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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nƣớc ta. Ngành điện lực 

nƣớc ta đƣợc giữ vai trò vô cùng quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 

nền kinh tế để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh tế đặc biệt ở các 

khu công nghiệp thành phố thị xã mà còn lan rộng tới nông thôn và còn quan trọng 

hơn nữa là vùng dân cƣ miền núi. Hệ thống điện đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp từ việc 

xây dựng mới, cải tạo lại lƣới điện ở các cấp khác nhau điều đó khẳng định sự quan 

tâm chú trọng của Đảng và Nhà nƣớc đối với công cuộc điện khí hóa đất nƣớc. Đặc 

biệt, ngành điện phải đi trƣớc một bƣớc trong công cuộc  công nghiệp  hoá- hiện đại 

hoá đất nƣớc. Điện tạo đà cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, 

bảo vệ tổ quốc. 

Hiện nay vấn đề chọn cấp điện áp tối ƣu cho các vùng sâu, vùng xa .... nới có 

mật độ dân cƣ thƣa thớt, nhu cầu sử dụng thấp đang gặp khó khăn và trở ngại lớn. 

Ngoài việc chọn sơ đồ cung cấp chung và xác định công suất hợp lý của máy biến 

áp điện lực, một trong những vấn đề cơ bản là chọn điện áp hợp lý vì giá trị điện áp 

này quyết định các thông số của đƣờng dây tải điện , thiết bị của trạm và lƣới điện, 

nghĩa là vốn đầu tƣ chi phí kim loại mầu , tổn hao điện năng và chi phí vận hành.  

Xuất phát từ những lý do trên việc chọn đề tài “ Lựa chọn cấp điện áp tối ƣu 

cho lƣới cung cấp điện miền núi ” với mục đích góp phần xây dựng cơ sở khoa học 

dƣa ra giải pháp tối ƣu khi chọn điện áp tối ƣu cho lƣới cung cấp điện miền núi. 

 

 Mục đích của luận văn 

Mục đích chính của đề tài là tìm ra cấp điện áp tối ƣu có hiệu quả kinh tế đối 

với khu vực miền núi. Nội dung đề tài tập trung các vấn đề : 

- Nghiên cứu, phân tích đánh giá các ƣu, nhƣợc điểm của các cấp điện áp. 

- Nghiên cứu một số phƣơng pháp lựa chọn điện áp. 

- Tính toán cấp điện áp tối ƣu cho địa bàn huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên. 

 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 
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- Đối tƣợng : Lƣới điện miền núi nói chung và lƣới cung cấp điện cho huyện 

Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên nói riêng. 

- Phạm vi nghiên cứu : Lựa chọn cấp điện áp tối ƣu cho lƣới cung cấp điện 

miền núi dựa trên số liệu cụ thể của huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên. 

 Đóng góp của luận văn  

- Về mặt lý thuyết : Đƣa ra các phƣơng pháp lựa chọn điện áp hợp lý cho khu 

vực miền núi. 

- Áp dụng : Việc tính toán, phân tích , so sánh, đánh giá ở huyện miền núi này 

có thể làm tài liệu khi lập dự án chính thức. 

 Nội dung nghiên cứu. 

Chƣơng 1: Tổng quan đánh giá hiện trạng của lƣới điện và các cấp điện áp đang sử 

dụng. 

Chƣơng 2 : Các phƣơng pháp xác định cấp điện áp tối ƣu. 

Chƣơng 3 : Xây dựng phƣơng pháp xác định cấp điện áp cho lƣới cung cấp điện 

miền núi. 

Chƣơng 4: Tính toán áp dụng cho địa bàn huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên 

Chƣơng 5: Kết luận và kiến nghị. 

Trong quá trình làm luận văn đƣợc sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hƣớng 

dẫn và các thầy giáo trong bộ môn. Đến nay bản luận văn của em đã hoàn thành với 

đầy đủ nội dung yêu cầu đề ra. Tuy nhiên do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức và 

tài liệu tham khảo nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong đƣợc 

sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy giáo và các bạn đồng nghiệp để bản luận văn 

đƣợc hoàn thiện hơn. 

 Xin chân thành cám ơn! 

      

 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

3 

CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CỦA LƢỚI ĐIỆN  

VÀ CÁC CẤP ĐIỆN ÁP ĐANG SỬ DỤNG. 

I. Tình hình phát triển lƣới điện phân phối của nƣớc ta. 

1.1 Tình hình gia tăng phụ tải. 

* Tình hình tiêu thụ điện năng. 

 Cùng với sự đổi mới và phát triển kinh tế, quá trình phát triển và điện khí 

hoá nƣớc ta đã có những thay đổi quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 

các ngành kinh tế, cải thiện mức sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc 

biệt là nông dân. Hiện nay 100% số huyện trong cả nƣớc đã có điện lƣới quốc gia 

và hầu hết các xã đã có điện. 

 Nếu trƣớc năm 1985 lƣới điện địa phƣơng, đặc biệt là ở nông thôn, phụ tải 

điện chủ yếu phục vụ tƣới tiêu trong nông nghiệp, cơ khí nhỏ và một số đô thị, khu 

công nghiệp thì nay phụ tải điện ở các vùng đã có thêm rất nhiều các thành phần 

nhƣ phụ tải sinh hoạt, cơ khí chế biến, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ... . Chính 

các thành phần này đã góp phần rất lớn đến sự phát triển của lƣới điện phân phối và 

thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao đời sống về vật chất cũng nhƣ 

văn hoá và tinh thần cho nhân dân. Đây cũng là điều kiện rất quan trọng để toàn 

Đảng, toàn dân và Nhà nƣớc ta thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nƣớc, xây dựng một nƣớc Việt Nam giàu mạnh, một xã hội công bằng văn 

minh. 

 Xét trong toàn ngành, năm 1998 điện thƣơng phẩm toàn quốc đạt 11.198 

triệu kWh, với tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn 1997 - 2001 là 12,6%/năm. 

Năm 2003 điện thƣơng phẩm đạt 15.302 triệu kWh, tăng bình quân 2002 - 2003 là 

16,9%/năm. Nhƣ vậy, từ năm 2002 tốc độ tăng điện thƣơng phẩm khá cao, năm 

2001 là 18,43%; năm 2002 là 19,44%; năm 2003 là 16,35%; năm 2004 sản lƣợng 

điện thƣơng phẩm là 17.574 triệu kWh - tăng 14,85% so với năm 2003. 
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 Tỷ trọng điện công nghiệp trong cơ cấu tiêu thụ điện giảm từ 45% năm 1998 

xuống còn 42% năm 2000 và 39% năm 2004. Trong khi đó tỷ trọng điện sinh hoạt 

tăng từ 32,9% năm 1998 lên 34% năm 2000 và 40% năm 2004.  

Bảng 1.1. Sản lƣợng điện tiêu thụ của toàn quốc và tỷ trọng điện của các ngành 

trong giai đoạn 2000 -2004. Đơn vị tính GWh. 

                    Năm 

Thành phần 

2000 2002 2004 

Tổng 9284 13375 17573 

Công nghiệp 3944 5503 5847 

Nông nghiệp 1359 1866 2257 

Phi công nghiệp 765 980 1211 

Giao thông vận tải 85 114 160 

Ánh sáng sinh hoạt 3131 4912 7099 

Tỷ lệ % 100 100 100 

Công nghiệp 42 41 39 

Nông nghiệp 15 14 13 

Phi công nghiệp 8 7 7 

Giao thông vận tải 1 1 1 

Ánh sáng sinh hoạt 34 37 40 

* Dự báo nhu cầu công suất và điện năng của Việt Nam đến năm 2008. 

 Theo kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN - 0907 [5] thì dự báo nhu cầu phụ 

tải trong giai đoạn 2000 - 2020 do Viện chiến lƣợc phát triển - Bộ kế hoạch và Đầu 

tƣ xây dựng với 2 phƣơng án: phƣơng án  cao và phƣơng án cơ sở. Trong đó lấy 
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nhịp độ phát triển dân số trong 25 năm (1996 - 2020) đƣợc dự báo bình quân là 

1,72%/năm. 

 Nhu cầu điện năng theo phƣơng án cao đƣợc dự báo theo phƣơng án  phát 

triển kinh tế cao. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế này, tốc độ tăng trƣởng 

trung bình điện năng sẽ là 10,2%/năm và 8,9%/năm tƣơng ứng với từng giai đoạn là 

2000 - 2010 và 2010 - 2020. Đến năm 2020, nhu cầu điện năng là 204 tỷ kWh. Tốc 

độ tăng trƣởng điện năng của cả giai đoạn 1996 - 2020 là 11%/năm. 

 Nhu cầu điện năng phƣơng án cơ sở đƣợc dự báo theo phƣơng án phát  

triển kinh tế cơ sở. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế này, tốc độ tăng trƣởng 

trung bình điện năng sẽ là 10,5%/năm và 8,2%/năm tƣơng ứng với từng giai đoạn. 

Đến năm 2020, nhu cầu điện năng là 173 tỷ kWh. Tốc độ tăng trƣởng điện năng của 

giai đoạn 2000 - 2020 là 10,4%/năm. 

 Với dự báo này thì ngành điện năng nói chung và lƣới điện phân phối địa 

phƣơng nói riêng trong thời gian tới đòi hỏi phải có sự phát triển, cải tạo và mở 

rộng rất lớn. Đây là một thực tế cần phải đƣợc quan tâm . 

1.2 Quá trình phát triển lƣới điện của nƣớc ta. 

 Sƣ hình thành lƣới điện nông thôn giữa các vùng trong cả nƣớc rất khác 

nhau. Việc cung cấp điện cho khu vực nông thôn ở miền Bắc đƣợc bắt đầu vào cuối 

những năm 1954 và bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) cùng với 

việc đƣa vào vận hành các nhà máy điện: Vinh, Thanh Hoá, Lào Cai, Bắc giang, 

Việt Trì, Thái Nguyên. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ này và đến đầu những năm 

của thập kỷ 80 việc đƣa điện về nông thôn chủ yếu phục vụ cho nông nghiệp và cơ khí 

nhỏ. 

 Ở thời điểm này chƣa thực hiện việc xây dựng trạm biến áp để cung cấp điện 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Việc phát triển mạng lƣới điện nông thôn ở miền 

Bắc chỉ thực sự đƣợc đẩy mạnh từ năm 1985 và nhất là năm 1989 khi nhà máy thuỷ 

điện Hoà Bình đƣợc đƣa vào vận hành cùng với chính sách đổi mới của Đảng, nền 
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kinh tế của đất nƣớc nói chung và nông thôn nói riêng đã đƣợc cải thiện và phát 

triển. 

 Ở miền Nam, việc phát triển lƣới điện nông thôn chỉ bắt đầu sau giải phóng 

và chủ yếu là phục vụ bơm tƣới tiêu. Từ năm 1988, khi nhà máy thuỷ điện Trị An 

đƣợc đƣa vào vận hành thì mới phát triển lƣới điện phục vụ ánh sáng sinh hoạt nông 

thôn. 

 Tại miền Trung, giai đoạn trƣớc năm 1975, hầu nhƣ toàn bộ vùng nông 

thôn chƣa có điện. Giai đoạn từ năm 1975 đến 1990 miền Trung vẫn thiếu điện 

nghiêm trọng. Nguồn điện chỉ là  những máy diêzen công suất thấp, lƣới điện nhỏ 

hẹp, tập trung ở một số thành phố, thị xã phục vụ chủ yếu cho sinh hoạt ở thành thị. 

Sau khi đƣa điện từ miền Bắc vào, lƣới điện nông thôn mới bắt đầu phát triển. 

 Trong giai đoạn 1991 - 1995, do thiếu vốn nên việc đầu tƣ vào lƣới điện 

trong cả nƣớc còn bị hạn chế, không đồng bộ với nguồn điện và chƣa đáp ứng đƣợc 

tốc độ tăng trƣởng nhanh của phụ tải. Do đó, xảy ra tình trạng quá tải ở nhiều đƣờng 

dây và trạm biến áp. Đến hết năm 1995 đã có 69.844 km đƣờng dây và 18.441 

MVA công suất trạm biến áp các loại vào vận hành, tăng hơn so với năm 1990 là 

26.907 km và 8.413 MVA. Đặc biệt, vào giữa năm 1994, đã đƣa vào vận hành 1489 

km đƣờng dây 500 kV với 5 trạm bù và 4 trạm biến áp 500/220 kV Hoà Bình, Đà Nẵng, 

Plâycu và Phú Lâm với tổng công suất 2.850 MVA góp phần liên kết các hệ thống 

điện khu vực thành hệ thống điện quốc gia hợp nhất. 

Cấp điện áp truyền tải chính của hệ thống điện Việt Nam là 220 kV và  110 kV. 

Đƣờng dây 500 kV đóng vai trò liên kết hệ thống điện các miền thành một hệ thống 

điện hợp nhất. Đến năm 1989, tổng chiều dài đƣờng dây chuyên tải từ 66 - 500 kV 

là 10.244 km và tổng công suất các trạm biến áp là 14.000 MVA. Đến cuối năm 

1998, hiện trạng lƣới điện Việt Nam đƣợc tổng kết trong bảng 1-2 

Hiện trạng lƣới điện Việt Nam cuối năm 1998.                         Bảng 1-2 

TT Cấp điện áp             Chiều dài đƣờng Dung lƣợng TBA 
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(kV) dây (km) (MVA) 

1 500  1.490 2.850 

2 220 2.276 3.038 

3 66 - 110  6.478 5.086 

4 Lƣới trung áp (6 - 35) 40.200 14.000 

5 Hạ áp (0,4) 40.778  

 Nhìn chung, lƣới điện của hệ thống điện Vịêt nam đang trong tình trạng lạc 

hậu: đƣờng dây tải điện dài, tiết diện nhỏ, công suất các trạm biến áp bị quá tải quá 

nhiều... Cụ thể, hiện nay hệ thống điện Việt nam còn tồn tại 2 vấn đề lớn cần giải 

quyết là: 

 - Sự mất cân đối trong phát triển nguồn và lƣới, giữa lƣới điện ở các cấp điện 

áp khác nhau. 

 - Hệ thống lƣới điện chƣa đảm bảo cấp điện áp an toàn và liên tục cho hộ 

tiêu thụ, nhiều khu vực rộng lớn chỉ có một đƣờng dây cung cấp. 

II- Tổng quan và đặc điểm chung của lƣới điện phân phối. 

2-1  Tổng quan về lƣới điện phân phối. 

 Hệ thống điện (HTĐ) bao gồm các nhà máy điện, trạm biến áp, các đƣờng 

dây truyền tải và phân phối điện đƣợc nối liền với nhau thành hệ thống làm nhiệm 

vụ sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. 

 HTĐ phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ tải. 

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, HTĐ đƣợc phân chia thành các phần hệ thống tƣơng 

đối độc lập nhau. 

* Về mặt quản lý, vận hành hệ thống điện đƣợc phân thành: 

- Các nhà máy điện do các nhà máy điện quản lý. 
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- Lƣới điện cao áp và siêu cao áp ( 220 kV) và trạm khu vực do các công ty truyển 

tải điện quản lý. 

- Lƣới truyền tải 110 kV và phân phối do các công ty điện lực quản lý, dƣới nó là 

các điện lực. 

* Về mặt quy hoạch lƣới điện đƣợc phân thành 2 cấp: 

- Lƣới hệ thống bao gồm: Các nguồn điện và lƣới hệ thống (500, 220, 110 kV) đƣợc 

quy hoạch trong tổng sơ đồ. 

- Lƣới phân phối (U  35 kV) đƣợc quy hoạch riêng. 

* Về mặt điều độ chia thành 2 cấp. 

- Điều độ trung ƣơng 

- Điều độ địa phƣơng gồm:   Điều độ các nhà máy điện 

                 Điều độ các miền. 

* Về mặt nghiên cứu, tính toán HTĐ đƣợc phân chia ra thành: 

- Lƣới hệ thống. 

- Lƣới truyền tải ( 35, 110, 220 kV). 

- Lƣới phân phối trung áp ( 6, 10, 22, 35 kV). 

- Lƣới phân phối hạ áp ( 0,4 kV; 0,22 kV) 

 Trong đó lƣới 35 kV có thể dùng cho cả lƣới phân phối và lƣới truyền tải. Do 

phụ tải ngày càng phát triển về không gian, thời gian và tốc độ ngày càng cao, vì 

vậy cần phải xây dựng các trạm biến áp có công suất lớn. Vì lí do ở khu vực miền 

núi, các trung tâm phụ tải lại ở xa, do vậy phải dùng lƣới truyền tải để truyền tải 

điện năng đến các hộ phụ tải. Vì lí do kinh tế cũng nhƣ an toàn, ngƣời ta không thể 

cung cấp trực tiếp cho các phụ tải bằng lƣới truyền tải, do vậy phải dùng lƣới điện 

phân phối. 
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 Lƣới điện phân phối thực hiện nhiệm vụ phân phối điện cho một địa phƣơng 

(một thành phố, quận huyện ...) có bán kính cung cấp điện nhỏ hơn 50 km. 

 Lƣới điện phân phối nhận điện từ các trạm phân phối khu vực gồm: 

+ Lƣới điện có các cấp điện áp 110/35 kV; 110/22 kV; 110/15 kV; 110/10 kV; 110/ 

6 kV; 110/35/6 kV và 110/35/10 kV. 

+ Hay lƣới điện có các điện áp 35/6 kV; 35/10 kV; 35/15 kV ; 35/22 kV. 

Phƣơng thức cung cấp điện của lƣới phân phối có 2 dạng: 

2.1.1 Phân phối theo 1 cấp điện áp trung áp. 

- Trạm nguồn có thể là trạm biến áp tăng áp của các nhà máy địa phƣơng, hoặc trạm 

phân phối khu vực có dạng CA/HA (110/35 - 22 - 15 - 10 - 6 kV). 

 

 

 

 

- Trạm phân phối có dạng TA/HA (35-22-15- 6/0,4 kV) nhận điện từ trạm nguồn 

qua lƣới trung áp từ đó điện năng đƣợc phân phối đến hộ tiêu thụ qua mạng hạ áp. 

2.1.2  Phân phối theo 2 cấp điện áp trung áp. 

- Trạm nguồn thông thƣờng là trạm nâng áp của các nhà máy địa phƣơng hoặc trạm 

phân phối khu vực có dạng CA/HA (110/35 kV) hoặc TA1/ TA2 (35/22 - 15- 10- 6 

kV). 

- Trạm phân phối trung gian có dạng trung áp 1/ trung áp 2 ( TA1/TA2). 

- Trạm phân phối hạ áp có dạng 22- 15- 10 - 6/0,4 kV. 

- Mạng phân phối 1 ứng với cấp phân phối 1. 

- Mạng phân phối 2 ứng với cấp phân phối 2. 

Trạm nguồn 

mạng trung 
áp 

Trạm phân 

phối 

Hộ phụ tải 

mạng hạ áp 

Mạng trung áp Mạng hạ áp 
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 Cũng có nơi dùng hỗn hợp cả 2 phƣơng thức với trạm nguồn có 3 cấp điện 

áp CA/TA1/TA2 (110/35/22 - 15- 6 kV). 

 Mạng phân phối có ảnh hƣởng lớn đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của toàn 

hệ thống, cụ thể là: 

1. Chất lƣợng cung cấp điện: ở đây là độ tin cậy cung cấp điện và độ dao động điện 

áp của hộ phụ tải. 

2. Tổn thất điện năng: thƣờng tổn thất điện năng ở lƣới phân phối lớn gấp 3 đến 4 

lần so với tổn thất điện năng ở lƣới truyền tải. 

3. Giá đầu tƣ xây dựng: nếu chia theo tỷ lệ cao áp, phân phối trung áp, phân phối hạ 

áp thì vốn đầu tƣ mạng cao áp là 1, mạng phân phối trung áp thƣờng từ 1,5 đến 2 và 

mạng phân phối hạ áp thƣờng từ 2 đến 2,5 lần. 

4. Xác suất sự cố: sự cố gây ngừng cung cấp điện sửa chữa bảo quản theo kế hoạch, 

cải tạo, đóng trạm mới trên lƣới phân phối cũng nhiều hơn lƣới truyền tải. 

 Với các đặc điểm trên, việc nghiên cứu lƣới phân phối rất phức tạp và đòi 

hỏi nhiều thông tin. 

2.2 Đặc điểm chung của lƣới điện phân phối. 

 Lƣới phân phối có 1 số đặc điểm chung nhƣ sau: 

Trạm phân phối 
trung gian 

 

Trạm 

nguồn 

Trạm 
phân 

phối   

hạ thế 

 

Hộ   

phụ     

tải 

Mạng PP 1 Mạng PP 2 

Mạng PP1 và PP2 Mạng hạ áp 
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1. Chế độ vận hành bình thƣờng của lƣới phân phối là vận hành hở, hình tia hoặc 

dạng xƣơng cá. Để tăng cƣờng độ tin cậy cung cấp điện đôi khi cũng có cấu trúc 

mạch vòng nhƣng vận hành hở. 

2. Trong mạch vòng các xuất tuyến đƣợc liên kết với nhau bằng dao cách ly, hoặc 

thiết bị nối mạch vòng (ring main unit) các thiết bị này vận hành ở vị trí mở, trong 

trƣờng hợp cần sửa chữa hoặc sự cố đƣờng dây điện thì việc cung cấp điện không bị 

gián đoạn lâu dài nhờ việc chuyển đổi nguồn cung cấp bằng thao tác đóng cắt dao 

cách ly phân đoạn hay tự động chuyển đổi nhờ các thiết bị nối mạch vòng. 

3. Phụ tải của lƣới phân phối đa dạng và phức tạp, nhất là ở Việt Nam các phụ tải 

sinh hoạt và dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đa phần cùng trong 1 hộ phụ tải. 

 So với dạng hình tia, mạch vòng có chất lƣợng điện tốt hơn, đó chính là lí do 

tồn tại của mạch vòng, song lại gây vấn đề phức tạp về bảo vệ rơle. Cấu trúc mạch 

vòng chỉ thích hợp cho những máy TA/HA có công suất lớn và số lƣợng trạm trên 

mạch vòng ít. Măt khác cùng với một giá trị vốn đầu tƣ thì hiệu quả khai thác mạch 

vòng kín so với mạch hình tia là thấp hơn. Ngoài ra, chất lƣợng phục vụ của mạng 

hình tia đã liên tục đƣợc cải thiện, đặc biệt là những thập niên gần đây với sự xuất 

hiện các thiết bị có công nghệ mới và các thiết bị tự động, việc giảm bán kính cung 

cấp điện, tăng tiết diện dây dẫn và bù công suất phản kháng do vậy chất lƣợng điện 

mạng hình tia đã đƣợc cải tạo nhiều. 

 Kết quả của các nghiên cứu và thống kê từ thực tế vận hành đã đƣa đến kết 

luận nên vận hành lƣới phân phối theo dạng hình tia bởi các lý do. 

- Vận hành đơn giản hơn. 

- Trình tự phục hồi lại kết cấu lƣới sau sự cố dễ dàng hơn. 

- Ít gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch cắt điện cục bộ. 

III. Hiện trạng và tình hình phát triển lƣới điện phân phối. 

 Trong quá trình phát triển của mình lƣới điện phân phối ở nƣớc ta đã sử dụng 

khá nhiều cấp điện áp định mức. Khi điều kiện kinh tế còn hạn chế và phụ tải điện 

thấp thì điện áp định mức lƣới phân phối cũng có giá trị thấp (3, 6 kV). Khi phụ tải 
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tăng điều kiện kinh tế cho phép, lƣới điện phân phối đã sử dụng cấp điện áp định 

mức có giá trị cao hơn (10, 15 kV). Trong giai đoạn hiện hay, cũng nhƣ trong tƣơng 

lai thì việc nâng giá trị điện áp định mức của lƣới điện phân phối lên 22 kV cần phải 

đƣợc quan tâm. 

3.1. Các cấp điện áp phân phối đã sử dụng ở nƣớc ta. 

 Cấp điện áp phân phối thực hiện nhiệm vụ phân phối điện cho một địa 

phƣơng. Mạng này nhận điện từ các trạm phân phối khu vực hoặc các nguồn điện 

địa phƣơng. 

 Mạng điện phân phối địa phƣơng có điện áp ở mức trung gian giữa điện áp 

chuyên tải và phân phối khu vực (điện cao áp) và điện áp sử dụng (điện hạ áp) vì 

thế thƣờng gọi là mạng trung áp. 

 Điện áp trung áp chiếm một dải rộng từ trên 1 kV đến 40 kV, với các cấp 

điện áp thông thƣờng là 3, 6, 10, 15, 22, 35 kV. Xét trên qui mô phát triển hệ thống 

điện toàn quốc, mạng điện phân phối địa phƣơng có một tỷ lệ khá lớn. Tỷ lệ giữa 

mạng trung áp và mạng cao áp cho các số liệu: về dung lƣợng trạm biến áp là 2,5 

đến 3 lần, về chiều dài đƣờng dây là 3 đến 4 lần. Mạng trung áp có nhiều ảnh hƣởng 

đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của hệ thống, với các yếu tố chính sau: 

 - Chất lƣợng cung cấp điện, ở đây là độ tin cậy cung cấp điện và dao động 

điện áp tại các hộ dùng điện. 

 - Tổn thất điện năng, thƣờng tổn thất ở mạng trung thế gấp từ 2 đến 3 lần 

mạng cao thế. 

 - Giá đầu tƣ xây dựng toàn mạng cung cấp điện, nếu vốn đầu tƣ mạng cao áp 

là 1 thì mạng trung áp thƣờng từ 1,5 đến 2 lần và mạng hạ áp là từ 2 đến 2,5 lần. 

 Cấp điện áp trung áp thƣờng phát triển cùng với sự phát triển của hệ thống 

điện. Ban đầu do phụ tải thấp, vốn đầu tƣ còn hạn chế, thƣờng sử dụng các cấp điện 

áp thấp. Khi phụ tải phát triển mạnh, các cấp điện áp thấp không thoả mãn đƣợc nhu 

cầu, hiệu quả kinh tế không cao, bắt buộc lúc đó phải nâng cấp điện áp trung áp cao 
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hơn. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến hệ thống mạng điện phân phối ở nƣớc ta 

có nhiều cấp điện áp khác nhau. 

 - Cấp điện áp đầu tiên đƣợc sử dụng ở nƣớc ta là 3 kV, tồn tại ở các khu vực 

công nghiệp nhƣ mỏ than Quảng Ninh và cấp 6 kV dùng ở các thành phố nhƣ Sài 

Gòn, Hà Nội, Hải Phòng ... ở giai đoạn này phụ tải điện rất thấp, nên cấp 35 KV 

đƣợc sử dụng làm cấp chuyên tải giữa các vùng nhƣ: Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - 

Nam Định ... 

 - Khi hệ thống điện phát triển, phụ tải tăng nhiều, các cấp 3 và 6 kV tỏ ra 

không còn thích hợp làm điện áp phân phối. Do đó đã xuất hiện cấp 10 kV và 35 kV 

ở miền Bắc, cấp 15 kV ở miền Nam. 

 Ở miền Bắc, cấp 10 kV đƣợc sử dụng làm cấp điện áp phân phối chính, với 

bán kính từ 8 đến 10 km và phụ tải từ 0,5 đến 4 MVA mỗi lộ dây. Điện áp 35 kV 

chủ yếu dùng làm cấp phân phối trung gian thông qua trạm trung gian 35/10 kV và 

cũng làm cấp phân phối phụ tải cho các vùng mật độ phụ tải không tập trung. Bán 

kính cung cấp của đƣờng dây 35 kV lên tới 20 - 50 km, phụ tải 3 - 20 MVA mỗi lộ 

dây. 

 Ở miền Nam, cấp điện áp phân phối chủ yếu là 15 kV. Khả năng tải của 

đƣờng dây 15 kV là 2 - 8 MVA, bán kính cung cấp 10 - 25 km. Bên cạnh cấp 15 

kV, còn tồn tại cấp 6 kV ở một số nơi và sau ngày giải phóng có xuất hiện lẻ tẻ cấp 

10 kV ở một vài khu vực công nghiệp hay mạng điện đơn lẻ. Đồng thời, cấp 35 kV 

đƣợc sử dụng làm cấp phân phối trung gian, thông qua  

các trạm 35/10 kV. 

 - Trên qui mô cả nƣớc, từ năm 1993 (sau quyết định của bộ Năng lƣợng về 

việc phê chuẩn và sử dụng cấp điện áp 22 kV làm cấp điện áp phân phối chủ đạo) 

đã xuất hiện điện áp phân phối 22 kV và cho phép trong thời gian quá độ (khi chƣa 

đủ điều kiện về mặt kinh phí) tạm thời vận hành ở các cấp điện áp khác. Cấp điện 

áp phân phối 22 kV thích hợp với bán kính cung cấp từ 15 - 35 km, công suất tải từ 
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3 - 10 MVA. Do đó phù hợp để cấp điện cho một thành phố phát triển, một tỉnh vừa 

hoặc phụ tải liên huyện, đảm bảo đƣợc nhu cầu cho một thời gian dài. 

3.2. Hiện trạng mạng phân phối ở miền Bắc. 

 Hệ thống điện miền bắc hiện tồn tại các cấp ĐAPP là: 6, 10, 22, 35 kV. ở nơi 

có điện trƣớc năm 1961 (vào thời điểm này cấp 6 kV đƣợc chọn làm cấp phân phối) 

và cho đến nay vẫn chƣa đƣợc cải tạo nâng lên cấp điện áp 10, 22 kV. Mạng này 

cho đến nay đã hết thời gian sử dụng, khả năng cung cấp nhỏ, suất sự cố lớn, sửa 

chữa và quản lý gặp nhiều khó khăn. Do đó, mạng này đã và đang đƣợc thu hẹp và 

loại bỏ, thay thế bằng mạng 10 hoặc 22 kV. 

 Ở các khu công nghiệp không lớn, mật độ phụ tải không cao, cấp 6 kV có ƣu 

điểm là có thể cấp điện cho động cơ công suất lớn, điện áp định mức 6 kV. Do đó, 

các nhà máy có động cơ lớn hay sử dụng cấp điện áp này nhƣ: nhà máy nhiệt điện, 

nhà máy luyện cán thép, các xí nghiệp cơ khí nặng, sản xuất xi măng ... Xu thế hiện 

nay không dùng cấp 6 kV làm cấp phân phối mà coi đó là một cấp điện áp sử dụng 

với các phụ tải có công suất tiêu thụ lớn. Mạng 6 kV có thể sử dụng đƣợc cả ở 2 

hình thức là dây trần và dây cáp. Dây trần đi hở ngoài trời, dây cáp có thể đi hở 

hoặc ngầm và thƣờng đi trong nhà.  

 Cấp 10 kV là cấp phân phối chủ yếu của miền Bắc. Các thành phố, thị xã, 

huyện ... đều sử dụng mạng phân phối 10 kV. Cũng nhƣ mạng 6 kV mạng 10 kV có 

thể là dây trần hoặc cáp nhƣng dây trần chiếm đa số. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng 

điện ngày càng tăng nên trên mạng 10 kV hao tổn điện áp và điện năng khá lớn, đặc 

biệt là với các mạng đƣợc xây dựng đã lâu thì yêu cầu cải tạo, nâng cấp là hết sức 

cần thiết. 

 Nguồn cung cấp cho mạng 6 và 10 kV đƣợc lấy từ các nhà máy điện, các 

trạm 220/110/10 - 6 kV, các trạm phân phối 110/35/10 - 6 kV hay trạm trung gian 

35/10 - 6 kV. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

15 

 Cấp 35 kV chủ yếu làm cấp phân phối trung gian và phân phối phụ tải cho 

một khu vực cỡ huyện, liên huyện hoặc một tỉnh phụ tải thấp. Cấp 35 kV chủ yếu 

dùng đƣờng dây trên không. Đƣờng cáp 35 kV có tỷ lệ không đáng kể. Cấp 35 kV 

còn đƣợc dùng làm cấp điện áp phân phối cho phụ tải qua máy biến áp 35/0,4 kV nó 

tỏ ra rất thích hợp với mạng điện phân tán hoặc những khu vực phụ tải đã có đƣờng 

dây 35 kV. 

Cả 3 cấp điện áp phân phối 6, 10, 35 kV đều có trung tính cách điện với đất. 

 Cấp điện áp phân phối 22 kV đƣợc đƣa vào sử dụng ở những mạng điện   

mới xây dựng hoặc cải tạo nâng cấp từ 6, 10 kV lên 22 kV. Mạng phân phối 22 kV 

rất phù hợp với phụ tải của một huyện, một thị xã, hay một thành phố. Bán kính 

cung cấp thuộc khoảng 15 đến 35 km, công suất tải từ 3 đến 10 MVA. Mạng phân 

phối 22 kV có trung tính nối đất trực tiếp, rất thuận lợi trong việc sử dụng máy biến 

áp phụ tải 1 pha với các khu vực có phụ tải phân tán. 

3.3. Đặc trƣng kinh tế - kỹ thuật của các cấp điện áp phân phối. 

3.3.1. Chế độ làm việc của trung tính mạng điện phân phối. 

 Hệ thống trung tính của mạng điện có ảnh hƣởng lớn đến chế độ làm việc và 

các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của bản thân mạng điện. Trung tính của mạng điện 

phân phối đƣợc phân thành 2 nhóm cơ bản là trung tính cách ly và trung tính nối đất 

trực tiếp. 

 Các cấp điện áp phân phối 3, 6, 10, 35 kV đều có chế độ làm việc trung tính 

không nối đất trực tiếp, còn cấp điện áp 15, 22 kV là mạng trung tính trực tiếp nối 

đất. Nguyên nhân khác nhau là do các mạng phân phối sử dụng các tiêu chuẩn khác 

nhau. Các mạng 3, 6, 10 và 35 kV trƣớc năm 1954 đều sử dụng vật tƣ, kỹ thuật và 

tiêu chuẩn của Pháp. Sau năm 1954, các mạng này đƣợc sử dụng tiêu chuẩn của 

Liên Xô và chúng đều có trung tính không nối đất. Ngƣợc lại, mạng 15 kV đƣợc 

xây dựng ở miền Nam sử dụng vật tƣ, kỹ thuật, tiêu chuẩn của Mỹ và Nhật, trung 

tính làm việc ở chế độ nối đất trực tiếp. Các đƣờng dây phân phối cấp điện áp 22 kV 
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đƣợc xây dựng mới và cải tạo nâng cấp từ các cấp điện áp khác, nếu vận hành ở cấp 

điện áp 22 kV thì có trung tính nối đất trực tiếp, còn ở giai đoạn quá độ vận hành ở 

cấp điện áp phù hợp với khu vực thì đều có trung tính phù hợp với cấp điện áp đó. 

 Đối với mạng điện có trung tính nối đất trực tiếp và không nối đất có những 

đặc điểm nổi bật sau: 

+ Về kết cấu mạng điện: 

 - Mạng trung tính nối đất trực tiếp cần có cuộn dây đấu sao để tạo ra trung 

tính. Nếu cuộn dây đấu tam giác thì phải có thiết bị tạo ra trung tính. Thông thƣờng 

đó là cuộn kháng điện 3 pha đấu sao, có dung lƣợng bằng khoảng (15 – 25)% dung 

lƣợng cuộn dây MBA. 

 - Mạng trung tính nối đất trực tiếp cần có thêm dây trung tính. - mạng 3 pha 

4 dây. 

- Mạng trung tính nối đất trực tiếp - mạng 3 pha 4 dây việc bố trí dây trên cột 

đòi hỏi phức tạp hơn, xà dài hơn, hành lang tuyến rộng hơn. 

 - Mạng trung tính nối đất trực tiếp cho phép sử dụng MBA 1 pha, trong đó 2 

đầu sứ phía trung thế thì chỉ cần một sứ trung thế đúng cấp, sứ còn lại có cấp giảm 

nhẹ.  Đối với mạng trung tính không trực tiếp nối đất có thể sử dụng MBA 1 pha, 

nhƣng 2 đầu sứ trung thế phải dùng đúng cấp với cuộn dây 3 pha có đầu trung tính 

ra, sứ trung tính phải cùng cấp với sứ pha. 

 - Mạng trung tính nối đất trực tiếp cách điện chịu điện áp pha. Ngƣợc lại, 

mạng trung tính không nối đất trực tiếp cách điện  chịu điện áp dây. 

 Ngoài ra, ở mạng trung tính không nối đất trực tiếp có hiện tƣợng quá điện 

áp nội bộ khi chạm đất 1 pha nên phải tăng cƣờng cách điện hơn. 

+ Về chế độ vận hành. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

17 

 Mạng trung tính nối đất trực tiếp có sự cố ngắn mạch 1 pha. Do đó, tính toán 

chế độ làm việc, lựa chọn thiết bị, đặt bảo vệ rơle đều theo chế độ có trạng thái ngắn 

mạch 1 pha. 

 - Mạng trung tính không nối đất trực tiếp khi 1 pha chạm đất không gọi là 

ngắn mạch vì dòng chạm đất bé. Khi mạng điện làm việc với 1 pha chạm đất, điểm 

trung tính di chuyển, làm thay đổi điện áp pha, lớn nhất tới căn ba lần điện áp pha 

bình thƣờng (điện áp dây). Đồng thời, có thể xuất hiện hồ quang do dòng điện dung 

gây ra ở điểm chạm đất. Do đó, việc tính toán chế độ làm việc, lựa chọn thiết bị, bố 

trí bảo vệ rơle đều tuân theo chế độ trung tính không nối đất trực tiếp. 

 - Khi xảy ra sự cố 1 pha chạm đất, ở mạng điện trung tính nối đất trực tiếp, 

bảo vệ sẽ cắt loại trừ sự cố ra khỏi mạng. Ngƣợc lại, ở mạng trung tính không nối 

đất trực tiếp bảo vệ không cắt mà chỉ báo tín hiệu chạm đất cho nhân viên vận hành 

biết để xử lý. Khi có tín hiệu chạm đất, điều độ viên lƣới điện phải tiến hành xử lý 

để tìm và tách phần tử chạm đất ra khỏi mạng điện.  

Ở một số nơi có phụ tải quan trọng nhƣ mạng điện 10 kV của Hà Nội sử 

dụng loại bảo về chạm đất đi cắt sự cố.  

 - Ở mạng trung tính nối đất trực tiếp, nhờ có dây trung tính, sự mất cân bằng 

do tải không đối xứng đƣợc giảm nhẹ nhiều, do sự giảm điện áp thứ tự không trên 

dây trung tính (điện áp dây trung tính bằng 3 lần điện áp thứ tự không). Do đó, việc 

sử dụng MBA 1 pha thuận lợi nhiều. 

 - Ở mạng trung tính không nối đất trực tiếp, khi có phụ tải không đối xứng, 

điểm trung tính bị di chuyển nhiều, gây ra mất cân bằng điện áp lớn. Ở mạng này, 

sử dụng MBA 1 pha cần phải đƣợc tính toán cẩn thận, đảm bảo ít gây ra mất đối 

xứng khi phụ tải thay đổi. Đây là một hạn chế lớn ở mạng trung tính không trực tiếp 

nối đất. 

* Từ việc phân tích các đặc điểm trên ta có một số nhận xét sau: 
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 - Nếu sử dụng mạng có trung tính không trực tiếp nối đất ở thành phố, đối với 

đƣờng dây trên không (ĐDK) khi xảy ra tụt lèo, đứt dây, đứt chuỗi sứ, dây rơi 

xuống, thiết bị bảo vệ không cắt đƣợc, sẽ rất nguy hiểm cho khu vực hành lang 

tuyến. Đây là môt tồn tại lớn ở mạng 6, 10 kV và 35 kV đi trong thành phố. Ở Hà 

nội, để khắc phục nhƣợc điểm này, sở điện lực Hà nội đã nghiên cứu và lắp đặt bảo 

vệ chạm đất để cắt sự cố chạm đất.  

- Ở mạng nông thôn cũng nhƣ thành phố, nếu sử dụng MBA 1 pha sẽ có nhiều ƣu điểm : 

. Đƣa điện áp phân phối đến tận phụ tải do đó giảm các tổn thất, nâng cao chất 

lƣợng điện năng. 

. Dễ dàng sử dụng trạm cột và đƣờng dây phân phối một pha. Do đó, giảm vốn đầu 

tƣ, tiết kiệm vật tƣ kỹ thuật. 

 Để giảm tối đa điện áp trung tính do phụ tải không đối xứng gây ra, cần có 

dây trung tính ở mạng phân phối. 

+ Về phƣơng diện kinh tế. 

 Theo kết luận của các chuyên gia thì: "Giữa 2 hệ  thống trung tính nối đất 

trực tiếp và trung tính cách ly với đất không có sự khác biệt rõ rệt về phƣơng diện 

kinh tế". Nếu nhƣ ở mạng điện có trung tính cách ly cần phải có những chi phí cho 

việc tăng cƣờng cách điện thì ở mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất, tuy cách 

điện đƣợc tính với giá trị điện áp nhỏ hơn căn ba lần so với lƣới có trung tính cách 

ly, nhƣng lại phải cần có những chi phí cho hệ thống tiếp địa, đôi khi chi phí này 

không phải là nhỏ do điện trở suất của đất cao. 

 Một điều nữa mà chúng ta có thể nhận thấy là trên thế giới hiện nay vẫn tồn 

tại 2 hệ thống trung tính khác nhau. Trong khi ở CHLB Nga, các nƣớc thuộc SNG, 

CHLB Đức, CH Séc ... hệ thống trung tính cách ly đƣợc sử dụng phổ biến thì ở các 

nƣớc Mỹ, Canađa, Anh, Pháp ... lại chỉ sử dụng hệ thống trung tính trực tiếp nối đất. 

Điều này khẳng định không có ƣu thế đáng kể về kinh tế giữa 2 hệ thống trung tính 

này. Vì nếu không thì  một hệ thống trung tính kém ƣu thế nào  
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đó sẽ bị loại bỏ. 

 Tuy chƣa có sự khẳng định về tính ƣu việt của hệ thống trung tính trực tiếp 

nối đất nhƣng hiện nay trên thế giới đang nghiêng về hệ thống này. Ở nhiều nƣớc, 

cùng với việc nâng cấp điện áp phân phối đã chuyển từ hệ thống trung tính không 

nối đất sang hệ thống trung tính nối đất trực tiếp nhƣ Bungari, Litva ... 

 Căn cứ vào những lý do trên, cùng với việc nâng cấp điện áp phân phối ở 

nƣớc ta hiện nay: cấp 6, 10, 15 kV lên 22 kV và bỏ cấp trung gian 35 kV. Việc 

chuyển từ mạng có hệ thống trung tính cách ly sang hệ thống có trung tính nối đất 

trực tiếp là đúng đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển ngành điện và đặc điểm của 

khu vực và thế giới. 

3.3.2 Khả năng chuyên tải và bán kính cung cấp điện của các cấp điện áp phân 

phối. 

 Khả năng và bán kính cung cấp điện của đƣờng dây phân phối đều tăng theo 

cấp điện áp. Nếu hai đƣờng dây có cùng cỡ dây và chiều dài, công suất chuyên tải 

sẽ tăng theo cấp điện áp sử dụng. 

 Theo kết quả tính toán của đề tài 91 - 10 [14] với các cỡ dây thông dụng và 

các cấp điện áp phân phối hiện nay ta có bảng 1-3.  

Từ kết quả này chúng ta có một số nhận xét: 

- Cấp 6 kV thích hợp với bán kính 5 - 10 km, công suất tải 0,5 - 3 MVA mỗi tuyến. 

Đó là một khu công nghiệp nhỏ, một quận cỡ nhỏ, một phƣờng có phụ tải và bán 

kính cỡ lớn. 

- Cấp 10 kV thích hợp với bán kính 8 - 15 km, công suất tải 1,5 - 5 MVA mỗi 

tuyến. Cấp này thích hợp để cấp điện cho một huyện cỡ vừa, một thị xã có phụ tải 

trung bình, một quận của thành phố cỡ trung bình. 

- Cấp 15 kV thích hợp với bán kính 10 - 25 km, công suất tải 2 - 8 MVA mỗi tuyến. 

Đó là huyện khá đông dân, thị xã, quận của thành phố lớn. 
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- Cấp 22 kV thích hợp với bán kính 15 - 35 km, công suất tải 3 - 10 MVA mỗi 

tuyến. Cấp này phù hợp để cấp cho các thành phố phát triển. 

- Cấp 35 kV thích hợp với bán kính 20 - 50 km, công suất tải 3 - 20 MVA. Đó là 

một tỉnh cỡ vừa, các thành phố lớn đông dân. 

3.3.3 Khả năng khai thác và sử dụng thiết bị. 

 Các thiết bị công nghệ dùng trong mạng phân phối gồm có đƣờng dây, các 

MBA, các thiết bị đóng cắt, đo lƣờng, bảo vệ và tự động ... 

- Dây dẫn: Dây dẫn trần sử dụng cho tất cả các cấp điện áp. Hiện tại, nƣớc ta 

chế tạo đƣợc các loại dây đồng trần, nhôm trần, nhôm lõi thép trần. Tuy nhiên, các 

nguyên liệu chủ yếu chúng ta vẫn phải nhập ngoại. 

Bảng 1-3 

T

T 

Đại lƣợng Đơn vị 
Cỡ dây 

AC 35 AC 50 AC 70 AC 95 AC 120 

1 Khả năng chuyên tải 

Cấp 6kV 

Cấp 10kV 

Cấp 15kV 

Cấp 20kV 

Cấp 35kV 

 

kVA  

1.450 

2.420 

3.640 

4.850 

8.490 

 

1.750 

2.910 

4.360 

5.820 

10.18

0 

 

2.200 

3.670 

5.510 

7.340 

12.850 

 

2.740 

4.570 

6.860 

9.150 

16.00

0 

 

3.160 

5.260 

7.900 

10.530 

18.430 

2 Bán kính cung cấp 

Cấp 6kV 

km  

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,5 

 

4,2 
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Cấp 10kV 

Cấp 15kV 

Cấp 20kV 

Cấp 35kV 

8,2 

12,0 

16,0 

29,0 

8,3 

1,5 

17,0 

29,0 

8,2 

13,0 

16,0 

28,0 

7,5 

11,0 

15,0 

26,0 

7,0 

10,0 

14,0 

25,0 

3 Tổn thất điện áp đơn 

vị 

Cấp 6kV 

Cấp 10kV 

Cấp 15kV 

Cấp 20kV 

Cấp 35kV 

km.MVA

%   

1,390 

0,502 

0,223 

0,126 

0,041 

 

1,140 

0,412 

0,183 

0,103 

0,034 

 

0,950 

0,334 

0,149 

0,084 

0,027 

 

0,810 

0,293 

0,131 

0,074 

0,024 

 

0,750 

0,271 

0,121 

0,068 

0,022 

4 Tổn thất CS đơn vị 

Cấp 6kV 

Cấp 10kV 

Cấp 15kV 

Cấp 20kV 

Cấp 35kV 

km.MVA

kW   

21,37

0 

9,190 

3,440 

1,940 

0,631 

 

16,37

0 

6,390 

2,630 

1,480 

0,484 

 

11,610 

1,590 

1,870 

1,050 

0,343 

 

8,680 

3,400 

1,400 

0,797 

0,256 

 

6,770 

2,700 

1,090 

0,614 

0,200 

 

 Sử dụng cấp điện áp càng cao, càng giảm đƣợc kim loại màu. Đó là một lợi 

thế, vì giảm đƣợc ngoại tệ nhập nguyên liệu làm dây. Tuy nhiên, ở điện áp cao, nếu 

phải sử dụng đƣờng dây chống sét, sẽ làm tăng chi phí. Đó là một hạn chế. 
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 Dây bọc cao áp, tức cáp điện lực, chúng ta vẫn có thể chế tạo đƣợc. Tuy 

nhiên, nguyên liệu chủ yếu vẫn phải nhập ngoại nhƣ cách điện, dây làm ruột dẫn 

điện. Sử dụng cấp điện áp cao sẽ làm giảm lƣợng dây nhƣng đòi hỏi tăng cƣờng 

cách điện. Trên thực tế, giá thành giữa các cấp điện áp 10, 15 và 22 kV chênh lệch 

nhau không nhiều. Xét theo chiều hƣớng đó sử dụng cấp điện áp cao hơn sẽ có lợi 

hơn. 

- Cách điện: Cách điện đến 35 kV hiện nay ta đều chế tạo đƣợc trong nƣớc. Thuỷ 

tinh và sứ cách điện từ 35 kV trở xuống đã chế tạo đƣợc, gốm cách điện đỡ và néo, 

cách điện cho thiết bị. 

- Cột và phụ kiện đường dây. 

Cột điện 35 kV hiện sử dụng gồm các loại: cột bê tông cốt thép, cột gỗ, cột 

kim loại đơn thuần, cột thép khung. Tất cả các loại cột này đều có thể sản xuất trong 

nƣớc, trừ cột kim loại hiện nay vật tƣ chủ yếu vẫn phải nhập ngoại. 

Từ cấp 6 - 15 kV có thể sử dụng chung cột cùng kết cấu, với kích thƣớc từ 10,5 - 

12,5 m; khoảng cột tính toán trung bình từ 80 - 100m. 

Từ cấp 22 - 35 kV có thể sử dụng chung cột cùng kết cấu, kích thƣớc từ 12,5 - 14 

m; khoảng cột trung bình từ 100 - 140m. 

Các phụ kiện đƣờng dây còn lại nhƣ kẹp, nối dây,  néo, nối đất, móng cột đều xcó 

thể sử dụng giải pháp tƣơng tự nhau và ta đều có thể chủ động sản xuất, lắp ráp 

đƣợc trong nƣớc. 

- Máy biến áp:  MBA có điện áp đến 35 kV, ở các cấp điện áp ta đều sản xuất đƣợc 

trong nƣớc ở tất cả các gam  cần thiết. Các nhà máy sản xuất MBA có ở cả miền 

Bắc và miền Nam. Chất lƣợng máy đạt đƣợc yêu cầu làm việc lâu dài trên mạng 

điện. 

- Các thiết bị đóng cắt. 

     Thiết bị đóng cắt là vấn đề khó khăn nhất của mạng phân phối hiện nay. Chúng 

ta đã sản xuất đƣợc cầu dao, cầu chì kiểu thƣờng và kiểu tự rơi, điện áp đến 35 kV 
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làm việc ngoài trời. Tuy nhiên, chất lƣợng làm việc chƣa đƣợc tin cậy, tính chọn lọc 

chƣa cao. Do đó, đã để xảy ra nhảy vƣợt cấp về máy cắt đầu nhánh với tỷ lệ khá 

cao. Đó là một nhƣợc điểm tồn tại lớn. 

Hiện tại, tất cả các máy cắt chúng ta đều nhập ngoại. Việc nhập này cần 

ngoại tệ, phụ thuộc vào tiêu chuẩn và công nghệ của nƣớc sản xuất. Hầu hết các 

nƣớc hiện nay đều không sử dụng cấp 15 kV, nên ta phải dùng máy cắt cấp 22 kV 

hay 35 kV thay thế. Công nghệ tiên tiến dùng máy cắt SF6, tuy nhiên, loại này giá 

nhập vẫn cao. Ở nƣớc ta cho đến thời điểm hiện nay vẫn chủ yếu sử dụng loại máy 

cắt dầu và một số máy cắt không khí. Hai loại này đều có độ tin cậy thấp, ảnh 

hƣởng đến sự làm việc bình thƣờng của mạng điện, vì vậy đang dần đƣợc thay thế. 

- Hệ thống đo lường, bảo vệ và tự động. 

Máy biến dòng (BI) và biến điện áp (BU) đến 35 kV ta đã sản xuất đƣợc 

trong nƣớc. Tuy nhiên, vẫn sử dụng loại nhập ngoại nhiều theo dạng thiết bị trọn bộ. 

Bảo vệ chống sét kiểu ống (PT) và kiểu van (PBC) vẫn nhập ngoại là chính. Đây 

cũng là một tồn tại trong việc phát triển mạng điện phân phối. 

 Hệ thống nhị thứ bao gồm đo lƣờng, bảo vệ, tự động và tín hiệu ở mạng phân 

phối vẫn sử dụng chủ yếu thiết bị nhập ngoại. Yêu cầu đo lƣờng ở các cấp điện áp 

tƣơng tự nhau, không có khác biệt lớn. 

Nguồn thao tác có thể sử dụng một chiều hoặc xoay chiều. Nguồn 1 chiều sử dụng 

ắc quy chế tạo trong nƣớc, mạch nạp sử dụng linh kiện nhập ngoại. Nguồn thao tác 

xoay chiều phải sử dụng linh kiện nhập để lắp thiết bị nguồn cung cấp. 

- Tụ điện bù. 

 Bù công suất phản kháng đặc biệt quan trọng trong lƣới điện trung thế, nhu 

cầu bù ngáy càng bức thiết. Hiện nay, chúng ta đã sản xuất đƣợc hầu hết các loại tụ 

bù ở mạng trung thế, chất lƣợng đảm bảo, đủ để thoả mãn nhu cầu của mạng phân 

phối trung thế. 
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3.3.4 Giá thành xây dựng và chi phí lưới điện phân phối. 

 Theo kết luận của Hoàng Hữu Thận và các cộng sự giá thành xây dựng và 

chi phí ở mạng điện trung thế khi có phụ tải biến thiên từ 2 MVA đến 10 MVA và 

bán kính cung cấp từ 10 km đến 20 km thì có một số điểm nổ bật sau: 

- Vốn đầu tƣ gần nhƣ tỷ lệ bậc nhất theo cấp điện áp. Nếu lấy U = 10 kV là chuẩn 

so sánh thì vốn đầu tƣ ở cấp 15 kV tăng không quá 8%, ở cấp 22 kV không quá 

16% và ở cấp điện áp 35 kV không quá 40%. 

- Tổn thất điện năng tỷ lệ nghịch với cấp điện áp . Nếu lấy cấp điện áp 35 kV làm 

chuẩn so sánh thì tổn thất ở cấp 22 kV tăng từ 1,3 - 3 lần, cấp 15 kV từ 2 - 5 lần  

và cấp 10 kV từ 5 - 12 lần. 

- Ở mạng điện phân phối (giá thành xây dựng và chi phí) biến thiên theo cấp điện áp 

có một điểm cực tiểu. Điểm này nằm trong phạm vi 15 - 25 kV với điểm kỳ vọng là 

20 - 24 kV. Đó là khu vực hợp lý của cấp điện áp. 

 Nếu lấy tổng chi phí cấp 20 kV làm chuẩn so sánh thì ở cấp 6 kV tăng 

khoảng 55%, ở cấp 10 kV tăng khoảng 25 - 34%, ở cấp 15 kV thay đổi từ 0 - 25% 

và cấp 35 kV tag từ 3 - 27%. 

IV- Sự cần thiết đánh giá một số thông số trong lƣới  điện phân phối. 

Trong giai đoạn hiện nay và tƣơng lai, ngành điện nói chung và lƣới điện 

phân phối nói riêng cần phải có những cố gắng vƣợt bậc để đáp ứng nhu cầu gia 

tăng với tốc độ cao của phụ tải điện, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, đẩy 

nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Bên cạnh đó do quá khứ để 

lại, lƣới điện phân phối ở nƣớc ta còn một số vấn đề cần quan tâm, đó là: 

4.1. Chọn cấp điện áp hợp lý của mạng điện phân phối  

Mạng điện phân phối nƣớc ta có rất nhiều cấp điện áp định mức khác nhau : 

3, 6, 10, 15, 20, 35 kV, mỗi cấp đều có những đặc trƣng kinh tế - kỹ thuật khác 

nhau. Cũng nhƣ các nƣớc phát triển khác, cấp điện áp phân phối có tính chất lịch 
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sử. Trong quá trình phát triển hệ thống điện, thƣờng xuất hiện việc nâng cao cấp 

điện áp phân phối.. 

 Qúa trình phát triển cấp điện áp đã đi từ cấp thấp lên cấp cao hơn: 3 , 6, lên 

10, 15, 22, 35 kV và nay qui định là cấp 22 kV. Sở dĩ nhƣ vậy vì mỗi cấp điện áp ở 

thời điểm này thì phù hợp nhƣng sau một giai đoạn phát triển đã tỏ ra không thích 

hợp nữa mà phải đƣợc xem xét và thay thế. 

 Quá trình thay thế, cải tạo thƣờng có 2 vấn đề cần đƣợc quan tâm ngay từ khi 

quy hoạch, lựa chọn. Đó là khả năng phát triển tƣơng lai và sự tƣơng ứng về điều 

kiện kỹ thuật giữa các cấp điện áp. 

 * Với nội dung phát triển trong tƣơng lai, có 2 điểm cơ bản cần quan tâm. 

- Các cấp cùng dùng một tiêu chuẩn kỹ thuật tƣơng đƣơng nhau nhƣ: 6 - 10 kV, 10 - 

15 kV ... sử dụng kỹ thuật chung của cấp cao hơn. Điều đó cho phép dễ dàng cải 

tạo, nâng cấp điện áp từ 6 lên 10 kV ... Việc nâng cấp này chủ yếu thực hiện với 

MBA và các thiết bị cần thiết khác của trạm, còn phần lớn thiết bị, trang bị của 

mạng có thể tận dụng. 

- Các cấp có tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, cần xem xét áp dụng tiêu chuẩn của cấp 

điện áp dự kiến phát triển trong tƣơng lai, trƣớc mắt vận hành cấp hiện tại, điều này 

sẽ thuận lợi cho sự phát triển sau này. 

  Ở nƣớc ta, hiện nay trong vấn đề qui hoạch, cải tạo đã và đang áp dụng nội 

dung này. Cụ thể, để thực hiện mục tiêu lâu dài dùng cấp điện áp phân phối 22 kV, 

trƣớc mắt trong thời gian quá độ sử dụng cấp điện áp 10 hoặc 15 kV thì mạng đƣợc 

xây dựng theo tiêu chuẩn mạng 22 kV ( đƣờng dây, cách điện, tiêu chuẩn khoảng 

cách ở trạm ...) cho vận hành ở cấp 10 hay 15 kV. 

Ngƣợc lại, nếu trong tƣơng lai dự kiến dùng cấp 22 kV, hiện tại dùng cấp 35 

kV thì việc cải tạo sau này không vƣớng mắc gì về mặt kỹ thuật. 

* Sự tƣơng tự về điều kiện kỹ thuật giữa các cấp điện áp có liên quan đến việc tận 

dụng các MBA. Các cuộn dây MBA có thể  chuyển cách đấu sao - tam giác, làm 
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thay đổi điện áp 1,73 lần. Mặt khác, việc đổi cách đấu song song - nối tiếp cho phép 

thay đổi điện áp 2 lần. Tuy nhiên, cách này khó thực hiện vì lý do chế tạo. 

 Vì vậy việc lựa chon một cấp điện áp định mức hợp lý cho mạng điện phân 

phối là rất cần thiết. 

4.2. Hình dạng lưới tối ưu. 

 Do quá trình lịch sử để lại, hoạc do hạn chế về nguồn điện hoạc do điều kiện 

kinh tế còn hạn chế , mạng điện phân phối nƣớc ta những thập kỷ trƣớc phát triển 

chƣa theo qui hoạch. Nhiều khu vực đặc biệt là khu vực nông thôn hình dạng lƣới 

điện rất bất hợp lý. Mặc dầu là mạng phân nhánh nhƣng kết cấu gần nhƣ mạch 

vòng. Sở dĩ nhƣ vậy là do đơn vị nào có điều kiện kinh tế thì phát triển tiếp từ đơn 

vị gần nhất đã có điện. Cứ nhƣ vậy lƣới điện phân nhánh gần nhƣ một mạch vòng. 

Những phụ tải ở cuối đƣờng dây rất xa nguồn gây tổn thất điện áp và tổn thất điện 

năng lớn, chất lƣợng điện năng kém. 

 Để giúp cho công tác qui hoạch, cải tạo và nâng cao chất lƣợng điện năng, 

việc tìm hình dáng lƣới điện tối ƣu khi đã biết điểm nguồn và các điểm tải là rất cần 

thiết. 

 Song song với việc tìm hình dáng lƣới tối ƣu thì việc xác định số lƣợng, 

dung lƣợng trạm biến áp, số lộ ra sau trạm biến áp, chiều dài  tối ƣu của đƣờng dây 

cũng không kém phần quan trọng. 

 Sau đây sẽ lần lƣợt trình bày một số thông số tối ƣu của mạng điện phân 

phối. 

V. Các đặc điểm cơ bản của mạng điện ở khu vực miền núi. 

Khu vực miền núi thƣờng là khu vực có phụ tải thấp 

1. Địa lý 

Do địa hình miền núi nƣớc ta hiểm trở, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn. 

Một số bản, làng  thậm chí chƣa có đƣờng giao thông. Bên cạnh đó, hành lang lƣới 
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điện  chủ yếu đi trong rừng núi nên công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đƣờng 

điện mất nhiều thời gian , tiền của, công sức.  Nhiều địa phƣơng khi làm đƣờng điện 

chƣa có đƣờng giao thông , có những khoảng cột phải vƣợt từ 300 đến 500m từ đồi 

này sang đồi kia, qua vực sâu, khe núi hiểm trở. Các khu vực tiêu thụ điện thông 

thƣờng cách xa nhau và khoảng cách giữa chúng tới nguồn cung cấp ( Trạm biến áp 

phân phối ) dao động trong một khoảng lớn ( 5 – 50 km )  

2. Mạng lƣới điện  

- Mạng truyền tải một pha, cung cấp điện cho phụ tải chiếu sáng, sinh hoạt và 

phụ tải một pha, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phụ tải của khu vực. 

- Mạng truyền tải ba pha, cung cấp điện cho các trạm bơm tƣới tiêu vận hành 

theo mùa và số giờ vận hành trong một ngày thấp, mạng truyền tải ba pha còn cấp 

điện cho các khu công nghiệp , loại phụ tải này trong khu vực mật độ tải chiếm tỷ 

trọng không lớn lắm. 

3. Phụ tải điện 

Các phụ tải ở khu vực miền núi còn rất thấp . Thành phần của các hộ tiêu thụ 

điện của khu vực này chiếm một tỷ trọng lớn là nhu cầu sinh hoạt, thắp sáng ...... ( 

một pha ) còn nhu cầu điện ba pha không lớn và tác động theo mùa vụ. 

Từ những phân tích trên tôi nhận thấy : Các lƣới điện cung cấp cho khu vực 

miền núi thƣờng có khoảng cách truyền tải xa , công suất truyền tải thấp nên chọn 

hợp lý cấp điện áp định mức là một trong những nhiệm  vụ rất quan trọng khi thiết 

kế cung cấp điện. Trị số điện áp ảnh hƣởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế và kỹ 

thuật nhƣ vốn đầu tƣ, tổn thất điện năng, phí tổn kim loại màu, chi phí vận hành 

…..Nếu giá bán điện giữ ở mức thấp hợp lý và đảm bảo cung cấp điện thì sẽ không 

có hiệu qủa kinh tế. 
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CHƢƠNG 2 

CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤP ĐIỆN ÁP TỐI ƢU 

2-1  Đặt vấn đề: 

 Thiết kế một hệ thống cung cấp điện nói chung và lƣới điện trung áp nói 

riêng chúng ta không chỉ quan tâm đến việc chọn sơ đồ nối dây, chọn công suất  các 

máy biến áp mà còn phải quan tâm đến việc chọn cấp điện áp cho phù hợp. Bởi vì 

giá trị của điện áp có liên quan đến các tham số của đƣờng dây tải điện, các thiết bị 

của trạm biến áp, trạm phân phối và các thiết bị lắp đặt trên đƣờng dây. Do đó giá 

trị của điện áp có liên quan đến chi phí đầu tƣ, chi phí kim loại màu, chi phí về vận 

hành hàng năm và chi phí tổn thất điện năng. Nói cách khác, tổng quát hơn, chi phí 

tính toán hàng năm của một công trình phụ thuộc vào giá trị điện áp của nó Z = 

f(U). 

2.1.1. Chi phí đầu tư: 

 Để thực hiện truyền tải điện năng từ các nguồn cung cấp (nhà máy phát điện 

hoặc các trạm biến áp nguồn) đến các hộ tiêu thụ điện năng cần phải có chi phí đầu 

tƣ K. Chi phí đầu tƣ này phụ thuộc vào công suất truyền tải S và khoảng cách 

truyền tải từ nguồn đến điểm tiêu thụ điện năng.  

Chi phí đầu tƣ của công trình bao gồm: 

  K = Kdd + KTB + KB             (2-1) 

Trong đó:      - Kdd là chi phí đầu tƣ xây dựng đƣờng dây (cáp hoặc đƣờng dây trên không). 

            Kdd = K0 . l   

  K0 giá thành xây dựng 1 km chiều dài đƣờng dây (10
6
 đ) 

  l chiều dài của đƣờng dây truyền tải (km) 
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    - KTB chi phí đầu tƣ vào mua sắm thiết bị cho công trình. Các thiết bị 

này bao gồm thiết bị đóng cắt (máy cắt, cầu dao), Thiết bị phân phối (thanh góp), 

máy biến áp, cuộn kháng điện ... (10
6
 đ). 

   - KB chi phí về đầu tƣ thêm các thiết bị với nguồn điện để giảm tổn 

thất công suất hay giảm tổn thất điện năng nhƣ các loại thiết bị bù (Máy bù, tụ điện 

tĩnh) ...(10
6
 đ). 

2.1.2. Chi phí vận hành hàng năm: 

 Chi phí vận hành hàng năm đƣợc xác định nhƣ sau: 

  Cvh = CTT + CKH + CCN   (10
6
 đ/năm).  (2-2) 

Trong đó: 

  CTT là chi phí về tổn thất điện năng trong quá trình truyến tải. 

  CKH chi phí về khấu hao vật tƣ thiết bị 

  CCN chi phí về trả lƣơng cho công nhân vận hành và bảo quản. 

 Một cách tổng quát chi phí đầu tƣ k phụ thuộc vào giá trị điện áp U: 

K = f(U) thể hiện trên đƣờng cong ở hình 2-1a: 

Chi phí này có 1 điểm cực tiểu ứng với 1 giá 

 trị điện áp. Giá trị điện áp này gọi là điện 

 áp hợp lý về chi phí đầu tƣ ký hiệu là UhlK  

 trên hình vẽ  UhlK = UA. Các đƣờng cong  

K = f(U) đƣợc xây dựng trong điều kiện công 

 suất tính toán S và chiều dài đƣờng dây l  

có giá trị không đổi tức là S = const,      

 l = const đồng thời sơ đồ cung cấp điện cũng  không thay đổi. 

KA 

KB 

K = f(U) 

Cvh = f(U) 

A 
B U(kV) 

Cvh     K (106 đ) 

UA 

UB 

m¨n

d106

 

Hình 2-1 a 
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 Cùng với các điều kiện trên chi phí vận hành hàng năm Cvh cũng phụ thuộc 

vào điện áp U, Cvh = f(U) quan hệ này cũng thể hiện bằng một đƣờng cong nhƣ hình 

2-1a. Đƣờng cong Cvh = f(U) cũng có 1 điểm cực tiểu ứng với điện áp UB. Điện áp 

này gọi là điện áp hợp lý đối với điều kiện vận hành, ký hiệu là UhlVh,  Uhlvh = UB . 

 Theo nguyên tắc điểm B nằm bên  

phải điểm A nghĩa là điện áp hợp lí vận hành  

thƣờng cao hơn điện áp hợp lí về chi phí 

đầu tƣ. Khi sử dụng các điện áp  

tiêu chuẩn 6, 10, 22, 35, 110 kV   

trong thực tế có thể có  thể xẩy ra  

Uhl k = Uhl vh (Hình 2-1b) tức là điện áp hợp lí về chi phí đầu tƣ xấp xỉ điện áp hợp lí 

về chi phí vận hành. 

Khi đã biết chi phí đầu tƣ K và chi phí vận hành hàng năm Cvh thì có thể xác 

định đƣợc giá trị điện áp hợp lí của hệ thống theo công thức:  

   Z = (avh + atc).K + 3I
2
.R. 

Tuy nhiên để thuận tiện hơn trong tính toán, đặc biệt khi số phƣơng án lớn 

hơn 2 ngƣời ta sử dụng công thức xác định chi phí tính toán hàng năm nhƣ sau: 

                  Z = Cvh + 0,15 .K 

Trong trƣờng hợp này có thể nhận giá trị điện áp hợp lí bằng cách đơn giản 

hơn. Hình 2-2 giới thiệu đƣờng cong của chi phí tính toán hàng năm phụ thuộc vào 

điện áp, Z = f(U). 

 Đƣờng cong này có thể mô tả khi sử dụng các đa thức nội suy  của Niutơn, 

 Lagrăng, Bexen, Si ling ... . 

Trong trƣờng hợp của chúng ta, sử dụng phƣơng  

pháp Niutơn sẽ thuận lợi hơn. 

k 

 

k = f(U) 

C = f(U) 

C 

Cvh     k (106 đ) 

Uhl 

m¨n

d106

 

Hình 2-1,b 

    U (KV) 

    Z (106 đ) 

6 10 20 

    Zmin  

Hình 2-2 
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Trong thực tế, ở một số nƣớc trên thế  

giới đã giới thiệu các công thức xác định  

điện áp hợp lí phi tiêu chuẩn:  

- Cộng hoà dân chủ Đức: Kỹ sƣ Vaykert đã đề nghị xác định giá trị điện áp hợp lí 

phi tiêu chuẩn theo công thức: 

  U = 3. S  + 0,5. l (kV)           (2-3) 

Trong đó: S công suất truyền tải (MVA) 

  l khoảng cách truyền tải (km) 

- ở Mỹ: Trong thực tế Mỹ đã sử dụng công thức của Still: 

  U = 4,34 p16l    (kV)    (2-4) 

Trong đó: P công suất truyền tải  (MW) 

  l khoảng cách truyền tải  (km) 

Công thức Still đƣợc SV Kicogoxôp biến đổi và đƣa về dạng thuận tiện hơn: 

   U = 16. 4 l.P    (kV)   (2-5) 

- Thuỵ Điển: Theo sổ tay tra cứu của các kỹ sƣ Thuỵ điển: 

   U = 17. P
16

l
   (kV)   (2-6) 

Trong đó: P công suất truyền tải (MW) 

        l khoảng cách truyền tải (km) 

Thực tế các công thức (2-4) và (2-6) trùng nhau và đều chƣa cho chúng ta kết quả 

vừa ý vì các công thức này chƣa kể đến các yếu tố khác ảnh hƣởng đến giá trị của 

điện áp hợp lí,  mới chỉ quan tâm đến S và l hoặc P và l. 
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 Để xác đinh giá trị của điện áp hợp lí phi tiêu chuẩn có thể sử dụng 

phương pháp nội suy của Niutơn. Dùng phương pháp này sẽ cho ta độ chính xác 

tính toán bảo đảm. 

2.2. Xác định giá trị điên áp hợp lí bằng phƣơng pháp giải tích. 

 Để giải bài toán tìm giá trị điện áp hợp lí, một cách tổng quát trƣớc hết tìm 

giá trị điện áp phi tiêu chuẩn trong đó có vị trí điện áp ứng với chi phí tính toán cực 

tiểu (hình 2-2b). Khi biết đƣợc điện áp này có thể chọn đƣợc đúng hơn điện áp hợp 

lí cho từng trƣờng hợp cụ thể. Các phép tính xác định giá trị điện áp phi tiêu chuẩn 

rất cần thiết bởi vì theo các tác giả của các phép tính đó hiệu quả kinh tế khi giải 

quyết tìm điện áp hợp lý rất đáng kể. 

 Phƣơng pháp tìm giá trị điện áp phi tiêu chuẩn hợp lý một mặt dựa trên cơ sở 

sử dụng các kết quả xác định các chi phí theo các điện áp tiêu chuẩn mặt khác dựa 

vào lý thuyết nội suy toán học để thiết lập phƣơng trình cho đƣờng cong phụ thuộc 

giữa chi phí tính toán hàng năm và điện áp  Z = f(U). Đạo hàm bậc nhất phƣơng 

trình này và cho bằng 0 ta sẽ tìm đƣợc điểm cực tiểu lý thuyết của chi phí tính toán 

và điện áp hợp lý phi tiêu chuẩn tƣơng ứng với nó. 

 Sau đây giới thiệu việc sử dụng lý thuyết nội suy của Niutơn cho một bài 

toán cụ thể. 

 Bất kỳ một sự phụ thuộc nào của hai giá trị liên quan với nhau, nếu biết đƣợc 

các toạ độ của n điểm có thể biểu thị bằng giải tích với độ chính xác nhất định bằng 

công thức nội suy của Niutơn. Công thức này là một hàm bậc (n-1). 

y = y1 + A1(X-X1) + B1(X-X1)(X-X2) + C1(X-X1)(X-X2)(X-X3) + .... 

                    + N1(X-X1)(X-X2) ....(X-Xn)  (2-7) 

 Phƣơng trình này là phƣơng trình của đƣờng cong đi qua các điểm (x1, y1), 

(x2, y2), (x3, y3), ...  

 Trong trƣờng hợp tìm điện áp hợp lí, phƣơng trình này phải thoả mãn điều 

kiện với đƣờng cong đi qua các điểm cuối của các tung độ biểu thị các chi phí đầu 
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tƣ k, chi phí vận hành Cvh hoặc chi phí tính toán hàng năm Z ở các điện áp tiêu 

chuẩn khác nhau.  

Ví dụ nhƣ, U1 = 6 kV , U2 = 10 kV, U3 = 22 kV, U4 = 35 kV,    U5 = 110 kV. 

 Trong trƣờng hợp tổng quát (nếu muốn xác định giá trị điện áp hợp lí từ 5 

điện áp tiêu chuẩn), phƣơng trình này đƣợc mô tả phù hợp với biểu thức (2-7) có 

dạng sau: 

 Z = Z1 + A1(U-U1) + B1(U-U1)(U-U2) + C1(U-U1)(U-U2)(U-U3)       

                + D1(U-U1)(U-U2)(U-U3)(U-U4)   (2-8) 

Trong trƣờng hợp này mỗi điện áp tiêu chuẩn tƣơng ứng với giá trị chi phí 

tính toán hàng năm của nó. Khai triển phƣơng trình (2-8) sẽ nhận đƣợc: 

 Z = Z1 + A1(U-U1) + B1[U
2
 - U(U1 + U2) + U1U2] + 

 C1[ U
3
 - U

2
(U1 + U2 + U3) + U(U1U2 + U1U3+ U2U3 - U1U2U3] + 

 D1 [U
4
- U

3
(U1 + U2 + U3 + U4) + U

2
(U1U2 + U1U3+ U2U3 +U1U4 + U2U4+  

 U3U4] - U[ U1U2U3 + U1U2U4 + U1U3U4 + U2U3U4 + U1U2U3 U4]     

         (2-9) 

Để xác định giá trị điện áp hợp lí theo chi phí tính toán hàng năm ta lấy đạo 

hàm của nó theo U và cho bằng 0 tức là: 
dU

dZ
= 0 

 
dU

dZ
= A1+ 2B1U - B1(U1+U2) + 3C1U

2
 - 2C1U - 2C1U(U1 + U2 + U3) +   

 + C1 (U1U2 + U1U3+ U2U3) + 4D1U
3
 - 3D1U2(U1 + U2 + U3 + U4) -  

  - 2D1U (U1U2 + U1U3+ U2U3 +U1U4 + U2U4+ U3U4) -  

  D1(U1U2U3 + U1U2U4 + U1U3U4 + U2U3U4) = 0  (2-10) 

Thực hiện một loạt biến đổi phƣơng trình (2-10) ta sẽ nhận đƣợc biểu thức: 

 4D1U
3
 + 3U

2
[ C1- D1(U1 + U2 + U3 + U4)] + 2U[B1 - C1(U1 + U2 + U3) + 
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 + D1(U1U2 + U1U3+ U2U3 +U1U4 + U2U4+ U3U4)] + [ A1 - B1(U1 + U2) +  

 + C1(U1U2 + U1U3+ U2U3) - D1(U1U2U3 + U1U2U4 + U1U3U4 + U2U3U4) 

         (2-11) 

Xác định các hệ số A1, B1, C1, D1: 

A1, B1, C1, D1 với mỗi một giá trị điện áp U tƣơng ứng với mỗi giá trị chi phí  

tính toán hàng năm Z của nó: 

 U1 , Z1 ; U2 ,Z2   ; U3 , Z3     ; U4 , Z4    ; U5 , Z5 

Các hệ số A: 

 A1 =
1

1

U

Z




 ; A2 =

2

2

U

Z




;  A3 =

3

3

U

Z




 ; A4 =

4

4

U

Z




 ; A5 =

5

5

U

Z




 

Trong đó: 

  Z1 = Z2 - Z1  U1 = U2 - U1 

  Z2 = Z3 - Z2  U2 = U3 - U2 

  Z3 = Z4 - Z3  U3 = U4 - U3 

  Z4 = Z5 - Z4  U4 = U5 - U4 

Các hệ số B: 

 B1 =
1

1

U'

A




   B2 =

2

2

U'

A




   B3 =

3

3

U'

A




 

Trong đó: 

 A1 = A2 - A1 = 
2

2

U

Z




- 

1

1

U

Z




= 

21

2112

UU

UZUZ




 

 A2 = A3 - A2 = 
3

3

U

Z




- 

2

2

U

Z




 = 

32

3223

UU

UZUZ
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 A3 = A3 - A2 = 
4

4

U

Z




 - 

3

3

U

Z




= 

43

4334

UU

UZUZ




 

  'U1 = U3 - U1 

   'U2 = U4 - U2 

  'U3 = U5 - U3 

 B1 =
1

1

U'

A




 = 

121

2112

U'UU

UZUZ




   

 B2 =
2

2

U'

A




 = 

232

3223

U'UU

UZUZ




 

 B3 =
3

3

U'

A




 = 

343

4334

U'UU

UZUZ




 

Các hệ số C: 

  C1 =
1

1

U

B

 


   C2 =

2

2

U

B

 


 

 B1 = B2 - B1 =
232

3223

U'UU

UZUZ




- 

121

2112

U'UU

UZUZ




=  

 
21321

2321213121213

U'U'UUU

U'UUZ)U'U'(UUZU'UUZ




 

 B2 = B3 - B2 = 
343

4334

U'UU

UZUZ




- 

232

3223

U'UU

UZUZ




=  

 
32432

3432324232324

U'U'UUU

U'UUZ)U'U'(UUZU'UUZ




 

  ''U1 = U4 - U1 

   ''U2 = U5 - U2 
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C1 = 
121321

2321213121213

U''U'U'UUU

U'UUZ)U'U'(UUZU'UUZ




 

C2 = 
232432

3432324232324

U''U'U'UUU

U'UUZ)U'U'(UUZU'UUZ




 

Các hệ số D: 

  D1 = 
1

1

U'''

C




  C1 = C2 - C1  

C1 = 
232432

3432324232324

U''U'U'UUU

U'UUZ)U'U'(UUZU'UUZ




  

= 
121321

2321213121213

U''U'U'UUU

U'UUZ)U'U'(UUZU'UUZ




 

 

 Z4U1U2U3'U1''U2"U1 - Z3U1U2U4'U1  

= 
 

213214321

221312

U''U''U'U'U'UUUU

U"U'U"U'U"U'




 + 

  Z2U1U3U4'U3 ('U1"U1 + 'U1''U2 + 'U2'''U2) -  

 +
213214321

2324321

U''U''U'U'U'UUUU

U''U'U'UUUZ




 

 

  '''U1 = U5 - U1 

D1 = 
1213214321

1213214

U'''U''U''U'U'U'UUUU

U''U'U'UUUZ




 -  

 - 
1213214321

23131214213

U'''U''U''U'U'U'UUUU

U"U'U"U'U''U'(U'UUZ




+ 
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 + 
1213214321

22211134212

U'''U''U''U'U'U'UUUU

U"U'U"U'U''U'(U'UUZ




-  

 - 
1213214321

2324321

U'''U''U''U'U'U'UUUU

U"U'U'UUUZ




 

 Thay các giá trị của hệ số A1 , B1, C1, D1 vào biểu thức (2-11) và đặt: 

  = 4D1 

  = 3[C1 - D1(U1 + U2 + U3 + U4)] 

  = 2[B1 - C1(U1 + U2 + U3 + U4) + D1(U1U2 + U1 U3 + U2U3 + U1U4 +  

        U2U4 + U3U4)] 

  = [A1 - B1(U1 + U2) + C1(U1U2 + U1 U3 + U2U3 ) - D1( U1U2U3 +  

  + U1U2U4 + U1U3U4+ 2U3U4)] 

 Ta có phƣơng trình xác định điện áp phi tiêu chuẩn hợp lí  (2-11) có dạng 

đơn giản nhƣ sau: 

  U
3
  + U

2
 + U +  = 0    (2-12) 

 Giải phƣơng trình này ta đƣợc điện áp phi tiêu chuẩn hợp lí: Uhl = U theo chi 

phí tính toán hàng năm. 

Các công thức xác định giá trị của các hệ số A1 , B1, C1, D1 trong biểu thức  

(2-11) rất phức tạp, để thuận lợi trong việc tính toán các hệ số ngƣời ta đã tổng hợp 

các công thức vào các bảng 2-1 và bảng 2-2. 

 Trong thực tế thiết kế và vận hành khi cần thiết phải so sánh các phƣơng án 

cung cấp điện ở 5 cấp điện áp 6, 10, 22, 35, 110 KV. Ngƣời ta thƣờng chỉ chọn 3 

điểm ứng với 3 điện áp ( ví dụ 6, 10, 22 hoặc  10, 22 , 35 hoặc 22, 35, 110 

KV).Trong trƣờng hợp này các công thức tính toán sẽ đơn giản hơn đáng kể. Với 

mục đích đó ta xét trƣờng hợp đƣờng cong Z = f(U) đi qua 3 điểm (Z1, U1), (Z2, U2) 

và (Z3, U3) . 
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Phƣơng trình (2-8) đƣợc viết gọn nhƣ sau: 

  Z = Z1 + A1(U - U1) + B1(U - U1) U - U2)   (2-13) 

Để tìm các hệ số A1, B1 ta thiết lập bảng 2-2. 

Sử dụng bảng 2-2 ta tìm đƣợc các hệ số: 

 A1 = 
1

1

U

Z




 và B1 = 

121

2112

12

12

U'UZ

UZUZ

UU

AA









  (2-14) 

Biến đổi biểu thức (2 -13): 

 Z = Z1 + A1(U - U1) + B1[U
2
 - U(U + U2) + U1U2]  (2-15) 

Để tìm giá trị điện áp hợp lí ta lấy đạo hàm chi phí tính toán hàng năm Z theo 

điện áp và cho bằng 0 ta có: 

  
dU

dZ
= A1 + 2B1U - B1(U1 + U2) = 0 

Giải phƣơng trình này ta đƣợc: 

  2B1Uhl = B1(U1 + U2) - A1 

Do đó: Uhl = 
1

121

B2

A

2

UU



 

Thay các giá trị A1, B1 ở bảng 2-2 ta sẽ nhận đƣợc: 

  Uhl = 
2121

121

1

121

UZZU

U'UU
.

U2

Z

2

UU











 

Tiếp tục biến đổi ta có: 

  Uhl = 
























1
U

U
.

Z

Z
2

U'

2

UU

2

1

1

2

121  

 Đặt  1
U

U
.

Z

Z

2

1

1

2 
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 Ta đƣợc:  Uhl = 







2

U'

2

UU 121      (2-16) 

Để kiểm tra và làm chính xác các phép tính ta tiến hành chọn điện áp hợp lí 

theo 4 điểm (4 điện áp U1, U2, U3 và U4). Trong trƣờng hợp này phƣơng trình khởi 

đầu tƣơng ứng với biểu thức (2-8) đƣợc mô tả theo chi phí tính toán hàng năm với 

các điện áp cho trƣớc (Z1, U1), (Z2, U2), (Z3, U3) và  (Z4, U4) dƣới dạng: 

 Z = Z1 + A1(U - U1) + B1(U - U1)( U - U2) + C1(U - U1)(U - U2)(U - U3) 

 Giải phƣơng trình này tƣơng tự nhƣ trên và lập các bảng hệ số A1, B1, C1 ta 

nhận đƣợc phƣơng trình để xác định giá trị điện áp hợp lý dƣới dạng tổng quát nhƣ 

sau: 

   U
2
 + U +  = 0     (2-17) 

Để xác định sơ bộ giá trị các điện áp U1, U2, U3 hoặc U1, U2, U3 và U4có thể 

sử dụng các bảng số hoặc các đồ thị. 

2.3 Xác định điện áp hợp lý theo phƣơng pháp gần đúng. 

Kinh nghiệm thiết kế cho phép dự kiến trƣớc giá trị của điện áp hợp lý. Song 

thƣờng xảy ra sai lầm trong dự đoán. Nhƣng do việc tính toán chi phí đối với bài 

toàn bộ dải điện áp rất phức tạp, đòi hỏi khối lƣợng công việc lớn nên để giảm nhẹ 

cƣờng độ lao động trong việc xác định điện áp hợp lý, ngƣới ta đã tiến hành tính 

toán nhiều trƣờng hợp khi phụ tải tiêu thụ biến thiên trong khoảng từ 1000 đến 

100000 KVA, khoảng cách từ nguồn cung cấp đến phụ tải từ 1 đến 100 Km . Sơ đồ 

dùng cho các hệ thống cung cấp : có biến áp và không có biến áp. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-3 Sơ đồ cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ theo hai lộ ( để đơn giản, 

các cầu dao cách ly biểu diễn bằng vạch chéo )  
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Đƣờng dây cung cấp : đƣờng dây trên không và đƣờng cáp. từ các tính toán 

đối  với thời gian thu hồi vốn đầu tƣ từ 6   12 năm đã lập đƣợc các toán đồ cho 

phép xác định nhanh chóng giá trị điện áp hợp lý gần đúng ( Hình 2-4 )  

Vùng dự kiến điện áp hợp lý 

S, 10
3
 

KVA 

Chiều dài đƣờng dây l, km 

1 2 3 4 5 10 20 30 40 60 80 100 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

10000 

20000 

30000 

40000 

60000 

80000 

100000 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

20 

20 

35 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

20 

20 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

20 

20 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

20 

20 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

35 

35 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

35 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

35 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

20 

35 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

35 

35 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

20 

20 

35 

35 

35 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

 

 

 

1  2  3  4  5  8  0  km  7  9  

S 
tr  = 10 MVA   

1  2  3  4
  

5  

1
0
0  

8
0
  
2
0
  

3
0
  

4
0
  

6
0
  

10  

20  

35 

110  

6  10  20  30  40  50  60  70  80  90  

S 
tr  
= 10 

MVA 

80  

100  
60  

40  

30  

20  

1  2  3  4  5  

10 

20  

35  

110  

1  2
  

0  3
  

4
  

5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  60  70  80  90  km  

110  
110/6  
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S 
tr  
=  10   MV

A 

5  

100  

80  

10  
20  

30  

40  

60  

30  40  50  60  70  80  90  km  

6/6  

110/6  

20/6  

35/6  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  0  

S 
tr  
=  5   MV

A 

10  

100  

80  

60  

40  

30  

20  

35/6  

20/6  

110/6  

6/6  

km  0  90  80  70  60  50  40  30  20  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

5 
S 
tr  
= 10   MV

A 

80  

100  

20  

30  

40  

60  

35/10  

20/10  

110/10  

10/10  

km  0  90  80  70  60  50  40  30  20  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

S 
tr  
=  5  MV

A 

100  
80  

20  

30  

40  

10  

60  

35/20  

110/20 

20/20  

km  0  90  80  70  60  50  40  30  20  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

S 
t
r  

= 5 MVA 

10  

80  

100  60  

40  

30  

20  

35/35  

110/35  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  60  70  80  90  0  km  

Hình 2 - 4. Toán đồ xác định điện áp hợp lý 
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Khi đã biết gần đúng giá trị điện áp tiêu chuẩn, có thể lấy hai điện áp tiêu chuẩn 

gần nhất để tính toán (một điện áp cao hơn, một điện áp thấp hơn). Nhƣ vậy ta sẽ có 

đƣợc ba điểm mà theo đó có thể xác định điện áp hợp lý phi tiêu chuẩn và nhờ đó có 

thể rút ngắn tính toán. 

Ngoài ra có thể dùng bảng số thay cho toán đồ hình 2-4 (trình bày ở chƣơng 3) 

để xác định điện áp hợp lý phi tiêu chuẩn và nhờ đó có thể rút ngắn tính toán. 

2.4 Xác định điện áp hợp lý bằng phƣơng pháp qui hoạch thực nghiệm 

Phƣơng pháp tối ƣu hóa hệ thống cung cấp điện nói chung và lƣới điện miền núi  

nói riêng bằng cách áp dụng lý thuyết qui hoạch thực nghiệm, loại lý thuyết đƣợc sử 

dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật là lập các mô hình toán học liên hệ 

giá trị các thông số tối ƣu với một số yếu tố ảnh hƣởng tới các thông số đó. Trong 

trƣờng hợp này, thông số tối ƣu đƣợc chọn là điện áp hợp lý đối với hệ thống cung cấp 

điện tại nơi ta xét. 

Những yếu tố quan trọng hơn cả ảnh hƣởng đến điện áp hợp lý là : 

    St  – Tổng công suất của xí nghiệp, KVA 

    Ltb – Chiều dài trung bình của lƣới phân phối, Km 

    - Giá tiền 1 kw tổn hao điện năng trong một năm, đ/kw.năm 

    - Tỷ số giữa phụ tải điện áp cao và phụ tải toàn hệ thống, % 

    - Tỷ số giữa số giờ làm việc của các phụ tải trong năm Tn và số giờ sử dụng phụ tải 

cực đại Tmax 

Dƣới đây là mô hình toán học để xác định điện áp hợp lý đối với khu vực miền 

núi đối với các phụ tải có công suất trung bình và một số phụ tải có công suất lớn. 

Ứng với các yếu tố đã chọn đƣợc vùng biến thiên cho từng yếu tố (Bảng 2- 4. 1) 

cho phép xét đa số các phụ tải (trừ những phụ tải tiêu thụ công suất rất nhỏ và quá lớn 

). 
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Vùng biến thiên                                            Bảng 2-4.1 

Yếu tố Mức cơ sở 

Xi,CS 

Bƣớc biến 

thiên, XJ 

Mức trên 

Ximax 

Mức dƣới 

Ximin 

X1- SZ, kvA 

X2 - Ltb,km 

X3 -  ,đ/kw.năm 

X4-  ,% 

X5 - , đơn vị tƣơng đối 

1000 

6 

112.10
4 

6 

1,3 

800 

4 

48.10
4 

4 

0,1 

2000 

1 

64.10
4 

10 

1,4 

5000 

2 

160.10
4 

2 

1,2 

Các yếu tố ảnh hƣởng trong các mô hình toán học đƣợc sử dụng ở dạng mã. 

Việc chuyển đổi sang mã đƣợc tiến hành theo công thức: 

                                              
i

csi,i

i
ΔX

XX
x


                                                             (2-18) 

Trong đó : 

xi : Giá trị mã của yếu tố ảnh hƣởng. 

Xi : Giá trị thực tế của yếu tố đó. 

Xi,cs : Mức cơ sở của yếu tố 

Xi : Bƣớc biến thiên của yếu tố đã cho. 

Ngoài các yếu tố nêu trên, sơ đồ phân phối điện năng trên hệ thống cung cấp 

điện nói chung và lƣới điện trung áp nói riêng cũng có ảnh hƣởng quyết định đến việc 

chọn điện áp hợp lý. 

Dƣới đây là mô hình toán học đối với các sơ đồ cung cấp điện thông dụng có 

tính đến tất cả các yếu tố kể trên : 

- Đối với sơ đồ hình tia một cấp : 

Uhl = 7,59 + 0,74x1 +1,21x2 + 0,27x3 - 1,18x4 + 0,61x1x2 + 0,22x2x3 + 0,20x2x4       

                                                                                       (2 -19 ) 
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- Đối với sơ đồ mạch chính có hai mạch dẫn sâu : 

Uhl = 8,07 + 0,92x1 +1,45x2 + 0,37x3 - 1,33x4 -  0,14x5 + 0,67x1x2 + 0,20x1x3 + 

0,24x2x3 + 0,29x2x4                                                                                 (2 -20 ) 

Khi chọn Uhl, , kv, theo mô hình toán học ( 2-19 ), ( 2-20 ), thông thƣờng điện áp 

hợp lý theo tính toán là phi tiêu chuẩn. 

Để xác định điện áp hợp lý tiêu chuẩn, cần xác định chi phí qui đổi đối với các 

giá trị cận dƣới và cận trên của  điện áp hợp lý tiêu chuẩn   Uhl,. 

Chi phí qui đổi đối với các điện áp tiêu chuẩn cũng đƣợc xác định nhờ các mô 

hình toán học có đƣợc khi áp dụng lý thuyết qui hoạch thực nghiệm đối với các sơ đồ 

hình tia và mạch chính có kể đến tất cả các yếu tố ảnh hƣởng đã nêu ở trên. Mô hình 

toán học nêu ra cho các điện áp hợp lý đƣợc sử dụng phổ biến trong các hệ thống cung 

cấp điện là 6, 10 ,20 kv. 

Chi phí tính bằng 16.10
6
 đƣợc xác định : 

- Đối với sơ đồ hình tia một cấp : 

Z6 = 87,33 + 42,43 x1 + 10,93 x2 + 12,37 x3 – 2,13 x4 + 5,99 x1x2 +7,71 x1x3                                  

                                                                                                             ( 2-21 ) 

Z10 = 87,15 + 41,20 x1 +8,27 x2 +11,95 x4+3,88 x1x2 +7,43 x1x3    

 ( 2-23 ) 

 Z22 = 107,94 + 45,13 x1 +14,27 x2 +10,61 x3 +3,14 x4 +4,55 x1x2 +6,44 x1x3                                           

                                                                                                             ( 2-24 ) 

    -   Đối với sơ đồ mạch chính có hai mạch dẫn sâu : 

Z6 = 89,67 + 46,31 x1 + 10,22 x2 +13,31 x3 – 2,96x5 +6,04 x1x2 + 8,25 x1x3     

                                      ( 2-25 ) 

Z10 = 88,55 + 44,48 x1 + 7,05 x2 + 12,46 x3 – 2,61 x5  +3,69 x1x2 +7,57 x1x3         

                                                                                                          ( 2-26 ) 

Z22 = 106,21 + 47,90 x1 + 9,79 x2– 11,23 x3 – 2,41 x5  +3,21 x1x2 + 6,60 x1x3        

                                                                                     ( 2-27 ) 
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Phân tích tỷ lệ giữa chi phí ở điện áp tiêu chuẩn sẽ tạo cơ sở để chọn điện áp hợp lý 

tiêu chuẩn. 

 

 

CHƢƠNG 3  XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤP ĐIỆN ÁP CHO 

LƢỚI CUNG CẤP ĐIỆN ÁP MIỀN NÚI 

Để xây dựng phƣơng pháp xác định cấp điện áp cho lƣới cung cấp điện áp miền núi 

áp dụng cho huyện Võ Nhai ta xét ví dụ nhỏ sau:  

Xác định điện áp hợp lí cho lƣới điện cung cấp có số liệu và sơ đồ sau đây. Trên 

hình vẽ là sơ đồ tổng mặt bằng có tỷ lệ 1: 1000000 

Trạm  mỏ đá Phƣơng Đông thuộc xã Trúc Mai có Sđm = 250 KVA 

Trạm nƣớc khoáng La Hiên thuộc xã Cây Bòng có Sđm = 350 KVA 

Trạm Làng Lai thuộc xã Làng Lai có Sđm = 560 KVA 

Trạm La Hiên 4 thuộc xã Suối Đát có Sđm = 100 KVA 

Trạm La Hiên 5 thuộc xã Khôn Vạc có Sđm = 250 KVA 

Có sơ đồ mặt bằng nhƣ hình vẽ : 
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Trƣớc tiên ta tìm tâm phụ tải theo phƣơng pháp : 

Giả thiết các phụ tải điện có công suất là Pi , toạ độ tâm phụ tải có thể xác định theo 

công thức sau: 








n

i

i

n

i

ii

P

xP

x

1

1

0     ;     








n

i

i

n

i

ii

P

yP

y

1

1

0  

Lấy trục toạ độ tuỳ ý,  x, y cho bằng km và mặt bằng có tỷ lệ xích 1: 10.000 

 Áp dụng công thức ta có : 

1.7
1208

8568

20080448280200
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2,5
1208

4.6306

20080448280200

5,2.2002,7.803,8.4486,3.2804,5.200
5

1

5

1

0 













i

i

i

ii

P

yP

y km 

Khoảng cách từ nguồn đến tâm phụ tải L= 48,09,3 22   km. Từ đây ta có thể xác 

định điện áp hợp lý theo các biểu thức sau: 

I. Ở Mỹ :  

U = 4,34 Pl 16 =4,34 310.1208.164  =21 KV 

II. Ở Nga :  

U = 16 4 Pl = 16 4 3 4.10.1208 23,7 KV 

 

 

III. Ở Thụy Điển. 

U = 17 P
l


16
 =17 310.1208

16

4  =20,5 KV 

IV. Theo phƣơng pháp giải tích 

Công suất tính toán của hộ phụ tải 1510 kVA, khoảng cách từ trạm nguồn đến 

hộ phụ tải 4 km. Hộ phụ tải loại 3 nên dùng 1đƣờng dây trên không. Ở đầu đƣờng dây 

trang bị một máy cắt. Giá thành điện năng 500 đ/kWh.    

Xét trƣờng hợp phụ tải có thể nhận điện từ hệ thống có cấp điện áp 6, 10, 22, 35, 

110 kV.   

Để xác định điện áp hợp lý cho lƣới cung cấp điện chúng ta thực hiện theo các 

bƣớc tính toán sau đây: 

1. Xác định chi phí tính toán hàng năm của công trình.  
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Ở phần này chúng ta phải xác định chi phí tính toán hàng năm của công trình 

theo các cấp điện áp tiêu chuẩn có thể có. 

Để giảm bớt khối lƣợng tính toán, chúng ta xác định chi phí tính toán hàng năm 

cho công trình dùng cấp điện áp 10 kV, chi phí tính toán hàng năm của các cấp điện áp 

khác tính tƣơng tự. 

- Xác định chi phí vận hành hàng năm Cvh: 

  Cvh = ctt + Ckh + Ccn 

Đối với đƣờng dây 10 kV thời hạn sử dụng không ít hơn 30 năm. Đƣờng dây 

trên không dùng cột bê tông cốt thép bảo đảm thời hạn vận hành đã định tức là không 

tính đến chi phí khấu hao. 

 Ccn chi phí cho công nhân bao gồm chi phí cho việc sửa chữa thƣờng kỳ, tiền 

lƣơng, các chi phí sản xuất chung trừ các chi phí không ảnh hƣởng đến việc chọn giá 

trị của điện áp trong những phƣơng án khác nhau. 

 Chi phí hàng năm vào việc sửa chữa cơ bản của đƣờng dây trên không dd% = 

6, cho trạm TB% = 10. 

 Ctt chi phí tổn thất điện năng trên đƣờng dây. 

Chi phí tính toán hàng năm đƣợc xác định theo biểu thức: 

  Z = Cvh + 0,15 K 

Xác định các chi phi ở cấp điện áp 10 kV. 

a. Chi phí đầu tư: 

  K = Kđd 10  + KTB 10 

Trong đó:     Kđd 10  Chi phí đầu tƣ cho đƣờng dây trên không 10 kV. 

  KTB 10 Chi phí đầu tƣ cho các thiết bị điện với điện áp 10 kV. 
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Tất cả chi phí đầu tƣ đƣợc xác định theo các chỉ số kinh tế kỹ thuật mở rộng. 

Xác định chi phí đầu tƣ đƣờng dây Kđd 10 : để xác định chi phí đầu tƣ cho đƣờng 

dây 10 kV một mạch, cần phải biết tiết diện dây dẫn của nó. Tiết diện dây dẫn đƣợc 

chọn theo điều kiện bình thƣờng đảm bảo cung cấp đủ công suất cho hộ phụ tải, đƣờng 

dây  đƣợc phép làm việc quá tải với hệ số quá tải sự cố 1,2. 

 Nhƣ vậy tiết diện dây dẫn phải tải đƣợc công suất là: 

Sđd = 
2,1

1510

3,1


ptS
  = 1257,3 kVA 

Dòng điện tính toán: 

Itt = 
10.3

3,1257
 = 72 A 

Theo điều kiện phát nóng chọn dây AC- 70 có  I  = 210 A. 

Nếu chọn dây dẫn theo mật độ dòng kinh tế với Jkt = 1 A/mm
2
 

SKT = 
1.10.73,1

1510

..3.2


kt

pt

JU

S
  =  87 mm

2
 

Nhƣ vậy theo điều kiện kinh tế chọn tiết diện dây dẫn là 70 mm
2
 

Chi phí đầu tƣ cho đƣờng dây 10 kV với dây dẫn AC-70: 

Kđd10 =  4 x 120.10
6  

= 480.10
6
     (đồng) 

Trong đó giá thành 1km đƣờng dây 10kV tiết diện 70mm
2
 là: 120.10

6
 đồng. 

Xác định chi phí đầu tƣ cho thiết bị KTB10 : 

Máy cắt phải thoả mãn điều kiện IđmMC   72 A ,  UđmMC   10 kV 

Chọn máy cắt hợp bộ 10 kV - SF6 . 

Giá thành 1 máy cắt:  240.10
6
 đồng 
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Toàn bộ công trình có 1 máy cắt nên chi phí  đầu tƣ cho thiết bị: 

KTB10 = 1 x240.10
6
 = 240. 10

6
 đồng 

Tổng chi phí đầu tƣ cho công trình cung cấp điện: 

K10 = Kđd10 + KTB10 = 720. 10
6
 đồng 

b. Chi phí vận hành: 

-  Chi phí tổn thất điện năng Ctt: 

Đƣờng dây AC-70 tải đầy đủ đƣợc công suất: Sđmđd  =   U.3.I  

Sđmđd = 210.1,73.10 = 3633   kVA 

Tổn thất công suất trên 1km đƣờng dây khi tải định mức: 

Pđmđd = kmkwr
U

Sdmdd /71,6010.46,0.
10

3633
10.. 3

2

2
3

02

2

   

Trong đó: r0 là điện trở của 1 đơn vị chiều dà đƣờng dây ( /km) 

Hệ số mang tải của đƣờng dây: 

kpt = 42,0
3633

1510


dmdd

pt

S

S
 

Vậy tổn thất công suất trên đƣờng dây: 

 Pđd  =  l x Pđmdd x k
2
pt  

   =  4 x 60,71 x (0,42)
2
  = 42,84 kW 

Nếu lấy thời gian sử dụng công suất cực đại  = 5000h thì tổn thất điện năng 

trên đƣờng dây sẽ là: 

  A10  = Pđd . = 42,84 x1510 = 64688,4   (kWh/năm) 

Chi phí về tổn thất điện năng: 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

52 

  Ctt10 = A10 . C0 = 64688,4 x 500 = 32344200 đ/năm 

- Chi phí trả lƣơng cho công nhân vận hành và bảo quản Ccn: 

Chi phí dối với đƣờng dây: 

  Ccnđd  = Kđd10 x đd% = 480.10
6
 x 0,06 = 28800000 

Chi phí đối với thiết bị: 

  CcnTB  = KTB10 x TB% = 240. 10
6
. 0,1 = 24.10

6 

Tổng chi phí cho công nhân của công trình: 

  Ccn = Ccndd + CcnTB = 52,8 . 10
6
 đồng/năm 

Chi phí vận hành hàng năm: 

  Cvh = Ctt + Ccn =  85,1442. 10
6
 đồng/năm 

Chi phí tính toán hàng năm: 

  Z10 = Cvh + 0,15.K = 193,1442. 10
6
 đồng/năm 

Tính toán tƣơng tự cho các cấp điện áp khác nhau kết quả ghi ở bảng 3-3. 

2- Xác định điện áp hợp lí phi tiêu chuẩn. 

Để minh hoạ phần lý thuyết ở trên xác định điện áp hợp lí phi tiêu chuẩn theo 

năm và bốn điểm (điện áp tiêu chuẩn).  

Từ các số liệu tính toán đƣợc ở bảng 2-3 ta có chi phí tính toán hàng năm ở các cấp 

điện áp khác nhau là: 

 Z6 = 1178,84.10
6
  Z10 = 193,1442.10

6
  Z22 = 432,51.10

6 

 Z35 = 496,65.10
6
  Z110 = 796,13.10

6 

a. Xác định giá trị điện áp hợp lí theo 5 điểm: 
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  Giá trị điện áp hợp lí phi tiêu chuẩn theo 5 điểm đƣợc xác định theo biểu thức 

2-11: 

 4D1U
3
 + 3U

2
[ C1- D1(U1 + U2 + U3 + U4)] + 2U[B1 - C1(U1 + U2 + U3) +

 D1(U1U2 + U1U3+ U2U3 +U1U4 + U2U4+ U3U4)] + [ A1 - B1(U1 + U2) + 

 C1(U1U2 + U1U3+ U2U3) - D1(U1U2U3 + U1U2U4 + U1U3U4 + U2U3U4) = 0  

Kết quả xác định các hệ số A1, B1, C1 và D1 đƣợc ghi ở bảng 3-4: 

Kí hiệu: 

  = 4D1 

  = 3[C1 - D1(U1 + U2 + U3 + U4)] 

  = 2[B1 - C1(U1 + U2 + U3 ) + D1(U1U2 + U1 U3 + U2U3 + U1U4 +   

        U2U4 + U3U4)] 

  

 = [A1 - B1(U1 + U2) + C1(U1U2 + U1 U3 + U2U3 ) - D1( U1U2U3 +  

  + U1U2U4 + U1U3U4+ U2U3U4)] 

 

Phƣơng trình trên có dạng: 

 U
3
  + U

2
 + U +  = 0  

Xác định các hệ số  ,   ,  và       

 = 0,000077  = - 0,010527  = 0,3675  = 3,6042 

Thay các hệ số vào phƣơng trình ta có: 

 0,000077 U
3 

 - 0,010527U
2
 + 0,3675U + 3,6042=  0 

Giải phƣơng trình này ta đƣợc: Uhl1 = 88,82   ; Uhl2   = 17,25   ; Uhl3 = 30,53 
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 Từ các kết qủa này chọn điện áp hợp lí ứng với chi phí tính toán hàng năm nhỏ 

nhất (tức là Uhl = 22 kV). 

b. Xác định điện áp hợp lí theo 4 điểm ban đầu. 

 Xác định điện áp hợp lí theo 4 điểm ban đầu đƣợc thực hiện theo công thức:  

       3C1U
2
 + 2U[B1 - C1(U1U2U3)] +  (U1 + U2) + [A1 - B1(U1 +  U2)] + 

       C1(U1U2 + U1 U3 + U2U3 ) = 0 

Đặt  ' = 3C1 

 ' = 2[B1 - C1(U1 + U2 + U3)] 

 ' = [A1 - B1(U1 + U2) + C1(U1U2 + U1 U3 + U2U3 )] 

Viết gọn phƣơng trình trên: 

 ' U
2
  + ' U + '  = 0  

Xác đinh các hệ số ' ,  ' , '      

' = - 0,0063 ' =  0,30028 ' = - 3,30065 

Thay các hệ số vào phƣơng trình ta có: 

    - 0,0063U
2
 +  0,30028U - 3,30065   =  0 

Giải phƣơng trình này ta đƣợc: Uhl1 = 17,31     , Uhl2   = 30,46   

Đối chiếu với các chi phí tính toán ở trên ta sẽ chọn đƣợc Uhl = 22 KV.   

c. Xác đinh điện áp hợp lý theo 3 điểm: 

Để xác đinh điện áp hợp lý theo 3 điểm ta sử dụng công thức 2-16 ở trên: 

 Uhl = 
























1
U

U
.

Z

Z
2

U'

2

UU

2

1

1

2

121  
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Thay các đại lƣợng đã tìm đƣợc ở trên ta có: 

 Uhl = 17,31 KV. Vậy chọn Uhl = 22 KV 

 So sánh các kết quả tìm đƣợc trong các trƣờng hợp 5 điểm, 4 điểm và 3 điểm ta 

thấy kết quả giống nhau. 

Từ đây ta nhận thấy việc xác định điện áp hợp lí tiến hành theo 3 điểm là đủ. 

V. Xác định điện áp hợp lý bằng phƣơng pháp qui hoạch thực nghiệm. 

 Xác định điện áp hợp lý cho lƣới điện cung cấp có số liệu và sơ đồ sau đây . Từ 

tính toán phụ tải điện và nhiệm vụ thiết kế ta có những số liệu ban đầu sau: Tổng phụ 

tải tính toán của các trạm là Stt ,tr= 1510 kVA , tổng dòng phụ tải tính toán của các 

động cơ 6 kV, Stt ,đ = 400 kVA ; giá thành tổn hao điện năng C0 = 500 đ/kWh ; thời 

gian làm việc của phụ tải trong năm Tn = 6400 h ; thời gian sử dụng phụ tải cực đại 

Tmax = 4850 h ; hệ số không đồng thời phụ tải cực đại trên thanh cái trạm hạ áp chính 

kđt= 0,95 

Để xác định điện áp hợp lý ta phải làm các bƣớc nhƣ sau: 

Biến đổi các giá trị thực của các thông số sang dạng mã bằng công thức (2-18) và bảng 

2-4.1. 

X1 – tổng phụ tải trên thanh cái của trạm hạ áp chính 

St = Kđt (Stt ,tr + Stt ,đ ) = 0,95(1510 + 400) = 1814,5 kVA 

0,6375
800

10001510

ΔΧ

XX
x

i

ics1

1 





  

X2 – chiều dài trung bình của đƣờng cáp. 

n

l

l

n

1

i

tb


   (2-28) 

Trong đó : 

n -  số đƣờng dây xuất phát từ trạm biến áp trung gian đến trạm địa phƣơng 

li – chiều dài của các đƣờng dây xác định theo tổng mặt bằng. 
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Sau khi xác định li theo tổng mặt bằng và thay giá trị của chúng vào (2-28) ta có  

kmltb 4
1

4
  

-0,5
4
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XX
x

2

2cs2

2 





  

X3 – giá thành 1 kW.năm tổn hao điện năng 
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X4  - Tỷ lệ phụ tải động cơ 6 kV  
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Thay các giá trị tìm đƣợc vào mô hình (2-19) , ta có. 

Uhl = 7,59 +0,74 . 0,6375 +1,21 . (-0,5) + 0,27  . 3,67 – 1,18 . 3,75 + 0,61 .0,6375 . (-

0,5) + 0,22 . (-0,5) . 3,67 + 0,2 . (- 0,5) . 3,67 = 12,3 KV 

Để xác định điện áp hợp lý tiêu chuẩn , ta áp dụng các mô hình toán học (2-21) , (2-22) 

, nghĩa là tính chi phí hàng năm cho các giá trị cận trên và cận dƣới của điện áp tiêu 

chuẩn: 

Z10 = 87,15 + 41,20. 0,6375 +8,27. (-0,5)+11,95. 3,75+3,88 . 0,6375.(-0,5) + 7,43. 

0,6375.3.67= 170,239 

Z22 = 107,94 + 45,13.0,6375 + 14,27 .(-0,5) + 10,61. 3,67 + 3,14. 3,75 + 4,55 .0,675.(-

0,5) +6,44. 0,6375.3,67 = 103,9                               

Đối với hệ thống cung cấp điện áp đã cho, điện áp tiêu chuẩn hợp lý là 22 kV     

C.Kết luận chƣơng:  

- Để giảm chi phí, bảo đảm cung cấp điện ổn định với chi phí thấp nhất đối với 

lƣới cung cấp miền núi thì điện áp là một tham số quan trọng, nó đặc trƣng tính kinh tế 
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kỹ thuật của lƣới điện. Bởi vì giá trị điện áp có liên quan đến chi phí đầu tƣ, chi phí vận 

hành hàng năm, chi phí tổn thất điện năng và chất lƣợng điện năng. Để đảm bảo chất 

lƣợng điện năng cần phải nghiên cứu chi tiết rất nhiều vấn đề.. Với cấu trúc phức tạp 

của lƣới điện phân phối và những diễn biến đa dạng của nhiều cấp điện áp điện áp cần 

phải có sự nghiên cứu kỹ lƣỡng trƣớc khi tiến hành những hiệu chỉnh cần thiết để nâng 

cao chỉ tiêu chất lƣợng, tiết kiệm kinh phí đầu tƣ. Đáp ứng những đòi hỏi xuất phát từ 

thực tế vận hành lƣới điện phân phối, luận văn này sẽ lựa chọn phƣơng pháp chọn điện 

áp hợp lý cho lƣới điện miền núi , xây dựng chƣơng trình tính toán trên máy tính, áp 

dụng nghiên cứu chọn điện áp ở lƣới phân phối có nhiều cấp điện áp . 

- Đối với nƣớc ta, do lịch sử quá trình phát triển, mạng phân phối đang có nhiều 

cấp điện áp. Các cấp điện áp đó đã phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế trƣớc 

đây. Đến nay đất nƣớc ta đã bƣớc vào giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá, việc 

sử dụng nhiều cấp điện áp phân phối không còn hợp lí nữa mà cần có một cấp điện áp 

hợp lí để thay thế. 

Xác định giá trị điện áp hợp lí cho lƣới điện là một bài toán tối ƣu đa mục tiêu.  

Có nhiều phƣơng pháp để giải bài toán này nhƣng thuận lợi hơn cả là áp dụng phƣơng 

pháp dựa trên cơ sở các đa thức nội suy của Niutơn. Theo phƣơng pháp này để tìm điện 

áp hợp lí cần dự kiến trƣớc điện áp phi tiêu chuẩn ứng với chi phí nhỏ nhất sau đó chọn 

điện áp hợp lí tiêu chuẩn cho trƣờng hợp cụ thể. Qua so sánh kết quả tính toán xác định 

điện áp hợp lí cho 5 điểm, 4 điểm, 3 điểm rút ra rằng việc xác định điện áp hợp lí chỉ 

cần thực hiện theo 3 điểm là đủ. 

 Vì vậy trong luận văn sẽ dùng phƣơng pháp dựa trên cơ sở các đa thức nội suy 

của Niutơn để chọn cấp điện áp hợp lý cho huyện Võ Nhai –tỉnh Thái Nguyên . 
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   CHƢƠNG 4 TÍNH TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI – 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

4.1 Hiện trạng cung ứng điện. 

 Huyện Võ Nhai là một huyện miền núi trung du ở đông bắc tỉnh Thái Nguyên, 

diện tích tự nhiên 855,1 km
2
 gồm có 16 xã và thị trấn. Võ Nhai tiếp giáp với tỉnh Bắc 

Cạn ở phía bắc, phía Tây giáp Vĩnh Phúc và Tuyên Quang, phía đông giáp các tỉnh 

Lạng Sơn và Bắc Giang và phía nam giáp với thủ đô Hà Nội. Võ Nhai có địa hình phức 

tạp bao gồm các khu vực trung du và miền núi. 

Võ Nhai là một huyện thuộc khu vực miền núi, tỷ trọng điện sản xuất công nghiệp 

chiếm khoảng 40% so với tổng điện năng tiêu thụ. Lƣới điện phân phối hiện nay ở Võ 
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Nhai là lƣới điện có cấp điện áp dƣới 35 KV có trung tính cách điện với đất. Lƣới điện 

phân phối vận hành theo chế độ mạng điện hở ( hình tia hoặc phân nhánh). Do các điều 

kiện về địa lý, kinh tế,mức độ yêu cầu cung cấp điện của phụ tải … nên lƣới phân phối 

ở các khu vực rất khác nhau về mật độ phụ tải, chiều dài đƣờng dây, công suất truyền 

dẫn cũng nhƣ tổn thất điện áp, điện năng và độ tin cậy cung cấp điện. 

Lƣới điện phân phối ở khu vực Võ Nhai có thể đại diện cho lƣới khu vực miền 

núi nói chung vì nó gồm nhiều khu vực có tính chất phụ tải đa dạng : phụ tải công 

nghiệp tập trung, phụ tải sinh hoạt và sản xuất nhỏ ở thị trấn, phụ tải nông thôn, phụ tải 

sinh hoạt miền núi.    

 Tính đến tháng 3/2008, các xã và thị trấn đã phủ kín lƣới điện . 

               + Tổng số hộ trong vùng là 16.500 hộ  

               + Tổng số hộ có điện là 14.285 chiếm 86,57% 

               + Tổng số hộ chƣa có điện là 2215 chiếm 13,43% 

Tổng số trạm biến áp của 16 xã và thị trấn Đình Cả là 57, tổng dung lƣợng là 5.676 

KVA với tổng chiều dài đƣờng dây trung thế là 180 km  và đƣờng dây hạ thế là 93 km. 

Điện năng tiêu thụ theo 5 thành phần phụ tải năm 2007 

 

 

STT Thành phần sử dụng điện Điện năng (kwh) 

1 Nông lâm ngƣ nghiệp 3.237 

2 Công nghiệp xây dựng 1.013.977 

3 Thƣơng nghiệp dịch vụ 79.550 

4 Quản lý tiêu dùng 9.766.734 

5 Hoạt động khác 397.246 

 Tổng  11260744 

Với mức độ sử dụng năng lƣợng điện nhƣ trên ta thấy năng lƣợng điện sử dụng cho 

cho hệ thống bơm nông nghiệp còn hạn chế, cần đẩy mạch công nghiệp ở địa phƣơng. 
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Một số hộ chƣa đƣợc dùng điện thƣờng là các hộ ở vùng sâu, vùng xa, đƣờng điện khó 

vƣơn tới. 

 

    BẢNG TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG HUYỆN VÕ NHAI  CÁC THÁNG NĂM 2007 

Tháng Điện năng tiêu thụ ( kWh) 

1.  11,117,566 

2.  11,183,805 

3.  11,218,360 

4.  11,192,119 

5.  11,261,099 

6.  11,178,706 

7.  11,266,304 

8.  11,155,345 

9.  10,244,221 

10.  11,150302 

11.  11,228657 

12.  11,199,580 

 

ĐỒ THỊ TIÊU THỤ CÔNG SUẤT TRUNG BÌNH NĂM 2007 HUYỆN VÕ NHAI 
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ĐỒ THỊ PHỤ TẢI TRUNG BÌNH CÁC ĐƢỜNG DÂY 35KV CỦA 

TRẠM CAO NGẠN 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

t(h)

U
, 

P
, 

I

Uotb đầu nguồn

(35kV)

Ptb 35 kV (KW)

I371 (A)

I373 (A)

 

 Hiện tại chi nhánh đang thực hiện một số dự án đầu tƣ về điện nhƣ dự án qui 

hoạch lƣới điện 2010 - 2020 , dự án chống xuống cấp với vốn đầu tƣ về nghành điện. 

Các hệ thống điện cũ đã đƣợc đầu tƣ nâng cấp. 
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 Nhìn chung một số xã ở vùng sâu, vùng xa công suất trạm có thể cho phép nhƣng 

đƣờng hạ thế thƣờng dài do đó chất lƣợng điện áp thƣờng kém, tổn thất điện năng lớn. 

Vì vậy chọn cấp điện áp hợp lý cho khu vực miền núi là vô cùng quan trọng. 

Hiện trạng cung ứng điện cụ của các xã nhƣ sau: 

 Thị trấn Đình Cả 

- Năm xây dựng : 1993 

-  Chiều dài đƣờng dây trung thế : 11,5 km 

- Trạm biến áp : 2 trạm = 300 KVA 

 Xã Lâu Thƣợng 

- Năm xây dựng : 2001 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 12 km 

-Trạm biến áp : 4 trạm = 1580 KVA 

 Xã Phú Thƣợng 

- Năm xây dựng : 2002  

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 6 km 

-Trạm biến áp : 100 KVA 

 Xã La Hiên 

- Năm xây dựng : 2001 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 8 km 

-Trạm biến áp : 6 trạm = 1130KVA 

 Xã Tràng Xá 

- Năm xây dựng : 2002 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 9,5 km 

-Trạm biến áp : 100 KVA 

 

 Xã Liên Minh 

- Năm xây dựng : 2003 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

63 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 7 km 

-Trạm biến áp : 2 trạm =  200 KVA 

 Xã Dân Tiến 

- Năm xây dựng : 2002 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 6 km 

-Trạm biến áp : 375 KVA 

 Xã Bình Long 

- Năm xây dựng : 2002 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 27,5 km 

-Trạm biến áp : 350 KVA 

 Xã Phƣơng Giao 

- Năm xây dựng : 2002 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 6 km 

-Trạm biến áp : 5 trạm = 157,5 KVA  

 Xã Cúc Đƣờng 

- Năm xây dựng : 2001 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 12 km 

-Trạm biến áp : 2 trạm = 100KVA 

 Xã Thƣợng Nung 

- Năm xây dựng : 2001 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 11 km 

-Trạm biến áp : 100 KVA 

 Xã Sảng Mộc 

- Năm xây dựng : 2002 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 12 km 

-Trạm biến áp : 4 trạm = 126 KVA 

 Xã Nghinh Tƣờng 
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- Năm xây dựng : 2002 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 13 km 

-Trạm biến áp : 4 trạm = 126 KVA 

 Xã Thần Xa 

- Năm xây dựng : 2002 

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế :15 Km 

-Trạm biến áp : 3 trạm biến áp = 131,5 KVA 

 Xã Vũ Trấn 

- Năm xây dựng :2003  

 -Chiều dài đƣờng dây trung thế : 14 Km 

-Trạm biến áp : 100 KVA 

4.2 Nhận xét và đánh giá 

* Khả năng truyền tải 

      Hiện tại lƣới điện cung cấp cho huyện Võ Nhai là lộ 373 tổng chiều dài đƣờng 

dây trung áp là 180 km loại dây AC- 70, AC- 95 trên đƣờng dây có 57 trạm biến áp với 

tổng công suất đặt là 5.676 KVA 

*Chất lượng điện năng 

- Đối với đƣờng dây trung thế tuy nhiều trạm nhƣng công suất truyền tải không lớn, 

phần lớn tiết diện dây dẫn AC- 70, AC- 95 nên đảm bảo chất lƣợng điện áp. 

- Đối với đƣờng dây hạ thế, do bán kính cung cấp lớn, nhiều nhánh tiết diện dây 

dẫn nhỏ nên gây tổn thất điện áp và tổn thất điện năng lớn. 

* Mặt bằng bố trí các trạm 

Nhìn chung các trạm phân bố hợp lý song do công suất các trạm còn lớn nên bán 

kính cung cấp điện lớn dẫn đến đƣờng dây hạ thế dài gây tổn thất lớn. Về lƣới điện, do 

quá trình phát triển các trạm biến áp trong khu vựckhông theo quy hoạch dẫn đến 

đƣờng dây cung cấp cho nó chƣa hợp lý, cần quy hoạch lại để giảm tổn thất điện áp và 

tổn thất điện năng. 
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 Một số máy biến áp công suất còn lớn, bán kính truyền tải lớn dẫn đến đƣờng dây 

hạ áp dài gây tổn thất điện áp và tổn thất công suất lớn. 

*Về mức độ liên tục cung cấp điện  

Các lộ ra của trạm biến áp trung gian đi theo sơ đồ mach nhánh, chƣa có mạch kép, 

mạch vòng nên mức độ liên tục cung cấp điện kém. 

Với lƣới phân phối thực tế, mối cấp điện áp cần phải qua rất nhiều bƣớc tính chọn 

nên khối lƣợng tính toán rất lớn, không thể tính bằng tay, nhƣng các phép tính chỉ lặp 

lại nên dễ dàng lập thành chƣơng trình tính toán trên máy tính.  

4.3 Tính toán chọn cấp điện áp hợp lý. 

4.3.1 Thuật toán và chương trình tính. 

 Chƣơng trình tính chọn cấp điện áp tối ƣu cho khu  vực miền núi đƣợc áp dụng 

cho một huyện , một tỉnh hoặc một khu vực, cấp điện cho biểu đồ phụ tải tƣơng đối 

giống nhau. Chƣơng trình gồm các phần sau: 

1. Nhập các thông số vào bảng số liệu chuẩn. 

- Nhập thông số điện trở tƣơng ứng với mã hiệu dây và cấp điện áp. 

- Nhập giá thành một km đƣờng dây tƣơng ứng với cấp điện áp và tiết diện dây 

dẫn. 

2. Nhập số liệu mô tả cấu trúc lưới. 

- Nhập số liệu nút nguồn: toạ độ và công suất của các trạm nối vào nút. 

- Nhập thông số nhánh : chiều dài dây dẫn, toạ độ và công suất của các trạm nối 

với nút nguồn. 

3. Tính chọn cấp điện áp hợp lý.  

- Xác định tâm phụ tải theo toạ độ của các nhánh, công suất của các trạm ở các 

xã. 

- Xác định khoảng cách từ tâm phụ tải tới nguồn dựa theo toạ độ của tâm phụ tải 

và toạ độ nguồn. 

- Xác định chi phí tính toán hàng năm của công trình. 

        +  Chi phí đầu tƣ 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

66 

   +  Chi phí vận hành 

- Xác định điện áp phi tiêu chuẩn. 

+ Xác định điện áp hợp lý theo 5 điểm. 

+ Xác định điện áp hợp lý theo 4 điểm 

        + Xác định điện áp hợp lý theo 3 điểm 

 

Sơ đồ chƣơng trình đƣợc mô tả nhƣ sau. 
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SƠ ĐỒ KHỐI CHƢƠNG TRÌNH TÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập số liệu 

chuẩn  

     Xác định tâm phụ tải  

0 

-Số liệu điện trở tương ứng 

với mã hiệu dây với các cấp 

điện áp. 

- Giá thành 1 km đường dây 
 
 

- Giá thành 1 km đường dây, 

Nhập số liệu mô tả cấu 

trúc lưới. 

- Công suất nhánh 

-Toạ độ nhánh  

- Toạ độ nguồn 
 

Xác định khoảng cách 

từ nguồn đến tâm phụ 

tải  

Xác định chi phí tính 
toán   

Xác định cấp điện áp 

hợp lý  

        In kết quả  

         Ra máy tính         Ra màn hình  
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     X0, y0,  Sdd, l 

           u=1 

           U 

               Ittu 

Gọi chương trình con 
giá thành 1 km dd 

   Sđd , Kdd, Ktb, K  

Gọi chương trình con 

chọn r0 

LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT TÍNH ĐIỆN ÁP HỢP LÝ 

n, xi, yi, xn, yn, Spt, , Jkt , 
FIdd, FItb 

Pđmdd, Pdd, A, Ctt 

 

               Zu 

 

          u=u+1 

 

u 5 

Gọi chương trình con 
tính 

A1, B1 ,, C1, D1, 
 
 

    For đ : 1   3 

Kiêm tra đ 

              

đ=1 

              

đ=2 

           

đ=
33 

              

Uđ1 

              

Uđ2 

              

Uđ3 

Gọi CTC 
Zmin 4 

đ 

               

              

Gọi CTC 

Zmin 3đ  
 

Gọi CTC 
Zmin 5 

đ 

               

Uhl 

Kết thúc 

              

Gọi CTC 
U, Z 

              

Gọi CTC 
U, Z 

              

Gọi CTC 
U, Z 

                K  
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MÃ NGUỒN CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP HỢP LÝ 

clc 

disp('1.XAC DINH TAM PHU TAI') 

n=input('so phu tai n= '); 

disp('MA TRAN PHU TAI') 

A=[0      29.4  41.24  18.35  35.7 10.15 24.15 27.125 29.69 34.38 42.8 20.125 8.359 

17.675 32.9 25.7;... 

   18.55  240   0      0      0     0    0     0      0     0     0    0      0      0     0     0    ;... 

   5.25   0     1264   0      0     0    0     0      0     0     0    0      0      0     0     0   ;... 

   18.9   0     0      80     0     0    0     0      0     0     0    0      0      0     0     0  ;... 

   7.3    0     0      0      904   0    0     0      0     0     0    0      0      0     0     0 ;...  

   14.175 0     0      0      0     80   0     0      0     0     0    0      0      0     0     0  ;... 

   17.5   0     0      0      0     0    180   0      0     0     0    0      0      0     0     0  ;... 

   6.65   0     0      0      0     0    0     300    0     0     0    0      0      0     0     0  ;... 

   36.4   0     0      0      0     0    0     0      280   0     0    0      0      0     0     0  ;... 

   18.7   0     0      0      0     0    0     0      0     126   0    0      0      0     0     0  ;... 

   12.4   0     0      0      0     0    0     0      0     0     80   0      0      0     0     0 ;... 

   37.275 0     0      0      0     0    0     0      0     0     0    80     0      0     0     0  ;... 

   27.825 0     0      0      0     0    0     0      0     0     0    0      100.8  0     0     0  ;... 

   28     0     0      0      0     0    0     0      0     0     0    0      0      100.8 0     0   ;... 

   15.12  0     0      0      0     0    0     0      0     0     0    0      0      0     105.2 0  ;... 

   26.95  0     0      0      0     0    0     0      0     0     0    0      0      0     0     80 ] 

disp('khoang cach tu tam  phu tai den nguon') 

xn=input('toa do x cua nguon Xn='); 

yn=input('toa do y cua nguon Yn='); 

 

    Px=0;Tx=0;Py=0;Ty=0; 
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for i=2:(n+1) 

    for j=2:(n+1) 

        Tx=Tx+A(1,j); 

        Ty=Ty+A(i,1); 

        if i==j 

            Px=Px+A(i,j)*A(1,j); 

            Py=Py+A(i,j)*A(i,1); 

        end 

    end 

end 

x0=Px/Tx 

y0=Py/Ty 

l=sqrt((xn-x0)^2+(yn-y0)^2) 

disp('2. CHI PHI TINH TOAN HANG NAM CUA CONG TRINH') 

Spt=input('cong suat cua phu tai Spt=  '); 

disp('tiet dien day dan can phai tai cong suat la : ') 

Sdd=Spt/1.3 

n=input('so mach day dan n= '); 

To=input('thoi gian su dung cong suat cuc dai To= '); 

Co=input('gia thanh dien nang Co= '); 

jkt=input('gia tri mat do dong dien kinh te jkt ='); 

FIdd=input('chi phi hang nam cho viec sua chua co ban duong day (%): FIdd= '); 

FItb=input('chi phi hang nam cho viec sua chua co ban cho tram (%): FItb= '); 

 

for u=1:5 

        if u==1 

U1=6 

disp('kV') 
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disp('xac dinh chi phi dau tu K'); 

disp('K=Kdd+Ktb'); 

disp('dong dien tinh toan') 

Itt=Sdd/(sqrt(3)*U1); 

[Icp]=dong_dien_cho_phep(Itt); 

disp('A/mm2') 

disp('tiet dien day dan theo dieu kien kinh te') 

Skt=Spt/(n*sqrt(3)*U1*jkt); 

[Fdd,Icpc,ro]=thong_so_day_dan(Skt); 

b=gia_thanh_1km_duong_day(U1,Fdd); 

disp('chi phi dau tu cho duong day') 

Kdd=n*b*l 

gMC=input('gia thanh 1may cat da chon gMC= '); 

Nmc=input('so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= '); 

disp('chi phi cho thiet bi') 

Ktb=Nmc*gMC 

disp('Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien') 

K=Kdd+Ktb 

disp('2.CHI PHI VAN HANH') 

disp('2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt') 

disp('cong suat ma duong day tai duoc la') 

Sdmdd=Icpc*sqrt(3)*U1; 

disp('ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc') 

dPdmdd=(Sdmdd/U1)^2*ro*10^-3; 

disp('he so mang tai cua duong day') 

Kpt=Spt/Sdmdd; 

disp('ton that tren duong day') 

dPdd=n*l*dPdmdd*Kpt^2; 
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disp('ton that dien nang tren duong day') 

dA=dPdd*To; 

disp('chi phi ve ton that dien nang') 

Ctt=dA*Co; 

disp('chi phi doi voi duong day') 

Ccndd=Kdd*FIdd/100; 

disp('chi phi doi voi thiet bi') 

Ccntb=Ktb*FItb/100; 

disp('Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh') 

Ccn=Ccndd+Ccntb; 

disp('chi phi van hanh hang nam') 

Cvh=Ctt+Ccn 

disp('chi phi tinh toan hang nam') 

Z1=Cvh+0.15*K 

end 

    if u==2 

U2=10 

disp('kV') 

disp('xac dinh chi phi dau tu K'); 

disp('K=Kdd+Ktb'); 

disp('dong dien tinh toan') 

Itt=Sdd/(sqrt(3)*U2); 

[Icp]=dong_dien_cho_phep(Itt); 

disp('A/mm2') 

disp('tiet dien day dan theo dieu kien kinh te') 

Skt=Spt/(n*sqrt(3)*U2*jkt); 

[Fdd,Icpc,ro]=thong_so_day_dan(Skt); 

b=gia_thanh_1km_duong_day(U2,Fdd); 
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disp('chi phi dau tu cho duong day') 

Kdd=n*b*l 

gMC=input('gia thanh 1may cat da chon gMC= '); 

Nmc=input('so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= '); 

disp('chi phi cho thiet bi') 

Ktb=Nmc*gMC 

disp('Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien') 

K=Kdd+Ktb 

disp('2.CHI PHI VAN HANH') 

disp('2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt') 

disp('cong suat ma duong day tai duoc la') 

Sdmdd=Icpc*sqrt(3)*U2; 

disp('ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc') 

dPdmdd=(Sdmdd/U2)^2*ro*10^-3; 

disp('he so mang tai cua duong day') 

Kpt=Spt/Sdmdd; 

disp('ton that tren duong day') 

dPdd=n*l*dPdmdd*Kpt^2; 

disp('ton that dien nang tren duong day') 

dA=dPdd*To; 

disp('chi phi ve ton that dien nang') 

Ctt=dA*Co; 

disp('chi phi doi voi duong day') 

Ccndd=Kdd*FIdd/100; 

disp('chi phi doi voi thiet bi') 

Ccntb=Ktb*FItb/100; 

disp('Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh') 

Ccn=Ccndd+Ccntb; 
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disp('chi phi van hanh hang nam') 

Cvh=Ctt+Ccn 

disp('chi phi tinh toan hang nam') 

Z2=Cvh+0.15*K 

end 

    if u==3 

U3=22 

disp('kV') 

disp('xac dinh chi phi dau tu K'); 

disp('K=Kdd+Ktb'); 

disp('dong dien tinh toan') 

Itt=Sdd/(sqrt(3)*U3); 

disp('A/mm2') 

disp('tiet dien day dan theo dieu kien kinh te') 

Skt=Spt/(n*sqrt(3)*U3*jkt); 

[Fdd,Icpc,ro]=thong_so_day_dan(Skt); 

b=gia_thanh_1km_duong_day(U3,Fdd); 

disp('chi phi dau tu cho duong day') 

Kdd=n*b*l 

gMC=input('gia thanh 1may cat da chon gMC= '); 

Nmc=input('so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= '); 

disp('chi phi cho thiet bi') 

Ktb=Nmc*gMC 

disp('Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien') 

K=Kdd+Ktb 

disp('2.CHI PHI VAN HANH') 

disp('2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt') 

disp('cong suat ma duong day tai duoc la') 
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Sdmdd=Icpc*sqrt(3)*U3; 

disp('ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc') 

dPdmdd=(Sdmdd/U3)^2*ro*10^-3; 

disp('he so mang tai cua duong day') 

Kpt=Spt/Sdmdd; 

disp('ton that tren duong day') 

dPdd=n*l*dPdmdd*Kpt^2; 

disp('ton that dien nang tren duong day') 

dA=dPdd*To; 

disp('chi phi ve ton that dien nang') 

Ctt=dA*Co; 

disp('chi phi doi voi duong day') 

Ccndd=Kdd*FIdd/100; 

disp('chi phi doi voi thiet bi') 

Ccntb=Ktb*FItb/100; 

disp('Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh') 

Ccn=Ccndd+Ccntb; 

disp('chi phi van hanh hang nam') 

Cvh=Ctt+Ccn 

disp('chi phi tinh toan hang nam') 

Z3=Cvh+0.15*K 

end 

    if u==4 

U4=35 

disp('kV') 

disp('xac dinh chi phi dau tu K'); 

disp('K=Kdd+Ktb'); 

disp('dong dien tinh toan') 
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Itt=Sdd/(sqrt(3)*U4); 

disp('A/mm2') 

disp('tiet dien day dan theo dieu kien kinh te') 

Skt=Spt/(n*sqrt(3)*U4*jkt); 

[Fdd,Icpc,ro]=thong_so_day_dan(Skt); 

b=gia_thanh_1km_duong_day(U4,Fdd); 

disp('chi phi dau tu cho duong day') 

Kdd=n*b*l 

gMC=input('gia thanh 1may cat da chon gMC= '); 

Nmc=input('so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= '); 

disp('chi phi cho thiet bi') 

Ktb=Nmc*gMC 

disp('Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien') 

K=Kdd+Ktb 

disp('2.CHI PHI VAN HANH') 

disp('2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt') 

disp('cong suat ma duong day tai duoc la') 

Sdmdd=Icpc*sqrt(3)*U4; 

disp('ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc') 

dPdmdd=(Sdmdd/U4)^2*ro*10^-3; 

disp('he so mang tai cua duong day') 

Kpt=Spt/Sdmdd; 

disp('ton that tren duong day') 

dPdd=n*l*dPdmdd*Kpt^2; 

disp('ton that dien nang tren duong day') 

dA=dPdd*To; 

disp('chi phi ve ton that dien nang') 

Ctt=dA*Co; 
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disp('chi phi doi voi duong day') 

Ccndd=Kdd*FIdd/100; 

disp('chi phi doi voi thiet bi') 

Ccntb=Ktb*FItb/100; 

disp('Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh') 

Ccn=Ccndd+Ccntb; 

disp('chi phi van hanh hang nam') 

Cvh=Ctt+Ccn 

disp('chi phi tinh toan hang nam') 

Z4=Cvh+0.15*K 

end 

    if u==5 

U5=110 

disp('kV') 

disp('xac dinh chi phi dau tu K'); 

disp('K=Kdd+Ktb'); 

disp('dong dien tinh toan') 

Itt=Sdd/(sqrt(3)*U5); 

[Icp]=dong_dien_cho_phep(Itt); 

disp('A/mm2') 

disp('tiet dien day dan theo dieu kien kinh te') 

Skt=Spt/(n*sqrt(3)*U5*jkt); 

[Fdd,Icpc,ro]=thong_so_day_dan(Skt); 

if Fdd<70 

    Fdd=70 

end 

b=gia_thanh_1km_duong_day(U5,Fdd); 

disp('chi phi dau tu cho duong day') 
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Kdd=n*b*l 

gMC=input('gia thanh 1may cat da chon gMC= '); 

Nmc=input('so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= '); 

disp('chi phi cho thiet bi') 

Ktb=Nmc*gMC 

disp('Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien') 

K=Kdd+Ktb 

disp('2.CHI PHI VAN HANH') 

disp('2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt') 

disp('cong suat ma duong day tai duoc la') 

Sdmdd=Icpc*sqrt(3)*U5; 

disp('ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc') 

dPdmdd=(Sdmdd/U5)^2*ro*10^-3; 

disp('he so mang tai cua duong day') 

Kpt=Spt/Sdmdd; 

disp('ton that tren duong day') 

dPdd=n*l*dPdmdd*Kpt^2; 

disp('ton that dien nang tren duong day') 

dA=dPdd*To 

disp('chi phi ve ton that dien nang') 

Ctt=dA*Co 

disp('chi phi doi voi duong day') 

Ccndd=Kdd*FIdd/100; 

disp('chi phi doi voi thiet bi') 

Ccntb=Ktb*FItb/100; 

disp('Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh') 

Ccn=Ccndd+Ccntb; 

disp('chi phi van hanh hang nam') 
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Cvh=Ctt+Ccn 

disp('chi phi tinh toan hang nam') 

Z5=Cvh+0.15*K 

end 

end 

disp('XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO CAC DIEM') 

for diem=1:3 

    if diem==1 

        disp('XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 5 DIEM') 

        disp('4*D1*U^3+3*U^2*[C1-D1*(U1+U2+U3+U4)]+2*U*[B1-

C1*(U1+U2+U3)+D1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3+U1*U4+U2*U4+U3*U4)]') 

        

[A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,C1,C2,D1]=HE_SO_5(Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,U1,U2,U3,U4,U5)         

        anfa=4*D1 

        beta=3*(C1-D1*(U1+U2+U3+U4)) 

        gamma=2*(B1-

C1*(U1+U2+U3)+D1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3+U1*U4+U2*U4+U3*U4)) 

        denta=(A1-B1*(U1+U2)+C1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3)-

D1*(U1*U2*U3+U1*U2*U4+U1*U3*U4+U2*U3*U4)) 

        disp('anfa*U^3+beta*U^2+gamma*U+denta=0') 

        y=[anfa beta gamma denta] 

        U=roots(y); 

        Uhl1=U(1,1) 

        [UhlC1,Z15]=tinh_dien_ap_hop_ly(Uhl1,U1,U2,U3,U4,U5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) 

        Uhl2=U(2,1) 

        [UhlC2,Z25]=tinh_dien_ap_hop_ly(Uhl2,U1,U2,U3,U4,U5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) 

        Uhl3=U(3,1) 

        [UhlC3,Z35]=tinh_dien_ap_hop_ly(Uhl3,U1,U2,U3,U4,U5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) 
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        [Zmin5,Uhl5]=minz(Z15,Z25,Z35,UhlC1,UhlC2,UhlC3) 

    end 

    if diem==2 

        disp('XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 4 DIEM') 

        disp('3*C1*U^2+2*U*[B1-C1*(U1+U2+U3)]+[A1-

B1*(U1+U2)+C1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3)]') 

        

[A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,C1,C2,D1]=HE_SO_5(Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,U1,U2,U3,U4,U5)       

        anfa=3*C1 

        beta=2*(B1-C1*(U1+U2+U3)) 

        gamma=(A1-B1*(U1+U2)+C1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3)) 

        disp('anfa*U^2+beta*U+gamma=0') 

        y=[anfa beta gamma] 

        U=roots(y); 

        Uhl1=U(1,1) 

        [UhlC4,Z44]=tinh_dien_ap_hop_ly(Uhl1,U1,U2,U3,U4,U5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) 

        Uhl2=U(2,1) 

        [UhlC5,Z54]=tinh_dien_ap_hop_ly(Uhl2,U1,U2,U3,U4,U5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) 

       [Zmin4,Uhl4]=min2(Z44,Z54,UhlC4,UhlC5) 

     end 

    if diem==3 

        dU1f=U3-U1 

        dZ1=Z2-Z1 

        dZ2=Z3-Z2 

        dU1=U2-U1 

        dU2=U3-U2 

        Uhl=(U1+U2)/2-dU1f/(2*((dZ2/dZ1)*(dU1/dU2)-1)) 

        [UhlC6,Z6]=tinh_dien_ap_hop_ly(Uhl,U1,U2,U3,U4,U5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5) 
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    end  

end 

 disp('So sanh cac ket qua tim duoc trong cac truong hop 5 diem, 4 diem, 3 diem ket 

qua la giong nhau') 

   Uhl=input('Chon cap dien ap hop ly Uhl='); 

   

 

 

 

 

ÁP DỤNG TÍNH CẤP ĐIỆN ÁP HỢP LÝ CHO HUYỆN VÕ NHAI 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

1.XAC DINH TAM PHU TAI 

so phu tai n= 15 

MA TRAN PHU TAI 

A = 

  1.0e+003 * 

  Columns 1 through 7  

         0    0.0294    0.0412    0.0184    0.0357    0.0102    0.0241 

    0.0186    0.2400         0         0         0         0         0 

    0.0053         0    1.2640         0         0         0         0 

    0.0189         0         0    0.0800         0         0         0 

    0.0073         0         0         0    0.9040         0         0 

    0.0142         0         0         0         0    0.0800         0 

    0.0175         0         0         0         0         0    0.1800 

    0.0067         0         0         0         0         0         0 

    0.0364         0         0         0         0         0         0 

    0.0187         0         0         0         0         0         0 
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    0.0124         0         0         0         0         0         0 

    0.0373         0         0         0         0         0         0 

    0.0278         0         0         0         0         0         0 

    0.0280         0         0         0         0         0         0 

    0.0151         0         0         0         0         0         0 

    0.0269         0         0         0         0         0         0 

  Columns 8 through 14  

    0.0271    0.0297    0.0344    0.0428    0.0201    0.0084    0.0177 

         0         0         0         0         0         0         0 

         0         0         0         0         0         0         0 

         0         0         0         0         0         0         0 

         0         0         0         0         0         0         0 

         0         0         0         0         0         0         0 

         0         0         0         0         0         0         0 

    0.3000         0         0         0         0         0         0 

         0    0.2800         0         0         0         0         0 

         0         0    0.1260         0         0         0         0 

         0         0         0    0.0800         0         0         0 

         0         0         0         0    0.0800         0         0 

         0         0         0         0         0    0.1008         0 

         0         0         0         0         0         0    0.1008 

         0         0         0         0         0         0         0 

         0         0         0         0         0         0         0 

  Columns 15 through 16  

    0.0329    0.0257 

         0         0 

         0         0 

         0         0 
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         0         0 

         0         0 

         0         0 

         0         0 

         0         0 

         0         0 

         0         0 

         0         0 

         0         0 

         0         0 

    0.1052         0 

         0    0.0800 

khoang cach tu tam  phu tai den nguon 

toa do x cua nguon Xn=1.75 

toa do y cua nguon Yn=10.5 

x0 = 

   22.1317 

y0 = 

   11.7698 

l = 

   20.4212 

2. CHI PHI TINH TOAN HANG NAM CUA CONG TRINH 

cong suat cua phu tai Spt=  5676 

tiet dien day dan can phai tai cong suat la :  

Sdd = 

  4.3662e+003 

so mach day dan n= 1 

thoi gian su dung cong suat cuc dai To= 4500 
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gia thanh dien nang Co= 500 

gia tri mat do dong dien kinh te jkt =1 

chi phi hang nam cho viec sua chua co ban duong day (%): FIdd= 10 

chi phi hang nam cho viec sua chua co ban cho tram (%): FItb= 6 

U1 = 

     6 

kV 

xac dinh chi phi dau tu K 

K=Kdd+Ktb 

dong dien tinh toan 

Itt = 

  420.1333 

Icp = 

   445 

A/mm2 

tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 

Skt = 

  546.1734 

ans = 

     1 

Fdd = 

   300 

Icpc = 

   690 

ro = 

    0.1100 

Fdd = 

   300 
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Icpc = 

   690 

ro = 

    0.1100 

b = 

    53000000 

chi phi dau tu cho duong day 

Kdd = 

  1.0823e+009 

gia thanh 1may cat da chon gMC= 227250000 

gMC = 

   227250000 

so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 

Nmc = 

     1 

chi phi cho thiet bi 

Ktb = 

   227250000 

Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 

K = 

  1.3096e+009 

2.CHI PHI VAN HANH 

2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 

cong suat ma duong day tai duoc la 

Sdmdd = 

  7.1707e+003 

ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 

dPdmdd = 
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  157.1130 

he so mang tai cua duong day 

Kpt = 

    0.7916 

ton that tren duong day 

dPdd = 

  2.0103e+003 

ton that dien nang tren duong day 

dA = 

  9.0462e+006 

chi phi ve ton that dien nang 

Ctt = 

  4.5231e+009 

chi phi doi voi duong day 

Ccndd = 

  1.0823e+008 

chi phi doi voi thiet bi 

Ccntb = 

    13635000 

Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 

Ccn = 

  1.2187e+008 

chi phi van hanh hang nam 

Cvh = 

  4.6450e+009 

chi phi tinh toan hang nam 

Z1 = 

  4.8414e+009 
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U2 = 

    10 

kV 

xac dinh chi phi dau tu K 

K=Kdd+Ktb 

dong dien tinh toan 

Itt = 

  252.0800 

Icp = 

   265 

Icp = 

   265 

A/mm2 

tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 

Skt = 

  327.7040 

ans = 

     1 

Fdd = 

   300 

Icpc = 

   690 

ro = 

    0.1100 

Fdd = 

   300 

Icpc = 

   690 
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ro = 

    0.1100 

b = 

    53000000 

b = 

    53000000 

chi phi dau tu cho duong day 

Kdd = 

  1.0823e+009 

gia thanh 1may cat da chon gMC= 240000000 

gMC = 

   240000000 

so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 

Nmc = 

     1 

chi phi cho thiet bi 

Ktb = 

   240000000 

Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 

K = 

  1.3223e+009 

2.CHI PHI VAN HANH 

2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 

cong suat ma duong day tai duoc la 

Sdmdd = 

  1.1951e+004 

ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 

dPdmdd = 
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  157.1130 

he so mang tai cua duong day 

Kpt = 

    0.4749 

ton that tren duong day 

dPdd = 

  723.6995 

ton that dien nang tren duong day 

dA = 

  3.2566e+006 

chi phi ve ton that dien nang 

Ctt = 

  1.6283e+009 

chi phi doi voi duong day 

Ccndd = 

  1.0823e+008 

chi phi doi voi thiet bi 

Ccntb = 

    14400000 

Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 

Ccn = 

  1.2263e+008 

chi phi van hanh hang nam 

Cvh = 

  1.7510e+009 

chi phi tinh toan hang nam 

Z2 = 

  1.9493e+009 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

90 

U3 = 

    22 

kV 

xac dinh chi phi dau tu K 

K=Kdd+Ktb 

dong dien tinh toan 

Itt = 

  114.5818 

A/mm2 

tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 

Skt = 

  148.9564 

Fdd = 

   120 

Icpc = 

   380 

ro = 

    0.2700 

Fdd = 

   120 

Icpc = 

   380 

ro = 

    0.2700 

b = 

    60800000 

b = 

    60800000 
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chi phi dau tu cho duong day 

Kdd = 

  1.2416e+009 

gia thanh 1may cat da chon gMC= 240450000 

gMC = 

   240450000 

so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 

Nmc = 

     1 

chi phi cho thiet bi 

Ktb = 

   240450000 

Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 

K = 

  1.4821e+009 

2.CHI PHI VAN HANH 

2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 

cong suat ma duong day tai duoc la 

Sdmdd = 

  1.4480e+004 

ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 

dPdmdd = 

  116.9640 

he so mang tai cua duong day 

Kpt = 

    0.3920 

ton that tren duong day 

dPdd = 
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  367.0151 

ton that dien nang tren duong day 

dA = 

  1.6516e+006 

chi phi ve ton that dien nang 

Ctt = 

  8.2578e+008 

chi phi doi voi duong day 

Ccndd = 

  1.2416e+008 

chi phi doi voi thiet bi 

Ccntb = 

    14427000 

Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 

Ccn = 

  1.3859e+008 

chi phi van hanh hang nam 

Cvh = 

  9.6437e+008 

chi phi tinh toan hang nam 

Z3 = 

  1.1867e+009 

U4 = 

    35 

kV 

xac dinh chi phi dau tu K 

K=Kdd+Ktb 

dong dien tinh toan 
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Itt = 

   72.0229 

A/mm2 

tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 

Skt = 

   93.6297 

Fdd = 

    70 

Icpc = 

   265 

ro = 

    0.4600 

Fdd = 

    70 

Icpc = 

   265 

ro = 

    0.4600 

b = 

   120000000 

b = 

   120000000 

chi phi dau tu cho duong day 

Kdd = 

  2.4505e+009 

gia thanh 1may cat da chon gMC= 380000000 

gMC = 

   380000000 
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so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 

Nmc = 

     1 

chi phi cho thiet bi 

Ktb = 

   380000000 

Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 

K = 

  2.8305e+009 

2.CHI PHI VAN HANH 

2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 

cong suat ma duong day tai duoc la 

Sdmdd = 

  1.6065e+004 

ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 

dPdmdd = 

   96.9105 

he so mang tai cua duong day 

Kpt = 

    0.3533 

ton that tren duong day 

dPdd = 

  247.0514 

ton that dien nang tren duong day 

dA = 

  1.1117e+006 

chi phi ve ton that dien nang 

Ctt = 
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  5.5587e+008 

chi phi doi voi duong day 

Ccndd = 

  2.4505e+008 

chi phi doi voi thiet bi 

Ccntb = 

    22800000 

Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 

Ccn = 

  2.6785e+008 

chi phi van hanh hang nam 

Cvh = 

  8.2372e+008 

chi phi tinh toan hang nam 

Z4 = 

  1.2483e+009 

U5 = 

   110 

kV 

xac dinh chi phi dau tu K 

K=Kdd+Ktb 

dong dien tinh toan 

Itt = 

   22.9164 

ans = 

     0 

Icp = 

   800 
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Icp = 

   800 

A/mm2 

tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 

Skt = 

   29.7913 

Fdd = 

    25 

Icpc = 

   130 

ro = 

    1.3800 

Fdd = 

    25 

Icpc = 

   130 

ro = 

    1.3800 

Fdd = 

    70 

b = 

   200000000 

b = 

   200000000 

chi phi dau tu cho duong day 

Kdd = 

  4.0842e+009 

gia thanh 1may cat da chon gMC= 620000000 
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gMC = 

   620000000 

so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 

Nmc = 

     1 

chi phi cho thiet bi 

Ktb = 

   620000000 

Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 

K = 

  4.7042e+009 

2.CHI PHI VAN HANH 

2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 

cong suat ma duong day tai duoc la 

Sdmdd = 

  2.4768e+004 

ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 

dPdmdd = 

   69.9660 

he so mang tai cua duong day 

Kpt = 

    0.2292 

ton that tren duong day 

dPdd = 

   75.0342 

ton that dien nang tren duong day 

dA = 

  3.3765e+005 
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chi phi ve ton that dien nang 

Ctt = 

  1.6883e+008 

chi phi doi voi duong day 

Ccndd = 

  4.0842e+008 

chi phi doi voi thiet bi 

Ccntb = 

    37200000 

Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 

Ccn = 

  4.4562e+008 

chi phi van hanh hang nam 

Cvh = 

  6.1445e+008 

chi phi tinh toan hang nam 

Z5 = 

  1.3201e+009 

XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO CAC DIEM 

XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 5 DIEM 

4*D1*U^3+3*U^2*[C1-D1*(U1+U2+U3+U4)]+2*U*[B1-

C1*(U1+U2+U3)+D1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3+U1*U4+U2*U4+U3*U4)] 

A1 = 

 -7.2303e+008 

A2 = 

 -6.3552e+007 

A3 = 

  4.7400e+006 
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A4 = 

  9.5713e+005 

B1 = 

  4.1217e+007 

B2 = 

  2.7317e+006 

B3 = 

 -4.2988e+004 

C1 = 

 -1.3271e+006 

C2 = 

 -2.7747e+004 

D1 = 

  1.2494e+004 

anfa = 

  4.9975e+004 

beta = 

 -6.7174e+006 

gamma = 

  2.2682e+008 

denta = 

 -2.1259e+009 

anfa*U^3+beta*U^2+gamma*U+denta=0 

y = 

  1.0e+009 * 

    0.0000   -0.0067    0.2268   -2.1259 

U = 

   88.6141 
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   29.5633 

   16.2383 

Uhl1 = 

   88.6141 

UhlC = 

   110 

Z = 

  1.3201e+009 

UhlC1 = 

   110 

Z15 = 

  1.3201e+009 

Uhl2 = 

   29.5633 

UhlC = 

    35 

Z = 

  1.2483e+009 

UhlC2 = 

    35 

Z25 = 

  1.2483e+009 

Uhl3 = 

   16.2383 

UhlC = 

    22 

Z = 

  1.1867e+009 
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UhlC3 = 

    22 

Z35 = 

  1.1867e+009 

Zmin5 = 

  1.1867e+009 

Uhl5 = 

    22 

XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 4 DIEM 

3*C1*U^2+2*U*[B1-C1*(U1+U2+U3)]+[A1-

B1*(U1+U2)+C1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3)] 

A1 = 

 -7.2303e+008 

A2 = 

 -6.3552e+007 

A3 = 

  4.7400e+006 

A4 = 

  9.5713e+005 

B1 = 

  4.1217e+007 

B2 = 

  2.7317e+006 

B3 = 

 -4.2988e+004 

C1 = 

 -1.3271e+006 

C2 = 
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 -2.7747e+004 

D1 = 

  1.2494e+004 

anfa = 

 -3.9813e+006 

beta = 

  1.8329e+008 

gamma = 

 -1.9293e+009 

anfa*U^2+beta*U+gamma=0 

y = 

  1.0e+009 * 

   -0.0040    0.1833   -1.9293 

U = 

   29.7507 

   16.2882 

Uhl1 = 

   29.7507 

UhlC = 

    35 

Z = 

  1.2483e+009 

UhlC4 = 

    35 

Z44 = 

  1.2483e+009 

Uhl2 = 

   16.2882 
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UhlC = 

    22 

Z = 

  1.1867e+009 

UhlC5 = 

    22 

Z54 = 

  1.1867e+009 

Zmin = 

  1.1867e+009 

Uhl = 

    22 

Zmin4 = 

  1.1867e+009 

Uhl4 = 

    22 

dU1f = 

    16 

dZ1 = 

 -2.8921e+009 

dZ2 = 

 -7.6262e+008 

dU1 = 

     4 

dU2 = 

    12 

Uhl = 

   16.7709 
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UhlC = 

    22 

Z = 

  1.1867e+009 

UhlC6 = 

    22 

Z6 = 

  1.1867e+009 

So sanh cac ket qua tim duoc trong cac truong hop 5 diem, 4 diem, 3 diem ket qua la 

giong nhau 

Chon cap dien ap hop ly Uhl=22 kV 

Bảng kết quả xác định cấp điện áp tiêu chuẩn của huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên. 
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Khi S = 5676 kVA               kqt = 1.2 

       Sdd = 4.336                   (h) = 5000 

 Chiều dài dây = 18.0072 km 

Giá điện (Co) = 500 

Uđm(kV) 6 10 22 35 110 

Itt 420,1333 252,0800 114,5818    72,0229 22,9164 

Loại dây AC-300 AC-300 AC-120 AC-70 AC-70 

 

Thông số  

Uđm (kV) [I] r0 Sđmdd Pđmdd kDd kTB A 

6 690 0,11 7,1707.10
3 

157,1130 

 

1,0823.10
9
 

 

227250000 9,0462.10
6
 

 
10 690 0,11 1,195.10

4
 157,1130 

 

1,0823.10
9
 

 

240000000 3,2566.10
6
 

22 380 0,27 1,4480.10
4
 116,9640 

 

1,2416.10
9
 

 

240450000 1,6516.10
6
 

 
35 265 0,46 1,6065.10

4
 96,9105 

 

2,4505.10
9
 

 

380000000 1,1117.10
6
 

 
110 130 1,38 2,4768.10

4
 69,9660 

 

4,0842.10
9
 

 

620000000 3,3765.10
5
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Uđm 

(kV) 

Đƣờng dây Máy cắt Vốn đầu 

tƣ K 

Chi phí tổn thất điện năng 

Loại dây Ko(đ/km) Loạ

i 

MC 

Kmc(đ/cái) P kpt Ctt 

6 AC-300 53000000 

 

SF6 227250000 

 

1,3096.10
9
 

 

2,0103.10
3
 

 

0,7916 4.5231.10
9
 

10 AC-300 53000000 

 

 240000000 

 

1,3223.10
9
 723,6995 

 

0,4749 

 

1.6283.10
9
 

 
22 AC-120 60800000 

 

 240450000 1,4821.10
9 

367,0151 

 

0,3920 

 

8.2578.10
8
 

 
35 AC-70 120000000  380000000 

 

2,8305.10
9
 247,0514 

 

0,3533 

 

5.5587.10
8
 

 110 AC-70 200000000  620000000 

 

4,7042.10
9
 75,0342 0,2292 

 

1.6883.10
8
 

  

Uđm(kV) Chi phí khấu hao công 

nhân 

 Cvh Ztt 

Đƣờng dây Thiết bị Tổng 

6 1,0823.10
9
 

 

227250000 

 

1.2187.10
8
 

 

4.6450.10
9 

 

4.8414.10
9
 

 10 1,2416.10
9
 

 

240000000 

 

1.2263.10
8
 

 

1,7510.10
9
 

 

1,9493.10
9
 

 
22 1,2416.10

9
 

 

240450000 1.3859.10
8
 

 

9,6437.10
8
 

 

1.1867.10
9
 

 35 2.4505.10
8 

 

380000000 

 

2.6785.10
8
 

 

8,2372.10
8
 

 

1.2483.10
9
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110 4,0842.10
9
 

 

620000000 

 

4.4562.10
8
 

 

1,2483.10
9
 

 

1.2483.10
9
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Uđm(kV) Ztt KS 

6 4,8414.10
9 

 

1,3096.10
9
 

 
10 1,9493.10

9 

 

1,3223.10
9
 

22 1,1867.10
9 

 

1,4821.10
9 

35 1,2483.10
9 

 

2,8305.10
9
 

110 1,2483.10
9 

 

4,7042.10
9
 

 

Qua tính toán ta thấy cấp điện áp Uhl = 22 kV là phù hợp với khu vực miền núi. Và 

cũng phù hợp với quyết định của Bộ năng lƣợng khi chọn cấp điện áp của mạng điện 

phân phối của nƣớc ta là 22 kV. 
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CHƢƠNG 5 

KẾT KUẬN 

 1-Khảo sát hiện trạng cung ứng điện của các phụ tải huyện Võ Nhai – tỉnh 

Thái Nguyên cho ta những đánh giá về công suất, chiều dài đƣờng dây trung thế. Từ 

những đòi hỏi thực tế cần lựa chọn điện áp hợp lý cho khu vực miền núi. 

 2-Luận văn này đã đề cập đến việc lựa chọn cấp điện áp hợp lý cho khu vực 

miền núi thông qua việc giới thiệu cơ sở lý thuyết và ví dụ cụ thể áp dụng từ kết quả 

lý thuyết, để lựa chọn một phƣơng pháp cho kết quả chính xác nhất áp dụng cho 

huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên. 

 3-Đề xuất thuật toán giải quyết đƣợc sự phức tạp trong tính toán chi phí hàng 

năm của công trình và xác định điện áp phi tiêu chuẩn. Áp dụng giải thuật này có  

thể tính toán mọi thông số của lƣới phân phối với độ phức tạp không chế. Giải thuật 

nhận dạng sơ đồ lƣới có thể sử dụng ở mọi ngôn ngữ lập trình dấpử dụng ít bộ nhớ. 

Luận văn đƣợc lập trình bằng phần mềm Matlab 6.5, có khả năng tính toán chi phí 

hàng năm của công trình và xác định điện áp phi tiêu chuẩn. Phần mềm này có thể 

áp dụng để lựa chọn điện áp hợp lý cho khu vực miền núi. Áp dụng phần mềm này 

tính chọn cấp điện áp hợp lý  cho lƣới điện phân phối của huyện Võ Nhai – tỉnh 

Thái Nguyên sẽ góp phần giảm các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật nhƣ vốn đầu tƣ, tổn 

thất điện năng, phí tổn kim loại màu, chi phí vận hành ….. 

4-Phƣơng hƣớng  

Luận văn đó có đóng góp về thuật toán, đề ra giải thuật, lập chƣơng trình máy tính 

áp dụng nghiên cứu chọn cấp điện áp hợp lý cho lƣới điện phân phối của huyện Võ 

Nhai – tỉnh Thái Nguyên.  
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Phô lôc i 

KÕt qu¶ tÝnh to¸n chän cÊp ®iÖn ¸p cho huyÖn Phó l¬ng 

tØnh th¸i nguyªn 

STT Tªn x· C«ng suÊt(kVA) 

1 TT §u 250 

2 TT Giang Tiªn 180 

3 X· Cæ Lòng 160 

4 X· §éng §¹t 180 

5 X· Hîp Thµnh 180 

6 X· ¤n L¬ng 250 

7 X· PhÊn MÔ 760 

8 X· Phó §« 160 

9 X· Phñ Lý 180 

10 X· S¬n CÈm 250 

11 X· Tøc Tranh 760 

12 X· V« Tranh 180 

13 X· Yªn §æ 250 

14 X· Yªn L¹c 160 

15 X· Yªn Ninh 250 

16 X·Yªn Tr¹ch 160 

Tæng c«ng suÊt toµn huyÖn 4300  

1.XAC DINH TAM PHU TAI 
so phu tai n= 16 
MA TRAN PHU TAI 
khoang cach tu tam  phu tai den nguon 
toa do x cua nguon Xn=4.55 
toa do y cua nguon Yn=1.75 
x0 =   14.1385 
y0 =   12.4278 
l =   14.3511 
2. CHI PHI TINH TOAN HANG NAM CUA CONG TRINH 
cong suat cua phu tai Spt=  4300 
tiet dien day dan can phai tai cong suat la :  
Sdd =  3.3077e+003 
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so mach day dan n= 1 
thoi gian su dung cong suat cuc dai To= 4500 
gia thanh dien nang Co= 500 
gia tri mat do dong dien kinh te jkt =1 
chi phi hang nam cho viec sua chua co ban duong day (%): FIdd= 10 
chi phi hang nam cho viec sua chua co ban cho tram (%): FItb= 6 
U1 =     6 kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
Icp =   330 A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =   300 
Icpc =   690 
ro =    0.1100 
b =    53000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  7.6061e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 227250000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi   
Ktb =   227250000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  9.8786e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  1.9140e+009 
chi phi tinh toan hang nam 
Z1 =  2.0622e+009 
U2 =    10kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
Icp =   175A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =   240 
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Icpc =   610 
ro =    0.1320  
b =    51000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  7.3190e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 240000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   240000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  9.7190e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  8.7568e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z2 =  1.0215e+009 
U3 =    22kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =    95 
Icpc =   330 
ro =    0.3300 
b =    57600000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  8.2662e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 240450000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   240450000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  1.0671e+009 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
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he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  5.0416e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z3 =  6.6422e+008 
U4 =    35kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =    70 
Icpc =   265 
ro =    0.4600 
b =   120000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  1.7221e+009 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 380000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   380000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  2.1021e+009 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  4.1921e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z4 =  7.3453e+008 
U5 =   110kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
Icp =   800A/mm2 
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tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =    16 
Icpc =   105 
ro =    2.0600 
Fdd =    70 
 b =   200000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  2.8702e+009 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 620000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   620000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  3.4902e+009 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
dA =  2.0329e+005 
chi phi ve ton that dien nang 
Ctt =  1.0164e+008 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  4.2587e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z5 =  9.4940e+008 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO CAC DIEM 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 5 DIEM 
4*D1*U^3+3*U^2*[C1-D1*(U1+U2+U3+U4)]+2*U*[B1-
C1*(U1+U2+U3)+D1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3+U1*U4+U2*U4+U3*U4)] 
A1 = -2.6017e+008 
A2 = -2.9771e+007 
A3 =  5.4080e+006 
A4 =  2.8650e+006 
B1 =  1.4400e+007 
B2 =  1.4071e+006 
B3 = -2.8898e+004 
C1 = -4.4804e+005 
C2 = -1.4360e+004 
D1 =  4.1700e+003 
anfa =  1.6680e+004 
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beta = -2.2573e+006 
gamma =  7.7379e+007 
denta = -7.4080e+008 
anfa*U^3+beta*U^2+gamma*U+denta=0 
y =  1.0e+008 * 
    0.0002   -0.0226    0.7738   -7.4080 
Uhl1 =   88.6571 
UhlC =   110 
Z =  9.4940e+008 
UhlC1 =   110 
Z15 =  9.4940e+008 
Uhl2 =   29.9487 
UhlC =    35 
Z =  7.3453e+008 
UhlC2 =    35 
Z25 =  7.3453e+008 
Uhl3 =   16.7270 
UhlC =    22 
Z =  6.6422e+008 
UhlC3 =    22 
Z35 =  6.6422e+008 
Zmin5 =  6.6422e+008 
Uhl5 =    22 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 4 DIEM 
3*C1*U^2+2*U*[B1-C1*(U1+U2+U3)]+[A1-
B1*(U1+U2)+C1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3)] 
A1 = -2.6017e+008 
A2 = -2.9771e+007 
A3 =  5.4080e+006 
A4 =  2.8650e+006 
B1 =  1.4400e+007 
B2 =  1.4071e+006 
B3 = -2.8898e+004 
C1 = -4.4804e+005 
C2 = -1.4360e+004 
D1 =  4.1700e+003 
anfa = -1.3441e+006 
beta =  6.2851e+007 
gamma = -6.7517e+008 
anfa*U^2+beta*U+gamma=0 
y =  1.0e+008 * 
   -0.0134    0.6285   -6.7517 
Uhl1 =   30.0375 
UhlC =    35 
Z =  7.3453e+008 
UhlC4 =    35 
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Z44 =  7.3453e+008 
Uhl2 =   16.7230 
UhlC =    22 
Z =  6.6422e+008 
UhlC5 =    22 
Z54 =  6.6422e+008 
Zmin =  6.6422e+008 
Uhl =    22 
Zmin4 =  6.6422e+008 
Uhl4 =    22 
dU1f =    16 
dZ1 = -1.0407e+009 
dZ2 = -3.5725e+008 
dU1 =     4 
dU2 =    12 
Uhl =   17.0337 
UhlC =    22 
Z =  6.6422e+008 
UhlC6 =    22 
Z6 =  6.6422e+008 
So sanh cac ket qua tim duoc trong cac truong hop 5 diem, 4 diem, 3 diem ket qua la 
giong nhau 
Chon cap dien ap hop ly Uhl=22 kV 
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KÕt qu¶ tÝnh to¸n chän cÊp ®iÖn ¸p cho huyÖn Phó B×nh -tØnh 

th¸i nguyªn 

STT Tªn x· C«ng suÊt(kVA) 

1 TT H¬ng S¬n 360 

2  X· Bµn §¹t 360 

3 X· B¶o Lý 250 

4 X· D¬ng Thµnh 180 

5 X· §µo x¸ 180 

6 X· §iÒm Thuþ 250 

7 X· §ång Liªn 360 

8 X· Hµ Ch©u 160 

9 X· Kha S¬n 180 

10 X· L¬ng Phó 250 

11 X· Nga My 560 

12 X· Nh· Léng  180 

13 X· T©n §øc 250 

14 X· T©n Hoµ 160 

15 X· T©n Kh¸nh 250 

16 X· T©n Thµnh 160 

17 X· T©n Kim 100 

18 X· Thanh Ninh 180 

19 X· Thîng §×nh 160 

20 X· óc Kú 250 

21 X· Xu©n Ph¬ng 180 

 Tæng c«ng suÊt toµn huyÖn 4550  
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1.XAC DINH TAM PHU TAI 
so phu tai n= 21 
MA TRAN PHU TAI 
khoang cach tu tam  phu tai den nguon 
toa do x cua nguon Xn=4.3 
toa do y cua nguon Yn=10.5 
x0 =    8.5042 
y0 =    9.0492 
l =    4.4475 
2. CHI PHI TINH TOAN HANG NAM CUA CONG TRINH 
cong suat cua phu tai Spt=  4550 
tiet dien day dan can phai tai cong suat la :  
Sdd =        3500 
so mach day dan n= 1 
thoi gian su dung cong suat cuc dai To= 4500 
gia thanh dien nang Co= 500 
gia tri mat do dong dien kinh te jkt =1 
chi phi hang nam cho viec sua chua co ban duong day (%): FIdd= 10 
chi phi hang nam cho viec sua chua co ban cho tram (%): FItb= 6 
U1 =     6 kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
Icp =   330A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =   300 
Icpc =   690 
ro =    0.1100 
b =    53000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  2.3572e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 227250000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   227250000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  4.6297e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
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chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  6.7022e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z1 =  7.3966e+008 
U2 =    10kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
Icp =   210A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =   240 
Icpc =   610 
ro =    0.1320 
b =    51000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  2.2682e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 240000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   240000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  4.6682e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  3.1054e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z2 =  3.8057e+008 
U3 =    22kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =    95 
Icpc =   330 
ro =    0.3300 
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b =    57600000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  2.5618e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 240450000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   240450000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  4.9663e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  1.8129e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z3 =  2.5579e+008 
U4 =    35kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =    70 
Icpc =   265 
ro =    0.4600 
b =   120000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  5.3370e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 380000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   380000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  9.1370e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
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he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  1.5396e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z4 =  2.9102e+008 
U5 =   110kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =    16 
Icpc =   105 
ro =    2.0600 
Fdd =    70 
b =   200000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  8.8950e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 620000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   620000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  1.5095e+009 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
dA =  7.0539e+004 
chi phi ve ton that dien nang 
Ctt =  3.5270e+007 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  1.6142e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z5 =  3.8784e+008 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO CAC DIEM 
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XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 5 DIEM 
4*D1*U^3+3*U^2*[C1-D1*(U1+U2+U3+U4)]+2*U*[B1-
C1*(U1+U2+U3)+D1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3+U1*U4+U2*U4+U3*U4)] 
A1 = -8.9774e+007 
A2 = -1.0398e+007 
A3 =  2.7100e+006 
A4 =  1.2910e+006 
B1 =  4.9610e+006 
B2 =  5.2432e+005 
B3 = -1.6124e+004 
C1 = -1.5299e+005 
C2 = -5.4045e+003 
D1 =  1.4191e+003 
anfa =  5.6763e+003 
beta = -7.6974e+005 
gamma =  2.6493e+007 
denta = -2.5452e+008 
anfa*U^3+beta*U^2+gamma*U+denta=0 
y =  1.0e+008 * 
    0.0001   -0.0077    0.2649   -2.5452 
Uhl1 =   88.6742 
UhlC =   110 
Z =  3.8784e+008 
UhlC1 =   110 
Z15 =  3.8784e+008 
Uhl2 =   30.1744 
UhlC =    35 
Z =  2.9102e+008 
UhlC2 =    35 
Z25 =  2.9102e+008 
Uhl3 =   16.7577 
UhlC =    22 
Z =  2.5579e+008 
UhlC3 =    22 
Z35 =  2.5579e+008 
Zmin5 =  2.5579e+008 
Uhl5 =    22 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 4 DIEM 
3*C1*U^2+2*U*[B1-C1*(U1+U2+U3)]+[A1-
B1*(U1+U2)+C1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3)] 
A1 = -8.9774e+007 
A2 = -1.0398e+007 
A3 =  2.7100e+006 
A4 =  1.2910e+006 
B1 =  4.9610e+006 
B2 =  5.2432e+005 
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B3 = -1.6124e+004 
C1 =-1.5299e+005 
C2 = -5.4045e+003 
D1 =  1.4191e+003 
anfa = -4.5896e+005 
beta =  2.1549e+007 
gamma = -2.3218e+008 
anfa*U^2+beta*U+gamma=0 
y =  1.0e+008 * 
   -0.0046    0.2155   -2.3218 
Uhl1 =   30.2011 
UhlC =    35 
Z =  2.9102e+008 
UhlC4 =    35 
Z44 =  2.9102e+008 
Uhl2 =   16.7503 
UhlC =    22 
Z =  2.5579e+008 
UhlC5 =    22 
Z54 =  2.5579e+008 
Zmin =  2.5579e+008 
Uhl =    22 
Zmin4 =  2.5579e+008 
Uhl4 =    22 
dU1f =    16 
dZ1 = -3.5910e+008 
dZ2 = -1.2478e+008 
dU1 =     4 
dU2 =    12 
Uhl =   17.0480 
UhlC =    22 
Z =  2.5579e+008 
UhlC6 =    22 
Z6 =  2.5579e+008 
So sanh cac ket qua tim duoc trong cac truong hop 5 diem, 4 diem, 3 diem ket qua la 
giong nhau 
Chon cap dien ap hop ly Uhl=22 kV 
 
 
 
 
 
 
 
 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

KÕt qu¶ tÝnh to¸n chän cÊp ®iÖn ¸p cho huyÖn §Þnh ho¸ tØnh 

th¸i nguyªn 

STT Tªn x· C«ng suÊt(kVA) 

1 TT Chî Chu 100 

2  X· B¶o Cêng 100 

3 X· B¶o Linh 100 

4 X· Béc Nhiªu 250 

5 X· B×nh Thµnh 400 

6 X· B×nh Yªn 740 

7 X· §iÒm M¹c 260 

8 X· §Þnh Biªn 260 

9 X· §ång ThÞnh 100 

10 X· Kim Phîng 180 

11 X· Kim S¬n 180 

12 X· Lam Vü  250 

13 X· Linh Th«ng 180 

14 X· Phó §×nh 460 

15 X· Phó TiÕn 280 

16 X· Phóc Chu 280 

17 X· Phîng TiÕn 250 

18 X· Quy Kú 380 

19 X· S¬n Phó 560 

20 X· T©n D¬ng 180 

21 X· T©n ThÞnh 180 

22 X· Thanh §Þnh 420 

23 X· Trung Héi 175 

24 X· Trung L¬ng 260 

 Tæng c«ng suÊt toµn huyÖn 6520 
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1.XAC DINH TAM PHU TAI 
so phu tai n= 24 
MA TRAN PHU TAI 
khoang cach tu tam  phu tai den nguon 
toa do x cua nguon Xn=8.2 
toa do y cua nguon Yn=7 
x0 =    9.8658 
y0 =    8.1243 
l =    2.0097 
2. CHI PHI TINH TOAN HANG NAM CUA CONG TRINH 
cong suat cua phu tai Spt=  6520 
tiet dien day dan can phai tai cong suat la :  
Sdd =  5.0154e+003 
so mach day dan n= 1 
thoi gian su dung cong suat cuc dai To= 4500 
gia thanh dien nang Co= 500 
gia tri mat do dong dien kinh te jkt =1 
chi phi hang nam cho viec sua chua co ban duong day (%): FIdd= 10 
chi phi hang nam cho viec sua chua co ban cho tram (%): FItb= 6 
U1 =     6 kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
Icp =   610A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
     Fdd =   300 
Icpc =   690 
ro =    0.1100 
b =    53000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  1.0651e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 227250000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   227250000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  3.3376e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
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chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  6.1163e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z1 =  6.6170e+008 
U2 =    10kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
Icp =   265A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =   300 
Icpc =   690 
ro =    0.1100 
b =    53000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  1.0651e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 240000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   240000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  3.4651e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  2.3650e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z2 =  2.8847e+008 
U3 =    22kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd =   150 
Icpc =   445 
ro =    0.2100 
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b =    64000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd =  1.2862e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 240450000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb =   240450000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K =  3.6907e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh =  1.1069e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z3 =  1.6605e+008 
U4 =   35kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd = 
    95 
Icpc = 
   330 
ro = 
    0.3300 
b = 
   130400000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd = 
  2.6206e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 380000000 
so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb = 
   380000000 
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Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K = 
  6.4206e+008 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
chi phi ve ton that dien nang 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh = 
  1.0079e+008 
chi phi tinh toan hang nam 
Z4 = 
  1.9710e+008 
U5 = 
   110 
kV 
xac dinh chi phi dau tu K 
K=Kdd+Ktb 
dong dien tinh toan 
ans = 
     0 
Icp = 
   800 
A/mm2 
tiet dien day dan theo dieu kien kinh te 
Fdd = 
    25 
Icpc = 
   130 
ro = 
    1.3800 
Fdd = 
    70 
b = 
   200000000 
chi phi dau tu cho duong day 
Kdd = 
  4.0194e+008 
gia thanh 1may cat da chon gMC= 620000000 
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so may cat cua toan bo cong trinh Nmc= 1 
chi phi cho thiet bi 
Ktb = 
   620000000 
Tong chi phi dau tu co cong trinh cung cap dien 
K = 
  1.0219e+009 
2.CHI PHI VAN HANH 
2.1. Chi phi cho ton that dien nang Ctt 
cong suat ma duong day tai duoc la 
ton that tren 1 km duong day khi tai dinh muc 
he so mang tai cua duong day 
ton that tren duong day 
ton that dien nang tren duong day 
dA = 
  4.3846e+004 
chi phi ve ton that dien nang 
Ctt = 
  2.1923e+007 
chi phi doi voi duong day 
chi phi doi voi thiet bi 
Tong chi phi cho cong nhan cua cong trinh 
chi phi van hanh hang nam 
Cvh = 
  9.9317e+007 
chi phi tinh toan hang nam 
Z5 = 
  2.5261e+008 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO CAC DIEM 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 5 DIEM 
4*D1*U^3+3*U^2*[C1-D1*(U1+U2+U3+U4)]+2*U*[B1-
C1*(U1+U2+U3)+D1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3+U1*U4+U2*U4+U3*U4)] 
A1 = 
 -9.3306e+007 
A2 = 
 -1.0202e+007 
A3 = 
  2.3882e+006 
A4 = 
  7.4012e+005 
B1 = 
  5.1940e+006 
B2 = 
  5.0360e+005 
B3 = 
 -1.8728e+004 
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C1 = 
 -1.6174e+005 
C2 = 
 -5.2233e+003 
D1 = 
  1.5050e+003 
anfa = 
  6.0198e+003 
beta = 
 -8.1480e+005 
gamma = 
  2.7924e+007 
denta = 
 -2.6674e+008 
anfa*U^3+beta*U^2+gamma*U+denta=0 
y = 
  1.0e+008 * 
    0.0001   -0.0081    0.2792   -2.6674 
Uhl1 = 
   88.6808 
UhlC = 
   110 
Z = 
  2.5261e+008 
UhlC1 = 
   110 
Z15 = 
  2.5261e+008 
Uhl2 = 
   30.0387 
UhlC = 
    35 
Z = 
  1.9710e+008 
UhlC2 = 
    35 
Z25 = 
  1.9710e+008 
Uhl3 = 
   16.6336 
UhlC = 
    22 
Z = 
  1.6605e+008 
UhlC3 = 
    22 
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Z35 = 
  1.6605e+008 
Zmin5 = 
  1.6605e+008 
Uhl5 = 
    22 
XAC DINH DIEN AP HOP LY THEO 4 DIEM 
3*C1*U^2+2*U*[B1-C1*(U1+U2+U3)]+[A1-
B1*(U1+U2)+C1*(U1*U2+U1*U3+U2*U3)] 
A1 = 
 -9.3306e+007 
A2 = 
 -1.0202e+007 
A3 = 
  2.3882e+006 
A4 = 
  7.4012e+005 
B1 = 
  5.1940e+006 
B2 = 
  5.0360e+005 
B3 = 
 -1.8728e+004 
C1 = 
 -1.6174e+005 
C2 = 
 -5.2233e+003 
D1 = 
  1.5050e+003 
anfa = 
 -4.8522e+005 
beta = 
  2.2680e+007 
gamma = 
 -2.4305e+008 
anfa*U^2+beta*U+gamma=0 
y = 
  1.0e+008 * 
   -0.0049    0.2268   -2.4305 
Uhl1 = 
   30.1025 
UhlC = 
    35 
Z = 
  1.9710e+008 
UhlC4 = 
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    35 
Z44 = 
  1.9710e+008 
Uhl2 = 
   16.6400 
UhlC = 
    22 
Z = 
  1.6605e+008 
UhlC5 = 
    22 
Z54 = 
  1.6605e+008 
Zmin = 
  1.6605e+008 
Uhl = 
    22 
Zmin4 = 
  1.6605e+008 
Uhl4 = 
    22 
dU1f = 
    16 
dZ1 = 
 -3.7323e+008 
dZ2 = 
 -1.2242e+008 
dU1 = 
     4 
dU2 = 
    12 
Uhl = 
   16.9821 
UhlC = 
    22 
Z = 
  1.6605e+008 
UhlC6 = 
    22 
Z6 = 
  1.6605e+008 
So sanh cac ket qua tim duoc trong cac truong hop 5 diem, 4 diem, 3 diem ket qua la 
giong nhau 
Chon cap dien ap hop ly Uhl=22 
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Phô lôc 2 :c¸c Ch¬ng tr×nh con  

Th«ng sè d©y dÉn 

function [Fdd,Icpc,ro]=thong_so_day_dan(Skt); 
if Skt>=10 & Skt<16 
    Fdd=10 
    Icpc=80 
    ro=3.12 
elseif Skt>=16 &Skt<25 
    Fdd=16 
    Icpc=105 
    ro=2.06 
elseif Skt>=25 &Skt<35 
    Fdd=25 
    Icpc=130 
    ro=1.38 
elseif Skt>=35 &Skt<50 
    Fdd=35 
    Icpc=175 
    ro=0.85 
elseif Skt>=50 &Skt<70 
    Fdd=50 
    Icpc=210 
    ro=0.65 
elseif Skt>=70 &Skt<95 
    Fdd=70     
    Icpc=265 
    ro=0.46 
 
elseif Skt>=95 &Skt<120 
    Fdd=95 
    Icpc=330 
    ro=0.33 
elseif Skt>=120 &Skt<150 
    Fdd=120 
    Icpc=380 
    ro=0.27 
elseif Skt>=150 &Skt<185 
    Fdd=150 
    Icpc=445 
    ro=0.21 
elseif Skt>=185 &Skt<240 
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    Fdd=185 
    Icpc=510 
    ro=0.17 
elseif Skt>=240 &Skt<300 
    Fdd=240 
    Icpc=610 
    ro=0.132 
else Skt>=300  
    Fdd=300 
    Icpc=690 
    ro=0.11 
end 
 

Dßng ®iÖn cho phÐp 

 

function [Icp]=dong_dien_cho_phep(Itt); 

if Itt>=80 & Itt<95 

    Icp=80 

   elseif Itt>=95 & Itt<115 

    Icp=105 

    elseif Itt>=115 & Itt<150 

    Icp=130 

    elseif Itt>=150 & Itt<195 

    Icp=175 

    elseif Itt>=195 & Itt<230 

    Icp=210 

    elseif Itt>=230 & Itt<300 

    Icp=265 

    elseif Itt>=300 & Itt<350 

    Icp=330 

   elseif Itt>=350 & Itt<420 

    Icp=380 

    elseif Itt>=420 & Itt<475 

    Icp=445; 

   elseif Itt>=475 & Itt<650 
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    Icp=610 

   elseif Itt>=650 & Itt<710 

    Icp=690 

  else Itt>=710 & Itt<=800 

    Icp=800 

  end    

    gi¸ thµnh 1km ®êng d©y 

function [b]=gia_thanh_1km_duong_day(U,Fdd); 

MT=[0    6         10         22     35         110;... 

   16  33.6*10^6 33.6*10^6 48*10^6    0           0;... 

   35  35.2*10^6 35.2*10^6 49.6*10^6  0           0;... 

   50  36.8*10^6 36.8*10^6 51.2*10^6  0           0;... 

   70  38.4*10^6 38.4*10^6 56*10^6    120*10^6    200*10^6;... 

   95  40.*10^6  40.*10^6  57.6*10^6  130.4*10^6 210.2*10^6;... 

   120 43.2*10^6 43.2*10^6 60.8*10^6  140.6*10^6 220*10^6;... 

   150  46*10^6    46*10^6   64*10^6    150*10^6   230.8*10^6;... 

   185   49*10^6   49*10^6  67*10^6    160.2*10^6 240.6*10^6;... 

   240  51*10^6   51*10^6   70*10^6      170*10^6   250*10^6;... 

   300   53*10^6    53*10^6  73*10^6      183.2*10^6  0]; 

for i=2:11 

    if Fdd==MT(i,1) 

      for j=2:6 

        if U==MT(1,j)  

            b=MT(i,j) 

        end 

      end 

   end 

end 
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tÝnh ®iÖn ¸p hîp lý 

function [UhlC,Z]=tinh_dien_ap_hop_ly(Uhl,U1,U2,U3,U4,U5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5); 

if Uhl>50 

    UhlC=U5 

    Z=Z5 

elseif Uhl>25 & Uhl<49 

    UhlC=U4 

    Z=Z4 

elseif Uhl>15 & Uhl<24 

    UhlC=U3 

    Z=Z3 

elseif Uhl>8 & Uhl<14 

    UhlC=U2 

    Z=Z2 

else Uhl>4 & Uhl<8 

    UhlC=U1 

    Z=Z1 

end 

 TÝnh c¸c hÖ sè theo 5 ®iÓm            

function[A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,C1,C2,D1]=HE_SO_5(Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,U1,U2,U3

,U4,U5); 

A1=(Z2-Z1)/(U2-U1); 

A2=(Z3-Z2)/(U3-U2); 

A3=(Z4-Z3)/(U4-U3); 

A4=(Z5-Z4)/(U5-U4); 

 

B1=(A2-A1)/(U3-U1); 

B2=(A3-A2)/(U4-U2); 

B3=(A4-A3)/(U5-U3); 

 

C1=(B2-B1)/(U4-U1); 
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C2=(B3-B2)/(U5-U2); 

 

D1=(C2-C1)/(U5-U1); 

   Chän chi phÝ nhá nhÊt theo 5 ®iÓm 

function [Zmin,Uhl]=minz(Z1,Z2,Z3,UhlC1,UhlC2,UhlC3); 

Zmin=Z1; 

 if Zmin>=Z2 

     Zmin=Z2; 

     Uhl=UhlC2; 

   if Zmin>=Z3 

     Zmin=Z3; 

     Uhl=UhlC3; 

 end 

else 

 Uhl=UhlC1; 

End 

   Chän chi phÝ nhá nhÊt theo 3 ®iÓm 

 

function [Zmin,Uhl]=min2(Z1,Z2,UhlC1,UhlC2); 

 if Z1>=Z2 

     Zmin=Z2 

     Uhl=UhlC2 

 else 

     Zmin =Z1 

 Uhl=UhlC1 

end 
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Phô lôc 


