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Tóm tắt: 
 

Lưới điện phân phối cấu trúc mạch vòng kín – vận hành hở ngày càng được phát triển nhằm nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải. Để tính toán độ tin cậy của lưới phân phối mạch 
vòng, bài báo đề xuất sử dụng phương pháp trạng thái kết hợp với phân tích ảnh hưởng hỏng hóc 
của các phần tử đến phụ tải. Mỗi trạng thái của phần tử sẽ tương ứng với một trạng thái cấp điện 
của phụ tải (có điện hoặc mất điện), và việc phân loại các trạng thái này được thực hiện thông qua 
phân tích các đường nối từ nguồn đến phụ tải. Bằng cách hợp nhất các trạng thái sẽ tính được các 
thông số trạng thái cung cấp điện của các phụ tải. Từ đó tính được các chỉ tiêu độ tin cậy lưới phân 
phối theo tiêu chuẩn IEEE-1366. Trên cơ sở thuật toán đề xuất, bài báo trình bày kết quả tính toán 
minh họa cho một sơ đồ lưới phân phối mạch vòng 15 phụ tải, 2 nguồn cung cấp bằng chương 
trình tính toán Matlab.  
    

          Từ khóa: Độ tin cậy; Lưới điện phân phối mạch vòng; Thao tác đổi nối; Phương pháp trạng 
thái; Phân tích ảnh hưởng hỏng hóc.  
 

 
Abstract:  
 

The open-loop power distribution networks have been increasingly developing to improve the 
reliability of power supply to the load. This research proposes a new scheme to calculate the 
reliability of the loop distribution networks. The proposed scheme is developed by combining 
the use of the state method and the analysis of the components’ failure effect on the loads. 
Each state of a component corresponds to a supply state of the loads (live or outage) and the 
classification of these states will be carried out by analyzing the path from the source to the 
load. By combining the states, the supply state parameters of the loads are calculated. From 
this, the distribution network’s reliability indices are calculated according to the IEEE-1366 
standard. With the proposed algorithm, the author has developed a Matlab-based program to 
calculate the reliability indices of a sample open-loop distribution network consisting of 15 
loads, 2 sources. Calculation results are also presented in this article.   
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