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Tóm tắt: 
 

Kỳ vọng thiếu hụt điện năng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện cho các 
phụ tải. Chỉ tiêu này thường được sử dụng trong qui hoạch, thiết kế và vận hành các hệ thống 
phân phối điện khi so sánh lợi ích kinh tế của các giải pháp tăng cường độ tin cậy của sơ đồ cung 
cấp điện (như xây lắp thêm đường dây, tăng công suất trạm biến áp, thay đổi cấu hình vận hành 
của lưới điện phân phối…) với chi phí đầu tư để thực hiện các giải pháp đó. Bài báo này đề xuất 
phương pháp xác định kỳ vọng thiếu hụt điện năng đối với hộ tiêu thụ bằng cách sử dụng biểu đồ 
phụ tải kéo dài kết hợp với dãy phân bố xác suất năng lực tải của lưới phân phối. Phương pháp 
được minh họa bằng ví dụ tính toán kì vọng thiếu hụt điện năng cho một sơ đò cung cấp điện cụ 
thể của hộ tiêu thụ.                      
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Abstract: 
 

Loss of energy expectation is an important index for evaluating the reliability of electricity 
supply for customers. This index is frequently used in planning, designing and operating the 
distribution power network when comparing the economic benefit of different solutions 
proposed for increasing the system reliability (such as installation of additional line, extension of 
capacity of transformer substations, reconfiguration of operational distribution schemes…) with 
the investment cost to realize those solutions. This paper presents the method for determining 
loss of energy expectation for customers by using the load duration curve in combining with 
supply capacity of the distribution network. The method has been illustrated by an example of 
determining the loss of energy expectation in a real power supply system for customers.  
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