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Tóm tắt: 
 

Hiện tượng sét đánh trực tiếp vào dây dẫn là một trong những trường hợp rất nguy hiểm, khi đó 

toàn bộ điện áp sét đặt lên cách điện đường dây và truyền vào trạm biến áp gây hậu quả nghiêm 

trọng. Để giảm xác suất sét đánh trực tiếp vào dây dẫn, cần thiết phải giảm góc bảo vệ α, tức tăng 

chiều cao của cột (dây) thu sét. Tuy nhiên, nhược điểm là khả năng sét đánh trực tiếp vào dây dẫn 

càng tăng và tăng vốn đầu tư công trình. Nghiên cứu trình bày trong bài báo đã áp dụng lý thuyết 

mô hình điện hình học (LTMHĐHH) tính toán góc bảo vệ α để khắc phục những nhược điểm trên. 

Tác giả đã lập trình chương trình tính toán thiết kế cho các công trình điện cao áp 110kV tại nhánh 

rẽ Tam Quan – Bình Định và nhà máy thủy điện Trà Xom theo LTMHĐHH trên phần mềm 

Matlab. Tính toán theo LTMHĐHH cho thấy kết quả chính xác hơn phương pháp thiết kế kinh 

điển và đạt hiệu quả khi áp dụng vào thực tế.                        
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Abstract:     
 

The phenomenon of lightning strike hitting conductors directly is of great danger, as the whole 

lightning-struck voltage is placed on insulators and transmitted to substations, resulting in serious 

consequences. To reduce the probability of direct lightning strike on conductors, it is necessary to 

decrease the protection angle α, i.e. to increase the height of lightning conductors. However, this 

solution shows its disadvantages of increasing direct lightning strike on the conductors as well as 

requiring higher capital investment. This article applies the geometric electrical model (GEM) in 

calculating the protection angle α to overcome those drawbacks. The article also presents the 

programming to compute and design for high-voltage 110 kV works in Tam Quan - Binh Dinh and 

Tra Xom hydropower plants under GEM on the Matlab software. The resulting calculations based 

on GEM show more accurate outcomes compared to classical design methods and gain efficiency 

when applied to reality.      
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