiện việc tính toán 

cho hệ thống ñiện gồm 6 nút. Với những kết quả ñạt ñược, ñể áp 

dụng cho toàn bộ hệ thống ñiện Việt Nam ta có thể phát triển từ bài 

toán này và có sự tính toán cụ thể và chi tiết hơn.  

Bên cạnh ñó còn có một số hạn chế như trong quá trình phát 

triển của luận văn, chúng ta có tính ñến cả việc cung cấp và tiêu thụ 

công suất tác dụng và công suất phản kháng nhưng bài toán mô 

phỏng chỉ tập trung vào thị trường ñiện công suất tác dụng. Thật ra 

trong khi thị trường ñiện giá thực của công suất tác dụng ñã ñạt ñược 

thành tựu có thể áp dụng ñược ñể tạo ra một thị trường công suất thực 

sự thì tương lai của một thị trường ñiện công suất phản kháng lại vẫn 
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còn ñang khá mờ mịt. Chính phần ñầu tư vốn khá lớn trong giá công 

suất phản kháng cũng như sự tự nhiên dễ thay ñổi của giá ñiện thực 

công suất phản kháng ñã làm cho việc tạo ra một thị trường ñiện như 

vậy là khá khó khăn. 

Do ñiều kiện an toàn và tối ưu vận hành lưới ñiện ñôi khi ñòi hỏi 

chúng ta phải ñưa tất cả các ràng buộc của bài toán vào trong một hệ 

thống. Tuy nhiên, nếu ñưa ñầy ñủ tất cả các ñiều kiện này vào sẽ gây 

phức tạp và giảm tốc ñộ hội tụ của chính hệ thống. Nhưng ñây lại là 

vấn ñề then chốt trong việc ñưa ra quyết ñịnh tối ưu của thị trường 

ñiện. Do ñó, việc lược bớt các ñiều kiện không thật cần thiết và tìm 

cách nâng cao tốc ñộ hội tụ của chương trình cũng là rất cần thiết và 

là một nghệ thuật trong việc mô phỏng vận hành của hệ thống ñiện 

trong thực tế. 

Nếu bài toán lớn có nhiều nút dẫn ñến nhiều hàm ñiều kiện và hệ 

phương trình lớn sẽ tương ñối khó hội tụ vì ma trận Hessian tương 

ñối lớn và gần bằng không (ma trận có phần bên dưới hầu như toàn 

số không). Để giải ra kết quả có khi mất khá nhiều thời gian và ñồng 

thời kết quả khó chính xác với thị trường ñiện lý tưởng thời gian 

thực. 


