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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Trong thời gian qua tình hình cung cấp, kinh doanh điện năng 

cho nền kinh tế thị trường ở Việt nam gặp nhiều bất cập: giá điện 

chưa hợp lý, kinh doanh độc quyền, vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu 

điện,... Để giải quyết tình trạng này, Chính Phủ đã có những bước đi 

quan trọng để tái cấu trúc ngành điện từ năm 2006, đánh dấu bằng 

quyết định số 26/2006/QĐ-TTg quy định lộ trình phát triển thị 

trường điện Việt Nam. Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 

chính thức đi vào vận hành kể từ ngày 01/7/2012. 

Đối với các đơn vị phát điện, bên cạnh cơ hội tăng doanh thu 

từ diễn biến của thị trường mà cơ chế cạnh tranh theo bản chào này 

đem lại, các đơn vị phát điện cũng phải đối mặt với các rủi ro từ sự 

biến động của thị trường.  

Theo thực tế vận hành tại Nhà máy thủy điện A Vương, khi 

tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, cho thấy việc lập kế hoạch 

vận hành tuần kế tiếp chỉ đơn thuần dựa vào sản lượng giao (Qc) 

hoặc một số ràng buộc riêng lẻ khác, đối với kế hoạch vận hành này 

chưa đảm bảo Nhà máy có được doanh thu tốt nhất, mặt khác giá 

điện năng thị trường tuần tới (yếu tố làm cơ sở và có tính chất quyết 

định đến doanh thu) thường có sự biến động rất lớn và rất khó dự 

báo, dẫn đến tình trạng Nhà máy có thể gặp những tình huống bất lợi 

về doanh thu trong tuần kế tiếp. Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc 

nghiên cứu xây dựng một công cụ dự báo, đánh giá doanh thu tuần 

kế tiếp dựa trên mô phỏng để làm cơ sở cho việc xem xét, phê duyệt 

kế hoạch vận hành tuần kế tiếp là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực 
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tiễn rất lớn trong công tác vận hành tại Nhà máy thủy điện A Vương 

khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. 

2. Mục đích nghiên cứu: 

Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá kế hoạch vận hành 

tuần của nhà máy thủy điện vận hành trong thị trường VCGM. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Nhà máy thủy điện A Vương. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Phạm vi nghiên cứu là kế hoạch vận hành tuần kế tiếp của nhà 

máy thủy điện và cơ chế vận hành theo thị trường điện. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Nghiên cứu thiết kế, các thông tư, quy định, quy trình hướng 

dẫn liên quan đến VCGM. 

- Tìm hiểu cơ chế xây dựng kế hoạch vận hành tuần (dự báo, 

xây dựng các ràng buộc cho NMTĐ) của A0. 

- Tìm hiểu quy trình sản xuất và lập kế hoạch vận hành tham 

gia thị trường của Nhà máy thủy điện  A Vương. 

- Tìm hiểu các công cụ quản lý, đánh giá kế hoạch vận hành 

thị trường được ứng dụng tại thị trường điện các nước trên thế giới. 

- Xây dựng công cụ đánh giá kế hoạch phát điện tuần kế tiếp 

theo tần suất doanh thu dựa trên mô phỏng. 

- Kết luận và kiến nghị. 

5. Bố cục đề tài: 

Nội dung của luận văn được bố trí bao gồm: 

Mở đầu 

Chương 1: Tổng quan về Thị trường điện 

Chương 2: Quy trình xây dựng kế hoạch vận hành tuần của A0 
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và NMTĐ A Vương 

Chương 3: Nghiên cứu các phương pháp dự báo doanh thu 

tuần kế tiếp trong thị trường phát điện cạnh tranh  

Chương 4: Ứng dụng mô phỏng Monte-Carlo để đánh giá và 

phê duyệt kế hoạch phát điện tuần kế tiếp của NMTĐ A Vương. 

Kết luận và kiến nghị. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 

Luận văn sử dụng các tài liệu để nghiên cứu gồm: các Thông 

tư liên quan về thị trường điện do Bộ Công thương ban hành, tài liệu 

về vận hành hệ thống điện và các tài liệu liên quan đến mô phỏng 

Monte-Carlo và  phần mềm Crystal Ball.  

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG  

PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 

 

1.1. MỘT SỐ MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRÊN THẾ 

GIỚI: 

1.1.1. Các cấp độ phát triển thị trường điện trên thế giới: 

a. Thị trường điện một người mua: 

b. Thị trường điện bán buôn cạnh tranh: 

c. Thị trường điện cạnh tranh bán lẻ: 

1.1.2. Các cấp độ phát triển thị trường của các nước trên 

thế giới: 

1.2. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH 

TRANH VIỆT NAM: 

1.2.1. Sơ lược về thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 

[1]: 
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Thực hiện Luật Điện lực và Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg 

ngày 26/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thị trường phát điện cạnh 

tranh Việt Nam đã chính thức vận hành kể từ ngày 01/7/2012. 

Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (VCGM) là một thị 

trường điều độ tập trung chào giá ngày tới theo chi phí. Trong thị 

trường, tất cả các đơn vị phát điện sở hữu các nhà máy có công suất 

từ 30MW trở lên nối trực tiếp vào lưới truyền tải hoặc nối vào lưới 

phân phối sẽ phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh VCGM 

(trừ các nhà máy điện gió, điện địa nhiệt). 

1.2.2. Cấu trúc của VCGM: 

 

Hình 1.4: Cấu trúc của VCGM 

a. Nguyên tắc hoạt động của VCGM: 

b. Các thành viên tham gia thị trường điện VCGM: 

1.3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A 

VƯƠNG: 
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1.3.1. Giới thiệu về Công trình Thủy điện A Vương: 

a. Vị trí địa lý, nhiệm vụ của công trình: 

Công trình có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới Quốc gia 

với công suất 210MW, sản lượng điện hàng năm là 815 triệu kWh. 

b. Đặc điểm các hạng mục công trình: 

c. Thông số kỹ thuật chính của Công trình Thủy điện A 

Vương: 

1.3.2. Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương: 

1.4. KẾT LUẬN: 

Chương 1 đã trình bày sơ lược về các mô hình thị trường điện 

trên thế giới, mô hình thị trường phát điện cạnh tranh đang bước đầu 

được áp dụng tại Việt Nam, giới thiệu về công trình thủy điện A 

Vương và sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. 

 

CHƯƠNG 2 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN 

CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A VƯƠNG 

 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG: 

2.1.1. Các nội dung của việc lập kế hoạch vận hành tuần: 

Hàng tuần, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia có trách 

nhiệm lập kế hoạch vận hành tuần tới để đảm bảo việc vận hành hệ 

thống điện an toàn theo điều kiện thực tế với các nội dung sau: 

- Dự báo phụ tải, bao gồm phụ tải hệ thống điện quốc gia và 

phụ tải hệ thống điện miền. 

- Tính toán giá trị nước và sản lượng dự kiến từng giờ của nhà 

máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu. 
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- Tính toán giá trị nước của các nhóm nhà máy thủy điện bậc 

thang. 

- Tính toán giá trị nước của các nhà máy thủy điện khác: bậc 

thang, có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần; sản lượng dự kiến hàng giờ 

của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết nhỏ hơn 01 tuần. 

- Tính toán mực nước giới hạn tuần của các hồ chứa thủy điện. 

2.1.2. Nguyên tắc lập kế hoạch vận hành: 

Việc lập kế hoạch vận hành thị trường điện phải đảm bảo các 

nguyên tắc sau: 

- Đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn nhất trong điều 

kiện thực tế. 

- Đảm bảo tính công bằng, minh bạch đối với các thành viên 

tham gia thị trường. 

- Tuân thủ yêu cầu về chống lũ, tưới tiêu và duy trì dòng chảy 

sinh thái theo các quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt. 

- Đảm bảo ràng buộc về điều kiện nhiên liệu sơ cấp cho các 

nhà máy nhiệt điện. 

- Đảm bảo thực hiện các thỏa thuận về sản lượng và công suất 

trong  hợp đồng cung cấp điện, nhập khẩu điện, hợp đồng mua bán 

điện của các nhà máy điện BOT. 

- Đảm bảo huy động nguồn điện theo mục tiêu tối thiểu hóa 

chi phí mua điện toàn hệ thống. 

2.1.3. Cung cấp các số liệu phục vụ việc lập kế hoạch vận 

hành thị trường điện tuần tới: 

a. Phụ tải hệ thống điện:  

b. Số liệu thủy văn:  

c. Lịch sửa chữa:  

d. Nhiên liệu:  
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e. Truyền tải:  

f. Kế hoạch xuất nhập khẩu điện: 

2.1.4. Trình tự thực hiện lập kế hoạch vận hành thị trường 

điện tuần tới: 

 

Hình 2.1: Trình tự lập kế hoạch vận hành thị trường điện tuần tới 

2.2. QUY TRÌNH TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ NƯỚC VÀ GIỚI HẠN 

MỨC NƯỚC: 

Giá trị nước và mức nước giới hạn tuần của các đơn vị thủy 

điện có hồ chứa với khả năng điều tiết trên một tuần sẽ được đơn vị 

vận hành hệ thống và thị trường điện thực hiện tính toán và công bố 

trong các kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần tới căn cứ vào quy 

trình tính toán giá trị nước do Cục Điều tiết Điện lực ban hành. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO THÔNG TIN THỦY VĂN VÀ 

THỊ TRƯỜNG TUẦN TỚI CỦA NMTĐ A VƯƠNG: 

2.3.1. Thông tin thủy văn: 

Hồ chứa NMTĐ A Vương bắt đầu tích nước từ tháng 7/2008. 

Từ thời điểm này, các số liệu thủy văn như lượng mưa tại khu vực 
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lòng hồ, mực nước hồ, lưu lượng nước về, .. được ghi nhận bởi các 

thiết bị quan trắc và được đưa vào cơ sở dữ liệu vận hành của nhà 

máy. Cùng với các số liệu quan trắc, tính toán của lưu vực hồ A 

Vương do đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp, các số liệu này là cơ sở để 

đưa ra các thông tin dự báo và xây dựng các kịch bản vận hành nhà 

máy thủy điện A Vương. 

2.3.2. Thông tin thị trường: 

Điện năng là một dạng hàng hóa đặc biệt. Do cung - cầu phải 

luôn luôn bằng nhau trong thời gian thực và không thể lưu trữ điện 

năng một cách hiệu quả như các hàng hóa thông thường khác nên giá 

cả có tính biến động rất lớn.  

Đối với những nhà máy có công suất đặt tương đối nhỏ so với 

hệ thống như NMTĐ A Vương, thì khả năng tác động vào giá biên 

của hệ thống là rất thấp. Do đó, có thể xem NMTĐ A Vương là 

người nhận giá (price-taker), chứ không thể xem là người tạo ra giá 

(price-maker). 

2.4. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH 

TUẦN TỚI CỦA NMTĐ A VƯƠNG: 

Bài toán vận hành tổ máy thủy điện, về bản chất, chính là bài 

toán sử dụng tài nguyên nước. Nước được “lưu trữ” tại hồ chứa và là 

“nhiên liệu” để vận hành phát điện các tổ máy đem lại lợi ích kinh tế. 

Xây dựng kế hoạch vận hành các tổ máy thủy điện là việc phân bổ 

“nhiên liệu” nước vào các chu kỳ vận hành khác nhau nhằm đem lại 

lợi ích kinh tế tổng thể lớn nhất. Để đơn giản, ta sẽ đưa bài toán xây 

dựng kế hoạch phát điện tuần thành bài toán có hàm mục tiêu là cực 

đại doanh thu các tổ máy với các yếu tố ràng buộc về môi trường, 

phát điện phối hợp với việc cung cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du 

của thủy điện A Vương, .. 
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- Các yếu tố đầu vào của bài toán xây dựng kế hoạch phát điện 

tuần bao gồm: mực nước hồ hiện tại, mức nước giới hạn cuối tuần, 

lưu lượng về dự báo trong tuần, ràng buộc cung cấp nước cho hạ du, 

thông số vận hành của hồ chứa (cột nước cực tiểu/cực đại, lưu lượng 

xả cực tiểu/cực đại, lưu lượng thấm, ..), giá biên thị trường tuần tới. 

- Các yếu tố đầu ra của bài toán bao gồm: biểu đồ phát trong 

từng ngày của tuần tới (tương ứng với lưu lượng chạy máy), lưu 

lượng xả tràn của từng ngày. 

Bắt đầu

Lấy thông tin kế hoạch tuần từ A0 (mức 

nước giới hạn)

Kết thúc

Thực hiện tính toán dự báo lưu lượng 

nước về trong tuần tới

Tính toán sản lượng phát trong tuần của các tổ 

máy căn cứ vào ràng buộc về thủy văn và thông 

số tổ máy

Phân bổ tổng sản lượng tuần cho các ngày trong tuần 

trên cơ sở dự báo diễn biến thị trường tuần tới

Hiệu chỉnh 

kế hoạch

Phê 

Duyệt?

Đồng Ý

Không Đồng Ý

 
Hình 2.3: Lưu đồ xây dựng  

kế hoạch vận hành tuần của NMTĐ A Vương 

Theo quy định thị trường VCGM, việc tính toán chào giá - vận 

hành của đơn vị thủy điện phải tuân thủ quy định về mức nước giới 
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hạn nhằm đảm bảo an ninh hệ thống. Mức nước giới hạn cùng với 

các dự báo về diễn biến thủy văn cũng như thị trường tuần tới sẽ là 

cơ sở cho nhà máy thủy điện A Vương lập kế hoạch vận hành tuần 

(phân bổ sản lượng điện chào bán cho từng ngày giao dịch) nhằm tối 

đa doanh thu. Tuy nhiên, diễn biến thị trường tuần tới là đại lượng 

bất định và có độ biến động rất lớn theo từng giờ nên việc quyết định 

phê duyệt kế hoạch vận hành dựa trên doanh thu dự báo là một quyết 

định không chắc chắn để tối ưu doanh thu. Vì vậy, việc đánh giá 

doanh thu theo các mức tần suất dựa trên mô phỏng sự biến động 

(theo các kịch bản) của thị trường sẽ giúp cho đơn vị vận hành có 

thêm cơ sở trong việc ra quyết định. 

2.5. KẾT LUẬN: 

Chương 2 đã trình bày các quy định về việc xây dựng kế 

hoạch vận hành tuần tới của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc 

gia và phương pháp xây dựng kế hoạch vận hành tuần tới đang áp 

dụng tại NMTĐ A Vương.  

 

CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP 

DỰ BÁO DOANH THU TUẦN KẾ TIẾPTRONG  

THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH 

 

3.1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ DOANH THU TUẦN 

KẾ TIẾP CỦA NMTĐ TRONG THỊ TRƯỜNG: 

3.1.1. Sơ lược về tính toán thanh toán trong thị trường 

điện: 

a. Doanh thu trong mỗi chu kỳ giao dịch: 

Theo các quy định về tính toán thanh toán của VCGM, chu kỳ 

giao dịch (giờ) là đơn vị thời gian nhỏ nhất được sử dụng trong tính 
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toán thanh toán. Doanh thu của đơn vị phát điện trong mỗi chu kỳ 

giao dịch gồm: Doanh thu từ thị trường giao ngay và Doanh thu theo 

hợp đồng sai khác [1]. 

Ri = Rmi+Rci   (3.1) 

Trong đó:  

Ri: Tổng doanh thu trong chu kỳ giao dịch i 

Rmi: Doanh thu từ thị trường giao ngay trong chu kỳ giao 

dịch i 

Rci: Doanh thu theo hợp đồng CfD trong chu kỳ giao dịch i 

b. Doanh thu cho một ngày giao dịch: 

c. Doanh thu cho một ngày giao dịch: 

d. Doanh thu một tuần giao dịch: 

e. Ví dụ minh họa tính toán thanh toán thị trường điện: 

3.1.2. Mô tả bài toán dự kiến doanh thu tuần tới của nhà 

máy thủy điện: 

Trong VCGM, việc xây dựng kế hoạch phát điện cho tuần tới 

của đơn vị thủy điện được thực hiện dựa trên các dự báo về diễn biến 

thị trường cũng như thủy văn trong tuần tới (phụ tải, giá biên, lưu 

lượng nước về hồ ..) và các ràng buộc về thủy văn do A0 công bố 

(giá trị nước của hồ chứa và mức nước giới hạn tuần). 

Từ các dự báo về thủy văn, ràng buộc về giới hạn mức nước 

tuần và các ràng buộc kỹ thuật khác, đơn vị sẽ tính toán được sản 

lượng điện QT sẽ phát trong tuần tới. Các thông số đầu ra của một 

bản kế hoạch vận hành tuần tới sẽ là sản lượng điện được phân bổ 

cho từng ngày trong tuần QKHNi được tính toán dựa trên các dự báo 

về thị trường với mục tiêu tối đa lợi nhuận. Từ các giá trị sản lượng 

kế hoạch ngày QKHNi này, các tính toán tối ưu sẽ được thực hiện để 

tạo ra bản chào ngày tới. 
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Từ các giá trị sản lượng dự kiến cho từng ngày của kế hoạch 

tuần và các thông tin dự báo về giá thị trường cho tuần tới, ta có thể 

tính toán doanh thu dự kiến trong tuần tới từ biểu thức (3.9) như sau: 

              ∑        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                        

 
    (3.10) 

Trong đó:       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Giá thanh toán toàn phần trung bình dự 

báo ngày i 

Từ biểu thức tính doanh thu tuần (3.10), ta có các thông số cho 

bài toán đánh giá doanh thu tuần như sau: 

- Đầu vào: 

+ Sản lượng hợp đồng cho từng ngày trong tuần QCNi, i=1÷7 

(lấy từ kế hoạch vận hành tháng do điều độ quốc gia A0 công bố). 

+ Giá hợp đồng đã được thỏa thuận Pc. 

+ Sản lượng dự kiến phát cho các ngày trong tuần QKHNi, 

i=1÷7 (được lấy từ kế hoạch vận hành tuần của đơn vị). 

+ Giá thanh toán toàn phần dự báo cho các ngày trong tuần 

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , i=1÷7 (là yếu tố bất định, được quyết định bởi cung cầu 

khi vận hành thời gian thực trong tuần tới). 

- Đầu ra: Tổng doanh thu dự kiến trong tuần của đơn vị phát 

điện. 

3.2. TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 

3.2.1. Phương pháp dự báo giá biên: 

a. Điểm mạnh: 

b. Điểm yếu: 

3.2.2. Phương pháp mô phỏng dựa trên lấy mẫu các số liệu 

quá khứ: 

a. Sơ lược về phương pháp: 

b. Điểm mạnh: 

c. Điểm yếu 
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3.2.3. Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo các số liệu thị 

trường đầu vào: 

a. Lý thuyết mô phỏng Monte Carlo: 

Các bước để tiến hành mô phỏng như sau: 

- Bước 1: Xác định mô hình. 

- Bước 2: Xác định phân phối xác suất của các biến giải thích 

X1, X2, …, Xn thông qua việc thu thập số liệu quá khứ và thống kê 

nhằm xác định kiểu phân phối xác suất của biến X1, X2, …, Xn. 

- Bước 3: Tiến hành mô phỏng giá trị của biến (Y) theo biến 

(X1, X2, …, Xn) với số lần mô phỏng đủ lớn, thường là 10.000 lần 

(bằng việc sử dụng phần mềm Crystal Ball). 

- Bước 4: Xác định giá trị doanh thu Y theo các mức tần suất. 

Bắt đầu

Lựa chọn phân bố xác suất cho các giá 

trị giá thị trường

Lựa chọn số lần mô phỏng M

i=1

Kết thúc

Sắp xếp các kết quả tính toán doanh 

thu theo thứ tự từ thấp đến cao

Xác định giá trị doanh thu mô phỏng 

tương ứng với mức kỳ vọng

i <= M

- Lấy mẫu ngẫu nhiên giá thị trường 

theo phân bố xác xuất được chọn

- Tính toán doanh thu kế hoạch tương 

ứng với giá thị trường

i = i + 1

 
Hình 3.4: Lưu đồ thuật toán tính toán doanh thu  

theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo 
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b. Điểm mạnh: 

Mô phỏng Monte Carlo có một số ưu điểm so với hai phương 

pháp trước trong việc đánh giá doanh thu thị trường. 

Lợi ích lớn nhất của việc mô phỏng Monte Carlo là nó có thể 

mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp giữa đầu vào và đầu ra được 

biểu diễn bởi các hàm phi tuyến phức tạp. Kết quả đầu ra có thể cung 

cấp cho người ra quyết định một “bức tranh” tương đối đầy đủ về các 

kịch bản có thể xảy ra với các xác suất tương ứng. Ngoài ra, mô 

phỏng Monte Carlo còn giúp tránh được những tình huống “cực 

đoan” – hiếm khi xảy ra – so với phương pháp mô phỏng theo số liệu 

quá khứ và cung cấp các thông tin chi tiết về các tình huống “cực 

đoan”. Cuối cùng, ta có thể sử dụng bất kỳ phân bố thống kê nào cho 

giá thị trường để tính toán doanh thu. 

c. Điểm yếu: 

Điểm bất lợi lớn nhất của tính toán doanh thu dựa trên mô 

phỏng Monte Carlo là tốc độ tính toán của máy tính dùng để mô 

phỏng. Vấn đề này có thể được giải quyết với các máy tính mạnh. 

Một bất lợi nữa chính là rủi ro về mô hình khi ta lựa chọn 

phân bố thống kê không phù hợp cho các yếu tố đầu vào. 

3.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÙ HỢP CHO NMTĐ A 

VƯƠNG: 

Đánh giá các đại lượng bất định sử dụng mô phỏng Monte 

Carlo đã trở thành phương pháp được sử dụng rộng rãi trong thực tế. 

Các điểm yếu, bất lợi của phương pháp không đáng kể so với những 

lợi ích mà nó đem lại. Ngoài việc đưa ra được các số liệu dự báo cho 

hàm mục tiêu, kết quả mô phỏng Monte Carlo còn giúp cho người ra 

quyết định có một cái nhìn tổng thể về các kịch bản có thể xảy ra 

trong tương lai. Việc lượng hóa các yếu tố rủi ro theo các mức kỳ 
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vọng giúp cho công việc của người ra quyết định trở nên ít phức tạp 

hơn. 

Do đó, luận văn sẽ chọn mô phỏng Monte Carlo là phương 

pháp tính toán doanh thu tuần của nhà máy thủy điện A Vương. 

3.4. KẾT LUẬN: 

Trong chương 3, luận văn đã trình bày sơ lược cách thức tính 

toán thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 

(VCGM). Các công thức tính toán được đơn giản hóa (không xét đến 

các yếu tố xuất hiện trong vận hành thời gian thực) nhưng vẫn đảm 

bảo đúng theo nguyên lý thiết kế của thị trường VCGM nhằm giảm 

độ phức tạp tính toán trong việc đánh giá kế hoạch vận hành tuần. 

Trên cơ sở tính toán thanh toán này, bài toán đánh giá doanh thu tuần 

được mô tả cụ thể theo các công thức với đầu vào là kế hoạch vận 

hành tuần (sản lượng hợp đồng,giá hợp đồng, biểu đồ phát theo từng 

ngày) và dự báo giá thanh toán tuần tới. 

Các phương pháp dự báo, đánh giá doanh thu tuần cũng đã 

được tìm hiểu, phân tích nhằm xác định một phương pháp phù hợp 

(mô phỏng Monte-Carlo) cho bài toán của NMTĐ A Vương. Phần 

mô tả công cụ ứng dụng (phần mềm Crystal Ball) và kết quả tính 

toán cho các kịch bản thực tế của NMTĐ A Vương sẽ được trình bày 

chi tiết trong chương tiếp theo. 

 

CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE-CARLO 

ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT ĐIỆN 

TUẦN KẾ TIẾP CỦA NMTĐ A VƯƠNG 

 

Nội dung xây dựng kế hoạch vận hành tuần tới cho NMTĐ A 
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Vương gồm nhiều bước, bắt đầu từ việc tiếp nhận các thông tin về dự 

báo và ràng buộc của tuần tới từ A0, đến việc tính toán, xây dựng 

một số kế hoạch vận hành tối ưu dựa trên các kịch bản thị trường dự 

báo và đánh giá các phương án vận hành này bằng mô phỏng Monte 

Carlo để lựa chọn kế hoạch vận hành cho tuần kế tiếp. 

4.1. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE 

CARLO VÀ PHẦN MỀM CRYSTAL BALL: 

4.1.1. Giới thiệu mô phỏng Monte Carlo: 

Mô phỏng Monte Carlo là một kỹ thuật tính toán dựa trên máy 

tính cho phép người dùng xem xét các yếu tố rủi ro theo phân tích 

định lượng để ra quyết định. Kỹ thuật này được sử dụng các lĩnh vực 

khác nhau như tài chính, quản lý dự án, năng lượng, sản xuất, bảo 

hiểm, vận tải, … 

Monte Carlo cung cấp cho người ra quyết định bức tranh về 

các giá trị đầu ra có thể, và xác suất tương ứng của các giá trị này. 

Nó tính toán các giá trị cực hạn cũng như các giá trị nằm giữa các 

cực hạn này. 

Các phân bố xác suất thông dụng bao gồm: 

- Phân bố chuẩn – hay “Hình chuông”. 

- Lognormal. 

- Uniform. 

- Phân bố tam giác. 

- PERT. 

- Phân bố rời rạc. 

4.1.2. Giới thiệu phần mềm Crystal Ball: 

Phần mềm Excel là một tiện ích, là một công cụ cực kỳ hữu 

hiệu để xử lý các bảng tính được ứng dụng từ hơn 30 năm qua. Phần 

mềm Crystal Ball của hãng Oracle mở rộng khả năng của Excel bằng 
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tính năng xử lý các đại lượng ngẫu nhiên trong bảng tính. Crystal 

Ball là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện 

người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng. Crystal Ball dử dụng các đồ 

thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các 

yếu tố bất định khi ra quyết định. Việc thêm các giả định ngẫu nhiên 

đem lại cho người dùng một bức tranh rõ ràng hơn về các khả năng 

xảy ra của đại lượng đầu ra. 

Thông qua sức mạnh mô phỏng, Crystal Ball đã trở thành 

công cụ hiệu quả trong tay của những người ra quyết định. Crystal 

Ball có thể giúp người sử dụng trả lời các câu hỏi như “khả năng 

chúng ta đạt được mức lợi nhuận này là bao nhiêu?”. 

 
Hình 4.1: Giới thiệu một số giao diện của phần mềm Crystal Ball 

4.1.3. Ưu và nhược điểm của việc sử dụng phần mềm 

Crystal Ball: 

Trong dự báo và phân tích rủi ro, việc sử dụng Excel và 

Crystal Ball có một số ưu và nhược điểm.  

a. Ưu điểm:  
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- Việc nghiên cứu cẩn thận tình huống bằng mô hình sẽ giúp 

làm rõ các yếu tố đầu vào quan trọng. Crystal Ball đã được phát triển 

và cải tiến liên tục để đơn giản hóa việc thêm các biến ngẫu nhiên 

cũng như tính toán các thống kê đầu ra. 

- Các tình huống thực tế có thể được phân tích qua các mô 

hình tương đối đơn giản. Trong khi nhiều tình huống thực tế có một 

tập hợp các yếu tố có thể gây ảnh hưởng, hầu hết chúng chỉ có một 

vài đại lượng có tác động thực sự lớn.  

b. Hạn chế:  

4.2.THIẾT LẬP MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ DOANH THU TUẦN 

KẾ TIẾP CỦA NMTĐ A VƯƠNG DỰA TRÊN PHƯƠNG 

PHÁP MÔ PHỎNG MONTE-CARLO TRÊN PHẦN MỀM 

CRYSTAL BALL 

4.2.1. Thiết lập các yếu tố đầu vào: 

Hình vẽ 4.2 là mô hình một bảng tính cho bài toán doanh thu 

tuần của NMTĐ A Vương. 

 
Hình 4.2: Mô hình bảng tính cho bài toán doanh thu tuần  

NMTĐ A Vương 

4.2.2. Phân tích các số liệu đầu ra của bài toán doanh thu 

NMTĐ A Vương trên phần mềm Crystal Ball: 
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Đầu ra của bài toán doanh thu tuần NMTĐ A Vương trên mô 

hình Crystal Ball sẽ bao gồm các số liệu thống kê của các số liệu 

doanh thu được thực hiện sau khoảng 10.000 mô phỏng. Các biểu đồ 

và số liệu thống kê quan trọng bao gồm: 

a. Số liệu thống kê mô tả: 

b. Biểu đồ tần suất doanh thu: 

c. Bảng phân vị (percentiles) của tập số liệu doanh thu: 

d. Biểu đồ phân tích độ nhạy: 

4.3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀO THỰC TẾ 

VẬN HÀNH NMTĐ A VƯƠNG: 

Bắt đầu

Thiết lập mô hình Crystal Ball 

cho bài toán doanh thu tuần

Kết thúc

Nhập các số liệu phương án vận 

hành và tiến hành mô phỏng

Phân tích, so sánh các kết quả đầu 

ra từ mô hình Crystal Ball

Lựa chọn phương án thích hợp

 
Hình 4.3: Lưu đồ thuật toán ứng dụng phần mềm Crystal Ball và mô 

phỏng Monte Carlo trong xây dựng kế hoạch vận hành tuần NMTĐ 

A Vương 

4.3.1. Lựa chọn các tình huống vận hành thực tế: 

Ta sẽ xem xét tuần vận hành thứ 2 của tháng 09/2012 (tuần 38 

năm 2012 - từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 09/2012). 

a. Các số liệu kế hoạch tuần do SMO công bố:Thông tin thủy 
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văn, giá trị nước và các thông tin dự báo khác. 

b. Số liệu kế hoạch vận hành tuần do NMTĐ A Vương tính 

toán: 

Từ các thông tin về kế hoạch tuần nêu trên cùng với thông tin 

về giá và sản lượng điện hợp đồng CfD, Bộ phận lập kế hoạch của 

NMTĐ A Vương thực hiện các tính toán tối ưu để xác định biểu đồ 

phát điện cho nhà máy (Lập 3 phương án).  

 
Hình 4.4: Mô hình bài toán doanh thu tuần 38 được lập  

trên phần mềm Crystal Ball 

4.3.2. Vận dụng phương pháp đã xây dựng và phần mềm 

Crystal Ball để đánh giá một số tình huống vận hành thực tế tại 

NMTĐ A Vương: 

Sau khi lần lượt thay đổi các số liệu kế hoạch phát Qm của 3 

phương án trong mô hình Crystal Ball đã xây dựng và tiến hành mô 

phỏng, ta có các kết quả các phương án như sau: 

Bảng 4.1: Các chỉ số thống kê 

Dự báo doanh thu tuần 
PHƯƠNG ÁN 

1 2 3 

Số lần mô phỏng 10.000 10.000 10.000 



21 

Dự báo doanh thu tuần 
PHƯƠNG ÁN 

1 2 3 

Trung bình 9.826.720,25 9.600.663,16 10.172.925,93 

Trung tuyến 9.827.566,81 9.599.881,98 10.173.345,55 

Độ méo -0,0139 -0,004 -0,0162 

Độ nhọn 2,93 3,08 2,98 

Giá trị nhỏ nhất 9.227.632,97 8.838.866,47 9.482.595,34 

Giá trị lớn nhất 10.350.343,33 10.410.917,38 11.054.727,85 

 

Các biểu đồ liên quan của kết quả vận hành phương án 3: 

 

 
Hình 4.5: Biểu đồ lũy kế tần suất doanh thu của phương án 3 
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Hình 4.6: Biểu đồ phân tích độ nhạy của phương án 3 

Bảng 4.2: Bảng phân vị doanh thu tuần 38 dự kiến theo  

phương án vận hành 3 (đơn vị: nghìn đồng) 

Dự báo doanh thu tuần 

 

Giá trị dự báo 

0% 9.466.716,11 

10% 9.921.449,19 

20% 10.006.933,30 

30% 10.068.880,81 

40% 10.120.348,09 

50% 10.168.987,35 

60% 10.219.017,99 

70% 10.271.993,77 

80% 10.335.548,48 

90% 10.423.031,09 

100% 10.922.335,16 

4.4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO: 

Từ kết quả mô phỏng ta có, doanh thu kỳ vọng tốt nhất theo 

dự kiến tuần 38 năm 2012 là 10.172.925,93 nghìn đồng (Bảng 4.1: 

Các chỉ số thống kê). Doanh thu đạt được 9.857.189,970 nghìn đồng 

ứng với tần suất 95%.  
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Căn cứ vào các số liệu kết quả mô phỏng từ mô hình Crystal 

Ball, ta thấy giá trị doanh thu kỳ vọng cũng như mức doanh thu 

tương ứng với độ chắc chắc 95% của phương án 3 là cao nhất. Do 

đó, phương án vận hành số 3 được lựa chọn làm kế hoạch vận hành 

tuần 38 cho NMTĐ A Vương. 

Ngoài ra, từ biểu đồ phân tích độ nhạy ta nhận thấy rằng giá 

thanh toán trong ngày chủ nhật có tác động lớn đến doanh thu tuần. 

Điều này có nghĩa rằng đơn vị cần lưu ý đến sản lượng phát cũng 

như chiến thuật chào giá trong ngày chủ nhật. Các ngày còn lại có 

ảnh hưởng ít hơn đến doanh thu trong tuần. 

4.5. KẾT LUẬN: 

Trong chương 4, luận văn đã trình bày sơ lược về mô phỏng 

Monte Carlo và ứng dụng trên nền Excel và phần mềm Crystal Ball. 

Trên cơ sở mô hình Crystal Ball của bài toán doanh thu tuần, các số 

liệu vận hành của tuần 38 năm 2012 đã được dùng trong phân tích, 

đánh giá để lựa chọn phương án vận hành tốt nhất. Ngoài giá trị kỳ 

vọng (dự báo) cho doanh thu mỗi phương án, các thông tin đầu ra 

khác về doanh thu như dạng phân bố, các mức doanh thu theo tần 

suất và ảnh hưởng (độ nhạy) của các giá trị đầu vào đến doanh thu 

tuần cũng được xem xét. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận: 

Luận văn đã nghiên cứu là tóm lược các quy trình vận hành và 

thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh VCGM. Các quy 

định tính toán thanh toán cho từng chu kỳ giao dịch (giờ), ngày và 

tuần được trình bày để làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình bài toán 
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đánh giá doanh thu tuần tới của NMTĐ A Vương. 

Trong bài toán đánh giá doanh thu tuần của NMTĐ trong 

VCGM, các yếu tố đầu vào đa phần là bất định, bao gồm các yếu tố 

thủy văn, thị trường, trong đó giá thị trường có tính biến động rất lớn 

và có tính quyết định đến doanh thu của đơn vị phát điện. 

Luận văn đã thực hiện lập mô hình trên phần mềm Crystal 

Ball của bài toán doanh thu tuần để từ đó thực hiện các mô phỏng về 

dự báo, đánh giá doanh thu tuần kế tiếp của NMTĐ A Vương trong 

thị trường phát điện cạnh tranh. Một số lượng lớn các kịch bản của 

giá thị trường được mô phỏng nhằm kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn có 

thể gây ra bởi đại lượng này. Các kết quả mô phỏng là cơ sở để phân 

tích sẽ giúp cho việc lựa chọn, phê duyệt, lập kế hoạch vận hành tuần 

tới của NMTĐ A Vương tối ưu hơn. 

Kết quả luận văn đã được sử dụng thử nghiệm tại bộ phận kế 

hoạch và bộ phận thị trường điện của Công ty Cổ phần Thủy điện A 

Vương và đã nhận được các ý kiến đánh giá tích cực. 

2. Kiến nghị: 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng của việc lập kế hoạch thì cần 

thiết phải bổ sung yếu tố bất định về thủy văn (dự báo lưu lượng 

nước về hồ) vào bài toán để phân tích và lựa chọn kế hoạch vận hành 

tuần tới cho NMTĐ A Vương. Ngoài ra, các kết quả từ mô phỏng 

cần được ứng dụng để điều chỉnh phương án vận hành nhằm cải 

thiện chất lượng công tác lập kế hoạch. 

Công cụ này cũng có thể áp dụng vào các Nhà máy thủy điện 

khác để thực hiện phân tích, lựa chọn kế hoạch phát điện.  

 


