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MỞ ĐẦU 

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC 

CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC  

 Ngoài nước:  

 Đã có nhiều công trình nghiên cứu và công bố về việc đánh giá khả năng ổn 

định tĩnh (Steady-state-stability, Small signal stability), ổn định quá trình 

quá độ ngắn (Transient stability) và ổn định quá trình quá độ dài (Dynamic 

stability), trong đó có các phương pháp đáng quan tâm đó là: 

- Phương pháp dựa trên khái niệm cân bằng năng lượng [3,5,16] 

- Phương pháp dao động bé (A. M. Lyapunov)[3,6,16] 

- Phương pháp ổn định phi chu kỳ của Gidanov[3,16] 

- Phương pháp tiêu chuẩn thực dụng của I. M. Markovit[3,6,16] 

- Phần mềm QICKSTAB (Fast maxium loadability and steady-state stability 

Margin Predictor) của SAVU C.SAVULESCU – SCS computer consulting. 

Phần mềm cho phép đánh giá nhanh độ dự trữ ổn định tĩnh của hệ thống 

điện trong thời gian thực [17]. 

 Trong nước:                                                                                                                           

 Đối với Việt Nam, lĩnh vực nghiên cứu đánh giá ổn định của hệ thống điện 

(HTĐ) đã có nhiều công trình khoa học được nghiên cứu và công bố, trong 

đó có thể kể đến là: 

 - Các công trình của GS. TS. Lã Văn Út cùng nhóm cộng sự đã nghiên cứu, 

tính toán đánh giá ổn định cho đường dây truyền tải 500kV Bắc – Nam, 

trước khi đóng điện hòa vào HTĐ Việt Nam. Đồng thời các kết quả tính 

toán đề xuất một số giải pháp nâng cao độ dự trữ ổn định cho HTĐ Việt 

Nam [6,7,8]. 

 - Đề tài “Phân tích nhanh tính ổn định và xác định giới hạn truyền tải công 

suất trong Hệ thống điện hợp nhất có các đường dây siêu cao áp”, Luận án 

tiến sỹ của Ngô Văn Dưỡng, Hà Nội năm 2002 [14]. 

 - Đề tài “Nghiên cứu ổn định điện áp để ứng dụng trong Hệ thống điện Việt 

Nam” Luận án tiến sỹ của Lê Hữu Hùng, Đà Nẵng năm 2012 [10]. 

 Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của 

chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu: 

1- Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ, Giải pháp tính toán 

và phân tích các chệ độ vận hành của hệ thống điện bằng phương pháp 
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xác suất, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2014, 

trang 494-503. 

2- D. D. Le, A. Berizzi, C. Bovo, E. Ciapessoni, D. Cirio, A. Pitto, and G. 

Gross, ”A probabilistic approach to power system security assessment 

under uncertainty”, Bulk Power System Dynamics and Control – IX 

Optimization, Security and Control of the Emerging Power Grid, 2013 

IREP Symposium, pp. 1-7, Greece, Aug. 2013 (IEEE Xplore). 

3- Ngô Văn Dưỡng, Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình giám 

sát độ dự trữ ổn định tĩnh cho Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015, 

Tạp chí KH&KT Học viện kỹ thuật quân sự, số 124/III-2008, trang 40-47, 

2008. 

4- Ngô Văn Dưỡng (2002), Phân tích nhanh tính ổn định và xác định giới 

hạn truyền tải công suất trong Hệ thống điện hợp nhất có các đường dây 

siêu cao áp, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

5- Lã Văn Út, Ngô Văn Dưỡng, Xác định nhanh miền làm việc ổn định của 

Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp, Tạp  chí KH&CN số 

25-26/2000. 

6- Lã Văn Út, Ngô Văn Dưỡng, Đánh giá ổn định của Hệ thống điện hợp 

nhất qua các tiêu chuẩn thực dụng, Tạp chí KH&CN số 16/1998. 

 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

 Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung, khoa học công nghệ 

nói riêng thì nhu cầu năng lượng cũng ngày một gia tăng trong đó năng lượng 

điện đóng vai trò rất quan trọng. Do đó phụ tải Hệ thống điện (HTĐ) liên tục 

phát triển và mở rộng dẫn đến việc quản lý và vận hành hệ thống cũng ngày 

càng khó khăn và phức tạp hơn. Đối với các hệ thống điện nhỏ đường dây 

truyền tải ngắn thì khả năng tải của các đường dây thường bị giới hạn bởi điều 

kiện phát nóng và tổn thất điện áp, đối với các hệ thống điện lớn thì điều kiện ổn 

định hệ thống là yếu tố quyết định khả năng tải của các đường dây. Để đảm bảo 

cho HTĐ vận hành an toàn, trong quá trình vận hành cần phải tính toán kiểm tra 

thông số chế độ của hệ thống so với các giá trị cho phép tương ứng với các trạng 

thái vận hành khác nhau. Qua đó đánh giá mức độ an toàn (độ dự trữ) của hệ 

thống và tìm giải pháp nâng cao khả năng vận hành an toàn cho HTĐ. Việc 

nghiên cứu đánh giá trạng thái ổn định, cũng như mức độ ổn định của HTĐ 

tương ứng với các chế độ vận hành đã có nhiều công trình nghiên cứu được 

công bố như: 

- Tính toán bằng các chương trình phân tích chế độ xác lập (CĐXL) thông 

qua tiêu chuẩn ổn định phi chu kỳ [1], 
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- Tính hệ số tắt dần và tần số dao động riêng của các tổ máy tương ứng với 

phần thực, phần ảo các nghiệm phương trình đặc trưng của hệ phương 

trình vi phân mô tả quá trình quá độ [11], 

- Đo và phân tích trực tiếp hệ số tắt dần và tần số dao động riêng các tổ máy 

với các dao động cho trước [6], 

- Sử dụng tiêu chuẩn thực dụng dQ/dU để xây dựng miền làm việc cho 

phép trong mặt phẳng công suất theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh, qua 

đó đánh giá mức độ ổn định của HTĐ theo chế độ vận hành [3], 

- Ứng dụng các phương pháp phân tích đường cong PV, QV để đánh giá độ 

dự trữ ổn định điện áp cho HTĐ 500kV Việt Nam [10]. 

 Trong quá trình tính toán thì các thông số vận hành (công suất phụ tải, 

công suất phát của máy phát..), thông số hệ thống (tổng trở đường dây, tổng trở 

máy biến áp …) đều cho bằng giá trị cố định (hằng số) và cấu trúc lưới (sự làm 

việc của các thiết bị và các đường dây liên kết…) xem như không thay đổi. Giả 

thiết trên là không thực tế vì chúng ta biết công suất đầu ra của các nhà máy điện 

không phải là hằng số trong suốt quá trình vận hành, phụ tải luôn biến đổi theo 

thời gian và tuân theo những quy luật riêng của nó, các đường dây, máy biến áp, 

máy phát điện và các thiết bị khác trong quá trình làm việc có thể bị sự cố với 

một khả năng (xác suất) nào đó [4,9] và nếu như nó bị sự cố thì thiết bị đó được 

tách ra khởi hệ thống dẫn đến cấu trúc lưới sẽ thay đổi. Từ những phân tích trên 

chúng ta thấy rằng, việc tính toán đánh giá ổn định HTĐ theo phương pháp nêu 

trên thì các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của HTĐ đều bị bỏ qua, 

tình trạng làm việc của HTĐ không được đánh giá đầy đủ. Hơn nữa, đối với các 

HTĐ hiện đại ngày nay khi kết nối thêm các nguồn năng lượng mới như gió, 

mặt trời, ... và công suất phát của các nguồn này rất phức tạp, luôn biến đổi rất 

nhanh và chứa các yếu tố bất định. Để khắc phục các hạn chế nêu trên đòi hỏi 

phải có một phương pháp tính toán HTĐ phù hợp, trong đó các yếu tố bất định, 

bản chất của các quá trình, các hiện tượng liên quan đến các thông số đầu vào 

của quá trình tính toán (như sự thay đổi của phụ tải, sự thay đổi của công suất 

phát, các khả năng sự cố của thiết bị, ...) đều được tích hợp vào quá trình tính 

toán. Bằng cách sử dụng phương pháp này, kết quả tính toán độ dự trữ ổn định, 

miền làm việc cho phép... không còn là các giá trị hoặc đường cố định mà chỉ rõ 

vùng an toàn, vùng nguy hiểm và vùng mất ổn định, phản ánh đúng bản chất 

thực tế của HTĐ và thông tin từ các vùng này sẽ rất hữu ích và đầy đủ để đánh 

giá tình trạng làm việc của HTĐ trong thực tế ứng với các chế độ vận hành khác 

nhau. Do không thể lấy được thông tin đầy đủ của HTĐ thực tế đang vận hành 

cho nên cần thiết phải xây dựng mô hình mô phỏng HTĐ với đầy đủ các thông 

tin về các yếu tố bất định để cung cấp cho chương trình tính toán đánh giá ổn 
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định. Trên cơ sở các phân tích nêu trên cho thấy đề tài “Nghiên cứu xây dựng 

mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất 

định của nguồn, tải và cấu trúc lưới” là phù hợp với yêu cầu thực tế, kết quả 

đạt được của đề tài sẽ cung cấp cho các nhân viên vận hành một công cụ giám 

sát ổn định HTĐ cũng như dễ dàng tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhằm nâng 

cao độ dự trữ ổn định cho HTĐ tưng ứng với các chế độ vận hành khác nhau. 

 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

 Nghiên cứu và phân tích các phương pháp đánh giá ổn định HTĐ lựa 

chọn phương pháp phù hợp để xây dựng thuật toán giám sát ổn định HTĐ theo 

chế độ vận hành. Xây dựng chương trình giám sát ổn định HTĐ thông qua miền 

làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh, có xét đến các yếu tố bất 

định của nguồn, tải và cấu trúc lưới. Tìm hiểu lựa chọn thiết bị kết nối giữa máy 

tính và thiết bị ngoại vi, trên cơ sở đó xây dựng chương trình thu thập, trao đổi 

và lưu trữ thông tin. Xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định HTĐ có xét 

đến các yếu tố bất định về nguồn, tải và cấu trúc lưới. 

 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 Đối tượng nghiên cứu 

- Các phương pháp tính toán đánh giá nhanh giới hạn ổn định của HTĐ. 

- Các thiết bị thu thập và truyền dữ liệu, các thiết bị kết nối, giao tiếp và trao 

đổi thông tin giữa máy tính và các thiết bị ngoại vi.  

- Các qui luật thay đổi công suất của các nguồn phát và phụ tải, xác suất sự cố 

trên các đường dây truyền tải, máy biến áp. 

- Phương pháp đẳng trị sơ đồ theo thuật toán loại trừ Gauss. 

- Phương pháp tính toán và xác định nhanh miền làm việc cho phép theo điều 

kiện giới hạn ổn định tĩnh trong mặt phẳng công suất. 

 Phạm vi nghiên cứu 

Xây dựng thuật toán giám sát ổn định HTĐ thông qua miền làm việc cho 

phép trong mặt phẳng công suất. Áp dụng xây dựng chương trình giám sát ổn 

định cho một HTĐ có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới. 

Trên cơ sở đó xây dựng mô hình mô phỏng HTĐ kết nối với chương trình tính 

toán trong máy tính để đánh giá kết quả nghiên cứu. 

 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Cách tiếp cận 

- Tìm hiểu các công trình nghiên cứu đánh giá ổn định HTĐ đã được công bố 

trong nước và trên Thế giới. Qua đó phân tích những ưu nhược điểm và khả 

năng áp dụng cho HTĐ tại Việt Nam.  
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- Thu thập thông tin về nguồn phát công suất và các đồ thị phụ tải của các hộ 

tiêu thụ trong HTĐ Việt Nam, phân tích và xây dựng các qui luật biến đổi 

của nguồn và phụ tải. 

- Tìm hiều các thiết bị kết nối và trao đổi thông tin giữa máy tính và các thiết 

bị ngoại vi trong thực tế, đặc biệt là các thiết bị đang sử dụng tại các trạm 

biến áp và nhà máy điện thuộc HTĐ Việt Nam. 

- Tìm hiểu các mô hình mô phỏng đường dây, nguồn phát, máy biến áp đang 

sử dụng tại phòng thí nghiệm để sử dụng xây dựng mô hình mô phỏng.  

 Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu, phân tích lựa chọn phương pháp phù hợp để đánh giá nhanh 

giới hạn ổn định tĩnh HTĐ theo các thông số của chế độ vận hành.   

- Xây dựng thuật toán giám sát ổn định HTĐ theo miền làm việc cho phép 

trong mặt phẳng công suất. 

- Áp dụng xây dựng chương trình tính toán xác định miền làm việc cho phép 

theo điều kiện ổn định tĩnh trong mặt phẳng công suất cho một HTĐ. 

- Xây dựng mô hình mô phỏng HTĐ kết nối với chương trình tính toán trong 

máy tính để đánh giá kết quả nghiên cứu. 

 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Xây dựng thuật toán giám sát ổn định HTĐ; 

- Tìm hiểu lựa chọn thiết bị kết nối, trao đổi và quản lý dữ liệu; 

- Xây dựng hàm phân bố ngẫu nhiên cho các nguồn phát công suất và phụ 

tải của các hộ tiêu thụ; 

- Xây dựng chương trình xác định miền làm việc cho phép trên mặt phẳng 

công suất theo thông số của các chế độ vận hành; 

- Xây dựng mô hình mô phỏng HTĐ kết nối với máy tính để giám sát ổn 

định theo các thông số của chế độ vận hành; 

- Chạy thử và kiểm tra toàn bộ hệ thống; 

- Kết luận và kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ 

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN, 

ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN 

 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN 

1.1.1. Khái niệm về ổn định 

 Đối với nhiều hệ thống khác nhau: tuyến tính, phi tuyến, không đổi theo 

thời gian và thay đổi theo thời gian, tính ổn định có thể được định nghĩa theo 

nhiều hình thức khác nhau [6]. Một cách trực giác, tính ổn định của một hệ là 

khả năng quay trở về trạng thái ban đầu sau khi đã lệch khỏi trạng thái này, khi 

tác động của các nguồn kích thích từ bên ngoài (hay các nhiễu) chấm dứt. 

 Khi nghiên cứu các chế độ làm việc của HTĐ, có thể thấy rằng điều kiện 

tồn tại chế độ xác lập luôn gắn liền với sự tồn tại điểm cân bằng về công suất. 

Bởi chỉ khi đó thông số hệ thống mới không bị dao động. Tuy nhiên, trạng thái 

cân bằng này chỉ là điều kiện cần ở một chế độ xác lập nào đó. Thực tế bản thân 

hệ thống điện luôn tồn tại những kích động ngẫu nhiên làm các thông số vận 

hành của hệ thống bị lệch khỏi điểm cân bằng (tuy rất nhỏ), các kích động này 

có thể do những thay đổi thường xuyên của công suất phụ tải. Với những dao 

động này hệ thống bắt buộc phải đảm bảo quay lại trạng thái cân bằng. Khả 

năng này phụ thuộc vào một tính chất riêng của hệ thống: tính ổn định tĩnh. 

1.1.2. Nguyên nhân và hậu quả sự cố mất ổn định và yêu cầu đảm bảo ổn 

định của HTĐ 

1.1.2.1. Nguyên nhân  

 Nếu xét về mặt ổn định tĩnh, mất ổn định của HTĐ thường do phụ tải của 

hệ thống thay đổi dẫn đến công suất làm việc của máy phát phải thay đổi theo, 

nhưng do các máy phát điện luôn có quán tính nên quá trình quá độ sẽ diễn ra 

trong một khoảng thời gian phụ thuộc vào từng loại máy phát trong HTĐ. Do có 

sụt áp trên tổng trở cuộn dây của máy phát điện nên điện áp đầu cực máy phát bị 

biến thiên, lệch khỏi trị số định mức.  

1.1.2.2. Hậu quả 

 Khi hệ thống rơi vào trạng thái mất ổn định sẽ kéo theo những sự cố 

nghiêm trọng có tính chất hệ thống: 

 - Các máy phát làm việc ở trạng thái không đồng bộ, cần phải cắt ra, mất 
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lượng công suất lớn; 

 - Tần số hệ thống bị thay đổi lớn ảnh hưởng tới các hộ tiêu thụ;  

 - Điện áp giảm thấp, có thể gây ra hiện tượng sụp đổ điện áp tại các nút 

phụ tải. 

 Hiện tương sụp đổ điện áp có thể khiến cho tan rã hệ thống nếu không có 

các hành động can thiệp kịp thời hoặc phải tính toán các kịch bản đối phó trước. 

1.1.2.3. Yêu cầu 

 Do hậu quả nghiêm trọng của sự cố mất ổn định, khi thiết kế và vận hành 

HTĐ cần phải đảm bảo các yêu cầu cao về tính ổn định: 

 - Hệ thống cần có ổn định tĩnh trong mọi tình huống vận hành bình 

thường và sau sự cố;   

 - Cần có độ dự trữ ổn định tĩnh cần thiết để HTĐ có thể làm việc bình 

thường với những biến động thường xuyên của thông số chế độ;           

 - Hệ thống cần đảm bảo ổn định động trong mọi tình huống thao tác vận 

hành và kích động của sự cố. Trong điều kiện sự cố để giữ ổn định động có thể 

áp dụng các biện pháp điều chỉnh điều khiển (kể cả các biện pháp thay đổi cấu 

trúc hệ thống, cắt một số ít các phần tử không quan trọng). 

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HỆ 

THỐNG ĐIỆN 

Các phương pháp, khái niệm, tiêu chuẩn sau được xem xét: 

 Khái niệm cổ điển về ổn định, tiêu chuẩn năng lượng [6] 

 Các phương pháp đánh giá ổn định theo Lyapunov [6] 

 Phân chia miền ổn định theo thông số 

 Các tiêu chuẩn thực dụng nghiên cứu ổn định tĩnh 

 Tiêu chuẩn mất ổn định phi chu kỳ (tiêu chuẩn Gidanov) [6] 

 Các tiêu chuẩn thực dụng Markovits 

1.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 

 Theo mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng miền làm việc cho phép 

trong mặt phẳng công suất cho nút phụ tải theo điều kiện giới hạn ổn định. Qua 

phân tích đánh giá các tiêu chuẩn thực dụng của Markovits, tác giả nhận thấy 

tiêu chuẩn dQ/dU là hợp nhất, do đó tiêu chuẩn này được lựa chọn để nghiên 

cứu tính toán cho đề tài.Tuy nhiên, trong trường hợp khi xét với các HTĐ phức 

tạp (mạng vòng), để áp dụng tiêu chuẩn Markovits, cần phải nghiên cứu phương 

pháp biến đổi về dạng đơn giản (sơ đồ hình tia). 
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1.4. ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN THỰC DỤNG CỦA MARKOVITS 

ĐỂ TÍNH TOÁN KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN 

 Để tính toán kiểm tra ổn định tĩnh HTĐ, người ta đã áp dụng các cách tính 

gần đúng khác nhau cho các tiêu chuẩn thực dụng Markovits như sau [6]: 

1.4.1. Kiểm tra ổn định điện áp các nút phụ tải 

 

Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống điện 5 nút (a), sơ đồ thay thế tương đương (b) và sơ 

đồ đẳng trị hình tia (c). 

 Đối với các nút phụ tải khả năng mất ổn định có thể xảy ra theo tiêu chuẩn 

dQ/dU, khi đó nút tải bị coi là không đảm bảo ổn định điện áp. Lưới truyền tải 

của các HTĐ hiện đại thường được thiết kế với khả năng tải cao, sát với giới hạn 

ổn định điện áp (nhằm đạt tối đa hiệu quả kinh tế). Vì vậy trong vận hành cần 

phải thường xuyên kiểm tra tiêu chuẩn ổn định. Để tính toán định lượng trong 

trường hợp này người ta sử dụng mô hình đẳng trị hình tia (Hình 1.1). Giả sử 

muốn kiểm tra ổn định điện áp nút k có phụ tải Sk thay đổi theo đặc tính tĩnh của 

HTĐ 5 nút như Hình 1.1a. Trước hết cần thay thế tất cả các phụ tải bằng tổng 

trở cố định, trừ phụ tải nút k (Hình 1.1b). Biến đổi đẳng trị sơ đồ về dạng đơn 

giản nhất, còn chứa các nút nguồn và nút tải Sk (Hình 1.1c). Cần tính các điện 

dẫn tương hỗ giữa nút k và các nút nguồn, kể cả nút đất. Sơ đồ cho phép xác 

định biểu thức đặc tính công suất tác dụng và phản kháng nút tải. Chẳng hạn đặc 

tính công suất phản kháng (cung cấp đến nút k): 

   
3

2

k kk k i k ik i k ik

i 1

Q y U E U y cos



         

 Kết hợp với đặc tính tĩnh phụ tải phản kháng, ta xác định trị số d∆Q/dU. 

Nếu thoả mãn điều kiện d∆Q/dU < 0 thì nút tải ổn định. Để tìm được trị số công 

suất giới hạn, ngoài điều kiện trên còn cần xem xét kết hợp với các phương trình 

cân bằng công suất tác dụng và phản kháng nút. 
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1.4.2. Kiểm tra ổn định góc lệch các nút nguồn 

 Khi xét các nút nguồn, theo biểu thức chung ta có các đặc tính công suất 

phát của nguồn thứ k (giả thiết các máy phát cực ẩn): 

   
n

2

k kk qk kk ik qi qk i k ik

i 1
i k

P y E sin y E E sin



        

   2

1

cos cos
n

k kk qk kk ik qi qk i k ik

i
i k

Q y E y E E   



     

 Khi các suất điện động nguồn và công suất Tua bin đã cho thì tiêu chuẩn 

ổn định cần kiểm tra sẽ là dPk/dk> 0 cho từng máy phát. 

1.5. KẾT LUẬN 

 Qua các nội dung đã đề cập đến và phân tích ở trên, có thể rút ra các kết 

luận sau: 

- Việc nghiên cứu ổn định hệ thống điện có ý nghĩa rất lớn trong công tác 

thiết kế và vận hành HTĐ. Khi hệ thống rơi vào trạng thái mất ổn định sẽ kéo 

theo những sự cố và hậu quả nghiêm trọng. Do vậy yêu cầu về tính ổn định 

chính là điều kiện tối thiểu để duy trì quá trình sản xuất và truyền tải điện năng 

đối với HTĐ.   

- Các phương pháp nghiên cứu ổn định HTĐ đã được trình bày tổng quan ở 

trên. Việc lựa chọn mô hình, cũng như phương pháp phân tích phụ thuộc chủ 

yếu vào khả năng đáp ứng các mục đích nghiên cứu. 

- Trong các tiêu chuẩn thường được các nhà khoa học và các chuyên gia sử 

dụng  để phân tích ổn định tĩnh thì các tiêu chuẩn thực dụng của Markovits có 

thể được dùng để tính toán kiểm tra ổn định tĩnh cho HTĐ. Với HTĐ đơn giản 

có thể sử dụng ngay các tiêu chuẩn dP/d cho nút phát, dQ/dU cho nút tải để 

đánh giá ổn định; còn đối với HTĐ phức tạp sử dụng các phép biến đổi để đưa 

sơ đồ về dạng hình tia sau đó áp dụng các tiêu chuẩn trên để đánh giá ổn định.  

- Mục đích đặt ra của đề tài là tính toán và xây dựng công cụ để giám sát ổn 

định tĩnh cho HTĐ tại nút phụ tải nên tiêu chuẩn dQ/dU sẽ được lựa chọn cho 

mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên để áp dụng được tiêu chuẩn này đối với HTĐ 

phức tạp như đã đề cập ở trên, cần phải tìm phương pháp đơn giản hóa đối với 

các HTĐ có cấu trúc phức tạp. 

- Nhược điểm của các phương pháp truyền thống khi tính toán, phân tích ổn 

định tĩnh cho HTĐ với các bộ thông số cố định ở một trạng thái xác lập nào đó, 

luận văn đã đề xuất giải pháp sử dụng các quy luật phân phối trong lý thuyết xác 

suất để xét đến các yếu tố bất định của nguồn và tải. 
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THUẬT TOÁN LOẠI TRỪ GAUSS 

ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẲNG TRỊ SƠ ĐỒ 

 

2.1. MỞ ĐẦU 

 Như đã phân tích ở Chương1, để có thể tính toán kiểm tra ổn định tĩnh 

HTĐ theo các tiêu chuẩn thực dụng của Markovits, trước hết cần phải đẳng trị 

sơ đồ thay thế HTĐ phức tạp về dạng sơ đồ đơn giản hình tia. Theo tài liệu 

[13,14], để đẳng trị từ sơ đồ thay thế của HTĐ phức tạp về sơ đồ đơn giản 

thường thực hiện qua các phép biến đổi song song, nối tiếp, sao – tam giác hoặc 

sao – lưới các phần tử tổng trở hoặc tổng dẫn …. Các phép biến đổi này có thể 

áp dụng để tính toán đẳng trị đối với các HTĐ đơn giản. Với các HTĐ phức tạp 

nếu áp dụng các phép biến đổi này, sẽ phải thực hiện một khối lượng tính toán 

rất lớn, tốn nhiều thời gian và đôi khi không chính xác do sai sót của người thực 

hiện. Để giải quyết vấn đề này, đề tài sử dụng thuật toán loại trừ Gauss để thực 

hiện tính toán đẳng trị sơ đồ cho HTĐ phức tạp bất kỳ. Ưu điểm của phương 

pháp này là có thể hệ thống hoá các bước tính toán theo một trình tự nhất định 

nên rất thuận lợi để thiết lập chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ trên máy tính.  

 Chương này sẽ trình bày cụ thể việc áp dụng giải thuật loại trừ Gauss và 

thuật toán này để xây dựng chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ thay thế HTĐ 

bất kỳ về dạng sơ đồ đơn giản hình tia. 

2.2. THUẬT TOÁN LOẠI TRỪ GAUSS 

2.2.1. Mô hình tuyến tính chế độ xác lập HTĐ 

 Mô hình tuyến tính chế độ xác lập của HTĐ (hay hệ phương trình đại số 

mô tả trạng thái hệ thống), nói chung có tính chất phi tuyến. Tuy nhiên, trong 

một loạt bài toán trong đó có bài toán ổn định, các giả thiết đặt ra xét tương ứng 

tại thời điểm HTĐ đang làm việc ổn định ở một chế độ xác lập nào đó, lúc này 

các thông số vận hành cũng như thông số cấu trúc của HTĐ là hoàn toàn xác 

định, như vậy hệ các phương trình trạng thái của HTĐ có thể biểu diễn dưới 

dạng đại số tuyến tính.  

2.2.2. Thu hẹp sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss 

 Đây là quá trình làm giảm dần số biến và số phương trình hay cũng chính 

là quá trình loại dần các nút trung gian trong hệ phương trình trạng thái. 
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2.2.3. Đẳng trị sơ đồ thay thế HTĐ bằng thuật toán loại trừ Gauss 

 Sử dụng các kết quả đã thực hiện ở trên để đẳng trị sơ đồ thay thế HTĐ có 

dạng bất kỳ về dạng sơ đồ hình tia như trên Hình 2.1, chỉ gồm các nút nguồn và 

một nút phụ tải cần quan tâm.  

E1

E2

Ei

EF

Z01

Z1

Z02

Z2

Z0i

Zi

Z0F

ZF

St = Pt + jQt

Z0

 

Hình 2.1. Mô hình sơ đồ đẳng trị hình tia. 

2.3. KẾT LUẬN 

 Từ các nội dung đã trình bày ở trên cho thấy: 

- Đề tài đã nghiên cứu ứng dụng giải thuật loại trừ Gauss để rút gọn sơ đồ 

HTĐ phức tạp bất kỳ về dạng đơn giản chỉ bao gồm các nguồn phát nối với nút 

phụ tải cần quan tâm. Đặc biệt khi tính toán đẳng trị cho HTĐ phức tạp với số 

nút nhiều thì việc áp dụng thuật toán này có thể hệ thống hoá các bước tính toán 

theo trình tự nhất định.  

- Đề xuất được các lưu đồ thuật toán phù hợp làm tiền đề xây dựng mô-đun 

chương trình đẳng trị sơ đồ trong Chương 5. 

- Các thông số của sơ đồ đẳng trị hình tia là cơ sở dữ liệu để xây dựng các 

thuật toán tính toán, đánh giá và giám sát ổn định tĩnh của HTĐ. 

- Vì chỉ tính toán các biểu thức giải tích với các vòng lặp ngắn nên tốc độ 

tính khá cao. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng chương trình giám 

sát online sau này. 
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CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT 

GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH TĨNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN  

3.1. MỞ ĐẦU 

 Khi phân tích ổn định tĩnh của HTĐ bài toán thường bao gồm hai nội 

dung: cần xác định hệ thống có ổn định hay không ứng với một chế độ đã cho và 

nếu hệ thống ổn định thì cần đánh giá xem mức độ ổn định như thế nào. Mức độ 

ổn định của hệ thống thường được đánh giá qua một giá trị đó là độ dự trữ ổn 

định tĩnh. Hệ thống có mức độ ổn định cao khi độ dự trữ ổn định lớn và ngược 

lại. Do vậy vấn đề cần quan tâm là làm thế nào để xác định được độ dự trữ ổn 

định của hệ thống ở chế độ làm việc hiện tại một cách chính xác nhất, khi các 

thông số thay đổi thì yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến sự thay đổi độ dự trữ 

ổn định, trên cơ sở đó các nhân viên vận hành HTĐ có thể thực hiện các thao tác 

nhằm cải thiện tính ổn định, nâng cao độ dự trữ ổn định cho hệ thống. 

 Như đã trình bày ở Chương 1, đề tài đã lựa chọn các tiêu chuẩn thực dụng 

của Markovits để tính toán kiểm tra ổn định tĩnh cho HTĐ. Có thể áp dụng tiêu 

chuẩn dQ/dU để kiểm tra ổn định điện áp các nút phụ tải, dP/d để kiểm tra ổn 

định góc lệch các nút nguồn. Tuy nhiên độ dự trữ ổn định khi tính toán theo tiêu 

chuẩn dP/d thường lớn hơn nhiều so với độ dự trữ khi tính toán theo tiêu chuẩn 

dQ/dU [6]. Do đó để đánh giá độ dự trữ ổn định tĩnh, đề tài sử dụng tiêu chuẩn 

dQ/dU làm cơ sở tính toán.  

 

Hình 3.1. Miền làm việc ổn định của công suất phụ tải trong không gian công 

suất. 

 Nội dung chương này sẽ nghiên cứu xây dựng thuật toán xác định miền 

làm việc cho phép của công suất phụ tải trong không gian công suất, ứng dụng 

thuật toán này để xây dựng chương trình giám sát khả năng ổn định tĩnh của 

HTĐ trong thời gian thực dựa trên cơ sở khoảng cách từ điểm làm việc đến biên 

giới của miền ổn định. 
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3.2. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH MIỀN LÀM VIỆC CHO 

PHÉP THEO ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH TĨNH 

3.2.1. Miền làm việc ổn định của hệ thống điện đơn giản trong mặt phẳng 

công suất 

 Xét sơ đồ HTĐ đơn giản như Hình 3.2:  

 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống điện đơn giản nhận công suất. 

 Trên sơ đồ Hình 3.2, máy phát không đủ công suất cung cấp cho phụ tải 

địa phương, luôn phải nhận một lượng công suất đáng kể từ đường dây liên kết 

hệ thống mới cân bằng được công suất. Sơ đồ vừa nêu là trường hợp điển hình 

khi nghiên cứu ổn định của một hệ thống nhỏ thiếu công suất nối với hệ thống 

khác (lớn hơn nhiều) qua đường dây dài. Hệ thống nhỏ đang xét được đẳng trị 

bằng một máy phát và một phụ tải tập trung. Các công suất tác dụng và phản 

kháng PF, QF cung cấp đến thanh góp phụ tải U được giả thiết là ở giới hạn có 

thể (đã cho). Cuối đường dây (tại phụ tải) có đặt một trạm bù tĩnh với dung 

lượng bù QC có thể điều chỉnh được. Sự biến thiên nhu cầu phụ tải 
tS


là điều 

kiện quan trọng quyết định tính ổn định của hệ thống. Phần này tiến hành xây 

dựng miền làm việc ổn định trong không gian công suất (công suất truyền tải 

đến cuối đường dây) [13]. 

 Như vậy với HTĐ đơn giản như Hình 3.2, sử dụng tiêu chuẩn thực dụng 

dQ/dU có thể xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định 

tĩnh của công suất phụ tải trên mặt phẳng công suất. Đặc điểm quan trọng của 

phương pháp là cho phép xét được nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tính 

ổn định. Ví dụ thay đổi dung lượng bù QC tại phụ tải, thay đổi tỉ lệ bù dọc 

(trường hợp có bù dọc trên đường dây) để làm thay đổi điện kháng X từ nút tải 

đến thanh góp hệ thống, … miền ổn định sẽ thay đổi mở rộng hoặc thu hẹp. Vì 

thế có thể ứng dụng được cả trong công tác thiết kế và thực tế vận hành HTĐ. 

3.2.2. Miền làm việc ổn định của hệ thống điện phức tạp 

 Để mở rộng ứng dụng phương pháp cho HTĐ có sơ đồ phức tạp hơn, đề 

tài đã nghiên cứu thuật toán xây dựng miền làm việc ổn định cho nút tải của 

HTĐ có sơ đồ hình tia nhiều nguồn cung cấp (n nguồn). Trường hợp chung, xét 

phụ tải nút biến thiên theo đặc tính tĩnh phụ thuộc điện áp nút cung cấp Ut, coi 



 

14 

tần số không thay đổi. 

3.3. XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG 

TRÌNH XÁC ĐỊNH MIỀN LÀM VIỆC CHO PHÉP THEO ĐIỀU KIỆN 

GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH TĨNH 

 Phần này trình bày thuật toán để xây dựng chương trình xác định miền 

làm việc ổn định theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh cho nút phụ tải của HTĐ 

trong không gian công suất. Phương pháp đẳng trị sơ đồ (ĐTSĐ) trình bày ở 

Chương 2 được sử dụng như một mô-đun con của thuật toán này. Có thể khái 

quát việc xây dựng miền làm việc cho phép qua lưu đồ thuật toán như Hình 3.3: 

 

Hình 3.3. Lưu đồ thuật toán xây dựng miền làm việc cho phép cho nút phụ tải 

trong không gian công suất. 

 Trong lưu đồ Hình 3.3, HTD.NUT, HTD.NHA, HTD.MBA, HTD.SDTT 

lần lượt là các tệp dữ liệu để lưu trữ thông tin về nút, nhánh, MBA và sơ đồ thay 

thế. 
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3.4. KẾT LUẬN 

- Kết quả đạt được sau khi sử dụng thuật toán loại trừ Gauss biến đổi từ sơ 

đồ HTĐ phức tạp thành dạng sơ đồ HTĐ đơn giản chỉ gồm các nút nguồn nối 

trực tiếp đến nút phụ tải cần xét trở thành các thông số đầu vào của chương trình 

tính toán phân tích và giám sát ổn định HTĐ. 

- Việc áp dụng tiêu chuẩn dQ/dU đã cho phép xác định được biên giới giữa 

miền làm việc ổn định và miền nguy hiểm không cho phép làm việc. 

- Trong các chế độ vận hành của HTĐ, khi có sự thay đổi về công suất tại 

bất kỳ phụ tải nào, sự cố xảy ra trên bất kỳ đường dây, MBA cũng như MFĐ thì 

chương trình cũng cho phép xác định nhanh chóng miền giới hạn ổn định. 

- Trong trường hợp xét đến tập hợp bộ các thông số xác suất ngẫu nhiên 

của phụ tải, chương trình sẽ xác định được biên giới ổn định không phải chỉ một 

đường mà là tập hợp họ các đường biên giới đan xen nhau tạo ra miền biên giới 

ổn định. Từ đó dễ dàng xác định được vùng làm việc chắc chắn ổn định, vùng 

làm việc nguy hiểm và vùng mất ổn định không cho phép làm việc. 

- Điều đặc biệt mà chương trình có thể làm được so với các phần mềm hiện 

có ở chỗ: khi xét các kịch bản vận hành, nếu nút phụ tải xét đang rơi vào vùng 

làm việc nguy hiểm, chương trình không chỉ cảnh báo cho người vận hành mức 

độ nguy hiểm mà còn giúp người vận hành có thể kéo điểm làm việc đó về vị trí 

vùng làm việc an toàn bằng cách sa thải bớt phụ tải hoặc điều chỉnh công suất 

của các nhà máy điện cũng như điều chỉnh giới max – min công suất phản kháng 

của nguồn phát,… Điều này chưa có phần mềm nào chỉ ra được. 

- Kết quả đạt được từ chương trình hoàn toàn có thể áp dụng để xây dựng 

cho các hệ thống điện lớn trong thực tế như HTĐ Việt Nam. Từ chương trình 

giám sát ổn định trên cơ sở miền làm việc cho phép, nếu kết nối với hệ thống 

SCADA để cập nhật thông số vận hành thực tế của hệ thống thì khi đó chương 

trình sẽ có khả năng cho phép giám sát ổn định HTĐ trong thời gian thực. 
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CHƯƠNG 4 

CÁC HÀM PHÂN BỐ NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG CÁC 

HÀM ĐỂ BIỂU DIỄN CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 

TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 

 

4.1. GIỚI THIỆU 

 Hệ thống điện trong quá trình vận hành luôn tồn tại nhiều yếu tố ngẫu 

nhiên bất định như sự biến đổi của phụ tải, hỏng hóc ngẫu nhiên của các phần tử 

trong hệ thống phát, truyền tải và phân phối, các bản chất thay đổi ngẫu nhiên 

của các nguồn năng lượng mới như gió, mặt trời v.v. Các yếu tố ngẫu nhiên này 

cần phải được xét đến trong quá trình tính toán phân tích hệ thống điện nói 

chung cũng như trong phạm vi đề tài về giám sát ổn định hệ thống điện. Các yếu 

tố trên có thể được biểu diễn bằng các hàm phân bố và các hàm này phải mô tả 

được bản chất tự nhiên vốn có của nó. Trong phạm vi chương này, các khái 

niệm cơ bản trong lĩnh vực xác suất thống kê và các hàm phân bố phổ biến có 

thể dùng trong hệ thống điện được trình bày. 

4.2. XÁC SUẤT CỦA CÁC SỰ KIỆN NGẪU NHIÊN 

 Các hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội có thể xảy ra một cách ngẫu 

nhiên (bất định) hoặc tất định (có thể biết trước kết quả). Trong xác suất và 

thống kê, sự kiện ngẫu nhiên là sự kiện có thể không xảy ra hoặc xảy ra với một 

xác suất nào đó. Xác suất của một sự kiện (biến cố) ngẫu nhiên là đại lượng để 

đo lường khả năng xảy ra của sự kiện đó. 

4.3. BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG, HÀM 

PHÂN BỐ CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN 

4.3.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên 

 Biến ngẫu nhiên là một hàm định lượng các kết quả của phép thử ngẫu 

nhiên. Biến ngẫu nhiên giả định một giá trị dựa trên kết quả của một biến cố 

ngẫu nhiên. 

 Biến ngẫu nhiên có thể phân thành hai loại: Biến ngẫu nhiên liên tục và 

biến ngẫu nhiên rời rạc. Biến ngẫu nhiên liên tục có thể lấy bất kỳ giá trị nào 

trong không gian mẫu, ngược lại gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc. Hoặc có thể nói 

biến ngẫu nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên mà giá trị có thể của nó là một tập 

hữu hạn hoặc vô hạn đếm được, còn biến ngẫu nhiên liên tục là biến ngẫu nhiên 

mà giá trị có thể của nó lấp đầy một khoảng trên trục số. 
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4.3.2. Hàm phân bố của biến ngẫu nhiên 

4.3.2.1. Hàm mật độ xác suất 

4.3.2.2. Hàm phân phối xác suất 

4.3.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên 

4.3.3.1. Kỳ vọng (Expected value) 

 Kỳ vọng (hay còn gọi là kỳ vọng toán học) là giá trị trung bình theo xác 

suất của tất cả các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên. Kỳ vọng phản ánh giá 

trị trung tâm của phân phối xác suất. 

4.3.3.2. Phương sai (Variance) 

 Biểu thị độ phân tán của các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị 

trung bình của nó. Nếu phương sai bé thì các giá trị của X tập trung gần giá trị 

trung bình.  

4.3.3.3. Độ lệch chuẩn (Standard deviation) 

 Độ lệch chuẩn là một đại lượng để đo mức độ phân tán của một tập dữ 

liệu. Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập dữ liệu nào có độ 

lệch chuẩn lớn hơn thì tập đó có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. 

4.4. MỘT SỐ HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT PHỔ BIẾN ĐƯỢC DÙNG 

TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 

4.4.1. Hàm phân phối chuẩn (Gaussian/normal distribution) 

4.4.2. Hàm phân phối 0-1 và hàm phân phối nhị thức (Binomial 

distribution) 

4.4.3. Hàm phân phối Weibull 

4.5. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN 

 Trong hệ thống điện luôn tồn tại nhiều yếu tố ngẫu nhiên có nguồn gốc từ 

sự biến đổi ngẫu nhiên của phụ tải, sự hỏng hóc ngẫu nhiên của các phần tử 

trong hệ thống, v.v. Đối với hệ thống điện ngày nay ngoài các yếu tố bất định 

trên, khi các nguồn năng lượng mới như gió, mặt trời,… kết nối vào hệ thống, 

các nguồn này góp phần tăng thêm các yếu tố ngẫu nhiên cho hệ thống điện. Để 

tính toán và phân tích hệ thống điện nói chung cũng như trong lĩnh vực giám sát 

ổn định hệ thống điện nói riêng trong đề tài này, các yếu tố ngẫu nhiên trên cần 

phải được xét đến. Trong chương tiếp theo, các yếu tố ngẫu nhiên trên được xem 

xét trong một hệ thống điện mẫu. 
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CHƯƠNG 5 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN KẾT 

NỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MÁY TÍNH 

ĐỂ GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT 

ĐỊNH 

5.1. GIỚI THIỆU 

 Trên cơ sở các thuật toán đẳng trị sơ đồ ở Chương 2, thuật toán xây dựng 

miền làm việc cho phép cho nút phụ tải trong không gian công suất, thuật toán 

vẽ đường đặc tính giới hạn của miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn 

ổn định tĩnh ở Chương 3, các hàm phân phối biểu diễn cho các yếu tố bất định 

trong HTĐ ở Chương 4, trong chương này đề tài tập trung vào việc xây dựng 

chương trình tính toán giám sát ổn định của hệ thống điện IEEE 9 nút. Ngoài ra 

trong Chương 5 cũng trình bày mô hình mô phỏng hệ thống điện IEEE 9 nút kết 

nối với chương trình tính toán trong máy tính để đánh giá trực quan kết quả 

nghiên cứu và phần thiết kế bộ tạo tín hiệu bất định thể hiện sự bất định của phụ 

tải. 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN 

 Chương trình bao gồm các chức năng chính sau: 

5.2.1. Chức năng lưu trữ thư viện hệ thống điện 

 Chức năng này cho phép người dùng nhập các cơ sở dữ liệu của hệ thống 

điện, bao gồm thư viện máy phát điện, máy biến áp, đường dây, kháng bù và tụ 

bù. 

5.2.2. Nhập các thông tin của hệ thống điện cần mô phỏng 

 Để tính toán mô phỏng ổn định tĩnh cho hệ thống điện, sau khi đã nhập 

các thông tin của các phần tử của hệ thống vào cơ sở dữ liệu trong các thư viện ở 

trên, người dùng sẽ phải tiến hành nhập và lưu trữ các thông tin của hệ thống 

điện cần tính toán mô phỏng ổn định tĩnh. 

5.2.3. Chức năng tính toán đẳng trị sơ đồ 

 Như đã trình bày trong Chương 2, tính toán đẳng trị sơ đồ nhằm đơn giản 

hóa một sơ đồ hệ thống điện phức tạp về dạng sơ đồ thay thế tương đương chỉ 

bao gồm các nguồn phát nối tới nút phụ tải cần xét. Để tính toán đẳng trị sơ đồ, 

người dùng chọn chức năng Tính toán hệ thống trên thanh Menu, sau đó chọn 

chức năng Tính đẳng trị sơ đồ. Hình 5.1 ứng với trường hợp chọn HTĐ IEEE 

9Bus. 
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Hình 5.1. Màn hình giao diện sơ đồ hệ thống điện IEEE 9 nút. 

 Để tính toán đẳng trị về nút phụ tải bất kỳ, ví dụ Bus 5, người dùng nhấn 

phím phải chuột tại vị trì Bus 5 rồi chọn tác vụ Tính đẳng trị sơ đồ cho nút 

phụ tải này?. Kết quả tính toán của chức năng này được thể hiện như trên Hình 

5.2.  

 

Hình 5.2. Thể hiện kết quả tính toán đẳng trị sơ đồ về nút 5. 

5.2.4. Chức năng tính toán miền làm việc ổn định tĩnh hệ thống điện trong 

mặt phẳng công suất 

 Đây là chức năng chính của chương trình. Để tính toán và vẽ miền làm 

việc ổn định tĩnh cho hệ thống điện IEEE 9Bus trong mặt phẳng công suất trong 

trường hợp ví dụ xét cho Bus 5, người dùng nhấn phím phải chuột tại vị trí Bus 

5 và chọn tác vụ Vẽ giới hạn ổn định tại nút này, chương trình sẽ tính toán và 

vẽ ra được miền làm việc như Hình 5.3. 
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Hình 5.3. Giao diện chức năng xây dựng và vẽ miền làm việc ổn định tĩnh trong 

mặt phẳng công suất cho sơ đồ hệ thống điện IEEE 9 nút. 

 Sử dụng phương pháp như đã trình bày trên các lưu đồ thuật toán ở trên 

để tính toán và vẽ đường đặc tính giới hạn của miền làm việc cho phép theo điều 

kiện giới hạn ổn định tĩnh. Ứng với mỗi số liệu đầu vào của phụ tải tại các nút 5, 

6, 8, trạng thái đường dây, các tổ máy phát ta vẽ được một đường cong giới hạn. 

Trên Hình 5.3, dấu chấm tròn thể hiện điểm làm việc. Khi dấu chấm này nằm 

trong phần giới hạn bởi đường cong và hai trục tọa độ, hệ thống ở trạng thái làm 

việc ổn định; khi điểm làm việc nằm trên đường giới hạn, hệ thống ở biên giới 

ổn định; khi điểm làm việc vượt quá đường cong giới hạn, hệ thống mất ổn định. 

 Trong thực tế vận hành phụ tải luôn biến đổi ngẫu nhiên theo quy luật 

riêng của nó, các đường dây, các tổ máy phát trong quá trình làm việc có thể xảy 

ra sự cố ngẫu nhiên với một xác suất nào đó. Tất cả các quá trình ngẫu nhiên này 

có thể được mô tả bằng các hàm phân bố xác suất như trình bày ở Chương 4. 

Trong thực tế khi có được số liệu thống kê đo đếm của phụ tải, số liệu về sự cố 

của các đường dây, các tổ máy phát,… thì ta có thể dùng các kỹ thuật trong xác 

suất và thống kê để đạt được hàm phân phối xác suất mô tả được đặc trưng của 

từng biến ngẫu nhiên khác nhau. Trong đề tài này, do sử dụng sơ đồ mẫu và 

không có số liệu đo đếm của phụ tải và các số liệu về sự cố đường dây, các tổ 

máy phát nên nhóm tác giả giả sử hàm phân phối chuẩn để mô tả sự biến đổi 

ngẫu nhiên của phụ tải tại các nút 5, 6, 8. Trong thực tế, hàm phân phối chuẩn 

cũng được sử dụng phổ biến để mô tả sự biến đổi của phụ tải. Ở đây kỳ vọng 

(giá trị trung bình) của các hàm phân phối chuẩn của công suất phụ tải tại các 

nút 5, 6, 8 được lấy bằng giá trị xác lập của công suất tại các nút đó, độ lệch 

chuẩn của các hàm cho các nút 5, 6, 8 lần lượt giả sử được lấy bằng 10, 9, 10.5 

% của kỳ vọng. Giá trị độ lệch chuẩn càng lớn thì phụ tải càng biến đổi nhiều. 
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Từ các hàm đã có, dùng các kỹ thuật trong xác suất và thống kê để phát ra bộ số 

liệu ngẫu nhiên cho phụ tải. Tương tự, các đường dây được xét với xác suất sự 

cố 0.1% (mô tả bằng hàm 0-1 ở Chương 4). Nhà máy nối vào nút 2 và 3 lần lượt 

được giả sử  có 4 và 3 tổ máy, xác suất sự cố mỗi tổ của các nhà máy lần lượt là 

2.0 và 1.5% (mô tả bằng hàm nhị thức ở Chương 4). Ứng với mỗi số liệu ta vẽ 

được một đường cong giới hạn. Ví dụ như trên Hình 5.4 (xét cho nút phụ tải 5) 

300 mẫu được phát ra và chương trình vẽ được 300 đường cong giới hạn tương 

ứng. 

 

Hình 5.4. Kết quả tính toán và vẽ miền làm việc ổn định tĩnh cho sơ đồ hệ thống 

điện IEEE 9 nút có xét đến tính chất ngẫu nhiên của tải, nguồn và cấu trúc lưới 

xét tại nút phụ tải số 5. 

 Như vậy khi không xét đến các yếu tố bất định đường cong giới hạn ứng 

với mỗi trạng thái vận hành của hệ thống điện chỉ có một đường duy nhất. 

Ngược lại khi xét đến các yếu tố bất định, ta vẽ được một tập hợp các đường 

cong giới hạn, mỗi đường có mỗi giá trị xác suất, vị trí nào trên mặt phẳng công 

suất có mật độ các đường càng lớn thì vị trí đó có xác suất càng lớn. Trong 

trường hợp này, khi điểm làm việc còn nằm trong vùng giới hạn bởi hai trục tọa 

độ và chưa chạm đến các đường cong giới hạn, hệ thống chắc chắn ổn định; khi 

điểm làm việc vượt quá tập hợp các đường cong giới hạn thì hệ thống chắc chắn 

mất ổn định; khi điểm làm việc nằm trên vùng tạo bởi các đường cong giới hạn 

thì hệ thống có khả năng mất ổn định với một xác suất nào đó, khả năng này lớn 

hay nhỏ tùy theo mật độ tại điểm đó. Đây là đặc điểm nổi bật của đề tài này so 

với các nghiên cứu về ổn định đã có. 

5.3. MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN 

 Để đánh giá kết quả nghiên cứu một cách trực quan và tương tự như khi 
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xét cho một hệ thống điện thực tế, đề tài xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống 

điện IEEE 9 nút kết nối với chương trình tính toán trong máy tính trình bày ở 

Mục 5.2. 

Để tận dụng các trang thiết bị hiện có tại Trung tâm Thí nghiệm điện – 

Khoa Điện – trường Đại học Bách khoa, nhóm nghiên cứu đề xuất xây dựng mô 

hình mô phỏng hệ thống điện IEEE 9 nút có sơ đồ như Hình 5.1. 

 Từ sơ đồ hệ thống điện đã được lựa chọn ở trên, nhóm nghiên cứu đã tìm 

hiểu các khối mô-đun mô phỏng của hãng LabVolt tại Trung tâm Thí nghiệm 

của Khoa Điện và xây dựng mô hình dựa trên các khối sau đây: Mô-đun nguồn, 

Mô-đun máy phát đồng bộ và động cơ kéo, Mô-đun máy biến áp, Mô-đun thanh 

cái, Mô-đun đường dây, Mô-đun các thiết bị mô phỏng phụ tải điện, Mô-đun 

biến dòng điện và biến điện áp. 

 Trạng thái làm việc của các thiết bị như máy biến áp, đường dây và công 

suất phụ tải tại các thanh cái 5, 6, 8 được thể hiện trực quan trên bảng mô phỏng 

như Hình 5.5. 

 

Hình 5.5. Bảng giao diện của mô hình thực tế của đề tài 

5.4. THIẾT KẾ BỘ TẠO TÍN HIỆU NGẪU NHIÊN THEO HÀM PHÂN 

BỐ CHO CÁC PHỤ TẢI 

 Để tạo ra số liệu ngẫu nhiên theo các hàm phân phối cho công suất tiêu 

thụ của phụ tải như trình bày ở Mục 5.2, nhóm tác giả đã nghiên cứu về lý 

thuyết và chế tạo thành công bộ tạo tín hiệu ngẫu nhiên cho phụ tải. 

 Sơ đồ nguyên lý đấu nối bộ điều khiển tạo tín hiệu ngẫu nhiên của phụ tải 

với mô hình hệ thống điện và giao tiếp với máy tính như trong Hình 5.6. 
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Hình 5.6. Sơ đồ nguyên lý đấu nối mô-đun tạo tín hiệu ngẫu nhiên. 

Để điều khiển công suất của phụ tải mang tính ngẫu nhiên trước hết phần 

mềm trong máy tính sẽ tạo bộ số liệu ngẫu nhiên của phụ tải theo các hàm phân 

phối đã được trình bày ở Mục 5.2. Từ bộ số liệu ngẫu nhiên được tạo ra, phần 

mềm điều khiển phụ tải sẽ truyền số liệu qua bộ điều khiển tải để tạo góc mở 

cho các chân điều khiển Thyristor để thay đổi giá trị dòng và áp cho phụ tải ở 

các pha A, B, C tương ứng, từ đó có thể điều chỉnh được công suất tiêu thụ của 

các phụ tải theo yêu cầu đặt ra. Để kiểm tra giá trị phụ tải thực tế có chính xác 

hay chưa, khâu phản hồi sẽ đo lường lại các thông số P, Q của phụ tải và từ đó 

đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp để đảm bảo giá trị công suất tiêu thụ 

trên phụ tải chính xác theo yêu cầu. 

5.5. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN 

 Chương này trình bày chương trình tính toán giám sát ổn định của hệ 

thống điện IEEE 9 nút, mô hình mô phỏng hệ thống điện IEEE 9 nút kết nối với 

chương trình tính toán trong máy tính để đánh giá trực quan kết quả nghiên cứu 

và phần thiết kế bộ tạo tín hiệu bất định thể hiện sự bất định của phụ tải. Khi có 

xét đến các yếu tố bất định trong hệ thống điện, trên mặt phẳng công suất  ta vẽ 

được một tập hợp các đường cong giới hạn, mỗi đường có mỗi giá trị xác suất 

tương ứng. Trong trường hợp này, việc đánh giá ổn định hệ thống điện có điểm 

khác so với khi không xét các yếu tố bất định như trong các nghiên cứu trước 

đây, cụ thể như sau: 

 Khi điểm làm việc còn nằm trong vùng giới hạn bởi hai trục tọa độ và 

chưa chạm đến các đường cong giới hạn, hệ thống chắc chắn ổn định; 

 Khi điểm làm việc vượt quá tập hợp các đường cong giới hạn thì hệ thống 

chắc chắn mất ổn định; 

 Khi điểm làm việc nằm trên vùng tạo bởi các đường cong giới hạn thì hệ 

thống có khả năng mất ổn định với một xác suất nào đó, khả năng này lớn 

hay nhỏ tùy theo mật độ tại vị trí đó đó. 

 Đây là một trong những điểm nổi bật của đề tài, sự đóng góp của đề tài 

vào lĩnh vực nghiên cứu ổn định hệ thống điện, thể hiện được tính mới, tính thực 

tế trong nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Trong quá trình tính toán, phân tích hệ thống điện nói chung và trong lĩnh 

vực đánh giá ổn định hệ thống điện nói riêng thì các thông số vận hành như công 

suất phụ tải, công suất phát của máy phát v.v. và thông số hệ thống như tổng trở 

đường dây, tổng trở máy biến áp v.v. đều cho bằng giá trị cố định và cấu trúc 

lưới xem như không thay đổi. Giả thiết trên là không thực tế vì trong hệ thống 

điện luôn tồn tại nhiều yếu tố ngẫu nhiên có nguồn gốc từ sự biến đổi ngẫu 

nhiên của phụ tải, sự hỏng hóc ngẫu nhiên của các phần tử trong hệ thống, v.v. 

Đối với hệ thống điện ngày nay ngoài các yếu tố bất định trên, khi các nguồn 

năng lượng mới như gió, mặt trời,… kết nối vào hệ thống, các nguồn này góp 

phần tăng thêm các yếu tố ngẫu nhiên cho hệ thống điện. Do đó, để tính toán và 

phân tích hệ thống điện trong thực tế, các yếu tố ngẫu nhiên trên cần phải được 

xét đến. 

 Đề tài đã nghiên cứu và đưa ra các thuật toán từ đó xây dựng chương trình 

và mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất 

định và mô hình được kết nối với máy tính. Đề tài dùng mặt phẳng công suất và 

các đường cong giới hạn để đánh giá ổn định cho hệ thống điện. Khi không xét 

đến các yếu tố bất định tồn tại trong hệ thống điện như các nghiên cứu trước 

đây, ứng với mỗi trạng thái làm việc của hệ thống chỉ vẽ được một đường cong 

giới hạn ổn định. Tuy nhiên, khi có xét đến các yếu tố bất định, trên mặt phẳng 

công suất ta vẽ được một tập hợp các đường cong giới hạn, mỗi đường tương 

ứng với mỗi giá trị xác suất. Lúc này, khi điểm làm việc còn nằm trong vùng 

giới hạn bởi hai trục tọa độ và chưa chạm đến các đường cong giới hạn, hệ 

thống chắc chắn ổn định; khi điểm làm việc vượt quá tập hợp các đường cong 

giới hạn thì hệ thống chắc chắn mất ổn định; còn lại khi điểm làm việc nằm trên 

vùng tạo bởi các đường cong giới hạn thì hệ thống có khả năng mất ổn định với 

một xác suất nào đó, khả năng này lớn hay nhỏ tùy theo mật độ tại vị trí đó đó. 

 Các yếu tố bất định trong hệ thống điện có thể được biểu diễn bằng các 

hàm phân phối tương ứng trong xác suất và thống kê, các hàm này thể hiện đúng 

bản chất biến đổi ngẫu nhiên của các yếu tố đó trong thực tế. 

 Kết quả đạt được từ nghiên cứu thể hiện được tính mới, tính thực tế của 

đề tài trong lĩnh vực nghiên cứu ổn định hệ thống điện. 

 Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là tìm hiểu tất cả các yếu tố ngẫu 

nhiên tồn tại trong một hệ thống điện thực tế, thu thập số liệu cần thiết, từ đó 

xây dựng các hàm phân bố và áp dụng các thuật toán và chương trình xây dựng 

trong đề tài để đánh giá ổn định cũng như tìm các giải pháp hợp lý để xử lý 

trong trường hợp hệ thống rơi vào trạng thái mất hoặc sắp mất ổn định. Ngoài ra, 

khi kết nối với hệ thống SCADA, các số liệu cập nhật liên tục từ hệ thống cho 

phép giám sát ổn định cho một hệ thống điện thực tế trong thời gian thực. 
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