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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ổn định điện áp là một vấn đề quan trọng trong quy hoạch, thiết 
kế và vận hành hệ thống điện (HTĐ). Ở nước ta, trong điều kiện nhu 
cầu phụ tải tăng với tốc độ cao, HTĐ truyền tải ngày càng có quy mô 
lớn với kết cấu phức tạp hơn, đối mặt với các chế độ vận hành đầy tải 
và gần giới hạn ổn định dẫn đến giảm mức độ an toàn, tin cậy và độ 
dự trữ ổn định điện áp thấp. Hiện tượng mất ổn định điện áp sẽ xuất 
hiện khi có xảy ra sự cố ngắn mạch đường dây (ĐD) truyền tải, sự cố 
mất một vài tổ máy phát,... Những sự cố điển hình xảy ra tại HTĐ 
Việt Nam vào các ngày 17/5/2005, 25/7/2009 có nguyên nhân do mất 
ổn định điện áp dẫn đến sụp đổ điện áp gây mất điện trên diện rộng. 

Việc nghiên cứu, đánh giá ổn định điện áp HTĐ và xây dựng 
mô hình giám sát ổn định điện áp trực tuyến HTĐ là rất cần thiết để 
đưa ra các giải pháp đảm bảo HTĐ vận hành ổn định điện áp. Một 
trong những giải pháp kỹ thuật hiệu quả để nâng cao chất lượng điện 
áp và ổn định điện áp là ứng dụng thiết bị SVC trong HTĐ. 

Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu ổn định điện áp của 
HTĐ Việt Nam là rất cần thiết trong thực tế hiện nay, vì vậy tác giả 
chọn làm luận án tiến sĩ kỹ thuật với tên đề tài là “Nghiên cứu ổn 

định điện áp để ứng dụng trong HTĐ Việt Nam”. 
2. Mục đích nghiên cứu 

Với đặc thù của hệ thống truyền tải điện Việt Nam liên quan 
đến độ dự trữ công suất tác dụng (CSTD) của HTĐ thấp, truyền tải 
công suất lớn trên đường dây, điện áp của nút tải thấp và độ dự trữ 
công suất phản kháng (CSPK) thấp nên sử dụng phương thức tổ hợp 
các phương pháp phân tích bằng đường cong PV, QV là phù hợp và 
hiệu quả để đánh giá ổn định điện áp HTĐ Việt Nam. Luận án nghiên 
cứu đề xuất chỉ số ổn định điện áp và thuật toán đánh giá ổn định điện 
áp sử dụng phương pháp đường cong PV, QV có kết hợp với PMU để 
đánh giá ổn định điện áp cho HTĐ phức tạp và ứng dụng cho HTĐ 
Việt Nam. Luận án phân tích hiệu quả của SVC và đề xuất ứng dụng 
trong HTĐ Việt Nam để nâng cao ổn định điện áp. Các nghiên cứu 
này được tính toán cho HTĐ Việt Nam giai đoạn 2011-2015.  
3. Nội dung và các phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu ổn định điện áp và ứng dụng các phương pháp phân 
tích ổn định điện áp cho HTĐ là nội dung của luận án. Phương pháp 
nghiên cứu là lựa chọn phương pháp phân tích điện áp thích hợp, đề 
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xuất các chỉ số, hệ số ổn định điện áp để đánh giá ổn định điện áp cho 
sơ đồ HTĐ phức tạp và ứng dụng cho HTĐ Việt Nam. Cách giải 
quyết vấn đề trong luận án là dựa trên các chỉ số, hệ số ổn định điện 
áp mới đề xuất để xây dựng các thuật toán đánh giá ổn định điện áp 
HTĐ theo phương pháp đường cong PV, QV có kết hợp với dữ liệu từ 
PMU và ứng dụng đánh giá ổn định điện áp cho HTĐ Việt Nam giai 
đoạn 2011-2015 để tìm ra các nút tải kém ổn định điện áp và xác định 
độ dự trữ ổn định điện áp. Luận án cũng đề xuất xây dựng mô hình 
giám sát ổn định điện áp trực tuyến cho HTĐ 500kV Việt Nam. 

Luận án đã phân tích hiệu quả của SVC và đề xuất lắp đặt SVC  
trong HTĐ 500kV Việt Nam để nâng cao ổn định điện áp. 
4. Ý nghĩa khoa học của luận án 

Đề xuất chỉ số ổn định điện áp CSDN dựa vào độ nhạy trung 
bình của điện áp nút theo CSPK phụ tải và kết hợp với độ dự trữ công 
suất phản kháng của nút tải để đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo 
phương pháp đường cong QV có kết hợp với dữ liệu từ PMU. 

Ứng dụng các phương pháp phân tích ổn định điện áp sử dụng 
đường cong PV, QV của phần mềm tính toán mô phỏng HTĐ chuyên 
dụng PowerWorld để tính toán và phân tích ổn định điện áp của HTĐ 
Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và đề xuất xây dựng mô hình giám sát 
trực tuyến ổn định điện áp cho HTĐ 500kV Việt Nam để giám sát, 
điều khiển HTĐ vận hành an toàn, tin cậy và ổn định điện áp. 

SVC đã được nghiên cứu và ứng dụng tính toán lựa chọn vị trí, 
dung lượng SVC khả thi lắp đặt trên HTĐ 500kV Việt Nam để nâng 
cao hiệu quả vận hành, chất lượng điện áp và ổn định điện áp cho 
HTĐ Việt Nam. 
5. Phạm vi ứng dụng 

Phương pháp đánh giá giới hạn ổn định điện áp của HTĐ phức 
tạp có kết hợp PMU và các chỉ số, hệ số ổn định điện áp được đề xuất 
có thể tham khảo ứng dụng trong quản lý vận hành, quy hoạch, thiết 
kế các dự án đầu tư xây dựng lưới điện và ứng dụng tính toán lựa chọn 
vị trí, dung lượng SVC lắp đặt trong HTĐ 500kV Việt Nam. 
6. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, nội dung luận án 
được biên chế thành 5 chương: 

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu ổn định điện áp 
trong HTĐ 
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Chương 2: Các phương pháp phân tích ổn định điện áp và các 
chỉ số, hệ số đánh giá ổn định điện áp HTĐ 

Chương 3: Thiết bị đo lường pha (PMU) và các phương pháp 
đánh giá ổn định điện áp HTĐ có kết hợp với PMU 

Chương 4: Đánh giá ổn định điện áp HTĐ Việt Nam và nghiên 
cứu xây dựng hệ thống giám sát ổn định điện áp trực tuyến 

Chương 5: Nghiên cứu ứng dụng SVC để nâng cao ổn định 
điện áp cho HTĐ Việt Nam 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH 
ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 

1.1. Khái quát về ổn định hệ thống điện 
1.1.1. Ổn định HTĐ và phân loại 
1.1.2. Ổn định điện áp 
1.1.2.1. Các định nghĩa về ổn định điện áp 
1.1.2.2. Hiện tượng mất ổn định điện áp  

a, Công suất tải lớn nhất 
 Giải phương trình trào lưu công suất của HTĐ đơn giản ta có: 

  
QXEPX

E
QX

E
V

222
42

42
−−±−=

  (1-3) 

 Trong không gian (P, Q, V), phương trình (1-3) đã cho thấy sự 
thay đổi của điện áp phụ tải V với CSTD P và CSPK Q như hình 1.2. 

 

Hình 1.2 Đồ thị điện áp phụ tải theo CSTD và CSPK 
b, Khôi phục công suất phụ tải 

1.1.2.3. Kiểu kịch bản của sụp đổ điện áp và các biện pháp ngăn ngừa 
a, Kịch bản của sụp đổ điện áp 
b, Các biện pháp phòng ngừa sụp đổ điện áp 
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i. Các biện pháp thiết kế HTĐ 
- Ứng dụng các thiết bị bù CSPK 
- Kết hợp điều khiển và bảo vệ 
- Điều khiển bộ điều chỉnh điện áp MBA 
- Sa thải phụ tải theo điện áp thấp 

ii. Các phương pháp vận hành HTĐ 
- Tăng độ dự trữ ổn định điện áp 
- Dự phòng CSPK quay 
- Điều khiển của nhân viên điều độ vận hành HTĐ 

1.1.3. Tiêu chuẩn mất ổn định phi chu kỳ và ứng dụng để xác định 

giới hạn ổn định điện áp HTĐ 
1.1.3.1. Tiêu chuẩn mất ổn định phi chu kỳ 

Theo Gidanov, hệ thống ổn định khi hệ số của phương trình đặc 
trưng an >0 và hệ thống nhận được giới hạn ổn định khi an đổi dấu. 
1.1.3.2. Ứng dụng tiêu chuẩn mất ổn định phi chu kỳ để xác định giới 
hạn ổn định điện áp HTĐ 

Định thức Jacôbi của hệ phương trình xác lập của HTĐ sẽ đồng 
nhất với số hạng tự do an của phương trình đặc trưng. Xét dấu định 
thức Jacôbi trong phương pháp đường cong PV, QV có sử dụng thuật 
toán Newton-Raphson để đánh giá ổn định điện áp của HTĐ xác lập. 
1.2. Phân tích các sự cố do mất ổn định điện áp và sụp đổ điện áp 
1.2.1. Một số sự cố lớn do sụp đổ điện áp trên thế giới 
1.2.1.1. Sự cố ngày 02/07/1996 tại HTĐ miền Tây nước Mỹ: Sự cố do 
mất một đường dây 345kV cấp nguồn gây ra sụp đổ điện áp tại nút 
500kV Malin và nút 220kV Boise dẫn đến rã lưới miền Tây nước Mỹ. 
1.2.1.2. Sự cố ngày 14/08/2003 tại HTĐ nước Mỹ và Canada: Sự cố 
do mất một đường dây 345kV dẫn đến công suất trên một số đường 
dây đạt mức giới hạn, CSPK tăng cao gây sụp đổ điện áp. Sự cố đã 
làm mất điện 8 bang của Mỹ, ảnh hưởng đến 50 triệu người, gây mất 
khoảng 61800MW và thiệt hại lên đến 6 tỷ USD. 
1.2.1.3. Sự cố ngày 23/9/2003 tại HTĐ Thụy Điển và Đan Mạch: Sự 
cố do mất một nút 400kV ở miền Tây Thụy Điển, điện áp tụt giảm dần 
đến mức điện áp giới hạn ổn định và đã xảy ra sụp đổ điện áp. Sự cố 
đã làm mất điện 385 phút và thiếu hụt công suất khoảng 4850MW. 
1.2.2. Một số sự cố lớn do mất ổn định điện áp trên HTĐ Việt Nam 
1.2.2.1. Sự cố ngày 17/5/2005: Sự cố do mất 2 bộ tụ bù dọc 500kV ở 
chế độ vận hành cao điểm, điện áp thấp gây mất ổn định điện áp đã 
làm tách đôi HTĐ 500kV Việt Nam, tổng phụ tải mất là 1074MW. 
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1.2.2.2. Sự cố ngày 25/7/2009: Lúc 10h07, điện áp sụt giảm nhanh tại 
trạm 500kV Đà Nẵng (425kV) và trạm 500kV Hà Tĩnh (415kV) gây 
ra sụp đổ điện áp trên HTĐ 500kV. Tại Trạm Hà Tĩnh bảo vệ điện áp 
thấp mức 2 (350kV) đã tác động cắt cả 2 mạch đường dây 500kV Hà 
Tĩnh – Đà Nẵng, tách đôi HTĐ 500kV, tổng mất tải là 1440MW. 
1.3. Tình hình nghiên cứu về ổn định điện áp  

Lý thuyết về ổn định điện áp, một số phương pháp phân tích ổn 
định điện áp, hiện tượng mất ổn định điện áp,… của C.W. Taylor 
(1993), P. Kundur (1994), Cutsem, Vournas (1998), Canizares,….  

Phương pháp trào lưu công suất liên tục xây dựng đường cong 
PV phân tích ổn định điện áp của V. Ajjarapu (1992). 

Ngoài ra có nhiều công trình nghiên cứu về ổn định điện áp của 
các nhà khoa học khác trên thế giới và ở Việt Nam. 
1.4. Kết luận 

1. Luận án xác định lựa chọn định nghĩa của Kundur “Ổn định 
điện áp là khả năng của HTĐ duy trì điện áp ổn định có thể chấp nhận 
được tại tất cả các nút trong hệ thống dưới các điều kiện vận hành 
bình thường và sau khi xảy ra nhiễu loạn” để nghiên cứu, đề xuất các 
hệ số, chỉ số, phương pháp phân tích ổn định điện áp và xây dựng 
thuật toán đánh giá ổn định điện áp cho HTĐ. 

2. Sử dụng tiêu chuẩn mất ổn định phi chu kỳ do Gidanov đề 
xuất để xác định giới hạn ổn định điện áp HTĐ và từ kết quả các công 
trình nghiên cứu, nếu chương trình tính toán chế độ xác lập của HTĐ 
áp dụng thuật toán Newton–Raphson thì có thể tính toán định thức 
Jacôbi của hệ phương trình chế độ xác lập để đánh giá ổn định điện áp 
của HTĐ. 
 3. Qua phân tích các sự cố điển hình có nguyên nhân do mất ổn 
định điện áp, sụp đổ điện áp nhận thấy các sự cố đều bắt đầu do có 
nhiễu loạn như: sự cố mất một ĐD truyền tải công suất cao; sự cố mất 
một nút nguồn hoặc nút trung gian quan trọng; sự cố do hệ thống vận 
hành ở chế độ ngưỡng giới hạn ổn định điện áp ở chế độ cao điểm. 

4. Trên cơ sở tìm hiểu tình hình nghiên cứu ổn định điện áp trên 
thế giới nhận thấy có nhiều phương pháp đánh giá, phân tích ổn định 
điện áp HTĐ đã được trình bày lý thuyết và ứng dụng cho HTĐ đơn 
giản. Ở Việt Nam có một số công trình nghiên cứu ổn định điện áp 
nhưng vẫn còn mới mẻ với toàn HTĐ Việt Nam. Vì vậy nghiên cứu 
ổn định điện áp để ứng dụng trong HTĐ Việt Nam là rất cần thiết để 
đánh giá ổn định điện áp của HTĐ và có biện pháp khắc phục. 
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Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH ĐIỆN 
ÁP VÀ CÁC CHỈ SỐ, HỆ SÔ ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP 
HỆ THỐNG ĐIỆN 
2.1. Các phương pháp xác định giới hạn ổn định điện áp 
2.1.1. Phân tích đường cong quan hệ CSTD và điện áp 
2.1.1.1. Khảo sát quan hệ CSTD và điện áp tại nút phụ tải 

Trong luận án này dùng một cách tiếp cận mới thiết lập công 
thức tính toán và xây dựng chương trình để khảo sát quan hệ PV trong 
trường hợp CSPK của phụ tải bằng không và trường hợp CSPK của 
phụ tải khác không để thiết lập mối quan hệ, phân tích và nhận xét sự 
thay đổi của điện áp phụ tải theo sự thay đổi của CSTD. 

a, Trường hợp cosϕϕϕϕ2 = 1  (Q2 = 0): 
b, Trường hợp cosϕϕϕϕ2 < 1  (Q2 ≠≠≠≠ 0): Nghiệm điện áp V2 tại nút 

tải của HTĐ đơn giản: 

�
�

�

�
�

�

�

−−−−
=

−−+−
=

2

44121

2

44121

2
2

2
2222

2

2
2

2
2222

2

PXtgXPtgXP
V

PXtgXPtgXP
V

b

a

ϕϕ

ϕϕ
      (2-12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.3. Đồ thị quan hệ 22VP  với 2cosϕ  khác nhau 
2.1.1.2. Nhận xét mối quan hệ CSTD và điện áp tại nút phụ tải  

Với hệ số công suất không đổi, tăng công suất phụ tải P2 sẽ làm 
cho điện áp giảm, khi P2 lớn hơn P2gh theo đồ thị hình 2.3 cho thấy lúc 
đó hệ thống không tồn tại chế độ xác lập (hệ thống mất ổn định). Đây 
là cơ sở cho phép sử dụng các phần mềm tính toán HTĐ để xây dựng 
đặc tính PV cho nút tải bằng cách làm nặng dần chế độ (tăng dần tải 
cho đến khi bài toán không hội tụ) để xác định toạ độ điểm giới hạn. 

0.5 1 1.5 2 2.5 0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

P2 (pu) 

V2a, V2b 
  

 cosϕ=0,9; tải cảm 

 cosϕ=0,7; tải cảm 

 cosϕ=0,8; tải dung 

V2gh 
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2.1.2. Phân tích đường cong quan hệ CSPK và điện áp 
2.1.2.1. Xây dựng đường cong quan hệ CSPK và điện áp tại nút tải 

Quan hệ giữa CSPK cung cấp tại nút tải và điện áp nút tải theo 
phương pháp truyền thống biến điện áp thay đổi có thể được xác định 
bằng việc nối một máy bù đồng bộ giả tưởng với CSTD bằng 0 và ghi 
nhận giá trị CSPK cung cấp theo sự thay đổi của điện áp đầu cực.  

22

2

2
cos

E

QX

E

V

E

V

E

XQC +−= θ     (2-21) 

Q CX/ E

1

-0.2

0

0.2

2

V/ E0.70.60.50.40.30.20.1 0.8 0.9 1.0 1.1

-0.1

0.1

0.3

0.4

0.5 3

2

Q 3

Q 1

Q 2

O 1b O 1aO 2

 
 

Hình 2.5. Đường cong QV ứng với các chế độ vận hành khác nhau 
2.1.2.2. Nhận xét mối quan hệ giữa CSPK và điện áp tại nút tải 

Từ đường cong QV ta xác định được độ dự trữ CSPK của nút 
tải là khoảng cách từ điểm vận hành đến điểm giới hạn của đường 
cong QV (Qdt, Vgh) hay còn gọi là điểm giới hạn ổn định điện áp. 
2.1.2.3. Ưu điểm của đường cong QV đối với ổn định điện áp 

Ổn định điện áp có quan hệ chặt chẽ với CSPK và đường cong 
QV cho biết độ dự trữ CSPK tại nút kiểm tra.  
2.1.3. Phương pháp xác định khoảng cách nhỏ nhất dẫn đến mất ổn 

định điện áp trên mặt phẳng công suất 
2.2. Các phương pháp phân tích độ nhạy VQ (VQ sensitivity 
analysis) và phân tích trạng thái QV (QV modal analysis) 
2.2.1. Phương pháp phân tích độ nhạy VQ 

Trong bài toán tính toán trào lưu công suất theo phương pháp 
Newton-Raphson, khi tuyến tính hoá và phân tích ta có: 

QJV R ∆=∆ −1
     (2-28) 

Phần tử đường chéo thứ i của ma trận Jacôbi 
1−

RJ  là độ nhạy 
của điện áp đối với CSPK. Độ nhạy càng nhỏ thì nút đó càng ổn định 
điện áp. Nếu độ nhạy âm thì biểu thị nút đó không ổn định về điện áp. 
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2.2.2. Phương pháp phân tích trạng thái  QV 

2.2.3. Mối quan hệ giữa độ nhạy VQ của nút và giá trị riêng của ma 

trận Jacôbi 

2.3. Các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ phân tích ổn định điện áp 
2.31. Kỹ thuật phân tích trào lưu công suất liên tục 
2.1.3.1. Vấn đề trào lưu công suất liên tục  
2.1.3.2. Phương pháp dự đoán theo phương tiếp tuyến và hiệu chỉnh 
theo phương pháp tham số hóa cục bộ 
2.1.3.3. Phương pháp dự đoán theo phương cát tuyến và hiệu chỉnh 
theo phương pháp giao điểm trực giao 
2.3.2. Kỹ thuật phân tích sự cố ngẫu nhiên 
2.4. Các chỉ số, hệ số đánh giá ổn định điện áp hệ thống điện 
2.4.1. Hệ số dự trữ điện áp 

                       (2-43)  
 
2.4.2. Chỉ số sụt áp L 

    
                        (2-57) 

 

 
 

2.4.3. Hệ số dự trữ công suất tác dụng của hệ thống 

%100.% max

pt

ptHT

dtP
P

PP
K

Σ

Σ−
=     (2-58) 

2.4.4. Độ dự trữ công suất phản kháng của nút tải 
-Đối với phương pháp đường cong QV truyền thống biến V thay đổi 

Qdt = - Qgh      (2-59) 
-Đối với phương pháp phân tích đường cong QV biến Q thay đổi  

Qdt = Qmax - Q0     (2-60) 
2.4.5. Chỉ số ổn định điện áp dựa vào độ nhạy trung bình của điện 
áp nút theo CSPK phụ tải (CSDN) 
 Độ nhạy trung bình của Vnút với Qpt : 

  

dt

gh

Q

VV

Q

V
DNTB

0−
=

∆

∆
=     (2-61) 

Chỉ số ổn định điện áp CSDN được biểu thị như biểu thức: 

DNTB
CSDN

1
=      (2-62) 

Chỉ số CSDN nhỏ thì nút đó có mức độ ổn định điện áp thấp và 
nút có CSDN nhỏ nhất là nút kém ổn định điện áp nhất. 

%100.%
min

min
min

gh

ghlv

V

VV
V

−
=δ  

j

i

iji

j

U

UF

MAXL G

L
.

..

.

1
�
∈

∈
−=

α

α
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2.5. Kết luận 
1. Trong luận án này đã dùng một cách tiếp cận mới thiết lập 

công thức tính toán và xây dựng chương trình để khảo sát quan hệ 
CSTD theo điện áp nút tải, thiết lập mối quan hệ, phân tích và nhận 
xét sự thay đổi của điện áp phụ tải theo sự thay đổi của CSTD. Luận 
án đã dùng những nhận xét trong phương pháp đường cong PV này để 
phân tích ổn định điện áp cho HTĐ phức tạp và HTĐ Việt Nam. 

2. Dựa trên cơ sở phương pháp phân tích đường cong QV, luận 
án đã đề xuất chỉ số ổn định điện áp dựa vào độ nhạy trung bình của 
điện áp nút theo CSPK phụ tải (CSDN). Chỉ số CSDN này đã được sử 
dụng kết hợp với hệ số dự trữ điện áp và độ dự trữ CSPK của nút tải 
để đánh giá ổn định điện áp cho HTĐ phức tạp và HTĐ Việt Nam. 

3. Luận án đề xuất phương thức sử dụng tổng hợp các phương 
pháp đánh giá ổn định điện áp bằng phân tích đường cong PV và QV 
kết hợp kỹ thuật trào lưu công suất liên tục và phân tích sự cố ngẫu 
nhiên để tìm ra các nút kém ổn định điện áp và độ dự trữ ổn định điện 
áp của các nút tải và của toàn HTĐ. Phương thức này đã được áp dụng 
để tính toán ổn định điện áp cho HTĐ Việt Nam như ở chương 4 và 5. 

Chương 3: THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG PHA (PMU) VÀ CÁC 
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG 

ĐIỆN CÓ KẾT HỢP VỚI PMU 
3.1. Thiết bị đo lường pha PMU 
3.1.1. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của PMU  
3.1.1.1. Cấu trúc của PMU  
3.1.1.2. Nguyên lý hoạt động của PMU  
3.1.2. Ứng dụng PMU trong phân tích ổn định điện áp HTĐ 

PMU là thiết bị đo lường đồng bộ pha có chức năng đo lường 
các đại lượng phức gồm độ lớn và góc pha. PMU lắp đặt trên lưới điện 
sẽ đo lường độ lớn, góc pha của điện áp, dòng điện tại các nút khác 
nhau trong HTĐ và xác định trạng thái của thiết bị trong cùng một 
thời gian được đồng bộ bằng thiết bị GPS và truyền các dữ liệu này về 
các trung tâm điều khiển HTĐ để phục vụ cho mục đích quản lý vận 
hành, điều khiển và giám sát ổn định điện áp HTĐ.  
3.2. Đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo phương pháp đường cong 
QV có kết hợp với PMU 
3.2.1. Sơ đồ thuật toán đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo phương 
pháp đường cong QV có kết hợp với PMU 
3.2.1.1. Các phương trình trào lưu công suất 
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3.2.1.2. Sơ đồ thuật toán đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo phương 
pháp đường cong QV có kết hợp PMU (hình 3.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.2. Đánh giá ổn định điện áp theo chỉ số ổn định điện áp dựa vào 
độ nhạy trung bình của điện áp nút theo CSPK phụ tải và Qdt 

Kết quả tính toán trên các HTĐ mẫu IEEE 14 nút và 57 nút cho 
thấy trong chế độ phụ tải tăng hoặc khi có sự cố mất một đường dây 
thì chỉ số ổn định điện áp CSDN và Qdt của các nút tải đều bị giảm 
thấp. Các đường cong QV và kết quả tính toán CSDN, Qdt các nút tải 
của chương trình được thể hiện như ở hình 3.4, bảng 3.1 và bảng 3.2. 

Kết quả Qdt và chỉ số CSDN của phương pháp đường cong QV 
(biến Qpt thay đổi) cũng được so sánh với phương pháp đường cong 
QV truyền thống (biến Vnút thay đổi) sử dụng các phần mềm 
MATLAB, PSS/E và PowerWorld như ở bảng 3.3. 

Hình 3.3. Thuật toán đánh giá ổn 
định điện áp HTĐ theo phương pháp 
đường cong QV có kết hợp với PMU 

Hình 3.13. Thuật toán đánh giá ổn 
định điện áp HTĐ theo phương pháp 
đường cong PV có kết hợp với PMU 

 

 

Thu thập giá trị mô đun, góc pha 
của U, I thời gian thực từ PMU 

Nhập ma trận tổng 
dẫn HTĐ 

Cập nhật lại ma 
trận tổng dẫn 

Cập nhật lại loại 
trạng thái của nút 

Chương trình vẽ đường cong 
QV của các nút tải 

 

Tính toán Qdt và đánh giá ổn định 
điện áp của các nút tải trong hệ 

thống điện  

 

Tính toán chỉ số CSDN và xác định 
các nút tải kém ổn định điện áp 

 

 
Có 

Có 

Không 

Không 

Cấu trúc lưới 
thay đổi? 

 

 

Máy phát, thiết bị bù 
đạt đến giới hạn công 

suất? 

 

 

 

Thu thập giá trị mô đun, góc pha 
của U, I thời gian thực từ PMU 

 

Nhập ma trận tổng 
dẫn HTĐ 

Cập nhật lại ma 
trận tổng dẫn 

Cập nhật lại loại 
trạng thái của nút 

Chương trình vẽ đường cong 
PV của các nút tải 

 

 

Tính toán KdtP% và đánh giá độ dự 
trữ ổn định điện áp của HTĐ 

 

Tính toán độ dự trữ CSTD của HTĐ 
Pdt  

 

 
Có 

Có 

Không 

Không 

Cấu trúc lưới 
thay đổi? 

 

 

Máy phát, thiết bị bù 
đạt đến giới hạn công 

suất? 
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Hình 3.4. Đường cong QV của nút 9, 13 và 14 HTĐ IEEE 14 nút 
Bảng 3.1. Qdt (MVAr) và chỉ số CSDN của các nút HTĐ IEEE 14 

nút (tính trên phần mềm MATLAB) 

Nút 
Chế độ vận hành 

cơ sở 
Chế độ tăng tải P 10% 

và tăng tải Q 20% 
Chế độ sự cố cắt  
đường dây 13-14 

Chế độ cắt đường 
dây 6-13 

Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN 
2 469.90 1235 419.10 1164 469.90 1204 463.55 1183 
3 133.00 383 125.40 302 133.00 380 133.00 375 
4 224.25 518 194.22 509 218.40 561 212.55 559 
5 248.00 601 216.00 565 246.40 610 237.60 608 
6 101.25 241 90.00 199 97.50 236 97.50 246 
9 91.30 246 79.68 203 83.00 224 83.00 234 
10 81.20 192 69.60 170 78.30 177 78.30 163 
11 78.30 159 69.12 143 77.40 173 75.60 172 

12 65.60 146 58.56 127 62.40 140 55.20 126 

13 75.40 190 66.12 162 69.60 153 43.50 97 
14 62.50 139 54.00 125 40.00 99 50.00 112 

Bảng 3.2. Qdt (MVar) và chỉ số CSDN của các nút kém ổn định điện 
áp của HTĐ IEEE 57 nút ở các chế độ vận hành theo phương pháp 

QV (biến Qpt thay đổi) và so sánh với phương pháp QV truyền thống 
(biến Vnút thay đổi) 

Nút 

Phương pháp QV sử dụng biến Qpt thay đổi Phương pháp QV 
biến Vnút thay đổi 
ở chế độ cơ sở 

Chế độ vận hành 
cơ sở 

Chế độ tăng tải P 
và Q lên 10% 

Chế độ sự cố cắt 
đường dây 12-13 

Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN 
25 11.20 28 8.80 21 9.60 26 11.61 30 

30 10.80 24 7.92 19 9.90 22 10.85 29 
31 10.15 25 7.97 18 8.70 23 10.63 29 
32 15.20 36 11.88 25 14.00 34 15.26 42 
33 14.25 37 11.49 27 13.30 32 14.81 39 

 

a, Chế độ cơ sở c. Chế độ cắt đường dây 6-13 
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Bảng 3.3. So sánh Qdt và chỉ số CSDN của HTĐ IEEE 14 nút giữa 
phương pháp QV (biến Qpt thay đổi) với phương pháp QV truyền thống 

(biến Vnút thay đổi) phần mềm MATLAB, PSS/E và PowerWorld 
 

Nút 

Phương pháp QV 
sử dụng biến Qpt 
phụ tải thay đổi 

(MATLAB) 

Phương pháp 
QV truyền thống 

sử dụng biến 
Vnút  thay đổi 
(MATLAB) 

Phương pháp 
QV truyền thống 
dùng phần mềm 

PSS/E 

Phương pháp QV 
truyền thống 

dùng phần mềm 
PowerWorld 

Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN 

10 81.20 192 82.63 175 84.44 165 83.11 178 
11 78.30 159 78.26 163 78.86 159 78.57 159 

12 65.60 146 66.01 135 66.47 132 66.14 136 

13 75.40 190 77.68 163 79.26 153 77.94 160 
14 62.50 139 62.75 135 64.13 131 62.93 134 

 

Nhận xét:  
- Kết quả tính toán cụ thể trên các sơ đồ HTĐ IEEE 14 nút và 57 

nút cho thấy chỉ số ổn định điện áp CSDN đã biểu thị rõ những nút 
kém ổn định điện áp. Các nút có CSDN nhỏ nhất là những nút kém ổn 
định điện áp. Đối với HTĐ IEEE 14 nút thì nút 14 là nút kém ổn định 
điện áp nhất (số in đậm) và đối với HTĐ IEEE 57 nút thì nút 30 hoặc 
nút 31 là nút kém ổn định điện áp nhất (số in đậm) tùy chế độ vận 
hành (CSDN của 2 nút này gần bằng nhau trong các chế độ vận hành).  

- Kiểm tra so sánh với phương pháp đường cong QV sử dụng 
biến Vnút thay đổi với các phần mềm MATLAB, PSS/E và 
PowerWorld nhận thấy kết quả tính toán chỉ số CSDN và Qdt đều gần 
giống với phương pháp đường cong QV sử dụng biến Qpt thay đổi. 
3.3.Đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo phương pháp đường cong 
PV có kết hợp với PMU 
3.3.1. Sơ đồ thuật toán đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo phương 
pháp đường cong PV có kết hợp với PMU 
3.3.1.1. Phương pháp trào lưu công suất liên tục dự đoán theo phương 
cát tuyến và hiệu chỉnh theo phương pháp giao điểm trực giao 
Bước 1: Dự đoán theo phương cát tuyến 

+ Dự đoán từ nghiệm ban đầu 
Trong luận án có đề xuất chọn phương cát tuyến đầu tiên là 

phương nằm ngang để dự đoán với Δz0 = 0 và Δλ0 > 0 bất kỳ. 
Bước 2: Hiệu chỉnh theo phương pháp giao điểm trực giao 
3.3.1.2. Xây dựng chương trình vẽ đường cong PV 
3.3.1.3. Sơ đồ thuật toán đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo phương 
pháp đường cong PV có kết hợp với PMU (hình 3.13) 
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3.3.2. Đánh giá ổn định điện áp HTĐ theo phương pháp đường 
cong PV dựa vào hệ số dự trữ CSTD của HTĐ 
  Tính toán cho HTĐ IEEE 14 và 57 nút với kết quả ở bảng 3.4 và 3.5. 
Bảng 3.4. Độ dự trữ CSTD Pdt và hệ số dự trữ CSTD KdtP% của HTĐ 

IEEE 14 nút ở các chế độ vận hành khác nhau 
Chế độ vận 

hành Cơ sở 
Tăng tải 

10% 
Cắt ĐZ 
13-14 

Cắt ĐZ 
6-13 

Pdt (MW) 190.70 163.86 182.71 162.83 
KdtP% 73.58 63.27 70.54 62.87 

 

Bảng 3.5. Độ dự trữ CSTD Pdt và hệ số dự trữ CSTD KdtP% của HTĐ 
IEEE 57 nút ở các chế độ vận hành khác nhau 

Chế độ vận 
hành 

Cơ sở 
Cắt ĐZ 

3-4 
Tải P và Q 
tăng 10% 

Tải P tăng 10% 
và Q tăng 50% 

Pdt (MW) 494.14 449.88 365.71 156.22 
KdtP% 39.51 35.97 29.24 12.49 

Nhận xét: CSTD tổng phụ tải HTĐ càng lớn thì điện áp tại các 
nút càng giảm. Khi phụ tải tăng thêm hoặc khi cắt 1 ĐD thì độ dự trữ 
CSTD giảm thấp và HTĐ có thể bị mất ổn định điện áp khi có sự cố. 
3.4. Kết luận 

1. Trên cơ sở ưu điểm của PMU là thiết bị đo lường mô đun, góc 
pha của điện áp, dòng điện tại các nút đồng bộ thời gian có độ chính 
xác nhỏ hơn 1µs, luận án ứng dụng PMU trong việc thu thập thông tin 
vận hành cho mục đích giám sát, đánh giá ổn định điện áp HTĐ.  

2. Luận án nghiên cứu áp dụng phương pháp đường cong QV có 
biến Qpt thay đổi và xây dựng thuật toán đánh giá ổn định điện áp trên 
cơ sở bài toán trào lưu công suất có ứng dụng PMU để tính toán chỉ số 
ổn định điện áp CSDN dựa vào độ nhạy trung bình của Vnút theo Qpt 
cho phép xác định được các nút kém ổn định điện áp và tính toán độ 
dự trữ CSPK các nút tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp HTĐ.  

3. Luận án đã xây dựng thuật toán đánh giá ổn định điện áp sử 
dụng phương pháp đường cong PV có kết hợp với dữ liệu từ PMU 
trên cơ sở kỹ thuật trào lưu công suất liên tục theo phương cát tuyến 
có đề xuất bước dự đoán ban đầu theo phương ngang để tính toán hệ 
số dự trữ CSTD của HTĐ.  

4. Từ các kết quả tính toán trên HTĐ IEEE 14 và 57 nút bằng 
phần mềm MATLAB, ứng dụng phương pháp đường cong PV, QV có 
thể kết luận thuật toán đánh giá ổn định điện áp và chỉ số ổn định điện 
áp do luận án đề xuất CSDN có thể sử dụng để xác định các nút kém 
ổn định điện áp và kết hợp với hệ số dự trữ CSTD của HTĐ, độ dự trữ 
CSPK của các nút tải đánh giá giới hạn ổn định điện áp cho HTĐ.  
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5. Luận án đã tính toán, so sánh phương pháp đường cong PV, 
QV được lập dựa trên phần mềm MATLAB và ứng dụng trong các 
phần mềm chuyên dụng PSS/E, PowerWorld để kiểm chứng phương 
pháp phân tích đường cong PV, QV và chỉ số CSDN do luận án đề 
xuất có thể sử dụng hiệu quả trong việc phân tích, đánh giá ổn định 
điện áp cho sơ đồ HTĐ phức tạp và áp dụng trong HTĐ Việt Nam. 

Chương 4: ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP HỆ THỐNG ĐIỆN 
VIỆT NAM VÀ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM 

SÁT ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP TRỰC TUYẾN 
4.1. Hiện trạng và quy hoạch phát triển HTĐ Việt Nam 
4.1.1. Đặt vấn đề 
4.1.2. Hiện trạng vận hành HTĐ Việt Nam năm 2011 
4.1.3. Sơ đồ và quy hoạch HTĐ Việt Nam đến năm 2015 
4.2. Đánh giá ổn định điện áp HTĐ Việt Nam năm 2011 
4.2.1. Tính toán độ dự trữ CSTD của HTĐ Việt Nam 
4.2.1.1. Các chế độ vận hành bình thường: 

Tổng CSTD nguồn phát/ tổng CSTD phụ tải của HTĐ Việt Nam 
năm 2011 là 14936MW/14244MW. Kết quả tính toán độ dự trữ CSTD 
của HTĐ Việt Nam ở chế độ cơ sở là 750MW ứng với hệ số dự trữ 
CSTD của HTĐ là KdtP% = 5,2%. Khi công suất truyền tải trên đường 
dây 500kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh tăng từ 1120MW lên 1400MW 
(CSTD phụ tải không đổi) thì độ dự trữ CSTD của HTĐ Việt Nam 
giảm xuống còn 300MW tương ứng hệ số KdtP% =2,11%. 
4.2.1.2. Các chế độ sự cố ngẫu nhiên N-1: 

a, Trường hợp cắt một đường dây (ĐD) 500kV:  

SIM V13 Optimal Power Flow (OPF), Security  Constrained OPF (SCOPF), Av ailable Transf er Capability  (ATC), PV and QV Curv es (PVQV), Automation Serv er (SimAuto); Build September 24, 2007

base case: THUONG_TIN   (1450) base case: NHO_QUAN     (1850)
base case: DA_NANG      (3100) Cat DZ Da Nang - Ha Tinh 1: THUONG_TIN   (1450)
Cat DZ Da Nang - Ha Tinh 1: NHO_QUAN     (1850) Cat DZ Da Nang - Ha Tinh 1: DA_NANG      (3100)

Nominal Shift
750700650600550500450400350300250200150100500
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t
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 Hình 4.7. Đường cong PV của nút Thường Tín, Nho Quan và Đà Nẵng 
ở chế độ cơ sở và chế độ cắt ĐD 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh 1 

Trường hợp cắt ĐD 
500kV Đà Nẵng - Hà 
Tĩnh 1: Độ dự trữ 
CSTD là 470MW 
(KdtP% = 3,3%). Đường 
cong PV của nút 
Thường Tín, Nho Quan 
và Đà Nẵng ở chế độ 
cơ sở và chế độ cắt ĐD 
500kV Đà Nẵng - Hà 
Tĩnh 1 như hình 4.7. 
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b, Trường hợp cắt một nút 500kV: Trường hợp cắt một trong các 
nút Thường Tín, Nho Quan, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Pleiku, Tân Định, Phú 
Mỹ và Nhà Bè thì HTĐ sẽ mất ổn định điện áp. 

c, Trường hợp cắt một tổ máy phát:  

d, Trường hợp cắt một máy biến áp 500kV:  

4.2.2. Xác định nút kém ổn định điện áp của HTĐ Việt Nam 2011 
Điện áp làm việc Vlv và hệ số dự trữ điện áp δVmin% tính theo 

biểu thức (2.43) tại các nút tải 500kV ở các chế độ vận hành của HTĐ 
năm 2011 như bảng 4.5. 
Bảng 4.5. Điện áp làm việc Vlv và hệ số dự trữ điện áp δδδδVmin% tại các nút 

tải 500kV ở các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam năm 2011 

Tên nút 
Chế độ cơ sở 

Cắt 1 ĐD Đà 
Nẵng-HàTĩnh 

Cắt nút Phú 
Lâm 

Cắt 1 MBA 
TBA Nho Quan 

Vlv 
(kV) 

δδδδVmin
%    

Vlv 
(kV) 

δδδδVmin
%    

Vlv 
(kV) 

δδδδVmin
%    

Vlv 
(kV) 

δδδδVmin%    

Thường Tín 487.2 8.27 481.7 7.05 489.8 8.83 482.2 7.15 

Quảng Ninh 482.3 7.17 478.4 6.31 484.1 7.57 478.4 6.30 

Nho Quan 495.9 10.20 489.2 8.72 498.9 10.86 490.7 9.03 

Hà Tĩnh 494.4 9.86 482.3 7.18 499.2 10.93 490.4 8.98 

Đà Nẵng 491.0 9.11 479.4 6.52 497.3 10.51 488.9 8.65 

Dốc Sỏi 490.7 9.04 480.9 6.87 497.2 10.49 488.9 8.65 

Pleiku 497.0 10.45 491.2 9.16 503.9 11.98 496.0 10.22 

Đak Nông 476.4 5.86 472.7 5.04 504.2 12.05 475.7 5.71 

Di Linh 488.9 8.65 483.6 7.47 492.7 9.48 488.0 8.44 

Tân Định 478.5 6.33 474.5 5.45 478.5 6.33 477.8 6.17 

Phú Lâm 477.7 6.16 474.7 5.49 0.0 - 477.1 6.03 

Nhà Bè 481.2 6.94 478.7 6.37 476.6 5.90 480.7 6.83 

4.2.3. Đánh giá ổn định điện áp của các nút theo chỉ số ổn định điện 

áp CSDN và độ dự trữ CSPK của nút tải 
Sử dụng phương pháp đường cong QV để tính toán chỉ sổ ổn định 

điện áp CSDN và độ dự trữ CSPK của các nút tải trong các chế độ vận 
hành năm 2011 với kết quả tính toán như bảng 4.6. 

Đường cong QV của nút 500kV Tân Định ở chế độ cơ sở và chế 
độ cắt ĐD 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh 1 như các hình 4.15 và 4.16. 
4.2.4. Nhận xét kết quả 

Năm 2011 HTĐ Việt Nam có độ dự trữ CSTD của HTĐ thấp và 
hệ thống dễ bị mất ổn định điện áp khi có sự cố N-1.  

Từ bảng 4.5,các nút 500kV Thường Tín, Quảng Ninh, Đà Nẵng, 
Dốc Sỏi, Đak Nông, Tân Định và Phú Lâm là các nút yếu về điện áp. 
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Bảng 4.6. Độ dự trữ CSPK Qdt (MVAr) và chỉ số CSDN của nút tải 
500kV ở các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam năm 2011 

Tên nút 
Chế độ cơ sở 

Cắt 1 ĐD Đà 
Nẵng-HàTĩnh 

Cắt nút Phú 
Lâm 

Cắt 1 MBA 
TBA Nho Quan 

Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN 

Thường Tín 568 4195 347 3575 612    4355 403 4698 

Quảng Ninh 515 3800 339 3293 558    3671 437 3548 

Nho Quan 615 5201 346 4222 660    4995 475 5358 

Hà Tĩnh 555 5480 284 4372 600   5902 492 5513 
Đà Nẵng 741 6863 472 5190 517    9312 673 6584 

Dốc Sỏi 775 6030 502 5125 474    8516 715 5848 

Pleiku 872 10153 593 8714 452    10721 809 10371 

Đak Nông 705 7241 548 6472 458    4103 676 7627 

Di Linh 836 9072 584 8004 399    8931 783 8319 

Tân Định 682 8212 524 7374 263    6104 649 7680 
Phú Lâm 637 8539 496 8129 0 - 613 9331 

Nhà Bè 619 9152 486 7707 229    3423 595 8685 

Từ bảng 4.6, các nút 500kV Thường Tín, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, 
Đà Nẵng, Dốc Sỏi, Tân Định, Phú Lâm là các nút có chỉ số CSDN và 
hệ số dự trữ CSPK Qdt thấp nhất trong các chế độ vận hành. 

4.3. Đánh giá ổn định điện áp HTĐ Việt Nam năm 2015 
4.3.1. Tính toán độ dự trữ CSTD của HTĐ Việt Nam 

Sử dụng số liệu theo Quy hoạch điện 7 và ứng dụng phương 
pháp đường cong PV để tính toán xác định độ dự trữ CSTD của HTĐ. 
4.3.1.1. Các chế độ vận hành bình thường: 

Ở chế độ cơ sở, tổng CSTD nguồn phát/ tổng CSTD phụ tải của 
HTĐ Việt Nam năm 2015 là 31671MW/30531MW (công suất trên 
ĐD 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng theo hướng Bắc Nam là 2700MW). 

**BUS** 4100 (TAN_DINH    _500.0),**CASE** BASECASE

d QV Curv es (PVQV), Automation Serv er (SimAuto); Build September 24, 2007
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BUS** 4100 (TAN_DINH    _500.0),**CASE** CAT DZ DA NANG - HA TINH

d QV Curv es (PVQV), Automation Serv er (SimAuto); Build September 24, 2007
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 Hình 4.15. Đường cong QV nút 500kV 
Tân Định ở chế độ cơ sở năm 2011 

Hình 4.16. Đường cong QV nút 500kV Tân Định ở 
chế độ cắt ĐD 500kV Đà Nẵng-Hà Tĩnh năm 2011 
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Trường hợp cơ sở, độ dự trữ CSTD của HTĐ Pdt là 1400MW ứng với 
hệ số dự trữ CSTD là KghP% = 4,59%. Khi công suất truyền tải trên 
đường dây 500kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh tăng từ 2700MW lên 3020MW 
(CSTD phụ tải không đổi) thì độ dự trữ CSTD của HTĐ Pdt giảm 
xuống còn 400MW tương ứng chỉ số KghP% giảm thấp còn 1,31%. 
4.3.1.2. Các chế độ sự cố ngẫu nhiên N-1: 

a, Trường hợp cắt  một đường dây 500kV:  
Trường hợp cắt đường dây Di Linh - Tân Định, độ dự trữ CSTD 

là 400MW (KghP% = 1,31%). Trường hợp cắt một trong các đường dây 
Vũng Áng - Đà Nẵng, Thạnh Mỹ - Pleiku, Pleiku - Di Linh, Pleiku - 
Cầu Bông và Đak Nông - Cầu Bông thì HTĐ sẽ bị mất ổn định. 

Bảng 4.11. Điện áp làm việc Vlv và hệ số dự trữ điện áp δδδδVmin% tại các 
nút tải  500kV ở các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam năm 2015 

Tên nút 
Chế độ cơ sở 

Cắt 1 ĐD Di Linh 
- Tân Định 

Cắt nút Đức 
Hòa 

Cắt 1 MBA 
TBA Đà Nẵng 

Vlv 
(kV) 

δδδδVmin%    
Vlv 

(kV) 
δδδδVmin%    

Vlv 
(kV) 

δδδδVmin%    
Vlv 

(kV) 
δδδδVmin%    

Hiệp Hòa 502.5 11.68 501.5 11.45 501.7 11.48 502.2 11.60 

Thường Tín 482.0 7.11 480.7 6.82 480.9 6.87 481.8 7.07 
Phố Nối 486.6 8.13 485.6 7.90 485.7 7.94 486.5 8.10 

Nho Quan 483.4 7.42 481.4 6.98 481.8 7.06 483.2 7.37 

Việt Trì 495.7 10.15 495.0 9.99 495.1 10.02 495.6 10.13 

Hà Tĩnh 478.9 6.42 474.8 5.50 475.1 5.57 478.3 6.30 
Đà Nẵng 484.8 7.73 477.9 6.19 476.7 5.93 483.9 7.53 

Thạnh Mỹ 505.4 12.31 497.7 10.60 495.3 10.06 504.2 12.05 

Dốc Sỏi 483.5 7.43 476.0 5.77 474.3 5.39 482.3 7.17 

Pleiku 501.5 11.45 492.7 9.48 489.5 8.78 500.8 11.28 

Phú Lâm 488.2 8.49 474.2 5.38 472.2 4.94 487.7 8.38 

Mỹ Tho 490.8 9.07 478.5 6.33 479.7 6.60 490.4 8.97 

Di Linh 491.8 9.28 491.1 9.14 476.2 5.83 491.1 9.13 

Tân Định 484.9 7.76 470.2 4.49 467.4 3.86 484.4 7.64 

Nhà Bè 491.7 9.27 478.1 6.24 475.8 5.73 491.2 9.16 

Đak Nông 496.4 10.30 481.6 7.03 482.0 7.10 495.7 10.15 

Sông Mây 489.5 8.78 475.8 5.72 472.6 5.01 489.0 8.67 

Tân Uyên 485.5 7.89 471.7 4.81 468.1 4.01 485.0 7.78 

Cầu Bông 483.3 7.40 467.9 3.97 465.7 3.48 482.7 7.27 
 Đức Hòa 486.8 8.17 473.0 5.11 0.0 - 486.3 8.06 

b, Trường hợp cắt  một nút 500kV: 
Trường hợp cắt nút Đức Hòa, độ dự trữ CSTD của HTĐ giảm 

còn 430MW ứng với hệ số dự trữ CSTD của HTĐ là KghP% = 1,41%. 
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Trường hợp cắt một trong các nút Pitoong, Quảng Ninh, Nho Quan, 
Vĩnh Tân,Vũng Áng,Hà Tĩnh,Đà Nẵng,Thạnh Mỹ,Pleiku,Long Phú, Ô 
Môn, Dốc Sỏi, Mỹ Tho, Di Linh, Tân Định, Đak Nông, Phú Mỹ, Sông 
Mây, Duyên Hải, Tân Uyên và Cầu Bông thì HTĐ sẽ mất ổn định. 

c, Trường hợp cắt  một tổ máy phát:  

d, Trường hợp cắt  một máy biến áp 500kV: 

4.3.2. Xác định nút kém ổn định điện áp của HTĐ Việt Nam 2015 

Điện áp làm việc Vlv và hệ số dự trữ điện áp δVmin% tại các nút 
tải 500kV của HTĐ Việt Nam năm 2015 như bảng 4.11. 
4.3.3. Đánh giá ổn định điện áp của các nút theo chỉ số CSDN và độ 
dự trữ CSPK của nút tải 

Tính toán chỉ số ổn định điện áp CSDN và độ dự trữ CSPK của 
các nút tải 500kV của HTĐ Việt Nam năm 2015 như ở bảng 4.12.  

 

Bảng 4.12. Độ dự trữ CSPK Qdt (MVAr) và chỉ số CSDN của các nút tải 
500kV ở các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam năm 2015 

 

Tên nút 
Chế độ cơ sở Cắt 1 ĐD Di 

Linh - Tân Định 
Cắt nút Đức 

Hòa 
Cắt 1 MBA 

TBA Đà Nẵng 

Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN 

Hiệp Hòa 1817 10362 1588 12504 1706 11627 1804 10275 

Thường Tín 2005 12722 1448 15342 1460 14887 1966 12431 

Phố Nối 1983 13508 1547 15637 1624 14966 1963 13347 

Nho Quan 1824 13693 1148 17115 1154 17355 1769 14302 

Việt Trì 1558 6529 1457 7454 1472 7018 1548 6483 

Hà Tĩnh 1009 8992 530 10487 552 11078 957 8436 

Đà Nẵng 805 8898 305 6877 340 7305 755 8186 
Thạnh Mỹ 782 9796 248 5631 268 6877 745 9166 

Dốc Sỏi 778 7549 278 7300 285 6874 743 8687 

Pleiku 718 10709 225 6516 238 5815 685 10002 

Phú Lâm 546 7420 169 4069 182 5111 524 7025 

Mỹ Tho 546 7984 171 3973 186 4575 524 7576 

Di Linh 600 7134 217 4546 204 5432 574 6539 
Tân Định 561 6928 171 4314 183 5255 538 7550 

Nhà Bè 550 8258 171 3902 183 4774 528 7822 

Đak Nông 636 7288 201 5466 217 6015 609 7754 

Sông Mây 575 7097 177 4590 190 4235 551 7658 

Tân Uyên 554 7018 173 4712 184 4197 532 6650 

Cầu Bông 556 7579 170 3827 184 4765 533 7148 

Đức Hòa 538 7026 168 3808 0 - 516 7643 

4.3.4. Nhận xét kết quả 
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4.4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát ổn định điện áp trực 
tuyến cho hệ thống điện 500kV Việt Nam 

Mô hình hệ thống giám sát ổn định điện áp trực tuyến cho HTĐ 
500kV Việt Nam như hình 4.25. Các PMU lắp đặt tại các nút 500kV 
và các NMĐ chính. Các tín hiệu dòng điện và điện áp được đo lường 
đồng bộ theo thời gian chuẩn lấy từ PMU, đưa đến hệ thống thu thập 
dữ liệu Phasor để xử lý tín hiệu và truyền về hệ thống giám sát ổn 
định điện áp HTĐ. Hệ thống này sẽ tính toán phân tích hiện trạng vận 
hành của HTĐ, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu, chỉ số ổn định điện áp 
để kịp thời phát hiện tình trạng ổn định điện áp của HTĐ đưa ra thông 
tin cảnh báo về tình trạng ổn định điện áp của HTĐ 500kV và đưa ra 
tín hiệu lệnh đến chương trình điều khiển ổn định điện áp khẩn cấp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4.25. Mô hình hệ thống giám sát ổn định điện áp trực tuyến 
cho hệ thống điện 500kV Việt Nam  
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4.5. Kết luận 
1. Luận án sử dụng chức năng đường cong PV, QV trong phần 

mềm PowerWorld và các hệ số dự trữ, chỉ số ổn định điện áp mới đề 
xuất để đánh giá ổn định điện áp cho HTĐ Việt Nam năm 2011, 2015. 

2. Qua tính toán HTĐ Việt Nam năm 2011 và 2015 bằng 
phương pháp PV nhận thấy rằng HTĐ Việt Nam vận hành với độ dự 
trữ CSTD của HTĐ thấp và càng tụt giảm khi có sự cố N-1. 

3. Kết quả tính toán cho HTĐ Việt Nam bằng phương pháp 
đường cong QV có sử dụng các hệ số, chỉ số ổn định điện áp đã đưa ra 
kết luận: năm 2011 có các nút 500kV Thường Tín, Quảng Ninh, Đà 
Nẵng, Hà Tĩnh, Tân Định, Phú Lâm là các nút có chất lượng điện áp 
thấp, chỉ số ổn định điện áp thấp và độ dự trữ CSPK đều thấp trong 
các chế độ vận hành; năm 2015 có các nút 500kV Thường Tín, Nho 
Quan, Hà Tĩnh, Dốc Sỏi, Tân Định, Cầu Bông có điện áp thấp và các 
nút Việt Trì, Nho Quan, Hiệp Hòa (miền Bắc), Dốc Sỏi, Đà Nẵng, 
Thạnh Mỹ (miền Trung), Tân Định, Tân Uyên, Đức Hòa, Cầu Bông, 
Phú Lâm, Mỹ Tho (miền Nam) là những nút có chỉ số ổn định điện áp 
thấp và độ dự trữ CSPK cũng thấp trong các chế độ vận hành. 

4. Luận án đã đề xuất một mô hình giám sát ổn định điện áp trực 
tuyến cho HTĐ 500kV Việt Nam có ứng dụng PMU và thiết bị 
FACTS để điều khiển HTĐ vận hành an toàn và ổn định điện áp. 

Chương 5: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SVC ĐỂ NÂNG CAO 
ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CHO HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM 

5.1. Vai trò của thiết bị FACTS 
5.1.1. Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (FACTS) 
5.1.2. Các lợi ích của thiết bị FACTS trong vận hành HTĐ 
5.1.3. Giới thiệu một số thiết bị FACTS 
5.1.3.1. Thiết bị bù CSPK tĩnh điều khiển bằng thyristor (SVC) 
5.1.3.2. Thiết bị bù đồng bộ tĩnh (STATCOM) 
5.1.3.3. Tụ bù dọc điều khiển bằng thyristor (TCSC) 
5.1.3.4. Thiết bị điều khiển dòng công suất hợp nhất (UPFC) 
5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc và mô hình tính toán của SVC 
5.2.1. Định nghĩa và cấu tạo SVC 
5.2.2. Nguyên lý làm việc của SVC 
5.2.2.1. Nguyên lý làm việc của các phần tử SVC  
5.2.2.2. Nguyên lý làm việc của bộ SVC 
5.2.3. Hiệu quả sử dụng của thiết bị SVC trong việc điều khiển điện 
áp và nâng cao ổn định điện áp HTĐ 
5.2.3.1. Điều chỉnh điện áp và trào lưu công suất  
5.2.3.2. Nâng cao chất lượng điện áp và ổn định điện áp ngắn hạn 
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5.2.3.3. Giảm thời gian và cường độ quá áp khi xảy ra sự cố  

5.2.4. Mô hình tính toán hoạt động của SVC  
5.2.4.1. Tính toán điện dẫn phản kháng của SVC 
             BSVC (α) = BTCR(α) + BTSR - BTSC  

5.2.4.2. Mô hình tính toán của SVC 
Ở chế độ điều khiển bằng tay, SVC điều khiển thay đổi điện áp 

hệ thống bằng việc điều khiển góc mở α của bộ TCR để điều khiển 
lượng CSPK trao đổi với hệ thống qua nút kiểm tra U2. Ở chế độ điều 
khiển tự động, để giữ ổn định điện áp nút U2 theo giá trị UYC, lấy tín 
hiệu điện áp trên nút cần kiểm tra cung cấp cho bộ điều khiển của 
SVC, khi đó nếu có sự thay đổi chế độ vận hành dẫn đến U2 ≠ UYC thì 
bộ điều khiển sẽ điều khiển lượng CSPK của SVC trao đổi với hệ 
thống sao cho U2 ≈ UYC.  
5.3. Tính toán lắp đặt SVC trên hệ thống điện 500kV Việt Nam để 
nâng cao ổn định điện áp 
5.3.1. Đặt vấn đề 
5.3.2. Tính toán, phân tích hiệu quả của việc lắp đặt SVC để nâng 
cao ổn định điện áp cho hệ thống điện Việt Nam 

Từ kết quả ở chương 4 đã xác định được các nút yếu về điện áp 
và kém ổn định điện áp nhất. Luận án đã phân tích và đề xuất tính 
chọn lắp đặt SVC tại các nút 500kV Thường Tín, Dốc Sỏi, Tân Định 
và Cầu Bông. Để phát huy hiệu quả tính năng SVC và qua tính toán 
nhiều trường hợp, luận án đề nghị lựa chọn lắp đặt SVC tại nút 500kV 
Thường Tín và nút 500kV Tân Định (hoặc nút 500kV Cầu Bông) với 
dung lượng mỗi bộ SVC là 500MVAr. 
5.3.2.1. Tính toán độ dự trữ CSTD của HTĐ Việt Nam 2015 có SVC 

Tính toán HTĐ Việt Nam có SVC lắp đặt tại nút Thường Tín và 
Tân Định (TH1) hoặc Cầu Bông (TH2) với dung lượng 500MVAr. 

Ở chế độ cơ sở, tổng CSTD nguồn phát/ tổng CSTD phụ tải của 
HTĐ Việt Nam là 31672MW/30531MW (công suất ĐD 500kV Vũng 
Áng - Đà Nẵng là 27000MW). Độ dự trữ CSTD của HTĐ Việt Nam 
khi có SVC đã tăng lên cao ở TH1 là 2125MW và ở TH2 là 2130MW.  
5.3.2.2. Xác định nút kém ổn định điện áp của HTĐ Việt Nam năm 
2015 khi có SVC 

Từ kết quả tính toán hệ số dự trữ điện áp đã cho thấy điện áp tại 
các nút đã tăng nhiều và giá trị đều ở xung quanh giá trị định mức  
trong hầu hết các chế độ vận hành. 
5.3.2.3. Đánh giá ổn định điện áp theo chỉ số CSDN và Qdt của nút tải 
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Nhận xét: Kết quả tính toán năm 2015 có lắp đặt SVC cho thấy 
HTĐ Việt Nam vận hành với độ dự trữ CSTD của HTĐ tăng cao, chất 
lượng điện áp tăng cao, độ dự trữ CSPK Qdt cũng được nâng cao trong 
các chế độ vận hành. So sánh TH1 và TH2 nhận thấy khi lắp đặt SVC 
tại nút 500kV Thường Tín và nút 500kV Cầu Bông (TH2) thì điện áp 
và Qdt của các nút tải (bảng 5.11) đều lớn hơn TH1.  

Bảng 5.11. Độ dự trữ  CSPK Qdt  và chỉ số CSDN của các nút tải 
500kV HTĐ Việt Nam năm 2015 có SVC (TH2) 

Tên nút 
Chế độ cơ sở 

Cắt 1 ĐD Pleiku 
- Cầu Bông 

Cắt nút Ô 
Môn 

Cắt 1 MF 
NMĐ Nhơn 

Trạch 

Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN Qdt CSDN 

Hiệp Hòa 2211 10359 1995 12781 2168 10623 380 16097 

Thường Tín 2622 14321 1908 17714 2495 14323 210 21608 

Phố Nối 2494 13917 2014 15154 2446 13583 231 18453 

Nho Quan 2473 14810 1423 15142 2313 15558 155 12928 

Việt Trì 1839 6611 1699 7360 1812 6738 349 12495 

Hà Tĩnh 1460 9151 671 9065 1062 10278 66 10320 

Đà Nẵng 1253 9889 500 8549 681 10986 53 3581 
Thạnh Mỹ 1346 9983 451 8009 565 11303 59 4091 

Dốc Sỏi 1237 8935 468 6561 636 8600 54 8381 

Pleiku 1337 12231 398 6151 521 11454 57 4008 

Phú Lâm 1054 10364 320 5275 372 7401 60 3663 

Mỹ Tho 1034 11523 333 6097 356 7282 64 3575 

Di Linh 1118 8232 330 4991 448 7102 57 3758 

Tân Định 1084 11228 324 5292 404 7435 58 2403 

Nhà Bè 1058 11018 324 5058 377 6954 61 3040 

Đak Nông 1189 9399 348 5972 455 7153 58 2346 

Sông Mây 1104 10058 334 5496 410 8644 60 2477 

Tân Uyên 1056 8966 323 5500 397 8721 60 2591 

Cầu Bông 1088 11249 321 5362 393 7156 57 2336 

Đức Hòa 1032 9838 318 5022 370 6881 60 3292 

5.3.3. Nhận xét tổng hợp các kết quả 
5.4. Kết luận:  

1. Trên cơ sở phân tích, so sánh chức năng của các FACTS đã xác 
định SVC, STATCOM là thiết bị có nhiều ưu điểm trong việc điều 
khiển điện áp, nâng cao ổn định điện áp. Tuy nhiên SVC có giá rẻ hơn 
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nhiều so với STATCOM và các thiết bị FACTS khác do vậy luận án 
đề xuất chọn SVC để tính toán lắp đặt trên HTĐ 500kV Việt Nam. 

2. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, việc lắp đặt SVC trên HTĐ 
Việt Nam tại hai nút 500kV Thường Tín và Cầu Bông với dung lượng 
mỗi bộ là 500MVAr đã được tính toán và xác định hiệu quả nâng cao 
chất lượng điện áp và nâng cao ổn định điện áp cho HTĐ Việt Nam. 

3. Phân tích kết quả tính toán HTĐ Việt Nam năm 2015 khi có 
lắp đặt SVC tại hai nút 500kV Thường Tín và Cầu Bông bằng phương 
pháp đường cong PV, QV cho thấy trong các trường hợp vận hành đều 
có hệ số dự trữ CSTD nâng cao lớn hơn 3,5%, hệ số dự trữ điện áp 
tăng lên lớn hơn 6% và độ dự trữ CSPK của nút tải lớn hơn 
300MVAr. Điều này cho thấy HTĐ Việt Nam sau khi lắp đặt SVC tại 
hai nút 500kV Thường Tín và Cầu Bông sẽ vận hành với chất lượng 
điện áp tốt hơn và nâng cao giới hạn ổn định điện áp. 
 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
I. Kết luận 

1. Dựa trên lý thuyết về ổn định điện áp và qua phân tích các sự 
cố điển hình, luận án đề xuất sử dụng phương pháp phân tích đường 
cong PV, QV kết hợp với bài toán trào lưu công suất theo phương 
pháp Newton-Raphson và kỹ thuật phân tích sự cố ngẫu nhiên là 
phương pháp hiệu quả để đánh giá ổn định điện áp cho HTĐ phức tạp. 

2. Trong luận án đã sử dụng cách tiếp cận mới để lập chương 
trình vẽ đường cong PV cho HTĐ đơn giản, đã xây dựng chương trình 
tính toán đường cong PV ứng dụng kỹ thuật trào lưu công suất liên tục 
và đã đề xuất thuật toán đánh giá ổn định điện áp sử dụng phương 
pháp đường cong PV có kết hợp dữ liệu từ PMU để xác định độ dự trữ 
ổn định điện áp của HTĐ. 

3. Luận án đã đề xuất chỉ số ổn định điện áp dựa vào độ nhạy 
trung bình của điện áp nút theo CSPK phụ tải (CSDN) để xác định các 
nút tải yếu về ổn định điện áp. Trong luận án đã sử dụng chỉ số CSDN 
này kết hợp với hệ số dự trữ điện áp, độ dự trữ CSPK của nút tải trong 
thuật toán đánh giá ổn định điện áp bằng phương pháp đường cong 
QV sử dụng biến CSPK thay đổi có kết hợp với dữ liệu từ PMU để 
đánh giá ổn định điện áp của các nút tải trong HTĐ và có tính toán so 
sánh với phương pháp đường cong QV truyền thống sử dụng biến điện 
áp nút thay đổi. Đề xuất này đã được ứng dụng trong luận án để đánh 
giá ổn định điện áp cho HTĐ Việt Nam. 
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4. Từ kết quả tính toán cho HTĐ IEEE 14 và 57 nút bằng phương 
pháp đường cong QV dựa trên phần mềm MATLAB và có kiểm tra so 
sánh ứng dụng phương pháp đường cong QV dựa trên phần mềm 
PSS/E và PowerWorld đã cho thấy chỉ số CSDN và độ dự trữ CSPK 
Qdt của nút tải có thể áp dụng để kiểm tra, xác định các nút kém ổn 
định điện áp và đánh giá giới hạn ổn định điện áp cho HTĐ Việt Nam. 

5. Từ kết quả tính toán ổn định điện áp HTĐ Việt Nam giai đoạn 
2011-2015 bằng cách sử dụng tổng hợp các phương pháp đường cong 
PV, QV cùng với các hệ số, chỉ số ổn định điện áp đề xuất trong luận 
án có thể đánh giá tình trạng vận hành của HTĐ Việt Nam như sau: 

 - Độ dự trữ CSTD của HTĐ thấp trong chế độ cao điểm hoặc khi 
có sự cố mất một ĐD 500kV, mất một nút 500kV, mất một tổ máy 
phát lớn, mất một MBA 500kV quan trọng và trong đó có một số 
trường hợp khi xảy ra sự cố thì HTĐ Việt Nam bị mất ổn định điện áp. 

- Năm 2011 có các nút 500kV Thường Tín, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, 
Đà Nẵng, Tân Định và Phú Lâm kém ổn định điện áp. 

- Năm 2015 có các nút 500kV Thường Tín, Nho Quan, Hà Tĩnh, 
Dốc Sỏi, Tân Định, Cầu Bông có điện áp thấp; các nút 500kV Việt 
Trì, Nho Quan, Hiệp Hòa, Dốc Sỏi, Đà Nẵng, Thạnh Mỹ, Tân Định, 
Tân Uyên, Đức Hòa, Cầu Bông, Phú Lâm, Mỹ Tho có chỉ số ổn định 
điện áp và độ dự trữ CSPK đều thấp trong các chế độ vận hành. 

6. Để ngăn ngừa mất ổn định điện áp nhằm đảm bảo an toàn vận 
hành HTĐ quốc gia và an ninh năng lượng, luận án đã đề xuất một mô 
hình hệ thống giám sát ổn định điện áp trực tuyến cho HTĐ 500kV 
Việt Nam có ứng dụng PMU, FACTS để điều khiển ổn định điện áp. 

7. Luận án đã phân tích hiệu quả của SVC và từ các kết quả tính 
toán đã xác định lắp đặt SVC tại nút 500kV Thường Tín và nút 500kV 
Cầu Bông với dung lượng mỗi bộ SVC là 500MVAr có tính khả thi và 
hiệu quả trong việc điều khiển nâng cao chất lượng điện áp và nâng 
cao ổn định điện áp cho HTĐ Việt Nam. 
II. Kiến nghị 

- Nghiên cứu xây dựng thuật toán đánh giá ổn định điện áp nhanh 
trong thời gian thực cho HTĐ Việt Nam. 

- Vấn đề so sánh hiệu quả lắp đặt SVC tại các nút 500kV cần được 
tính toán đầy đủ hơn với các mức dung lượng bù, các chế độ vận hành 
khác nhau kể cả chế độ N-2 để lựa chọn vị trí, dung lượng SVC tối ưu 
về kinh tế và kỹ thuật. 


