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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội nói chung và khoa học công nghệ 

nói riêng thì nhu cầu năng lượng cũng ngày một gia tăng trong đó năng lượng điện 

đóng vai trò rất quan trọng. Ngày nay, các nguồn năng lượng mới như gió, mặt 

trời… ngày càng được chú trọng phát triển vì những lợi ích thiết thực mang lại từ 

các nguồn này đặc biệt là yếu tố môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích 

mang lại, các nguồn năng lượng này chứa đựng nhiều yếu tố bất định (uncertainty) 

do bản chất ngẫu nhiên của nó cộng với những yếu tố bất định vốn có tồn tại trong 

HTĐ (như sự cố ngẫu nhiên của các phần tử trong hệ thống, sự biến đổi của phụ 

tải…) gây ra nhiều khó khăn cho việc phân tích, tính toán HTĐ. Do đó, đối với các 

HTĐ ngày nay, việc đề xuất một giải pháp phân tích, tính toán phù hợp có xét đến 

các yếu tố bất định là rất cần thiết. 

Để đảm bảo cho HTĐ vận hành an toàn, trong quá trình vận hành cần phải 

tính toán kiểm tra thông số chế độ của hệ thống so với các giá trị cho phép tương 

ứng với các trạng thái vận hành khác nhau, qua đó đánh giá mức độ an toàn của hệ 

thống và tìm giải pháp nâng cao khả năng vận hành an toàn cho HTĐ. Để tính toán 

xác định các thông số chế độ (điện áp nút, dòng điện và công suất truyền tải trên 

đường dây, góc pha…) của HTĐ thường sử dụng bài toán giải tích mạng điện dựa 

trên thuật toán Newton-Raphson hoặc Gauss-Seidel, trên cơ sở đó đã có nhiều phần 

mềm tính toán được xây dựng như: PSS®SINCAL, PSS/E, PSS/ADEPT, 

PowerWorld, Conus, ETAP, DIgSILENT PowerFactory… và các phần mềm này 

đang được sử dụng rộng  rãi trong tính toán thiết kế và quản lý vận hành HTĐ. Đối 

với các phần mềm tính toán phân tích chế độ làm việc của HTĐ, với một bộ dữ liệu 

đầu vào gồm các thông số vận hành (công suất phụ tải, công suất phát của máy 

phát...), thông số hệ thống (tổng trở đường dây, tổng trở máy biến áp…) và cấu trúc 

lưới (trạng thái làm việc của các thiết bị và các đường dây liên kết…) là những giá 

trị cố định thì kết quả tính toán là bộ thông số chế độ (điện áp nút, dòng điện và 
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công suất truyền tải trên đường dây, góc pha…) của HTĐ cũng có các giá trị cố 

định. Để tính toán đánh giá mức độ an toàn và tìm giải pháp nâng cao độ tin cậy vận 

hành cho HTĐ, các phương pháp hiện nay thường chọn bộ dữ liệu đầu vào ứng với 

chế độ nặng nề nhất (sự cố đường dây, MBA, MF, phụ tải cực đại….) nên thông số 

chế độ là các giá trị nguy hiểm. Thực tế vận hành HTĐ cho thấy các chế độ này chỉ 

xảy ra với xác suất bé, cho nên việc căn cứ theo các thông số chế độ nguy hiểm này 

để tính toán đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy sẽ tăng vốn đầu tư và không 

mang lại hiệu quả kinh tế.  

Trong quá trình vận hành các thông số vận hành và cấu trúc hệ thống điện 

thường thay đổi một cách ngẫu nhiên. Tùy theo đặc điểm của hệ thống điện, các hộ 

phụ tải và của nhà máy điện đặc tính ngẫu nhiên của cấu trúc lưới, công suất phụ tải 

và công suất phát của nhà máy điện có thể tuân theo những qui luật nhất định. Đặc 

biệt, đối với các HTĐ ngày nay khi kết nối thêm các nguồn năng lượng mới như 

gió, mặt trời,... thì công suất phát của các nguồn này rất phức tạp, luôn biến đổi rất 

nhanh và chứa đựng các yếu tố bất định.   

Để tính toán, phân tích và đánh giá mức độ an toàn của hệ thống điện có xét 

đến các yếu tố bất định của thông số vận hành và cấu trúc lưới cần thiết phải có một 

phương pháp tính toán phù hợp. Phương pháp tính toán này phải tích hợp đầy đủ 

các yếu tố bất định của công suất nguồn, công suất phụ tải và sự thay đổi cấu trúc 

lưới do sự cố ngẫu nhiên các phần tử. Khi đó các thông số chế độ HTĐ như điện áp, 

dòng điện và công suất truyền tải trên các đường dây…cũng thay đổi một cách ngẫu 

nhiên. Trên cơ sở bộ số liệu thu thập được trong quá trình vận hành HTĐ, bằng các 

phương pháp xác suất thống kê cho phép tìm ra được qui luật thay đổi của các thông 

số vận hành và cấu trúc hệ thống, đây là thông tin đầu vào bài toán giải tích mạng 

điện, kết quả tính toán sẽ tìm được qui luật thay đổi của các thông số chế độ. Căn cứ 

vào qui luật thay đổi của các thông số chế độ, ứng với các chế độ vận hành thực tế 

cho phép đánh giá được mức độ an toàn của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định của 

nguồn, tải và cấu trúc lưới. Phương pháp tính toán cho phép đánh giá được xác suất 

tồn tại các chế độ nguy hiểm (các thông số điện áp, dòng điện và công suất truyền 
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tải vượt giá trị cho phép), tùy theo đặc điểm của lưới điện và yêu cầu của phụ tải để 

tính toán đề xuất giải pháp nâng cao độ an toàn phù hợp cho HTĐ. 

Trên cơ sở các phân tích đó cho thấy đề tài luận án “Đánh giá ảnh hưởng 

của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của Hệ thống điện Việt Nam” 

là rất cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Để đánh giá mức độ làm việc an toàn của HTĐ thì trước hết phải tính toán 

được các thông số chế độ sau đó đối chiếu với giới hạn cho phép của các thông số 

để đánh giá và từ đó đề ra các giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho hệ thống trong 

các trường hợp có nguy cơ xảy ra mất an toàn. Ở Việt Nam từ trước đến nay 

phương pháp tính toán trào lưu công suất (tính toán chế độ xác lập của hệ thống 

điện) truyền thống [1, 2] là công cụ được sử dụng để xác định các thông số chế độ. 

Tuy nhiên trong quá trình tính toán, phương pháp truyền thống chỉ tính toán với 

công suất bơm vào các nút (do phụ tải, nguồn, v.v.) là các giá trị cố định (hằng số) 

và cấu trúc lưới đã biết trước do đó các yếu tố biến đổi, các yếu tố bất định (do sự 

thay đổi của tải, nguồn, cấu trúc lưới như sự cố ngẫu nhiên của đường dây và các 

thiết bị) không được xét đến. Đây là nhược điểm lớn nhất của phương pháp tính 

toán trào lưu công suất truyền thống. 

Nhằm khắc phục nhược điểm trên, công cụ tính toán trào lưu công suất áp 

dụng phương pháp xác suất được đề xuất và trở thành công cụ tính toán rất hiệu quả 

trong đó tất cả các yếu tố bất định trong HTĐ được mô tả bằng các quy luật xác suất 

[8] và tích hợp vào trong quá trình tính toán. Phương pháp này được đề xuất lần đầu 

tiên bởi Borkowska vào năm 1974 [14] và kể từ đó nhiều công trình nghiên cứu về 

lĩnh vực này được công bố trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay lĩnh vực 

này chưa được nghiên cứu để đưa vào ứng dụng giải quyết các vấn đề trong HTĐ 

Việt Nam đặc biệt là phân tích, đánh giá nguy cơ mất an toàn cho HTĐ trong quá 

trình vận hành. 

Một cách tổng quan, tính toán trào lưu công suất áp dụng phương pháp xác 
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suất có thể phân chia thành ba nhóm phương pháp chính: phương pháp giải tích, 

phương pháp xấp xỉ và phương pháp số. 

a) Phương pháp giải tích 

 Đặc điểm: 

Phương pháp giải tích [10, 11, 38, 47, 62, 70, 76, 79, 80, 83, 85] sử dụng các 

thuật toán, các kỹ thuật về giải tích như: tích chập (convolution) [10, 11, 79], nữa 

bất biến (cumulant) [38, 60, 70, 76, 80, 83, 85]. Áp dụng các kỹ thuật giải tích này 

kết hợp với mối quan hệ vào-ra của bài toán cho phép xác định được hàm phân bố 

của biến ngẫu nhiên đầu ra (các thông số chế độ như điện áp nút, dòng điện và công 

suất truyền tải trên đường dây, góc pha…) theo các thông số hệ thống (tổng trở 

đường dây, tổng trở máy biến áp…) và các quy luật phân bố từ các biến ngẫu nhiên 

đầu vào của công suất phụ tải, công suất phát của máy phát truyền thống và các 

nguồn năng lượng mới (như gió, mặt trời nếu có), sự làm việc của các thiết bị và 

các đường dây liên kết. 

Quan hệ vào-ra của bài toán tính toán trào lưu công suất là quan hệ phi 

tuyến. Tuy nhiên, phương pháp giải tích chỉ thực hiện với quan hệ vào-ra của bài 

toán là quan hệ tuyến tính. Do đó trước khi sử dụng các kỹ thuật giải tích quan hệ 

vào-ra được tuyến tính hóa sử dụng các phương pháp khai triển như khai triển 

McLaren, Taylor. 

 Ưu điểm: 

Ưu điểm chung của phương pháp giải tích là tính toán cho kết quả rất nhanh. 

Trong hai phương pháp dùng kỹ thuật convolution và cumulant, phương pháp 

convolution [10, 11, 79] tính toán nặng nề hơn nên cần nhiều dung lượng bộ nhớ và 

cho kết quả chậm hơn so với phương pháp cumulant. Phương pháp cumulant [38, 

60, 70, 76, 80, 83, 85] dùng phổ biến hơn phương pháp convolution. Phương pháp 

cumulant thường dùng kết hợp với các kỹ thuật khai triển như khai triển Gram-

Charlier (Gram-Charlier expansion) [8, 9, 11, 80, 83, 85], khai triển Cornish-Fisher 

(Cornish-Fisher expansion) [76, 60] để đạt được hàm phân bố cho các biến đầu ra. 
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Nhờ ưu điểm tính toán nhanh nên phương pháp giải tích có thể dùng để tính toán 

cho các hệ thống điện lớn trong thực tế. 

 Nhược điểm: 

Phương pháp giải tích có các nhược điểm chính sau đây: 

Do dùng các kỹ thuật để tuyến tính hóa quan hệ vào-ra nên độ chính xác của 

phương pháp giải tích bị ảnh hưởng nhiều khi biến đầu vào biến đổi trong một phạm 

vi rộng như công suất đầu ra của các nguồn năng lượng gió; 

Phương pháp giải tích dùng các kỹ thuật khai triển như Gram-Charlier, 

Cornish-Fisher và các kỹ thuật này cho độ chính xác cao nếu các hàm phân bố của 

các biến đầu vào là phân bố chuẩn (Gausian/Normal distribution) [9, 20] hoặc gần 

với phân bố chuẩn. Tuy nhiên, đối với các HTĐ thực tế hàm phân bố của các biến 

đầu vào thường tuân theo các quy luật phân bố khác với phân bố chuẩn (non-

Gausian distribution) cho nên kết quả đạt được khi áp dụng trong thực tế bị hạn chế. 

Để có thể tích hợp được các hàm phân bố rời rạc (discrete distribution) của biến 

ngẫu nhiên đầu vào vào trong quá trình tính toán, phương pháp Von Mises được đề 

xuất [38, 70] nhằm khắc phục một phần nhược điểm của nhóm phương pháp này. 

b) Phương pháp xấp xỉ 

 Đặc điểm: 

Đặc trưng cho phương pháp xấp xỉ trong tính toán trào lưu công suất bằng 

phương pháp xác suất là sự ước lượng điểm (point estimate) [5, 12, 17, 31, 33, 46, 

50, 53, 68, 73, 84]. Trong phương pháp này các biến ngẫu nhiên đầu vào được phân 

tích ra thành một chuỗi các giá trị và trọng số tương ứng, sau đó mômen (moment) 

của biến ngẫu nhiên đầu ra được tính toán như một hàm của biến ngẫu nhiên đầu 

vào. Từ đó, hàm phân bố của biến ngẫu nhiên đầu ra được thành lập dựa vào 

mômen tính toán được. 

 Ưu điểm: 

Ưu điểm của phương pháp point estimate là cho kết quả tương đối nhanh do 
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đó có thể áp dụng để tính toán cho các HTĐ lớn. Ngoài ra phương pháp này dùng 

quan hệ vào-ra phi tuyến của bài toán tính toán trào lưu công suất nên kết quả tính 

toán không phụ thuộc vào quá trình tuyến tính hóa như phương pháp giải tích. 

 Nhược điểm: 

Phương pháp point estimate có nhược điểm là độ chính xác giảm khi tăng 

bậc của mômen [33] do đó hàm phân bố của biến đầu ra có độ chính xác giảm. Một 

hạn chế nữa của phương pháp xấp xỉ là khi áp dụng tính toán cho HTĐ lớn với số 

lượng biến đầu vào tăng thì khối lượng tính toán tăng làm cho tổng thời gian tính 

toán tăng lên đáng kể. 

c) Phương pháp số 

 Đặc điểm: 

Điển hình cho nhóm phương pháp này là mô phỏng Monte-Carlo (Monte-

Carlo simulation) [15, 22, 23, 25, 35, 39, 48, 54, 63,  64,  67, 78]. Trong phương 

pháp Monte-Carlo các biến ngẫu nhiên đầu vào (biểu diễn cho các quá trình, biến cố 

ngẫu nhiên) sẽ được lấy mẫu và sau đó quá trình tính toán trào lưu công suất (dùng 

các phương pháp như phương pháp truyền thống [1, 2]) sẽ được thực hiện cho tất cả 

các mẫu đó. Độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật lấy 

mẫu và số lượng mẫu được lấy (số lượng mẫu này thường rất lớn). Phương pháp 

này dùng quan hệ vào-ra phi tuyến của bài toán giống như các phương pháp tính 

toán trào lưu công suất truyền thống [1, 2]. Để tăng hiệu quả của việc tạo mẫu các 

kỹ thuật tạo mẫu Latin hypercube [36, 71], Latin supercube [39, 55] và importance 

sampling [32, 51], v.v… được sử dụng. 

 Ưu điểm: 

Ưu điểm của phương pháp mô phỏng Monte-Carlo là cho kết quả rất chính 

xác và tin cậy. Các quy luật phân bố xác suất của các biến đầu vào nhìn chung dễ 

dàng thực hiện hơn so với phương pháp giải tích và phương pháp xấp xỉ. 

 Nhược điểm: 
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Nhược điểm lớn nhất đó là khối lượng tính toán nặng nề, thời gian tính toán 

tương đối lâu do đó gặp khó khăn trong việc áp dụng tính toán HTĐ đặc biệt là các 

HTĐ lớn trong thực tế. 

Một điểm quan trọng cần chú ý với các phương pháp tính toán trào lưu công 

suất có xét đến các yếu tố bất định của biến đầu vào đó là đối với các HTĐ thực tế, 

giữa các biến đầu vào thường tồn tại sự tương quan (correlation) [17, 19, 39, 46, 

47, 48, 54, 59, 74, 75, 84] đặc biệt sự tương quan này rất lớn đối với các nguồn 

năng lượng mới như gió, mặt trời khi các nguồn này ở gần nhau. Do đó để biểu diễn 

các yếu tố bất định đầu vào đúng với bản chất vốn có của nó, sự tương quan giữa 

các biến đầu vào (nếu có) phải được xét đến. Các phương pháp để tích hợp sự tương 

quan của các biến đầu vào vào trong quá trình tính toán được thực hiện cho phương 

pháp giải tích có thể tìm thấy trong [47, 75], phương pháp point estimate trong [46, 

74, 84], phương pháp mô phỏng Monte-Carlo trong [39, 48, 54]. Tài liệu [19] trình 

bày một cách tổng quan các phương pháp biến đổi Nataf (Nataf transformation), 

biến đổi Polynomial Normal (Polynomial Normal transformation) và lý thuyết 

Copula (Copula theory) biểu diễn sự tương quan áp dụng cho cả ba phương pháp 

giải tích, xấp xỉ và mô phỏng. 

Từ phần tổng quan và phân tích trên đây cho thấy mỗi phương pháp có đặc 

điểm riêng, có ưu nhược điểm riêng dó đó tùy theo ứng dụng thực tế, theo yêu cầu 

đặt ra mà từ đó chọn nhóm phương pháp tính toán phù hợp nhất. Trong phạm vi 

nghiên cứu này, để có kết quả tính toán có độ chính xác cao và có khả năng biểu 

diễn được các yếu tố bất định đúng với bản chất của nó phương pháp mô phỏng 

được lựa chọn. Tuy nhiên, để khắc phục các hạn chế của phương pháp mô phỏng, 

nhiều kỹ thuật xử lý phù hợp được áp dụng để từ đó đề xuất phương pháp và xây 

dựng công cụ phân tích, tính toán HTĐ trong đó có các ưu điểm nổi bật chính sau 

đây: 

 Các yếu tố bất định trong HTĐ được mô phỏng bằng các mô hình hợp 

lý, phản ảnh được bản chất của nó và được tích hợp vào quá trình tính 



8 

toán; 

 Ngoài việc mô phỏng từng yếu tố bất định riêng thì công cụ còn xét đến 

sự tương quan (correlation) tồn tại giữa các yếu tố (như giữa các 

nguồn năng lương mới với nhau, giữa nguồn năng lượng mới với phụ 

tải…việc này rất quan trọng đặc biệt khi có sự tích hợp của các nguồn 

năng lượng mới vào HTĐ); 

 Cho kết quả tính toán nhanh nhờ áp dụng các kỹ thuật phân nhóm dữ 

liệu (clustering) [28, 81] trong khai phá dữ liệu (data mining) do đó có 

thể áp dụng tính toán cho các HTĐ lớn như HTĐ Việt Nam. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng công cụ tính toán, phân tích HTĐ có xét đến các yếu tố bất định 

dựa trên phương pháp mô phỏng Monte Carlo kết hợp với các kỹ thuật khai phá dữ 

liệu, kỹ thuật mô phỏng, mô hình hóa.   

Công cụ tính toán cho phép xác định được qui luật biến thiên của các thông 

số chế độ HTĐ, đánh giá được xác suất các thông số chế độ vi phạm các giới hạn 

cho phép để làm cơ sở tính toán đề xuất giải pháp nâng cao mức độ an toàn vận 

hành phù hợp (đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế) cho HTĐ. 

Áp dụng tính toán phân tích mức độ an toàn của HTĐ Việt Nam có xét đến 

các yếu tố bất định. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: 

- Các mô hình biểu diễn các yếu tố bất định; 

- Các kỹ thuật khai phá dữ liệu; 

- Các phương pháp tính toán HTĐ có xét đến các yếu tố bất định. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán, phân tích HTĐ có xét đến 
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các yếu tố bất định, sau đó dùng kết quả từ chương trình để đánh giá mức 

độ làm việc an toàn của HTĐ, xác định mức độ xâm phạm các thông số chế 

độ của HTĐ nếu có để từ đó đề xuất các giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn 

cho hệ thống. Áp dụng tính toán cho HTĐ truyền tải 500kV Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2025. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

 Cách tiếp cận: 

Các bước tiếp cận để thực hiện luận án như sau: 

- Tìm hiểu các yếu tố bất định tồn tại trong HTĐ thực tế và xây dựng mô 

hình cho các yếu tố bất định; 

- Nghiên cứu đề xuất kỹ thuật khai phá dữ liệu; 

- Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán, phân tích HTĐ có xét đến 

các yếu tố bất định; 

- Áp dụng chương trình để đánh giá mức độ an toàn, mức độ xâm phạm các 

thông số chế độ trên các HTĐ mẫu IEEE để từ đó đề xuất các giải pháp xử 

lý, đảm bảo an toàn cho hệ thống; 

- Triển khai áp dụng cho HTĐ Việt Nam. 

 Phương pháp nghiên cứu: 

Để đạt được mục tiêu đề ra của luận án, các phương pháp sau đây 

được sử dụng trong quá trình nghiên cứu: 

a) Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu: 

Tổng hợp các tài liệu trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực 

nghiên cứu của đề tài, từ đó phân tích và đánh giá cũng như có cơ sở để đề 

xuất giải pháp thực hiện. 

b) Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: 
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Thu thập thông tin và số liệu thực tế cần thiết liên quan đến hệ thống 

điện và các yếu tố bất định tồn tại trong hệ thống. 

c) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thử nghiệm thực tế: 

Nghiên cứu lý thuyết về xác suất thống kê, các kỹ thuật mô hình hóa, 

các kỹ thuật xử lý số liệu, các thuật toán tính toán và phân tích hệ thống 

điện có xét đến các yếu tố ngẫu nhiên trong hệ thống để từ đó đề xuất 

phương pháp và sau đó triển khai thử nghiệm, áp dụng thực tế và đánh giá 

kết quả đạt được. 

6. Nội dung nghiên cứu 

Luận án bao gồm các phần chính sau đây: 

Mở đầu 

Chương 1: Phương pháp xây dựng bộ số liệu để tính toán phân tích các chế 

độ làm việc của Hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định.   

Chương 2: Các kỹ thuật xử lý dữ liệu áp dụng trong bài toán tính toán, 

phân tích hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định. 

Chương 3: Phương pháp phân tích và đánh giá mức độ làm việc an toàn 

của hệ thống điện có tích hợp các yếu tố bất định 

Chương 4: Đánh giá kết quả phương pháp đề xuất trên hệ thống điện mẫu 

và áp dụng tính toán khả năng vận hành an toàn của Hệ thống 

điện Việt Nam 

Kết luận và kiến nghị 

7. 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 các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao đặc biệt là các kỹ thuật tiền xử 

lý, các kỹ thuật xử lý thu giảm kích thước dữ liệu bằng kỹ thuật Phân tích 
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thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA) kết hợp với các kỹ 

thuật phân cụm dữ liệu như K-means, Thuật toán tiến hóa vi sai (Differential 

Evolution - DE) áp dụng không những trong việc giải quyết hiệu quả vấn đề 

nghiên cứu của luận án mà còn có thể mở rộng áp dụng cho các lĩnh vực 

khác. Các kỹ thuật này rất quan trọng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến 

cơ sở dữ liệu lớn. 

- Đề xuất phương pháp mới CMC (Clustering based Monte-Carlo) để xử lý bộ 

dữ liệu đầu vào cho chương trình tính toán, phân tích hệ thống điện có xét 

đến các yếu tố bất định. Phương pháp đề xuất giúp thu nhỏ bộ dữ liệu nhưng 

vẫn phản ảnh đúng và đầy đủ bộ thông số vận hành thực tế của hệ thống 

điện, nhờ đó thời gian tính toán nhanh và kết quả tính toán có độ chính xác 

cao. Đây là một trong những đóng góp quan trọng của luận án về mặt 

phương pháp luận khoa học. 

- Trên cơ sở phương pháp xử lý dữ liệu và phương pháp tính toán giải tích 

mạng điện đã xây dựng chương trình giám sát vận hành hệ thống điện có xét 

đến các yếu tố bất định. Chương trình cho phép theo dõi các thông số chế độ 

ứng với một trạng thái vận hành thực tế, so sánh với mức độ biến thiên của 

thông số theo các yếu tố bất định đầu vào và các giới hạn cho phép của thông 

số để đánh giá mức độ an toàn của hệ thống điện. Trên cơ sở đó có thể xác 

định được các nút và các khu vực nguy hiểm trên hệ thống điện cần thường 

xuyên giám sát và có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo hệ thống điện vận 

hành an toàn và tin cậy. 

 Ý nghĩa thực tiễn: 

Kết quả đạt được của luận án sẽ mang lại các đóng góp về mặt thực tiễn sau:  

Chương trình tính toán phân tích hệ thống điện có sử dụng kỹ thuật xử lý dữ 

liệu đối với các yếu tố bất định của các thông số đầu vào và chương trình 

giám sát vận hành hệ thống điện đã được đề xuất có thể áp dụng cho các bài 

toán khác nhau trong thực tế: bài toán quy hoạch (planning) trong miền thời 
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gian dài (như nhiều năm, một năm, mùa, tháng, tuần),  bài toán quy hoạch 

vận hành (operation planning) trong miền thời gian một vài ngày cho đến bài 

toán vận hành (operation) với miền thời gian cực ngắn trong một vài phút 

(very short-term operation) đến một vài giờ (short-term operation) và trong 

vòng 24 giờ tiếp theo (day ahead). 
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CHƯƠNG 1 

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ SỐ LIỆU ĐỂ TÍNH TOÁN 

PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG 

ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH 

1.1. Mở đầu 

 Hệ thống điện trong quá trình vận hành luôn tồn tại nhiều yếu tố ngẫu nhiên 

bất định như sự biến đổi của phụ tải, hỏng hóc ngẫu nhiên của các phần tử trong hệ 

thống phát, truyền tải và phân phối, các bản chất thay đổi ngẫu nhiên của các nguồn 

năng lượng mới như gió, mặt trời v.v. Các yếu tố ngẫu nhiên này cần phải được xét 

đến trong quá trình tính toán phân tích HTĐ. Các yếu tố trên có thể được biểu diễn 

bằng các hàm phân bố và các hàm này phải mô tả được bản chất tự nhiên vốn có 

của nó. Trong chương này, các khái niệm trong lĩnh vực xác suất thống kê và các 

hàm phân bố phổ biến thường dùng trong HTĐ, cách xây dựng các hàm phân bố và 

cách tạo bộ số liệu ngẫu nhiên được trình bày. 

1.2. Các khái niệm trong xác suất thống kê [21, 34] 

1.2.1. Xác suất của các sự kiện ngẫu nhiên 

 Các hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên 

(bất định) hoặc tất định (có thể biết trước kết quả). Trong xác suất và thống kê, sự 

kiện ngẫu nhiên là sự kiện có thể không xảy ra hoặc xảy ra với một xác suất nào đó. 

Xác suất của một sự kiện (biến cố) ngẫu nhiên là đại lượng để đo lường khả năng 

xảy ra của sự kiện đó. 

Xác suất của một sự kiện A có thể được ký hiệu là 𝑃{𝐴}: 

                                          0 ≤ 𝑃{𝐴} ≤ 1                                                              (1.1) 

Khi 𝑃{𝐴} = 𝑝 có nghĩa sự kiện A xảy ra với xác suất p. 

Trường hợp đặc biệt: 
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  + Khi 𝑃{𝐴} = 1: sự kiện A chắc chắn xảy ra; 

  + Khi 𝑃{𝐴} = 0: sự kiện A chắc chắn không xảy ra. 

Tập hợp tất cả kết quả có thể xảy ra của một sự kiện ngẫu nhiên gọi là không 

gian mẫu (sample space), ký hiệu Ω. 

Tổng xác suất của tất cả các kết quả của một sự kiện ngẫu nhiên bằng 1: 

𝑃{Ω} = 1.  

1.2.2. Biến ngẫu nhiên, hàm phân bố và các tham số đặc trưng của biến 

ngẫu nhiên 

1.2.2.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên 

Biến ngẫu nhiên là một hàm định lượng các kết quả của phép thử ngẫu nhiên. 

Biến ngẫu nhiên giả định một giá trị dựa trên kết quả của một biến cố ngẫu nhiên. 

Biến ngẫu nhiên có thể phân thành hai loại: Biến ngẫu nhiên liên tục và biến 

ngẫu nhiên rời rạc. Biến ngẫu nhiên liên tục có thể lấy bất kỳ giá trị nào trong 

không gian mẫu, ngược lại gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc. Hoặc có thể nói biến ngẫu 

nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên mà giá trị có thể của nó là một tập hữu hạn hoặc vô 

hạn đếm được, còn biến ngẫu nhiên liên tục là biến ngẫu nhiên mà giá trị có thể của 

nó lấp đầy một khoảng trên trục số. 

1.2.2.2. Hàm phân bố của biến ngẫu nhiên 

 a) Hàm mật độ xác suất 

Với biến ngẫu nhiên liên tục X, 𝑓(𝑥) được gọi là hàm mật độ xác suất 

(Probability density function) nếu: 

                                                 𝑓(𝑥) ≥ 0     ∀𝑥                                                   (1.2) 

                                                ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
= 1                                                 (1.3)                          

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, hàm có tên gọi khác là hàm khối xác suất 

(Probability mass function): 
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                                        𝑓(𝑥) = {
𝑃{𝑋 = 𝑥𝑖}   𝑛ế𝑢 𝑥 = 𝑥𝑖

0                   𝑛ế𝑢 𝑥 ≠ 𝑥𝑖
                                 (1.4)             

 b) Hàm phân phối xác suất 

Với một số thực x bất kỳ, hàm phân phối xác suất (hay còn gọi là hàm phân 

phối tích lũy, Cumulative distribution function) của biến ngẫu nhiên X có thể được 

định nghĩa như sau: 

                                                     𝐹(𝑥) = 𝑃{𝑋 ≤ 𝑥}                                           (1.5)  

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục, 𝐹(𝑥) có thể được định nghĩa theo mối liên 

hệ với hàm mật độ xác suất như sau: 

                                                    𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

−∞
                                          (1.6)      

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc: 

                                                      𝐹(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖≤𝑥                                               (1.7) 

Trong đó 𝑥𝑖 và 𝑝𝑖 lần lượt là giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên X và xác 

suất tương ứng. 

1.2.2.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên 

 a) Kỳ vọng (Expected value) 

Kỳ vọng (hay còn gọi là kỳ vọng toán học) là giá trị trung bình theo xác suất 

của tất cả các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên. Kỳ vọng phản ánh giá trị trung 

tâm của phân phối xác suất. 

 Đối với một biến ngẫu nhiên rời rạc X, kỳ vọng có thể tính như sau: 

                                                𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1                                                   (1.8)                     

Trong đó 𝑥𝑖 và 𝑝𝑖 lần lượt là giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên X và xác 

suất tương ứng. 

 Đối với biến ngẫu nhiên liên tục X, kỳ vọng được tính như sau: 
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                                                𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥. 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
                                       (1.9)   

Trong đó 𝑓(𝑥) là hàm mật độ xác suất của X. 

Kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên X trong xác suất và thống kê thường được 

ký hiệu là 𝜇𝑋. 

 b) Phương sai (Variance) 

Biểu thị độ phân tán của các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị 

trung bình của nó. Nếu phương sai bé thì các giá trị của X tập trung gần giá trị trung 

bình.  

Phương sai của biến ngẫu nhiên X, 𝑉𝑎𝑟(𝑋), có kỳ vọng 𝐸(𝑋) được tính như 

sau: 

                                                 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  𝐸[𝑋 − 𝐸(𝑋)]2                                  (1.10) 

                                                𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  𝐸(𝑋2) − 𝐸(𝑋)2                                 (1.11) 

Phương sai của biến ngẫu nhiên X trong xác suất và thống kê thường được 

ký hiệu là 𝜎𝑋
2. 

 c) Độ lệch chuẩn (Standard deviation) 

Độ lệch chuẩn (thường ký hiệu là 𝜎) là giá trị căn bậc hai của phương sai: 

                                                       𝜎𝑋 = √𝜎𝑋
2 =  √𝑉𝑎𝑟(𝑋)                                (1.12)             

Độ lệch chuẩn là một đại lượng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu. 

Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập dữ liệu nào có độ lệch chuẩn 

lớn hơn thì tập đó có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. 

 d) Hiệp phương sai (Covariance) và hệ số tương quan (Correlation 

coefficient) 

Các tham số ở trên là các tham số đặc trưng của một biến ngẫu nhiên. Khi 

xét các biến ngẫu nhiên đồng thời còn phải kể đến hai tham số đặc trưng là hiệp 

phương sai và hệ số tương quan. 
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Xét hai biến ngẫu nhiên X và Y, khi đó hiệp phương sai giữa hai biến 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) được tính toán như sau: 

      𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸{[𝑋 − 𝐸(𝑋)][𝑌 − 𝐸(𝑌)]} = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)     (1.13) 

Hiệp phương sai giữa một biến ngẫu nhiên và bản thân biến ngẫu nhiên đó 

chính là phương sai: 

                      𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑋) = 𝐸(𝑋2) − 𝐸(𝑋)2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋)                          (1.14) 

Hiệp phương sai đo mức độ biến thiên cùng nhau của hai biến ngẫu nhiên 

trong khi phương sai biểu thị mức độ biến thiên của một biến. 

Hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y được định nghĩa: 

                                              𝜌𝑋,𝑌 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
                                            (1.15) 

Hệ số tương quan thể hiện mức độ phụ thuộc giữa các biến, có giá trị tuyệt 

đối trong khoảng từ -1 đến +1, trong đó: 1 ứng với trường hợp hai biến ngẫu nhiên 

quan hệ đồng biến, -1 ứng với quan hệ nghịch biến, hệ số tương quan càng tiến đến 

-1 hoặc +1 thì quan hệ tương quan giữa hai biến càng mạnh, 0 ứng với hai biến 

ngẫu nhiên không có quan hệ tương quan. 

1.3. Các hàm phân phối xác suất phổ biến được dùng để biểu diễn các 

yếu tố ngẫu nhiên trong hệ thống điện [8, 21, 34] 

1.3.1. Hàm phân phối đều (Uniform distribution) 

Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: 

                                 𝑓(𝑥) = {
0         𝑛ế𝑢  𝑥 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢ộ𝑐  [𝑎, 𝑏]

1

𝑏−𝑎
  𝑛ế𝑢 𝑥                𝑡ℎ𝑢ộ𝑐 [𝑎, 𝑏]

                     (1.16) 

Biến X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên đoạn [a,b]. 

Hàm phân phối xác suất của biến X: 
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                                    𝐹(𝑥) = {

0          𝑛ế𝑢 𝑥 < 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
         𝑛ế𝑢 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1           𝑛ế𝑢 𝑥 > 𝑏

                                  (1.17) 

Hình 1.1 và 1.2 dưới đây vẽ hàm mật độ xác suất và hàm phân phối xác suất 

của hàm phân phối đều: 

 

Hình 1.1. Hàm mật độ xác suất của phân phối đều 

 

Hình 1.2. Hàm phân phối xác suất của phân phối đều 

1.3.2. Hàm phân phối chuẩn (Gaussian/normal distribution) 

Hàm phân phối chuẩn là một hàm liên tục và là một trong những hàm được 

sử dụng phổ biến nhất trong hầu hết các lĩnh vực. 



19 

Hàm mật độ xác suất của hàm phân phối chuẩn của biến ngẫu nhiên X như 

sau: 

                                                𝑓(𝑥) =  
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2                                            (1.18) 

Trong đó: 𝜇 là kỳ vọng (giá trị trung bình), 𝜎 là độ lệch chuẩn; đây là hai 

tham số chính của hàm phân phối chuẩn. 

Hàm phân phối xác suất của hàm phân phối chuẩn được tính như sau:  

                                          𝐹(𝑥) =  
1

√2𝜋𝜎
∫ 𝑒

−
(𝑡−𝜇)2

2𝜎2 𝑑𝑡
𝑥

−∞
                                      (1.19) 

Trường hợp đặc biệt khi 𝜇 = 0 và 𝜎2 = 1 hàm được gọi là hàm phối chuẩn 

chuẩn hóa (Standard normal distribution) có hàm mật độ xác suất và hàm phân phối 

xác suất như sau: 

                                                   𝑓(𝑥) =  
1

√2𝜋
𝑒−

𝑥2

2                                                (1.20) 

                                               𝐹(𝑥) =  
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑡2

2 𝑑𝑡
𝑥

−∞
                                        (1.21) 

Trong xác suất và thống kê, hàm phân phối chuẩn của biến ngẫu nhiên X 

thường được ký hiệu là: 𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎2). 

Hình 1.3 và 1.4 dưới đây lần lượt trình bày một số ví dụ về hàm mật độ xác 

suất và hàm phân phối xác suất của hàm phân phối chuẩn với các tham số khác 

nhau: 

 

Hình 1.3. Ví dụ hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn 
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Hình 1.4. Ví dụ hàm phân phối xác suất của phân phối chuẩn 

Trong quá trình vận hành HTĐ, phụ tải tại các nút luôn biến đổi theo quy 

luật riêng của nó. Hàm phân phối chuẩn có thể được dùng để biểu diễn cho các biến 

ngẫu nhiên là công suất của các phụ tải tại các nút. Các tham số của hàm này có thể 

đạt được trong thực tế thông qua các số liệu thu thập được từ phụ tải. Trong nghiên 

cứu khi không có số liệu thực tế, đặc biệt là khi dùng các HTĐ mẫu thì tham số giá 

trị kỳ vọng thường được lấy bằng giá trị xác lập của phụ tải trong hệ thống, phương 

sai và độ lệch chuẩn có thể giả sử để tính toán, khảo sát. Các hàm phân phối khác 

cũng có thể được dùng để biểu diễn cho phụ tải tùy theo bản chất biến đổi riêng của 

phụ tải. 

1.3.3. Hàm phân phối 0-1 và hàm phân phối nhị thức (Binomial 

distribution) 

Hàm phân phối nhị thức là hàm phân bố rời rạc. Một biến ngẫu nhiên nhị 

thức X thể hiện số lần thành công x trong n phép thử độc lập Bernoulli để tìm kết 

quả có hay không của sự thành công trong mỗi phép thử. 

Đối với thí nghiệm Bernoulli, giả sử có hai kết quả có thể xảy ra là thành 

công (ký hiệu “1”) với xác suất p và không thành công (ký hiệu “0”) với xác suất 

(1-p). Hàm phân phối chỉ cho giá trị là “0” hay “1” như trên được gọi là hàm 0-1. 

Phép thử độc lập trên được lặp lại n lần, nếu số lần thành công là x thì xác 

suất tương ứng sẽ là 𝑝𝑥 cho sự kiện thành công và (1 − 𝑝)𝑛−𝑥 cho sự kiện không 

thành công. Hai tham số đặc trưng của phân phối này là n và p. 
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Hàm khối xác suất của phân phối nhị thức: 

                                       𝑓(𝑥; 𝑛, 𝑝) = (𝑛
𝑥

)𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥                                 (1.22) 

              Với (𝑛
𝑥

) =
𝑛!

𝑥!(𝑛−𝑥)!
   𝑥 = 0, 1, 2, … , 𝑛                            (1.23) 

Hàm phân phối xác suất: 

                                 𝐹(𝑥; 𝑛, 𝑝) =  ∑ (𝑛
𝑖
)𝑝𝑖(1 − 𝑝)𝑛−𝑖𝑥

𝑖=0                                 (1.24) 

Giá trị trung bình (kỳ vọng) và phương sai được tính như sau: 

                                                        𝜇 = 𝑛𝑝                                                     (1.25) 

                                                 𝜎2 = 𝑛𝑝(1 − 𝑝)                                             (1.26) 

Hình 1.5 và 1.6 dưới đây lần lượt vẽ hàm khối xác suất và hàm phân phối 

xác suất cho phân phối nhị thức với các tham số n và p khác nhau. 

 

Hình 1.5. Ví dụ hàm khối xác suất của phân phối nhị thức 

 

Hình 1.6. Ví dụ hàm phân phối xác suất của phân phối nhị thức 
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Trong quá trình vận hành HTĐ, các tổ máy phát của các nhà máy điện truyền 

thống có thể bị sự cố với một xác suất nào đó. Khi một tổ máy phát đang làm việc 

thì công suất đầu ra của nó không phải là giá trị cố định mà là một hàm phân bố xác 

suất: làm việc với xác suất p và có khả năng hỏng hóc với xác xuất (1-p). Hàm phân 

bố mô tả sự bất định cho một tổ máy phát như thế là hàm phân bố 0-1 (“0”: hỏng 

hóc; “1”: làm việc). 

Với một nhà máy điện bao gồm n tổ máy phát như vậy thì hàm phân bố công 

suất đầu ra của cả nhà máy là tập hợp của các hàm 0-1 của các tổ máy phát. Trong 

trường hợp đặc biệt nếu các tổ máy phát giống nhau (đồng nhất) thì hàm phân bố 

đầu ra của nhà máy là hàm phân phối nhị thức như trên. 

Tương tự như các tổ máy phát điện, trong quá trình vận hành thì đường dây 

truyền tải và các thành phần khác trong hệ thống truyền tải có thể bị hỏng hóc với 

một xác suất nào đó. Trạng thái làm việc của các thành phần này cũng có thể được 

mô tả bằng các hàm phân bố 0-1 (làm việc với xác suất p và có khả năng hỏng hóc 

với xác suất (1-p)). 

Trong thực tế các tham số của các hàm trên có thể đạt được dựa trên các số 

liệu về hỏng hóc của các phần tử. Trong nghiên cứu, nếu khi có thông tin cụ thể về 

hỏng hóc thì có thể giả sử một giá trị hợp lý cho các tham số trên. 

1.3.4. Hàm phân phối Weibull 

Hàm phân phối Weibull là hàm phân phối liên tục. Hàm mật độ xác suất và 

hàm phân phối xác suất của hàm Weibull như sau: 

                                         𝑓(𝑥) =  
𝛼

𝛽
(

𝑥

𝛽
)𝛼−1𝑒

−(
𝑥

𝛽
)𝛼

                                         (1.27) 

                                             𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒
−(

𝑥

𝛽
)𝛼

                                             (1.28) 

Trong đó 𝛼 và 𝛽 là các số không âm và lần lượt là tham số hình dáng và tỉ lệ 

của hàm Weibull. 

Giá trị trung bình (kỳ vọng) và phương sai được tính như sau: 
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                                                   𝜇 = 𝛽Γ(1 +
1

𝛼
)                                              (1.29) 

                                       𝜎2 = 𝛽Γ (1 +
2

𝛼
) − [𝛽Γ(1 +

1

𝛼
)]

2

                             (1.30) 

Trong đó Γ(∙) là hàm nỗi tiếng Gamma trong xác suất và thống kê. Đối với 

một số thực không âm r, hàm được tính như sau:  Γ(r) =  ∫ 𝑡𝑟−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0
 . 

Hình 1.7 và 1.8 dưới đây lần lượt vẽ hàm mật độ xác suất và hàm phân phối 

xác suất cho phân phối Weibull với các tham số 𝛼 và 𝛽 khác nhau. 

 

Hình 1.7. Ví dụ hàm mật độ xác suất của phân phối Weibull 

 

Hình 1.8. Ví dụ hàm phân phối xác suất của phân phối Weibull 

Hàm Weibull dùng phổ biến để biễu diễn cho sự biến đổi của một số nguồn 

năng lượng mới đặc biệt là năng lượng gió. 
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Đối với nguồn năng lượng gió công suất đầu ra là hàm theo vận tốc gió thổi 

vào tuabin. Vận tốc gió là một biến ngẫu nhiên biến đổi theo quy luật riêng của nó. 

Hàm Weibull được dùng phổ biến để biểu diễn quy luật phân bố của vận tốc gió. 

Tùy theo dữ liệu có được về vận tốc gió, dùng các kỹ thuật trong xác suất và 

thống kê chúng ta có thể tìm ra quy luật phân bố. 

1.3.5. Hàm phân phối Beta (Beta distribution) 

Hàm Beta là hàm phân phối liên tục trong miền [0, 1] với hai tham số hình 

dáng a và b. Hàm beta được áp dụng để mô tả các biến ngẫu nhiên bị phân bố giới 

hạn trong một khoảng nhất định. 

Hàm mật độ xác suất và hàm phân phối xác suất của hàm Beta như sau: 

                                        𝑓(𝑥) =  
1

𝐵(𝑎,𝑏)
𝑥𝑎−1(1 − 𝑥)𝑏−1                                  (1.31) 

                                     𝐹(𝑥) =
1

𝐵(𝑎,𝑏)
∫ 𝑡𝑎−1(1 − 𝑡)𝑏−1𝑑𝑡

𝑥

0
                              (1.32) 

Trong đó B(∙) là hàm nỗi tiếng Beta trong xác suất và thống kê. Hàm được 

tính như sau:  B(𝑎, 𝑏) =  ∫ 𝑡𝑎−1(1 − 𝑡)𝑏−1𝑑𝑡
1

0
 . 

Hình 1.9 và 1.10 dưới đây lần lượt vẽ hàm mật độ xác suất và hàm phân phối 

xác suất cho phân phối Beta với các tham số a và b khác nhau. 

 

Hình 1.9. Ví dụ hàm mật độ xác suất của phân phối Beta 
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Hình 1.10. Ví dụ hàm phân phối xác suất của phân phối Beta. 

Hàm Beta dùng phổ biến để biễu diễn cho sự biến đổi của một số nguồn năng 

lượng mới đặc biệt là năng lượng gió, năng lượng mặt trời. 

1.3.6. Hàm phân phối Gamma (Gamma distribution) 

Hàm Gamma là hàm phân phối liên tục với hai tham số a và b trong đó a là 

tham số hình dáng và b là tham số tỉ lệ. 

Hàm mật độ xác suất và hàm phân phối xác suất của hàm Gamma như sau: 

                                                      𝑓(𝑥) =  
1

𝑏𝑎Γ(𝑎)
𝑥𝑎−1𝑒

−𝑥

𝑏                               (1.33) 

                                                   𝐹(𝑥) =
1

𝑏𝑎Γ(𝑎)
∫ 𝑡𝑎−1𝑒

−𝑡

𝑏 𝑑𝑡
𝑥

0
                          (1.34) 

Trong đó Γ(∙) là hàm Gamma. 

Hình 1.11 và 1.12 dưới đây lần lượt vẽ hàm mật độ xác suất và hàm phân 

phối xác suất cho phân phối Gamma với các tham số a và b khác nhau. 
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Hình 1.11. Ví dụ hàm mật độ xác suất của phân phối Gamma 

 

Hình 1.12. Ví dụ hàm phân phối xác suất của phân phối Gamma 

Hàm Gamma dùng phổ biến để biễu diễn cho sự biến đổi của một số nguồn 

năng lượng mới đặc biệt là năng lượng gió, năng lượng mặt trời. 

1.3.7. Hàm phân phối nhiều đỉnh (Multimodal distribution) 

Các hàm phân phối ở trên thích hợp để ước lượng cho các chuỗi số liệu mà 

có dạng hàm mật độ xác suất có một đỉnh duy nhất (Unimodal distribution). Khi 

hàm phân bố có nhiều đỉnh (Multimodal distribution) thì các hàm trên không phù 

hợp. Hình 1.13 minh họa hàm phân bố có 2 đỉnh (Bimodal distribution). 
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Hình 1.13. Hàm phân bố có hai đỉnh (Bimodal distribution) 

Một trong những dạng hàm phân bố được sử dụng phổ biến để ước lượng 

cho chuổi số liệu có dạng phân bố nhiều đỉnh là hàm trộn giữa nhiều hàm phân bố 

chuẩn (Gaussian mixture distribution). Số lượng hàm phân bố chuẩn được trộn bằng 

với số đỉnh của hàm phân bố. 

Ví dụ minh họa hàm Bimodal Gaussian distribution 𝑓(𝑥) được trộn từ hai 

hàm Gaussian distribution 𝑓1(𝑥) và 𝑓2(𝑥) theo hệ số trộn 𝑤1 và 𝑤2 (𝑤1 +  𝑤2 = 1) 

có dạng như sau: 

                                                      𝑓(𝑥) = 𝑤1𝑓1(𝑥) + 𝑤2𝑓2(𝑥)                          (1.35) 

Hình 1.14 vẽ minh họa hàm trộn giữa hai hàm Gaussian distribution có tham 

số lần lượt là: kỳ vọng 𝜇1 = 5 và 𝜇2 = 9; độ lệch chuẩn 𝜎1 = 1 và 𝜎2 = 2; hệ số 

trộn 𝑤1 = 0.6 và 𝑤2 = 0.4. 

 

Hình 1.14. Ví dụ hàm phân phối trộn của 2 hàm Gaussian distribution 
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1.4. Xây dựng hàm phân bố và tạo bộ số liệu ngẫu nghiên cho các yếu tố 

bất định trong hệ thống điện 

Để phục vụ cho việc tính toán và phân tích HTĐ có xét đến các yếu tố bất 

định bằng phương pháp số (như phương pháp mô phỏng Monte Carlo) bộ số liệu 

thể hiện bản chất biến đổi ngẫu nhiên của các yếu tố này được yêu cầu như là thông 

tin đầu vào của bài toán. Hình 1.15 mô tả tổng quát quá trình xây dựng hàm phân bố 

và tạo bộ số liệu ngẫu nhiên. 

 

Hình 1.15. Quá trình xây dựng hàm phân bố và tạo bộ số liệu ngẫu nhiên. 

Phần sau đây sẽ mô tả các ví dụ minh họa cho quá trình trên Hình 1.15. 

Giả sử ta có bộ số liệu thu thập thực tế từ một biến ngẫu nhiên đầu vào thứ i 

(ví dụ như số liệu đo đếm được hàng giờ thu thập trong một năm từ phụ tải tại nút 

thứ i trong HTĐ đang xét), ký hiệu Xi, như Hình 1.16. 

Bộ số liệu thu 

thập về các yếu 

tố ngẫu nhiên 

trong HTĐ 

(Phụ tải, số liệu 

sự cố đường dây, 

tổ máy phát,…, 

số liệu vận 

tốc/công suất 

phát của nhà 

máy điện gió, số 

liệu về nhà máy 

điện mặt trời,…) 

Phân tích số 

liệu, chọn 

hàm/quy luật 

phân bố xác 

suất phù hợp 

với các yếu tố 

ngẫu nhiên 

Ước lượng 

tham số cho 

các hàm phân 

bố; xét sự 

tương quan 

giữa các yếu tố 

Phát bộ số liệu 

(đủ lớn) thể hiện 

hết các đặc 

trưng của các 

yếu tố ngẫu 

nhiên và mối 

tương quan giữa 

chúng (nếu có) 

(các số liệu này 

sẽ được dùng 

trong bài toán 

tính toán, phân 

tích HTĐ) 
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Hình 1.16. Số liệu thu thập của biến ngẫu nhiên Xi. 

Từ số liệu trên, ta có thể vẽ hàm dạng biểu đồ histogram (trong đó trục tung 

giá trị Occurrences là số lần xuất hiện của giá trị Xi) và hàm phân phối xác suất tích 

lũy như Hình 1.17 và Hình 1.18. 

 

Hình 1.17. Hàm phân phối dạng histogram của Xi 

 

Hình 1.18. Hàm phân phối xác suất tích lũy của Xi 
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Chuỗi số liệu này có dạng của hàm phân phối chuẩn (Normal distribution), 

dùng các công cụ ước lượng hàm phân bố trong phần mềm Matlab ta có thể xác 

định được tham số phù hợp cho chuỗi số liệu: 

>> fx = fitdist(X,'Normal') 

     fx = Normal distribution 

       mu = 119.987   [119.779, 120.196] 

     sigma = 9.95616   [9.81089, 10.1058] 

Như vậy, các thông số giá trị trung bình (kỳ vọng) μ = 119,987 và độ lệch 

chuẩn σ = 9,95616 được ước lượng, hàm phân bố chuẩn với các thông số trên 

được dùng để tạo mẫu (ví dụ tạo 10000 mẫu - Samples) như Hình 1.19. 

 

Hình 1.19. Số liệu phát ra theo thông số ước lượng được cho hàm phân phối 

ngẫu nhiên của Xi 

Phần tiếp theo đây là ví dụ về tạo bộ số liệu ngẫu nhiên cho một nhà máy 

điện gió. 

Để tạo ra bộ số liệu ngẫu nhiên thể hiện được đặc tính ngẫu nhiên của công 

suất phát của nhà máy điện gió có hai hướng tiếp cận sau đây: 

 Phương pháp 1: Dùng số liệu đo được từ công suất phát của nhà máy 

để xây dựng hàm phân bố xác suất phù hợp nhất, sau đó dùng hàm 

này để phát ra bộ số liệu công suất đầu ra; 
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 Phương pháp 2: Dùng số liệu đo của vận tốc gió để xây dựng hàm 

phân bố xác suất cho vận tốc gió, dùng hàm này phát ra bộ số liệu 

ngẫu nhiên của vận tốc sau đó dùng đường cong công suất (đường 

cong quan hệ công suất đầu ra theo vận tốc gió) để tạo bộ số liệu ngẫu 

nhiên của công suất đầu ra. 

Đối với một nhà máy điện gió đã và đang vận hành, số liệu có thể thu thập 

được là vận tốc gió đo được tại các cột đo gió và công suất phát ra của nhà máy. 

Đối với nhà máy này, có thể áp dụng cả hai phương pháp tiếp cận trên. Ngược lại, 

với nhà máy đang trong quá trình khảo sát để xây dựng thì số liệu về công suất phát 

của nhà máy chưa có, đối với nhà máy này chỉ có thể áp dụng cách tiếp cận thứ 2. 

Ngoài ra có một thực tế đó là việc xây dựng hàm phân bố xác suất cho vận tốc gió 

nhìn chung dễ thực hiện và cho độ chính xác cao hơn so với xây dựng hàm phân bố 

trực tiếp cho công suất phát vì số liệu này thường phân bố theo những quy luật rất 

phức tạp [45]. Do đó, trong thực tế phương pháp 2 thường được lựa chọn phổ biến 

hơn và được lựa chọn sử dụng trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, để áp dụng phương 

pháp 2 thì đường cong công suất cho nhà máy điện gió được yêu cầu. 

Để xây dựng đường cong công suất cho nhà máy điện gió, bộ số liệu đo đếm 

vận tốc và công suất phát được thu thập. Trong ví dụ này, quá trình xây dựng hàm 

phân bố và tạo bộ số liệu được áp dụng cho một nhà máy điện gió thực tế ở Ý (có 

công suất lắp đặt 90MW, vận tốc gió khởi động của tuốc bin Vcut-in = 3m/s, vận tốc 

gió dừng máy Vcut-out = 20m/s và vận tốc định mức Vrated = 11m/s, số liệu thu thập 

trong thời gian một năm) [45]. Vận tốc gió và công suất phát như Hình 1.20 và 

Hình 1.21. 
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Hình 1.20. Vận tốc gió thu thập được từ nhà máy điện gió thực tế 

 

Hình 1.21. Công suất phát thu thập được từ nhà máy điện gió thực tế 

Với bộ số liệu vận tốc gió và công suất đầu ra của nhà máy điện gió thu thập 

được, dùng công cụ Curve Fitting Toolbox [57] trong Matlab có thể cho phép ước 

lượng được đường cong công suất phù hợp nhất cho từng nhà máy. Tuy nhiên, trong 

thực tế bộ số liệu thu thập được thường chứa đựng một số lượng số liệu lỗi nhất 

định do một số nguyên nhân như lỗi do thiết bị đo, lỗi do thiết bị truyền dữ liệu, lỗi 

sao chép, lưu trữ, ... Các cặp số liệu lỗi này không tuân theo quy luật quan hệ công 

suất - vận tốc đúng với hoạt động bình thường của nhà máy và các cặp số liệu này 

nên được loại bỏ trước khi ước lượng để đạt được kết quả chính xác nhất. Các cặp 

số liệu lỗi thường gặp ứng với các trường hợp như [45]: vận tốc gió có giá trị âm; 

vận tốc gió có giá trị lớn hơn Vcut-out nhưng công suất phát khác không; công suất 

phát có giá trị nhỏ hơn không hoặc lớn hơn công suất lắp đặt; số liệu vận tốc gió 
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duy trì, ít thay đổi trong khoảng thời gian dài vài giờ,... Sau khi loại các cặp số liệu 

này xong, số liệu vận tốc gió từ Vcut-in đến Vcut-out được chia theo các khoảng đều 

nhau 0,5m/s để hình thành các Bin (Bin hoặc thùng là các khoảng giá trị liên tiếp 

của một đại lượng, sau đó thống kê có bao nhiêu giá trị rơi vào mỗi khoảng) [45], số 

liệu công suất ứng với vận tốc trong từng Bin có độ lệch quá xa so với công suất 

trung bình trong từng Bin sẽ bị loại ra (trong nghiên cứu này số liệu lệch so với giá 

trị trung bình quá 4 lần phương sai sẽ bị loại) [45]. Hình 1.22 biểu diễn số liệu sau 

khi lọc (Filtered data) và số liệu ban đầu (Data). 

Trong công cụ Curve Fitting [57] có rất nhiều phương pháp và đường cong 

để ước lượng cho bộ số liệu vận tốc, công suất như Fourier, Polynomial, Smoothing 

spline, ... Sau khi chạy cho tất cả các phương pháp, sự phù hợp của các phương 

pháp được đánh giá bằng giá trị Goodness-of-Fit Statistics, và dựa vào giá trị này sẽ 

chọn được phương pháp phù hợp nhất với bộ số liệu. Hình 1.22 biểu diễn đường 

cong ước lượng được ứng với bộ số liệu lúc chưa lọc (Curve 1) và bộ số liệu sau khi 

lọc (Curve 2), cả hai đều tương ứng với hàm Polynomial (bậc 8). Đường Curve 2 

được chọn dùng để làm đường cong quan hệ công suất - vận tốc cho nhà máy điện 

gió đang xét. 

Đối với một máy phát điện gió, quan hệ công suất - vận tốc là một quan hệ 

phi tuyến [45]. Mối quan hệ phi tuyến công suất - vận tốc của một nhà máy điện gió 

càng phức tạp hơn vì nhà máy bao gồm nhiều tuốc bin gió và các tuốc bin này khi 

gió thổi qua sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến đặc tính công suất - vận tốc 

của từng hệ thống tuốc bin – máy phát. Đặc biệt trên Hình 1.22 cho thấy khi vận tốc 

gió lớn hơn khoảng 14 m/s, những ảnh hưởng trên làm cho công suất đầu ra của nhà 

máy có xu hướng giảm xuống.  
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Hình 1.22. Số liệu và đường cong công suất xây dựng cho nhà máy điện gió 

Vận tốc gió trong nghiên cứu thực tế thường được biểu diễn bằng các hàm 

phân phối xác suất phổ biến như Weibull, Gamma, Beta,... Hàm phân phối xác suất 

tích lũy và hàm mật độ xác suất của các hàm này được trình bày trong Mục 1.3. Với 

mỗi bộ số liệu vận tốc thu thập được từ một nhà máy điện gió thực tế, dùng các 

phương pháp ước lượng hàm trong xác suất sẽ tìm được hàm phân phối phù hợp 

nhất đối với bộ số liệu có được. 

Hình 1.23 trình bày các hàm phân phối xác suất tích lũy (cumulative 

probability) khác nhau được ước lượng cho vận tốc gió đo đếm tại nhà máy điện 

gió, trong đó hàm Gamma (có tham số hình dạng a=2,75 và tham số tỷ lệ b=1,93) là 

hàm phù hợp nhất (đường cong ứng với hàm Gamma bám sát đường cong số liệu 

thực tế Data trên Hình 1.23). Hàm phân bố này được dùng để phát bộ số liệu ngẫu 

nhiên cho vận tốc gió (với số mẫu tạo ra Nsample = 10000) như Hình 1.24 (trục 

tung là số lần xuất hiện giá trị vận tốc), sau đó, thông qua đường cong công suất ước 

lượng được (Hình 1.22) số liệu công suất đạt được như Hình 1.25. 



35 

 

Hình 1.23. Hàm phân phối xác suất tích lũy của vận tốc gió 

 

Hình 1.24. Vận tốc gió được phát ra từ hàm phân bố xây dựng được từ số 

liệu thực tế (Dạng histogram) 

 

Hình 1.25. Công suất đầu ra của nhà máy điện gió có được từ số liệu vận 

tốc gió phát ra và đường cong công suất xây dựng được (Dạng histogram) 

Các ví dụ trên là các quá trình xây dựng hàm phân bố và tạo bộ số liệu ngẫu 

nhiên cho các biến đầu vào độc lập. Khi các biến đầu vào có quan hệ tương quan 
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(Mục 2), thông tin về quan hệ này phải được khai phá và dùng trong quá trình tạo 

bộ số liệu đầu vào cho bài toán tính toán, phân tích HTĐ. 

Xét hai chuỗi số liệu thu thập được của hai biến ngẫu nhiên P1 và P2 (ví dụ 

như số liệu đo đếm hàng giờ thu thập được trong một năm của hai phụ tải tại hai nút 

trong HTĐ) như Hình 1.26 và Hình 1.27. Hai chuỗi số liệu này có hình dáng của 

phân phối chuẩn như Hình 1.28 và Hình 1.29 với tham số ước lượng được cho giá 

trị trung bình (kỳ vọng) lần lượt là μ1 = 90,0147; μ2 = 50,0008 và độ lệch chuẩn 

lần lượt là σ1 = 1,15; σ12 = 1,41. Ngoài ra, giữa hai biến này có quan hệ tương 

quan như thể hiện trên Hình 1.30 với hệ số tương quan tính toán được là ρP1,P2 =

 0,7 và ma trận hiệp phương sai Cov(P1, P2) =  [1,33  1,15;  1,15 1,99]. Trên cơ sở 

các thông số ước lượng được cho hai biến P1 và P2, bộ số liệu ngẫu nhiên cho hai 

biến được phát ra cho 10000 mẫu (Samples) như trên Hình 1.31 và Hình 1.32 vừa 

thể hiện bản chất ngẫu nhiên của từng biến, vừa thể hiện tính tương quan giữa hai 

biến. Sự tương quan này phải được khai phá và dùng trong quá trình tạo bộ số liệu 

ngẫu nhiên nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bài toán phân tích, tính toán 

HTĐ. Ảnh hưởng này sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo. 

 

Hình 1.26. Số liệu thu thập của biến ngẫu nhiên P1 
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Hình 1.27. Số liệu thu thập của biến ngẫu nhiên P2 

 

Hình 1.28. Hàm phân bố dạng histogram của biến ngẫu nhiên P1 

 

Hình 1.29. Hàm phân bố dạng histogram của biến ngẫu nhiên P2 
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Hình 1.30. Tương quan giữa P1 và  P2 

 

Hình 1.31. Số liệu phát ra cho biến ngẫu nhiên P1 

 

Hình 1.32. Số liệu phát ra cho biến ngẫu nhiên P2 
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Như vậy, khi có số liệu thống kê về biến ngẫu nhiên bất kỳ thì tùy theo đặc 

điểm của từng biến ngẫu nhiên cũng như mối quan hệ giữa các biến mà ta có thể sử 

dụng các công cụ về xác suất thống kê để ước lượng và tạo ra bộ số liệu ngẫu nhiên 

để cung cấp đầu vào cho bài toán tính toán, phân tích HTĐ có xét đến các yếu tố bất 

định của thông tin đầu vào. 

1.5. Kết luận chương 

Trong HTĐ luôn tồn tại nhiều yếu tố ngẫu nhiên có nguồn gốc từ sự biến đổi 

ngẫu nhiên của phụ tải, sự hỏng hóc ngẫu nhiên của các phần tử trong hệ thống, v.v. 

Đối với HTĐ ngày nay ngoài các yếu tố bất định trên, khi các nguồn năng lượng 

mới như gió, mặt trời,… kết nối vào hệ thống, các nguồn này góp phần tăng thêm 

các yếu tố ngẫu nhiên cho HTĐ. Để tính toán và phân tích HTĐ nói chung cũng 

như trong lĩnh vực đánh giá sự làm việc an toàn của HTĐ nói riêng, các yếu tố ngẫu 

nhiên trên cần phải được xét đến. 

Trong quá trình vận hành HTĐ có thể thu thập được các số liệu xuất hiện 

ngẫu nhiên về các thông số vận hành (công suất phụ tải, công suất phát của máy 

phát…) và số lần sự cố các phần tử của hệ thống (máy biến áp, đường dây, máy 

phát…). Trên cơ sở bộ số liệu ngẫu nhiên của từng thông số cho phép xây dựng 

được quy luật biến thiên của thông số theo một dạng hàm phân bố nhất định. Đối 

với công suất tiêu thụ tại các nút phụ tải thường có dạng hàm phân bố chuẩn; công 

suất phát của các nguồn năng lượng mới như gió, mặt trời… thường có dạng phân 

bố Weibull, Gamma hoặc  Beta; xác suất sự cố các phần tử có dạng phân bố nhị 

thức. 

Trên cơ sở các hàm phân bố của các thông số vận hành và xác suất sự cố các 

phần tử cho phép tạo được bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông số vận hành và cấu 

trúc lưới của HTĐ. Bộ số liệu này là cơ sở để cung cấp thông tin đầu vào cho 

chương trình tính toán phân tích các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các yếu tố 

bất định. 

 



40 

CHƯƠNG 2 

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU ÁP DỤNG TRONG BÀI 

TOÁN TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT 

ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH 

 

2.1. Mở đầu 

Trong tính toán phân tích các chế độ vận hành của HTĐ có xét đến các yếu 

tố bất định cần phải có được bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông số vận hành và cấu 

trúc lưới phản ảnh đúng thực tế của HTĐ đang vận hành. Để đạt được yêu cầu trên 

cần thiết phải tính toán xây dựng được các hàm phân bố ngẫu nhiên của các thông 

số và xác suất sự cố các phần tử đúng với thực tế có thể xảy ra trên HTĐ. Các hàm 

phân bố ngẫu nhiên được xây dựng trên cơ sở số liệu thực tế vận hành thu thập 

được trong thời gian quá khứ. Tuy nhiên, số liệu thu thập được trong thực tế thường 

có chứa đựng một số dữ liệu lỗi, mất dữ liệu, dữ liệu không đồng nhất và các vấn đề 

khác làm cho quá trình khai phá dữ liệu cũng như xây dựng hàm phân bố ngẫu 

nhiên cho các thông số đó gặp rất nhiều khó khăn, cho kết quả không chính xác như 

mong muốn. Các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao sẽ được tìm hiểu và áp dụng để xử 

lý dữ liệu thu thập được từ các yếu tố ngẫu nhiên trong HTĐ, loại bỏ các số liệu 

nhiễu, bị mất và không đồng nhất. Đây là cơ sở để tạo được bộ số liệu chuẩn về 

thông số vận hành và trạng thái các phần tử trong một lưới điện vận hành thực tế để 

áp dụng cho bài toán phân tích hệ thống điện. 

2.2. Kỹ thuật xử lý dữ liệu trong xác suất thống kê 

Trong quá trình khai phá dữ liệu (data mining), dữ liệu trước khi đưa vào các 

mô hình thường có những vấn đề cần được xử lý. Các bước tiền xử lý làm cho dữ 

liệu có được ban đầu qua thu thập dữ liệu (dữ liệu gốc, dữ liệu thô) có thể phù hợp 

với yêu cầu của các mô hình khai phá dữ liệu. Quá trình xử lý dữ liệu thô nhằm cải 
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thiện chất lượng dữ liệu và qua đó cải thiện chất lượng của kết quả khai phá dữ liệu. 

Các công việc cụ thể của tiền xử lý dữ liệu bao gồm những công việc minh họa như 

Hình 2.1. 

 

Hình 2.1. Minh họa các nhóm kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu [37] 

Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu bao gồm [37, 56, 77]: 

1) Làm sạch dữ liệu (data cleaning): 

 Loại bỏ các phần tử kì dị/ngoại lai (outliers) 

 Xử lý dữ liệu bị thiếu (missing data) 
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 Xử lý dữ liệu bị nhiễu (noisy data) 

 Xử lý dữ liệu không nhất quán (inconsistent data)  

2) Tích hợp dữ liệu (data integration): trộn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau 

vào một kho dữ liệu 

3) Biến đổi dữ liệu (data transformation): 

 Làm trơn dữ liệu (smoothing) 

 Chuẩn hóa dữ liệu (normalization) 

 Xây dựng thuộc tích (attribute/feature construction) 

4) Thu giảm dữ liệu (data reduction): 

 Thu giảm kích thước dữ liệu 

 Loại bỏ các đặc điểm dư thừa 

 Gom cụm dữ liệu 

Trong các mục tiếp theo, các kỹ thuật được áp dụng phổ biến để xử lý dữ liệu 

thu thập trong HTĐ được trình bày. 

2.2.1. Xử lý dữ liệu bị thiếu (missing data) 

Dữ liệu bị thiếu là dữ liệu không có sẵn khi cần được sử dụng. Dữ liệu bị 

thiếu gây ra có thể do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách 

quan có thể gây ra do khi thu thập dữ liệu thì dữ liệu không tồn tại hoặc dữ liệu bị 

lỗi, quá trình truyền tin và lưu trữ bị mất dữ liệu. Nguyên nhân chủ quan do tác 

nhân con người. Để xử lý dữ liệu bị mất thì có một số giải pháp sau: Bỏ qua không 

dùng dữ liệu đó, xử lý bằng tay (không tự động, bán tự động), thay thế dữ liệu bị 

mất bằng giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên, dùng các phương pháp hoặc thuật 

toán để suy ra dữ liệu thay thế cho dữ liệu bị mất. Khi dữ liệu bị mất không nhiều 

lắm thì dữ liệu có thể được suy ra từ các phương pháp nội suy để suy ra giá trị bị 

mất từ các dữ liệu sẵn có lân cận. Khi dữ liệu bị mất tương đối nhiều, các phương 
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pháp dự báo có thể được dùng để suy ra dữ liệu bị mất bằng cách dùng dữ liệu sẵn 

có trước đó (training data) để xây dựng mô hình dự báo và dùng mô hình đó để suy 

ra dữ liệu bị mất. 

Hình 2.2 vẽ dữ liệu công suất tiêu thụ đo đếm hàng giờ trong một năm ở một 

phụ tải, trong dữ liệu đó có chứa các dữ liệu bị mất như các hình vẽ 2.2.a,b,c. 

 

Hình 2.2.a. Công suất tiêu thụ thu thập được ở một phụ tải điện: vẽ cho cả năm 

 

Hình 2.2.b. Công suất tiêu thụ thu thập được ở một phụ tải điện: vẽ phóng to cho 

miền 1 

 

Hình 2.2.c. Công suất tiêu thụ thu thập được ở một phụ tải điện: vẽ phóng to cho 

miền 2 
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Đối với dữ liệu bị mất như trên, có thể dùng phương pháp nội suy 

(interpolation) để suy ra dữ liệu mất từ các dữ liệu xung quanh như các hình 

2.3.a,b,c.   

 

Hình 2.3.a.Số liệu đạt được của phụ tải điện sau xử lý: vẽ cho cả năm 

 

Hình 2.3.b. Số liệu đạt được của phụ tải điện sau xử lý: vẽ phóng to cho miền 1 

 

Hình 2.3.c. Số liệu đạt được của phụ tải điện sau xử lý: vẽ phóng to cho miền 2 

Các phương pháp xử lý dữ liệu bị mất được trình bày chi tiết trong các tài 
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liệu [26, 65]. 

2.2.2. Loại bỏ các phần tử ngoại lai (outliers) 

Outliers (có tên gọi tiếng Việt là phần tử ngoại lai, phần tử kỳ dị ...) là những 

dữ liệu không tuân theo đặc tính chung của tập dữ liệu. Các phần tử này gây ra bởi 

nguyên nhân khách quan như từ công cụ thu thập dữ liệu, lỗi trên đường truyền, 

giới hạn công nghệ, … và nguyên nhân chủ quan của con người. 

Ta thường xem các giá trị ngoại lai như các mẫu dữ liệu đặc biệt, cách xa 

khỏi phần lớn dữ liệu khác trong tập dữ liệu. Các phần tử này có thể được nhận biết 

dựa vào phân bố thống kê (statistical distribution-based), khoảng cách (distance-

based), mật độ (density-based), độ lệch (deviation-based) [37, 56, 77]. 

Các phần tử ngoại lai có ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của các mô hình 

mô phỏng và tính toán trong xác suất và thống kê. Phát hiện và xử lý các điểm 

ngoại lai là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị dữ liệu. 

Hình 2.4 vẽ minh họa phần tử ngoại lai (ký hiệu *) nằm cách xa so với tập dữ 

liệu cần nghiên cứu (ký hiệu dấu +). Hình 2.5 và 2.6 vẽ minh họa dạng hàm mật độ 

dạng biểu đồ (histogram) trong đó phần tử ngoại lai nằm bên trái và bên phải của 

miền phân bố. 

 

Hình 2.4. Minh họa phần tử ngoại lai trong mặt phẳng 2D 
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Hình 2.5. Phần tử ngoại lai nằm bên trái 

 

Hình 2.6. Phần tử ngoại lai nằm bên phải 

Các phương pháp xác định và loại trừ outliers được trình bày trong [6, 16] 

bao gồm các nhóm phương pháp: Phân tích giá trị cực biên (Extreme Value 

Analysis), dựa trên các mô hình xác suất thống kê (Probabilistic and Statistical 

Models), dùng các mô hình tuyến tính (Linear Models), các mô hình dựa trên sự 

tiệm cận (Proximity-based Models), các mô hình lý thuyết thông tin (Information 

Theoretic Models),... trong đó mỗi phương pháp có những ưu nhược điểm riêng. 
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Phần tiếp theo bên dưới trình bày phương pháp được sử dụng hiệu quả trong 

thực tế trong tài liệu [27] trong đó outliers được phát hiện và loại ra khỏi tập dữ liệu 

dựa vào hàm phân bố của tập dữ liệu và giá trị significance level (mức ý nghĩa). 

Hình 2.7 vẽ các phân vùng khác nhau trên hàm phân bố của dữ liệu. Trong phương 

pháp này các giá trị nằm bên ngoài vùng non-significant được xem như outliers. 

Hình 2.8 vẽ các vùng tùy theo giá trị significance level khác nhau. 

 

 

Hình 2.7. Các phân vùng trên hàm phân bố 

 

 

Hình 2.8. Minh họa vùng biên được xác định bởi các giá trị significance 

level khác nhau 

Hình 2.9 vẽ dữ liệu ban đầu (dữ liệu thô) thu thập được từ một biến ngẫu 

nhiên trong thực tế là công suất phụ tải tại một nút trong hệ thống điện có công suất 

cực đại là 140 MW. Trong quá trình thu thập dữ liệu này có chứa outliers và các giá 

trị này cần phải được xác định và loại trừ khỏi tập dữ liệu trước khi dùng dữ liệu 
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cho việc xác định mô hình và dùng trong phân tích, tính toán hệ thống điện. Các 

outliers được phát hiện và loại trừ bằng phương pháp của Grubbs [27], dữ liệu thu 

được như trên Hình 2.10. 

 

Hình 2.9. Các phân vùng trên hàm phân bố thu thập thực tế 

 

Hình 2.10. Các phân vùng trên hàm phân bố sau khi xử lý 

2.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu (normalization) 

Thực tế quá trình xây dựng mô hình cũng như tính toán phân tích số liệu 

thường dữ liệu đầu vào đến từ các nguồn khác nhau, không đồng nhất và khó phân 

tích khi chúng được tích hợp vào cùng một mô hình. Ví dụ trong hệ thống điện khi 

tính toán phân tích hệ thống có xét đến các yếu tố ngẫu nhiên của đầu vào như công 

suất phụ tải ở các nút trong hệ thống, công suất đầu ra ở các nhà máy điện gió có 

công suất khác nhau... khi các chuỗi số liệu này được đưa vào bài toán thì một trong 

những việc cần phải làm là chuẩn hóa dữ liệu để làm cho dữ liệu tương thích với 

nhau. Đây được xem như yêu cầu bắt buộc của xây dựng mô hình trong thực tế. 
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Chuẩn hóa dữ liệu có thể thực hiện theo các phương pháp như min-max 

normalization, z-score normalization, normalization by decimal scaling [37, 56, 77] 

để chuyển đổi số liệu thô vào một miền trị nhất định được định nghĩa trước của bài 

toán. 

Trong bài toán tính toán phân tích hệ thống có xét đến các yếu tố ngẫu nhiên, 

phương pháp z-score normalization được ứng dụng phổ biến. Chuỗi giá trị thu thập 

được gồm n số liệu xi (i = 1÷n) có giá trị trung bình mean μx và độ lệch chuẩn 

(standard deviation) σx được biến đổi chuẩn hóa thành chuỗi số liệu zi (i = 1÷n) có 

giá trị trung bình mean μz = 0 và độ lệch chuẩn (standard deviation) (std) σz = 1: 

                                             zi =  
xi−μx

σx
                                                    (2.1) 

Sau khi thực hiện bước trên, các chuỗi số liệu đầu vào với các giá trị mean, 

min, max, std ... khác nhau sẽ được chuẩn hóa thích hợp làm đầu vào cho các mô 

hình, bài toán nhưng không làm thay đổi các đặc tính biến đổi vốn có trong chuỗi số 

liệu. 

Hình 2.11 vẽ chuỗi số liệu X thu thập được có giá trị mean = 100, std = 10, 

max = 140, Hình 2.12 vẽ chuỗi số liệu Y có giá trị mean= 300, std=15, max = 360. 

Các chuỗi này được chuyển hóa thành các chuỗi chuẩn hóa có mean = 0, std = 1 

như Hình 2.13 và Hình 2.14. 

 

Hình 2.11. Dữ liệu X trước khi chuẩn hóa 
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Hình 2.12. Dữ liệu Y trước khi chuẩn hóa 

 

Hình 2.13. Dữ liệu X sau khi chuẩn hóa thành Z 

 

Hình 2.14. Dữ liệu Y sau khi chuẩn hóa thành Z 

2.2.4. Thu giảm dữ liệu (data reduction) 

Tập dữ liệu ban đầu như dữ liệu thu thập được từ các phụ tải, các nguồn năng 

lượng mới như gió, mặt trời,... thường rất lớn. Dữ liệu quá lớn làm cho các bài toán 
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xây dựng mô hình cũng như tính toán, phân tích gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là 

đối với hệ thống điện lớn. Hơn nữa, trong tập mẫu có thể chứa các thuộc tính chứa 

ít thông tin hữu dụng, các thuộc tính tương tác lẫn nhau. Thu giảm dữ hiệu là cách 

để biến đổi tập dữ liệu lớn ban đầu thành tập dữ liệu nhỏ hơn nhưng vẫn giữ lại các 

đặc điểm vốn có tồn tại trong tập dữ liệu ban đầu. 

Hiện nay có các phương pháp thu giảm dữ liệu phổ biến như kết hợp khối dữ 

liệu (data cube aggregation), chọn một số thuộc tính (attribute subset selection), thu 

giảm chiều (dimensionality reduction), thu giảm lượng (numerosity reduction) [37, 

56, 77]. 

Một trong những phương pháp hiệu quả để thu giảm kích thước của tập dữ 

liệu là phương pháp phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis, 

viết tắt PCA) [40, 41, 45]. Phương pháp này có thể được áp dụng cho bài toán phân 

tích hệ thống điện lớn với tập dữ liệu đầu vào lớn. 

Phương pháp phân tích thành phần chính là một thuật toán thống kê sử dụng 

phép biến đổi trực giao để biến đổi một tập hợp dữ liệu từ một không gian nhiều 

chiều sang một không gian mới ít chiều hơn nhằm tối ưu hóa việc thể hiện sự biến 

thiên của dữ liệu. 

Phép biến đổi tạo ra những ưu điểm sau đối với dữ liệu: 

 Giảm số chiều của không gian chứa dữ liệu khi nó có số chiều lớn 

xuống số chiều nhỏ hơn nhưng thông tin chứa đựng trong dữ liệu 

không bị mất đi. 

 Xây dựng hệ trục tọa độ mới thay vì giữ lại các trục của không gian 

cũ và trong hệ mới thông tin có khả năng biểu diễn tốt hơn và đảm 

bảo độ biến thiên của dữ liệu trên mỗi chiều mới. 

 Tạo điều kiện để các liên kết tiềm ẩn của dữ liệu có thể được khám 

phá trong không gian mới, mà nếu đặt trong không gian cũ thì khó 

phát hiện vì những liên kết này không thể hiện rõ. 

http://www.wiki-zero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly92aS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVFMSVCQSVBRHBfaCVFMSVCQiVBM3A
http://www.wiki-zero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly92aS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2glQzMlQjRuZ19naWFu
http://www.wiki-zero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly92aS53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVMlRTElQkIlQjFfYmklRTElQkElQkZuX3RoaSVDMyVBQW4mYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly92aS53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVMlRTElQkIlQjFfYmklRTElQkElQkZuX3RoaSVDMyVBQW4mYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
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 Đảm bảo các trục tọa độ trong không gian mới luôn trực giao đôi một 

với nhau, mặc dù trong không gian ban đầu các trục có thể không trực 

giao. 

Các bước cụ thể để thực hiện phân tích PCA được trình bày cụ thể trong các 

tài liệu [40, 41]. 

Giả sử dữ liệu thu thập được chứa trong ma trận có kích thước n×m trong đó 

các cột của ma trận X tương tứng với các biến ngẫu nhiên đầu vào của bài toán (m 

biến đầu vào), các hàng của ma trận X tương ứng với các số liệu thu thập được cho 

từng biến ngẫu nhiên ứng với các thời điểm khác nhau (n số liệu thu thập được cho 

mỗi biến): 

                              𝐗 =  [

𝑥1,1

𝑥2,1

𝑥1,2

𝑥2,2

…
…

𝑥1,𝑚

𝑥2,𝑚

⋮
𝑥𝑛,1

⋮
𝑥𝑛,2

⋱
…

⋮
𝑥𝑛,𝑚

]                                      (2.2) 

Đầu tiên, ma trận X được loại bỏ giá trị mean của từng biến ngẫu nhiên để 

đạt được ma trận Y bằng cách đem từng cột của ma trận X trừ cho giá trị mean của 

từng cột (từng biến ngẫu nhiên). Sau đó, ma trận hiệp phương sai của Y được tính 

và từ đó tìm được các giá trị riêng λi (i = 1÷m, được sắp xếp theo thứ tự λ1 > λ2 > ...  

> λm) và vectơ riêng tương ứng ui. 

Dùng biến đổi PCA để đạt được ma trận Z như sau: 

                                           𝐙 = 𝐔T𝐘                                                         (2.3)   

Trong đó: 𝐔 =  [𝐮1 𝐮2 … 𝐮m] 

và Z đạt được có dạng: 

                              𝐙 =  [

𝑧1,1

𝑧2,1

𝑧1,2

𝑧2,2

…
…

𝑧1,𝑚

𝑧2,𝑚

⋮
𝑧𝑛,1

⋮
𝑧𝑛,2

⋱
…

⋮
𝑧𝑛,𝑚

]                                        (2.4) 

Ma trận Z có kích thước n×m giống như ma trận X ban đầu. Tuy nhiên dữ 
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liệu trong ma trận Z được sắp xếp lại và có đặc điểm như sau: 

 Mỗi cột trong ma trận Z được gọi là một thành phần chính (Principal 

component, gọi tắt PC), cột 1 được gọi là thành phần số 1 (PC1) là 

chuỗi số liệu có phương sai lớn nhất (giá trị phương sai này bằng giá 

trị riêng λ1) là thành phần quan trọng nhất và chứa đựng nhiều thông 

tin trong dữ liệu gốc ban đầu nhất, tiếp theo cột 2 gọi là PC2 là chuỗi 

số liệu có phương sai lớn thứ nhì (giá trị phương sai này bằng giá trị 

riêng λ2),… Các trục của các PC có quan ghệ vuông góc (trực giao) 

với nhau.  

 Các PC không có quan hệ tương quan với nhau. 

Nếu muốn thu giảm kích thước dữ liệu từ m rất lớn xuống còn p (thường p 

<< m) để được ma trận kết quả có kích thước n×p nhưng thông tin chứa đựng trong 

ma trận này suy giảm không đáng kể so với toàn bộ dữ liệu ban đầu ta chọn giá trị 

p. Số lượng thành phần chính sử dụng có thể được lựa chọn thông qua kinh nghiệm 

hoặc dựa vào biểu đồ Scree [40, 41] trong đó biểu diễn sự giảm dần về giá trị của 

các giá giá trị riêng λi của từng thành phần chính PCi như ví dụ minh họa trên Hình 

2.15. Trên biểu đồ Scree khi quan sát thấy điểm gãy của đường cong ứng với thành 

phần thứ i thì các thành phần chính được lựa chọn sẽ là các thành phần từ 1 đến i-1. 

Các thành phần chính này đóng vai trò quan trọng và chứa đựng phần lớn thông tin 

có được từ bộ số liệu gốc, các thành phần còn lại chứa đựng rất ít thông tin và rất ít 

quan trọng nên có thể được loại bỏ qua đó có thể giảm kích thước bộ số liệu. Trong 

ví dụ minh họa ở Hình 2.15, điểm gãy của đồ thị ứng với thành phần thứ 4 do đó 

các thành phần từ 1 đến 3 được lựa chọn. 
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Hình 2.15. Minh họa biểu đồ Scree 

2.2.5. Kỹ thuật phân nhóm dữ liệu 

Phân cụm hoặc phân nhóm (clustering) [7, 29, 42, 66] là kỹ thuật rất quan 

trọng trong khai phá dữ liệu, nó thuộc lớp các phương pháp học không giám sát 

(unsupervised learning). Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về kỹ thuật này, nhưng 

về bản chất ta có thể hiểu phân nhóm là các qui trình tìm các nhóm các đối tượng 

(dữ liệu) đã cho vào các cụm/nhóm (clusters) sao cho các đối tượng trong cùng một 

cụm tương tự (similar) nhau và các đối tượng khác cụm thì không tương tự 

(dissimilar) nhau. Vì mục tiêu của thuật toán phân cụm là phân chia toàn bộ các 

quan sát của bộ dữ liệu ban đầu thành các cụm khác nhau sao cho các dữ liệu thuộc 

cùng một cụm là tương đồng nhất với nhau có thể, nên việc lựa chọn phương thức 

tính khoảng cách là rất quan trọng vì khoảng cách được sử dụng như là một thước 

đo mức độ tương đồng của các quan sát. Một vấn đề khó khăn của sử dụng thuật 

toán phân cụm là lựa chọn số cụm như thế nào cho tối ưu. 

 

Hình 2.16. Minh họa phân cụm dữ liệu 
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Các nhóm phương pháp phân cụm dữ liệu được trình bày trong [7, 29, 42, 

66] nhìn chung bao gồm: Phân hoạch (partitioning), phân cấp (hierarchical), dựa 

trên mật độ (density-based), dựa trên lưới (grid-based), dựa trên mô hình (model-

based), các thuật toán tiến hóa, thuật toán mờ .v.v. 

Một trong những phương pháp phổ biến thường dùng là phương pháp K-

means thuộc nhóm phương pháp phân hoạch. K-means là thuật toán rất quan trọng 

và được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật phân cụm. Ý nghĩa chính của thuật toán K-

means là tìm cách phân nhóm các đối tượng (dữ liệu) đã cho vào K cụm (K là số 

các cụm được xác đinh trước, K nguyên dương) sao cho tổng bình phương khoảng 

cách giữa các đối tượng đến tâm nhóm (centroid) là nhỏ nhất. 

Thuật toán K-means gồm các bước chính sau: 

1) Chọn ngẫu nhiên K tâm (centroid) cho K cụm (cluster), mỗi cụm được 

đại diện bằng các tâm của cụm. 

2) Tính khoảng cách giữa các đối tượng (dữ liệu) đến K tâm (thường 

dùng khoảng cách Euclidean). 

3) Nhóm các đối tượng vào nhóm gần nhất. 

4) Xác định lại tâm mới cho các nhóm. 

5) Thực hiện lại Bước 2 cho đến khi không có sự thay đổi nhóm nào của 

các đối tượng. 

 

Hình 2.17. Dữ liệu ban đầu 



56 

 

Hình 2.18. Dữ liệu phân thành hai nhóm 

Hình 2.17 và Hình 2.18 vẽ minh họa dữ liệu ban đầu và kết quả quá trình 

phân nhóm thành 2 nhóm dùng thuật toán K-means. 

Nhìn chung, phương pháp K-means có thời gian xử lý nhanh hơn các phương 

pháp khác rất nhiều nên có thể áp dụng cho dữ liệu có kích thước lớn và khi kích 

thước dữ liệu càng lớn thì các phương pháp phân cụm dữ liệu càng gặp khó khăn 

[66]. Tuy nhiên, K-means có nhược điểm chính đó là chỉ hội tụ cục bộ tùy ý và số 

lượng phân cụm cần phải được chỉ định trước. 

Các thuật toán phân cụm, phân vùng một tập dữ liệu thành các nhóm bằng 

cách tối đa hóa sự tương đồng giữa các dữ liệu trong cùng một nhóm và sự khác 

biệt giữa dữ liệu thuộc các nhóm khác nhau (hàm mục tiêu). Theo quan điểm đó, 

vấn đề phân cụm có thể được giải quyết như là một vấn đề tối ưu hóa. Do đó, các 

thuật toán tối ưu hóa như Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm - GA) [66], 

Thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (Particle Swarm Optimization - PSO) [44, 52, 82], 

v.v., có thể được áp dụng để phân cụm. Trong những năm gần đây, một cách tiếp 

cận đầy hứa hẹn là Thuật toán tiến hóa vi sai (Differential Evolution - DE) [18, 24, 

43, 60] được đề xuất. Khác với K-mean, tất cả các thuật toán GA, PSO, DE cho kết 

quả chính xác hơn và tối ưu toàn cục. Đặc biệt trong các thuật toán này, DE được 

chứng minh trong nhiều nghiên cứu về tính đơn giản, dễ thực hiện, tốc độ hội tụ 

nhanh hơn GA, PSO và yêu cầu ít hoặc không cần điều chỉnh tham số [18, 24, 43, 
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60]. Thuật toán DE có khả năng xử lý rất hiệu quả kể cả các bài toán tìm cực trị 

hàm không khả vi, hàm phi tuyến và các hàm đa mục tiêu. Tuy nhiên, tất cả các 

phương pháp phân cụm nêu trên (trừ K-means) đều cần thời gian xử lý lâu nên khó 

thực hiện cho dữ liệu kích thước lớn, đây cũng chính là cơ sở dữ liệu đầu vào của 

bài toán tính toán và phân tích HTĐ lớn được trình bày trong các chương tiếp theo 

của luận án. Để khắc phục khó khăn này, luận án đề xuất áp dụng thu giảm kích 

thước dữ liệu dùng PCA trước khi sử dụng thuật toán DE để hình thành nên thuật 

toán PCA+DE. Thuật toán DE gồm các bước được trình bày rất cụ thể trong [3, 72].  

Thuật toán phân cụm đề xuất PCA+DE gồm các bước: 

1) Hình thành ma trận dữ liệu đầu vào X với kích thước n×m (dòng của 

X tương ứng với số dữ liệu quan sát và cột tương ứng với số biến); 

2) Thực hiện PCA và chọn k PCs tương ứng với phương sai hoặc giá trị 

riêng lớn nhất; 

3) Chuyển dữ liệu từ miền gốc về miền thu giảm tương ứng với ma trận 

𝐘𝒌 (ma trận kích thước n×k). 

4) Thực hiện DE để phân cụm dữ liệu. 

Thuật toán PCA+DE được áp dụng và phân tích trong Chương 4 cho các 

HTĐ cụ thể. 

2.3. Áp dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu để xây dựng bộ số liệu ngẫu nhiên 

phục vụ bài toán phân tích hệ thống điện có xét đến yếu tố bất định 

Từ bộ số liệu thu thập được về các thông số vận hành của HTĐ trong thực tế, 

sử dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu cho phép tạo được bộ số liệu chuẩn phục vụ cho 

các bài toán tính toán phan tích các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các yếu tố 

bất định. Bộ số liệu tạo ra đảm bảo phản ảnh đúng bản chất thực tế vận hành của 

HTĐ, với kích thước bộ dữ liệu hợp lý phù hợp cho quá trình tính toán nhanh và đạt 

được kết quả chính xác. 
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Hình 2.19. Các bước xử lý dữ liệu thu thập phục vụ bài toán tính toán và phân tích 

HTĐ có xét các yếu tố ngẫu nhiên 



59 

Các bước ứng dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu được trình bày minh họa trên 

Hình 2.19. Các khối trong khung chữ nhật nét đứt được áp dụng khi bộ số liệu đầu 

vào có kích thước rất lớn (đặc biệt với các hệ thống điện lớn). 

2.4. Kết luận chương 

Trong thực tế khi thu thập số liệu để phục vụ cho bài toán tính toán và phân 

tích HTĐ, các dữ liệu thu được thường chứa đựng nhiều vấn đề cần xử lý (như 

không đồng nhất, mất dữ liệu, chứa dữ liệu ngoại lai,...). Nếu không xử lý tốt các 

vấn đề này thì kết quả xây dựng mô hình cho các yếu tố ngẫu nhiên cũng như bài 

toán tính toán và phân tích HTĐ gặp rất nhiều khó khăn cũng như cho kết quả thiếu 

chính xác.  

Bằng kỹ thuật làm sạch và tích hợp dữ liệu cho phép xây dựng được các hàm 

phân bố ngẫu nhiên của các thông số vận hành và trạng thái làm việc của các phần 

tử trong HTĐ đảm bảo chính xác và phản ánh đúng trạng thái vận hành thực tế. Bộ 

số liệu ngẫu nhiên được tạo ra từ các hàm phân bố của các thông số thường có kích 

thước lớn, nhất là đối với các HTĐ lớn sẽ gây khó khăn cho quá trình tính toán. Sử 

dụng các kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu, thu giảm dữ liệu và phân nhóm dữ liệu để thu 

nhỏ kích thước bộ dữ liệu nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin thực tế của 

HTĐ đang vận hành. 

Chương này giới thiệu các kỹ thuật xử lý dữ liệu và đã xây dựng được qui 

trình xây dựng bộ số liệu ngẫu nhiên chuẩn để sử dụng cho bài toán tính toán phân 

tích các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định. 

Các kỹ thuật xử lý thu giảm kích thước bằng kỹ thuật PCA kết hợp với các 

kỹ thuật phân cụm dữ liệu như K-means, DE được đề xuất áp dụng không những 

trong việc giải quyết hiệu quả vấn đề nghiên cứu của luận án mà còn có thể mở rộng 

áp dụng cho các lĩnh vực khác liên quan đến cơ sở dữ liệu lớn. 
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CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀM 

VIỆC AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ TÍCH HỢP 

CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH 

 

3.1. Mở đầu 

Hiện nay, tính toán và phân tích HTĐ có xét đến các yếu tố bất định tồn tại 

trong hệ thống thường sử dụng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo vì phương 

pháp này có độ chính xác cao, các yếu tố ngẫu nhiên tương đối dễ mô phỏng và tích 

hợp vào trong bài toán. Tuy nhiên, phương pháp này có khối lượng tính toán nặng 

nề, thời gian tính toán lâu do đó rất khó thực hiện cho các HTĐ lớn. Đây là khó 

khăn của bài toán phân tích các HTĐ lớn có xét đến yếu tố bất định và cũng là nội 

dung cơ bản mà luận án tìm giải pháp giải quyết. Trên cơ sở phương pháp Monte-

Carlo kết hợp với các kỹ thuật xử lý dữ liệu trong xác suất và thống kê (xem 

Chương 2), đặc biệt là các kỹ thuật về thu giảm kích thước, phân cụm dữ liệu, luận 

án nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán mới. Phương pháp đề xuất cho phép 

rút ngắn đáng kể thời gian và khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác 

cao, nhờ đó có thể áp dụng cho các HTĐ lớn trong thực tế. 

3.2. Xây dựng mô đun tính toán chế độ xác lập cho hệ thống điện 

Để tính toán chế độ xác lập cho HTĐ, hiện nay có rất nhiều phần mềm có thể 

thực hiện được như PSS®SINCAL, PSS/E, PSS/ADEPT, PowerWorld, Conus, 

ETAP, DIgSILENT PowerFactory,… Tuy nhiên, các phần mềm này đa số là phần 

mềm thương mại, không có nguồn mở hoặc có nguồn mở giới hạn do đó rất khó 

trong việc thay đổi để phù hợp với bài toán trong quá trình nghiên cứu của luận án. 

Mặc khác, mục tiêu của luận án nghiên cứu là xây dựng công cụ tính toán phân tích 

HTĐ có tích hợp các yếu tố ngẫu nhiên của biến đầu vào của bài toán dựa trên thuật 
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toán đề xuất CMC (Clustering based Monte-Carlo, viết tắt CMC) được chạy trong 

môi trường Matlab trong đó có sử dụng phép lặp nhiều lần bài toán tính toán chế độ 

xác lập HTĐ (bài toán tính toán trào lưu công suất). Do đó, một trong những nội 

dung cần thực hiện trong toàn bộ khối lượng nghiên cứu đó là xây dựng mô đun 

tính toán chế độ xác lập trên phần mềm Matlab có tên gọi PFC (Power Flow 

Computation). 

Để thực hiện tính toán chế độ xác lập cho HTĐ, hiện nay có hai thuật toán 

truyền thống dùng phổ biến là Gauss-Seidel và Newton-Raphson được trình bày chi 

tiết trong các tài liệu [2, 30, 69]. Dựa trên hai thuật toán này, chương trình Matlab 

tương ứng gspfc.m và nrpfc.m được xây dựng và tích hợp trong mô đun PFC (sẽ 

được sử dụng trong các sơ đồ thuật toán MCS và CMC trong Mục 3.3 của chương 

này). Vì các ma trận như ma trận tổng dẫn thanh cái và ma trận Jacobian có rất 

nhiều phần tử bằng không nên để giảm dung lượng bộ nhớ và giảm thời gian tính 

toán, kỹ thuật ma trận thưa (Sparse matrix) được sử dụng. 

 Bảng 3.1. So sánh kết quả tính toán điện áp nút và góc pha từ PFC và PS 

Nút 

Điện áp (kV) Góc pha (độ) 

PFC PS PFC PS 

1 17,16 17,16 0,00 0,00 

2 18,45 18,45 9,35 9,35 

3 14,14 14,15 5,14 5,14 

4 235,82 235,82 -2,21 -2,22 

5 232,81 232,82 -3,56 -3,57 

6 237,51 237,52 2,44 2,44 

7 233,97 233,97 1,33 1,34 

8 236,17 236,17 3,80 3,80 

9 229,93 229,94 -3,68 -3,68 
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Bảng 3.2. So sánh kết quả tính toán công suất tác dụng và công suất phản kháng 

truyền trên các nhánh từ PFC và PS 

Nút 

đi 

Nút 

đến 

Công suất tác dụng 

(MW) 

Công suất phản kháng 

(Mvar) 

PFC PS PFC PS 

4 1 -71,6 -71,6 -24,7 -24,8 

2 8 163,0 163,0 4,9 4,9 

6 3 -85,0 -85,0 15,5 15,6 

9 4 -43,1 -43,0 -39,5 -39,6 

5 4 -28,1 -28,2 -16,9 -16,9 

7 9 84,4 84,2 -10,4 -10,1 

6 5 63,3 63,3 -17,8 -17,8 

8 7 78,9 78,8 -0,7 -0,8 

7 6 -21,6 -21,7 -23,6 -23,6 

Bảng 3.3. So sánh kết quả tính toán công suất phát từ PFC và PS 

Máy phát 

Công suất tác dụng 

(MW) 

Công suất phản kháng 

(Mvar) 

PFC PS PFC PS 

1 71,63 71,63 27,91 27,91 

2 163,00 163,00 4,90 4,90 

3 85,00 85,00 -11,44 -11,45 

 Mô đun chương trình có thể chạy cho các HTĐ từ nhỏ cho đến rất lớn (hàng 

ngàn nút) với thời gian tính toán nhanh, kết quả tính toán chính xác. Các Bảng 3.1, 

3.2, 3.3 minh họa tính chính xác của kết quả đạt được từ mô đun PFC so với kết quả 

từ phần mềm PowerWorld Simulator (PS) khi chạy cho HTĐ mẫu IEEE 9 nút (xem 

Phụ lục 1). 
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Trong mô hình tính toán chế độ xác lập truyền thống, mô hình có một nút 

cân bằng (slack bus) có khả năng cung cấp hoặc hấp thụ công suất một lượng tùy ý 

để đảm bảo sự cân bằng trong toàn hệ thống. Nút slack (cân bằng) thường được nối 

với nguồn máy phát điện có công suất rất lớn hoặc HTĐ vô cùng lớn. Sai lệch công 

suất hoặc mất cân bằng công suất (power mismatch) trong toàn hệ thống do nút cân 

bằng đảm nhận. Tuy nhiên, trong HTĐ thực tế không có nút gọi là nút cân bằng, sai 

lệch công suất trong hệ thống được chia sẻ bởi nhiều máy phát có chức năng điều 

tần và mỗi máy phát tham gia vào quá trình chia sẻ sai lệch công suất bằng hệ số 

tham gia tương ứng (participation factor) [49]. Mô hình tính toán tương ứng với 

việc này được biết đến với tên gọi là mô hình nhiều nút cân bằng (distributed slack 

bus, viết tắt DSB), mô hình này phù hợp với thực tế vận hành HTĐ đặc biệt trong 

HTĐ hiện nay có nhiều nguồn năng lượng tái tạo công suất lớn nối vào với công 

suất đầu ra thay đổi rất nhanh.  

Cho HTĐ với nb nút, trong đó nút từ 1 tới ng là các nút nối với máy phát chịu 

trách nhiệm cho bất kỳ sự mất cân bằng công suất trong hệ thống ∆PM, nút từ ng + 1 

tới nb bao gồm các nút máy phát còn lại trong hệ thống và nút phụ tải, không chịu 

trách nhiệm cho sự mất cân bằng trong hệ thống. 

So với mô hình một nút cân bằng truyền thống thì trong mô hình DSB, hệ 

phương trình cân bằng công suất được mô tả: 

1

cos( )
b

i i j ij ij i j i M

j

n
P V V Y P   



     (3.1) 

1

sin( )
b

i i j ij ij i j

j

n
Q V V Y   



     (3.2) 

Trong đó: Điện áp phức tại nút i là 
.

i i iV V   ; điện áp phức tại nút j là 

.

j j jV V   ; i  và 
j  

lần lược là góc pha điện áp tại nút i và j (i, j = 2,3,...,nb; nút 1 
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giả sử là nút tham chiếu góc pha, 𝜃1=0); tổng dẫn nhánh 
ij ij ijY Y   ; 

iP  là công 

suất tác dụng bơm vào nút i (i = 1,2,...,nb); iQ  là công suất phản kháng bơm vào nút 

i; 
i  là hệ số tham gia; 

MP  là lượng mất cân bằng trong hệ thống. 

Như vậy, so với mô hình truyền thống thì chỉ phần liên quan đến công suất 

tác dụng của ma trận Jacobian [2, 30, 69] được sửa lại. Phần liên quan đến công 

suất tác dụng có thể biểu diễn dưới dạng ma trân như sau [48, 86]: 
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(3.3) 

Trong phương trình (3.3), mỗi phần tử trong cột 1 từ vị trí thứ 1 đến ng được 

gọi là hệ số tham gia (participation factor) của máy phát tương ứng: 

( 1,2,..., )i
i g

M

P
i n

P



 


 (3.4) 

1

1
gn

i

i




  (3.5) 

Để giải (3.3), quá trình lặp được thực hiện tương tự phương pháp truyền 

thống cho đến khi hội tụ thì lượng công suất sai lệch trong hệ thống được phân chia 

cho ng máy phát tương ứng với hệ số tham gia i . 

Trong mô hình DSB, ng nút máy phát tham gia vào chia sẻ sai lệch công suất 

theo hệ số tham gia i  được xác định bằng nhiều cách khác nhau tùy theo ứng dụng. 
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Có hai cách phổ biến đó là: (1) tỷ lệ tham gia vào lượng công suất cần bơm vào; (2) 

tỷ lệ so với biên giới hạn (giữa công suất bơm vào và giới hạn trên hoặc dưới) [86]. 

Công suất phát của ng máy phát điện được biểu diễn như sau: 

,0i ig g i MP P P     (3.6) 

min max

i i ig g gP P P   (3.7) 

Trong đó: 

 
igP : công suất tác dụng đầu ra của máy phát i, 

 ,0igP : công suất hoạch định của công suất tác dụng đầu ra của máy phát i, 

 
MP : tổng sai lệch công suất trong hệ thống, 

 
min

igP , 
max

igP : lần lượt là giới hạn dưới và trên của công suất tác dụng đầu ra của 

máy phát i. 

Dựa trên mô hình DSB, chương trình Matlab tương ứng dsbpfc.m cũng được 

xây dựng và tích hợp trong mô đun PFC. 

3.3. Thuật toán và chương trình phân tích, đánh giá mức độ làm việc an 

toàn của hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định 

3.3.1. Mở đầu 

Trong phần này các thuật toán tính toán, phân tích và đánh giá mức độ làm 

việc an toàn của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định được trình bày. Các thuật toán 

này dựa trên các mô hình tính toán được trình bày trong Mục 3.2, tuy nhiên ở đây 

các thông số đầu vào của bài toán như công suất phụ tải, công suất nguồn phát (cả 

nguồn truyền thống và nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời...) v.v. không 

phải là các hằng số mà được biểu diễn bằng các hàm xác suất thể hiện bản chất ngẫu 

nhiên của từng biến đầu vào cũng như sự tương quan phụ thuộc giữa các biến đầu 
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vào này. Trước hết thuật toán Monte-Carlo truyền thống được nghiên cứu áp dụng. 

Thuật toán này cho kết quả có độ chính xác cao, tuy nhiên rất tốn thời gian thực 

hiện. Để vừa giảm đáng kể thời gian thực hiện vừa đảm bảo được độ chính xác, 

phương pháp có tên gọi CMC được đề xuất. Ngoài ra, luận án cũng đề xuất sử dụng 

mô hình nhiều nút slack. Tất cả các thuật toán, mô hình này được kiểm nghiệm và 

đề xuất ứng dụng phù hợp vào từng mục đích, yêu cầu của bài toán tính toán, phân 

tích HTĐ trong thực tế (được trình bày cụ thể ở Chương 4).  

3.3.2. Thuật toán phân tích đánh giá mức độ làm việc an toàn của hệ thống 

điện có xét đến các yếu tố bất định 

Thuật toán tính toán, phân tích, đánh giá mức độ làm việc an toàn của HTĐ 

theo yếu tố bất định của thông số vận hành theo phương pháp mô phỏng Monte-

Carlo được minh họa trong sơ đồ khối Hình 3.1. 

Dựa vào các dữ liệu quá khứ thu thập được hoặc được cung cấp bởi các 

phương pháp dự báo cho các đại lượng đầu vào như công suất phụ tải, công suất 

đầu ra của các nhà máy năng lượng gió, năng lượng mặt trời,… cũng như thông tin 

về tần suất sự cố của các đường dây và các tổ máy phát,… các quy luật phân bố của 

các đại lượng này được tìm thấy và biểu diễn bằng các hàm phân bố xác suất. Đây 

là thông tin đầu vào của bài toán. Để xử lý các vấn đề không mong muốn trong bộ 

số liệu thu thập được, các kỹ thuật xử lý dữ liệu bị mất, dữ liệu ngoại lai, dữ liệu 

không đồng nhất,... được tích hợp vào trong quá trình thực hiện bài toán. 

Tiếp theo, quá trình mẫu hóa được tiến hành cho các đại lượng đầu vào dựa 

trên các hàm phân bố xác suất đạt được. Trong mô phỏng Monte-Carlo, độ chính 

xác của phương pháp phụ thuộc vào số lượng mẫu (n) được chọn (số lượng mẫu 

thường chọn rất lớn để cho kết quả có độ chính xác cao). Sau khi mẫu hóa, quá trình 

giải bài toán tính toán trào lưu công suất PFC được thực hiện đối với từng mẫu. 
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Hình 3.1. Sơ đồ thuật toán mô phỏng Monte-Carlo 
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Kết quả tính toán là giá trị của các thông số chế độ như điện áp tại các nút, 

công suất và dòng điện truyền tải trên các nhánh, góc pha… tương ứng với từng 

mẫu. Quá trình này được lặp lại cho từng mẫu cho đến khi tất cả n mẫu được tính 

toán. 

Cuối cùng, kết quả đầu ra của quá trình tính toán là tập hợp n giá trị cho từng 

thông số chế độ của HTĐ, từ đó xây dựng được hàm phân bố của từng đại lượng. 

Các hàm này phản ánh một cách đầy đủ quy luật biến đổi ngẫu nhiên của các đại 

lượng trong suốt quá trình vận hành để từ đó có thể đánh giá một cách đầy đủ sự 

làm việc cũng như mức độ an toàn của HTĐ. 

Như đã phân tích, phương pháp mô phỏng Monte-Carlo như trên cho kết quả 

có độ chính xác cao, tuy nhiên khối lượng tính toán nặng nề (phải thực hiện cho số 

mẫu n rất lớn) và thời gian tính toán lâu. Để giải quyết vấn đề này, các kỹ thuật về 

thu giảm kích thước và phân cụm dữ liệu trong Chương 2 được đề xuất áp dụng. Tất 

cả các kỹ thuật xử lý này kết hợp với phương pháp Monte-Carlo luận án đề xuất 

thuật toán tính toán mới, đó là phương pháp CMC có sơ đồ thuật toán như Hình 3.2.  

Trong Hình 3.2, các khối thu giảm và phân cụm dữ liệu được đặt trong 

khung chữ nhật nét đứt để làm rõ sự khác biệt so với phương pháp mô phỏng 

Monte-Carlo truyền thống. Nhờ giảm được số lượng mẫu đầu vào nên thuật toán 

CMC được thực hiện nhanh với thời gian tiêu tốn rất ít nhưng vẫn đảm bảo kết quả 

có độ chính xác cao. 
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Hình 3.2. Sơ đồ thuật toán CMC 
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3.3.3. Chương trình phân tích đánh giá mức độ làm việc an toàn của hệ 

thống điện có xét đến các yếu tố bất định 

Trên cơ sở các sơ đồ thuật toán trình bày ở Mục 3.3.2, các chương trình tính 

toán, phân tích, đánh giá mức độ làm việc an toàn của HTĐ có xét đến các yếu tố 

bất định được thực hiện trên phần mềm Matlab phiên bản R2015b trên máy tính 

Intel Core i5 CPU 2.53 GHz/4.00 GB RAM. 

Trước hết, thuật toán và chương trình phân tích đánh giá mức độ làm việc an 

toàn của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định được áp dụng cho HTĐ mẫu IEEE 14 

nút [61]. Thông tin cụ thể về HTĐ mẫu IEEE 14 nút được cung cấp trong Phụ lục 2. 

Đây là HTĐ nhỏ nên mục đích chính ở đây là để diễn giải kết quả đạt được từ thuật 

toán mô phỏng Monte-Carlo (MCS) cũng như thuật toán CMC. Nhờ HTĐ này nhỏ 

nên dễ dàng thực hiện giao diện để tăng tính trực quan. 

Khi chạy chương trình, giao diện được hiển thị như Hình 3.3 trong đó có 2 

nút chính để chọn chức năng là PFC và PPF. Khi click chuộc vào nút PFC, chương 

trình tính toán chế độ xác lập không xét đến các yếu tố bất định dùng mô đun PFC 

(trình bày ở Mục 3.2) được gọi thực hiện và cho giao diện như Hình 3.4 trong đó 

mô đun PFC dùng mô hình tính toán truyền thống một nút slack duy nhất. 

 Khi nhấp chuộc vào nút ấn PPF (Probabilistic Power Flow), chức năng tính 

toán, phân tích, đánh giá mức độ làm việc an toàn cho HTĐ có xét đến yếu tố bất 

định được thực hiện. Ở đây, kết quả thu được từ thuật toán MCS được trình bày. 

Các yếu tố ngẫu nhiên đầu vào được giả sử: phụ tải tại các nút phân bố theo hàm 

phân bố chuẩn với giá trị kỳ vọng bằng giá trị xác lập và độ lệch chuẩn được lấy 

bằng các giá trị khác nhau cho các phụ tải, giá trị (5 ÷ 11)% kỳ vọng, sự cố ngẫu 

nhiên của đường dây tuân theo hàm phân bố 0-1 với xác suất sự cố 0,1%, sự cố 

ngẫu nhiên của các tổ máy phát của các nhà máy điện lấy theo quy luật hàm phân 

bố Binomial (nhà máy điện nối với nút 1 gồm 10 tổ máy, mỗi tổ xác suất sự cố 

1,28%; nhà máy điện nối với nút 2 gồm 2 tổ máy mỗi tổ xác suất sự cố 1,43%).  
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Hình 3.3. Giao diện khi khởi động chương trình tính toán, phân tích, đánh giá mức 

độ làm việc an toàn cho HTĐ mẫu IEEE 14 nút 

 

Hình 3.4. Giao diện khi chạy mô đun PFC cho HTĐ mẫu IEEE 14 nút 
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Hình 3.5. Giao diện chạy Monte-Carlo cho mạng điện mẫu IEEE 14 nút 

Các yếu tố bất định này được biễu diễn bằng các quy luật xác suất tương ứng 

và quá trình tạo mẫu được thực hiện, sau đó mô đun PFC được gọi thực hiện cho 

từng mẫu. Hình 3.5 là giao diện nhận được khi kích chuộc vào nút ấn PPF. 

Trong giao diện Hình 3.5 có sử dụng các chỉ thị màu: 

+ Đối với các nhánh: Trên Hình 3.5, nhánh màu xanh lá cây chỉ thị khi 

đường dây chưa bị quá tải (xác suất quá tải bằng 0), màu đỏ khi đường dây có nguy 

cơ bị quá tải với một xác suất quá tải nào đó. Để biết rõ thông tin về khả năng bị 

quá tải của từng nhánh i-j, nhấp chuột vào các nút có ký hiệu Iij trên giao diện. Ví 

dụ đối với đường dây có màu xanh lá cây nhánh 9-10, khi nhấp chuột vào sẽ xuất 

hiện giao diện kết quả như Hình 3.6 trong đó có vẽ các hàm mật độ xác suất (PDF) 

và hàm phân phối xác suất tích lũy (CDF) và giới hạn cho phép Imax là đường nét 

đứt màu đỏ. Thanh chỉ thị màu phía dưới thể hiện vùng phân bố màu xanh lá cây, 

vùng quá dòng màu hồng. Trong trường hợp này đường dây 9-10 non tải. Tương tự, 

khi nhấp chuột vào đường dây 6-13 sẽ xuất hiện giao diện như Hình 3.7 và trong 

trường hợp này đường dây gần đầy tải. Ngược lại, đường dây 4-5 có khả năng bị 
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quá tải với xác suất quá dòng 1,7% (tỷ lệ số mẫu vượt quá giới hạn Imax trên tổng số 

mẫu), vùng quá dòng được chỉ thị màu đỏ trên Hình 3.8. 

Về mặt ý nghĩa, trong thực tế vận hành đối với các đường dây tương tự như 

9-10 (non tải) và thậm chí 6-13 (mức độ đầy tải cao hơn 9-10) khi dòng điện truyền 

tải (ứng với lượng công suất truyền tải tương ứng) trên các đường dây này tăng lên 

người vận hành cũng không cần quan tâm để xử lý vì các đường dây này không thể 

bị quá tải (xác suất quá tải bằng 0). Ngược lại, đối với các đường dây như 4-5, khi 

vận hành và quan sát thấy dòng điện (hoặc công suất) truyền tải trên đường dây này 

tăng lên và tiến gần đến giá trị giới hạn Imax thì người vận hành phải xem xét để đưa 

ra quyết định phù hợp để đảm bảo an toàn cho đường dây vì đường dây này có khả 

năng bị quá tải (cụ thể ở đây là 1,7%). 

 

 

Hình 3.6. Dòng điện chạy trên nhánh 9-10 
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Hình 3.7. Dòng điện chạy trên nhánh 6-13 

 

Hình 3.8. Dòng điện chạy trên nhánh 4-5 
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+ Đối với các nút: Trạng thái điện áp trên các thanh cái trong Hình 3.5 được 

chỉ thị bằng màu sắc, thanh cái màu xanh lá cây thể hiện điện áp nằm trong vùng 

cho phép, thanh cái màu vàng chứng tỏ điện áp tại nút đó có nguy cơ bị thấp áp, 

thanh cái màu đỏ chứng tỏ điện áp tại nút đó có nguy cơ bị quá áp, thanh cái màu 

hồng chứng tỏ điện áp tại nút đó biến động mạnh và có cả nguy cơ quá áp lẫn thấp 

áp. Để biết cụ thể thông tin điện áp tại nút i, nhấp chuột vào nút có ký hiệu Vi. Ví dụ 

tại nút 12 với chỉ thị màu xanh trên Hình 3.5, khi nhấp chuột vào nút V12 thì sẽ xuất 

hiện giao diện kết quả như Hình 3.9 với vùng thấp áp được tô màu vàng, vùng quá 

áp được tô màu hồng, vùng phân bố tô màu xanh lá cây. Ngược lại, tại nút 14 với 

chỉ thị màu vàng trên Hình 3.5, khi nhấp chuột vào nút V14 sẽ xuất hiện giao diện 

kết quả như Hình 3.10. Trên hình vẽ, điện áp có nguy cơ bị thấp áp với xác suất 

2,9% (tỷ lệ số mẫu thấp hơn giới hạn dưới Vlow trên tổng số mẫu) và vùng nguy cơ 

thiếu áp tô màu cam. Tương tự, điện áp tại nút 11 có nguy cơ bị quá áp là 1% (tỷ lệ 

số mẫu lớn hơn giới hạn trên Vup trên tổng số mẫu) như trên Hình 3.11, điện áp tại 

nút 9 có nguy cơ bị quá áp là 0,9% và thiếu áp là 1,7% (Hình 3.12). 

 

Hình 3.9. Điện áp tại nút 12 
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Hình 3.10. Điện áp tại nút 14 

 

Hình 3.11. Điện áp tại nút 11 
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Hình 3.12. Điện áp tại nút 9 

Về mặt ý nghĩa, đối với các nút có điện áp ổn định và luôn nằm trong vùng 

cho phép như nút 12, khi vận hành người vận hành không cần quan tâm nhiều đến 

sự biến đổi điện áp ở các nút này vì nguy cơ mất an toàn bằng 0 (xác suất quá hoặc 

thiếu áp bằng 0). Ngược lại, các nút như nút 14 khi vận hành mà quan sát thấy điện 

áp giảm gần giới hạn dưới thì tìm cách xử lý vì nút này có nguy cơ bị thiếu áp 

(2,9%); các nút như nút 11 khi vận hành mà quan sát thấy điện áp tăng gần giới hạn 

trên thì tìm cách xử lý vì nút này có nguy cơ quá áp (1%); các nút như nút 9 khi vận 

hành mà quan sát thấy điện áp giảm gần đến giới hạn dưới cũng như tăng gần đến 

giới hạn trên thì tìm cách xử lý vì nút này có điện áp biến động mạnh có cả nguy cơ 

bị thiếu áp (1,7%) lẫn quá áp (0,9%), đây là nút nguy hiểm phải được thường xuyên 

giám sát trong quá trình vận hành. 

Ngoài việc đánh giá khả năng quá tải (do phát nóng) và khả năng quá hoặc 

thiếu áp như trên, kết quả đầu ra của các thông số chế độ còn cho phép đánh giá giới 

hạn truyền tải công suất theo điều kiện đảm bảo ổn định hệ thống. 

Khi truyền tải một lượng công suất từ nút i đến nút k bất kỳ trong hệ thống 
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điện, nếu khoảng cách truyền tải ngắn thì giới hạn công suất truyền tải chủ yếu phụ 

thuộc vào điều kiện phát nóng dây dẫn và yêu cầu điểu chỉnh điện áp cuối đường 

dây, tuy nhiên khi khoảng cách tải điện tăng lên nhiều đặc biệt khi truyền tải thông 

qua các đường dây tương đối dài thì giới hạn truyền tải lúc này phụ thuộc vào điều 

kiện đảm bảo ổn định hệ thống [4]. 

Quan hệ giữa công suất truyền tải P trên đường dây với điện áp của hai đầu 

đường dây được biểu diễn bằng biểu thức sau: 

                                                        𝑃(𝛿) =
𝑈𝑖𝑈𝑘

𝑋𝑖𝑘
sin(𝛿)                            (3.8) 

 Trong biểu thức (3.6), giới hạn truyền tải là:  𝑃𝑚 =
𝑈𝑖𝑈𝑘

𝑋𝑖𝑘
 

Đối với phương pháp tính toán hệ thống điện truyền thống, đặc tính công 

suất P theo  được biểu diễn bằng một đường cong duy nhất như ví dụ trên Hình 

3.13 (giới hạn truyền tải Pm = 540 MW), tuy nhiên khi tích hợp các yếu tố bất định 

vào bài toán bằng các phương pháp được đề xuất trong luận án, khi đó điện áp tại 

nút i và k là các hàm phân bố xác suất nên đặc tính P() không còn là một đường 

duy nhất mà là một tập hợp các đường và tập hợp này sẽ hình thành một phổ như 

trên Hình 3.14. Hình 3.14 vẽ tập hợp đường cong cho đặc tính công suất truyền tải 

trên nhánh 3-4. 

 

Hình 3.13. Đặc tính công suất truyền tải từ nút i đến nút k 
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Hình 3.14. Đặc tính công suất truyền tải nhánh 3-4 

Trên Hình 3.14, giới hạn truyền tải công suất cực đại Pm theo điều kiện ổn 

định biến động nằm trong khoảng từ 500 đến 560, khi đó có 3 trường hợp có thể 

xảy ra như sau: 

(1) Nếu công suất truyền tải từ i đến k nhỏ hơn Pm = 500 (ví dụ ứng với 

trường hợp công suất truyền tải như đường thẳng nằm ngang màu hồng 

dưới cùng trên Hình 3.14, ứng với P0 = 460) thì hệ thống chắc chắn ổn 

định và khi đó độ dự trữ ổn định được xác định: 

                                                        𝐾𝑑𝑡 =
𝑃𝑚−𝑃0

𝑃0
100%                                     (3.9) 

                                                        𝐾𝑑𝑡 =
500−460

460
100% = 8,7% 

(2) Nếu công suất truyền tải từ i đến k lớn hơn Pm = 560 (ví dụ ứng với 

trường hợp công suất truyền tải như đường thẳng nằm ngang màu đỏ trên 

cùng trên Hình 3.14, ứng với P0 = 580) thì hệ thống chắc chắn mất ổn 

định. 
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(3) Nếu công suất truyền tải từ i đến k nằm trong khoảng từ 500 đến 560 (ví 

dụ ứng với trường hợp công suất truyền tải như đường thẳng nằm ngang 

màu xanh ở giữa trên Hình 3.14, ứng với P0 = 520) thì hệ thống có nguy 

cơ mất ổn định với một xác suất 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 được xác định như sau: 

                                                        𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
𝑁𝐿𝑂𝑊

𝑁𝐴𝐿𝐿
100%                      (3.10) 

Trong đó, NLOW là số đường cong đặc tính công suất có Pm nằm dưới P0 

và NALL là tổng số đường cong đặc tính công suất. Sau khi có được giá trị 

của 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  thì tùy theo độ lớn của 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  và tùy theo quan 

điểm của người vận hành hệ thống mà có biện pháp xử lý vấn đề để tránh 

nguy cơ mất ổn định hệ thống. Trong trường hợp này: 

                                                        𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
100

1000
100% = 10% 

 

3.4. Kết luận chương 

Kết hợp ưu điểm về độ chính xác của phương pháp Monte-Carlo và kỹ thuật 

xử lý dữ liệu để giảm số mẫu đầu vào trong bài toán phân tích các chế độ làm việc 

của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định, luận án đã đề xuất phương pháp tính toán 

mới mang tên CMC. Phương pháp đề xuất cho phép tính toán, phân tích các HTĐ 

thực tế có qui mô lớn với thời gian tính toán nhanh và đảm bảo độ chính xác cao.  

Áp dụng các thuật toán MCS và CMC đã xây dựng chương trình giám sát 

vận hành HTĐ trên phần mềm Matlab có xét đến các yếu tố bất định. Khi cập nhật 

đầy đủ bộ dữ liệu đầu vào như sự thay đổi của phụ tải, sự thay đổi của công suất 

phát, các khả năng sự cố của thiết bị, quá trình ngẫu nhiên của các nguồn năng 

lượng mới v.v. kết quả tính toán của chương trình cho phép xác định được qui luật 

phân bố của các thông số chế độ (điện áp, dòng điện..). Đây là cơ sở để xác định các 

khu vực nguy hiểm cần giám sát trong quá trình vận hành, đồng thời căn cứ vào các 

thông số chế độ đang vận hành và qui luật phân bố của thông số để xác định thời 
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điểm cần có giải pháp xử lý để đảm bảo cho HTĐ vận hành an toàn. 

Các thuật toán và phần mềm xây dựng sẽ được tiếp tục kiểm nghiệm trên các 

HTĐ mẫu và HTĐ thực tế được trình bày trong chương tiếp theo của luận án. 
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CHƯƠNG 4 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT TRÊN 

CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN MẪU VÀ ÁP DỤNG TÍNH TOÁN 

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH AN TOÀN CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN 

VIỆT NAM 

 

4.1. Mở đầu 

Các thuật toán và chương trình phân tích đánh giá mức độ làm việc an toàn 

của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định được tiếp tục áp dụng cho các HTĐ mẫu 

IEEE 57 nút và 118 nút để khẳng định độ tin cậy của phương pháp đề xuất. Trên cơ 

sở thu thập số liệu thống kê về thông số hệ thống, thông số vận hành thực tế và qui 

hoạch phát triển HTĐ, sử dụng phương pháp đề xuất để tính toán phân tích khả năng 

vận hành an toàn cho Hệ thống điện Việt Nam đến năm 2025. Phân tích các kết quả 

tính toán để giới thiệu các ưu điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp đề xuất. 

Một cách tổng quan các phương pháp đề xuất trong luận án có thể tích hợp 

được nhiều dạng yếu tố bất định khác nhau trong hệ thống điện như yếu tố đến từ sự 

biến đổi của phụ tải (như trong HTĐ mẫu IEEE 14 nút ở Mục 3.3.3, HTĐ mẫu IEEE 

57 nút ở Mục 4.2.1, HTĐ mẫu IEEE 118 nút ở Mục 4.2.2), sự cố ngẫu nhiên các phần 

tử trong hệ thống như đường dây, máy biến áp, các tổ máy phát điện (như trong HTĐ 

mẫu IEEE 14 nút ở Mục 3.3.3), yếu tố đến từ các nguồn năng lượng tái tạo (như trong 

HTĐ mẫu IEEE 57 nút ở Mục 4.2.1, HTĐ mẫu IEEE 118 nút ở Mục 4.2.2). Đối với 

các HTĐ trong thực tế, thông tin về các yếu tố bất định nhìn chung tương đối khó thu 

thập nhất là xác suất sự cố các phần tử (thông tin thường lưu hành nội bộ). Với HTĐ 

Việt Nam ở Mục 4.3, do không có thông tin đầy đủ về các yếu tố bất định khác trong 

hệ thống nên luận án chỉ xét đến yếu tố bất định đến từ phụ tải. Tuy nhiên, việc này 

không ảnh hưởng đến tính tổng quan và khả năng áp dụng của các phương pháp trong 
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luận án. Vấn đề này được trình bày trong phần Kiến nghị của luận án. 

4.2. Đánh giá kết quả phương pháp đề xuất trên các hệ thống điện mẫu  

4.2.1. Hệ thống điện mẫu IEEE 57 nút sửa đổi 

 Trong mục này kết quả từ thuật toán CMC (Hình 3.2) được so sánh với thuật 

toán MCS (Hình 3.1) khi thực hiện trên HTĐ mẫu IEEE 57 nút sửa đổi được trình 

bày. Các thông số nút, thông số nhánh, thông số máy phát và các thông tin cần thiết 

cho bài toán tính toán chế độ xác lập của HTĐ mẫu IEEE 57 nút được trình bày trong 

Phụ lục 3 [61]. Tuy nhiên, để thực hiện việc kiểm nghiệm các thuật toán đề xuất, các 

yếu tố ngẫu nhiên được tạo ra và sơ đồ HTĐ mẫu IEEE 57 nút chuẩn được sửa đổi 

như trên Hình 4.1. Các yếu tố ngẫu nhiên đầu vào được giả sử: phụ tải tại các nút 

phân bố theo hàm phân bố chuẩn với giá trị kỳ vọng bằng giá trị xác lập và độ lệch 

chuẩn được lấy bằng 10% kỳ vọng; hai nhà máy điện gió có công suất lắp đặt 100 

MW và 120 MW lần lượt nối vào 2 nút 50 và 51, công suất đầu ra của các nhà máy 

này giả sử tuân theo quy luật phân bố Weibull  với các bộ thông số hình dáng và tỷ 

lệ lần lượt là (α = 14; β = 2) và (𝛼 = 20; 𝛽 = 2), hai nhà máy điện gió gần nhau và 

công suất đầu ra có quan hệ tương quan 0,8. 

Trên sơ đồ HTĐ mẫu IEEE 57 nút sửa đổi, chương trình MCS được chạy với 

số mẫu lựa chọn lần lượt là 5.000 và 10.000 mẫu cùng với chương trình CMC chạy 

với số cụm (cluster) được lựa chọn là 10 và 20, thuật toán kết hợp việc thu giảm và 

phân cụm dữ liệu được đề xuất là PCA (thu giảm) kết hợp K-means (phân cụm). Bảng 

4.1 so sánh thời gian thực hiện tính toán khi thực hiện CMC và MCS với các trường 

hợp khác nhau. Từ Bảng 4.1 cho thấy thời gian thực hiện CMC rất ít so với MCS. 

Đây là ưu điểm vượt trội của phương pháp đề xuất CMC giúp cho CMC có thể triển 

khai áp dụng cho các HTĐ lớn trong thực tế mà phương pháp MCS gặp rất nhiều khó 

khăn hoặc đôi khi không thực hiện được. 
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Hình 4.1. Sơ đồ mạng điện IEEE 57 nút sửa đổi 
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Bảng 4.1. So sánh thời gian thực hiện CMC và MCS cho HTĐ IEEE 57 nút sửa đổi. 

Phương pháp Thời gian (giây) 

MCS: 10000 mẫu 100,76 

MCS: 5000 mẫu 34,54 

CMC: K-means 20 clusters 0,96 

CMC: K-means 10 clusters 0,86 

 

Kết quả đạt được (vẽ dưới dạng hàm CDF) của CMC với 10 và 20 cụm 

(clusters) được so sánh với kết quả đạt được từ MCS với 10000 mẫu được thể hiện 

trên các hình vẽ minh họa cho một số thông số đầu ra: Hình 4.2 cho điện áp tại nút 

16, Hình 4.3 cho góc pha điện áp tại nút 16, Hình 4.4 cho công suất tác dụng trên 

nhánh 1-16 và Hình 4.5 cho công suất phản kháng trên nhánh 1-15. Qua các hình vẽ 

cho thấy rằng, phương pháp CMC cho kết quả khá chính xác và CMC với 20 cụm 

cho kết quả gần hơn với MCS so với CMC với 10 cụm (tuy nhiên thời gian yêu cầu 

để xử lý 20 cụm tất nhiên sẽ nhiều hơn 10 cụm). 

 

Hình 4.2. Điện áp tại nút 16: so sánh kết quả của CMC với 10 và 20 cụm (clusters) 

với kết quả từ MCS 
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Hình 4.3. Góc pha tại nút 16: so sánh kết quả của CMC với 10 và 20 cụm (clusters) 

với kết quả từ MCS 

 

Hình 4.4. Công suất tác dụng trên nhánh 1-16: so sánh kết quả của CMC với 10 và 

20 cụm (clusters) với kết quả từ MCS 
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Hình 4.5. Công suất phản kháng trên nhánh 1-15: so sánh kết quả của CMC với 10 

và 20 cụm (clusters) với kết quả từ MCS 

Nhìn chung phương pháp CMC sử dụng thuật toán kết hợp PCA và K-means 

cho kết quả tương đối chính xác so với kết quả thu được từ MCS nhưng thời gian 

thực hiện nhỏ hơn rất nhiều. Để nâng cao thêm tính hiệu quả của phương pháp CMC, 

thuật toán DE được nghiên cứu và đề xuất để giải quyết vấn đề phân cụm. Thuật toán 

kết hợp PCA+DE được kiểm tra trong mục tiếp theo với HTĐ IEEE 118 nút sửa đổi.  

4.2.2. Hệ thống điện mẫu IEEE 118 nút sửa đổi 

Trong phần này thuật toán CMC sử dụng kỹ thuật PCA+DE được thực hiện 

và so sánh với kỹ thuật dùng thuật toán K-means và lấy MCS làm tham chiếu để so 

sánh độ chính xác của thuật toán đề xuất. Tất cả các thuật toán này được thực hiện 

trên một hệ thống điện lớn đó là Hệ thống điện mẫu IEEE 118 nút có xét đến sự ngẫu 

nhiên của phụ tải và nguồn năng lượng gió. 

Sơ đồ nhất thứ, thông tin về nhánh, nút và máy phát của Hệ thống điện mẫu 

IEEE 118 nút chuẩn được trình bày trong Phụ lục 4 [61]. Hệ thống điện IEEE 118 

nút sau đó được sửa đổi bằng cách thêm 10 nhà máy điện gió tương ứng vào 10 nút 

trong hệ thống với thông tin như trong Bảng 4.2. Giả sử thông tin về sự bất định của 

phụ tải và nguồn gió được cung cấp. Để đơn giản (nhưng không ảnh hưởng đến tính 

tổng quát của vấn đề nghiên cứu) phụ tải ở mỗi nút được biểu diễn bằng hàm phân 
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phối chuẩn với kỳ vọng là giá trị xác lập và độ lệch chuẩn 10% của kỳ vọng. Đối với 

nguồn năng lượng gió, công suất đầu ra giả sử tuân theo quy luật phân bố Weibull 

với thông tin như trong Bảng 4.2. Ngoài ra để xét ảnh hưởng của tính tương quan 

giữa các nguồn năng lượng gió (điều này rất phổ biến trong thực tế và xảy ra càng 

mạnh khi các nguồn này càng ở gần nhau) hệ số tương quan được sử dụng là 0.8. 

Để đánh giá độ chính xác của phương pháp đề xuất CMC sử dụng thuật toán 

PCA+DE, chương trình MCS sử dụng 10000 mẫu được thực hiện và kết quả được sử 

dụng để so sánh, đối chiếu. Thuật toán phân cụm K-means cũng được thực hiện với 

số phân cụm khác nhau. 

Bảng 4.2. Thông tin nguồn điện gió. 

Nút Công suất định mức (MW) 

Tham số của hàm Weibull 

Tham số tỉ lệ Tham số hình dáng 

2 90 14 2 

3 114 20 2 

7 72 30 2,5 

14 92 15 1,2 

16 132 15 1 

17 70 20 1,8 

50 72 25 2,1 

51 82 15 1,3 

84 30 9 2 

86 102 12 1,5 

Hình từ 4.6 đến 4.8 mô tả kết quả dưới dạng hàm CDF đạt được với các phương 

pháp khác nhau lần lượt cho công suất tác dụng truyền qua nhánh 30–38 (P30-38), công 
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suất phản kháng truyền qua nhánh 26–25 (Q26-25) và điện áp tại nút 16. Các hình này 

chỉ ra rằng kết quả đạt được từ phương pháp PCA+DE rất chính xác và rất gần với 

phương pháp mô phỏng MCS. Trong hệ thống này, phương pháp sử dụng thuật toán 

K-means cho kết quả ít chính xác hơn PCA+DE. Hơn nữa, liên quan đến thuật toán 

K-means như đã đề cập trong Chương 2, phương pháp K-means được thực hiện nhiều 

lần và sau đó chọn kết quả tốt nhất trong khi phương pháp đề xuất PCA+DE cho kết 

quả chính xác ở các lần chạy khác nhau. Bảng 4.3 đến 4.5 cũng so sánh kết quả đạt 

được từ các phương pháp khác nhau cho các biến khác nhau ở trên. Đối với phương 

pháp K-means, khi tăng số phân cụm lên thì độ chính xác được tăng lên tuy nhiên 

thời gian tính toán cũng tăng theo. Kết quả đạt được dưới dạng kỳ vọng (µ), độ lệch 

chuẩn (σ) và sai số tương đối tương ứng (eµ và eσ) chỉ ra rằng phương pháp PCA+DE 

đề xuất cho kết quả có độ chính xác cao. 

 

 

Hình 4.6. CDF của công suất tác dụng truyền qua nhánh 30–38 
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Hình 4.7. CDF của công suất phản kháng truyền qua nhánh 26–25 

 

Hình 4.8. CDF của điện áp tại 16 
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Bảng 4.3. So sánh kết quả đạt được từ các phương pháp khác nhau cho công suất 

tác dụng truyền qua nhánh 30–38 

Phương pháp µ (MW) eµ (%) σ (MW) eσ (%) 

MCS 131,0360 0 37,8397 0 

PCA+DE 131,0879 0,0396 35,9491 4,9962 

K-means: 10 clusters 131,1254 0,0682 33,4619 11,5692 

K-means: 20 clusters 131,1189 0,0633 33,9435 10,2967 

K-means: 30 clusters 131,1163 0,0613 34,1070 9,8646 

K-means: 40 clusters 131,1107 0,0569 34,5164 8,7825 

 

Bảng 4.4. So sánh kết quả đạt được từ các phương pháp khác nhau cho công suất 

phản kháng truyền qua nhánh 26–25 

Phương pháp µ (Mvar) eµ (%) σ (Mvar) eσ (%) 

MCS 22,0592 0 0,2925 0 

PCA+DE 22,0577 0,0067 0,2686 8,1891 

K-means: 10 clusters 22,0566 0,0119 0,2502 14,4522 

K-means: 20 clusters 22,0567 0,0111 0,2536 13,3162 

K-means: 30 clusters 22,0568 0,0107 0,2548 12,9049 

K-means: 40 clusters 22,0570 0,0099 0,2581 11,7827 
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Bảng 4.5. So sánh kết quả đạt được từ các phương pháp khác nhau cho điện áp tại 

nút 16 

Phương pháp µ (p.u.) eµ (%) σ (p.u.) eσ (%) 

MCS 0,98614 0 0,00208 0 

PCA+DE 0,98616 0,0020 0,00172 17,4277 

K-means: 10 clusters 0,98618 0,0037 0,00163 21,9292 

K-means: 20 clusters 0,98617 0,0034 0,00165 21,0358 

K-means: 30 clusters 0,98617 0,0032 0,00166 20,4252 

K-means: 40 clusters 0,98627 0,0030 0,00167 19,6632 

 

Ngoài các thông số chế độ (điện áp nút, dòng điện và công suất truyền tải trên 

đường dây, góc pha…) như trên, để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố bất định của phụ 

tải và nguồn năng lượng gió đến công suất đầu ra của các nhà máy điện, mô hình 

nhiều nút slack (DSB) được sử dụng. Trong hệ thống này, máy phát tại nút 69 (đây 

là nút slack trong mô hình tính toán một nút slack truyền thống), 80 và 89 là các nút 

đóng vai trò slack phân tán (nhiều nút slack) trong mô hình DSB. Hình 4.9 mô tả kết 

quả dưới dạng CDF của công suất đầu ra của máy phát điện tại nút 80, hình dạng đạt 

được trên cơ sở phân chia tổn thất trong toàn hệ thống và sự biến đổi ngẫu nhiên gây 

ra do sự biến đổi ngẫu nhiên của tải và nguồn gió. 
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Hình 4.9. CDF của công suất đầu ra của máy phát tại nút 80 

 

Bảng 4.6. So sánh thời gian thực hiện bởi các phương pháp khác nhau 

Phương pháp Thời gian (s) 

MCS 236 

PCA+DE 5,55 

K-means: 10 clusters 5,29 

K-means: 20 clusters 7,53 

K-means: 30 clusters 9,63 

K-means: 40 clusters 12,15 

Kết quả trong Bảng 4.6 chứng tỏ ưu điểm nỗi bật của phương pháp đề xuất 

trong việc giảm thời gian thực hiện. Có thể dễ dàng thấy được từ Bảng 4.6 phương 
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pháp đề xuất PCA+DE chỉ cần vài giây để thực hiện việc tính toán so với hàng trăm 

giây yều cầu của MCS. 

Như đã đề cập trong các mục trước, phương pháp tính toán HTĐ truyền thống 

sử dụng số liệu đầu vào là các số liệu xác lập (hằng số) của phụ tải và nguồn phát do 

đó các yếu tố ngẫu nhiên trong HTĐ bị bỏ qua. Kết quả đầu ra (điện áp nút, công suất 

truyền qua các nhánh...) cũng là các giá trị cố định. Khác với phương pháp truyền 

thống, phương pháp MCS hoặc CMC cho kết quả dưới dạng hàm xác suất thể hiện 

bản chất ngẫu nhiên trong hệ thống, những thông tin chứa đựng trong kết quả rất hữu 

ích cho việc đánh giá sự làm việc an toàn cho các HTĐ như khả năng quá tải đường 

dây, khả năng thiếu hoặc quá áp,... trong hệ thống. Trong Hình 4.6, giả sử giới hạn 

công suất của đường dây 30–38 là 230 MW (ứng với vị trí đường thẳng đứng nét đứt 

trong Hình 4.6), khả năng (xác suất) quá tải là 1,27%. Trong hệ thống này điện áp 

của tất cả các nút (ví dụ V16 trong Hình 4.8) đều nằm trong giới hạn vận hành (giới 

hạn vận hành điện áp là [0,9; 1,1] p.u.). Ngoài ra, nhờ sử dụng mô hình DSB nên có 

thể tích hợp quá trình điều chỉnh công suất trong hệ thống vào trong bài toán. Ví dụ, 

hàm phân bố xác suất của công suất đầu ra của máy phát tại nút 80 (Pg80) đạt được 

như trong Hình 4.9 và nhờ đó khả năng rủi ro vượt quá hoặc thấp hơn giới hạn hiệu 

chỉnh của máy phát có thể được xem xét đánh giá. Giả sử giới hạn trên của giới hạn 

điều chỉnh công suất đầu ra máy phát tại nút 80 là 480 MW (đường thẳng đứng nét 

đứt trong Hình 4.9), chúng ta có thể tính toán khả năng để Pg80 vượt quá giới hạn trên 

là 1,75%. Tương tự, chúng ta có thể đánh giá sự làm việc an toàn của tất cả các biến 

đầu ra của bài toán tính toán, phân tích HTĐ. 

Trong bài toán tính toán, phân tích HTĐ có xét đến các yếu tố bất định nếu 

các đại lượng đầu vào có quan hệ tương quan thì trong quá trình thực hiện thông tin 

này phải được tích hợp vào bài toán nếu không kết quả tính toán sẽ thiếu thông tin 

dẫn đến thiếu chính xác. Đặc biệt đối với các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt 

trời thường các nguồn này có quan hệ tương quan rất mạnh do chúng phụ thuộc nhiều 

vào thời tiết khi chúng ở gần nhau, khi khoảng cách càng lớn thì quan hệ tương quan 

càng yếu dần. Để khảo sát ảnh hưởng của quan hệ tương quan giữa các nhà máy điện 
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gió, trong phần này mối quan hệ tương quan giữa các nguồn này lần lược được giả 

sử với các mức độ khác nhau ứng với các hệ số tương quan (𝜌) lần lượt là 0; 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8. Hình 4.10, 4.11 và 4.12 lần lượt trình bày kết quả đạt được dưới dạng CDF 

của công suất tác dụng truyền qua nhánh 11–13, công suất phản kháng truyền qua 

nhánh 15–19, điện áp tại nút 35 ứng với các mức độ tương quan khác nhau.  

 

Hình 4.10. CDF của công suất tác dụng truyền qua nhánh 11-13 ứng với các mức 

độ tương quan khác nhau 

 

Hình 4.11. CDF của công suất phản kháng truyền qua nhánh 15-19 ứng với các 

mức độ tương quan khác nhau 
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Hình 4.12. CDF của điện áp tại nút 35 ứng với các mức độ tương quan khác nhau 

Qua các hình này chúng ta có thể thấy rằng mối quan hệ tương quan giữa các 

biến ngẫu nhiên đầu vào ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả bài toán, do đó nếu các đại 

lượng ngẫu nhiên đầu vào thực tế có tương quan nhưng ta không tích hợp vào trong 

quá trình tính toán thì kết quả tính toán sẽ thiếu chính xác và không phản ảnh hết mối 

quan hệ trong thực tế. 

4.3. Áp dụng tính toán khả năng vận hành an toàn của Hệ thống điện Việt 

Nam 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, Hệ thống điện Việt Nam ngày càng 

phát triển và mở rộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của phụ tải ngày càng gia 

tăng. Ngoài các nguồn năng lượng truyền thống như các nhà máy thủy điện, nhiệt 

điện thì với chủ trương của Chính phủ về ưu tiên trong việc phát triển và sử dụng các 

nguồn năng lượng tái tạo nên một số khu vực như Bạc Liêu, Bình Thuận, Ninh Thuận, 

Huế, Quảng Trị… đã xây dựng các nguồn năng lượng mới như nguồn năng lượng 

mặt trời, nguồn năng lượng gió v.v.  góp phần đáng kể trong việc cung cầu về năng 

lượng. Theo Dự thảo "Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-

2025, định hướng đến năm 2035" do Viện Năng lượng lập năm 2017, tiềm năng điện 

mặt trời của nước ta được đánh giá là khá dồi dào, với tiềm năng kỹ thuật khoảng 
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339.000 MWp; tiềm năng kỹ thuật điện gió là khoảng 27.000 MW (nếu lấy theo tốc 

độ gió từ 6 m/s trở lên tại độ cao 80 m); tiềm năng đáng kể các dạng còn lại là gần 

4.000 MW điện sinh khối và trên 1.500 MW điện từ rác thải. Trong những năm gần 

đây, phụ tải tăng cao của miền Nam đã vượt quá khả năng cấp nguồn tại chỗ, lượng 

điện thiếu hụt phải nhận chủ yếu từ các nguồn thủy điện miền Trung và nguồn điện 

miền Bắc thông qua đường dây 500 kV liên kết. Trong giai đoạn 2016-2025 nhằm 

đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, đồng thời với sự xuất hiện hàng loạt trung tâm nhiệt 

điện ở cả 3 miền đất nước, công tác xây dựng lưới điện 500 kV được tăng cường đẩy 

mạnh. Khu vực miền Bắc sẽ hình thành lưới điện với ba mạch vòng 500 kV như 

(Pitoong - Sơn La - Nho Quan - Hoà Bình); (Pitoong - Hòa Bình - Nho Quan - Thường 

Tín - Phố Nối - Hiệp Hoà - Việt Trì) và (Phố Nối - Quảng Ninh - Hiệp Hòa) nhằm 

cung cấp điện an toàn cho các TBA 500 kV, TBA 220 kV và các phụ tải quan trọng 

trong HTĐ miền Bắc. Khu vực miền Nam với bốn mạch vòng 500 kV như (Phú Mỹ 

- Nhà Bè - Phú Lâm - Cầu Bông - Tân Định - Sông Mây); (Mỹ Tho - Nhà Bè - Phú 

Lâm), (Mỹ Tho - Đức Hòa - Phú Lâm) và (Phú Lâm - Đức Hòa - Cầu Bông) đảm bảo 

cung cấp điện an toàn cho các phụ tải kinh tế trọng điểm như Bình Dương, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. 

Sơ đồ quy hoạch lưới điện 500 kV Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 như trên 

Hình 4.13. Cùng với các số liệu về thông số hệ thống, số liệu về phụ tải đến năm 2018 

được khảo sát và xử lý thông qua các bước như trong các chương trước. Trong mục 

này yếu tố bất định đến từ phụ tải được tập trung nghiên cứu. Ngoài ra, nhà máy điện 

mặt trời Trung Nam – Thuận Nam (450 MW) đấu nối trực tiếp vào TBA 500 kV 

Thuận Nam cũng được xét đến. Số liệu phụ tải ban đầu được kiểm tra và xử lý dữ 

liệu bị thiếu, loại bỏ các phần tử ngoại lai, sau đó dữ liệu được phân tích và chọn hàm 

hoặc quy luật phân bố xác suất phù hợp, ước lượng tham số cho các hàm phân bố, xét 

sự tương quan giữa thông số đầu vào. Sau các bước trên, các hàm biến đổi của phụ 

tải được xây dựng phản ánh bản chất biến đổi của phụ tải. Các hàm này cùng với 

thông tin về mối liên hệ tương quan giữa chúng được sử dụng để phát bộ số liệu cần 

thiết của phụ tải cho các công cụ MCS và CMC. Đối với các nguồn năng lượng tái 
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tạo, thực tế là các nguồn này hiện chỉ mới đưa vào vận hành thời gian ngắn hoặc còn 

trong quy hoạch do đó bộ số liệu về công suất đầu ra không có hoặc rất hạn chế. 

Ngoài ra, việc có được bộ số liệu từ các nguồn này cũng rất khó khăn do có liên quan 

đến vấn đề an ninh năng lượng, sản xuất kinh doanh, bảo mật thông tin... Do đó, vấn 

đề khó khăn hạn chế của việc thử nghiệm phương pháp đề xuất cho hệ thống điện 

thực tế nằm ở khía cạnh số liệu thu thấp trong thực tế chứ không nằm ở khía cạnh 

phương pháp, kỹ thuật xử lý. Khi có được đầy đủ cả số liệu về các nguồn năng lượng 

tái tạo thì các kỹ thuật xử lý số liệu và ước lượng quy luật phân bố trong luận án sẽ 

được sử dụng và quy luật đạt được sẽ dùng để phát bộ số liệu mẫu cung cấp cho các 

thuật toán MCS và CMC. Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam hiện tại 

chưa xây dựng xong, chưa đưa vào vận hành nên chưa có số liệu về công suất phát 

của nhà máy. Để có thể xem xét sự bất định của nhà máy điện mặt trời này, một cách 

gần đúng và trong khả năng tốt nhất có thể, số liệu công suất đầu ra thu thập được 

trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 4/2020 tại một nhà máy điện mặt 

trời (1 MW) trong cùng khu vực được sử dụng để ước lượng hàm phân bố cho nhà 

máy. Số liệu (Data) và hàm phân bố ước lượng (Estimated distribution) cho nhà máy 

điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam được vẽ trên Hình 4.14. Hàm phân bố phù 

hợp nhất trong trường hợp này là hàm trộn giữa hai hàm phân phối chuẩn có tham số 

lần lượt: kỳ vọng 𝜇1 = 9 và 𝜇2 = 203; độ lệch chuẩn 𝜎1 = 1.44 và 𝜎2 = 100.03; hệ 

số trộn 𝑤1 = 0.46 và 𝑤2 = 0.54. 
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Hình 4.13. Sơ đồ quy hoạch lưới điện 500 kV Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 
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Hình 4.14. Ước lượng hàm phân bố cho công suất đầu ra nhà máy điện mặt trời 

Trung Nam – Thuận Nam 

             

Hình 4.15. Ước lượng hàm phân bố chuẩn cho phụ tải tại TBA 500 kV Hà Tĩnh 

 

            

Hình 4.16. Ước lượng hàm phân bố Weibull cho phụ tải tại TBA 500 kV Đức Hòa 
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Hầu hết các phụ tải tại các TBA 500 kV đều tuân theo quy luật phân bố chuẩn 

ngoại trừ tại các TBA 500 kV Đà Nẵng, Dốc Sỏi, Đức Hòa, Mỹ Tho, phụ tải tại các 

TBA này phù hợp với dạng phân bố của hàm Weibull. Tất cả các tham số của các 

hàm này được ước lượng và dùng cho quá trình tạo mẫu. Hình 4.15 và 4.16 lần lượt 

vẽ minh họa hàm phân bố và hàm ước lượng được cho phụ tải tại TBA Hà Tĩnh (dạng 

hàm chuẩn với tham số ước lượng được: 𝜇 = 364,713 MW và 𝜎 = 63,701 MW) và 

Đức Hòa (dạng hàm Weibull với tham số ước lượng được: 𝛼 = 90,781 và 𝛽 = 1,878). 

 

                      

Hình 4.17. Sự phụ thuộc tương quan giữa phụ tại tại các TBA 500 kV Đà Nẵng và 

Hà Tĩnh (𝜌 = 0,038) 

 

                        

Hình 4.18. Sự phụ thuộc tương quan giữa phụ tại tại các TBA 500 kV Đà Nẵng và 

Dốc Sỏi (𝜌 = 0,123) 
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Hệ số tương quan của phụ tải tại các nút nằm trong dãy từ -0,059 đến 0,123 

cho thấy các phụ tải tổng ở TBA 500 kV ít tương quan với nhau (hệ số lớn nhất 0,123 

ứng với cặp phụ tải ở hai TBA 500 kV Đà Nẵng và Dốc Sỏi, một trong những nguyên 

nhân là hai TBA này ở gần nhau, phụ tải có nhiều điểm tương đồng hơn so với các 

TBA khác trong hệ thống). Hình 4.17 và 4.18 là các ví dụ biểu diễn về sự tương quan 

giữa phụ tải tại các TBA 500 kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh và Đà Nẵng – Dốc Sỏi (biểu 

diễn dưới dạng đồ thị scatter). Mức độ tương quan này phù hợp với thực tế vì ở cấp 

500 kV là phụ tải tổng hợp ở mức cao và các phụ tải ở xa nhau, ít mang tính tương 

đồng. Ngược lại, phụ tải ở các địa phương nhỏ, ở gần nhau trong một khu vực (ứng 

với các nút của lưới điện cấp điện áp thấp hơn như 220 kV, 110 kV, 22 kV) thì tính 

tương quan phụ thuộc sẽ cao hơn. Trong Hình 4.17 và 4.18, đường cong mật độ xác 

suất ước lượng được là các đường cong liền nét, trong khi đồ thị hình cột thể hiện tần 

suất xuất hiện (Frequency) các giá trị khi vẽ cho số liệu thống kê. 

Trong HTĐ Việt Nam, mô hình tính toán một nút cân bằng (slack) được áp 

dụng khi đó nút 500 kV Hòa Bình là nút cân bằng của hệ thống. Thông tin về HTĐ 

Việt Nam như trong Phụ lục 5. 

Tương tự các HTĐ mẫu trình bày ở các mục trên, các hàm phân bố xác suất 

của thông số chế độ (điện áp nút, công suất truyền tải trên đường dây…) có thể đạt 

được thông qua thuật toán MCS và CMC (trong trường hợp này thuật toán PCA+DE 

được sử dụng). Hình 4.19, 4.20 lần lượt vẽ minh họa hàm phân bố xác suất dạng hàm 

CDF của điện áp tại nút thanh cái 500 kV Mỹ Tho (nút số 47) và công suất tác dụng 

truyền qua đường dây từ thanh cái 500 kV Duyên Hải (nút số 22) đến nút thanh cái 

500 kV Mỹ Tho (nút số 47). 
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Hình 4.19. CDF của điện áp tại nút thanh cái 500 kV Mỹ Tho (nút 47) 

 

Hình 4.20. CDF của công suất tác dụng truyền qua đường dây từ thanh cái 

500 kV Duyên Hải (nút số 22) đến nút thanh cái 500 kV Mỹ Tho (nút số 47) 

Dựa trên hàm phân phối xác suất có được của công suất truyền tải trên các 

nhánh và điện áp các nút, khả năng (xác suất) quá tải của các nhánh và khả năng thiếu 

hoặc quá điện áp tại các nút dễ dàng được xác định. 

Qua so sánh hàm phân bố công suất truyền tải truyền trên các nhánh với giới 

hạn truyền tải (giới hạn phát nóng) có thể kết luận công suất truyền tải trên các nhánh 

nằm trong giới hạn cho phép. 

Đối với điện áp nút, có 2 nút có điện áp tương đối thấp và có nguy cơ thiếu 

điện áp trong quá trình vận hành do sự biến đổi ngẫu nhiên của phụ tải: nút 33 (thanh 

cái 500 kV Thường Tín) và nút 39 (thanh cái 500 kV Dốc Sỏi) với xác suất thiếu áp 
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lần lượt là 2,8% và 2,7% như trên Hình 4.21 và 4.22. Trong các hình trên, đường nét 

đứt thẳng đứng bên trái và bên phải thể hiện giới hạn dưới (0,95.Uđm) và giới hạn trên 

(1,05.Uđm) của điện áp vận hành cho phép (đối với cấp điện áp 500 kV ở Việt Nam, 

điện áp cho phép lúc vận hành bình thường là Ucp = Uđm  5%) và xác suất thiếu áp 

được xác định bằng diện tích miền giới hạn bởi đường cong CDF và đường giới hạn 

dưới. Ngược lại, các nút sau có nguy cơ quá điện áp do sự biến đổi ngẫu nhiên của 

phụ tải: nút 35 (thanh cái 500 kV Nho Quan) và nút 36 (thanh cái 500 kV Hà Tĩnh) 

với xác suất quá áp lần lượt là 1,6% và 0,8% như trên Hình 4.23, và 4.24. Để loại trừ 

các nguy cơ trên, có nhiều giải pháp thực hiện như điều chỉnh nấc phân áp tại các 

trạm biến áp cho phù hợp, thay đổi luồng công suất phản kháng trong hệ thống đặc 

biệt ở khu vực gần các nút có nguy cơ thiếu hoặc quá áp, dùng kháng bù ngang có 

điều khiển đóng cắt và nhiều giải pháp kỹ thuật khác... 

 

Hình 4.21. CDF của điện áp tại nút thanh cái 500 kV Thường Tín (nút 33)

 

Hình 4.22. CDF của điện áp tại nút thanh cái 500 kV Dốc Sỏi (nút 39) 



105 

 

Hình 4.23. CDF của điện áp tại nút thanh cái 500 kV Nho Quan (nút 35) 

 

Hình 4.24. CDF của điện áp tại nút thanh cái 500 kV Hà Tĩnh (nút 36) 

Kết quả đầu ra của các thông số chế độ còn cho phép đánh giá giới hạn truyền 

tải công suất theo điều kiện đảm bảo ổn định hệ thống. Trong HTĐ trên Hình 4.13, 

xét công suất truyền tải từ nút 21 đến nút 47, ứng với trường hợp đường dây kép 22-

47 thì hàm P theo  được biểu diễn như trên Hình 4.25 (tập hợp các đường cong phía 

trên). Tuy nhiên, khi đường dây 22-47 vì một lý do nào đó bị cắt đi một mạch thì họ 

đường cong P theo  được biểu diễn bằng họ đường cong phía dưới trên Hình 4.25, 

lúc đó giới hạn truyền tải theo điều kiện ổn định giảm xuống rất nhiều. Đường dây 

22-47 với chiều dài tương đối ngắn (112 km) do đó giới hạn truyền tải theo điều kiện 

ổn định sẽ rất lớn và trong trường hợp này giới hạn này lớn hơn nhiều giới hạn phát 

nóng do đó trong trường hợp này giới hạn phát nóng được quan tâm. Tuy nhiên, khi 

chiều dài đường dây tăng lên thì giới hạn truyền tải theo điều kiện ổn định sẽ giảm và 
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thấp hơn nhiều giới hạn phát nóng và trường hợp này giới hạn ổn định là đại lượng 

được quan tâm. 

 

Hình 4.25. Đặc tính công suất truyền tải từ nút 21 đến nút 47. 

4.4. Phạm vi ứng dụng của các phương pháp phân tích và đánh giá mức 

độ làm việc an toàn cho các hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định 

Như đã trình bày trong phần mở đầu, hiện nay để tính toán phân tích HTĐ có 

xét đến các yếu tố bất định có nhiều phương pháp, mỗi phương pháp có những ưu 

nhược điểm và đặc điểm sử dụng khác nhau. Trong phạm vi luận án, phương pháp 

mô phỏng Monte-Carlo (MCS) được tập trung nghiên cứu. Phương pháp MCS cho 

kết quả rất chính xác và tin cậy. Các quy luật phân bố xác suất và cả sự tương quan 

của các biến đầu vào nhìn chung dễ dàng thực hiện hơn so với phương pháp khác như 

phương pháp giải tích và phương pháp xấp xỉ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của 

phương pháp MCS đó là khối lượng tính toán nặng nề, thời gian tính toán tương đối 

lâu do đó gặp khó khăn trong việc áp dụng tính toán các HTĐ lớn trong thực tế đặc 

biệt trong việc phân tích và xử lý các vấn đề cần kết quả tính toán nhanh. Để tích hợp 

các yếu tố bất định trong HTĐ và khắc phục hạn chế của phương pháp MCS truyền 

thống, luận án đưa ra nhiều kỹ thuật xử lý dữ liệu phù hợp để từ đó đề xuất phương 

pháp và xây dựng công cụ phân tích, tính toán HTĐ mang tên CMC với thời gian xử 
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lý nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp MCS và có độ chính xác tương đối cao. 

Như vậy, luận án đã xây dựng cả hai công cụ tính toán và phân tích HTĐ mang 

tên MCS và CMC. Hai nhóm phương pháp có đặc điểm sử dụng với những điểm 

tương đồng về việc tích hợp biến ngẫu nhiên đầu vào của bài toán, sự tương quan của 

các biến đầu vào, độ chính xác của kết quả và có điểm khác nhau rất lớn về thời gian 

tính toán. Dựa trên những đặc điểm này, luận án đưa ra các đề xuất cho việc ứng dụng 

các phương pháp cụ thể như sau: 

+ Phương pháp MCS phù hợp với bài toán quy hoạch (planning) trong miền 

thời gian dài (như nhiều năm, năm, mùa, tháng, tuần) hoặc bài toán quy hoạch vận 

hành (operation planning) trong miền thời gian một vài ngày khi đó thời gian xử lý 

không cần nhanh. Ngoài các số liệu về hệ thống truyền tải, các số liệu về nguồn (đặc 

biệt là nguồn năng lượng mới như gió và mặt trời) và phụ tải được thu thập trong thời 

gian dài vài tháng, một năm hoặc vài năm để phân tích và xây dựng hàm phân bố xác 

suất hoặc các số liệu này sẽ cung cấp cho các đơn vị phụ trách dự báo và các đơn vị 

này sẽ cung cấp kết quả dự báo cho bài toán phân tích và đánh giá mức độ làm việc 

an toàn cho các hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định để xem xét đánh giá khả 

năng quá tải của hệ thống truyền tải, khả năng thiếu hoặc quá áp, ... ngoài ra nếu dùng 

mô hình DSB thì có thể xem xét thêm sự biến đổi công suất đầu ra của các nguồn 

truyền thống để đáp ứng sự biến đổi ngẫu nhiên của phụ tải và các nguồn năng lượng 

mới, đảm bảo sự cân bằng trong hệ thống [49]. Nếu dự báo dưới dạng điểm (point 

forecast) [13] khi đó kết quả dự báo được cung cấp dưới dạng giá trị xác lập tại từng 

mốc thời gian dự báo và sai số tương ứng, các giá trị này được xem như kỳ vọng và 

độ lệch chuẩn của hàm phân phối chuẩn. Các hàm này chính là các thông tin đầu vào 

của bài toán MCS. Nếu sử dụng phương pháp dự báo dạng dự báo hàm xác suất 

(probabilistic forecast) như trình bày trong [13, 45], khi đó hàm phân bố xác suất sẽ 

hữu ích hơn với đầy đủ thông tin bao gồm cả sự tương quan giữa các biến đầu vào. 

Tất nhiên, phương pháp CMC cũng có thể áp dụng cho bài toán quy hoạch, quy hoạch 

vận hành như MCS. Thực tế khi áp dụng MCS nếu hệ thống quá lớn với nhiều biến 

đầu vào thì quá trình xử lý của MCS rất khó khăn, chiếm bộ nhớ cực lớn dẫn đến rất 
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khó xử lý (có nhiều trường hợp có thể không thực hiện được hoặc thực hiện quá lâu).  

+ Đối với bài toán vận hành (operation) với miền thời gian cực ngắn trong 

một vài phút (very short-term operation) đến một vài giờ (short-term operation) và 

trong vòng 24 giờ (day ahead), thuật toán CMC có thể áp dụng được nhờ thời gian 

xử lý nhanh. Phương pháp MCS cũng có thể sử dụng trong miền thời gian vài giờ trở 

lên khi hệ thống điện tính toán có quy mô nhỏ, số biến ngẫu nhiên đầu vào ít. Tương 

tự, dựa trên số liệu thu thập được từ nguồn năng lượng mới hoặc phụ tải (bên cạnh 

các số liệu khác của hệ thống), các hàm phân bố xác suất tại các mốc thời gian của 

bài toán vận hành được xây dựng hoặc các hàm này được cung cấp từ các đơn vị dự 

báo. Nếu dùng CMC với mô hình DSB thì ngoài việc đánh giá khả năng quá tải của 

hệ thống truyền tải, khả năng thiếu hoặc quá áp thì quá trình điều chỉnh tần số sơ cấp 

(primary frequency regulation) và bậc 2 (secondary frequency regulation) của các 

máy phát tham gia vào quá trình điều chỉnh tần số có thể tích hợp vào bài toán để từ 

đó có thể đánh giá khả năng quá điều chỉnh của công suất đầu ra từ các máy phát này 

[49]. 

Giả sử đơn vị dự báo phụ tải hoặc công suất phát của các nguồn năng lượng 

mới cung cấp thông tin dự báo cho các đại lượng ngẫu nhiên này ứng với các mốc 

thời gian khác nhau cho miền vận hành khi đó kết quả đạt được từ các phương pháp 

đề xuất trong luận án sẽ có nhiều ý nghĩa cho đơn vị vận hành hệ thống. 

Hình 4.26 vẽ minh hoạ phân bố xác suất (dưới dạng PDF) của dòng điện truyền 

trên một nhánh đường dây quan tâm ở các thời điểm liên tiếp nhau (trong Hình 4.27 

vẽ cách nhau 1 giờ) trong miền thời gian 24 giờ vận hành ngày tới của hệ thống điện, 

khi đó các đơn vị vận hành sẽ có một “bức tranh” rất rõ về nguy cơ mất an toàn hệ 

thống để từ đó có giải pháp xử lý phù hợp. Trên cơ sở so sánh các đường PDF với 

giới hạn phát nóng Imax của đường dây quan tâm, có thể xác định được thời điểm nào 

có nguy cơ dòng điện (tương ứng với công suất truyền tải) truyền qua đường dây đó 

vượt quá giá trị cho phép. Trên Hình 4.26, từ 16 giờ đến 18 giờ dòng điện tăng dần 

và gần đến 19 giờ thì bắt đầu biên trên của đường PDF chạm và vượt qua đường giới 
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hạn (Limit) Imax và xác suất tính được ứng với mốc 19 giờ là p1, sau đó đến 20 giờ thì 

dòng điện có xu hướng giảm và mức độ xâm phạm có giá trị p2 < p1. Như vậy, trong 

trường hợp trên một cách gần đúng có thể xem như nguy cơ quá tải kéo dài khoảng 

hơn 1 giờ. Khoảng thời gian quá tải có thể ước lượng chính xác hơn nếu bước thời 

gian tính toán nhỏ hơn (30 phút, 15 phút,...) và việc này tùy theo khả năng của đơn vị 

dự báo cũng như yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống. Nếu khoảng thời gian có 

nguy cơ quá tải kéo dài nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép thì lúc đó quá tải 

xem như là quá tải tạm thời và không cần giải pháp. Ngược lại, khi khoảng thời gian 

liên tiếp có nguy cơ quá tải lâu thì buộc nhà vận hành phải có giải pháp xử lý.  

 

 

Hình 4.26. Ví dụ minh hoạ phân bố xác suất của dòng điện truyền trên một nhánh 

đường dây quan tâm ở các thời điểm liên tiếp nhau trong miền thời gian 24 giờ vận 

hành ngày tới của hệ thống điện 
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Hình 4.27. Ví dụ minh hoạ phân bố xác suất của điện áp tại một nút quan tâm ở các 

thời điểm liên tiếp nhau  trong miền thời gian 24 giờ vận hành ngày tới của hệ 

thống điện. 

Một điểm cần lưu ý nữa là trên Hình 4.26, nếu chỉ quan tâm đến giá trị kỳ vọng 

(giá trị tương tự như các phương pháp truyền thống quan tâm) thì lúc đó toàn bộ giá 

trị dòng điện tính được đều nhỏ hơn Imax và nguy cơ mất an toàn do quá tải không 

được “nhìn thấy”. Đây là một điểm rất mới trong cái nhìn về đánh giá an toàn hệ 

thống mà phương pháp đề xuất trong luận án đưa ra. 

Hình 4.27 là ví dụ minh họa cho việc đánh giá nguy cơ quá hoặc thiếu điện áp 

tại một nút quan tâm. Trong Hình 4.27 là ví dụ minh họa cho nguy cơ thiếu điện áp 

tại các thời điểm 19 và 20 giờ với giá trị tính được lần lượt là p1 và p2. 

Như vậy tùy theo từng ứng dụng cụ thể, MCS hoặc CMC có thể được phân 

tích lựa chọn để sử dụng cho phù hợp. 

Ngoài việc ứng dụng phương pháp tiếp cận để tích hợp các yếu tố bất định 

trong việc giải quyết vấn đề tính toán và phân tích an toàn hệ thống điện như trong 

luận án, các lĩnh vực trong hệ thống điện liên quan đến các bài toán giải quyết các 

vấn đề trong vận hành và quy hoạch trước đây cũng như hiện nay dùng quan điểm 
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truyền thống mà ở đó các yếu tố ngẫu nhiên tồn tại trong hệ thống không được xét 

đến thì có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự trong luận án. Các vấn đề có thể áp dụng 

như:  tính toán và phân tích độ tin cậy hệ thống điện, đánh giá ổn định hệ thống điện, 

tính toán và phân tích sự cố ngắn mạch trong hệ thống điện, phân tích và đưa ra các 

quyết định trong vận hành... 

Phương pháp tính toán và phân tích sự làm việc an toàn của hệ thống điện 

trong luận án dựa trên cơ sở thông tin, số liệu có được từ các đại lượng ngẫu nhiên 

đầu vào của bài toán như phụ tải, công suất đầu ra của các nguồn năng lượng tái tạo... 

để từ đó cho kết quả đầu ra là các quy luật biến đổi ngẫu nhiên của các thông số chế 

độ như điện áp nút, công suất truyền tải trên các nhánh ... và quá trình này được thực 

hiện trước lúc vận hành để tìm quy luật. Khi quá trình vận hành diễn ra, nếu quan sát 

được thông tin về thông số chế độ hệ thống thì có thể đối chiếu với các hàm phân bố 

sẽ đánh giá được mức độ làm việc an toàn của hệ thống như trình bày ở Mục 3.3.3. 

Ví dụ như đối với điện áp nút, chương trình tính toán sẽ chỉ ra được các nút có khả 

năng thiếu áp hoặc quá áp với một xác suất nào đó và với các nút này khi vận hành 

mà giá trị điện áp tại các nút đó tiến đến gần vùng vi phạm thì phải có biện pháp xử 

lý nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra xâm phạm về điện áp. Ngược lại, đối với các nút 

mà chương trình chỉ ra trong quá trình vận hành luôn nằm trong vùng cho phép thì 

người vận hành không cần quan tâm khi thông số này dao động trong quá trình vận 

hành. Đối với các hệ thống điện thực tế có hệ thống SCADA EMS thì hệ thống này 

sẽ cung cấp thông tin về thông số chế độ và được cập nhật thường xuyên gần với thời 

gian thực, vì vậy việc giám sát vận hành các thông số chế độ được thực hiện liên tục. 

Ngoài ra, khi có hệ thống SCADA EMS thì số liệu thu thập cho các yếu tố ngẫu nhiên 

sẽ thuận lợi hơn, được cập nhật liên tục và khi đó bộ số liệu về yếu tố ngẫu nhiên 

càng đầy đủ, thông tin có được càng rõ ràng hơn, đó cũng là một lợi ích mang lại khác 

khi có hệ thống SCADA EMS kết hợp với phương pháp trong luận án. 

4.5. Kết luận chương 

Trên cơ sở phương pháp CMC được đề xuất, tiếp tục tính toán phân tích các 



112 

chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định trên sơ đồ mẫu IEEE 57 nút 

và IEEE118 nút, kết quả cho thấy phương pháp CMC cho tốc độ tính toán nhanh hơn 

nhiều so với phương pháp MCS (chỉ vài giây so với hàng trăm giây của phương pháp 

MCS) nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và tốc độ tính toán của phương pháp đề xuất. 

Đồng thời phương pháp còn cho phép tích hợp cả mối tương quan của các nguồn 

năng lượng tái tạo (như năng lượng gió, năng lượng mặt trời..) trong thông tin đầu 

vào do đó kết quả đầu ra phản ánh đúng bản chất thực tế của HTĐ đang vận hành. 

Áp dụng tính toán cho hệ thống truyền tải điện 500 kV Việt Nam trên cơ sở số 

liệu vận hành đến năm 2018 và qui hoạch phát triển HTĐ đến năm 2025. Qua số liệu 

thống kê xác định được hàm phân bố của các phụ tải tại các TBA 500kV tuân theo 

phân bố chuẩn, ngoại trừ các phụ tải tại các TBA Đà Nẵng, Dốc Sỏi, Đức Hòa, Mỹ 

Tho tuân theo phân bố Weibull và hệ số tương quan giữa các phụ tải tương đối thấp 

nên chỉ xét tương quan của 3 TBA gần nhau là Hà Tĩnh - Đà Nẵng - Dốc Sỏi (có hệ 

số tương quan 0,123). Kết quả tính toán cho thấy trong quá trình vận hành công suất 

truyền tải trên các đường dây đều nằm trong giới hạn cho phép (theo điều kiện phát 

nóng), chỉ có một số nút có khả năng vi phạm giới hạn điện áp như: nút 33 (thanh cái 

500 kV Thường Tín) và 39 (thanh cái 500 kV Dốc Sỏi) có khả năng thấp áp; nút 35 

(thanh cái 500 kV Nho Quan) và 36 (thanh cái 500 kV Hà Tĩnh) có khả năng quá áp. 

Đồng thời cũng qua họ đặc tính P() cho thấy giới hạn ổn định theo góc pha trên các 

đường dây truyền tải đều lớn hơn rất nhiều so với giới hạn phát nóng. 

Qua phân tích cho thấy các thuật toán và chương trình MCS và CMC xây dựng 

cho phép dễ dàng áp dụng cho các HTĐ khác nhau từ nhỏ đến lớn với miền thời gian 

đa dạng phù hợp với các bài toán khác nhau trong thực tế: bài toán quy hoạch 

(planning) trong miền thời gian dài (như nhiều năm, một năm, mùa, tháng, tuần),  bài 

toán quy hoạch vận hành (operation planning) trong miền thời gian một vài ngày cho 

đến bài toán vận hành (operation) với miền thời gian cực ngắn trong một vài phút 

(very short-term operation) đến một vài giờ (short-term operation) và trong vòng 24 

giờ tiếp theo (day ahead). 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận: 

 Trên cơ sở bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông số vận hành như công suất phụ 

tải, công suất phát của các máy phát và số lần sự cố các phần tử thu thập được trong 

quá trình vận hành HTĐ, bằng phương pháp xác suất thống kê cho phép xây dựng 

được qui luật biến thiên của thông số theo một dạng hàm phân bố nhất định. Từ các 

hàm phân bố này cho phép tạo được bộ số liệu ngẫu nhiên về các thông số vận hành 

và cấu trúc lưới của HTĐ để cung cấp thông tin đầu vào cho chương trình tính toán 

phân tích các chế độ làm việc của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định. 

 Các số liệu thu thập trong quá trình vận hành thường tồn tại các trường hợp 

không đồng nhất, mất dữ liệu, dữ liệu ngoại lai…, luận án sử dụng kỹ thuật làm sạch 

và tích hợp dữ liệu để đảm bảo xây dựng được các hàm phân bố ngẫu nhiên của các 

thông số vận hành chính xác và phản ánh đúng trạng thái vận hành thực tế của HTĐ. 

Đồng thời đã sử dụng các kỹ thuật chuẩn hóa, thu giảm và phân nhóm dữ liệu để thu 

nhỏ kích thước bộ dữ liệu nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin thực tế của 

HTĐ đang vận hành. Đây là cơ sở để tăng tốc độ tính toán của các chương trình phân 

tích HTĐ có xét đến các yếu tố bất định. 

Luận án đề xuất phương pháp CMC dựa trên cơ sở phương pháp Monte-Carlo 

và kỹ thuật xử lý dữ liệu cho phép tính toán, phân tích các HTĐ thực tế có qui mô lớn 

với thời gian tính toán nhanh và đảm bảo độ chính xác cao. Trên cơ sở phương pháp 

đề xuất đã xây dựng thuật toán và chương trình giám sát vận hành HTĐ có xét đến 

các yếu tố bất định. Kết quả tính toán của chương trình cho phép xác định được qui 

luật phân bố của các thông số chế độ (điện áp, dòng điện...), đây là cơ sở để xác định 

các khu vực nguy hiểm cần giám sát trong quá trình vận hành. 

Áp dụng phương pháp đề xuất tính toán trên các hệ thống điện mẫu IEEE 57 

nút và IEEE 118 nút, kết quả cho thấy phương pháp CMC cho tốc độ tính toán nhanh 

hơn nhiều so với phương pháp MCS nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Đồng thời có 
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thể tích hợp cả mối tương quan của các nguồn năng lượng tái tạo trong thông tin đầu 

vào do đó kết quả đầu ra phản ánh đúng bản chất thực tế của HTĐ đang vận hành. 

Thu thập số liệu vận hành hệ thống truyền tải 500kV Việt Nam đến năm 2018, 

luận án đã xây dựng hàm phân bố và tính toán hệ số tương quan công suất của các 

nút phụ tải, từ đó sử dụng phương pháp CMC để tính toán phân tích các chế độ vận 

hành của HTĐ có xét đến các yếu tố bất định. Kết quả tính toán cho thấy trong quá 

trình vận hành công suất truyền tải trên các đường dây đều nằm trong giới hạn cho 

phép, chỉ có một số nút có khả năng vi phạm giới hạn điện áp như: nút 33 (thanh cái 

500 kV Thường Tín) và 39 (thanh cái 500 kV Dốc Sỏi) có khả năng thấp áp; nút 35 

(thanh cái 500 kV Nho Quan) và 36 (thanh cái 500 kV Hà Tĩnh) có khả năng quá áp. 

Qua phân tích cho thấy các thuật toán và chương trình được xây dựng theo 

phương pháp đề xuất cho phép dễ dàng áp dụng cho các HTĐ khác nhau từ nhỏ đến 

lớn với miền thời gian đa dạng phù hợp với nhiều bài toán khác nhau trong thực tế, 

từ bài toán quy hoạch phát triển đến bài toán quản lý vận hành HTĐ. 

2. Kiến nghị: 

Kết quả tính toán của phương pháp CMC phụ thuộc rất nhiều vào bộ số liệu 

thông tin đầu vào, do đó để sử dụng phương pháp đề xuất cần thu thập bộ số liệu 

thống kê về các thông số vận hành HTĐ với thời gian đủ lớn nhằm xây dựng được 

các hàm phân bố của các thông số phản ảnh đúng thực tế vận hành của HTĐ. Khi sử 

dụng cho bài toán qui hoạch HTĐ thì cần phải có đầy đủ thông tin về chiến lược phát 

triển kinh tế xã hội của khu vực xây dựng HTĐ để có thể dự báo được bộ thông số 

vận hành với độ chính xác cao, làm cơ sở xây dựng bộ thông số đầu vào cho chương 

trình tính toán. 

Để tính toán phục vụ cho quá trình quản lý vận hành thực tế và qui hoạch phát 

triển của HTĐ Việt Nam, cần thiết phải thu thập đầy đủ các thông tin liên quan đến 

phụ tải tiêu thụ, công suất phát của các nguồn truyền thống và nguồn năng lượng tái 

tạo, xét đầy đủ các mối tương quan giữa các nguồn phát và giữa các phụ tải tiêu thụ, 

cũng như thông tin sự cố của các phần tử trong HTĐ. Khi đó kết quả tính toán của 
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phương pháp đề xuất sẽ xác định chính xác được các khu vực nguy hiểm cần quan 

tâm trong quá trình vận hành, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho bài 

toán qui hoạch phát triển hệ thống. 

Trên cơ sở số liệu thu thập được đề nghị ngành điện sử dụng phương pháp đề 

xuất để xây dựng các chương trình giám sát vận hành HTĐ Việt Nam có xét đến các 

yếu tố bất định. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Thông tin hệ thống điện mẫu IEEE 9 nút 

 Thông tin nút: 

Nút 

Loại 

nút 

Phụ tải Điện 

dẫn 

song 

song 

(p.u.) 

Điện 

nạp 

song 

song 

(p.u.) 

Vđm 

(kV) 

Điện 

áp 

danh 

định 

(p.u.) 

Góc 

pha 

(độ) 

Vup 

(kV) 

Vlow 

(kV) 

P 

(MW) 

Q 

(Mvar) 

1 Slack 0 0 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

2 PV 0 0 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

3 PV 0 0 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

4 PQ 0 0 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

5 PQ 90 30 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

6 PQ 0 0 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

7 PQ 100 35 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

8 PQ 0 0 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

9 PQ 125 50 0 0 345 1 0 1.1Vđm 0.9Vđm 

 

 Thông tin nhánh: 

Nút đi Nút đến R (p.u.) X (p.u.) B (p.u.) Tỷ số biến áp 

1 4 0 0.0576 0 1 

4 5 0.017 0.092 0.158 1 

5 6 0.039 0.17 0.358 1 

3 6 0 0.0586 0 1 

6 7 0.0119 0.1008 0.209 1 

7 8 0.0085 0.072 0.149 1 

8 2 0 0.0625 0 1 

8 9 0.032 0.161 0.306 1 

9 4 0.01 0.085 0.176 1 

 

 

 



XV 

 Thông tin máy phát: 

Nút 

PF 

(MW) 

QF 

(Mvar) 

Qmax 

(Mvar) 

Qmin 

(Mvar) 

Điện áp 

danh 

định 

(p.u.) 

Scơ bản 

(MVA) 

Pmax 

(MW) 

Pmin 

(MW) 

1 0 0 300 -300 1 100 250 10 

2 163 0 300 -300 1 100 300 10 

3 85 0 300 -300 1 100 270 10 
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Phụ lục 2: Thông tin hệ thống điện mẫu IEEE 14 nút 

 Thông tin nút: 

Nút 

Loại 

nút 

Phụ tải Điện 

dẫn 

song 

song 

(p.u.) 

Điện 

nạp 

song 

song 

(p.u.) 

Vđm 

(p.u.) 

Điện 

áp 

danh 

định 

(p.u.) 

Góc 

pha 

(độ) 

Vup 

(p.u.) 

Vlow 

(p.u.) 

P 

(MW) 

Q 

(Mvar) 

1 Slack 0 0 0 0 1 1.06 0 1.06Vđm 0.94Vđm 

2 PV 21.7 12.7 0 0 1 1.045 -4.98 1.06Vđm 0.94Vđm 

3 PV 94.2 19 0 0 1 1.01 -12.72 1.06Vđm 0.94Vđm 

4 PQ 47.8 -3.9 0 0 1 1.019 -10.33 1.06Vđm 0.94Vđm 

5 PQ 7.6 1.6 0 0 1 1.02 -8.78 1.06Vđm 0.94Vđm 

6 PV 11.2 7.5 0 0 1 1.07 -14.22 1.06Vđm 0.94Vđm 

7 PQ 0 0 0 0 1 1.062 -13.37 1.06Vđm 0.94Vđm 

8 PV 0 0 0 0 1 1.09 -13.36 1.06Vđm 0.94Vđm 

9 PQ 29.5 16.6 0 19 1 1.056 -14.94 1.06Vđm 0.94Vđm 

10 PQ 9 5.8 0 0 1 1.051 -15.1 1.06Vđm 0.94Vđm 

11 PQ 3.5 1.8 0 0 1 1.057 -14.79 1.06Vđm 0.94Vđm 

12 PQ 6.1 1.6 0 0 1 1.055 -15.07 1.06Vđm 0.94Vđm 

13 PQ 13.5 5.8 0 0 1 1.05 -15.16 1.06Vđm 0.94Vđm 

14 PQ 14.9 5 0 0 1 1.036 -16.04 1.06Vđm 0.94Vđm 
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 Thông tin nhánh: 

Nút đi Nút đến R (p.u.) X (p.u.) B (p.u.) 

Tỷ số biến 

áp 

1 2 0.01938 0.05917 0.0528 0 

1 5 0.05403 0.22304 0.0492 0 

2 3 0.04699 0.19797 0.0438 0 

2 4 0.05811 0.17632 0.034 0 

2 5 0.05695 0.17388 0.0346 0 

3 4 0.06701 0.17103 0.0128 0 

4 5 0.01335 0.04211 0 0 

4 7 0 0.20912 0 0.978 

4 9 0 0.55618 0 0.969 

5 6 0 0.25202 0 0.932 

6 11 0.09498 0.1989 0 0 

6 12 0.12291 0.25581 0 0 

6 13 0.06615 0.13027 0 0 

7 8 0 0.17615 0 0 

7 9 0 0.11001 0 0 

9 10 0.03181 0.0845 0 0 

9 14 0.12711 0.27038 0 0 

10 11 0.08205 0.19207 0 0 

12 13 0.22092 0.19988 0 0 

13 14 0.17093 0.34802 0 0 

 

 

 Thông tin máy phát: 

Nút 

PF 

(MW) 

QF 

(Mvar) 

Qmax 

(Mvar) 

Qmin 

(Mvar) 

Điện áp 

danh định 

(p.u.) 

Scơ bản 

(MVA) 

Pmax 

(MW) 

Pmin 

(MW) 

1 232.4 -16.9 10 0 1.06 100 332.4 0 

2 40 42.4 50 -40 1.045 100 140 0 

3 0 23.4 40 0 1.01 100 100 0 

6 0 12.2 24 -6 1.07 100 100 0 

8 0 17.4 24 -6 1.09 100 100 0 
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Phụ lục 3: Thông tin hệ thống điện mẫu IEEE 57 nút 

 Thông tin nút: 

Nút 

Loại 

nút 

Phụ tải Điện 

dẫn 

song 

song 

(p.u.) 

Điện 

nạp 

song 

song 

(p.u.) 

Vđm 

(p.u.) 

Điện 

áp 

danh 

định 

(p.u.) 

Góc 

pha 

(độ) 

Vup 

(p.u.) 

Vlow 

(p.u.) 

P 

(MW) 

Q 

(Mvar) 

1 Slack 55 17 0 0 1 1.04 0 1.06Vđm 0.94Vđm 

2 PV 3 88 0 0 1 1.01 -1.18 1.06Vđm 0.94Vđm 

3 PV 41 21 0 0 1 0.985 -5.97 1.06Vđm 0.94Vđm 

4 PQ 0 0 0 0 1 0.981 -7.32 1.06Vđm 0.94Vđm 

5 PQ 13 4 0 0 1 0.976 -8.52 1.06Vđm 0.94Vđm 

6 PV 75 2 0 0 1 0.98 -8.65 1.06Vđm 0.94Vđm 

7 PQ 0 0 0 0 1 0.984 -7.58 1.06Vđm 0.94Vđm 

8 PV 150 22 0 0 1 1.005 -4.45 1.06Vđm 0.94Vđm 

9 PV 121 26 0 0 1 0.98 -9.56 1.06Vđm 0.94Vđm 

10 PQ 5 2 0 0 1 0.986 -11.43 1.06Vđm 0.94Vđm 

11 PQ 0 0 0 0 1 0.974 -10.17 1.06Vđm 0.94Vđm 

12 PV 377 24 0 0 1 1.015 -10.46 1.06Vđm 0.94Vđm 

13 PQ 18 2.3 0 0 1 0.979 -9.79 1.06Vđm 0.94Vđm 

14 PQ 10.5 5.3 0 0 1 0.97 -9.33 1.06Vđm 0.94Vđm 

15 PQ 22 5 0 0 1 0.988 -7.18 1.06Vđm 0.94Vđm 

16 PQ 43 3 0 0 1 1.013 -8.85 1.06Vđm 0.94Vđm 

17 PQ 42 8 0 0 1 1.017 -5.39 1.06Vđm 0.94Vđm 

18 PQ 27.2 9.8 0 10 1 1.001 -11.71 1.06Vđm 0.94Vđm 

19 PQ 3.3 0.6 0 0 1 0.97 -13.2 1.06Vđm 0.94Vđm 

20 PQ 2.3 1 0 0 1 0.964 -13.41 1.06Vđm 0.94Vđm 

21 PQ 0 0 0 0 1 1.008 -12.89 1.06Vđm 0.94Vđm 

22 PQ 0 0 0 0 1 1.01 -12.84 1.06Vđm 0.94Vđm 

23 PQ 6.3 2.1 0 0 1 1.008 -12.91 1.06Vđm 0.94Vđm 

24 PQ 0 0 0 0 1 0.999 -13.25 1.06Vđm 0.94Vđm 

25 PQ 6.3 3.2 0 5.9 1 0.982 -18.13 1.06Vđm 0.94Vđm 

26 PQ 0 0 0 0 1 0.959 -12.95 1.06Vđm 0.94Vđm 

27 PQ 9.3 0.5 0 0 1 0.982 -11.48 1.06Vđm 0.94Vđm 

28 PQ 4.6 2.3 0 0 1 0.997 -10.45 1.06Vđm 0.94Vđm 

29 PQ 17 2.6 0 0 1 1.01 -9.75 1.06Vđm 0.94Vđm 

30 PQ 3.6 1.8 0 0 1 0.962 -18.68 1.06Vđm 0.94Vđm 

31 PQ 5.8 2.9 0 0 1 0.936 -19.34 1.06Vđm 0.94Vđm 

32 PQ 1.6 0.8 0 0 1 0.949 -18.46 1.06Vđm 0.94Vđm 
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33 PQ 3.8 1.9 0 0 1 0.947 -18.5 1.06Vđm 0.94Vđm 

34 PQ 0 0 0 0 1 0.959 -14.1 1.06Vđm 0.94Vđm 

35 PQ 6 3 0 0 1 0.966 -13.86 1.06Vđm 0.94Vđm 

36 PQ 0 0 0 0 1 0.976 -13.59 1.06Vđm 0.94Vđm 

37 PQ 0 0 0 0 1 0.985 -13.41 1.06Vđm 0.94Vđm 

38 PQ 14 7 0 0 1 1.013 -12.71 1.06Vđm 0.94Vđm 

39 PQ 0 0 0 0 1 0.983 -13.46 1.06Vđm 0.94Vđm 

40 PQ 0 0 0 0 1 0.973 -13.62 1.06Vđm 0.94Vđm 

41 PQ 6.3 3 0 0 1 0.996 -14.05 1.06Vđm 0.94Vđm 

42 PQ 7.1 4.4 0 0 1 0.966 -15.5 1.06Vđm 0.94Vđm 

43 PQ 2 1 0 0 1 1.01 -11.33 1.06Vđm 0.94Vđm 

44 PQ 12 1.8 0 0 1 1.017 -11.86 1.06Vđm 0.94Vđm 

45 PQ 0 0 0 0 1 1.036 -9.25 1.06Vđm 0.94Vđm 

46 PQ 0 0 0 0 1 1.05 -11.89 1.06Vđm 0.94Vđm 

47 PQ 29.7 11.6 0 0 1 1.033 -12.49 1.06Vđm 0.94Vđm 

48 PQ 0 0 0 0 1 1.027 -12.59 1.06Vđm 0.94Vđm 

49 PQ 18 8.5 0 0 1 1.036 -12.92 1.06Vđm 0.94Vđm 

50 PQ 21 10.5 0 0 1 1.023 -13.39 1.06Vđm 0.94Vđm 

51 PQ 18 5.3 0 0 1 1.052 -12.52 1.06Vđm 0.94Vđm 

52 PQ 4.9 2.2 0 0 1 0.98 -11.47 1.06Vđm 0.94Vđm 

53 PQ 20 10 0 6.3 1 0.971 -12.23 1.06Vđm 0.94Vđm 

54 PQ 4.1 1.4 0 0 1 0.996 -11.69 1.06Vđm 0.94Vđm 

55 PQ 6.8 3.4 0 0 1 1.031 -10.78 1.06Vđm 0.94Vđm 

56 PQ 7.6 2.2 0 0 1 0.968 -16.04 1.06Vđm 0.94Vđm 

57 PQ 6.7 2 0 0 1 0.965 -16.56 1.06Vđm 0.94Vđm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 

 Thông tin nhánh: 

Nút đi Nút đến R (p.u.) X (p.u.) B (p.u.) 

Tỷ số 

biến áp 

1 2 0.0083 0.028 0.129 0 

2 3 0.0298 0.085 0.0818 0 

3 4 0.0112 0.0366 0.038 0 

4 5 0.0625 0.132 0.0258 0 

4 6 0.043 0.148 0.0348 0 

6 7 0.02 0.102 0.0276 0 

6 8 0.0339 0.173 0.047 0 

8 9 0.0099 0.0505 0.0548 0 

9 10 0.0369 0.1679 0.044 0 

9 11 0.0258 0.0848 0.0218 0 

9 12 0.0648 0.295 0.0772 0 

9 13 0.0481 0.158 0.0406 0 

13 14 0.0132 0.0434 0.011 0 

13 15 0.0269 0.0869 0.023 0 

1 15 0.0178 0.091 0.0988 0 

1 16 0.0454 0.206 0.0546 0 

1 17 0.0238 0.108 0.0286 0 

3 15 0.0162 0.053 0.0544 0 

4 18 0 0.555 0 0.97 

4 18 0 0.43 0 0.978 

5 6 0.0302 0.0641 0.0124 0 

7 8 0.0139 0.0712 0.0194 0 

10 12 0.0277 0.1262 0.0328 0 

11 13 0.0223 0.0732 0.0188 0 

12 13 0.0178 0.058 0.0604 0 

12 16 0.018 0.0813 0.0216 0 

12 17 0.0397 0.179 0.0476 0 

14 15 0.0171 0.0547 0.0148 0 

18 19 0.461 0.685 0 0 

19 20 0.283 0.434 0 0 

21 20 0 0.7767 0 1.043 

21 22 0.0736 0.117 0 0 

22 23 0.0099 0.0152 0 0 

23 24 0.166 0.256 0.0084 0 

24 25 0 1.182 0 1 

24 25 0 1.23 0 1 
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24 26 0 0.0473 0 1.043 

26 27 0.165 0.254 0 0 

27 28 0.0618 0.0954 0 0 

28 29 0.0418 0.0587 0 0 

7 29 0 0.0648 0 0.967 

25 30 0.135 0.202 0 0 

30 31 0.326 0.497 0 0 

31 32 0.507 0.755 0 0 

32 33 0.0392 0.036 0 0 

34 32 0 0.953 0 0.975 

34 35 0.052 0.078 0.0032 0 

35 36 0.043 0.0537 0.0016 0 

36 37 0.029 0.0366 0 0 

37 38 0.0651 0.1009 0.002 0 

37 39 0.0239 0.0379 0 0 

36 40 0.03 0.0466 0 0 

22 38 0.0192 0.0295 0 0 

11 41 0 0.749 0 0.955 

41 42 0.207 0.352 0 0 

41 43 0 0.412 0 0 

38 44 0.0289 0.0585 0.002 0 

15 45 0 0.1042 0 0.955 

14 46 0 0.0735 0 0.9 

46 47 0.023 0.068 0.0032 0 

47 48 0.0182 0.0233 0 0 

48 49 0.0834 0.129 0.0048 0 

49 50 0.0801 0.128 0 0 

50 51 0.1386 0.22 0 0 

10 51 0 0.0712 0 0.93 

13 49 0 0.191 0 0.895 

29 52 0.1442 0.187 0 0 

52 53 0.0762 0.0984 0 0 

53 54 0.1878 0.232 0 0 

54 55 0.1732 0.2265 0 0 

11 43 0 0.153 0 0.958 

44 45 0.0624 0.1242 0.004 0 

40 56 0 1.195 0 0.958 

56 41 0.553 0.549 0 0 

56 42 0.2125 0.354 0 0 

39 57 0 1.355 0 0.98 
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57 56 0.174 0.26 0 0 

38 49 0.115 0.177 0.003 0 

38 48 0.0312 0.0482 0 0 

9 55 0 0.1205 0 0.94 

 

 Thông tin máy phát: 

Nút 

PF 

(MW) 

QF 

(Mvar) 

Qmax 

(Mvar) 

Qmin 

(Mvar) 

Điện áp 

danh 

định 

(p.u.) 

Scơ bản 

(MVA) 

Pmax 

(MW) 

Pmin 

(MW) 

1 128.9 -16.1 200 -140 1.04 100 575.88 0 

2 0 -0.8 50 -17 1.01 100 100 0 

3 40 -1 60 -10 0.985 100 140 0 

6 0 0.8 25 -8 0.98 100 100 0 

8 450 62.1 200 -140 1.005 100 550 0 

9 0 2.2 9 -3 0.98 100 100 0 

12 310 128.5 155 -150 1.015 100 410 0 
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Phụ lục 4: Thông tin hệ thống điện mẫu IEEE 118 nút 

 Thông tin nút: 

Nút 

Loại 

nút 

Phụ tải Điện 

dẫn 

song 

song 

(p.u.) 

Điện 

nạp 

song 

song 

(p.u.) 

Vđm 

(kV) 

Điện 

áp 

danh 

định 

(p.u.) 

Góc 

pha 

(độ) 

Vup 

(kV) 

Vlow 

(kV) 

P 

(MW) 

Q 

(Mvar) 

1 PV 51 27 0 0 138 0.955 10.67 1.06Vđm 0.94Vđm 

2 PQ 20 9 0 0 138 0.971 11.22 1.06Vđm 0.94Vđm 

3 PQ 39 10 0 0 138 0.968 11.56 1.06Vđm 0.94Vđm 

4 PV 39 12 0 0 138 0.998 15.28 1.06Vđm 0.94Vđm 

5 PQ 0 0 0 -40 138 1.002 15.73 1.06Vđm 0.94Vđm 

6 PV 52 22 0 0 138 0.99 13 1.06Vđm 0.94Vđm 

7 PQ 19 2 0 0 138 0.989 12.56 1.06Vđm 0.94Vđm 

8 PV 28 0 0 0 345 1.015 20.77 1.06Vđm 0.94Vđm 

9 PQ 0 0 0 0 345 1.043 28.02 1.06Vđm 0.94Vđm 

10 PV 0 0 0 0 345 1.05 35.61 1.06Vđm 0.94Vđm 

11 PQ 70 23 0 0 138 0.985 12.72 1.06Vđm 0.94Vđm 

12 PV 47 10 0 0 138 0.99 12.2 1.06Vđm 0.94Vđm 

13 PQ 34 16 0 0 138 0.968 11.35 1.06Vđm 0.94Vđm 

14 PQ 14 1 0 0 138 0.984 11.5 1.06Vđm 0.94Vđm 

15 PV 90 30 0 0 138 0.97 11.23 1.06Vđm 0.94Vđm 

16 PQ 25 10 0 0 138 0.984 11.91 1.06Vđm 0.94Vđm 

17 PQ 11 3 0 0 138 0.995 13.74 1.06Vđm 0.94Vđm 

18 PV 60 34 0 0 138 0.973 11.53 1.06Vđm 0.94Vđm 

19 PV 45 25 0 0 138 0.963 11.05 1.06Vđm 0.94Vđm 

20 PQ 18 3 0 0 138 0.958 11.93 1.06Vđm 0.94Vđm 

21 PQ 14 8 0 0 138 0.959 13.52 1.06Vđm 0.94Vđm 

22 PQ 10 5 0 0 138 0.97 16.08 1.06Vđm 0.94Vđm 

23 PQ 7 3 0 0 138 1 21 1.06Vđm 0.94Vđm 

24 PV 13 0 0 0 138 0.992 20.89 1.06Vđm 0.94Vđm 

25 PV 0 0 0 0 138 1.05 27.93 1.06Vđm 0.94Vđm 

26 PV 0 0 0 0 345 1.015 29.71 1.06Vđm 0.94Vđm 

27 PV 71 13 0 0 138 0.968 15.35 1.06Vđm 0.94Vđm 

28 PQ 17 7 0 0 138 0.962 13.62 1.06Vđm 0.94Vđm 

29 PQ 24 4 0 0 138 0.963 12.63 1.06Vđm 0.94Vđm 

30 PQ 0 0 0 0 345 0.968 18.79 1.06Vđm 0.94Vđm 

31 PV 43 27 0 0 138 0.967 12.75 1.06Vđm 0.94Vđm 

32 PV 59 23 0 0 138 0.964 14.8 1.06Vđm 0.94Vđm 
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33 PQ 23 9 0 0 138 0.972 10.63 1.06Vđm 0.94Vđm 

34 PV 59 26 0 14 138 0.986 11.3 1.06Vđm 0.94Vđm 

35 PQ 33 9 0 0 138 0.981 10.87 1.06Vđm 0.94Vđm 

36 PV 31 17 0 0 138 0.98 10.87 1.06Vđm 0.94Vđm 

37 PQ 0 0 0 -25 138 0.992 11.77 1.06Vđm 0.94Vđm 

38 PQ 0 0 0 0 345 0.962 16.91 1.06Vđm 0.94Vđm 

39 PQ 27 11 0 0 138 0.97 8.41 1.06Vđm 0.94Vđm 

40 PV 66 23 0 0 138 0.97 7.35 1.06Vđm 0.94Vđm 

41 PQ 37 10 0 0 138 0.967 6.92 1.06Vđm 0.94Vđm 

42 PV 96 23 0 0 138 0.985 8.53 1.06Vđm 0.94Vđm 

43 PQ 18 7 0 0 138 0.978 11.28 1.06Vđm 0.94Vđm 

44 PQ 16 8 0 10 138 0.985 13.82 1.06Vđm 0.94Vđm 

45 PQ 53 22 0 10 138 0.987 15.67 1.06Vđm 0.94Vđm 

46 PV 28 10 0 10 138 1.005 18.49 1.06Vđm 0.94Vđm 

47 PQ 34 0 0 0 138 1.017 20.73 1.06Vđm 0.94Vđm 

48 PQ 20 11 0 15 138 1.021 19.93 1.06Vđm 0.94Vđm 

49 PV 87 30 0 0 138 1.025 20.94 1.06Vđm 0.94Vđm 

50 PQ 17 4 0 0 138 1.001 18.9 1.06Vđm 0.94Vđm 

51 PQ 17 8 0 0 138 0.967 16.28 1.06Vđm 0.94Vđm 

52 PQ 18 5 0 0 138 0.957 15.32 1.06Vđm 0.94Vđm 

53 PQ 23 11 0 0 138 0.946 14.35 1.06Vđm 0.94Vđm 

54 PV 113 32 0 0 138 0.955 15.26 1.06Vđm 0.94Vđm 

55 PV 63 22 0 0 138 0.952 14.97 1.06Vđm 0.94Vđm 

56 PV 84 18 0 0 138 0.954 15.16 1.06Vđm 0.94Vđm 

57 PQ 12 3 0 0 138 0.971 16.36 1.06Vđm 0.94Vđm 

58 PQ 12 3 0 0 138 0.959 15.51 1.06Vđm 0.94Vđm 

59 PV 277 113 0 0 138 0.985 19.37 1.06Vđm 0.94Vđm 

60 PQ 78 3 0 0 138 0.993 23.15 1.06Vđm 0.94Vđm 

61 PV 0 0 0 0 138 0.995 24.04 1.06Vđm 0.94Vđm 

62 PV 77 14 0 0 138 0.998 23.43 1.06Vđm 0.94Vđm 

63 PQ 0 0 0 0 345 0.969 22.75 1.06Vđm 0.94Vđm 

64 PQ 0 0 0 0 345 0.984 24.52 1.06Vđm 0.94Vđm 

65 PV 0 0 0 0 345 1.005 27.65 1.06Vđm 0.94Vđm 

66 PV 39 18 0 0 138 1.05 27.48 1.06Vđm 0.94Vđm 

67 PQ 28 7 0 0 138 1.02 24.84 1.06Vđm 0.94Vđm 

68 PQ 0 0 0 0 345 1.003 27.55 1.06Vđm 0.94Vđm 

69 Slack 0 0 0 0 138 1.035 30 1.06Vđm 0.94Vđm 

70 PV 66 20 0 0 138 0.984 22.58 1.06Vđm 0.94Vđm 

71 PQ 0 0 0 0 138 0.987 22.15 1.06Vđm 0.94Vđm 

72 PV 12 0 0 0 138 0.98 20.98 1.06Vđm 0.94Vđm 
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73 PV 6 0 0 0 138 0.991 21.94 1.06Vđm 0.94Vđm 

74 PV 68 27 0 12 138 0.958 21.64 1.06Vđm 0.94Vđm 

75 PQ 47 11 0 0 138 0.967 22.91 1.06Vđm 0.94Vđm 

76 PV 68 36 0 0 138 0.943 21.77 1.06Vđm 0.94Vđm 

77 PV 61 28 0 0 138 1.006 26.72 1.06Vđm 0.94Vđm 

78 PQ 71 26 0 0 138 1.003 26.42 1.06Vđm 0.94Vđm 

79 PQ 39 32 0 20 138 1.009 26.72 1.06Vđm 0.94Vđm 

80 PV 130 26 0 0 138 1.04 28.96 1.06Vđm 0.94Vđm 

81 PQ 0 0 0 0 345 0.997 28.1 1.06Vđm 0.94Vđm 

82 PQ 54 27 0 20 138 0.989 27.24 1.06Vđm 0.94Vđm 

83 PQ 20 10 0 10 138 0.985 28.42 1.06Vđm 0.94Vđm 

84 PQ 11 7 0 0 138 0.98 30.95 1.06Vđm 0.94Vđm 

85 PV 24 15 0 0 138 0.985 32.51 1.06Vđm 0.94Vđm 

86 PQ 21 10 0 0 138 0.987 31.14 1.06Vđm 0.94Vđm 

87 PV 0 0 0 0 161 1.015 31.4 1.06Vđm 0.94Vđm 

88 PQ 48 10 0 0 138 0.987 35.64 1.06Vđm 0.94Vđm 

89 PV 0 0 0 0 138 1.005 39.69 1.06Vđm 0.94Vđm 

90 PV 163 42 0 0 138 0.985 33.29 1.06Vđm 0.94Vđm 

91 PV 10 0 0 0 138 0.98 33.31 1.06Vđm 0.94Vđm 

92 PV 65 10 0 0 138 0.993 33.8 1.06Vđm 0.94Vđm 

93 PQ 12 7 0 0 138 0.987 30.79 1.06Vđm 0.94Vđm 

94 PQ 30 16 0 0 138 0.991 28.64 1.06Vđm 0.94Vđm 

95 PQ 42 31 0 0 138 0.981 27.67 1.06Vđm 0.94Vđm 

96 PQ 38 15 0 0 138 0.993 27.51 1.06Vđm 0.94Vđm 

97 PQ 15 9 0 0 138 1.011 27.88 1.06Vđm 0.94Vđm 

98 PQ 34 8 0 0 138 1.024 27.4 1.06Vđm 0.94Vđm 

99 PV 42 0 0 0 138 1.01 27.04 1.06Vđm 0.94Vđm 

100 PV 37 18 0 0 138 1.017 28.03 1.06Vđm 0.94Vđm 

101 PQ 22 15 0 0 138 0.993 29.61 1.06Vđm 0.94Vđm 

102 PQ 5 3 0 0 138 0.991 32.3 1.06Vđm 0.94Vđm 

103 PV 23 16 0 0 138 1.001 24.44 1.06Vđm 0.94Vđm 

104 PV 38 25 0 0 138 0.971 21.69 1.06Vđm 0.94Vđm 

105 PV 31 26 0 20 138 0.965 20.57 1.06Vđm 0.94Vđm 

106 PQ 43 16 0 0 138 0.962 20.32 1.06Vđm 0.94Vđm 

107 PV 50 12 0 6 138 0.952 17.53 1.06Vđm 0.94Vđm 

108 PQ 2 1 0 0 138 0.967 19.38 1.06Vđm 0.94Vđm 

109 PQ 8 3 0 0 138 0.967 18.93 1.06Vđm 0.94Vđm 

110 PV 39 30 0 6 138 0.973 18.09 1.06Vđm 0.94Vđm 

111 PV 0 0 0 0 138 0.98 19.74 1.06Vđm 0.94Vđm 

112 PV 68 13 0 0 138 0.975 14.99 1.06Vđm 0.94Vđm 



XXVI 

113 PV 6 0 0 0 138 0.993 13.74 1.06Vđm 0.94Vđm 

114 PQ 8 3 0 0 138 0.96 14.46 1.06Vđm 0.94Vđm 

115 PQ 22 7 0 0 138 0.96 14.46 1.06Vđm 0.94Vđm 

116 PV 184 0 0 0 138 1.005 27.12 1.06Vđm 0.94Vđm 

117 PQ 20 8 0 0 138 0.974 10.67 1.06Vđm 0.94Vđm 

118 PQ 33 15 0 0 138 0.949 21.92 1.06Vđm 0.94Vđm 

 

 Thông tin nhánh: 

Nút đi Nút đến R (p.u.) X (p.u.) B (p.u.) 

Tỷ số 

biến áp 

1 2 0.0303 0.0999 0.0254 0 

1 3 0.0129 0.0424 0.01082 0 

4 5 0.00176 0.00798 0.0021 0 

3 5 0.0241 0.108 0.0284 0 

5 6 0.0119 0.054 0.01426 0 

6 7 0.00459 0.0208 0.0055 0 

8 9 0.00244 0.0305 1.162 0 

8 5 0 0.0267 0 0.985 

9 10 0.00258 0.0322 1.23 0 

4 11 0.0209 0.0688 0.01748 0 

5 11 0.0203 0.0682 0.01738 0 

11 12 0.00595 0.0196 0.00502 0 

2 12 0.0187 0.0616 0.01572 0 

3 12 0.0484 0.16 0.0406 0 

7 12 0.00862 0.034 0.00874 0 

11 13 0.02225 0.0731 0.01876 0 

12 14 0.0215 0.0707 0.01816 0 

13 15 0.0744 0.2444 0.06268 0 

14 15 0.0595 0.195 0.0502 0 

12 16 0.0212 0.0834 0.0214 0 

15 17 0.0132 0.0437 0.0444 0 

16 17 0.0454 0.1801 0.0466 0 

17 18 0.0123 0.0505 0.01298 0 

18 19 0.01119 0.0493 0.01142 0 

19 20 0.0252 0.117 0.0298 0 

15 19 0.012 0.0394 0.0101 0 

20 21 0.0183 0.0849 0.0216 0 

21 22 0.0209 0.097 0.0246 0 
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22 23 0.0342 0.159 0.0404 0 

23 24 0.0135 0.0492 0.0498 0 

23 25 0.0156 0.08 0.0864 0 

26 25 0 0.0382 0 0.96 

25 27 0.0318 0.163 0.1764 0 

27 28 0.01913 0.0855 0.0216 0 

28 29 0.0237 0.0943 0.0238 0 

30 17 0 0.0388 0 0.96 

8 30 0.00431 0.0504 0.514 0 

26 30 0.00799 0.086 0.908 0 

17 31 0.0474 0.1563 0.0399 0 

29 31 0.0108 0.0331 0.0083 0 

23 32 0.0317 0.1153 0.1173 0 

31 32 0.0298 0.0985 0.0251 0 

27 32 0.0229 0.0755 0.01926 0 

15 33 0.038 0.1244 0.03194 0 

19 34 0.0752 0.247 0.0632 0 

35 36 0.00224 0.0102 0.00268 0 

35 37 0.011 0.0497 0.01318 0 

33 37 0.0415 0.142 0.0366 0 

34 36 0.00871 0.0268 0.00568 0 

34 37 0.00256 0.0094 0.00984 0 

38 37 0 0.0375 0 0.935 

37 39 0.0321 0.106 0.027 0 

37 40 0.0593 0.168 0.042 0 

30 38 0.00464 0.054 0.422 0 

39 40 0.0184 0.0605 0.01552 0 

40 41 0.0145 0.0487 0.01222 0 

40 42 0.0555 0.183 0.0466 0 

41 42 0.041 0.135 0.0344 0 

43 44 0.0608 0.2454 0.06068 0 

34 43 0.0413 0.1681 0.04226 0 

44 45 0.0224 0.0901 0.0224 0 

45 46 0.04 0.1356 0.0332 0 

46 47 0.038 0.127 0.0316 0 

46 48 0.0601 0.189 0.0472 0 

47 49 0.0191 0.0625 0.01604 0 

42 49 0.0715 0.323 0.086 0 

42 49 0.0715 0.323 0.086 0 

45 49 0.0684 0.186 0.0444 0 
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48 49 0.0179 0.0505 0.01258 0 

49 50 0.0267 0.0752 0.01874 0 

49 51 0.0486 0.137 0.0342 0 

51 52 0.0203 0.0588 0.01396 0 

52 53 0.0405 0.1635 0.04058 0 

53 54 0.0263 0.122 0.031 0 

49 54 0.073 0.289 0.0738 0 

49 54 0.0869 0.291 0.073 0 

54 55 0.0169 0.0707 0.0202 0 

54 56 0.00275 0.00955 0.00732 0 

55 56 0.00488 0.0151 0.00374 0 

56 57 0.0343 0.0966 0.0242 0 

50 57 0.0474 0.134 0.0332 0 

56 58 0.0343 0.0966 0.0242 0 

51 58 0.0255 0.0719 0.01788 0 

54 59 0.0503 0.2293 0.0598 0 

56 59 0.0825 0.251 0.0569 0 

56 59 0.0803 0.239 0.0536 0 

55 59 0.04739 0.2158 0.05646 0 

59 60 0.0317 0.145 0.0376 0 

59 61 0.0328 0.15 0.0388 0 

60 61 0.00264 0.0135 0.01456 0 

60 62 0.0123 0.0561 0.01468 0 

61 62 0.00824 0.0376 0.0098 0 

63 59 0 0.0386 0 0.96 

63 64 0.00172 0.02 0.216 0 

64 61 0 0.0268 0 0.985 

38 65 0.00901 0.0986 1.046 0 

64 65 0.00269 0.0302 0.38 0 

49 66 0.018 0.0919 0.0248 0 

49 66 0.018 0.0919 0.0248 0 

62 66 0.0482 0.218 0.0578 0 

62 67 0.0258 0.117 0.031 0 

65 66 0 0.037 0 0.935 

66 67 0.0224 0.1015 0.02682 0 

65 68 0.00138 0.016 0.638 0 

47 69 0.0844 0.2778 0.07092 0 

49 69 0.0985 0.324 0.0828 0 

68 69 0 0.037 0 0.935 

69 70 0.03 0.127 0.122 0 
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24 70 0.00221 0.4115 0.10198 0 

70 71 0.00882 0.0355 0.00878 0 

24 72 0.0488 0.196 0.0488 0 

71 72 0.0446 0.18 0.04444 0 

71 73 0.00866 0.0454 0.01178 0 

70 74 0.0401 0.1323 0.03368 0 

70 75 0.0428 0.141 0.036 0 

69 75 0.0405 0.122 0.124 0 

74 75 0.0123 0.0406 0.01034 0 

76 77 0.0444 0.148 0.0368 0 

69 77 0.0309 0.101 0.1038 0 

75 77 0.0601 0.1999 0.04978 0 

77 78 0.00376 0.0124 0.01264 0 

78 79 0.00546 0.0244 0.00648 0 

77 80 0.017 0.0485 0.0472 0 

77 80 0.0294 0.105 0.0228 0 

79 80 0.0156 0.0704 0.0187 0 

68 81 0.00175 0.0202 0.808 0 

81 80 0 0.037 0 0.935 

77 82 0.0298 0.0853 0.08174 0 

82 83 0.0112 0.03665 0.03796 0 

83 84 0.0625 0.132 0.0258 0 

83 85 0.043 0.148 0.0348 0 

84 85 0.0302 0.0641 0.01234 0 

85 86 0.035 0.123 0.0276 0 

86 87 0.02828 0.2074 0.0445 0 

85 88 0.02 0.102 0.0276 0 

85 89 0.0239 0.173 0.047 0 

88 89 0.0139 0.0712 0.01934 0 

89 90 0.0518 0.188 0.0528 0 

89 90 0.0238 0.0997 0.106 0 

90 91 0.0254 0.0836 0.0214 0 

89 92 0.0099 0.0505 0.0548 0 

89 92 0.0393 0.1581 0.0414 0 

91 92 0.0387 0.1272 0.03268 0 

92 93 0.0258 0.0848 0.0218 0 

92 94 0.0481 0.158 0.0406 0 

93 94 0.0223 0.0732 0.01876 0 

94 95 0.0132 0.0434 0.0111 0 

80 96 0.0356 0.182 0.0494 0 
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82 96 0.0162 0.053 0.0544 0 

94 96 0.0269 0.0869 0.023 0 

80 97 0.0183 0.0934 0.0254 0 

80 98 0.0238 0.108 0.0286 0 

80 99 0.0454 0.206 0.0546 0 

92 100 0.0648 0.295 0.0472 0 

94 100 0.0178 0.058 0.0604 0 

95 96 0.0171 0.0547 0.01474 0 

96 97 0.0173 0.0885 0.024 0 

98 100 0.0397 0.179 0.0476 0 

99 100 0.018 0.0813 0.0216 0 

100 101 0.0277 0.1262 0.0328 0 

92 102 0.0123 0.0559 0.01464 0 

101 102 0.0246 0.112 0.0294 0 

100 103 0.016 0.0525 0.0536 0 

100 104 0.0451 0.204 0.0541 0 

103 104 0.0466 0.1584 0.0407 0 

103 105 0.0535 0.1625 0.0408 0 

100 106 0.0605 0.229 0.062 0 

104 105 0.00994 0.0378 0.00986 0 

105 106 0.014 0.0547 0.01434 0 

105 107 0.053 0.183 0.0472 0 

105 108 0.0261 0.0703 0.01844 0 

106 107 0.053 0.183 0.0472 0 

108 109 0.0105 0.0288 0.0076 0 

103 110 0.03906 0.1813 0.0461 0 

109 110 0.0278 0.0762 0.0202 0 

110 111 0.022 0.0755 0.02 0 

110 112 0.0247 0.064 0.062 0 

17 113 0.00913 0.0301 0.00768 0 

32 113 0.0615 0.203 0.0518 0 

32 114 0.0135 0.0612 0.01628 0 

27 115 0.0164 0.0741 0.01972 0 

114 115 0.0023 0.0104 0.00276 0 

68 116 0.00034 0.00405 0.164 0 

12 117 0.0329 0.14 0.0358 0 

75 118 0.0145 0.0481 0.01198 0 

76 118 0.0164 0.0544 0.01356 0 
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 Thông tin máy phát: 

Nút 

PF 

(MW) 

QF 

(Mvar) 

Qmax 

(Mvar) 

Qmin 

(Mvar) 

Điện 

áp 

danh 

định 

(p.u.) 

Scơ bản 

(MVA) 

Pmax 

(MW) 

Pmin 

(MW) 

1 0 0 15 -5 0.955 100 100 0 

4 0 0 300 -300 0.998 100 100 0 

6 0 0 50 -13 0.99 100 100 0 

8 0 0 300 -300 1.015 100 100 0 

10 450 0 200 -147 1.05 100 550 0 

12 85 0 120 -35 0.99 100 185 0 

15 0 0 30 -10 0.97 100 100 0 

18 0 0 50 -16 0.973 100 100 0 

19 0 0 24 -8 0.962 100 100 0 

24 0 0 300 -300 0.992 100 100 0 

25 220 0 140 -47 1.05 100 320 0 

26 314 0 1000 -1000 1.015 100 414 0 

27 0 0 300 -300 0.968 100 100 0 

31 7 0 300 -300 0.967 100 107 0 

32 0 0 42 -14 0.963 100 100 0 

34 0 0 24 -8 0.984 100 100 0 

36 0 0 24 -8 0.98 100 100 0 

40 0 0 300 -300 0.97 100 100 0 

42 0 0 300 -300 0.985 100 100 0 

46 19 0 100 -100 1.005 100 119 0 

49 204 0 210 -85 1.025 100 304 0 

54 48 0 300 -300 0.955 100 148 0 

55 0 0 23 -8 0.952 100 100 0 

56 0 0 15 -8 0.954 100 100 0 

59 155 0 180 -60 0.985 100 255 0 

61 160 0 300 -100 0.995 100 260 0 

62 0 0 20 -20 0.998 100 100 0 

65 391 0 200 -67 1.005 100 491 0 

66 392 0 200 -67 1.05 100 492 0 

69 516.4 0 300 -300 1.035 100 805.2 0 

70 0 0 32 -10 0.984 100 100 0 

72 0 0 100 -100 0.98 100 100 0 

73 0 0 100 -100 0.991 100 100 0 

74 0 0 9 -6 0.958 100 100 0 
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76 0 0 23 -8 0.943 100 100 0 

77 0 0 70 -20 1.006 100 100 0 

80 477 0 280 -165 1.04 100 577 0 

85 0 0 23 -8 0.985 100 100 0 

87 4 0 1000 -100 1.015 100 104 0 

89 607 0 300 -210 1.005 100 707 0 

90 0 0 300 -300 0.985 100 100 0 

91 0 0 100 -100 0.98 100 100 0 

92 0 0 9 -3 0.99 100 100 0 

99 0 0 100 -100 1.01 100 100 0 

100 252 0 155 -50 1.017 100 352 0 

103 40 0 40 -15 1.01 100 140 0 

104 0 0 23 -8 0.971 100 100 0 

105 0 0 23 -8 0.965 100 100 0 

107 0 0 200 -200 0.952 100 100 0 

110 0 0 23 -8 0.973 100 100 0 

111 36 0 1000 -100 0.98 100 136 0 

112 0 0 1000 -100 0.975 100 100 0 

113 0 0 200 -100 0.993 100 100 0 

116 0 0 1000 -1000 1.005 100 100 0 
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Phụ lục 5: Thông tin Hệ thống điện 500 kV Việt Nam 

 Thông tin nút: 

Nút 
Uđm 

(kV) 

Ucb 

(kV) 

PPhát 

(MW) 

QPhát 

(Mvar) 

PPhụ tải 

(MW) 

QPhụ tải 

(Mvar) 

Qbù 

(Mvar) 

1 220  230  489.78  47.85  0  0  0 

2 500  500  1150  2.08  0  0  0 

3 220  230  340  8.21  0  0  0 

4 500  500  950  -22.37  0  0  0 

5 500  500  680  40.82  0  0  0 

6 500  500  900  347.62  0  0  0 

7 220  230  930  -111.15  0  0  0 

8 220  230  420  61.44  0  0  0 

9 220  230  550  94.93  0  0  0 

10 500  500  550  -80.42  0  0  0 

11 220  230  550  10.62  0  0  0 

12 220  230  650  20.93  0  0  0 

13 220  230  350  -16.01  0  0  0 

14 220  230  320  67.82  0  0  0 

15 220  230  800  9.05  0  0  0 

16 500  500  900  160  0  0  0 

17 500  500  850  185.64  0  0  0 

18 500  500  300  185.65  0  0  0 

19 500  500  550  185.65  0  0  0 

20 500  500  300  185.65  0  0  0 

21 220  230  380  18.26  0  0  0 

22 500  500  820  -100.92  0  0  0 

23 220  230  800  52.67  0  0  0 

24 500  500  700  -38.09  0  0  0 

25 220  230  350  15.36  0  0  0 

26 500  500  0  0  0  0  0 

27 500  500  0  0  0  0  0 

28 500  500  0  0  0  0  0 

29 500  500  0  0  0  0  0 
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30 500  500  0  0  0  0  0 

31 500  500  0  0  0  0  0 

32 500  500  0  0  0  0  0 

33 500  500  0  0  0  0  0 

34 500  500  0  0  0  0  0 

35 500  500  0  0  0  0  0 

36 500  500  0  0  0  0  0 

37 500  500  0  0  0  0  0 

38 500  500  0  0  0  0  0 

39 500  500  0  0  0  0  0 

40 500  500  0  0  0  0  0 

41 500  500  0  0  0  0  0 

42 500  500  0  0  0  0  0 

43 500  500  0  0  0  0  0 

44 500  500  0  0  0  0  0 

45 500  500  0  0  0  0  0 

46 500  500  0  0  0  0  0 

47 500  500  0  0  0  0  0 

48 500  500  0  0  0  0  0 

49 500  500  0  0  0  0  0 

50 500  500  0  0  0  0  0 

51 500  500  0  0  0  0  0 

52 500  500  0  0  0  0  0 

53 220  230  0  0  305.5  115.75  0 

54 220  230  0  0  348.81  74.54  0 

55 220  230  0  0  510.66  157.34  0 

56 220  230  0  0  536.23  103.99  0 

57 220  230  0  0  992  70  0 

58 220  230  0  0  810  130  0 

59 220  230  0  0  450  50  0 

60 220  230  0  0  760  50  0 

61 220  230  0  0  650  34  0 

62 500  500  0  0  0  0  0 

63 220  230  0  0  265  20  0 



XXXV 

64 220  230  0  0  480  40  0 

65 220  230  0  0  510  50  0 

66 220  230  0  0  690  30  0 

67 220  230  0  0  740  20  0 

68 220  230  0  0  870  40  0 

69 220  230  0  0  761  152.5  0 

70 220  230  0  0  420  84.6  0 

71 220  230  0  0  245  14  0 

72 220  230  0  0  320.5  18  0 

73 220  230  0  0  140  30  0 

74 220  230  0  0  120  40  0 

75 500  500  0  0  0  0  0 

76 500  500  0  0  0  0  0 

 

 Thông tin nhánh: 

Nút 

đi 

Nút 

đến 
Loại dây 

Trạng 

thái 

Chiều 

dài 

(km) 

Trạng 

thái 

Qbù1 

(đầu 

đường 

dây, 

Mvar) 

Trạng 

thái 

Qbù2 

(cuối 

đường 

dây, 

Mvar) 

Trạng 

thái 

Qk1 

(Mvar) 

Trạng 

thái 

Qk2 

(Mvar) 

4 28 ACSR330 1 2.5 0 0 0 0 1 54.7 0 0 

4 27 ACSR330 1 160.5 0 0 0 0 1 54.7 1 53.8 

27 28 ACSR330 1 158 0 0 0 0 1 53.8 0 0 

2 27 ACSR330 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 27 ACSR330 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 35 ACSR330 1 263 0 0 0 0 1 98 1 92.2 

27 26 ACSR330 1 208 0 0 0 0 1 70 1 66.7 

27 29 ACSR330 1 198.2 0 0 0 0 1 98 0 0 

27 29 ACSR330 1 198.2 0 0 0 0 1 98 0 0 

29 30 ACSR330 1 66.5 0 0 0 0 0 0 1 90.2 

29 30 ACSR330 1 66.5 0 0 0 0 0 0 1 90.2 

30 31 ACSR330 1 42.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 32 ACSR330 1 63.8 0 0 0 0 0 0 0 0 



XXXVI 

31 32 ACSR330 1 32.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 30 ACSR330 1 139.1 0 0 0 0 1 52 1 49.6 

6 30 ACSR330 1 139.1 0 0 0 0 1 52 1 49.6 

5 6 ACSR330 1 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 32 ACSR330 1 105.5 0 0 0 0 0 0 1 64.3 

5 32 ACSR330 1 99.32 0 0 0 0 0 0 1 64.3 

32 33 ACSR330 1 35.47 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 33 ACSR330 1 35.47 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 34 ACSR330 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 34 ACSR330 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 7 ACSR330 1 24.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 7 ACSR330 1 24.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 35 ACSR330 1 73.96 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 35 ACSR330 1 87.6 0 0 0 0 1 66.7 0 0 

35 36 ACSR330 1 307 1 30 1 30 1 105.5 1 110.2 

35 36 ACSR330 1 307 1 30 1 30 1 105.5 1 110.2 

36 37 ACSR330 1 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 38 ACSR330 1 388.7 1 30 1 30.5 1 130.9 1 134.8 

37 38 ACSR330 1 310.3 1 30 1 30.5 1 137.3 1 129 

38 39 ACSR330 1 106 1 19 0 0 1 82.5 0 0 

39 40 ACSR330 1 189 0 0 1 30.5 0 0 1 132.3 

38 75 ACSR330 1 74.8 0 0 0 0 0 0 1 181.2 

10 40 ACSR330 1 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 40 ACSR330 1 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 41 ACSR330 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 75 ACSR330 1 207 1 21.5 1 21.5 1 94.8 1 95.5 

40 43 ACSR330 1 256 1 30.5 1 30.5 1 196.6 1 88.8 

42 43 ACSR330 1 
211.1

4 
0 0 1 30.5 0 0 1 142.3 

41 42 ACSR330 1 412.4 1 30.5 1 30.5 1 180 1 164.4 

41 42 ACSR330 1 412.4 1 30.5 1 30.5 1 180 1 164.4 

42 44 ACSR330 1 20.3 0 0 0 0 0 0 0 0 



XXXVII 

44 62 ACSR330 1 170 0 0 1 30.5 1 64.7 1 62.8 

40 62 ACSR330 1 20 1 30.5 1 30.5 0 0 0 0 

42 46 ACSR330 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 46 ACSR330 1 29.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 49 ACSR330 1 33.34 0 0 0 0 1 59.6 0 0 

45 48 ACSR330 1 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 47 ACSR330 1 59.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 47 ACSR330 1 59.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 49 ACSR330 1 78.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 49 ACSR330 1 78.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 49 ACSR330 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 49 ACSR330 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 47 ACSR330 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 47 ACSR330 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 48 ACSR330 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 51 ACSR330 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 51 ACSR330 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 50 ACSR330 1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 50 ACSR330 1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 50 ACSR330 1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 50 ACSR330 1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 50 ACSR330 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 50 ACSR330 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 52 ACSR330 1 23.32 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 48 ACSR330 1 42.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 48 ACSR330 1 42.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 76 ACSR330 1 1.293 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 76 ACSR330 1 1.293 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 76 ACSR330 1 237.6 0 0 0 0 1 89.5 1 95.4 

51 76 ACSR330 1 237.8 0 0 0 0 1 89.5 1 95.4 

42 45 ACSR330 1 49.8 0 0 0 0 0 0 0 0 
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