
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG 

ĐIỆN 500KV VIỆT NAM CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH CỦA PHỤ TẢI 

A STUDY ON BUILDING A COMPUTER PROGRAM FOR ASSESSING STABILITY OF 

THE 500KV POWER SYSTEM OF VIETNAM CONSIDERING LOAD UNCERTAINTY 

 Tác giả: Phạm Văn Kiên, Ngô Văn Dưỡng, Lê Kim Hùng, Lê Đình Dương 

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; 

pvkien@dut.udn.vn, lekimhung@dut.udn.vn, ldduong@dut.udn.vn 

Đại học Đà Nẵng; nvduong@ac.udn.vn 

Tóm tắt: 

Cùng với sự phát triển của nến kinh tế, hệ thống điện (HTĐ) ngày càng phát triển nhanh chóng 

cả về quy mô lẫn công nghệ. Đối với các HTĐ lớn, vấn đề ổn định thường được đặc biệt quan 

tâm. Trong quá trình vận hành HTĐ, một trong những nguyên nhân phổ biến gây sụp đổ điện áp 

dẫn đến mất ổn định hệ thống là sự thay đổi công suất phụ tải hệ thống. Hơn nữa, phụ tải trong 

HTĐ luôn biến đổi theo các quy luật ngẫu nhiên của nó. Do đó, đối với mỗi HTĐ cần phải có 

giải pháp tính toán đánh giá ổn định phù hợp trong đó có xét đến yếu tố bất định của phụ tải. Bài 

báo trình bày phương pháp và chương trình đánh giá ổn định cho HTĐ 500kV Việt Nam giai 

đoạn đến 2025 có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải. Chương trình cho phép đánh giá được 

mức độ nguy hiểm của hệ thống điện do mất ổn định gây ra.  

         Từ khóa : Hệ thống điện; Ổn định; Yếu tố bất định; Giới hạn ổn định; Mặt phẳng công suất. 

Abstract: 

Along with the development of the economy, power systems have been growing rapidly in both 

size and technology. For a large power system, stability issues are often of particular concern. 

During the operation of the power system, one of the most common causes of voltage collapse 

leading to instability of the system is system load changes. In addition, nodal loads in the system 

always change according to their random characteristics. Therefore, for each system, there must 

be an appropriate measure for calculating and assessing stability, taking into account the 

uncertainty of the load. This article presents a methodology and computer program for stability 

assessment for the 500kV power system of Vietnam in the period up to 2025 considering load 

uncertainty. The program allows us to evaluate risk level of the power system due to instability. 
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