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TÓM TẮT
Ở Việt Nam, trong những năm qua, sự hội nhập về kinh tế dẫn tới nhu cầu điện năng
là rất lớn, xuất hiện nhiều nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu của phụ tải, nên trong quá trình
vận hành sẽ xuất hiện nhiễu loạn nhỏ và quá trình quá độ gây lên mất đồng bộ cho các máy
phát điện. Vậy vấn đề về ổn định hệ thống điện cần được xem xét. Ảnh hưởng bất lợi của việc
mất ổn định đến toàn bộ hệ thống điện là vấn đề đã và đang được các nhà khoa học, các tổ
chức trong nước cũng như quốc tế quan tâm nghiên cứu. Trong đó, việc nâng cao khả năng ổn
định cho các phần tử trong hệ thống điện đặc biệt là nâng cao khả năng ổn định góc rotor máy
phát điện là một việc hết sức quan trọng nhằm hạn chế sự mất ổn định cho hệ thống. Bài báo
này trình bày một ứng dụng của thiết bị FACTS để nâng cao khả năng ổn định góc rotor máy
phát điện từ đó rút ra kết luận cũng như biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của các
nhiễu loạn cũng như quá trình quá độ khi xảy ra sự cố trong hệ thống điện.
ABSTRACT
The integration of Vietnam’s economy in recent years has resulted in increasing
demand of electricity, with the establishment of many plants leading to various load centers.
Therefore, in operation of power system will occur transient stability and small signal
stability. So, power system stability problem has been analysised. The negative impacts of
instability on power system are matters of concern for scientists as well as for domestic and
international organizations. For this reason, the providing stability ability for elements of
power system, especially, providing rotor angle stability, is of paramount importance in the
determination of instability of power system. This paper presents the application of FACTS
device to provide rotor angle stability of generator and some measures and solutions for the
reduction of negative impacts of these fields will also be discussed.
Từ khóa: FACTS, Application PSS and SVC.
1. Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển khoa học công
nghệ ngày càng cao, điện năng ngày càng
đóng vai trò quan trọng trong tất cả các
ngành kinh tế, sự phát triển của nhu cầu tiêu
thụ điện năng đánh giá sự phát triển của xã
hội và nâng cao đời sống của một khu vực,
một quốc gia. Do đó, hệ thống điện cũng
ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn công
nghệ. Ngày nay đã hình thành nhiều hệ
thống điện lớn trong phạm vi quốc gia hoặc

liên quốc gia, xuất hiện nhiều nhà máy điện
làm nhiệm vụ đáp ứng công suất cho phụ tải
điện. Trong những năm qua, cùng với sự phát
triển về kinh tế, nhu cầu điện năng của Việt
Nam là rất lớn, xuất hiện nhiều nhà máy
nhiệt điện và nhà máy thủy điện làm cho việc
vận hành hệ thống điện trở nên phức tạp hơn
đặc biệt là vấn đề về đồng bộ cũng như tính
ổn định của hệ thống. Bài báo trình bày một
ứng dụng PSS và SVC nhằm nâng cao khả
năng ổn định góc rotor máy phát đề tránh
hiện tượng tan rã hệ thống điện [1].
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2. Định nghĩa và phương pháp nghiên cứu
ổn định góc rotor máy phát điện
2.1. Định nghĩa
Một số định nghĩa của ổn định góc được
biên soạn bởi IEEE/CIGRE [2] sẽ được trình
bày trong phần này.
Ổn định góc rô-to: liên quan đến khả
năng của các MPĐ đồng bộ trong một HTĐ
liên kết vẫn còn giữ được sự đồng bộ hóa
sau khi trải qua các kích động có thể xảy ra
trong HTĐ.
Ổn định quá độ (ổn định động) (transient
stability) là khả năng của HTĐ vẫn còn duy
trì được sự đồng bộ hóa khi trải qua các kích
động
lớn, ví
dụ
như
ngắn
mạch trên đường truyền tải, mất nguồn hoặc
mất tải....

Hình vẽ 0-1: Góc Rotor phản ứng với một
nhiễu loạn thoáng qua [1]
Một tổng kết của IEEE/CIGRE về các loại
ổn định được chỉ ra trong hình vẽ ở dưới
đây: [1], [2].
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2.2. Phương pháp nâng cao ổn định góc
rotor máy phát điện
Như đã phân tích ổn định quá độ ta thấy
nguyên nhân chính của mất ổn định góc roror
máy phát điện liên quan trực tiếp đến hiện
tượng thiếu mô men cản dao động trong
HTĐ, và dao động công suất. Vì vậy, trong
luận văn tác giả tập trung nghiên cứu việc sử
dụng các thiết bị cung cấp mô men cản dao
động và thiết bị chống dao động công suất
vào HTĐ.
Bộ ổn định HTĐ (Power System
Stabilizer - PSS) được coi là thiết bị chống
dao động công suất có hiệu quả nhất. Chức
năng chính của một bộ PSS là đưa thêm vào
tín hiệu điều chỉnh ổn định ở đầu vào bộ kích
từ của máy phát. Các công trình nghiên cứu
nhằm tìm ra điểm đặt tối ưu và tính toán bộ
ổn định HTĐ đã được thảo luận trong các tài
liệu tham khảo [1], [2], [3].
Thiết bị bù linh hoạt - FACTS cũng được
coi là thiết bị cung cấp mômen cản dao động
để ngăn cản HTĐ dao động [1], [2], [3]. Ví
dụ sử dụng thiết bị bù tĩnh - SVC và HVDC
bằng cách bổ xung tín hiệu điều khiển được
sử dụng để cản HTĐ dao động.
Trong bài báo này, tác giả sẽ quan tâm việc
so sánh tác dụng của thiết bị PSS và SVC
trong việc nâng cao ổn định góc rotor máy
phát điện.
3. Thiết bị PSS và SVC
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3.1. Mô hình thiết bị PSS
Cấu trúc một hệ thống kích từ điển hình được
mô tả như hình vẽ:
Bộ hạn chế và bảo vệ

Bộ biến đổi điện áp đầu cực
và bộ bù tải

Dài
hạn

Bộ điều
chỉnh AVR

Từ hình vẽ trên có thể thấy rằng mất ổn định
góc rotor máy phát điện là một trong những
nguyên nhân gây ra sự cố tan rã HTĐ. Vì
vậy trong bài báo này, chúng tôi sẽ tập trung
vào nghiên cứu về vấn đề này.
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Bộ ổn định
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Hình vẽ 0-2: Sơ đồ điển hình về hệ thống
kích từ
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Mô hình ví dụ về PSS được Kundur mô tả
như trong hình vẽ
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cách tăng hay giảm góc mở của thyristor,
được tổ hợp từ hai thành phần cơ bản:
- Thành phần cảm kháng để tác động về mặt
công suất phản kháng (có thể phát hay tiêu
thụ công suất phản kháng tùy theo chế độ
vận hành)
- Thành phần điều khiển bao gồm các thiết bị
điện tử như thyristor hoặc tri ác có cực điều
khiển, hệ thống điều khiển góc mở dùng các
bộ vi điều khiển như 8051, PIC 16f877,
VAR...

Hình vẽ 0-3: Sơ đồ một hệ thống
kích từ đơn giản với thiết bị AVR và PSS

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của
SVC như trên hình

Trong đó PSS gồm 3 khối sau:
- Khối bù pha (phase compensation (5))
- Khối lọc cao tần (signal washout 4)
- Khối khuếch đại ổn định (stabilizer gain 3)
KSTAB
3.2. Sử dụng PSS để nâng cao ổn định
Là bộ ổn định công suất PSS với cả
tín hiệu công suất và tốc độ quay của roto.
Công thức của bộ ổn định này được minh
họa bằng công thức toán học sau:
Δωeq =

1
M

∫ ( ΔP

m

− ΔPe )dt

Hình vẽ 0-5: Sơ đồ nguyên lý của
thiết bị SVC
4. MÔ HÌNH THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ
MÔ PHỎNG - PSS/E
PSS/E là một trong những phần mềm tính
toán HTĐ cơ bản và quan trọng nhất được
dùng ở các trung tâm điều độ HTĐ quốc gia,
các viện nghiên cứu, cũng như các đơn vị tư
vấn thiết kế [3] . Cụ thể như sau:
4.1. Giới thiệu tổng quan về chương trình
PSS/E

Hình vẽ 0-4: Sơ đồ khối bộ ổn định
Delta – P – Omega.

Các tính toán phân tích hệ thống mà chương
trình có khả năng thực hiện bao gồm:

3.3. Thiết bị SVC
SVC là thiết bị bù ngang dùng để tiêu thụ
công suất phản kháng có thể điều chỉnh bằng
3
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-Tính toán trào lưu công suất.
-Tối ưu hóa trào lưu công suất.

-Nghiên cứu các loại sự cố đối xứng và
không đối xứng.
-Tương đương hóa hệ thống.
-Mô phỏng quá trình quá độ điện cơ.
-Modul tính toán trào lưu công suất.
-Phân tích ổn định điện áp và tính toán
công suất phản kháng dự trữ thông qua
đường cong PV/QV.
-Modul phân tích hệ thống tuyến tính hóa
hệ thống điện.

Hình vẽ 0-4: Mô hình kích từ
Mô hình thiết bị PSS
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Hình vẽ 0-6: Mô hình bộ ổn định tốc
độ

Hình vẽ 0-1: Mô hình hệ thống điện chuẩn
Mô hình máy phát điện GENROE
PMECH

Pm

VT

SPEED
ISORCE

EFD

Ef

Tín hiệu phụ

Hình vẽ 0-5: Mô hình bộ ổn định
công suất STAB1 trong thư viện của PSS/E

4.2. Tính toán mô phỏng
Mô hình hệ thống điện
G1

VOTHSG
STAB1

GENROE

Điện áp
tại nút
cuối

Mô hình SVC
Tốc độ
Dòng điện nguồn

ETERM

Điện áp đầu cực

ANGLE

Góc

Hình vẽ 0-2: Mô hình máy phát điện
GENROE trong thư viện PSS/E

Hình vẽ 0-7: Mô hình thiết bị SVC

Mô hình thiết bị kích từ SEXS

Máy biến áp
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VUEL
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EFD
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Hình vẽ 0-3: Mô hình thiết bị kích từ
SEXS trong thư việc PSS/E
VRE

Hình vẽ 0-8: Mô hình máy biến áp 2
dây quấn
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ZL=RL+jXL

YL/2=(GL+jBL)/2

YL/2=(GL+jBL)/2

Hình vẽ 0-9: Mô hình đường dây tải
điện

Hình vẽ 0-12: Góc rotor máy phát G3 khi
không có PSS/SVC

5. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
5.1. Mô phỏng động hệ thống điện khi
chưa có thiết bị PSS và SVC

Hình vẽ 0-13: Góc rotor máy phát G4 khi
không có PSS/SVC
Hình vẽ 0-10: Góc rotor máy phát G1 khi
không có PSS, SVC

Hình vẽ 0-14: Điện áp trên thanh góp 8 của
hệ thống điện khi không có PSS/SVC
Hình vẽ 0-11: Góc rotor máy phát G2 khi
không có PSS, SVC

Hình vẽ 0-15: Công suất trên đường dây 7-8
mạch 1 khi không có PSS/SVC
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Hình vẽ 0-16: Công suất trên đường
dây 8-9 mạch 1 khi không có PSS/SVC

Hình vẽ 0-19: Góc rotor máy phát G3
khi có PSS/SVC

5.2. Mô phỏng động khi thêm thiết bị PSS
và SVC

Hình vẽ 0-17: Góc rotor máy phát G1
khi có thiết bị PSS/SVC

Hình vẽ 0-20: Góc rotor máy phát G4
khi có PSS/SVC

Hình vẽ 0-21: Điện áp trên thanh góp
8 khi có PSS/SVC
Hình vẽ 0-18: Góc rotor máy phát G2
khi có PSS/SVC
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Hình vẽ 0-22: Công suất trên đường dây 7-8
mạch 1 khi có PSS/SVC

Hình vẽ 0-26: Góc rotor máy phát G3
trong hai trường hợp không có và có
PSS/SVC

Hình vẽ 0-23: Công suất trên đường dây 8-9
mạch 1 khi có PSS/SVC

Hình vẽ 0-27: Góc rotor máy phát G4
trong hai trường hợp không có và có
PSS/SVC

Hình vẽ 0-24: Góc rotor máy phát G1 trong
hai trường hợp không có và có PSS/SVC

Hình vẽ 0-28: Điện áp trên thanh góp
8 khi không có và có PSS/SVC

Hình vẽ 0-25: Góc rotor máy phát G2
trong hai trường hợp không có và có
PSS/SVC

Hình vẽ 0-29: Công suất trên đường
dây 7-8 mạch 1 khi không có và có PSS/SVC
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6. Kết luận
Tác giả đầu tiên đã giới thiệu về cấu
tạo và nguyên lý làm việc,các mô hình cũng
như lợi ích của việc sử dụng PSS và SVC.
Sau đó, tác giả giới thiệu về phần mềm
PSS/E như là một công cụ dùng để tính toán
giá trị riêng, cũng như là để mô phỏng động
HTĐ. Hệ thống điện của Kundur đã được
chọn như là một đối tượng nghiên cứu. Các
kết quả nghiên cứu và mô phỏng đã chứng
minh hiệu quả của thiết bị PSS, SVC trong
việc nâng cao ổn định góc rotor máy phát
điện.

Hình vẽ 0-30: Công suất trên đường
dây 8-9 mạch 1 khi không có và có
PSS/SVC
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Hình vẽ 0-31: Công suất trên đường
dây 8-9 mạch 1 trong các trường hợp không
có PSS/SVC, khi chỉ có PSS, và khi có cả
PSS/SVC

Hình vẽ 0-32: Điện áp tại thanh góp
8 trong các trường hợp không có PSS/SVC,
khi chỉ có PSS, và khi có cả PSS/SVC
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