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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong quá trình vận hành hệ thống điện, khi đóng cắt đột ngột 

đường dây hoặc máy biến áp thì trong hệ thống điện sẽ phát sinh ra 

quá trình quá độ phức tạp, nó mang tính chất của những dao động 

điện từ có liên quan đến  sự biến đổi của điện áp, dòng điện, từ thông 

và những dao động cơ điện có liên quan đến biến thiên của công 

suất, mô men quay và mô men cản. Cả hai loại dao động này đều là 

những loại biểu hiện khác nhau của cùng một quá trình, đó là quá 

trình quá độ. Quá trình quá độ này gồm 2 mặt là quá độ điện từ và 

quá độ cơ điện đều ảnh hưởng đến ổn định của hệ thống.  

Ta nghiên cứu hiện tượng này để phòng những tác hại do nó gây 

ra, để tính toán thiết kế thiết bị. Ngoài ra tiến hành khảo sát, nghiên 

cứu và phân tích bản chất hiện tượng này sẽ giúp cho nhà quản lý, 

cán bộ kỹ thuật và nhân viên vận hành hiểu rõ hơn bản chất của vấn 

đề để vận hành hệ thống an toàn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Để khảo sát, phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế các 

hiện tượng quá độ có thể xảy ra khi thao tác đóng cắt đường dây, 

máy biến áp trong lưới điện, đề tài sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu lý thuyết tính toán quá trình quá độ khi đóng cắt 

đường dây, máy biến áp trong vận hành. 

- Nghiên cứu tổng quan về phần mềm ATP. 

- Ứng dụng phần mềm ATP để mô phỏng quá trình quá độ khi 

đóng cắt đường dây, máy biến áp 110kV trong vận hành. 
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- Các phương pháp hạn chế quá điện áp khi đóng cắt đường dây, 

máy biến áp. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là máy biến áp và đường dây 110kV. 

Phạm vi nghiên cứu là khảo sát, phân tích các hiện tượng quá độ 

điện từ xảy ra trong hệ thống điện khi thao tác đóng cắt máy biến áp, 

đường dây nhờ mô phỏng trên phần mềm ATP. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Tìm hiểu lý thuyết quá độ điện từ liên quan đến đóng cắt đường 

dây, máy biến áp; tìm hiểu và sử dụng  phần mềm chuyên mô phỏng 

quá độ điện từ (ATP), thu thập số liệu thực tế tại đường dây và trạm 

biến áp 110kV để phục vụ cho luận văn. 

5. Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình quá độ điện từ xảy ra khi 

đóng cắt đường dây và máy biến áp bằng phần  mềm ATP 

6. Bố cục đề tài 

Chương 1: Quá trình quá độ điện từ xảy ra khi đóng cắt máy 

biến áp. 

Chương 2: Quá trình quá độ điện từ xảy ra khi thao tác đóng cắt 

đường dây. 

Chương 3: Các phương pháp hạn chế quá điện áp khi đóng cắt 

đường dây, máy biến áp. 

Chương 4: Tổng quan về phần mềm ATP 

Chương 5: Mô phỏng và phân tích các quá trình quá độ xảy ra 

khi đóng cắt máy biến áp và đường dây 110 kV sử dụng phần mềm 

ATP.  
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CHƯƠNG 1  

QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ XẢY RA KHI ĐÓNG CẮT 

MÁY BIẾN ÁP 

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 

Quá trình quá độ điện từ xảy ra trong MBA khi có sự thay đổi 

đột ngột trong chế độ làm việc của máy. Trong thời gian rất ngắn của 

quá trình quá độ, có thể xuất hiện dòng điện rất lớn hoặc điện áp rất 

cao làm hỏng dây quấn MBA. Ta nghiên cứu hai hiện tượng: 

- Hiện tượng quá dòng điện 

- Hiện tượng quá điện áp. 

1.2  QUÁ DÒNG TRONG MÁY BIẾN ÁP 

Trường hợp đóng máy biến áp vào lưới khi không tải: Khi máy 

biến áp làm việc không tải, dòng điện không tải I0 rất bé và không 

vượt quá 10% Iđm; nhưng trong quá trình quá độ khi  đóng máy biến 

áp vào lưới điện thì dòng điện I0 tăng lên gấp nhiều lần dòng điện 

định mức.  

Giả sử làm việc bình thường I0 = 5%Iđm thì trong trường hợp 

đóng điện nói trên, dòng điện trong quá trình quá độ bằng 100I0 = 

5Iđm. 

Do thời gian quá độ rất ngắn (từ 6 - 8 giây) nên dòng điện quá 

độ không nguy hiểm đối với MBA nhưng có thể rơ le bảo vệ tác 

động cắt MBA ra khỏi lưới điện. Do đó cần lưu ý để tính toán chỉnh 

định rơ le cho đúng. 
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1.3 QUÁ ÁP TRONG MÁY BIẾN ÁP 

Khi làm việc trong lưới điện MBA thường chịu những điện áp 

xung kích còn gọi là quá điện áp, nó có trị số lớn hơn rất nhiều lần so 

với điện áp định mức (Uđm). Nguyên nhân có thể: 

- Thao tác đóng cắt đường dây, máy điện. 

- Ngắn mạch nối đất kèm theo hồ quang. 

- Sét đánh trên đường dây và sóng sét truyền đến MBA. 

Giới hạn của  đề tài là chỉ nghiên cứu quá trình quá độ điện từ 

xảy ra trong quá trình đóng cắt máy biến áp 110kV. 

1.3.1 Mạch điện thay thế của MBA khi có quá điện áp: 

Ta biết: ngoài điện trở r và điện kháng xL = ωL của dây quấn 

MBA, còn có dung kháng xC = 
fc2

1
 do: 

+ Có điện dung giữa các vòng dây hoặc điện dung giữa các cuộn 

dây ký hiệu: C
'
d. 

+ Điện dung giữa các vòng dây hoặc giữa các cuộn dây với đất, 

ký hiệu: C
'
q. 

- Ở chế độ làm việc bình thường với tần số 50Hz của lưới điện, 

các xC kể trên rất lớn so với r và xL (xC >> r, xL) nên không có ảnh 

hưởng đáng kể đến sự làm việc của MBA và ta có mạch điện thay 

thế như ở phần trước. 

- Ngược lại, khi có quá điện áp với tần số rất cao f >> 50 HZ (f = 

10000 ÷ 50000 HZ ) thì dung kháng xC rất nhỏ (xC = 
fc2

1
) và có 

tác dụng quyết định.  
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1.3.2. Sự phân bố điện áp dọc dây quấn: 

Rõ ràng lúc đó, giá trị thực tế MBA ( 3 ) thì sự phân bố 

trong phần tử đầu tiên sẽ gấp  lần so với khi điện áp phân bố đồng 

nhất. Do vậy chúng ta phải tăng cường cách điện của các vòng dây 

và các cuộn dây quấn đầu tiên của dây quấn. 

Do trong mạch có C, R, và L nên toàn bộ dây quấn là một mạch 

dao động và đây là quá trình dao động điện từ tần số cao. 

CHƯƠNG 2                                                                                           

QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ XẢY RA KHI ĐÓNG,             

CẮT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 

2.1. ĐẶC ĐIỂM QUÁ ĐIỆN ÁP THAO TÁC 

Lưới điện cao áp có chứa các điện dung và điện cảm tập trung 

và phân bố, do vậy chúng là các mạch dao động.  

Một trong những nguyên nhân xuất hiện dao động trong năng 

lượng điện từ tích luỹ trong các phần tử phản kháng đó là các thao 

tác theo kế hoạch hoặc sự cố. Mỗi thao tác sẽ gây ra quá trình quá 

độ, thường kèm theo xuất hiện quá điện áp có thể gây nguy hiểm cho 

cách điện. Trong số các thao tác, trước hết phải kể đến thao tác cắt 

các đường dây không tải gây nên hiện tượng hồ quang cháy lại trên 

các cực của máy cắt, cắt đường dây ở chế độ vận tốc không đồng bộ 

của máy phát, tự động đóng lại và một loạt các thao tác khác. 

Biên độ quá điện áp thao tác có thể phân tích thành hai thành 

phần : thành phần quá độ xếp chồng lên thành phần điện áp làm việc.  

Giá trị lớn nhất của quá điện áp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó 

sơ đồ lưới điện, đặc tính của máy cắt đóng vai trò quan trọng.  
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Các dạng quá điện áp nội bộ phải được hạn chế để đảm bảo an 

toàn cho thiết bị. Cơ sở kinh tế và kỹ thuật của các biện pháp bảo vệ 

chống quá điện áp bao hàm cả việc đánh giá thiệt hại thống kê do 

những hư hỏng, ngừng cung cấp điện và sửa chữa.. 

2.2 QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ XẢY RA KHI THAO TÁC 

ĐÓNG CẮT ĐƯỜNG DÂY 

2.2.1. Quá điện áp khi đóng đường dây không tải , có tải  

a. Quá điện áp khi đóng đường dây không tải 

Các sóng tới trừ sóng đầu tiên và các sóng phản xạ đều xuất hiện 

do hiện tượng phản xạ nhiều lần từ hai đầu đường dây. 

Xem xét quá trình chuyển động liên tiếp của sóng trên đường 

dây tại các điểm nút và bằng cách cộng sóng tới và sóng phản xạ 

chúng ta có thể xác định điện áp cực đại tại điểm bất kỳ trên đường 

dây, trong đó có điểm cuối cùng đường dây (x = l).  

Như vậy, điện áp lớn nhất ở cuối đường dây xác định chủ yếu 

bởi góc đóng  và tần số giao động 1. Các thông số này quyết định 

biên độ của giao động tự do.   

b. Quá điện áp khi đóng đường dây có tải : 

Quá điện áp do tự động đóng lại được giải thích bởi điện áp tăng 

cao do hiệu ứng điện dung và do đó hệ số quá áp có trị số lớn. 

2.2.2. Quá điện áp khi cắt đường dây không tải  

Quá điện áp thao tác có trị số lớn không chỉ khi đóng đường dây 

hở mạch mà còn xuất hiện khi cắt đường dây không tải.  
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CHƯƠNG 3  

CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠN CHẾ QUÁ ĐIỆN ÁP KHI ĐÓNG 

CẮT ĐƯỜNG DÂY VÀ MÁY BIẾN ÁP 

3.1. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CÁCH ĐIỆN CHO ĐƯỜNG 

DÂY 

Dùng các loại máy cắt có tốc độ cắt nhanh hơn để hạn chế được 

sự cháy lại của hồ quang. 

Dùng loại máy cắt có hai tiếp điểm cắt, một trong hai tiếp điểm 

có ghép điện trở song song. Thực nghiệm cho thấy, khi dùng loại 

máy cắt này có thể giảm trị số quá điện áp tới mức 2,5Uph và vị vậy 

sẽ không còn nguy hiểm ngay cả với các hệ thống có cách điện giảm 

nhẹ. Tuy nhiên nó vẫn chưa sử dụng rộng rãi vì kết cấu phức tạp, đắt 

tiền. 

Đặt thiết bị chống sét để bảo vệ quá điện áp nội bộ. Dùng TU 

ghép vào đường dây (giảm điện áp đặt vào đường dây khi cắt mạch)  

3.2 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CÁCH ĐIỆN CHO MÁY BIẾN 

ÁP 

Biện pháp cải thiện trường và tăng cường cách điện ở những vị 

trí xung yếu của cuộn dây. 

 Nguyên tắc chung của các biện pháp cải thiện trường là tăng 

cường điện dung dọc của những phần tử đầu của cuộn dây và khử 

bớt ảnh hưởng của điện dung đối với đất của chúng, sao cho phân bố 

điện áp ban đầu đồng nhất hơn và không chênh lệch nhiều với phân 

bố điện áp lúc ổn định dọc theo chiều dài cuộn dây.  

CBA EEE
...

,,
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Các cuộn dây ở đầu và cuối dây quấn cần tăng cường cách điện, 

do đó  quấn thêm nhiều lớp giấy cách điện. 

Điểm trung tính: (điểm cuối của dây quấn) của các MBA có điện 

áp bằng hoặc lớn hơn 35kV thường được nối đất . 

Ngoài ra còn dùng biện pháp để triệt tiêu quá trình dao động 

điện từ đã đề cập ở phần trên. Trên thực tế, người ta chế tạo những 

điện dung màn chắn Cmc sao cho các dòng điện đi qua chúng lúc nạp 

điện bằng hay gần bằng các dòng điện đi qua các điện dung dây quấn 

C
'
q; như vậy dòng điện đi qua các điện dung dọc dây quấn C

'
d sẽ 

không đổi → do vậy, ngay lúc đầu: Điện áp đã phân bố đều hoặc gần 

đều dọc dây quấn. Kết quả là biên độ của dao động sẽ rất bé hoặc 

dao động sẽ không xảy ra. 

Thực nghiệm cho thấy, bằng vòng điện dung và màn điện dung 

có thể giảm gradient điện áp cực đại trên cách điện dọc xuống từ 2-3 

lần. 

Một biện pháp khác là dùng vòng điện dung kết hợp với những 

vòng kim loại hở đặt giữa các đĩa dây tạo nên một chuỗi điện dung 

dọc phụ y/dx song song với điện dung dọc K/dx của các đĩa dây để 

tăng cường cho chúng . Từ đó ta có:  

C.Uk = (yk – yk+1)U0/n(3.4) 

Nhiều năm lại đây để cải tiến phân bố điện áp trong cuộn dây 

người ta áp dụng một phương pháp tương đối đơn giản và ít tốn kém 

là phương pháp cuốn dây xen kẽ  

Trong mỗi đĩa dây có xen kẽ những vòng dây của các đĩa dây kế 

tiếp            
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Với phương pháp quấn dây xen kẽ này, điện dung dọc của cuộn 

dây được tăng cao rất nhiều (hàng trăm lần so với quấn dây thông 

thường) và giảm thấp rất nhiều lần ảnh hưởng của điện dung với đất, 

do đó mà phân bố điện áp ban đầu dọc cuộn dây đều đặn hơn. 

CHƯƠNG 4 

T NG QUAN VỀ PHẦN MỀM ATP   MTP 

4.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ATP/EMTP 

Chương trình quá độ điện từ (EMTP Electromagnetic Transients 

Programme) là một chương trình máy tính dùng cho việc mô phỏng 

các quá trình quá  độ  điện  từ,  điện  cơ  và  hệ  thống  điều  khiển  

trong  hệ  thống  điện  nhiều  pha 

Vào  năm 1986, tiến sỹ Scott  Meyer đã  tích cực chủ trương  

phát  triển  một  phiên  bản  độc  lập  của  EMTP  gọi  là  ATP  

(Alternative Transients Programme). ATP/EMTP là phần mềm mã 

nguồn mở (open source) và được cung cấp hoàn toàn miễn phí. 

4.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ATP  MTP 

ATP được đánh giá là một trong những hệ thống chương trình 

được quốc tế sử dụng rộng rãi nhất để mô phỏng các hiện tượng quá 

độ điện từ, cũng như điện cơ trong hệ thống điện. Chương trình ATP 

tính toán những giá trị cần quan tâm trong hệ thống điện theo các 

hàm thời gian, đặc biệt là nhiễu. Về cơ bản, qui tắc hình  thang  của  

phép  tích  phân  được  sử  dụng  để  giải  quyết  các  phương  trình  

vi phân của những thành phần hệ thống trong miền thời gian. ATP có 

nhiều mô hình như: máy điện quay, máy biến áp, sóng sét, các loại 

dây và cáp truyền. 
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4.2.1. Nguyên tắc hoạt động 

4.2.2. Khả năng của chương trình 

4.2.3. Các thành phần trong thư viện mẫu của ATP 

4.2.4. Mô hình hợp nhất các Module mô phỏng trong ATP 

- Mô hình ATP: 

 

 

ATP  có  các  chương  trình  phụ  (Supporting  programs):  Đó  

là  các  thủ  tục  con cho sự chuẩn bị dữ liệu vào của một số hệ thống 

thành phần. 

ATP  liên  kết  qua  lại  với  TACS  và  MODELS  để  đi  phân  

tích  hệ  thống  điều khiển. ATPDraw được dùng để thành lập các mô 

hình mạch điện, dùng trong giao tiếp giữa ATP với TACS và 

MODELS khi chạy mô phỏng. 
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4.2.5. Những module chính trong ATP 

4.2.6. Những module hổ trợ trong ATP 

4.2.7. Cách tạo một file dữ liệu để mô phỏng các mạch điện 

4.2.8. Một số ứng dụng quan trọng của ATP 

+ Quá điện áp do sét đánh . 

+ Quá độ do đóng cắt và sự cố. 

+ Quá  điện  áp  đồng  bộ  và  tĩnh. 

+ Quá độ thay đổi  nhanh trong GIS và nối đất. 

+ Xây dựng mô hình máy điện. 

+ Ổn định quá độ và khởi động động cơ. 

+ Các dao động xoắn trục. 

+ Đóng  cắt  máy  biến  áp  và  kháng  điện/tụ  điện. 

+ Cộng hưởng sắt từ . 

Những   ứng   dụng   của  các thiết   bị   điện   tử   công   suất. 

+ Chế độ máy cắt (hồ quang điện), sự thay đổi nhanh của dòng 

điện . 

+ Thiết bị FACTS: Xây dựng mô hình STATCOM, SVC, 

UPFC, TCSC. 

+ Phân tích hài, cộng hưởng  

4.3. GIỚI THIỆU VỀ ATPDraw 

4.3.1.  Sơ lược về ATPDraw 

4.3.2.  Các tập tin chính và các file hỗ trợ  trong ATPDraw 

4.3.3.  Cài đặt chạy mô phỏng trong ATPDraw 

4.4. GIỚI THIỆU PLOTXY 

4.4.1 Sơ lược về PlotXY 

4.4.2 Chạy chương trình PlotXY 
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CHƯƠNG 5  

MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ XẢY RA 

KHI ĐÓNG CẮT MÁY BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY 110kV SỬ 

DỤNG PHẦN MỀM ATP 

5.1 MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN 

TỪ XẢY RA KHI THAO TÁC ĐÓNG CẮT  MÁY BIẾN ÁP 

110kV 

5.1.1 Mô phỏng chế độ xác lập đường dây- máy biến áp 

110kV Hòa Khánh 2 

- Thông số mô phỏng 

+  Nguồn điện: Tải 3 pha đối xứng 

* Điện áp: Im= 89815 V 

* Tần số:f = 50Hz 

* Góc pha:- 90
0
 

+ Tổng trở nguồn (các pha giống nhau), điển hình 1 pha 

* Điện trở:1 Ω 

* Điện cảm:8,9 mH 

* Điện dung:0 μF 

+ Thông số máy cắt MC1, 2,3,4 

* Máy cắt ở trạng thái đóng:-1s 

* Máy cắt ở trạng thái mở:1000s 

+ Thông số đường dây 110kV 

* Điện trở suất của đất3.10
4
 Ω.m 

* Tần sốf = 50Hz 

* Chiều dài đường dây:34 km 
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Dây dẫn ACKP -185  và dây chống sét TK50 có các thông 

số sau: 

Dây 

pha, 

dây 

chống 

sét 

Bán 

kính 

trong 

[cm] 

Bán 

kính 

ngoài 

[cm] 

Điện trở 

đơn vị 

[om/km] 

Khoảng 

cách pha 

[m] 

Độ 

treo 

cao 

[m] 

Độ treo 

cao 

trung 

bình 

[m] 

Pha A 0.218 0.95 0.17 2 27 24.27 

Pha B 0.218 0.95 0.17 2 23 20.27 

Pha C 0.218 0.95 0.17 2 19 16.27 

Dây CS 0 0.455 0.5 0.5 30 29.3 

 

+ Thông số máy biến áp 110/24kV 

* Nhà chế tạo: ABB                

* Chủng loại: Ngoài trời 

* Số pha: 3 Pha 

* Tần số định mức: 50Hz 

* Công suất định mức: 

   Cao áp (CA)   : 40 MVA    ( ONAF) ;   28 MVA ( ONAN) 

      Trung áp (TA) : 40 MVA    ( ONAF) ;   28 MVA ( ONAN) 

       Cuộn cân bằng : 13.4 MVA ( ONAF) ; 10 MVA ( ONAN)  

* Điện áp định mức: 

Cao áp (CA): 115   KV 

Trung áp (TA): 24     KV 

Cuộn cân bằng: 11     KV 

* Dòng điện định mức: 
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Cao áp: 201   A 

Trung áp: 962   A 

Cuộn cân bằng: 703   A 

* Điện áp ngắn mạch %: 

       Cao – Trung     : 9,54  % 

Tổn thất ngắn mạch                 : 170 kW 

       Tổn thất không tải                    : 20.06 kW, Io = 9.5 % 

+ Thông số đường dây 22 kV đi Bà Nà: 

* Điện trở suất của đất  1.10
4
 Ω.m 

* Tần số  f = 50Hz 

* Chiều dài đường dây:  21 km 

* Dây dẫn AC-95   

Dây 

pha 

Bán 

kính 

trong 

[cm] 

Bán 

kính 

ngoài 

[cm] 

Điện trở 

đơn vị 

[om/km] 

Khoảng 

cách 

pha 

[m] 

Độ 

treo 

cao 

[m] 

Độ treo 

cao 

trung 

bình 

[m] 

Pha A 0.218 0.675 0.33 -1.2 14 13.5 

Pha B 0.218 0.675 0.33 0 14 13.5 

Pha C 0.218 0.675 0.33 1.2 14 13.5 

 

+ Tải Bà Nà: Các pha đều nhau và có các thông số như sau 

* Điện trở: 23Ω 

* Điện cảm: 80mH 

* Điện dung: 0 μF 
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- Sơ đồ mô phỏng: 

  

- Kết quả mô phỏng: 

Bảng 5.3 Số liệu mô phỏng chế độ xác lập 

 Pha A Pha B Pha C 

Biên độ điện áp (V) 89526 89532 89529 

Biên độ dòng điện (A) 96,553 99,175 98,128 

 

- Nhận xét:  

Từ kết quả mô phỏng trong bảng 5.3 ta thấy biên độ điện áp 3 

pha bằng nhau và bằng giá trị biên độ điện áp định mức. 

Dòng điện các pha tương đối bằng nhau do phụ tải đối xúng. 

Vậy trong chế độ làm việc bình thường, không có quá trình quá 

độ xảy ra 
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5.1.2 Mô phỏng đóng MBA không tải 110 kV. 

 - Sơ đồ mô phỏng: 

 

- Kết quả mô phỏng 

Bảng 5.4 Số liệu mô phỏng chế độ đóng không tải máy biến áp 

110kV 

 Pha A Pha B Pha C 

Biên độ dòng điện  (A) 26,038 48,524 48,519 

 

- Nhận xét:  

Về mặt lý thuyết khi đóng máy biến áp không tải sẽ xuất hiện 

thành phần chu kỳ và thành phần tự do, dòng không tải I0 sẽ tăng lên.    

Từ bảng số liệu mô phỏng ta thấy dòng không tải của các pha 

cũng tăng lên so với dòng I0 = 19,095A của máy biến áp 110/22kV. 

Vậy  có hiện tượng quá dòng xảy ra khi đóng máy biến áp không 

tải.  
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5.1.3 Mô phỏng quá điện áp khi cắt MBA không tải 110 kV 

- Sơ đồ mô phỏng: 

 

- Kết quả mô phỏng 

Bảng 5.5 Số liệu mô phỏng cắt không tải máy biến áp 3 pha 110kV  

 Pha A Pha B Pha C 

Biên độ điện áp của nguồn (V) 89815 89815 89815 

Điện áp quá độ hai đầu cực MC  (V) 772850 694760 609490 

 

- Nhận xét:  

Biên độ điện áp 3 pha nguồn và điện áp quá độ 3 pha giữa 2 đầu 

cực máy cắt chênh lệch nhau rất lớn (gấp 8,6 lần). 

Như vậy khi cắt máy biến áp không tải có hiện tượng quá áp xảy 

ra. 

5.2 MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ ĐIỆN 

TỪ XẢY RA KHI THAO TÁC ĐÓNG CẮT ĐƯỜNG DÂY 

110kV KHÔNG TẢI, CÓ TẢI 

5.2.1 Mô phỏng quá điện áp xảy ra khi đóng đường dây 

110kV không tải 
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- Sơ đồ mô phỏng: 

 

- Kết quả mô phỏng 

Bảng 5.6 Số liệu mô phỏng đóng không tải đường dây 110kV 

Giá trị điện áp và dòng điện Pha A Pha B Pha C 

Điện áp đỉnh đầu ĐZ (v) 179090 119750 153330 

Điện áp đỉnh cuối ĐZ (v) 194270 129340 134870 

Dòng điện đỉnh (A) 407,47 218,23 315,57 

 

- Nhận xét: 

Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy : Khi đóng đường dây 110kV 

không tải, điện áp các pha tăng lên so với giá trị biên độ lúc bình 

thường 

Vậy  có quá điện áp đã xảy ra  khi đóng không tải khi đóng 

đường dây 110kV 

5.2.2 Mô phỏng quá điện áp xảy ra khi cắt đường dây 110kV 

không tải 
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- Sơ đồ mô phỏng: 

 

- Kết quả mô phỏng 

Bảng 5.7 Số liệu mô phỏng cắt không tải đường dây 110kV 

 Pha A Pha B Pha C 

Điện áp đỉnh đầu đường dây (v) 89838 89835 89836 

Điện áp đỉnh cuối đường dây (v) 89901 89887 89895 

Điện áp đầu cực MC1(v) 134300 153390 141480 

 

- Nhận xét:  

Theo lý thuyết, khi cắt không tải đường dây, do hiệu ứng điện 

dung nên điện áp dư của đường dây sau khi cắt có biên độ lớn hơn 

sức điện động nguồn. Thực tế mô phỏng với chiều dài đường dây 

ngắn (34 km), cấp điện áp không cao nên khi cắt đường dây điện áp 

đầu và cuối đường dây chênh lệch không nhiều. 

Điện áp đầu cực máy cắt có tăng do quá độ xảy ra.  
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5.3 MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ 

ĐIỆN TỪ XẢY RA KHI THAO TÁC ĐÓNG CẮT ĐƯỜNG 

DÂY- MÁY BIẾN ÁP KHÔNG TẢI, CÓ TẢI  

5.3.1 Mô phỏng quá điện áp khi đóng đường dây – máy biến 

áp không tải 110 kV. 

- Sơ đồ mô phỏng: 

 

-  Kết quả mô phỏng 

Bảng 5.8 Số liệu mô phỏng đóng không tải đường dây – máy biến áp 

 Pha A Pha B Pha C 

Điện áp đỉnh đầu ĐZ (v) 163010 117050 139110 

Điện áp đỉnh cuối ĐZ (v) 173230 122120 130930 

Dòng điện đỉnh(A) 370,12 215,73 323,26 

 

- Nhận xét: 

Qua bảng số liệu mô phỏng ta thấy: Khi đóng đường dây – máy 

biến áp 110kV không tải, quá trình quá độ xảy ra, điện áp đầu và 

cuối đường dây tăng lên so với biên độ điện áp lúc làm việc bình 

thường 
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5.3.2 Mô phỏng quá điện áp khi đóng đường dây – máy 

biến áp có tải 110 kV. 

- Sơ đồ mô phỏng: 

 

- Kết quả mô phỏng: 

Bảng 5.9 Số liệu mô phỏng đóng có tải đường dây – máy biến áp 

110kV 

 Pha A Pha B Pha C 

Điện áp đỉnh đầu ĐZ (v) 134090 158100 152120 

Điện áp đỉnh cuối ĐZ (v) 123930 189780 155580 

Dòng điện đỉnh(A) 239,98 394,72 366,64 

 

- Nhận xét:  

Khi đóng tải đường dây- máy biến áp quá trình quá độ xảy ra, 

điện áp quá độ đầu và cuối đường dây các pha tăng lên so với điện áp 

định mức. 
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5.3.3 Mô phỏng cắt đường dây- máy biến áp 110kV không 

tải 

- Sơ đồ mô phỏng: 

 

- Kết quả mô phỏng: 

Bảng 5.10 Số liệu mô phỏng cắt không tải đường dây- máy biến áp 

110kV 

 Pha A Pha B Pha C 

Biên độ điện áp  quá độ 2 đầu cực MC (V) 211500 232180 232180 

 

- Nhận xét:  

Khi cắt đường dây- máy biến áp ở chế độ không tải, hiện tượng 

quá độ điện từ xảy ra khi tiếp điểm MC rời nhau, điện áp tăng hơn 2 

lần so với điện áp định mức. 

5.3.4 Mô phỏng cắt đường dây – máy biến áp 110kV chế độ 

mang tải 

- Sơ đồ mô phỏng: 
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- Kết quả mô phỏng: 

Bảng 5.11 Số liệu mô phỏng cắt có tải đường dây – máy biến áp 

110kV 

 Pha A Pha B Pha C 

Biên độ điện áp  đầu đường dây (v) 89521 89497 77572 

Biên độ điện áp cuối đường dây (v) 88038 88008 76992 

Biên độ điện áp quá độ đầu cực MC (v) 79267 98133 99175 

- Nhận xét: 

Nhìn vào bảng đo kết quả điện áp các pha khi cắt đường dây và 

máy biến áp ở chế độ mang tải, ta thấy điện áp ở đầu và cuối đường 

dây không thay đổi, điện áp ở đầu cực máy cắt có tăng lên  so với 

điện áp điện áp định mức. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

KẾT LUẬN 

Khi vận hành thao tác đóng cắt đường dây – máy biến áp trong 

lưới điện thì tuỳ theo thời điểm đóng cắt mà quá trình quá độ trên 

đường dây – máy biến áp sẽ khác nhau.  Quá điện áp quá độ có 

những ảnh hưởng rất khác nhau lên hệ thống điện, nếu quá điện áp 

lớn sẽ gây ra hồ quang, đánh thủng cách điện của thiết bị và nếu biên 

độ điện áp quá cao, chúng cũng gây nên hiện tượng từ hóa làm phát 

nóng cuộn dây của máy biến áp... Do đó, việc tính toán để hạn chế 

tối đa mức quá điện áp là rất cần thiết.  

Việc ứng dụng phần mềm ATP để mô phỏng là cơ sở bước đầu 

để nghiên cứu, phân tích, nhận dạng  phát hiện các sự cố do quá điện 

áp thao tác gây ra trong lưới điện hiện nay, thông qua đó giúp nhân 

viên vận hành, các nhà thiết kế lưới điện có cơ sở cho việc thiết kế, 

lựa chọn thông số định mức và độ cách điện phù hợp cho thiết bị 

điện. 

Tóm lại, luận văn chỉ thực hiện việc phân tích và mô phỏng dạng 

quá điện áp quá độ do đóng cắt đường dây, máy biến áp sử dụng 

phần mềm ATP cho một đường dây và máy biến áp tiêu biểu. Thực 

tế vận hành cần nghiên cứu thêm để đề tài phát triển  hoàn thiện hơn. 

 


