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Tóm tắt: 

Bài báo này trình bày thuật toán cải tiến xác định vị trí sự cố xảy ra trên đường dây truyền tải 
điện khi máy biến dòng điện đo lường ở một đầu đường dây bị bão hõa. Thuật toán chỉ sử dụng 
tín hiệu điện áp và dòng điện đo lường từ hai đầu đường dây. Thuật toán bao gồm hai bước: áp 
dụng thuật toán hồi quy Fourier rời rạc (DFT) để khôi phục lại dạng sóng tín hiệu dòng điện do 
máy biến dòng điện bị bão hòa; xác định vị trí sự cố sử dụng tín hiệu điện áp đo lường từ hai 
đầu, dòng điện đo lường từ đầu đường dây không bị bão hòa và dòng điện bão hòa sau khi được 
khôi phục dạng sóng. Tính chính xác và hiệu quả của thuật toán được mô phỏng và kiểm chứng 
sử dụng môi trường Simulink của phần mềm Matlab. 

         Từ khóa: Bão hòa máy biến dòng; Định vị sự cố; Đường dây truyền tải; Lọc thành phần 
một chiều; Biến đổi Fourier rời rạc. 

Abstract: 

This paper presents an improved algorithm to locate the fault that occurs on the power 
transmission line when current transformer at one end is saturated. The algorithm uses only the 
voltage signals and measurement currents from two-ends. The algorithm consists of two steps: 
applying the regression discrete Fourier transformation (DFT) restore electrical current signal 
waveform due to saturated current transformer; locating the fault using voltage measurement 
signals from two-ends, unsaturated measurement currents from one end and saturated current 
signals from the other end after waveform being restored. The accuracy and efficiency of the 
algorithm is modeled and verified using Simulink environment of Matlab software. 
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