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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Hiện nay nhu cầu tiêu thụ điện năng gia tăng rất nhanh tuy 

nhiên lượng cung ứng điện (chủ yếu là từ thuỷ điện và nhiệt điện) 

không phát triển kịp. Điều này khiến cho hệ thống đang trong tình 

trạng thiếu điện cung cấp cho phụ tải. Để cải thiện được việc này, 

vấn đề đặt ra là phải phát triển hệ thống các nguồn năng lượng điện 

khác trong khi các năng lượng hoá thạch đang ngày càng cạn kiệt. 

Việc sử dụng các nguồn điện tại chỗ (thuỷ điện nhỏ, cực nhỏ, pin 

mặt trời, gió ...) được huy động để chiếm tỷ trọng đáng kể trong hệ 

thống nguồn cấp. 

 Thêm vào đó nguồn phân tán sẽ ngày càng được áp dụng 

nhiều trong hệ thống lưới phân phối vì: 

 - Do thị trường có xu hướng mở cửa cho các nhà đầu tư tham 

gia ở tất cả các dạng nguồn năng lượng sơ cấp. 

 - Nguồn năng lượng hoá thạch đang ngày càng cạn kiệt trong 

khi ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng tăng lên. 

 - Nhu cầu của phụ tải phát triển rất nhanh trong khi việc xây 

dựng các nguồn phát truyền thống công suất lớn cần nhiều thời gian.  

 - Nhà cung cấp sử dụng nguồn phân tán để giảm áp lực về 

đầu tư tái tạo lưới điện, giảm chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành. 

 - Khách hàng sử dụng nguồn phân tán để giảm bớt gánh 

nặng công suất vào giờ cao điểm, giảm tổn hao trong mạng, cải thiện 

chất lượng điện năng, tăng cường độ tin cậy và thân thiện với môi 

trường.  
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 Nguồn điện phân tán có thường có công suất nhỏ nên được 

nối trực tiếp vào lưới phân phối. Với việc nguồn phân tán phát triển 

ngày càng nhiều nên tích hợp nguồn vào hệ thống phân phối cần 

được quan tâm. Tuy nhiên hiện nay, các lưới phân phối có dạng hình 

tia (hoặc mạch kín vận hành hở) vì vậy sẽ có nhiều vấn đề khi nhiều 

nguồn phân tán được kết nối vào lưới: 

 1. Quá điện áp tại các phụ tải 

 2. Thay đổi dòng công suất chạy trên các nhánh. 

3. Bảo vệ rơle sẽ không đo lường đúng dòng điện sự cố trên 

đường dây, dòng sự cố qua MBA 

Ngoài ra, việc kết nối các nguồn phân tán phải thỏa mãn các 

yêu cầu về kỹ thuật của Bộ Công Thương đặt ra. 

Việc tích hợp tối đa nhiều nguồn phân tán vào hệ thống lưới 

phân phối có nhiều ảnh hưởng đến lưới điện. Việc tận dụng tối đa 

nguồn phân tán sẽ giúp giảm bớt áp lực về nguồn năng lượng của các 

nhà máy điện hiện có. Tuy nhiên khi tích hợp nhiều nguồn phân tán 

vào hệ thống sẽ xảy ra những hiện tượng như đã nêu trên. 

 Hiện nay, ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung, 

nhiều thủy điện nhỏ đã và sẽ đưa vào vận hành. Để các nguồn năng 

lượng này có thể tải tối đa lên lưới phân phối, EVN phải có những 

thay đổi trong tái cấu trúc lưới (thay mới một vài đường dây=>giá 

thành cao) hoặc hạ điện áp trên lưới phân phối (ảnh hưởng đến chất 

lượng điện áp). Luận văn này tìm hiểu các phương pháp tối ưu về 

mặt kinh tế và đảm bảo tất cả các yêu cầu về kỹ thuật để có thể kết 

nối nhiều nguồn phân tán vào lưới điện phân phối.  
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 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

 - Hệ thống phân phối. 

 - Tìm hiểu các nguồn phân tán. 

 - Những ảnh hưởng khi kết nối nhiều nguồn phân tán vào 

lưới điện. 

 - Những tiêu chuẩn để kết nối nguồn phân tán vào lưới điến 

 - Các phương án để kết nối tối ưu nguồn phân tán vào lưới 

phân phối. 

 - Ứng dụng đối với một nhánh lưới phân phối Nam Trà My 

(có nguồn phân tán). 

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

 5. Đặt tên đề tài 

 Căn cứ vào lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm 

vi nghiên cứu, đề tài được đặt tên: 

"NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP 

 NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN VÀO LƯỚI  ĐIỆN PHÂN PHỐI" 

 6. Bố cục luân văn 

  Mở đầu 

 Chương 1: Tổng quan về lưới điện phân phối và nguồn 

phân tán 
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 Chương 2: Phân tích, đánh giá các phương pháp tích hợp 

nguồn phân tán vào lưới điện phân phối 

 Chương 3: Phương pháp tích hợp nguồn phân tán vào hệ 

thống lưới phân phối 

Chương 4: Ứng dụng thuật toán di truyền vào lưới điện 

phân phối Trà My 

Kết luận và kiến nghị 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ 

NGUỒN PHÂN TÁN 

  

1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 

 1.1.1 Tổng quan  

 Phân phối điện là khâu cuối cùng của hệ thống điện để đưa 

điện năng trực tiếp đến người tiêu dùng. Lưới điện phân phối bao 

gồm lưới điện trung áp và lưới điện hạ áp.  

 Các vấn đề kỹ thuật của lưới điện phân phối trong đó có vấn 

đề giảm tổn thất điện năng vẫn sẽ là trọng tâm trong công tác điều 

hành quản lý. Để giải quyết các khó khăn này, đồng thời nâng cao 

năng lực quản lý kỹ thuật trong đó có vấn đề giảm tổn thất điện năng, 

các Công ty Điện lực cần ứng dụng các biện pháp công nghệ hiện đại 

đang ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới. 

 1.1.2 Một số đặc điểm của lưới điện phân phối 

Lưới điện phân phối có các đặc điểm về thiết kế và vận hành 

khác với lưới điện truyền tải. Lưới điện phân phối phân bố trên diện 

rộng, thường vận hành không đối xứng và có tổn thất lớn.  

Tổn thất trên lưới điện phân phối bao gồm tổn thất phi kỹ thuật ( tổn 

thất thương mại) và tổn thất kỹ thuật.  

1.2 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGUỒN PHÂN TÁN 

1.2.1 Định nghĩa 

 Nguồn phân tán DG là nguồn phát có công suất nhỏ 

(<30MW), được lắp đặt gần nơi tiêu thụ điện năng nên loại trừ được 

những chi phí truyền tải và phân phối không cần thiết. Hơn nữa, nó 

có thể làm giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng cường tính 
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linh hoạt của nguồn điện và độ tin cây cung cấp điện, giảm tổn thất 

và cải thiện điều kiện điện áp đường dây phân phối. 

 1.2.2 Các loại nguồn phân tán 

a. Nhà máy năng lượng mặt trời 

b. Nhà máy phong điện 

 c. Nhà máy thuỷ điện nhỏ 

 d. Một số nguồn phân tán khác 

 * Điện sinh khối (Biomass) 

  * Địa nhiệt 

1.3 VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG  

1.3.1 Những vấn đề về môi trường  

* Những lợi ích  

Năng lượng tái tạo có vai trò quan trọng trong việc giảm khí 

hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng tới sự nóng lên của toàn cầu. Năng 

lượng tái tạo hầu như không làm phát thải khí hại khi vận hành và 

phát thải rất ít trong quá trình sản xuất, lắp đặt, bảo dưỡng và tháo 

dỡ.   

* Những hạn chế  

Các tuabin gió ảnh hưởng tới tầm nhìn và âm thanh (tiếng ồn 

của động cơ máy phát, tiếng ồn của các cánh quạt tuabin gió). Các 

nông trang gió và pin mặt trời cần diện tích lớn hơn so với các công 

nghệ điện truyền thống có cùng công suất đặt.  
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Các nhà máy thủy điện nhỏ, điện thủy triều và sóng biển có 

thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái và vùng đánh bắt hải sản. Điện sinh 

khối (Biomass) có thể tạo ra phát thải khí độc hại trong trường hợp 

đốt cháy không hết. Chúng cần diện tích lớn để đặt nhà máy cung 

cấp nhiên liệu 

1.3.2 Những vấn đề về kinh tế  

* Những lợi ích  

Với vị trí đặt DG hợp lý sẽ có thể làm tăng thời gian đầu tư 

nâng cấp lưới và giảm vốn đầu tư xây dựng mới lưới điện. Bên cạnh 

đó còn làm giảm chi phí vận chuyển nhiên liệu đầu vào để sản xuất 

điện và giảm tổn thất truyền tải và phân phối điện năng trên lưới, 

tăng tính cạnh tranh trong thị trường điện, cho phép khách hàng có 

nhiều lựa chọn nhà cung cấp hơn.  

* Những hạn chế  

Mặc dù có nhiều lợi ích như vậy, nhưng các máy phát loại 

nhỏ cũng có những nhược điểm so với các máy phát truyền thống: 

chi phí sản xuất đơn vị công suất điện của các máy phát loại nhỏ lớn 

hơn so với các nhà máy điện trung tâm, giá bán lẻ phân phối nhiên 

liệu thường cao hơn so với giá bán buôn của phát điện tập trung, mức 

độ cạnh tranh của các nguồn phát điện nhỏ trên lưới so với các nguồn 

phát điện truyền thống là thấp. 

1.4 HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA 

NGUỒN PHÂN TÁN Ở VIỆT NAM 

 Trong những năm gần đây, mối quan tâm về DG tại Việt 

Nam ngày càng nhiều khi mà nhu cầu về các nguồn phát điện tại chỗ 
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đang tăng lên. Những nguồn điện phân tán như: điện gió, điện mặt 

trời, thủy điện nhỏ … đang được chú ý quan tâm hơn cả. Trong một 

vài năm tới, các nguồn DG khác khi đi vào vận hành sẽ đóng vai trò 

đáng kể trong việc đảm bảo nhu cầu điện năng cho các phụ tải địa 

phương, góp phần giảm gánh nặng cho các hệ thống điện khu vực. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP 

NGUỒN PHÂN TÁN VÀO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 

2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI TÍCH HỢP CÁC 

NGUỒN PHÂN TÁN VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN 

 2.1.1 Những ảnh hưởng khi tích hợp các nguồn phân tán 

vào hệ thống điện 

 Ngoài những lợi ích mà DG đem lại như đã đề cập như trên, 

khi kết nối DG vào lưới điện còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn kết nối 

và ràng buộc về mặt kỹ thuật và kinh tế. Tùy thuộc vào cấu trúc của 

lưới điện mà những tiêu chuẩn cũng khác nhau và kéo theo ảnh 

hưởng của DG tới lưới cũng khác nhau.  

 a Tổn thất công suất trên lưới 

Trong thực tế thì vị trí của DG được xác định để cho khi đó 

tổn thất trên lưới là nhỏ hơn trước khi có DG. Việc xác định tối ưu vị 

trí đặt và công suất DG, có xét đến điều kiện vận hành khác nhau của 

lưới điện, sẽ đem lại kết quả tốt hơn cho bài toán giảm thiểu tổn thất 

công suất trên lưới.  

 b Các vấn đề về điện áp 

 DG ảnh hưởng tới tổn thất điện áp trên các lộ đường dây, 

làm thay đổi đặc tính điện áp. DG ảnh hưởng tới việc giảm tổn thất 

điện áp cũng giống như các giàn tụ bù đặt cùng vị trí. Điểm khác biệt 

là DG ảnh hưởng tới cả dòng công suất tác dụng và phản kháng trong 

khi các giàn tụ bù chỉ ảnh hưởng tới dòng công suất phản kháng.   

c Sự dao động điện áp 
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 Sự dao động điện áp là sự thay đổi có tính hệ thống về biên 

độ và hình dáng của sóng điện áp hoặc một chuỗi các thay đổi ngẫu 

nhiên về điện áp, biên độ điện áp thường không vượt quá giới hạn 

quy định là từ 0.9pu đến 1.1pu. Sự biến đổi công suất phát của một 

số máy phát DG như tuabin gió và pin mặt trời đều có tính ngẫu 

nhiên … có thể gây ra sự dao động điện áp. Điều này có thể gây ra 

sự không ổn định điện áp khi cung cấp cho người tiêu dùng.  

 d Độ không sin sóng điện áp  

 Do đa số các DG sử dụng bộ biến đổi DC/AC nên các sóng 

hài bậc cao được sinh ra bởi bộ biến đổi sẽ được bơm vào lưới. Các 

sóng hài này làm méo dạng sóng cơ bản của điện áp và dòng điện, 

làm tăng tổn thất trong các thiết bị điện từ trên lưới và tăng tổn thất 

trong lưới điện. 

e Vấn đề về dòng điện sự cố và bảo vệ rơle  

Vấn đề về bảo vệ là vấn đề cần đặc biệt quan tâm khi kết nối 

DG vào lưới điện. Khi kết nối DG vào lưới điện, trong chế độ sự cố, 

DG có thể làm giảm bớt mức độ suy giảm điện áp, tuy nhiên cũng 

ảnh hưởng tới sự phân bố dòng sự cố với mức độ phức tạp tăng lên. 

Khi trên lưới phân phối có xuất hiện các DG, sự phân bố dòng điện 

trên lưới sẽ thay đổi 

f Thay đổi sự phối hợp giữa các thiết bị bảo vệ  

 Việc kết nối nguồn điện phân tán vào lưới điện đòi hỏi cần 

phải xem xét lại khoảng thời gian phối hợp giữa các bảo vệ đường 

dây lân cận, vì ảnh hưởng của  nguồn điện phân tán tới sự phối hợp 

của các bảo vệ không chỉ giới hạn trong đường dây mà nguồn điện 

phân tán kết nối vào. Sự cố ở đường dây lân cận có thể khiến cho các 
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bảo vệ ở đường dây có nguồn điện phân tán kết nối vào hoạt động. 

Điều này là không mong muốn vì sự cố đó không nằm trong phạm vi 

bảo vệ của các thiết bị bảo vệ trên đường dây có nguồn điện phân tán 

kết nối vào, và sẽ dẫn đến việc ngừng cung cấp điện cho các phụ tải 

trong khi đường dây đó không hề bị sự cố.  

g Biện pháp hạn chế ảnh hưởng của DG trong chế độ sự 

cố lưới điện  

Có rất nhiều biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của DG trong 

chế độ sự cố như sử dụng kháng điện nối nối tiếp giữa DG với lưới 

hay biện pháp sử dụng các thiết bị hạn chế dòng sự cố. Thiết bị hạn 

chế dòng sự cố (FCL) có thể là khả dĩ trong việc tối thiểu hóa ảnh 

hưởng của DG lên lưới khi có sự cố và cũng không có những tác 

động bất lợi tới lưới trong trạng thái làm việc ổn định khi không có 

sự cố.  

2.1.2 Các yêu cầu về kỹ thuật khi tích hợp các nguồn 

phân tán vào hệ thống điện 

a So sánh tiêu chuẩn kết nối và yêu cầu kỹ thuật 

- Công suất đặt 

- Cấp điện áp kết nối DG 

- Chất lượng điện năng: Sóng hài, chập chờn, hệ số công 

suất, điều khiển dòng điện, bảo vệ, tự động đóng lại 

- Hoà đồng bộ 

2.1.2 Các yêu cầu về kỹ thuật tại điểm kết nối DG theo 

tiêu chuẩn Việt Nam 

 - Yêu cầu về cân bằng pha 
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 - Yêu cầu về sóng hài: 

 -  Yêu cầu về hệ số công suất 

 - Yêu cầu đối với tổ máy phát điện đấu nối vào lưới điện 

phân phối 

 2.1.3  Các phương pháp hiện tại để tích hợp nguồn phân 

tán 

2.2 THUẬT TOÁN DI TRUYỀN  

Thuật toán di truyền (Genetic Algorithms) là kỹ thuật giúp 

giải quyết bài toán bằng cách mô phỏng theo sự tiến hóa của con 

người hay của sinh vật nói chung (dựa trên thuyết tiến hóa muôn loài 

của Darwin) trong điều kiện luôn thay đổi của môi trường sống. 

Thuật toán di truyền về bản chất là thuật toán tìm kiếm dựa theo quy 

luật của quá trình tiến hóa tự nhiên, gồm có bốn quy luật cơ bản: lai 

ghép, đột biến, sinh sản và chọn lọc tự nhiên. 

2.2.1 Bài toán tối ưu tổng quát 

Tìm giá trị cực tiểu của hàm f(x) sao cho: 

 gi(x)≤0, i=1, … ,m 

 hi(x) =0, i=1, …, p 

2.2.2 Các phương pháp giải 

- Phương pháp trực tiếp (đạo hàm) 

- Phương pháp Heuristic 

2.2.3 Sử dụng thuật toán di truyền để giải quyết 

2.3 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC TIẾN HÓA. 
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP NGUỒN PHÂN TÁN VÀO HỆ 

THỐNG LƯỚI PHÂN PHỐI 

3.1 BÀI TOÁN TỐI ƯU 

 3.1.1 Hàm mục tiêu  

Hàm mục tiêu chính là chi phí tính toán hằng năm nhỏ nhất.  

Hàm chi phí tính toán hằng năm gồm hai phần: 

- Chi phí xây dựng mạng điện 

- Chi phí cho những tổn thất trên mạng điện 

3.1.2 Biến 

- Vị trí để kết nối nguồn phân tán. 

- Công suất phát của nguồn phân tán (Pmin - Pmax, Qmin - 

Qmax). 

3.1.3 Hàm ràng buộc 

 Điểm kết nối lưới và công suất phát của nguồn phân tán chịu 

sự ràng buộc về chỉ tiêu kỹ thuật: điện áp, chiều dài đường dây. 

3.1.4 Các giả thiết  

3.2 ỨNG DỤNG VÀO LƯỚI MÔ HÌNH  

 Xét mạng điện mô hình gồm 20 nút phụ tải tập trung  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 Sơ đồ mạng điện 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

9 10 

12 

13 

14 

15 16 17 

11 
18 

19 20 21 
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 3.2.1. Tình trạng vận hành khi không có nguồn phân tán 

 Khi trên lưới chưa xây dựng các nguồn phân tán, điện áp vận 

hành của mạng được thể hiện như trên hình 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 3.2 Điện áp tại các nút khi chưa có nguồn phân tán 

Tổn thất công suất trong mạng: ∆P=0.6335MW. 

Ta thấy khi chưa kết nối nguồn phân tán vào lưới, điện áp tại 

những nút cuối (20, 21) thấp (0.9527,0.9502pu).  

   3.2.2. Khi xây dựng được nguồn phân tán tại các phụ tải 

 Giả sử tại các nút phụ tải 7, 8, 17, 20, 21 ta có thể xây dựng 

các nguồn phân tán.  

 a. Khi các nguồn phát hết công suất tại vị trí xây dựng 

  Tổn thất công suất trong mạng: ∆P=3.2533MW. 

Chi phí trong mạng: Z=13.209 (tỷ đồng). 

b. Phương pháp đề xuất để giải quyết 

       c. Tìm phương án tối ưu 

Bài toán 1: Giữ nguyên công suất phát của các nguồn phân 

tán, cần tìm điểm kết nối hợp lý (nút 2 – nút 21). 

Bài toán 2: Giữ nguyên điểm kết nối, cần tìm công suất phát 

(Pmin - Pmax, Qmin - Qmax) của các nguồn phân tán hợp lý  

1 2 
3 4 5 6 7 8 

9 10 

12 

13 

14 

15 16 17 

11 18 

19 20 21 

1.0439 1.0218 1.0078 0.9964 0.9921 0.9890 0.9980 

1.0396 1.0361 1.0344 

1.0130 

1.0099 

1.0086 

1.0085 1.0049 1.0031 

0.9923 

0.9655 0.9527 0.9502 
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Bài toán 3: Cần tìm điểm kết nối (nút 2 – nút 21) và công 

suất phát cần tìm công suất phát (Pmin - Pmax, Qmin - Qmax)  của các 

nguồn phân tán hợp lý để đảm bảo điện áp. 

Bảng 3.5 Bảng so sánh giá trị điện áp của các phương án 

Nút Phát hết công suất tại 

gần vị trí xây dựng 

Bài toán 1 Bài toán 2 Bài toán 3 

2 23.1 23.1 23.1 23.1 

3 23.87 23.22 23.02 23.11 

4 24.59 23.47 22.72 23.16 

5 25.28 23.71 22.46 23.16 

6 25.67 23.7 22.26 23.19 

7 26.00 23.85 22.11 23.22 

8 26.21 23.99 22 23.27 

9 23.12 23.96 22 23.38 

10 23.05 23.37 22.93 23.15 

11 22.92 23.55 22.85 23.21 

12 23.93 24.21 22.73 23.5 

13 23.89 23.53 22.66 23.23 

14 23.87 23.49 22.62 23.19 

15 24.05 23.47 22.59 23.17 

16 24.24 23.66 22.68 23.37 

17 24.45 23.85 22.75 23.58 

18 25.49 24.05 22.84 23.8 

19 25.96 23.64 22.26 23.2 

20 26.24 23.52 22.27 23.26 

21 26.47 23.48 22.29 23.31 
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Bảng 3.6 Công suất phát của các nguồn phân tán (MVA) 

Nút Bài toán 1 Bài toán 2 Bài toán 3 

7 8+6j 3.8242+3.0363j 4+3.4788j 

8 7+5.25j 0.7564+0.1184j 3.5+2.7951j 

17 8+6j 4.4916+2.9625j 4.0187+3j 

20 8+6j 1.7460+1.0211j 4.1816+3.003j 

21 7+5.25j 1.4900+1.2996j 4.0875+3.4108j 

Bảng 3.7 So sánh về tổn thất công suất và chi phí vận hành 

Tổn thất công suất (MW) Chi phí hàng năm (tỷ đồng) 

Bài toán 

1 

Bài toán 

2 

Bài toán 

3 

Bài toán 

1 

Bài toán 

2 

Bài toán 

3 

4.7318 0.0635 0.4783 22.701 0.2580 2.7942 

Kết luận: 

Trong chương này, bài toán xác định vị trí đặt và công suất 

phát tối ưu của 5 nguồn phát DG trên mô hình lưới phân phối 22kV 

được giải quyết. Các phương án được xác định tại thời gian cao điểm 

của một đồ thi phụ tải ngày đêm điển hình với chế độ vận hành bình 

thường. Bài toán được xác định theo nhiều phương án khác nhau với 

yêu cầu phải đảm bảo kỹ thuật (điện áp, chiều dài dây dẫn,…). 

Tuy nhiên, bài toán còn hạn chế do chưa tính đến chi phí khi 

mất đi khi nguồn không phát hết công suất theo định mức, xây dựng 

đường dây bỏ qua yếu tố địa hình, … mà chi phí vận hành hằng năm 

chưa đầy đủ. 
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CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀO LƯỚI ĐIỆN 

PHÂN PHỐI TRÀ MY 

4.1 KHẢ NĂNG XÂY DỰNG NGUỒN PHÂN TÁN TẠI 

QUẢNG NAM 

Trong tương lai gần, khi các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên 

địa bàn tỉnh được hoàn thành hay xây dựng được các nguồn năng 

lượng gió, mặt trời thì vấn đề đặt ra là tận dụng công suất phát của 

các nhà máy là bao nhiêu và kết nối tại vị trí nào là kinh tế nhất đáng 

được quan tâm. 

4.2 ỨNG DỤNG VÀO MỘT NHÁNH LƯỚI PHÂN PHỐI 

HUYỆN TRÀ MY 

4.2.1 Thông số vận hành 

Thông số vận hành của mạng điện được cho như trong bảng 

4.1, 4.2, 4.3. 

4.2.2  Đánh giá tình hình vận hành 

 4.2.3 Thực tế vận hành  

 Nút nối của nhà máy Trà Linh 3: nút 6 

 Nút nối của nhà máy Tà Vi: nút 4 

 Tình trạng vận hành tại các nhà máy: 

Bảng 4.4 Công suất phát của nhà máy 

Nhà máy Công suất (MVA) 

NMTĐ Tà Vi 3+0.842j 

NMTĐ Trà Linh 3 7.2-2.2j 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=1.7888 MW 
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4.3 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÓA  

4.3.1 Tìm phương án tối ưu theo giới hạn điện áp làm 

việc hiện tại (39.72kV) 

 a. Phương án 1: Giữ nguyên công suất phát của các nhà 

máy, tìm vị trí kết nối lưới (nút 2 – nút 6). 

 - Không để nhà máy nhận công suất phản kháng 

Không có vị trí kết nối nào thỏa mãn yêu cầu 

- Nhà máy nhận công suất phản kháng 

- Nút nối tối ưu cho nhà máy Trà Linh 3: nút 6 

- Nút nối tối ưu cho nhà máy Tà Vi: nút 4 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=1.1806 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z= 7.5234
 
 [tỷ đồng] 

b. Phương án 2: Giữ nguyên vị trí kết nối lưới của nhà máy, 

tìm công suất phát (Pmin - Pmax, Qmin - Qmax)  

 - Không để nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=0.6104 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z=3.1941
 
 [tỷ đồng] 

- Nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=0.5947 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z=3.1304
 
 [tỷ đồng] 

c. Phương án 3: Tìm công suất phát (Pmin - Pmax, Qmin - Qmax) 

và vị trí kết nối (nút 2 – nút 6). 

 - Không để nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=0.6284 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z=4.2156
 
 [tỷ đồng] 

 - Nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=0.9019 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z=4.3774
 
 [tỷ đồng]  
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Bảng 4.16 Bảng so sánh giá trị điện áp(kV) của các phương án 

Nút Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 

Nhận CSPK 

(2) 

Không 

nhận 

CSPK (3) 

Nhận 

CSPK (4) 

Không 

nhận 

CSPK (5) 

Nhận 

CSPK (6) 

2 36.49 36.7 36.82 36.56 36.69 

3 37.09 37.35 37.59 37.23 37.37 

4 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

5 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

6 39.22 39.31 39.48 39.04 39.33 

Bảng 4.17 Công suất phát của các nguồn phân tán (MVA) 

NM Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 

Nhận CSPK 

(2) 

Không 

nhận 

CSPK (3) 

Nhận 

CSPK (4) 

Không nhận 

CSPK (5) 

Nhận 

CSPK (6) 

Tà Vi 

 

3+1.800j 2+0j 2+1.4069j 2+0j 2+0.5912j 

Trà 

Linh 3 

7.2-1.5041j 5+0j 5-0.7631j 5.5+0j 6.0078-

1.1590j 

Bảng 4.18 So sánh về tổn thất công suất và chi phí vận hành 

Các phương án Tổn thất công 

suất (MW) 

Chi phí vận hành 

hàng năm (tỷ 

đồng) 

Phương án 1 Nhận CSPK (2) 1.1806 7.5234 

Phương án 2 Không nhận CSPK (3) 0.6104 3.1941 

Nhận CSPK (4) 0.5947 3.1304 

Phương án 3 Không nhận CSPK (5) 0.6284 4.2156 

Nhận CSPK (6) 0.9019 4.3774 

4.3.5 Tìm phương án tối ưu với giới hạn điện áp đảm bảo 

kỹ thuật (38.5kV) 
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 a. Phương án 1: Giữ nguyên công suất phát của các nhà 

máy, tìm vị trí kết nối lưới (nút 2 – nút 6) 

 - Không để nhà máy nhận công suất phản kháng 

Không có vị trí kết nối lưới nào đảm bảo yêu cầu. 

- Nhà máy nhận công suất phản kháng 

 Nút nối tối ưu cho nhà máy Trà Linh 3: nút 5 

 Nút nối tối ưu cho nhà máy Tà Vi: nút 2 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=1.3516 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z= 9.5056
 
 [tỷ đồng] 

b. Phương án 2: Giữ nguyên vị trí kết nối lưới của nhà máy, 

tìm công suất phát (Pmin - Pmax, Qmin - Qmax)   

- Không để nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=0.1850 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z= 1.4669
 
 [tỷ đồng] 

- Nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=0.9854 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z= 4.7166
 
 [tỷ đồng] 

c. Phương án 3: Tìm công suất phát (Pmin - Pmax, Qmin - Qmax) 

và vị trí kết nối (nút 2 – nút 6) 

 - Không để nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=0.3272 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z=4.2808
 
 [tỷ đồng] 

 - Nhà máy nhận công suất phản kháng 

Tổn thất công suất tác dụng trên mạng điện: ∆P=1.1391 MW 

Hàm chi phí vận hành hằng năm: Z=6.0706
 
 [tỷ đồng]  

Bảng so sánh các phương án  
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Bảng 4.30 Bảng so sánh giá trị điện áp của các phương án 

Nút Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 

Nhận CSPK 

(2) 

Không 

nhận 

CSPK (3) 

Nhận 

CSPK (4) 

Không 

nhận CSPK 

(5) 

Nhận 

CSPK (6) 

2 36.48 36.44 36.04 36.60 36.47 

3 36.66 36.7 36.00 37.10 36.93 

4 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

5 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

6 37.31 37.94 36.96 37.67 37.61 

Bảng 4.31 Công suất phát của các nguồn phân tán (MVA) 

NM Phương án 

1 

Phương án 2 Phương án 3 

Nhận 

CSPK (2) 

Không 

nhận CSPK 

(3) 

Nhận 

CSPK (4) 

Không 

nhận CSPK 

(5) 

Nhận 

CSPK 

(6) 

Tà Vi 3-1j 1.2535+0.1j 2-1j 1.5153+0.1j 2-

0.8975j 

Trà 

Linh 3 

7.2-2.2j 3+0.2494j 5-2.2j 4.2+0.1j 6-

0.9445j 
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Bảng 4.32 So sánh về tổn thất công suất và chi phí vận hành 

 

Các phương án Tổn thất công 

suất (MW) 

Chi phí vận hành 

hàng năm (tỷ đồng) 

Phương án 1 Nhận CSPK (2) 1.3516 9.5056 

Phương án 2 Không nhận CSPK 

(3) 

0.1850 1.4669 

Nhận CSPK (4) 0.9854 4.7166 

Phương án 3 Không nhận CSPK 

(5) 

0.3272 4.2808  

Nhận CSPK (6) 1.1391 6.0706 

Kết luận: 

Trong chương này, bài toán xác định vị trí đặt và công suất 

phát tối ưu của các nguồn phát DG được xác định theo nhiều phương 

án khác nhau với yêu cầu phải đảm bảo kỹ thuật (điện áp, chiều dài 

dây dẫn,…) 

- Việc tìm ra vị trí kết nối và công suất phát của DG đã đạt 

được mục tiêu cực tiểu hóa chi phí vận hành hằng năm của mạng 

điện. Hơn nữa DG đã đáp ứng được khả năng điều chỉnh độ lớn điện 

áp đường dây đảm bảo giới hạn cho phép. 

- Nghiệm tối ưu của bài toán về cơ bản là thay đổi theo từng 

yêu cầu để thỏa nãm các ràng buộc đã đặt ra nhưng vẫn đảm bảo 

được mục tiêu chính là cực tiểu hóa chi phí vận hành hằng năm. 

Như vậy, với sự có mặt của nguồn phân tán, lưới điện phân 

phối đã đạt được một số hiệu quả kỹ thuật.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Luận văn đã tiến hành nghiên cứu các ảnh hưởng của các 

nguồn phát điện phân tán (DG) đến lưới điện phân phối với các kết 

quả có thể được rút ra ngắn gọn như sau:  

- Các ảnh hưởng của các DG trên lưới làm thay đổi tổng tổn 

thất công suất trên lưới.  

- Sự xuất hiện của DG có thể làm tăng điện áp tại điểm kết 

nối; sự suy giảm điện áp trên lưới khi có khởi động các DG có thể 

ảnh hưởng tới chế độ của các rơle bảo vệ; đó là sự dao động của điện 

áp như là trong trường hợp dao động nguồn sơ cấp  trong  trường 

hợp điện gió; và  trong nhiều  trường hợp DG có  sử dụng  các bộ 

biến đổi công suất sẽ bơm vào lưới các sóng hài bậc cao và làm cho 

sóng điện áp bị méo có thể làm tăng tổn thất công suất và điện năng 

trong mạng điện.  

- Khi kết nối với lưới điện phân phối, các DG sẽ có những 

đóng góp nhất định tới dòng sự cố trên lưới. Dòng điện khi sự cố có 

thể tăng cao làm thay đổi sự phối hợp giữa các bảo vệ và gây nguy 

hiểm cho thiết bị trên lưới và người vận hành. Sự xuất hiện của DG 

có thể làm cho máy cắt đầu nhánh đường dây tác động không mong 

muốn khi nhận định sai sự cố và có thể tác động tới sự làm việc của 

thiết bị tự động đóng lại (TĐL).  

- Độ tin cậy trong một số trường hợp lưới có kết nối DG sẽ 

tăng lên. Sự xuất hiện của DG có thể làm giảm thời gian mất điện 

trung bình hàng năm của hệ thống tức là làm giảm thời gian mất điện 

trung bình hàng năm của hệ  thống. Độ  tin cậy cung cấp điện của 

lưới điện có thể tăng lên nhờ việc xác định vị trí và công suất của DG 
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thích hợp cũng như việc bố trí hợp lý các thiết bị bảo vệ và phối hợp 

chúng.  

- Bên cạnh đó là những ảnh hưởng tới môi trường và tính 

kinh tế của lưới điện.   

- Trong trường hợp DG ảnh hưởng tới chất lượng điện năng, 

luận văn đã chỉ ra một phương pháp để kết nối DG vào lưới nhằm 

điều chỉnh lại điện áp tại các nút phụ tải theo yêu cầu với chi phí 

hằng năm nhỏ nhất. Như vậy, sự xuất hiện của DG hợp lý có thể làm 

giảm vốn đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện. 

- Phương pháp này cho phép người vận hành có thể nghiên 

cứu một mạng phân phối bất kỳ, sử dụng những thông tin có sẵn để 

lập kế hoạch cho kết nối DG nhằm đạt mục tiêu tối thiểu hóa chi phí 

vận hành, cải thiện điện áp. 

Do khả năng và thời gian có hạn, hơn nữa đâu là một lĩnh 

vực tương đối mới nên nội dung luận văn chi tập trung nêu những 

vấn đề cơ bản nhất về nguồn phân tán trên lưới điện phân phối. 

Trong các đề án nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét những 

vấn đề sau đây để giải quyết bài toán tốt hơn: 

- Tính toán chi phí có kể đến tổn thất do nhà máy vận hành 

không hết công suất. 

- Vị trí kết nối cần quan tâm đến vấn đề địa hình. 

- Kết hợp thay dây dẫn có tiết diện lớn hơn 

 Đề tài chỉ mới tính toán cho một nhánh của lưới điện phân 

phối. Tuy nhiên với chương trình tính toán đã được lập thì việc tính 

toán cho toàn bộ lưới phân phối trở nên đơn giản hơn. 

 


