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Tóm tắt: 
 

Bài báo sử dụng phần mềm Matlab-Simulink để phân tích, đánh giá phương pháp sóng lan truyền 
sóng kiểu D, áp dụng cho đường dây truyền tải điện 500kV Dốc Sỏi – Đà Nẵng có chiều dài 100 km. 
Đầu tiên, các tín hiệu điện áp pha A, B, C ở hai đầu đường dây được thu thập bằng biến điện áp 
CVT. Sau đó, nhóm tác giả lấy mẫu với tần số 10 MHz cho thành phần alpha của điện áp (Vα) các 
pha thông qua phép biến đổi Clarke. Tiếp đến, lọc các mẫu này bằng cách trích xuất hệ số chi tiết bậc 
1 (Cd1) bằng công cụ Wavelet họ Daubechies 4. Cuối cùng là tính toán khoảng cách sự cố trong các 
trường hợp mô phỏng sự cố trên đường dây với điện trở sự cố (10,20, 30 Ω), phụ tải thay đổi, và sử 
dụng tụ bù dọc. Kết quả thu được của bài báo đã giải quyết tốt vấn đề mà phương pháp tổng trở hiện 
tại chưa đáp ứng được, đó là xác định nhanh chóng, chính xác vị trí sự cố trên đường dây truyền tải 
điện với sai số không quá ± 84m. 
 

         Từ khóa: Sóng lan truyền; Biến đổi Clarke; Truyền tải điện; Định vị sự cố; Matlab Simulink. 
 

Abstract: 
 

This article uses Matlab-Simulink software to analyze and evaluate type D wave travelling 
propagation method, which is applied to 500 kV Doc Soi - Da Nang transmission line with the length 
of 100 km. Firstly, the voltage signals of phase A, B, and C at the two terminals are collected by the 
CVT voltage transformer. Then, we sample them with the 10 MHz frequency for the alpha 
component of the phase voltage (Vα) through Clarke’s transformation. Next, we filter these samples 
by extracting the first detail coefficient (Cd1) using the Daubechies 4 Wavelet tool. Finally, the 
incident distance calculation in the case of fault simulations on the transmission line such  as  fault  
resistors  (10,  20,  or  30 Ω), changeover load, and vertical compensation capacitors is calculated. 
The results of the article solve the problem that the impedance method can not. That is to quickly and 
accurately determine the position of  the fault on the transmission line with the error not exceeding ± 
84 meters.           
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