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TÓM TẮT
Bài toán qui hoạch hệ thống cung cấp điện ngày càng trở lên phức tạp với nhiều phần tử
tham gia trên không gian lớn, thông số mang tính ngẫu nhiên khó dự báo trước như giá điện,
phụ tải điện… Ngoài ra, khi tuabin khí tham gia trong hệ thống cung cấp điện (HTCCĐ) sẽ
làm thay đổi lớn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bài toán. Bài báo đề xuất mô hình hai bước
qui hoạch HTCCĐ khi xét đến khả năng tham gia của tuabin khí với hàm mục tiêu cực tiểu
chi phí vòng đời của phương án đầu tư và các ràng buộc đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật. Tính
toán kiểm tra trên sơ đồ HTCCĐ hình tia 7 nút, sử dụng ngôn ngữ lập trình GAMS.
Từ khóa: Qui hoạch HTCCĐ, Tuabin khí
đồ thị phụ tải (ĐTPT) ngày điển hình và đặc
tính giá bán điện theo thời gian trong ngày.
Tổn thất công suất và tổn thất điện năng
được tính toán theo ĐTPT khi sử dụng ràng
buộc cân bằng công suất nút AC. Ngoài ra,
chỉ tiêu chi phí vòng đời cũng được sử dụng
để đánh giá hiệu quả của phương án đầu tư.

I. GIỚI THIỆU
Nguồn phân tán nói chung trong đó có
tuabin khí (TBK) có những tác động tích cực
tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của HTCCĐ
như giảm tổn thất điện áp, tổn thất công suất
và tổn thất điện năng đồng thời trì hoãn việc
nâng cấp đường dây, TBA nguồn [1][2]. Do
đó, nhiều nghiên cứu ứng dụng nguồn điện
phân tán (DG) trong qui hoạch HTCCĐ đã
được thực hiện [3][4] với một số mô hình
chỉ đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống
mà không quan tâm đến hiệu quả kinh tế của
phương án qui hoạch. Hàm mục tiêu cực tiểu
chi phí đầu tư và vận hành của hệ thống khi
xét đến khả năng lựa chọn TBK được đề
xuất trong [5] hay sử dụng chỉ tiêu cực tiểu
chi phí vòng đời của phương án đầu tư được
đề xuất trong [6][7][8].

Phần tiếp theo của bài báo sẽ trình bày chi
tiết mô hình qui hoạch HTCCĐ xét đến khả
năng đầu tư và hiệu quả của TBK trong phần
II. Phần III trình bày kết quả tính toán áp
dụng và những đánh giá, kết luận được trình
bày trong phần IV.
II. MÔ HÌNH TOÁN
1. Sơ đồ khối
Sơ đồ khối của mô hình hai bước đề xuất
trong nghiên cứu này như hình 1. Bước cơ sở
lựa chọn thông số nâng cấp của đường dây,
TBA đồng thời xác định vị trí đầu tư của TBK
với biến lựa chọn sử dụng biến thực nhằm
giảm khối lượng tính toán. Hàm mục tiêu cực
tiểu chi phí vòng đời của phương án đầu tư
trong giai đoạn qui hoạch và các ràng buộc
kỹ thuật nhằm đảm bảo yêu cầu vận hành
của HTCCĐ. Kết quả tính toán được sử dụng
làm thông số đầu vào của bước hiệu chỉnh sau
khi lựa chọn lại thông số nâng cấp của thiết bị
theo các giá trị tiêu chuẩn. Do đó, bước hiệu
chỉnh xác định được công suất và thời gian
đầu tư tối ưu của TBK cùng với thông số chế
độ của HTCCĐ trong giai đoạn qui hoạch khi

Gần đây, mô hình hai bước qui hoạch
HTCCĐ cho phép lựa chọn đồng thời thông
số đầu tư của các thiết bị và xét đến khả
năng đầu tư DG được đề xuất trong
[9][10][11]. Những nghiên cứu trên sử dụng
giá điện trung bình, chi phí tổn thất điện
năng tính trong chế độ phụ tải cực đại và
thời gian chịu tổn thất công suất lớn nhất.
Tuy nhiên, giá điện và phụ tải thường thay
đổi lớn theo thời gian nên những mô hình
trên sẽ có sai số lớn.
Do đó, bài báo đề xuất mô hình hai bước qui
hoạch HTCCĐ xét đến khả năng tham gia,
hiệu quả của TBK khi phụ tải thay đổi theo
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được hiệu suất cao nhất. Vì vậy, công suất
phát của TBK luôn là định mức, ký hiệu là
TB
và
suất chi phí vận hành
PiTB
,t , Qi ,t

thông số nâng cấp của đường dây, TBA nguồn
đã được xác định theo thông số tiêu chuẩn.
2. Mô hình cơ sở

là ρ PTB , ρQTB .

Mô hình sử dụng hàm mục tiêu cực tiểu chi
phí vòng đời như biểu thức (1).
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Chi tiết các thành phần của hàm mục tiêu
như sau:
- 1/ (1 + r )t là thành phần qui đổi các chi phí
trong hàm mục tiêu về thời điểm hiện tại với
hệ số chiết khấu r; T là tổng số năm trong
giai đoạn qui hoạch; H là tổng số giờ trong
ngày; N là tổng số nút trong HTCCĐ; NTB là
số nút có thể đầu tư TBK hay máy phát
diesel; NS và SS là số nút tổng số nút TBA
và tổng số mùa trong năm

TB

- Thành phần c là chi phí đầu tư nâng cấp
các đường dây với CF 0 , CF là chi phí nâng
cấp đường dây, Fij ,t là biến tiết diện nâng

TB

cấp, α ij ,t là biến nhị phân và chiều dài đường
dây là Lij
- Thành phần d là tổng chi phí đầu tư nâng
cấp các trạm biến áp (TBA) nguồn với
CS 0 , CS là các thành phần chi phí, ΔSiS,t là

TB

Hình 1. Sơ đồ khối qui hoạch HTCCĐ khi
xét đến khả năng tham gia của TBK

biến công suất nâng cấp và γ i ,t là biến nhị
phân quyết định nâng cấp của TBA

- Thành phần g là chi phí mua điện từ hệ
thống qua các TBA nguồn với Pi ,St , s ,h , QiS,t , s ,h là

- Thành phần e là chi phí đầu tư của TBK
với CiTB là suất chi phí đầu tư tại mỗi vị trí
xây dựng và Pi TB
là công suất đầu tư trong
,t

công suất tác dụng (CSTD) và công suất
phản kháng (CSPK) nhận từ hệ thống.
ρ PS.h , ρQS .h là giá điện với số ngày trong mùa
là Ds

năm t
- Thành phần f là chi phí vận hành và nhiên
liệu của TBK hay máy phát diesel. Nguồn
này có đặc điểm riêng là khả năng dự trữ
nguồn năng lượng sơ cấp nên thường được
vận hành với ông suất định mức nhằm đạt

- Thành phần h là giá trị còn lại của thiết bị
đầu tư ở cuối giai đoạn qui hoạch như biểu
thức (2). Trong đó: TF , tkhF là tuổi thọ và thời
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Sij,mtax = max {Sij,Fs ,t ,h } ; Sij,Fs ,t ,h = Pij,2s ,t ,h + Qij,2 s ,t ,h (5)

gian khấu hao của đường dây. TS , tkhS là tuổi
thọ và thời gian khấu hao của TBA. TTB , tkhTB là
tuổi thọ và thời gian khấu hao của TBK hay
máy phát diesel.
(t F − T ) N N
Rt = kh F .∑ ∑ Lij (CF 0 .α ij.t + CF .Fij ,t )
TF
i =1 j = i +1

⎡Cos(δ i ,s ,t ,h ).Re( I ij , s ,t ,h ) ⎤
Pij, s ,t ,h = U i , s ,t ,h ⎢
⎥
⎣⎢ + Sin(δ i , s ,t ,h ).Im( I ij ,s ,t ,h ) ⎦⎥
⎡ Sin(δ i , s ,t ,h ).Re( I ij ,s ,t ,h ) ⎤
Qij, s ,t ,h = U i ,s ,t ,h ⎢
⎥
⎣⎢ −Cos(δ i , s ,t ,h ).Im( I ij ,s ,t ,h ) ⎦⎥

(2)

(6)

Các ràng buộc được sử dụng trong mô hình
nhằm xác định điều kiện nâng câp, đầu tư
thiết bị đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu KTKT của HTCCĐ.

⎡ U j , s ,t ,h Cos(θij,t + δ j , s ,t ,h ) ⎤
⎥
Re( I ij , s ,t ,h ) = Yij ,s ,t ,h ⎢
⎢⎣ − U i , s ,t ,h Cos(θij,t + δ i ,s ,t ,h ) ⎥⎦
⎡ U j , s ,t ,h Sin(θij,t + δ j ,s ,t ,h ) ⎤
⎥
Im( I ij , s ,t ,h ) = Yij ,s ,t ,h ⎢
⎢⎣ − U i , s ,t ,h Sin(θij,t + δ i , s ,t ,h ) ⎥⎦
∀t ≥ 1, ij ∈ N , t ∈ T , s ∈ S S , h ∈ H

- Ràng buộc cân bằng công suất nút AC như
biểu thức (3).

Khi đó, công suất giới hạn của đường dây tại
năm t sau khi nâng cấp là Sij*,Ft như biểu thức
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(7) và tiết diện nâng cấp của đường dây như
biểu thức (8) với Udm là điện áp định mức
của lưới và J là mật độ dòng điện ở chế độ
giới hạn nhiệt.

S
Pi TB
,t + Pi , s ,t , h − PDi , s ,t , h =
N

∑Y
j =1

ij ,t

. U i ,s ,t ,h . U j ,s ,t ,h .cos(θ ij ,t + δ j , s ,t ,h − δ i ,s ,t ,h )

(3)

S
QiTB
,t + Qi , s ,t , h − QDi , s ,t , h =
N

−∑ Yij ,t . U i ,s ,t ,h . U j , s ,t ,h .sin(θ ij ,t + δ j , s ,t ,h − δ i ,s ,t ,h )

Sij*,Ft = Sij*,Ft −1 + ΔSij,Ft

j =1

∀ij ∈ N , s ∈ S S , h ∈ H , t ∈ T

Fij,t ≥

Trong đó: nhu cầu phụ tải thay đổi theo thời
gian là PDi,s,t,h và QDi,s,t,h. |Ui,s,t,h|, δj,s,t,h là
modul và góc lệch của điện áp nút. |Yij,t| và
θij,t là modul, góc lệch trong các thành phần
của ma trận tổng dẫn.

trạng, ΔSi,St là biến công suất bổ sung của
S
, ΔSmS ax là giới hạn công suất bổ
TBA. ΔSmin
sung của TBA nguồn và γ i,t là biến nhị phân.

dây hiện trạng, ΔSij,Ft là biến công suất của
đường dây cần bổ sung để đáp ứng yêu cầu
F
,
của phụ tải trong giai đoạn qui hoạch. ΔSmin
ΔSmF ax là giới hạn công suất bổ sung của
đường dây và biến nhị phân α ij,t .
ΔS ≥ ΔS .α ij,t ;
F
min

ΔS ≤ Δ S
F
ij,t

F
max

.α ij,t

.α ij ,t ∀t ≥ 1, ij ∈ N , t ∈ T (8)

đáp ứng của TBA theo yêu cầu của phụ tải,
Si*,tS−1 là công suất giới hạn của TBA hiện

cần đáp ứng của dây dẫn theo yêu cầu của
phụ tải, Sij*,Ft −1 là công suất giới hạn của đường

F
ij,t

3U dm .J

- Ràng buộc công suất nâng cấp của TBA
như biểu thức (9) với Sim,tax là công suất cần

- Ràng buộc nâng cấp đường dây được thực
hiện như biểu thức (4) với Sijm,axt là công suất

Sijm,axt ≤ ( Sij*,Ft −1 + ΔSij,Ft )

Sij*,Ft

∀t ≥ 1, ij ∈ N , t ∈ T (7)

Sim,tax ≤ ( Si*,tS−1 + ΔSi,St )
S
ΔSi,St ≥ ΔS min
.γ i,t ;

S
ΔSi,St ≤ ΔS max
.γ i,t

(9)

∀t ≥ 1, i ∈ N S , t ∈ T

Công suất của TBA sau nâng cấp được xác
định như biểu thức (10).
Si*,tS = Si*,tS−1 + ΔSi,St

(4)

∀t ≥ 1, i ∈ N S , t ∈ T (10)

- Ràng buộc công suất của TBK được xác
TB
là công suất
định như biểu thức (11) với Pmax
lớn nhất có thể xây dựng tại mỗi vị trí xét,
cosϕ là hệ số công suất định mức của máy
phát, Pi TB
và QiTB,t là công suất phát theo
,t

∀t ≥ 1, ij ∈ N , t ∈ T

Công suất Sijm,axt được xác định như biểu thức
(5) và (6) với Pij, s ,t ,h , Qij, s ,t ,h được xác định
theo biến điện áp nút ( | U i , s ,t ,h | là modul,

CSTD, CSPK tại năng qui hoạch t

δ i , s ,t ,h là góc pha) và tổng dẫn của đường dây
( | Yi , j ,t | là modul, θ i , j ,t
15

TB
0 ≤ Pi TB
,t ≤ Pmax ;

TB
0 ≤ QiTB
,t ≤ tan ϕ .Pi ,t

∀i ∈ NTB , t ∈ T

Trong mô hình này, các ràng buộc được sử
dụng như sau:

(11)

- Ràng buộc cân bằng công suất nút và điện
áp nút như mô hình cơ sở. Tuy vậy, tổng dẫn
của hệ thống được xác định lại theo tiết diện
nâng cấp của đường dây

Ngoài ra, mô hình sử dụng biến thực nên
công suất bổ sung trong từng năm qui hoạch
được lấy theo giá trị phù hợp với gam công
suất để giảm khối lượng tính toán đồng thời
phù hợp với thông số thực tế của TBK hoặc
máy phát diesel như biểu thức (12) với
ΔPTB là công suất bổ sung trong mỗi năm
tính toán
TB
TB
Pi TB
,t = Pi ,t −1 + ΔP

TB
QiTB
,t = tan ϕ .Pi ,t

∀t ≥ 1, i ∈ NTB , t ∈ T

- Ràng buộc giới hạn công suất đường dây
và TBA như biểu thức (15), (16) nhằm tránh
quá tải thiết bị với SijF,t , s ,h là công suất truyền
tải trên đường dây, SiS,t , s ,h là công suất truyền
tải qua TBA nguồn tại mọi chế độ vận hành

(12)

SijF,t , s ,h ≤ Sij*,t
∀t ≥ 1, ij ∈ N , t ∈ T , s ∈ S S , h ∈ H

- Ràng buộc giới hạn điện áp nút như (13) để
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong mọi chế độ
vận hành
U min ≤ U i ,s ,t ,h ≤ U max ∀i ∈ N L
U i ,s ,t ,h = constan

SiS,t , s ,h ≤ Si*,t
∀t ≥ 1, i ∈ N S , t ∈ T , s ∈ S S , h ∈ H

(13)

∀i ∈ N S

Trong đó: Umin, Umax là điện giới hạn điện áp
nhỏ nhất và lớn nhất cho phép tại các nút tải;
NL là số nút tải và NS là số nút TBA nguồn.

trí không được lựa chọn, thông số này nhận
giá trị 0).

Như vậy, mô hình cơ sở xác định được công
suất nâng cấp tiêu chuẩn của TBA (ΔSi*,t ) ,

TB*
0 ≤ Pi TB
,t ≤ Pi ,max ;

TB
0 ≤ QiTB
,t ≤ tan ϕ .Pi ,t

*
∀i ∈ NTB
,t ∈T

công suất giới hạn của TBA ( S ) , tiết diện
nâng cấp tiêu chuẩn ( Fij,*t ) cũng như công
*
i ,t

(17)

Kết quả tính toán trong bước này sẽ cho kết
quả gần giá trị tối ưu hơn bởi công suất đầu
tư của TBK được xác định sau khi đã xét
đến thay đổi của thông số hệ thống, ảnh
hưởng của ĐTPT và đặc tính giá điện.

suất giới hạn ( Sij*,t ) và điện trở, điện kháng
( Rij,* t , X ij,* t ) của đường dây.

3. Mô hình hiệu chỉnh

Mô hình đề xuất trên được tính toán kiểm tra
trên HTCCĐ 7 nút bằng chương trình lập
trong ngôn ngữ lập trình The General
Algebraic Modeling System (GAMS) [12].

Mục tiêu của mô hình là lựa chọn thời gian
và công suất cần đầu tư của TBK khi vị trí
đã xác định từ mô hình cơ sở, thông số nâng
cấp của thiết bị (tiết diện và tổng trở đường
dây, công suất bổ sung của TBA) đã được
hiệu chỉnh theo các giá trị tiêu chuẩn.

III. TÍNH TOÁN ÁP DỤNG
Tính toán kiểm tra trên HTCCĐ hình tia
gồm 7 nút như hình 2, điện áp 22kV, công
suất TBA nguồn 10MVA, thông số đường
dây và phụ tải như trong phụ lục với hệ số
phát triển của tải là 10% mỗi năm.

Do đó, mô hình sử dụng hàm mục tiêu tương
tự như mô hình cơ sở với biến lựa chọn tiết
diện dây dẫn được thay thế bằng tiết diện
dây dẫn tiêu chuẩn, biến công suất bổ sung
của TBA được thay thế bằng công suất nâng
cấp tiêu chuẩn đã xác định như biểu thức
(14).
ΔSiS,t = ΔSi*,t

(16)

- Ràng buộc giới hạn công suất của TBK
như biểu thức (17) với vị trí có thể lựa chọn
*
là NTB
, công suất giới hạn tại mỗi vị trí được
*
xác định từ bước cơ sở là Pi TB
(tại những vị
,max

∀s ∈ S S , t ∈ T , h ∈ H

Fij,t = Fij,*t ;

(15)

(14)
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Hình 2. Sơ đồ HTCCĐ 7 nút
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ĐTPT ngày điển hình và giá điện mua từ hệ
thống qua TBA nguồn giả thiết như hình 3
và hình 4.
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Hình 3. ĐTPT ngày điển hình

Giá điện, $/MWh và $/MVARh

Suất chi phí đầu tư cố định của đường dây
trung áp (CF0) là 150000$/km và suất chi phí
đầu tư theo tiết diện dẫy dẫn (CF) là
16.5$/km.mm2. Suất chi phí đầu tư cố định
của TBA nguồn (CS0) là 200000$/TBA và
suất chi phí đầu tư theo công suất (CS) là
50000$/MVA. Tuổi thọ của đường dây và
TBA nguồn là 20 năm. Giới hạn tiết diện
đường dây nâng cấp, từ 35mm2 đến
300mm2. Gam công suất tiêu chuẩn của
MBA là 10MVA.
Theo công suất tác dụng
Theo công suất phản
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Kết quả tính toán cho thấy, máy phát diesel
không được lựa chọn mà phụ tải trong tương
lai được đáp ứng bằng giải pháp nâng cấp
đường dây và TBA. Lộ trình nâng cấp, đầu
tư thiết bị của hệ thống được lựa chọn và
trình bày trong bảng 1. Tương ứng, các biến
lựa chọn nâng cấp đường dây và TBA cũng
như công suất lớn nhất chạy trên các thiết bị
được xác định như bảng 2 và 3.
Bảng 1. Lộ trình đầu tư thiết bị

Đường dây 1-2, 1-5 bị quá tải tại năm thứ 9
và thứ 8 của giai đoạn qui hoạch nên được
nâng cấp lên tiết diện 70mm2 và 50mm2.
TBA nguồn cần bổ sung 10MVA ở năm thứ
3 nâng tổng công suất của TBA lên 20MVA
mới đáp ứng được yêu cầu của phụ tải. Các
đường dây còn lại không cần phải nâng cấp
do công suất lớn nhất truyền tải trên các
đường dây trong giai đoạn qui hoạch chỉ đạt
5.38MVA và nhỏ hơn công suất giới hạn của
đường dây là 6.67MVA.
Bảng 2. Biến quyết định nâng cấp đường
dây, TBA nguồn

120
100

hoạch HTCCĐ với sơ đồ hiện trạng bằng
giải pháp nâng cấp đường dây và TBA
nguồn. Phương án B, xác định lộ trình qui
hoạch HTCCĐ đồng thời xét khả năng tham
gia của máy phát diesel.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Thời gian, h

Hình 4. Đặc tính giá bán điện
Giả thiết tất cả các nút tải đều có thể lựa
chọn xây dựng máy phát diesel, công suất
giới hạn tại mỗi vị trí là 1MW, máy phát
luôn vận hành với công suất định mức. Suất
chi phí đầu tư giả thiết bằng nhau tại tất cả
các vị trí là 500000$/MW, suất chi phí vận
hành là 90$/MWh và 5$/MVARh, tuổi thọ
của máy phát diesel là 30 năm

Bảng 3. Biến quyết định nâng cấp đường
dây, TBA

Điện áp tại các nút tải giả thiết cho phép độ
lệch từ 0.9pu đến 1.05pu, nút nguồn có giá
trị không đổi bằng 1.05pu. Hệ số chiết khấu
r là 10%.
Tính toán kiểm tra trong khoảng thời gian là
10năm với hai phương án: Phương án A, qui
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Hình 6. Phân tích độ nhạy theo suất chi phí
nhiên liệu và vận hành máy phát diesel
Khi suất chi phí nhiên liệu còn 72%, tương
ứng 64.8$/MWh và 3.6$/MVARh, máy phát
diesel được lựa chọn đầu tư tại 4 và 6 là nút
xa nguồn với tổng công suất là 0.5MW trong
năm thứ 8, 10 và đã trì hoãn không phải
nâng cấp đường dây. Do đó, chi phí vòng
đời của phương án đầu tư trong trường hợp
này giảm còn 19.99x106$.

Tổn thất công suất lớn nhất của hệ thống
xuất hiện trong giờ cao điểm cũng được xác
định, năm đầu tiên tổn thất là 2.62%, những
năm tiếp theo phụ tải tăng cao nên tổn thất
công suất tăng nhanh và đạt giá trị cực đại là
4.34% năm thứ 7. Từ năm thứ 8 tổn thất
công suất giảm do đường dây được nâng
cấp, tổng trở của đường dây giảm dẫn đến
tổn thất công suất giảm theo như hình 5.

Kết quả so sánh các chỉ tiêu KT-KT của hệ
thống trên bảng 5 cho thấy thông số nâng
cấp đường dây, TBA nguồn trong bước cơ
sở và hiệu chỉnh không có sự sai khác. Tuy
nhiên, công suất lựa chọn đầu tư máy phát
diesel trong bước hiệu chỉnh đã giảm
1.4MW tương ứng chi phí đầu tư giảm
0.61x106$ và chi phí vòng đời giảm 15.9%.
Bảng 5. So sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của
hệ thống trong 2 bước tính

Tổn thất công suất lớn nhất, %

Tương tự, tổn thất điện áp lớn nhất cũng
xuất hiện trong giờ cao điểm và tăng cao ở
những năm cuối. Điện áp thấp nhất tại nút 4
và nút 6 trong năm thứ 10 là 0.99pu do đó
tất cả các nút đảm bảo yêu cầu về độ lệch
điện áp.
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Hình 5. Tổn thất công suất lớn nhất
Như vậy, máy phát diesel chỉ có hiệu quả và
cạnh tranh khi suất chi phí nhiên liệu giảm
dưới 65.25$/MWh tương ứng cần trợ giá
khoảng 2.48cent/kWh. Khi được lựa chọn,
vị trí đầu tư ở những nút xa nguồn nhằm
giảm tổn thất công suất, tổn thất điện áp và
tránh nâng cấp đường dây. Thời gian đầu tư
lựa chọn ở cuối giai đoạn tính toán để tận

Như vậy, trong điều kiện giả thiết máy phát
diesel không được lựa chọn đầu tư do hiệu
quả kinh tế kém. Tuy nhiên, để đánh giá khả
năng tham gia và hiệu quả của nguồn này,
bài báo nghiên cứu đánh giá độ nhậy của
phương án đầu tư theo suất chi phí nhiên
liệu và vận hành của chúng. Chỉ tiêu này có
tỷ trọng cao và ảnh hưởng lớn đến quyết
18

Chi phí vòng đời, 10e6$

định của phương án đầu tư. Kết quả tính
toán khi suất chi phí nhiên liệu và vận hành
của máy phát diesel giảm từ 100% đến 69%
được trình bày trên hình 6. Máy phát diesel
chỉ được lựa chọn khi suất chi phí nhiên liệu
nhỏ hơn 73%, công suất lựa chọn tăng dần
khi suất chi phí giảm tương ứng hàm chi phí
vòng đời giảm mạnh
Công suất, MW

Một số chỉ tiêu KT-KT của hệ thống cũng
được xác định và trình bày trên bảng 4. Chi
phí vòng đời của phương án đầu tư là
20.21x106$, tổn thất điện năng trung bình
trong cả giai đoạn tính toán là 9.05x106kWh
tương ứng 2.08% của tổng điện năng nhận từ
HTĐ là 435.21x106kWh. Chi phí đầu tư thiết
bị trong 10 năm là 1.26x106$ nhưng giá trị
còn lại của các thiết bị ở cuối thời gian tính
toán là 0.94x106$ do các đường dây và TBA
được lựa chọn đầu tư ở những năm cuối
nhằm tận dụng tối đa đường dây và TBA
hiện có.
Bảng 4. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

dụng giá điện rẻ mua từ HTĐ trong những
năm đầu qui hoạch mà chưa phải đầu tư
nâng cấp đường dây, TBA nguồn.

giá được hiệu quả của nguồn này trong qui
hoạch HTCCĐ bằng đánh giá độ nhậy của
phương án đầu tư qua suất chi phí nhiên liệu
và vận hành. Từ đó, xây dựng được chính
sách khuyến khích phát triển TBK tại những
khu vực có tiềm năng nhằm giảm sức ép
phát triển nguồn điện hiện nay từ đó giảm ô
nhiễm môi trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ ví dụ minh họa cho thấy, mô hình đề xuất
và chương trình tính toán đã lập có thể phù
hợp cho bài toán qui hoạch HTCCĐ có xét
đến khả năng sử dụng TBK hoặc máy phát
diesel. Lộ trình nâng cấp, cải tạo tối ưu
đường dây và TBA được lựa chọn đồng thời
với vị trí, công suất và lộ trình đầu tư tối ưu
TBK hoặc máy phát diesel. Kế hoạch mua
điện từ hệ thống cũng như các chỉ tiêu KTKT khác cũng được xác định. Tuy nhiên, để
sử dụng TBK tại những nơi có tiềm năng
góp phần giảm ô nhiễm môi trường đồng
thời giảm tổn thất điện năng trong HTCCĐ
cần xây dựng chính sách trợ giá để phát triển
nguồn này.
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SUMMARY
THE DISTRIBUTION SYSTEM PLANNING INTERGRATED
GAS TUARBINE OR DIESEL GENERATOR
Vu Van Thang (ThaiNguyen University of Technology)
The planning of distributed systems is a complication problem with many elements
involved on the large space. The parameters of the didtributed system are random
variablenature and difficult to predict as price and demand. Besides, economic and technical
indicators of distributed system can be changed when gas turbine or diesel generator appear in
system. This paper proposed a two-stage optimized model that is integrated gas turbine or
diesel generator in distributed system planning problem. In these models, life cycle cost
minimizing objectives of the investment project are used same time constraints. The proposed
model is tested using a 7 bus 22kV radial feeder. The calculation is programmed in GAMS
environment.
Keyword: Planning of Distribution Systems, Gas turbine
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