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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

 Sự gia tăng liên tục về nhu cầu phụ tải điện để đáp ứng yêu cầu phát 

triển của nền kinh tế đã khiến cho các hệ thống điện (HTĐ) vận hành 

gần hơn với giới hạn công suất cực đại và sự mất ổn điện áp xảy ra 

nhiều hơn. Để đảm bảo cho HTĐ vận hành an toàn, trong quá trình vận 

hành cần phải tính toán đánh giá được mức độ ổn định của HTĐ tương 

ứng với các trạng thái vận hành khác nhau nhằm có giải pháp xử lý kịp 

thời. Đề tài luận án nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá mức độ 

ổn định của HTĐ theo các yếu tố bất định cho phép giám sát mức độ 

an toàn của HTĐ theo điều kiện ổn định trong thời gian thực. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 - Nghiên cứu đề xuất phương pháp đơn giản hóa sơ đồ HTĐ từ dạng 

phức tạp về dạng đơn giản phục vụ cho bài toán đánh giá ổn định HTĐ. 

 - Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán xác định nhanh 

miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định (GHÔĐ) điện 

áp trong mặt phẳng công suất (MPCS) nút phụ tải. 

 - Phân tích lựa chọn phương pháp xác định các hàm ngẫu nhiên của 

các thông số vận hành trên cơ sở bộ số liệu thu thập được từ thực tế 

vận hành trong thời gian quá khứ. 

 - Trên cơ sở đó xây dựng chương trình giám sát ổn định điện áp 

trong mặt phẳng công nút phụ tải theo các yếu tố bất định của nguồn, 

tải và cấu trúc lưới. 

 - Chương trình có thể lấy dữ liệu từ hệ thống SCADA để tiếp nhận 

thông tin về thông số vận hành của HTĐ sẽ tạo ra công cụ cho phép 

giám sát ổn định điện áp của HTĐ theo công suất nút phụ tải trong thời 

gian thực. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

 - Các phương pháp tính toán phân tích và đánh giá ổn định HTĐ. 

 - Các yếu tố bất định của các nguồn phát và phụ tải, xác suất sự cố 

trên các đường dây truyền tải, máy biến áp. 

 - Phương pháp đẳng trị sơ đồ theo thuật toán loại trừ Gauss, các 

phương pháp biến đổi ma trận. 

 - Tiêu chuẩn thực dụng dQ/dU để đánh giá khả năng ổn định điện 

áp theo sự thay đổi của công suất nút phụ tải. 

b. Phạm vi nghiên cứu 
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 Sử dụng tiêu chuẩn thực dụng dQ/dU và phương pháp đẳng trị sơ 

đồ để tính toán, xây dựng thuật toán xác định đặc tính GHÔĐ nút phụ 

tải theo điều kiện GHÔĐ điện áp. Trên cơ sở đó tính toán xây dựng 

chương trình xác định vùng làm việc nguy hiểm của công suất nút phụ 

tải theo điều kiện GHÔĐ điện áp. Áp dụng xây dựng chương trình 

giám sát ổn định (GSÔĐ) điện áp các nút phụ tải của HTĐ Việt Nam 

giai đoạn đến năm 2025, có xét đến các yếu tố ngẫu nhiên của công 

suất nút phụ tải. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Kết quả đạt được của luận văn nằm trong các nội dung sau đây: 

 - Qua phân tích các phương pháp đánh giá ổn định HTĐ, đề tài lựa 

chọn sử dụng tiêu chuẩn thực dụng của Markovit để tính toán. Phương 

pháp cho phép tính toán xác định nhanh kết quả phù hợp cho mục đích 

giám sát HTĐ trong thời gian thực (Real-time). 

 - Kết hợp thuật toán loại trừ Gauss với phép biến đổi ma trận để 

xây dựng thuật toán và chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ HTĐ về 

dạng hình tia gồm các nút nguồn và một nút phụ tải quan tâm. 

 - Sử dụng sơ đồ đẳng trị hình tia và tiêu chuẩn thực dụng dQ/dU để 

xây dựng thuật toán và chương trình vẽ đường đặc tính giới hạn công 

suất nút phụ tải theo điều kiện GHÔĐ điện áp trong MPCS. So sánh 

kết quả tính toán với các phần mềm đang sử dụng để đánh giá độ tin 

cậy của chương trình.  

 - Dựa trên cơ sở bộ số liệu thống kế của các thông số vận hành của 

HTĐ trong thời gian quá khứ, xây dựng các hàm phân bố ngẫu nhiên 

cho từng thông số, từ đó sử dụng phần mềm SPSS để xây dựng bộ số 

ngẫu nhiên cho các thông số vận hành của HTĐ [1]–[3]. 

 - Từ bộ số liệu ngẫu nhiên các thông số vận hành của HTĐ, sử dụng 

thuật toán vẽ đặc tính GHÔĐ nút phụ tải để xây dựng chương trình xác 

định vùng làm việc nguy hiểm của công suất nút phụ tải trong MPCS. 

 - Áp dụng xây dựng chương trình giám sát ổn định điện áp cho 

HTĐ Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 theo các yếu tố bất định của 

công suất các nút phụ tải.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

 Ý nghĩa khoa học: Kết quả đạt được của luận án sẽ mang lại các 

đóng góp về mặt khoa học sau: 

- Đề xuất phương pháp đẳng trị sơ đồ HTĐ phức tạp về dạng hình 

tia gồm các nút nguồn và một nút phụ tải quan tâm. Phương pháp cho 



3 

 

phép áp dụng để tính toán xây dựng các chương trình tính toán ngắn 

mạch, phân tích ổn định. 

- Đề xuất phương pháp xác định nhanh đặc tính giới hạn công suất 

nút phụ tải trong MPCS theo điều kiện GHÔĐ điện áp. Phương pháp 

cho phép xây dựng chương trình giám sát ổn định theo các thông tin 

đo lường trong thời gian thực.  

- Xét đến các yếu tố bất định của các thông số vận hành của HTĐ, 

đề xuất phương pháp xác định vùng làm việc nguy hiểm trong MPCS 

nút phụ tải theo điều kiện GHÔĐ điện áp. Ứng với một trạng thái vận 

hành của công suất nút phụ tải và vùng làm việc nguy hiểm cho phép 

đánh giá mức độ an toàn của HTĐ. Trên cơ sở đó dễ dàng tìm giải 

pháp điều chỉnh để nâng cao độ an toàn vận hành cho HTĐ. 

 Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả đạt được của luận án sẽ mang lại các 

đóng góp về mặt thực tiễn sau: 

- Trên cơ sở các phương pháp đề xuất của luận án, kết hợp với các 

thông tin đo lường về các thông số vận hành của HTĐ từ hệ thống 

SCADA có thể xây dựng các chương trình giám sát mức độ ổn định 

của HTĐ thực tế. Chương trình cho phép đánh giá được mức độ ổn 

định của HTĐ theo các chế độ vận hành trong thời gian thực. 

- Kết hợp chương trình giám sát mức độ ổn định của HTĐ với mô 

hình mô phỏng, bằng cách điều khiển các thông số vận hành cho phép 

tìm giải pháp điều khiển thông số của HTĐ thực tế để nâng cao khả 

năng ổn định.  

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

TOÁN, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CỦA HTĐ 

1.1. Mở đầu 

1.2. Các phương pháp tính toán, phân tích và đánh giá ổn định 

HTĐ 

1.2.1. Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn năng lượng  

1.2.2. Đánh giá ổn định theo tiêu chuẩn Lyapunov  

1.2.3. Phương pháp phân tích đường cong PV và QV  

1.2.4. Phương pháp phân tích độ nhạy VQ (VQ Sensitivity Analysis) 

và phân tích trạng thái QV (QV Modal Analysis)  

1.2.5. Phương pháp đánh giá theo chỉ số ổn định (Statbility index) 

a. Chỉ số ổn định đường dây Lmn (Line statbility index) 

b. Chỉ số đánh giá nhanh ổn định điện áp FVSI (Fast Voltage Stability 
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Index) 

c. Chỉ số tiệm cận điện áp sụp đổ VCPI (Voltage Collapse Point 

Indicators) 

d. Chỉ số ổn định đường dây truyền tải LQP (Line Stability Index) 

e. Biên độ ổn định điện áp theo công suất PVSM (Power based Voltage 

Stability Margin 

1.2.6. Các tiêu chuẩn thực dụng Markovits  

1.3. Lựa chọn phương pháp sử dụng 

 Mỗi phương pháp tính toán đánh giá ổn định HTĐ đều có những 

đặc trưng riêng và được ứng dụng cho từng trường hợp cụ thể, thích 

hợp. Việc lựa chọn phương pháp tối ưu cho từng bài toán phân tích ổn 

định phụ thuộc chủ yếu vào khả năng đáp ứng các mục đích nghiên 

cứu. Qua phân tích các phương pháp ở trên nhận thấy phương pháp sử 

dụng tiêu chuẩn thực dụng dQ/dU của Markovits để đánh giá ổn định 

điện áp tại nút phụ tải cho phép tính toán, xác định nhanh kết quả cho 

nên phù hợp cho việc xây dựng các chương trình giám sát ổn định của 

HTĐ trong thời gian thực, do đó luận án chọn phương pháp này để sử 

dụng. 

1.4. Kết luận chương 

 Qua phân tích cho thấy mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược 

điểm và phạm vị sử dụng nhất định. Với mục đích xây dựng công cụ 

cho phép đánh giá mức độ ổn định của HTĐ trong thời gian thực (real-

time). Luận án sẽ sử dụng các tiêu chuẩn thực dụng của Markovits để 

xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện GHÔĐ điện áp của 

công suất nút phụ tải trong MPCS (phương pháp MLVOĐ). 

 Trong quá trình vận hành, các thông số vận hành và cấu trúc HTĐ 

thường thay đổi một cách ngẫu nhiên theo chế độ vận hành. Để đánh 

giá được mức độ ổn định của các HTĐ đúng với điều kiện thực tế vận 

hành, đề tài sẽ kết hợp phương pháp MLVOĐ với các yếu tố bất định 

của các thông tin đầu vào của các thông số vận hành và cấu trúc HTĐ 

để xác định vùng làm việc nguy hiểm trong MPCS. Khi cài đặt 

“Chương trình tính toán xác định vùng làm việc nguy hiểm trong 

MPCS” trên máy tính có kết nối với các thiết bị ngoại vi để cung cấp 

thông tin về các thông số vận hành của HTĐ sẽ cho phép giám sát ổn 

định HTĐ trong thời gian thực. Các nội dung này sẽ được trình bày 

trong các chương tiếp theo của luận án. 
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CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MIỀN LÀM VIỆC 

CHO PHÉP THEO ĐIỀU KIỆN GHÔĐ TRONG MPCS 

2.1. Mở đầu 

 Để xác định độ dự trữ ổn định tĩnh, trước tiên phải tìm phương pháp 

thích hợp để đẳng trị sơ đồ HTĐ có cấu trúc bất kỳ về dạng sơ đồ thay 

thế hình tia chỉ gồm các nút nguồn và nút phụ tải cần quan tâm [4] như 

hình 2.1a. Trên cơ sở sơ đồ đẳng trị hình tia sử dụng tiêu chuẩn thực 

dụng dQ/dU <0 để xác định đường đặc tính GHÔĐ trong MPCS nút 

phụ tải (Q, P), đặc tính GHÔĐ này phân chia MPCS thành miền làm 

việc ổn định và miền làm việc không ổn định như Hình 2.1b.  
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M
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Qgh

 
Hình 2.1. Sơ đồ đẳng trị HTĐ (a) và miền làm việc ổn định của công suất 

phụ tải trong MPCS (b) 

2.2. Phương pháp tính toán đẳng trị sơ đồ HTĐ 

2.2.1. Hệ phương trình trạng thái HTĐ ở chế độ xác lập 

 Từ sơ đồ và thông số hệ thống cho phép xác định Hệ phương trình 

trạng thái của HTĐ dưới dạng tổng dẫn như sau [29], [32], [42]: 

     
. . . . .

1 2 F n 111 12 1F 1n. . . . .

1 2 F n 221 22 2F 2n

. . . . .

1 2 F n FF1 F2 FF Fn. . .

1 2 F(F+1)1 (F+1)2 (F+1)F (F

Y U + Y U + ... + Y U + ... + Y U = J

Y U + Y U + ... + Y U + ... + Y U = J
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Y U + Y U + ... + Y U + ... + Y U = J

Y U + Y U + ... + Y U + ... + Y
.

n+1)n

. . . .

1 2 F nn1 n2 nF nn

U = 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Y U + Y U + ... + Y U + ... + Y U = 0












 (2.5) 

 Như vậy, với một cấu trúc lưới xác định, các tổng dẫn riêng Yii và 

tổng dẫn tương hỗ Yij là những hằng số phức hoàn toàn xác định theo 

các biểu thức (2.4) do đó hệ phương trình trạng thái (2.5) là tuyến tính 

đối với các điện áp nút [4]. 
2.2.2. Đề xuất phương pháp tính toán đẳng trị sơ đồ HTĐ 

 Kết hợp giữa việc sử dụng thuật toán Gauss và phép biến đổi ma 

trận, luận án đề xuất phương pháp GEMAT (Gaussian Elimination 

Method and Matrix Transform) như sau:  

- Bước 1: Xây dựng ma trận tổng dẫn Ybus 
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11 12 1F 1(F+1) 1N

21 22 2F 2(F+1) 2N

F1 F2 FF F(F+1) FN

(F+1)1 (F+1)2 (F+1)F (F+1)(F+1)   ... (F+1)N

N1 N2 NF N(F+1)   ... NN

Y Y ... Y Y   ... Y

Y Y ... Y Y   ... Y

... ... ... ... ... ...

Y Y ... Y Y    ... YY =

Y Y ... Y Y Y

... ... ... ... ... ...

Y Y ... Y Y Y











 
 
 
 
 
 
 



 (2.8) 

- Bước 2: Xác định nút phụ tải cần khảo sát có số nút là j (tùy chọn), 

trong ma trận tổng dẫn (2.8), thực hiện chuyển đổi các số hạng của 

hàng thứ j cho các số hạng của hàng thứ (F+1), đồng thời chuyển đổi 

các số hạng của cột thứ j cho các số hạng của cột thứ (F+1). 

- Bước 3: Sử dụng thuật toán GEMAT để biến đổi thu hẹp ma trận 

tổng dẫn Y từ (NxN) số hạng xuống còn ((F+1)x(F+1)) số hạng theo 

biểu thức (2.11) [20], [43], [47]. 

 

(k) (k)

ik kj(k-1) (k)

ij ij (k)

kk

Y Y
Y = Y -

Y
 (2.11) 

 Thực hiện biến đổi liên tục với k thay đổi từ N đến (F+2) sẽ thu hẹp 

ma trận tổng dẫn (2.8) thành ma trận đẳng trị (2.12). 

 

11 12 1F 1(F+1)

21 22 2F 2(F+1)

F1 F2 FF F(F+1)

(F+1)1 (F+1)2 (F+1)F (F+1)(F+1)

Y Y ... Y Y

Y Y ... Y Y

... ... ... ... ...Y =

Y Y ... Y Y

Y Y ... Y Y

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2.12) 

- Bước 4: Tính toán các 

giá trị tổng dẫn của sơ đồ 

đẳng trị. Các số hạng Y1(F+1), 

Y2(F+1) …YF(F+1) của ma trận 

tổng dẫn đẳng trị (2.12) 

chính là các tổng dẫn đẳng trị 

Y1j, Y2j …YFj từ các nút 

nguồn đến nút phụ tải j. Trên 

cơ sở các giá trị tổng dẫn 

riêng Yii có thể xác định các giá trị Yi0 trên sơ đồ đẳng trị như sau: 

 
F+1 F+1

ii ij i0 ii ij ii i0

j=0 j=1 ii i0
j¹i j¹i

1 1
Y = Y Y = Y - Y Z = ;Z =

Y Y
             (2.13) 

 ' ' '

j0 j0 L j0 j0 j0 L j0 '

j0 j0

1 1
Y = Y + Y Z = ;Y = Y - Y Z =

Y Y
               (2.14)  

E1

E2

Ei

2

i

Uj

Y1j

Y2j

Yij

Y10Y20

Yi0

Y
 
j0

EF

YFk

YF0
F

YL

 
Hình 2.3. Kết quả tính toán đẳng trị sơ 

đồ HTĐ dùng phương pháp GEMAT 



7 

 

 Như vậy từ các kết quả tính toán ở trên cho thấy hoàn toàn có thể 

đẳng trị một sơ đồ HTĐ N nút có cấu trúc bất kỳ về dạng đơn giản chỉ 

gồm F nguồn liên kết với nút phụ tải j cần khảo sát như hình 2.3.  
2.3. Chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ sử dụng phương pháp 

GEMAT 

2.3.1. Xây dựng lưu đồ thuật toán chương trình 

 Lưu đồ thuật toán tính toán đẳng trị sơ đồ HTĐ N nút có cấu trúc 

bất kỳ như hình 2.4 

 
Hình 2.4. Lưu đồ thuật toán đẳng trị sơ đồ thay thế HTĐ dùng phương pháp 

GEMAT 

2.3.2. Chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ HTĐ 

 Chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ dùng phương pháp GEMAT 

được xây dựng có giao diện như trên hình 2.5.  

 
Hình 2.9. Giao diện database (a) và sơ đồ nguyên lý của HTĐ (b) 

2.4. Xây dựng miền làm việc ổn định trong MPCS của HTĐ phức 

tạp 

 Xét HTĐ có (N+1) nút kể cả nút đất, các nút nguồn được đánh số 

từ 1 đến F, phụ tải được thay bằng các tổng dẫn cố định cho nên các 

(a) (b) 
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nút còn lại đều là nút trung gian. Sau khi dùng phương pháp GEMAT 

đẳng trị về dạng sơ đồ thay thế đơn giản như trong hình 2.11. 

 Phương trình cân bằng công suất phản kháng tại nút phụ tải j cần 

quan tâm được tính như sau: 

( )
2

2 2 F
1 j 2 21

L(j) L(j) j kj- j j2
k=21j 1j

2
2 2F F

k j 2 2k 1 k
kj- j j j2

k=2 k=2kj kj 1j kj

E U sinα
Q = - P + RU - P + U

Z Z

E U sinα cosα cosα
    + - P + U - + X + U

Z Z Z Z

 
 
 
 

   
   
   
   



 

(2.21) 

E11Z1j P1j-1 + jQ1j-1

Z10

P10 + jQ10

P1j-j + jQ1j-jZ2j

Z20

P20 + jQ20

Zij

Zi0

Pi0 + jQi0

ZFj

ZF0

PF0 + jQF0

Z0= R0+ jX0

P0 + jQ0

SL(j)= PL(j)+ jQL(j)

E22

Eii EFF

Uj

PFj-F + jQFj-FPFj-j+ jQFj-jPij-i + jQij-i Pij-j+ jQij-j

P2j-2 + jQ2j-2 P2j-j+ jQ2j-j

 
Hình 2.11. Sơ đồ đẳng trị hình tia của HTĐ có F nguồn cung cấp 

a. Bước 1: Giả thiết tất cả các nguồn đều đủ công suất phản kháng đáp 

ứng yêu cầu của hệ thống. Nghĩa là: 

 k min kj kMa x_kQ Q Q   với 2,k n =  (2.22) 

 Từ điều kiện ràng buộc (2.22) sẽ xây dựng được quan hệ giữa công 

suất phản kháng giữa các nguồn cấp tới và điện áp tại nút phụ tải j xác 

định theo (2.34)  

 ( ) ( ) ( )
F

a a a

j 1 j k j r j

k=2

f U = f U + f U - 2A U = 0  (2.34) 

 Giải (2.34) theo các điều kiện ràng buộc chúng ta sẽ được đường 

GHÔĐ trong MPCS PQ.  

b. Bước 2: Giả thiết có s nguồn nằm trong giới hạn điều chỉnh, (F - s) 

nguồn hết khả năng điều chỉnh. Nghĩa là: 

 kjmin kj k kjMaxQ Q Q−   với k (2 s) =  ;  

 ij-k ijminQ Q  hoặc ij-k ijMaxQ Q  với i (s 1 F) = +   (2.36) 

 Từ điều kiện ràng buộc (2.36) sẽ xây dựng được quan hệ giữa công 

suất phản kháng giữa các nguồn cấp tới và điện áp tại nút phụ tải j xác 



9 

 

định theo (2.44)   

 ( ) ( ) ( )
s

b b b

j 1 j k j r j

k=2

f U = f U + f U - 2B U = 0  (2.44) 

 Tương tự, giải (2.44) theo các điều kiện ràng buộc chúng ta sẽ vẽ 

được đường GHÔĐ trong MPCS PQ. 

 Như vậy, đối với HTĐ phức tạp có F nguồn cung cấp tuỳ theo 

trường hợp sử dụng các biểu thức (2.34) hoặc (2.44) có thể tính toán 

được toạ độ các điểm giới hạn, từ đó vẽ được toàn bộ đường đặc tính 

giới hạn xác định miền làm việc cho phép theo điều kiện GHÔĐ điện 

áp cho nút phụ tải của HTĐ trong không gian công suất. 
2.5. Xây dựng chương trình miền làm việc cho phép theo điều kiện 

GHÔĐ trong MPCS 

2.5.1. Xây dựng lưu đồ thuật toán chương trình miền làm việc cho 

phép theo điều kiện GHÔĐ trong MPCS 

 Lưu đồ thuật toán chương trình xác định miền làm việc cho phép 

theo điều kiện GHÔĐ trong MPCS như hình 2.12. 
Bắt đầu

Nhập dữ liệu

hệ thống điện

Tí nh  toán  đẳng  t r ị  sơ đồ  

dùng  thuật  toán  GEMAT

Đặt  các  g iá  t r ị  ban  đầu :

DP ; P i  =  0 ;  i= 1

Tí nh  toán  cá c đ iểm  nằm  t r ên  đườ ng  

g iới  hạn  P Q:  M i(Qi , P i )  á p  dụng  công  

thứ c từ ( 2 .29)  đến  (2 . 60)

Qi    

V ẽ đườ ng  đặ c t ính  g iớ i  hạn  ổn  đ ịnh  

t r ong  m ặt  phẳng  P Q

Lưu lại kết 

quả tính toán

Pi = Pi + 1;

i = i + 1

Kết thúc

Đ

S

 
Hình 2.12. Thuật toán tính toán và xây dựng miền làm việc nguy hiểm 

2.5.2. Xây dựng chương trình miền làm việc cho phép theo điều kiện 

GHÔĐ trong MPCS 

 Giao diện chính của chương trình như trên hình 2.13. Chương trình 

cho phép tính toán cho HTĐ lên đến hàng nghìn nút có cấu trúc bất kỳ. 

Thời gian tính toán nhanh, giao diện thân thiện dễ sử dụng. 

 Chương trình cho phép xây dựng miền làm việc cho phép theo điều 

kiện GHÔĐ trong MPCS tại các nút phụ tải trong sơ đồ HTĐ có cấu 

trúc bất kỳ. Ví dụ xét ổn định tại nút phụ tải 25 trong sơ đồ IEEE 39 
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nút bằng cách kích chuột phải vào thanh cái 25 trong sơ đồ giao diện 

rồi chọn “Chế độ vận hành” như trong hình 2.13. 

 
Hình 2.13. Giao diện chương trình (a) và đường cong GHÔĐ tĩnh (b) cho 

sơ đồ IEEE 39 nút 

 Chương trình sẽ tính toán và cho kết quả miền làm việc giới hạn 

trong MPCS như hình 2.14. 

 
Hình 2.14. Kết quả tính toán tại nút 25 sơ đồ IEEE 39 nút khi phụ tải làm 

việc trong vùng ổn định (a) và cách xác định hệ số dự trữ ổn định tĩnh (b) 

 Từ kết quả trên hình 2.14 cho thấy của phụ tải nút 25 đang làm việc 

trong vùng ổn định nên xác suất mất ổn định là 0%. Điều này có thể 

kết luận với công suất hiện tại đang vận hành thì nút 25 hoàn toàn làm 

việc ổn định. Khi đó hệ số dự trữ ổn định tĩnh là 77.5%. 

- Ý nghĩa và cách xác định hệ số dự trữ ổn định tĩnh: Xét ở một 

chế độ xác lập, điểm làm việc của phụ tải nút k =25 trong MPCS là 

hoàn toàn xác định với tọa độ Mk(Pk, Qk) như hình 2.14b. Vẽ đường 

thẳng kOM  sẽ cắt đặc tính giới hạn tại điểm Mc (nằm trên đường biên 

giới ổn định), công suất ứng với điểm Mc chính là công suất giới hạn 

(Sgh) ổn định của công suất phụ tải nút k với giả thiết hệ số cosk của 

phụ tải nút k không đổi. Hệ số dự trữ ổn định tĩnh được tính theo biểu 

thức (2.45): 
 

2 2 2 2

gh pt k c c k k

dt 2 2
gh c c

S S P Q P Q
K % 100 [%

S P Q

_
] = 100  

− + − +
=

+

 (2.45) 

 Ví dụ đối với nút phụ tải 25 hình 2.14b ở trên, tọa độ điểm làm việc 

M25(380, 230), tọa độ điểm điểm cắt nằm trên đường biên giới ổn định 
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được chương trình tính toán Mc(1725, 975) (phương pháp xác định tọa 

độ điểm cắt này sẽ được trình bày ở mục 3.3.2). Khi đó hệ số dự trữ 

ổn định tĩnh sẽ là:  

 
2 2 2 2

dt 2 2

1725 975 380 230
K % 100 77.5 [%

1725 975

+ − +
=

+
 =  ]  

 Như vậy dựa vào hệ số dự trữ ổn định tĩnh, người vận hành có thể 

đánh giá được mức độ ổn định tại thời điểm đang xét của phụ tải k đó 

là bao nhiêu và từ đó sẽ có các quyết định điều chỉnh hợp lý đảm bảo 

hệ thống điện luôn làm việc an toàn, tin cậy. 

2.5.3. Đánh giá độ tin cậy của chương trình 

a. So sánh với phần mềm PowerWorld và Conus 

 Luận án sử dụng sơ đồ chuẩn IEEE 9 nút để làm cơ sơ tính toán, 

đánh giá và kiểm chứng kết quả với tính năng của phần mềm Conus7.0 

hiện đang được sử dụng tại Bộ môn HTĐ - Viện Điện, trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội [50] và đường cong QV trong PowerWorld [51].  

 
Hình 2.16. Giao diện chương trình tính toán cho sơ đồ IEEE 9 nút 

 Với ba trường hợp đề xuất tính toán tương ứng với 8 kịch bản, kết 

quả của ba chương trình được thể hiện như trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3: Bảng kết quả tính toán phân tích các kịch bản vận hành 
Nội dung KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 

P5 [MW] 125 245 245 200 225 225 225 225 

Q5 [Mvar] 50 205 215 205 229 210 210 210 

P6 [MW] 90 90 90 125 125 125 125 125 

Q6 [Mvar] 30 30 30 60 60 60 60 60 

P8 [MW] 100 100 100 125 125 125 125 125 

Q8 [Mvar] 35 35 35 60 60 60 60 60 

Cắt ĐZ không không không Không không DZ 78 DZ 89 DZ 46 

Chương 

trình đề xuất 

Ổn định 

(62.9%) 

Ổn định 

(1.81%) 

Mất ổn 

định 

Ổn định 

(10.9%) 

Biên giới 

ổn định 

Mất ổn 

định 

Mất ổn 

định 

Mất ổn 

định 

Conus Ổn định Ổn định 
Mất ổn 

định 
Ổn định 

Mất ổn 

định 

Mất ổn 

định 

Mất ổn 

định 

Mất ổn 

định 

PowerWorld Ổn định Ổn định 
Biên giới 

ổn định 
Ổn định 

Biên giới 

ổn định 

Mất ổn 

định 

Mất ổn 

định 

Mất ổn 

định 
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 Từ các kết quả so sánh trong bảng 2.3 ở trên cho thấy chương trình 

đề xuất có các kết quả tính toán khá hợp lý, tin cậy và có thể áp dụng 

được. Kết quả của chương trình đề xuất cũng đã định lượng được mức 

độ nguy hiểm có thể xảy ra mất ổn định, và quan trọng cho phép cán 

bộ xây dựng kịch bản vận hành cũng như cán bộ điều độ đưa ra được 

giải pháp điều chỉnh kịp thời, hợp lý để kéo hệ thống về điểm làm việc 

ổn định an toàn khi độ dự trữ ổn định của hệ thống có xu hướng giảm 

thấp. Đây là điều mà các phần mềm khác chưa thể hiện trực quan được. 

b. Xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định tĩnh HTĐ trong 

MPCS theo thông tin đo lường 

 
Hình 2.26. Bảng hiển thị và hai khối chứa các thiết bị mô phỏng 

2.6. Kết luận chương 

 Bằng cách sử dụng thuật toán loại trừ Gauss kết hợp với phép biến 

đổi ma trận, luận án đã đề xuất phương pháp GEMAT để tính toán 

đẳng trị sơ đồ HTĐ. Trên cơ sở phương pháp đề xuất đã xây dựng lưu 

đồ thuật toán và chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ HTĐ có cấu trúc 

bất kỳ. Chương trình GEMAT có các chức năng chính sau: 

- Nhập số liệu HTĐ: Cho phép nhập các thông số HTĐ vào các 

bảng số liệu và lưu vào file số liệu, 

- Xử lý số liệu: Mở các file số liệu có sẳn, chỉnh sửa và lưu 

- Thư viện các phần tử HTĐ: Cho phép cập nhật sẳn các thông số 

của các phần tử HTĐ như: Máy phát điện, máy biến áp, đường dây,... 

- Hiển thị sơ đồ: Cho phép thiết lập sơ đồ HTĐ trên màn hình và 

lưu cùng với file số liệu. Trên sơ đồ hiển thị đầy đủ các phần tử của 

HTĐ và công suất tại các nút phụ tải, đồng thời cho phép điều chỉnh 

trực tiếp công suất các nút phụ tải trên màn hình, 

- Tính toán đẳng trị sơ đồ HTĐ: Cho phép tính toán đẳng trị sơ đồ 

HTĐ về nút phụ tải bất kỳ cần khảo sát.  
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 Sử dụng thuật toán GEMAT và phương pháp đánh giá ổn định điện 

áp nút phụ tải theo tiêu chuẩn thực dụng của Markovit, đã tính toán 

xây dựng lưu đồ thuật toán và chương trình tính toán xác định miền 

làm việc cho phép theo điều kiện GHÔĐ điện áp trong MPCS 

(MLVOĐ). Chương trình cho phép tính toán cho các HTĐ phức tạp 

lên đến hàng ngàn nút, chương trình MLVOĐ được áp dụng tính toán 

cho HTĐ IEEE 39 nút để giới thiêu các tính năng cả chương trình như: 

Nhập số liệu HTĐ; xử lý số liệu; hiển thị sơ đồ; tính toán xác định 

miền làm việc cho phép. Qua tính toán đối chiếu với chương trình 

CONUS cho thấy kết quả tính toán của chương trình đảm bảo độ chính 

xác cần thiết. 

 Nhờ tốc độ tính toán của chương trình MLVOĐ nhanh cho nên có 

thể sử dụng miền làm việc cho phép trong MPCS để giám sát ổn định 

HTĐ trong thời gian thực. Cài đặt chương trình cho máy tính có kết 

nối với các thiết bị ngoại vi để thu nhận thông tin về thông số vận hành 

của của HTĐ thực tế cung cấp cho chương trình, kết quả tính toán 

“miền làm việc cho phép” được hiển thị lên màn hình. Theo chu kỳ 

cập nhật thông tin “miền làm việc cho phép” liên tục được hiển thị, căn 

cứ vào khoảng cách từ điểm làm việc của phụ tải đến đặc tính giới hạn 

cho phép đánh giá được mức độ ổn định của HTĐ. Để đánh giá khả 

năng áp dụng thực tế của chương trình MLVOĐ, đã xây dựng mô hình 

mô phỏng giám sát ổn định cho HTĐ IEEE 9 nút. Kết quả cho thấy 

chương trình tính toán hoàn toàn có thể thực hiện tính toán theo các 

thông số vận hành được cập nhật từ bàn mô phỏng, “miền làm việc cho 

phép” thay đổi khi có sự thay đổi thông số từ bàn mô phỏng. 

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH 

CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN THEO CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH 

3.1. Mở đầu 

3.2. Tính chất ngẫu nhiên của các thông số vận hành và cấu trúc 

HTĐ 

3.2.1. Hàm phân phối nhị thức (Binomial Distribution) 

3.2.2. Hàm phân phối Poisson (Poisson Distribution) 

3.2.3. Hàm phân phối chuẩn (Normal Distribution) 

3.2.4. Hàm Weibull 

3.3. Phương pháp xây dựng miền làm việc cho phép trong MPCS 

theo các thông tin bất định của HTĐ 
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3.3.1. Thuật toán xây dựng miền làm việc cho phép trong MPCS theo 

các thông tin bất định của HTĐ 

- Bước 1: Nhập dữ liệu hệ thống, bao gồm các dữ liệu về HTĐ cần tính 

toán như sơ đồ nguyên lý, các thông số phần tử (MFĐ, ĐZ, MBA, thiết 

bị bù, vv), các số liệu vận hành của hệ thống (số liệu phụ tải, nguồn 

phát, vv) và bộ số liệu ngẫu nhiên. 
- Bước 2: Sử dụng mô-đun tính toán đẳng trị sơ đồ đã được xây dựng 

trong chương 2 để đẳng trị về vị trí nút phụ tải cần khảo sát. 

- Bước 3: Đọc bộ số liệu ngẫu nhiên gồm N1 mẫu có trong bảng thông 

số ngẫu nhiên của phụ tải. Bộ số liệu này làm cơ sở để tính toán xây 

dựng miền nguy hiểm trong MPCS. 

- Bước 4: Đặt các giá trị khởi tạo ban đầu và sử dụng các công thức từ 

(2.29) đến (2.60) để tính toán xác định các điểm nằm trên đường biên 

giới ổn định tương ứng với các số liệu ngẫu nhiên đã đọc. Quá trình 

này sẽ được lặp lại N1 vòng ứng với N1 bộ giá trị ngẫu nhiên đã xây 

dựng. Sau khi tính toán các giá trị Mi(Qi, Pi) sẽ được vẽ trên MPCS 

như Hình 3.3. 

- Bước 5: Tính toán xác suất mất ổn định và hiển thị các cảnh báo. 
Bắt đầu

k = N1

Lưu kết quả

Kết thúc

Nhập dữ liệ HTĐ (thông số hệ 

thống, thông số vận hành, số lượng 

mẫu ngẫu nhiên N1)

T ín h t oá n đẳ ng tr ị sơ đồ 

dù ng th uậ t to án  GE MAT

Đọc  c á c số l i ệu  ng ẫu  nh iê n 

(N 1 ) tr ong  bả ng  t hôn g số  

ng ẫu  nh iê n củ a phụ  t ải

k = 1

T ín h t oá n cá c  đi ể m nằ m tr ên  

đườ ng  gi ớ i hạ n PQ:  

Mi (Qi ,P i ) á p dụn g c ôn g t hứ c  

t ừ  (2 .29 )¸ ( 2.6 0)

k = k+1

T ín h t oá n xá c suấ t mấ t  ổn  

đị nh  và  h iể n th ị

True

False

 
Hình 3.4. Lưu đồ thuật toán xây dựng miền làm việc ổn định của công suất 

phụ tải trong MPCS khi xét đến yếu tố bất định 

3.3.2. Phương pháp xác định số điểm cắt đường đặc tính giới hạn 



15 

 

 Áp dụng tiêu chuẩn Markovits sẽ xác định tập hợp n điểm GHÔĐ 

Mgh(Qgh, Pgh), sau đó nối các điểm 

giới hạn này với nhau chúng ta sẽ xây 

dựng được đường biên giới ổn định 

trong MPCS (MPCS) như hình 2.1b 

và tọa độ n điểm giới hạn được lưu 

trữ trong file kết quả (lưu đồ hình 

3.4). Dựa vào các điểm giới hạn này 

để xác định tọa độ điểm cắt Mc (hình 

3.5) như sau:  
- Bước 1: Ứng với một chế độ 

làm việc, công suất phụ tải được xác 

định tại điểm M1(Q1, P1) trong MPCS (hình 3.5), dựng đường thẳng d2 

ngang qua gốc tọa độ O(0, 0) và điểm M1(Q1, P1). 

- Bước 2: Dựng đường thẳng d1 ngang qua Mi và Mi+1, trong đó Mi 

là tọa độ của các điểm giới hạn Mgh(Qgh, Pgh) được lưu trữ trong file 

kết quả, cho i thay đổi từ (1n) sẽ xác định được các cặp (Mi và Mi+1) 

và (n-1) đường thẳng d1 tương ứng. 

- Bước 3: Từ đặc tính đường d1 và d2 cho phép xác định được tọa 

độ điểm Mc(Qc, Pc) thỏa mãn điều kiện sau:  

   

i c i 1

i 1 c i

P P P

Q Q Q

+

+

 


   
- Bước 4: Kiểm tra xem điểm làm việc của phụ tải có nằm trong 

vùng nguy hiểm hay không? Vì điểm làm việc của phụ tải có thể là 

điểm M1 hoặc điểm M2 (hình 3.5). Tuy nhiên chỉ có những điểm nằm 

trong khoảng từ Mc đến M2 mới nằm trong vùng làm việc nguy hiểm 

cần xét đến, do đó chúng ta chỉ xét các điểm làm việc Mk(Qk, Pk) của 

phụ tải thỏa mãn điều điều kiện: Qk  Qc hoặc Pk  Pc. 

3.4. Xây dựng chương trình xác định vùng làm việc nguy hiểm 

trong MPCS cho HTĐ  

3.4.1. Xây dựng chương trình xác định vùng làm việc nguy hiểm 

3.4.2. Áp dụng tính toán cho sơ đồ IEEE 39 nút  

a. Thông số các phần tử của hệ thống  

b. Thông số vận hành của HTĐ 

c. Xây dựng bộ số liệu ngẫu nhiên của các phụ tải cho sơ đồ IEEE 39 

nút 

0

Q [Mvar]

P [MW]

Q1

P1

M1

Mi+1

Mi

Qi+1 Qi

Pi

Pi+1

Mc

Qc

Pc

M2

P2

Q2

d2

d1

 
Hình 3.5. Xác định tọa độ điểm 

cắt trong vùng nguy hiểm 
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d. Giao diện sơ đồ nguyên lý của HTĐ IEEE 39 nút 

 Giao diện sơ đồ nguyên lý của HTĐ IEEE 39 nút được xây dựng 

như Hình 3.12.    

 
Hình 3.12. Sơ đồ nguyên lý HTĐ IEEE 39 nút 

 Tất cả các tác vụ tính toán đẳng trị sơ đồ và xây dựng các đường 

đặc tính GHÔĐ được thực hiện trên cửa sổ giao diện này. Khi cần đánh 

giá chế độ làm việc theo điều kiện GHÔĐ tĩnh của nút phụ tải nào thì 

nhấn nút phải chuột vào vị trí nút đó.  

  
Hình 3.14. Mức độ ổn định của HTĐ theo vị trí điểm làm việc của công suất 

nút phụ tải 25 
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 Trong MPCS, nút phụ tải được chia làm 3 vùng: Vùng làm việc an 

toàn (vùng 1), HTĐ hoàn toàn làm việc ổn định (hình 3.14a); Vùng 

làm việc mất ổn định (vùng 3), khi công suất nút phụ tải làm việc trong 

vùng này (hình 3.14c) chắc chắn sẽ làm cho HTĐ mất ổn định tĩnh; 

Vùng làm việc nguy hiểm (vùng 2), khi công suất nút phụ tải làm việc 

trong vùng 2 (hình 3.14b) có thể làm cho HTĐ mất ổn định với một 

xác suất nhất định, trong trường hợp đang xét tại nút 25 chương trình 

hiển thị xác xuất gây mất ổn định HTĐ là 17.6% (hình 3.14b). 

 Trong trường hợp này, tùy vào mức độ ưu tiên đối với nút phụ tải 

đang xét, khi xác suất mất ổn định vượt quá trị số cho phép, người điều 

độ sẽ có phương án điều chỉnh công suất nút phụ tải để tăng GHÔĐ 

của hệ thống từ đó sẽ kéo điểm làm việc của nút phụ tải về vị trí ổn 

định an toàn. Khi cần thiết phải đưa ra quyết định điều chỉnh nhanh để 

tránh hệ thống bị mất ổn định, kết quả của chương trình sẽ cho biết 

chính xác công suất cần sa thải của nút phụ tải là bao nhiêu để hệ thống 

quay về trạng thái ổn định an toàn. Như vậy chương trình cho phép 

giám sát quá trình vận hành của công suất các nút phụ tải và điều khiển 

để nâng cao khả năng giữ ổn định cho HTĐ. 

3.5. Kết luận chương 

 Trong quá trình vận hành HTĐ, các thông số vận hành như công 

suất phát của nhà máy điện, công suất tiêu thụ của phụ tải thường thay 

đổi một cách ngẫu nhiên, các sự cố xảy ra dẫn đến ngừng làm việc của 

máy phát điện, máy biến áp và đường dây cũng là những yếu tố bất 

định. Kết quả là các thông số chế độ như điện áp nút, công suất và 

dòng điện truyền tải trên các đường dây cũng thay đổi một cách ngẫu 

nhiên. Qua đó cho thấy, thực tế vận hành các thông số của HTĐ thay 

đổi một cách ngẫu nhiên cho nên cần có các phương pháp phù hợp để 

giám sát và điều khiển kịp thời nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành cho 

hệ thống. 

 Bằng các thiết bị đo lường và hệ thống SCADA cho phép thu thập 

được bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông số HTĐ trong quá trình vận 

hành. Từ bộ số liệu thống kê cho phép tính toán để xác định các thông 

số và dạng hàm phân phối xác suất, đối với HTĐ thường có các dạng 

hàm phân phối sau: Phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phối 

chuẩn và hàm Weibull. Qua phân tích các phần mềm hỗ trợ phân tích 

và tạo bộ số liệu ngẫu nhiên, luận án đề xuất sử dụng phần mềm SPSS 

của hãng IBM để xây dựng bộ số liệu ngẫu nhiên cho công suất tại các 
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nút phụ tải. 

 Sử dụng thuật toán MLVOĐ và bộ số liệu ngẫu nhiên đầu vào được 

xác định từ các hàm ngẫu nhiên của công suất các nút phụ tải, đã xây 

dựng được chương trình xác định vùng làm việc nguy hiểm theo điều 

kiện GHÔĐ tĩnh trong MPCS. Chương trình có các tính năng sau: Cập 

nhật và xử lý số liệu; mô phỏng sơ đồ HTĐ; Tính toán xác định vùng 

làm việc nguy hiểm; Đánh giá mức độ nguy hiểm ứng với trạng thái 

vận hành của công suất nút phụ tải. 

 Chương trình được cài đặt cho máy tính có kết nối thiết bị ngoại vi 

để cung cấp thông số phụ tải cho phép giám sát được độ tin cậy vận 

hành của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định. Vùng làm việc nguy 

hiểm được xác định dựa trên cơ sở tập hợp của các đặc tính GHÔĐ 

(mục 2.4) tương ứng với các số liệu ngẫu nhiên của phụ tải trong sơ đồ 

HTĐ và được xây dựng hoàn toàn offline. Thời gian thực mà luận án 

đề cập đến ở đây là giám sát vị trí điểm làm việc của công suất nút phụ 

tải so với vùng làm việc nguy hiểm trong MPCS. Dựa vào vị trí điểm 

làm việc của công suất nút phụ tải và vùng làm việc nguy hiểm chương 

trình tính toán và hiển thị mức độ ổn định của HTĐ theo công suất nút 

phụ tải. Căn cứ vào mức độ ổn định để có giải pháp điều chỉnh nhằm 

nâng cao mức độ an toàn cho HTĐ. Như vậy việc hiển thị và giám sát 

điểm làm việc của nút phụ tải trên sơ đồ chủ yếu phụ thuộc vào tốc độ 

đường truyền và tính chính xác của hệ thống SCADA tại các trung tâm 

điều độ. Đối với phương pháp đề xuất, vùng làm việc nguy hiểm được 

xây dựng dựa trên bộ số liệu ngẫu nhiên của các thông số vận hành và 

cấu trúc lưới. Cho nên độ chính xác của kết quả tính toán phụ thuộc 

việc xây dựng bộ số liệu ngẫu nhiên, đây là vấn đề cần đặc biệt qua 

tâm khi xây dựng các chương trình ứng dụng cho các HTĐ thực tế. 

CHƯƠNG 4. ÁP DỤNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM 

SÁT ỔN ĐỊNH CHO HTĐ 500KV VIỆT NAM THEO CÁC YẾU 

TỐ BẤT ĐỊNH 

4.1. Hiện trạng và tổng thể quy hoạch HTĐ 500kV Việt Nam đến 

2025 

4.1.1. Hiện trạng vận hành HTĐ 500kV  

4.1.2. Quy hoạch HTĐ 500kV đến 2025 

4.2. Thông số vận hành các TBA 500kV Việt Nam 

4.2.1. Thực trạng Cung – Cầu điện năng 

4.2.2. Thu thập, xử lý số liệu và xác định qui luật ngẫu nhiên của 
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công suất các nút phụ tải 

 Trên cơ sở các số liệu thu thập đã thống kê, dùng phần mềm thống 

kê và phân tích số liệu SPSS của hãng IBM để kiểm tra, phân tích và 

xác định quy luật thay đổi các thông số P, Q tại các TBA 500kV Việt 

Nam năm 2016 cũng như các sai số của số liệu trong quá trình ghi số 

liệu báo cáo tại các TBA. Qua kết quả phân tích các số liệu phụ tải tại 

các TBA 500kV Việt Nam năm 2016 thể hiện ở phụ lục 3 cho thấy 

những đại lượng thống kê như: trung bình cộng (Mean), độ lệch chuẩn 

(Std.Deviation), phương sai (Variance), độ lệch chuẩn trung bình của 

mẫu (SE mean), hệ số đo độ nhọn (Kurtosis), hệ số bất đối xứng 

(Skewness) và biểu đồ histogram cũng như đường cong Q-Q normal 

đều thể hiện quy luật ngẫu nhiên của công suất các nút phụ tải tuân 

theo hàm phân bố chuẩn Normal Distribution. 

4.3. Xây dựng bộ số liệu ngẫu nhiên công suất P, Q cho các nút phụ 

tải tại các TBA 500kV 

4.4. Áp dụng để tính toán xác định vùng làm việc nguy hiểm của 

công suất phụ tải trong MPCS cho HTĐ 500kV Việt Nam 

4.4.1. Sơ đồ HTĐ 

4.4.2. Thông số các phần tử của hệ thống 

4.4.3. Chọn chế độ vận hành cơ bản 

4.4.4. Áp dụng để tính toán xác định vùng làm việc nguy hiểm của 

công suất phụ tải trong MPCS cho HTĐ 500kV Việt Nam 

 Giao diện sơ đồ nguyên lý của HTĐ 500kV Việt Nam giai đoạn 

2016-2025 như trong hình 4.10. Tính toán đẳng trị sơ đồ và xây dựng 

các đường đặc tính GHÔĐ được thực hiện trên cửa sổ giao diện này. 

 
Hình 4.10. Một phần giao diện sơ đồ nguyên lý HTĐ 500kV Việt Nam giai 

đoạn 2016-2025 
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4.5. Phân tích, đánh giá mức độ ổn định của HTĐ 500kV Việt Nam 

 Để có cơ sở phân tích các chế độ làm việc của hệ thống, trên cơ sở 

bộ số liệu ngẫu nhiên của các phụ tải đã được xây dựng ở trên, luận án 

đã tính toán xây dựng miền làm việc nguy hiểm trong MPCS theo 

GHÔĐ điện áp cho HTĐ 500kV Việt Nam giai đoạn đến 2025. Kết 

quả tính toán được trình bày chi tiết trong phần phụ lục 5 và tổng hợp 

kết quả tính toán, phân tích và đánh giá như Bảng 4.5.  

Bảng 4.5: Bảng tổng hợp kết quả tính toán các GHÔĐ tại các nút 

phụ tải của HTĐ 500kV Việt Nam giai đoạn đến 2025 

 
 Dựa vào bảng số liệu tổng hợp Bảng 4.5 và các kết quả trong phụ 

lục 5 sẽ là công cụ phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định điều 

chỉnh vận hành rất hữu ích cho người vận hành, ví dụ xét cho nút phụ 

tải TBA 500kV Đà Nẵng như sau: 

- Miền làm việc ổn định trong MPCS đã phân định được ranh giới 

3 vùng làm việc rõ ràng cho mỗi nút phụ tải tương ứng với vùng làm 

việc an toàn, vùng làm việc nguy hiểm và vùng mất ổn định. Vùng làm 

việc nguy hiểm sẽ được xác định từ giới hạn đường biên giới ổn định 

thấp nhất (Hình 4.11b) đến đường biên giới ổn định cao nhất (Hình 

4.11d).  
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- Khi công suất P, Q của nút phụ tải làm việc trong vùng an toàn 

thì xác suất mất ổn định bằng không (Hình 4.11a). Nếu điểm làm việc 

này di chuyển vào vùng nguy hiểm, tùy thuộc vào vị trí làm việc trong 

vùng nguy hiểm mà nó sẽ có xác suất nguy hiểm khác nhau 0% < P < 

100% như hình 4.11c, d. Khi đó tùy vào tính chất quan trọng của nút 

phụ tải mà người vận hành sẽ có những điều chỉnh phù hợp để đưa 

điểm làm việc về lại vùng an toàn trước khi HTĐ bị mất ổn định (Hình 

4.11e). 

 
Hình 4.11. Miền làm việc ổn định xét cho nút phụ tải TBA 500kV Đà Nẵng 

- Miền làm việc nguy hiểm được xây dựng dựa trên các số liệu ngẫu 

nhiên của phụ tải tại các nút trong sơ đồ HTĐ và được xây dựng hoàn 

toàn offline, tính thời gian thực ở đây là giám sát điểm làm việc của 

nút phụ tải đang xét. Dựa vào vị trí điểm làm việc của công suất nút 

phụ tải và vùng làm việc nguy hiểm chương trình tính toán và hiển thị 

mức độ ổn định của HTĐ theo công suất nút phụ tải. Việc tính toán 

xác định và hiển thị mức độ ổn định của HTĐ được chương trình thực 

(a) (b) 

(d) (c) 

(e) 
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hiện rất nhanh (gần như tức thời) do đó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu 

giám sát trong thời gian thực. 

- Bên cạnh đó, dựa vào giới hạn của vùng làm việc nguy hiểm có 

thể tính toán quy đổi về giới hạn vận hành ổn định theo công suất của 

máy biến áp tại nút phụ tải đó như trong Bảng 4.5. 

- Theo đó, vùng làm việc nguy hiểm sẽ bắt đầu từ giá trị công suất 

toàn phần nguy hiểm min của nút phụ tải (ứng với đường giới hạn thấp 

nhất trong vùng nguy hiểm) S*Lmin [MVA] tương ứng với mức độ 

mang tải nguy hiểm min là K*Lmin [%] cho đến giá trị công suất nguy 

hiểm lớn nhất của phụ tải S*Lmax [MVA] ứng với mức độ mang tải 

nguy hiểm lớn nhất của máy biến áp K*Lmax [%]. Trong đó: 

 
Lmin Lmin Lmin

Lm Lm Lm
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2 2

2 2
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 (4.1) 

 Như vậy, ngoài việc giám sát điểm làm việc của nút phụ tải trong 

thời gian thực thì thông qua miền làm việc nguy hiểm có thể xác định 

được vùng mang tải nguy hiểm của máy biến áp tại các nút phụ tải. Ví 

dụ nút phụ tải 500kV Đà Nẵng, khi máy biến áp mang tải khoảng 76% 

(K*Lmin = 0.76) công suất định mức thì điểm làm việc bắt đầu rơi vào 

vùng nguy hiểm và nếu công suất mang tải của máy biến áp lớn hơn 

92% (K*Lmax > 0.92) thì hệ thống sẽ bị mất ổn định (Bảng 4.5). 

4.6. Kết luận chương 

 Kết quả nghiên cứu ở chương 3 được áp dụng để xây dựng chương 

trình GSÔĐ cho Hệ thống điện 500kV Việt Nam giai đoạn đến năm 

2025 có xét đến các yếu tố bất định.  

 Qua phân tích các số liệu quá khứ thu thập được của công suất phụ 

tải tại các TBA 500kV, đã tìm ra được quy luật phân bố ngẫu nhiên 

đặc trưng của phụ tải theo phân bố chuẩn (Normal Distribution). Trên 

cơ sở đó, sử dụng phần mềm thống kê SPSS để tính toán, phân tích và 

xây dựng được bộ số liệu ngẫu nhiên của công suất các nút phụ tải. 

 Cập nhật bộ số liệu ngẫu nhiên cho chương trình GSÔĐ cho phép 

tính toán xác định vùng làm việc nguy hiểm của công suất các nút phụ 
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tải trên thanh cái 220kV tại các TBA 500kV. Chương trình GSÔĐ có 

thể nhận thông số công suất phụ tải từ các thiết bị ngoại vi hoặc cập 

nhật trực tiếp từ bàn phím máy tính. Sử dụng tính năng cập nhật số liệu 

từ bàn phím để khảo sát một số chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam, 

kết quả như sau: 

- Hầu hết các chế độ làm việc bình thường của HTĐ, điểm làm việc 

của công suất tại tất cả các nút phụ tải đều nằm trong vùng an toàn. 

Điều đó cho thấy qui hoạch phát triển HTĐVN đến năm 2025 đảm bảo 

độ tin cậy vận hành xét về mặt ổn định điện áp nút phụ tải. 

- Trong trường hợp giả định công suất phụ tải tăng cao gần với giới 

hạn công suất định mức TBA hoặc trào lưu công suất trên các đường 

dây truyền tải lớn, khi đó có một số nút điểm làm việc nằm trong vùng 

nguy hiểm như: Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Dốc Sỏi, Phố Nối, vv (Bảng 4.5). 

- Với kết quả đạt được của đề tài luận án, cộng với các cơ sở dữ 

liệu thu thập được từ các hệ thống SCADA, hoàn toàn có thể xây dựng 

được các chương trình giám sát ổn định trong thời gian thực cho các 

HTĐ thực tế có xét đến các yếu tố bất định. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Đã đề xuất phương pháp tính toán đẳng trị sơ đồ GEMAT: có thể 

đẳng trị sơ đồ HTĐ bất kỳ về dạng sơ đồ thay thế đơn giản. Kết quả 

tính toán của phương pháp đề xuất GEMAT có thể dùng để áp dụng 

cho bài toán ngắn mạch, giải tích mạng điện và tính toán ổn định.  

- Đã xây dựng chương trình tính toán xác định miền làm việc cho 

phép theo điều kiện GHÔĐ tĩnh trong MPCS: Chương trình cho phép 

tính toán cho các HTĐ phức tạp lên đến hàng ngàn nút và đã được áp 

dụng tính toán cho HTĐ IEEE 39 nút. Qua tính toán đối chiếu với 

chương trình Conus và PowerWorld cho thấy kết quả tính toán của 

chương trình đảm bảo độ chính xác cần thiết và tốc độ tính toán nhanh, 

đồng thời có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi để trao đổi và nhận dữ 

liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu bên ngoài. 

- Đã đề xuất áp dụng một số hàm xác suất thống kê đặc trưng để 

khảo sát, phân tích và tạo ra bộ số liệu ngẫu nhiên phù hợp với sự thay 

đổi của các thông số vận hành của HTĐ như phụ tải, xác suất sự cố 
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của các phần tử, yếu tố bất định về nguồn: Từ các tính chất của các 

hàm xác suất thống kê như: Phân phối nhị thức, phân phối Poisson, 

phân phối chuẩn và hàm Weibull, và qua phân tích các phần mềm hỗ 

trợ phân tích và tạo bộ số liệu ngẫu nhiên, luận án đề xuất sử dụng 

phần mềm SPSS của hãng IBM để xây dựng bộ số liệu ngẫu nhiên cho 

công suất tại các nút phụ tải. 

- Đã xây dựng chương trình tính toán xác định vùng làm việc nguy 

hiểm theo điều kiện GHÔĐ điện áp trong MPCS nút phụ tải: Chương 

trình có thể cập nhật và xử lý số liệu; mô phỏng sơ đồ HTĐ; tính toán 

xác định vùng làm việc nguy hiểm; đánh giá mức độ nguy hiểm ứng 

với trạng thái vận hành của công suất nút phụ tải. Ứng với một chế độ 

vận hành, căn cứ vào vị trí điểm làm việc của công suất nút phụ tải 

nằm trong, trên hay ngoài vùng nguy hiểm, chương trình sẽ tính toán 

và hiển thị mức độ an toàn của HTĐ trong thời gian thực. 

- Đã ứng dụng chương trình tính toán xác định miền làm việc cho 

phép theo điều kiện GHÔĐ điện áp trong MPCS để áp dụng cho HTĐ 

Việt Nam 500kV giai đoạn đến 2025 có xét đến các yếu tố bất định của 

phụ tải.  

 Như vậy với kết quả đạt được của luận án, cộng với hệ thống các 

thông tin và các cơ sở dữ liệu thu thập được từ hệ thống SCADA hiện 

có tại các trung tâm điều độ, hoàn toàn có thể áp dụng được các chương 

trình giám sát ổn định cho các HTĐ thực tế có xét đến các yếu tố bất 

định. 

2. Kiến nghị 

- Nghiên cứu kết nối chương trình với hệ thống SCADA để lấy các 

dữ liệu để thực hiện giám sát thời gian thực. 

- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình FACTS để áp dụng xây dựng 

thêm các công cụ bổ sung cho chương trình. 

- Nghiên cứu thêm một số công cụ nâng cao của phần mềm IBM 

SPSS để xây dựng bộ số liệu về xác suất sự cố của các phần tử HTĐ 

trong trường hợp các bộ số liệu thống kê không đầy đủ. 

- Tối ưu hóa phần lập trình Database để tăng tốc độ xử lý của máy 

tính nhằm tăng tốc độ tính toán nhanh hơn nữa và xử lý các lỗi kết nối 

có thể xảy ra khi kết nối dữ liệu với hệ thống SCADA.
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Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Số 3(124).2018, Trang 38-

42. 

 


