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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Ngày nay, cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện ñại hóa 

ñất nước ñể thực hiện các mục tiêu lớn của dân tộc thì ngành ñiện 

phải ñi trước một bước. Cùng với ñó, hệ thống ñiện Việt Nam cũng 

liên tục phát triển và mở rộng  nhằm ñáp ứng nhu cầu tiêu thụ ñiện 

ngày càng gia tăng. Năm 1994, ñường dây 500 kV ñược ñưa vào vận 

hành liên kết hệ thống ñiện ba miền Bắc - Trung - Nam của nước ta 

thành hệ thống ñiện hợp nhất Việt Nam. 

Hiện nay, hệ thống ñiện phát triển rộng lớn trên phạm vi toàn 

quốc, hình thành nên nhiều mạch vòng trên lưới truyền tải như mạch 

vòng Phú Mỹ - Nhà Bè - Ô Môn - Phú Lâm - Tân Định - Sông Mây...  

Ngoài ra, các nhà máy thủy ñiện lớn phân bố ở các miền có 

sự chênh lệch khá lớn về khả năng phát ñiện, giữa mùa khô với mùa 

mưa, giữa năm nhiều nước và năm ít nước, có sự lệch pha về mùa 

giữa các miền nên biểu ñồ phát công suất của các nhà máy ñiện của 

các khu vực khác nhau. Thêm vào ñó, biểu ñồ phụ tải giữa các khu 

vực cũng rất khác nhau ngay cả trong 1 ngày. Đặc biệt, những năm 

gần ñây do chịu ảnh hưởng của ñiều kiện khí hậu, nước ta ñã phải trải 

qua những ñợt giá rét và nắng nóng liên tục khiến phụ tải hệ thống 

ñiện tăng cao trên phạm vi rộng. Do ñó, trào lưu công suất trong hệ 

thống thường xuyên thay ñổi, chiều công suất và công suất truyền tải 

trên các ñường dây liên kết cũng liên tục thay ñổi. Vì thế nên thông 

số chế ñộ hệ thống cũng thay ñổi theo làm cho ñiện áp rơi vào ngoài 

vùng cho phép. Ngoài ra, dòng công suất thay ñổi làm một số ñường 

dây bị quá tải nhưng số khác lại non tải. Để khắc phục tình trạng ñó, 

thì phải tiến hành thay thế ñường dây. Tuy nhiên, việc này khó thực 
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hiện vì chi phí ñầu tư tăng cao, mặt khác việc giải quyết hành lang 

tuyến rất khó khăn. 

Vì vậy, người ta sử dụng các thiết bị bù dọc và kháng bù 

ngang ñể nâng cao khả năng truyền tải của ñường dây. Nhược ñiểm 

của các thiết bị loại này là sử dụng các thiết bị ñóng cắt cơ khí, thao 

tác chậm, khó thay ñổi ñể ñáp ứng với sự thay ñổi của hệ thống. 

Khi phạm vi thay ñổi công suất truyền tải lớn thì phương pháp trên 

bị hạn chế.  

Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, sự ra ñời và phát 

triển của các thiết bị ñiện tử công suất lớn, ñiện áp cao, công nghệ 

FACTS, ñã giúp cho quá trình ñiều khiển dòng công suất trên các 

ñường dây truyền tải một cách linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống 

truyền tải ñiện xoay chiều linh hoạt FACTS có thể kể ñến là TCPAR, 

QBT, UPFC...Những thiết bị này có cấu tạo và ñặc ñiểm ứng dụng 

khác nhau. Trong luận văn này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu sử dụng 

TCPAR ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên ñường dây truyền tải 

thuộc hệ thống ñiện Việt Nam 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

Nghiên cứu nguyên lý làm việc, cấu tạo và mô hình tính toán 

của thiết bị TCPAR, xây dựng chương trình mô phỏng hoạt ñộng của 

TCPAR ñược sử dụng ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên ñường 

dây. 

Tính toán, lựa chọn vị trí lắp ñặt thiết bị TCPAR ñể ñiều 

khiển trào lưu công suất trên ñường dây truyền tải thuộc HTĐ Việt 

Nam. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

− Cấu tạo và công dụng của các thiết bị FACTS. 
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− Sự thay ñổi trào lưu công suất trên các ñường dây truyền 

tải 500 kV thuộc hệ thống ñiện Việt Nam. 

− Cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của thiết bị 

TCPAR vào hệ thống ñiện Việt Nam. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

− Thu thập số liệu hệ thống ñiện Việt Nam hiện tại và quy 

hoạch phát triển của hệ thống ñiện trong Tổng sơ ñồ 7. 

− Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị 

TCPAR và mô hình tính toán. Xây dựng mô hình mô phỏng hoạt 

ñộng của TCPAR. 

− Nghiên cứu các phần mềm ñể tính toán phân tích trào lưu 

công suất trong hệ thống theo chế ñộ vận hành. 

− Tính toán lựa chọn các ví trí và công suất lắp ñặt TCPAR 

ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên các ñường dây truyền tải thuộc 

hệ thống ñiện Việt Nam. 

5. CHỌN TÊN ĐỀ TÀI 

Căn cứ vào mục ñích, ñối tượng, phạm vi và phương pháp 

nghiên cứu. Đề tài ñược ñặt tên: “Nghiên cứu sử dụng thiết bị 

TCPAR ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên ñường dây truyền tải 

thuộc hệ thống ñiện Việt Nam”. 

6. BỐ CỤC LUẬN VĂN 

Mở ñầu. 

Chương 1: Tổng quan hệ thống ñiện Việt Nam và các thiết 

bị của hệ thống truyền tải ñiện xoay chiều linh hoạt FACTS. 

Chương 2: Cơ sở tính toán chế ñộ xác lập của hệ thống ñiện 

và các phần mềm ứng dụng. 

Chương 3: Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc TCPAR 

và xây dựng chương trình mô phỏng hoạt ñộng của TCPAR. 
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Chương 4: Tính toán lựa chọn vị trí lắp ñặt thiết bị TCPAR 

ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên các ñường dây truyền tải thuộc 

hệ thống ñiện Việt Nam. 

Kết luận. 

Tài li ệu tham khảo. 

Phụ lục. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ  

CÁC THI ẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN XOAY 

CHIỀU LINH HO ẠT FACTS 

1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM 

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 

1.1.2 Hiện trạng và ñịnh hướng phát triển nguồn ñiện 

Nguồn ñiện trong HTĐ Việt Nam có cơ cấu khá ña dạng 

như: Thủy ñiện (TĐ), nhiệt ñiện (NĐ), tuabin khí (TBK), ñuôi hơi, 

diesel ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của phụ tải. Tính ñến hết 

năm 2010, tổng công suất lắp ñặt của hệ thống ñạt 19.788MW, trong 

ñó TĐ vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với 36,36% (6.441MW).  

Năm 2009 sản lượng ñiện ñạt 87.109 tỷ kWh, trong ñó: TĐ 

chiếm 34,4%, NĐ than 14,4% , NĐ chạy khí 0,6%, NĐ dầu 0,3%, 

TBK chạy khí & dầu  diesel chiếm 43%, nhập khẩu 4,7% .   

Điện sản xuất tăng từ 31,138 tỷ kWh (năm 2001) lên ñến 

87,109 tỷ kWh năm 2009, tốc ñộ tăng bình quân là 13,7%. Về cơ cấu 

ñiện năng sản xuất, tỷ trọng sản lượng TĐ giảm dần từ 58,4 % năm 

2001 còn 34,4% năm 2009. Sản lượng tua bin khí, ñặc biệt là tua bin 

khí chạy khí ngày một tăng, sản lượng ñiện sản xuất từ khí ñốt tăng 

từ 8,029 tỷ kWh năm 2001 lên ñến 37,1 tỷ kWh năm 2009 ứng với tỷ 

trọng tăng từ 25,8% lên 42,7%. Sản lượng ñiện mua ngoài tăng lên 

ñáng kể từ 2,7 tỷ kWh năm 2001 lên 26,3 tỷ kWh năm 2009. 

Theo dự báo trong Tổng sơ ñồ 7, nhu cầu ñiện năm 2015 

theo các phương án cơ sở và cao là 194,3 - 210,8 tỷ kWh. Bảng 1.1 là 

khối lượng xây dựng các công trình nguồn giai ñoạn 2011 - 2015: 

 

 



 8 

Bảng 1.1: Công suất nguồn dự kiến vào giai ñoạn 2011 - 2015 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 
Tổng 2011 - 

2015 

Công suất 

(MW) 4.212 3.228 1.619 6.165 7.666 22.890 

Nguồn: Tổng sơ ñồ 7 

1.1.3 Hiện trạng và ñịnh hướng phát triển lưới ñiện truyền tải 

siêu cao áp 

Tổng chiều dài ñường dây và dung lượng MBA cấp 500kV 

trong HTĐ Việt Nam ñến năm 2030 theo Tổng sơ ñồ 7 ñưa ra trong 

bảng 1.2. 
Bảng 1.2:  Khối lượng lưới ñiện cấp ñiện áp 500kV 

Các giai ñoạn Tổng 
Lưới 

truy ền tải Hiện có 
2011 - 
2015 

2016 - 
2020 

2021 - 
2025 

2021 - 
2030 

2011 - 
2020 

2021 - 
2030 

Đường dây 
tải ñiện, km 

3 438 1 846 2 499 1 453 1 480 4 345 2 933 

Trạm biến 
áp, MVA 

12 000 16 200 26 850 27 450 22 800 43 050 50 250 

     Nguồn: Tổng sơ ñồ 7 

1.2 HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN XOAY CHI ỀU LINH 

HOẠT FACTS 

1.2.1 Mở ñầu 

1.2.2 Các giải pháp kỹ thuật của thiết bị ñiều khiển công suất 

1.2.3 Nguyên lý làm việc của thiết bị ñiều khiển công suất 

1.2.4 Tính chất và hiệu quả của việc sử dụng các thiết bị FACTS 

Tính chất của việc sử dụng các thiết bị FACTS trong các hệ 

thống truyền tải ñiện: 
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− Thiết bị bù nối tiếp có khả năng ñiều khiển dòng công suất 

và dập tắt dao ñộng tốt hơn so với thiết bị bù song song. 

− Thiết bị bù nối tiếp ñiều khiển ñiện áp ∆Unt trên ñường 

dây, thiết bị bù song song ñiều khiển ñiện áp nút ñấu nối và ñiện áp 

nút lân cận theo yêu cầu. 

− Thiết bị ñiều khiển kết hợp nối tiếp và song song là sự 

phối hợp tối ưu cho việc ñiều khiển dòng công suất truyền tải và ñiều 

chỉnh ñiện áp trên ñường dây. 

− Thiết bị bù nối tiếp trên ñường dây có công suất nhỏ hơn 

nhiều so với các thiết bị khác nên cần có các thiết bị bảo vệ. 

Hiệu quả của việc sử dụng các thiết bị FACTS trong các hệ thống 

truyền tải ñiện: 

− Điều khiển công suất theo yêu cầu và tăng khả năng tải 

của ñường dây ñến gần giới hạn nhiệt. 

− Tạo ra sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn ñịa ñiểm ñể 

xây dựng các nhà máy ñiện mới và giảm chi phí giải phóng mặt bằng, 

xây dựng các ñường dây mới.  

− Tăng ñộ an toàn và tin cậy cho hệ thống, giảm tổn thất 

trên ñường dây truyền tải 
1.4 KẾT LUẬN: 

Hệ thống tải ñiện 500kV liên tục phát triển và mở rộng ñể 

ñảm bảo sự phát triển hài hoà của HTĐ, ñảm bảo tính ñồng bộ giữa 

phát triển nguồn và khả năng truyền tải ñiện tới các trung tâm phụ tải 

một cách tin cậy, hiệu quả.  

Ngày nay, có rất nhiều thiết bị FACTS ra ñời với nhiều 

chủng loại ñược sử dụng phổ biển trên thế giới. Việc lựa chọn thiết bị 

phụ thuộc vào mục ñích ñiều khiển, hiện trạng liên kết lưới ñiện và 



 10 

các chi phí ñầu tư xây dựng, lắp ñặt cũng như lợi ích về kinh tế mà 

thiết bị FACTS mang lại. 

Vì vậy, cần nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng thiết bị 

FACTS từ ñó ứng dụng vào hệ thống truyền tải ñiện nhằm ñảm bảm 

cung cấp ñiện một cách tin cậy. 

Trong khuôn khổ luận văn cao học tác giả sẽ nghiên cứu sử 

dụng thiết bị ñiều khiển góc pha bằng Thyristor TCPAR ñể ñiều 

khiển trào lưu công suất trên ñường dây truyền tải ñiện thuộc HTĐ 

Việt Nam trong Tổng sơ ñồ 7. 

  

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ TÍNH TOÁN CH Ế ĐỘ XÁC LẬP CỦA  

HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 

2.1 MỞ ĐẦU 

2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GI ẢI TÍCH M ẠNG 

ĐIỆN 

2.2.1 Phương pháp lặp Gauss - Seidel 

2.2.2 Phương pháp lặp Newton - Raphson 

2.3 GIỚI THI ỆU CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 

2.3.1 Phần mềm PSS/E (Power system simulation/engineer) 

2.3.2 Phần mềm POWERWORLD SIMULATOR 

2.3.3 Phần mềm CONUS 

2.3.4 Phần mềm PSS/ADEPT 

2.3.5 Phân tích lựa chọn chương trình tính toán 

Phần mềm PSS/E là phần mềm mô phỏng HTĐ trên máy tính 

nhằm mục ñích tính toán, nghiên cứu phục vụ vận hành cũng như 

quy hoạch HTĐ. 
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Chương trình PSS/E có nhiều chức năng như mô phỏng hệ 

thống, tính toán trào lưu công suất, tính toán ngắn mạch.  

Trong ñề tài sẽ sử dụng chương trình PSS/E ñể tính toán trào 

lưu công suất, ñiện áp trên các nút của ñường dây truyền tải ñiện 

thuộc HTĐ Việt Nam theo Tổng sơ ñồ 7 ở các chế ñộ vận hành khác 

nhau. 

2.4 TÍNH TOÁN HT Đ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH PSS/E [30] 

2.4.1 Các chức năng chính và sơ ñồ tổ chức chương trình PSSE 

2.4.2 Khởi ñộng và giao diện chính chương trình PSS/E 

2.4.3 Tính toán phân bổ công suất  

2.4.4 Tính toán ngắn mạch 

2.4.5 Tính toán ổn ñịnh 

2.5 XÂY DỰNG DỮ LI ỆU TÍNH TOÁN H Ệ THỐNG ĐIỆN 

BẰNG PHẦN MỀM PSS/E [30] 

2.5.1 Hệ ñơn vị tương ñối 

2.5.2 Tính thông số ñường dây 

2.5.4 Kháng ñiện phân phối 

2.5.5 Phụ tải ñiện 

2.5.6 Máy phát ñiện 

2.6 KẾT LUẬN 

Hiện nay, thường sử dụng phương pháp giải tích mạng ñiện 

như Newton - Raphson và Gauss - Seidel ñể tính toán các thông số 

của hệ thống ở chế ñộ xác lập.  

Phương pháp lặp Newton - Raphson ñưa ra cách xử lý có ñộ 

hội tụ mạnh hơn các phép lặp Gauss - Seidel. Do vậy, có rất nhiều 

phần mềm ứng dụng từ hai phương pháp giải tích mạng ñiện này như 

phần mềm CONUS, PSS/E... 
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Mỗi phần mềm ñều có những ưu nhược ñiểm và phạm vi ứng 

dụng khác nhau. PSS/E có nhiều chức năng như mô phỏng hệ thống, 

tính toán trào lưu công suất, tính toán ngắn mạch và là phần mềm 

mạnh... CONUS dùng ñể tính toán trào lưu công suất và ñánh giá ổn 

ñịnh hệ thống. POWERWORLD SIMULATOR phù hợp cho việc 

xây dựng các hệ thống mô phỏng vận hành HTĐ thích hợp cho công 

tác ñào tạo. PSS/ADEPT thích hợp cho việc sử dụng tính toán cho 

lưới phân phối Trong ñề tài này, tác giả lựa chọn sử dụng phần mềm 

PSS/E làm chương tình tính toán trào lưu công suất trong hệ thống do 

những ưu ñiểm của nó.  
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CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VI ỆC TCPAR 

VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PH ỎNG HOẠT ĐỘNG 

CỦA TCPAR 

3.1 CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VI ỆC THIẾT BỊ TCPAR  

3.1.1 Cấu tạo của TCPAR 

Control

+   Vdc ACAC

 
Hình 3.1: Mô hình TCPAR 

Gồm 2 nhánh:  

−  Nhánh song song thông qua MBA ET (MBA ñiều chỉnh). 

−  Nhánh nối tiếp ñường dây thông qua MBA BT (MBA bổ 

trợ). 

Hai nhánh ñược nối với nhau thông qua bộ chuyển ñổi gồm 2 

bộ nghịch lưu áp ñối lưng (back to back). 

3.1.2 Nguyên lý hoạt ñộng 

MBA ET lấy năng lượng từ hệ thống cung cấp cho bộ 

chuyển ñổi và thông qua MBA BT ñể áp ñặt lên trên ñường dây một 

ñiện áp  nối tiếp trên ñường dây. Hệ thống ñiều khiển bộ chuyển 

ñổi ñể thiết lập ñiện áp  sao cho  và chỉ thay ñổi góc 

pha.  

ET BT 
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3.1.3 Mô hình tính toán TCPAR [9] 

Giả thiết thiết bị TCPAR lắp ñặt giữa hai nút i và j, sơ ñồ 

thay thế TCPAR như hình 3.3. 

 

 
 

 

Hình 3.3: Mô hình tính toán của thiết bị TCPAR 

Với  là ñiện kháng của của cuộn dây MBA BT. 

 

 

 

 

Trong ñó:  

Pitcpar + jQitcpar Pjtcpar + jQjtcpar 

bus i 
 

 

bus j 
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3.2 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG VẬN HÀNH 

THIẾT BỊ TCPAR 

3.2.1 Sơ ñồ HTĐ nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu nguyên lý làm việc và mô hình tính 

toán như mục 3.1, tác giả sẽ xây dựng chương trình mô phỏng hoạt 

ñộng của thiết bị TCPAR trong một HTĐ ñơn giản. 

Thông số hệ thống như sau: 

Thông số của ñường dây: X0= 0,282 Ω/Km; R0= 0,028 

Ω/Km; B0= 4,175 µS/Km. 

 NMĐ1 làm việc ở chế ñộ ñiều tần (nút cân bằng). 

 NMĐ2 phát công suất cố ñịnh P = 300 MW (nút PV). 

    Giả thiết công suất NMĐ1 vô cùng lớn, NMĐ2 có: P2max = 

900 MW; Q2min = – 400 MVar, Q2max = 640 MVAr. Tại thanh góp 3 

có ñặt kháng bù ngang có công suất Q3 = 200 MVAr 

 Chiều dài ñường dây là: 

l13  =  300 km,  l14  =  250  km, l23  = 200  km, l34 = 350 km. 

Công suất phụ tải tại nút 4 là   MVA . 

 

TCPAR

U2 = 500 kV

U4 =              kV

NMÐ1

NMÐ2

P2 = 300 MW

U3 =               kVU1 = 500 kV

Q3 = 200 MVAr

700 + 250i  
Hình 3.4: Sơ ñồ HTĐ có lắp ñặt thiết bị TCPAR 
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3.2.2 Các bước xây dựng chương trình mô phỏng HTĐ 

3.2.3 Sơ ñồ thuật toán chương trình mô phỏng HTĐ 

3.2.4 Sơ ñồ thuật toán mô phỏng hoạt ñộng của thiết bị TCPAR khi lắp 

ñặt trên HTĐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       φ

Biểu diễn thông số VH 
lên mô hình mô 

C 

Đ 

Bắt ñầu 

Nhập số liệu hệ thống 

V4=500kV;V5=500kV, 
δ4=0; δ5=0 

 

Chọn giá trị φ 
 

Tính và cập nhật 
Pitcpar , Qitcpar, Pjtcpar, Qjtcpar 

vào file số liệu 

Tính chế ñộ xác lập 
CĐXL.exe 

φ = φmới 
 

S 

Vẽ sơ ñồ HTĐ 

|δ’ - δ|<ε 
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Hình 3.6: Sơ ñồ thuật toán mô phỏng khả năng ñiều khiển góc 

lệch φ ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên ñường dây 

3.2.5 Chương trình mô phỏng hoạt ñộng của thiết bị TCPAR 

a)  Xây dựng chương trình 

 
Hình 3.7: Giao diện của chương trình 

b) Khảo sát các chức năng chính của chương trình 

DEMO_TCPAR 

� Mô phỏng giám sát vận hành HTĐ ở chế ñộ xác lập 

� Mô phỏng sử dụng TCPAR ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên 

ñường dây của TCPAR 

� Mô phỏng sử dụng TCPAR ñể ñiều khiển ñiện áp nút 

3.2.6 Sử dụng chương trình CONUS ñể kiểm tra ñộ chính xác 

của chương trình DEMO_TCPAR 

a)  Giới thiệu chương trình CONUS 

b) Tính toán chế ñộ xác lập 
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Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thông số ở chế ñộ xác lập 

Thông số MATLAB  CONUS Sai số 

U4 493,21 493,21 0 

U3 515,38 515,38 0 

U5 512,53 512,53 0 

c) Tính toán với góc φφφφ = 5°°°° 

Bảng 3.2: Bảng tổng hợp thông số ở chế ñộ φ = 5° 

Thôn

g số 

MATLA

B 

CONU

S 

Sai số 

U4 495,42 500,58 

U3 514,95 516,9 

 

U5 512,35 518,65 

 

 

� Nhận xét:  

Sau khi tính toán bằng MATLAB và CONUS, kết quả sai số 

dưới 2%. Giá trị sai số này không lớn. Vì vậy, chương trình mô 

phỏng sử dụng thiết bị TCPAR là hoàn toàn ñúng. Chương trình mô 

phỏng này có thể sử dụng làm mô hình học cho sinh viên nghiên cứu 

nguyên lý, vai trò ñiều khiển hệ thống của TCPAR. 
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3.3 KẾT LUẬN  

 Qua nghiên cứu cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị 

TCPAR ta thấy rằng khi ñiều khiển góc φ của TCPAR thì làm thay 

ñổi trào lưu công suất trên ñường dây cũng như ñiện áp các nút. Mặt 

khác, TCPAR còn cho phép ñiều khiển ñể giữ công suất truyền tải 

không ñổi. 

Trên cơ sở phân tích nguyên lý làm việc của TCPAR ñã xây 

dựng ñược sơ ñồ thuật toán chương trình mô phỏng lắp ñặt thiết bị 

TCPAR cho một HTĐ ñơn giản. Đề tài ñã xây dựng ñược chương 

trình mô phỏng lắp ñặt thiết bị TCPAR cho một HTĐ ñơn giản. 

Chương trình cho phép thực hiện: 

� Khảo sát phân bố công suất và phân bố ñiện áp trong toàn bộ 

hệ thống khi thay ñổi các thông số: Pt, Qt, PF, U1, U2. 

Khi ñó, các giá trị ñiện áp nút, công suất tải, trào lưu công suất ñược 

hiển thị trực tiếp trên màn hình máy tính ñể người vận hành theo dõi 

như HTĐ thực tế. 

Ngoài ra, trên ñường dây lắp ñặt thiết bị TCPAR với tính 

năng ñiều khiển linh hoạt của thiết bị TCPAR cho phép: 

� Điều khiển trào lưu công suất trên ñường dây khi có sự thay 

ñổi thông số hệ thống theo góc φ của TCPAR. 

� Bằng cách ñiều khiển góc φ của TCPAR  cho phép giữ công 

suất truyền tải trên ñường dây không thay ñổi theo chế ñộ vận hành 

(thông số vận hành thay ñổi). 
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CHƯƠNG 4 

TÍNH TOÁN L ỰA CHỌN VỊ TRÍ L ẮP ĐẶT THI ẾT BỊ  

TCPAR ĐỂ ĐIỂU KHI ỂN TRÀO LƯU CÔNG SUẤT TRÊN 

CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN 

VIỆT NAM 

4.1 MỞ ĐẦU 

4.2 GIỚI THI ỆU SƠ ĐỒ HTĐ 500kV MIỀN BẮC 

Theo Tổng sơ ñồ 7, lưới ñiện 500kV Miền Bắc gồm: 

Tổng chiều dài ñường dây 500kV: 5973,5 km. 

Trong ñó : 

  * Mạch ñơn : 923,5km. 

  * Mạch kép : 5050km. 

Tổng số trạm biến áp 500kV: 22 trạm - 41 MBA tổng dung 

lượng 30.900 MVA. 

Đến năm 2030, HTĐ Miền Bắc sẽ nhận 2.000MW từ Trung 

Quốc qua nút Thái Nguyên (hình 4.1). 

4.3 TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH 

4.3.1 Số liệu ñầu vào 

Để tính toán phân tích chế ñộ làm việc của HTĐ Miền Bắc Việt 

Nam không thể tính toán ñộc lập ñược. Do ñó, tác giả ñã sử dụng bộ số 

liệu của HTĐ Việt Nam theo Tổng sơ ñồ 7 lấy từ Viện Năng lượng và khi 

tính toán chỉ quan tâm ñến HTĐ 500 kV Miền Bắc. 

Các nguồn số liệu cập nhật từ các thông số của HTĐ 500kV 

Miền Bắc Việt Nam theo quy hoạch Tổng sơ ñồ 7 (xem phụ lục 1, 2, 

3, 4) ñược ñưa vào các file số liệu về nhánh, file số liệu về nút, file số 

liệu về MBA, MF, phụ tải của chương trình PSS/E. 

Sau khi khảo sát các chế ñộ như chế ñộ phụ tải cực ñại, chế 

ñộ sự cố ñường dây, chế ñộ công suất truyền từ Bắc vào Nam, chế ñộ 
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sự cố MBA… tác giả chỉ quan tâm ñến các chế ñộ ñiển hình như chế 

ñộ sự cố ñường dây và chế ñộ công suất truyền từ Bắc vào Nam. Từ 

các chế ñộ này, tác giả ñã tìm ra ñường dây quá tải, ñiện áp nút vượt 

quá phạm vi 95% ñến 105% Uñm. Từ ñó, tìm ra vị trí lắp ñặt thiết bị 

TCPAR trên ñường dây nhằm khắc phục những vấn ñề nêu ra ở trên. 

4.3.2 Chế ñộ cơ sở  

4.3.3 Khảo sát chế ñộ sự cố 

4.3.4 Khảo sát chế ñộ công suất truy ền từ Bắc vào Nam 

4.3.5 Khi ñặt thi ết bị TCPAR 

a) Phân tích vị trí lắp ñặt thiết bị TCPAR 

Đường dây Nho Quan - Nam Hà Nội nằm trong mạch vòng 

Nho Quan - Nam Hà Nội - Hòa Bình - Pitoong - Tích năng Miền Bắc 

- Sơn Tây - Tây Hà Nội - Thường Tín. Khi ñường dây này bị quá tải 

thì có thể khắc phục bằng cách giảm công suất phát của nhà máy 

Luông Pra Băng. Tuy nhiên, ñể tận dụng khả năng phát công suất của 

nhà máy này vào mùa mưa thì cần có giải pháp khác. Đó là ñặt thiết 

bị TCPAR trên ñường dây Nho Quan - Nam Hà Nội ñể ñiều khiển 

trào lưu công suất qua ñường dây Nho Quan - Hòa Bình. Khi ñó, 

ñường dây Nho Quan - Nam Hà Nội sẽ không còn bị quá tải nữa. 

b) Tính toán lắp ñặt thiết bị TCPAR 

Sử dụng sơ ñồ thuật toán mô phỏng khả năng ñiều chỉnh góc 

φ của TCPAR ñể ñiều chỉnh trào lưu công suất trên ñường dây như 

hình 3.6. 

Dựa vào cơ sở ở mục 3.2.6, tác giả ñã khảo sát offline bằng 

chương trình PSS/E, ta tìm ñược vị trí lắp TCPAR trên ñường dây 

Nho Quan - Nam Hà Nội, giá trị XTCPAR = 10Ω. Nút thiết bị TCPAR 

có số hiệu là 288 ñược lắp gần nút Nho Quan (280). Sơ ñồ thuật toán 

như hình 4.2. 
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Hình 4.2: Sơ ñồ thuật toán các bước lặp trên PSS/E 

Kết quả: Thông số của thiết bị TCPAR: 

S = - 859,8 + 75,98i MVA, Xse = 10Ω, φ = 2°. 

DỪNG 

Bắt ñầu 

Nhập số liệu hệ thống,  
Xse  = 10Ω 

V280=500kV;V288=500kV 
δ280=0; δ288=0, ε = 0,001 

 

Chọn giá trị φ = 2° 
 

Tính P2880 , Q2880, P2800, Q2800 trên exel 
và cập nhật giá trị vào file số liệu trên 

PSS/E 

 

Tính toán chế ñộ xác lập 
trên PSS/E 

Hiển thị kết quả 

S 

Đ 

'δ δ ε− <  

Thay ñổi φ 

K 

C 
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4.3.6 Kết quả sau khi ñặt TCPAR 

Đường dây Nho Quan - Nam Hà Nội không còn bị quá tải 

trong các chế ñộ vận hành và ñiện áp tất cả các nút ñều nằm trong 

phạm vi cho phép. 

4.4 KẾT LUẬN 

Qua sự nghiên cứu tính toán phân tích chế ñộ làm việc của 

HTĐ Miền Bắc, có một số nhận xét như sau: 

- Ở chế ñộ cơ sở, ñiện áp tất cả các nút nằm trong phạm vi từ 

95% ñến 105% Uñm và tất cả các ñường dây không bị quá tải. 

- Ở chế ñộ sự cố, ñường dây Nho Quan - Nam Hà Nội bị quá 

tải, ñiện áp tất cả các nút nằm trong phạm vi từ 95% ñến 105% Uñm. 

- Ở chế ñộ công suất truyền từ Bắc vào Nam, không có 

ñường dây nào bị quá tải. Điện áp nút Nghi Sơn nằm ngoài phạm vi 

từ 95% ñến 105% Uñm. 

Phân tích khả năng trao ñổi công suất trên mạch vòng Nho 

Quan - Nam Hà Nội - Hòa Bình - Pitoong - Tích năng Miền Bắc - 

Sơn Tây - Tây Hà Nội - Thường Tín, tác giả ñã chọn ñược vị trí lắp 

ñặt thiết bị TCPAR trên ñường dây Nho Quan Nam Hà Nội. Qua kết 

quả tính toán ñã lựa chọn ñược vị trí và thông số thiết bị TCPAR. 

Kết quả, sau khi lắp ñặt thiết bị TCPAR bằng cách thay ñổi 

góc φ thích hợp ñã ñiều khiển trào lưu công suất trên ñường dây và 

ñường dây Nho Quan - Nam Hà Nội không bị quá tải. Đồng thời cải 

thiện ñược chất lượng ñiện áp tại nút Nghi Sơn.  

Hạn chế: 

Số liệu của HTĐ Miền Bắc trong Tổng sơ ñồ 7 ñược thu thập 

từ dự báo nên chưa thực sự chính xác. Có thể trong thực tế không lắp 
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ñặt thiết bị TCPAR trên ñường dây Nho Quan - Nam Hà Nội. Tuy 

nhiên, bằng phương pháp luận của luận văn này, với HTĐ thực tế  ta 

cũng tìm ñược vị trí lắp ñặt thiết bị TCPAR với dung lượng thích hợp 

ñể ñiều khiển trào lưu công suất trên ñường dây. 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Thời gian qua, HTĐ Việt Nam ñã phát triển tương ñối ñầy ñủ 

về quy mô lẫn công nghệ nhằm ñáp ứng nhu cầu ñiện năng phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và ñời sống nhân dân. Tuy nhiên, do ñặc 

ñiểm của HTĐ Việt Nam trải dài từ Bắc chí Nam trên 2.000km và 

ñặc tính phụ tải cũng như nguồn phát khác nhau. Vì vậy, trào lưu 

công suất trên hệ thống luôn luôn thay ñổi theo mùa, và cả trong một 

ngày. Điều này ñã làm cho một số ñường dây non tải và quá tải. 

Đồng thời, thông số chế ñộ tại các nút không nằm trong phạm vi cho 

phép. Các thiết bị bù cố ñịnh không ñáp ứng ñược khả năng khi hệ 

thống có sự thay ñổi công suất lớn. Vì thế, cần tìm giải pháp ñể giúp 

quá trình ñiều khiển trào lưu công suất một cách linh hoạt hơn. Trong 

luận văn này, tác giả ñã tập trung nghiên cứu thiết bị TCPAR ñể ñiều 

khiển trào lưu công suất trên ñường dây truyền tải thuộc HTĐ Việt 

Nam. 

Trong quá trình nghiên cứu cần phải sử dụng bài toán giải 

tích mạng ñiện ñể tính toán các thông số chế ñộ của hệ thống. Dựa 

trên cơ sở 2 phương pháp lặp cơ bản là Newton - Raphson và Gauss - 

Seidel nhiều phần mềm tính toán ñược xây dựng giúp cho việc tính 

toán các thông số chế ñộ của hệ thống nhanh và thuận tiện hơn. Các 

phần mềm ñều có những ưu, nhược ñiểm nhất ñịnh, do ñặc ñiểm 

chương trình ñược Việt hóa, dễ cập nhật số liệu và có thể sử dụng mã 

nguồn ñể xây dựng các phần mềm mô phỏng nên trong luận văn tác 
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giả sử dụng chương trình PSS/E ñể tính toán các thông số chế ñộ của 

hệ thống.  

Trên cơ sở nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc và mô 

hình tính toán của TCPAR, sử dụng ngôn ngữ lập trình MATLAB, ñề 

tài ñã xây dựng chương trình mô phỏng ñể nghiên cứu các chế ñộ vận 

hành của thiết bị TCPAR cho một HTĐ ñơn giản. Kết quả khảo sát 

trên chương trình mô phỏng cho thấy TCPAR có khả năng : 

- Điều chỉnh một cách linh hoạt trào lưu công suất trên 

ñường dây bằng cách thay ñổi góc φ của TCPAR. 

Trong luận văn tác giả cũng ñã sử dụng chương trình PSS/E 

cùng với các chế ñộ HTĐ Việt Nam trong Tổng sơ ñồ 7, từ ñó tìm ra 

các ñường dây bị quá tải và các nút có ñiện áp biến ñộng lớn. Dựa 

trên kết quả tính toán này, tác giả tiến hành khảo sát tìm ra loại thiết 

bị bù cần sử dụng (TCPAR) cũng như vị trí ñặt và dung lượng bù hợp 

lý ñể ñiều chỉnh một cách linh hoạt trào lưu công suất trên ñường dây 

ñồng thời giữ ñiện áp trên hệ thống nằm trong phạm vi cho phép. 

Theo các chế ñộ cho thấy: 

- Đường dây Nho Quan - Nam Hà Nội bị quá tải. 

- Điện áp các nút Nghi Sơn nằm ngoài phạm vi cho phép. 

Vì vậy, cần thiết phải sử dụng thiết bị bù ñể ñiều khiển trào 

lưu công suất trên ñường dây ñể giảm quá tải ñồng thời giữ ñiện áp 

trên HTĐ nằm trong phạm vi cho phép. 

Luận văn ñã tính toán lựa chọn ñược các vị trí ñể lắp ñặt thiết 

bị TCPAR. Sau khi lắp ñặt thiết bị TCPAR tại nút Nho Quan trên 

ñường dây Nho Quan - Nam Hà Nội thuộc HTĐ Việt Nam trong 

Tổng sơ ñồ 7 và ñiều chỉnh góc φ thích hợp ñã ñạt ñược kết quả như 

sau: 

- Đường dây Nho Quan - Nam Hà Nội không còn bị quá tải. 
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- Điện áp tất cả các nút ñều ñược giữ trong giới hạn cho phép 

trong các chế ñộ vận hành. 

Tuy nhiên, số liệu tính toán trong luận văn này lấy từ dự báo 

Tổng sơ ñồ 7, nên việc áp dụng tính toán xác ñịnh vị trí ñặt thiết bị 

TCPAR trên thực tế có thể sai khác. Nhưng bằng phương pháp luận 

của luận văn này, với HTĐ thực tế ta có thể tính toán vị trí, dung 

lượng của TCPAR ñặt trên ñường dây truyền tải. 

Hướng mở rộng của ñề tài: 

Xây dựng chương trình mô phỏng tìm vị trí và dung lượng 

thích hợp ñể lắp ñặt thiết bị TCPAR cho HTĐ Việt Nam theo chế ñộ 

vận hành. 
 
 


