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 HOÀN THIỆN BÀI TOÁN TỐI ƯU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN  
VIỆT NAM CÓ TÍNH ĐẾN ĐẶC ĐIỂM NGUỒN PHÁT  

VÀ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI (Phần 2). 
 
                   TS Ngô Tuấn Kiệt, TS Vũ Hữu Hải,  
       
Abstract: Electricity system of VietNamese is endless developing expected 
optimal the project and using electric source. This paper present basic content of 
optimal development electricity system of Vietnamese problem, mention of 
properties electric source and transmittable line. This is  macroscopic problem 
impact a lot field of life and realistic special in management, operation  electric 
source in Vietnamese. 
Tóm tắt: Hệ thống điện Việt Nam không ngừng phát triển và lớn mạnh đòi hỏi 
công tác quy hoạch và khai thác tối ưu các nguồn phát trong Hệ thống điện. Bài 
báo trình bày nội dung cơ bản của bài toán tối ưu phát triển Hệ thống điện Việt 
Nam có tính đến đặc điểm nguồn phát và đường dây truyền tải. Đây là một vấn 
đề lớn, có tầm vĩ mô, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực và có ý nghĩa thực tế sâu 
sắc trong công tác quản lý, vận hành khai thác các nguồn phát điện ở Việt Nam.  
Đặt vấn đề (Phần 2) 

Thuật toán và chương trình bài toán tối ưu phát triển hệ thống điện Việt 
Nam có tính đến đặc tính nguồn phát và đường dây truyền tải trong [1,2] đã 
được nhóm tác giả hoàn thiện cả về thuật toán và giao diện. Về thuật toán đã 
hoàn thiện phần tính toán tối ưu theo phương pháp tuyến tính nhằm tăng khả 
năng của chương trình nhằm đáp ứng quy mô phát triển của hệ thống điện hiện 
nay và giảm thời gian giải bài toán với quy mô lớn. Giao diện của chương trình 
được chuyển từ DOS sang Windows vừa đảm bảo tính hiện đại vừa phù hợp với 
kỹ thuật thiết bị tính toán hiện nay.  
 Phần nhập số liệu đầu vào và biểu diễn kết quả đã được tự động hóa và 
cho phép biểu diễn kết quả bằng hình ảnh trực quan thông qua các đồ thị. 
Chương trình sau hoàn thiện có thể sử dụng cho việc giải bài toán tối ưu phát 
triển và bài toán tối ưu vận hành hệ thống điện. Chương trình sau khi hoàn thiện 
cho phép cập nhật số liệu đầu vào về nguồn và đồ thị phụ tải dễ dàng, xuất kết 
quả tính toán dưới dạng bảng hoặc biểu đồ, tiến tới có thể giải bài toán mô 
phỏng chế độ vận hành tối ưu của hệ thống điện trong tương lai.  
 Giới thiệu mô hình và tính năng của chương trình sau hoàn thiện 

Phần tư tưởng, mô hình, thuật toán về tối ưu phát triển hệ thống điện của 
[1] về cơ bản không có thay đổi. Để đáp ứng quy mô phát triển hệ thống điện 
Việt Nam hiện nay và trong tương lai với nhiều loại hình nguồn phát, nút phụ tải 
và đường dây truyền tải, nhóm tác giả đã thay đổi phần mềm tính toán bài toán 
tối ưu bằng phương pháp quy hoạch tuyến tính cho phép giải bài toán với quy 
mô lớn; 
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Tính năng của chương trình được hoàn thiện nhằm phục vụ không chỉ cho 
bài toán tối ưu phát triển mà còn cho bài toán tối ưu vận hành hệ thống điện như 
sau: 
-  Hệ thống điện quốc gia được mô hình thành 3 nút: Miền Bắc-Miền Trung-
Miền Nam. Trường hợp cần thiết có thể mở rộng thêm số nút. 
-  Cho phép tính đến đường dây truyền tải điện giữa các nút và xét đến giới 
hạn tải của các đường dây liên kết giữa các vùng miền. 
-  Dựa trên nhu cầu phụ tải dự báo và kịch bản phát triển nguồn dự kiến, 
chương trình sẽ tính toán phủ đồ thị phụ tải từng miền và toàn quốc xác định 
trình tự huy động và các thông số làm việc của các nhà máy điện cũng như công 
suất và hướng truyền tải trên đường dây liên kết 3 miền trong tổ hợp vận hành 
kinh tế nhất của hệ thống điện đáp ứng nhu cầu đặt ra. Trên cơ sở đó xác định 
chuẩn xác quy mô và chế độ vận hành của các nguồn điện cần quy hoạch.   
-  Với phương án cấu trúc nguồn và đường dây truyền tải thực tế chơng 
trình sẽ cho phép tìm cơ cấu vận hành hợp lý giữa các nguồn phát theo chỉ tiêu 
tối thiếu chi phí vận hành hệ thống điện. Kết quả tính toán sẽ cho phép xác định 
hướng và giá trị công suất truyền tải trên đường dây 500 kV giữa các miền. 
-  Chương trình được xây dựng trên môi trường Window, cho phép biểu 
diễn kết quả tính toán bằng bảng tính hoặc dưới dạng biểu đồ trực quan, phong 
phú, đa dạng, sử dụng dễ dàng thuận tiện;  
 Sơ đồ khối tổng thể của mô hình và các modul được trình bày dưới đây.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module: Vào số liệu 
- Hệ thống các nhà máy điện 3 miền. 

- Thông số tính toán: công suất đường dây, tỉ lệ chiết khấu… 

Module: Phủ đồ thị 
- Phủ đồ thị phụ tải bởi các nhà máy phủ địa phương 3 miền 

- Kết quả là biểu đồ phủ phụ tải của các nhà máy địa phương 3 miền 

Module: Tính toán 
- Giải quy hoạch tuyến tính được xác lập bởi các nhà máy phủ toàn quốc 

- Kết quả là biểu đồ phủ phụ tải của các nhà máy toàn quốc 3 miền 

Module: Kết quả tính toán 
- Đồ thị phủ phụ tải của 3 miền 

- Báo cáo kết quả 

Begin
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1. Module vào số liệu cho phép vào những số liệu sau đây:  
- Thông số hệ thống; Giai đoạn tính toán; Số kịch bản sử dụng; Đơn vị đo: 
chi phí, công suất, phụ tải.v.v…; 
- Số liệu dự báo phụ tải theo 3 miền: Phụ tải mẫu ngày, tháng điển hình 
theo các năm, công suất tối đa v.v…; 
- Số liệu các nguồn năng lượng và đường dây truyền tải theo 3 miền: Loại 
và chi phí tính toán các nhà máy thủy điện địa phương (nhỏ), toàn quốc (vừa và 
lớn) đã xây dựng hoặc quy hoạch thêm; Loại và chi phí tính toán theo mỗi chế 
độ làm việc của nhiệt điện đã xây dựng hoặc quy hoạch thêm; Chi phí tính toán 
nhà máy điện hạt nhân; Thông số về đường dây truyền tải và liên kết giữa các 
miền (nút phụ tải) v.v…  
2. Module phủ đồ thị tiến hành phủ đồ thị phụ tải lần lượt của 3 miền theo 
nguyên tắc các nhà máy địa phương được sử dụng trước phần còn thiếu được 
đưa vào phần số liệu đầu vào cho bài toán quy hoạch tuyến tính được xác lập bởi 
các nhà máy phủ toàn quốc của 3 miền. 
 Thủ tục phủ đồ thị 3 miền giống nhau về thuật toán. Trước hết trên cơ sở 
kết quả tính toán hệ số chi phí Cij cho từng nhà máy và đường dây, công suất và 
năng lượng chương trình sẽ tính thứ tự bậc phụ tải  của các nhà máy phủ địa 
phương (sắp xếp công suất các nhà máy trong đồ thị phụ tải và đưa ra kết quả 
tính giá trị công suất các nhà máy địa phương trong phủ đồ thị phụ tải. 
3. Module xây dựng và tính toán Đây là module chính thực hiện xây dựng hàm 
mục tiêu, công thức tính chi phí, thiết lập các ràng buộc tại mỗi nút phụ tải về 
công suất phát, công suất khả dụng của thủy điện theo thời gian xem xét, về giới 
hạn công suất và chế độ làm việc của các nhà máy nhiệt điện, về giới hạn của 
đường dây v.v… và tiến hành giải bài toán quy hoạch tuyến tính tìm lời giải tối 
ưu.  
Sử dụng chương trình  
1. Giao diện chung   

END
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2. Số liệu đầu vào 
-  Số liệu dự báo nhu cầu:  

Menu: Vào số liệu/Dự báo nhu cầu điện Ctrl+B 

 
 

Menu: Vào số liệu/Mẫu số liệu điển hình Ctrl+M 
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- Số liệu các nguồn điện 

 
Menu: Vào số liệu/Các nguồn năng lượng Ctr+D 
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3. Tính toán 
Ví dụ: Tại Tháng 11 năm 2020; Phương án Cơ sở; Tần suất thuỷ điện 90% 

 

 
3. Kết quả tính toán  
a. Biểu đồ 
- Biểu đồ Dự báo nhu cầu điện 
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- Biểu đồ Mẫu điển hình tháng điển hình 

 
- Biểu đồ Mẫu điển hình ngày điển hình 
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- Kết quả phủ biểu đồ phụ tải 
Miền Bắc: 

• Theo cơ cấu miền 

 
• Theo cơ cấu nguồn  
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Miền Trung: 

• Theo cơ cấu miền 
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• Theo cơ cấu nguồn 

 
 
Miền Nam: 

• Theo cơ cấu miền 
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• Theo cơ cấu nguồn 

 
 
Toàn quốc: 

• Theo cơ cấu miền 
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• Theo cơ cấu nguồn 

 
 
Kết luận:  
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1. Kết quả tính toán thử bài toán lựa chọn công suất lắp máy thủy điện Sơn 
La, Lai Châu bằng chương trình tối ưu phát triển hệ thống điện đã hoàn thiện 
cho thấy, kết quả tính toán phù hợp với kết quả tính toán theo những chương 
trình nhập ngoại đang sử dụng ở nước ta hiện nay [3].  
2. Kết quả hoàn thiện chương trình không chỉ cho phép thay đổi về cơ bản 
giao diện, tự động hóa quá trình vào số liệu và truy xuất kết quả tính toán mà 
còn mở rộng khả năng của chương trình, cho phép sử dụng không chỉ với bài 
toán tối ưu phát triển hệ thống điện mà cả bài toán tối ưu vận hành hệ thống điện 
với các đặc thù về nguồn phát và đường dây truyền tải của nước hiện nay. 
3 Chương trình có khả năng giải quyết bài toán tối ưu với dữ liệu lớn. Về 
nguyên tắc không giới hạn số nút và biến, đáp ứng hoàn toàn với quy mô phát 
triển hệ thống điện Việt Nam hiện nay và trong tương lai. 
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