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TỔNG QUAN 
Cùng với việc phát triển các đô thị lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam, hệ thống cung cấp điện
đô thị đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, giao thông cũng như
sản xuất công nghiệp của khu vực đô thị với qui mô khá lớn nhưng còn nhiều hạn chế như: tồn tại
nhiều cấp điện áp, cấu trúc của hệ thống điện không hợp lý, chất lượng điện năng không đảm
bảo... để khắc phục hệ quả trên đồng thời nâng cao chất lượng điện năng và chỉ tiêu kinh tế - kỹ
thuật của hệ thống cung cấp điện đô thị, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp xác
định cấu trúc tối ưu của hệ thống cung cấp điện đô thị với chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật là hàm chi phí
tính toán hàng năm hay hàm chi phí vòng đời. Tuy nhiên, chỉ tiêu rất quan trọng có ảnh hưởng lớn
đến kinh tế - kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện đô thị với nhiều phụ tải quan trọng đòi hỏi chất
lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cao là ảnh hưởng của chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp
điện và chất lượng điện năng thì chưa được nghiên cứu sâu.
Với việc phát triển mạnh các đô thị lớn, phụ tải ngày càng tăng và tỷ lệ phụ tải quan trọng ngày
càng lớn nên đòi hỏi chất lượng điện năng cao. Gần đây xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về
chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện
năng, trong đó tập trung nghiên cứu về sự sụt giảm điện áp, dao động tần số, sóng hài trong hệ
thống điện từ đó tìm các giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây mới chỉ bước
đầu tìm hiểu về các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điện năng cũng như các ảnh hưởng của chúng
đến các thiết bị điện mà chưa đưa ra được phương pháp khắc phục triệt để các hiện tượng trên
trong hệ thống điện nói chung và hệ thống cung cấp điện đô thị nói riêng trong đó có hệ thống
cung cấp điện đô thị. Vì vậy, việc nghiên cứu chất lượng điện năng và các giải pháp khắc phục
trong hệ thống điện nói chung và đặc biệt trong hệ thống cung cấp điện đô thị nói riêng nhằm
nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng yêu cầu của các hộ phụ tải cần được tiếp tục nghiên
cứu.
Đặc biệt, theo xu thế chung của thế giới cũng như yêu cầu phát triển của xã hội, ngành điện đã
bước đầu hình thành và hoạt động theo cơ chế thị trường, đã có một số công trình nghiên cứu quá
trình hình thành và phát triển thị trường điện. Tuy nhiên, các công trình trước đây mới chỉ nghiên
cứu đến sự hình thành và phát triển của thị trường điện, phương pháp xác định giá truyền tải mà
chưa đánh giá được ảnh hưởng của chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện trong quá
trình tái cơ cấu thị trường điện đến vấn đề qui hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp nói chung và hệ
thống cung cấp điện đô thị nói riêng khi một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã thay đổi. Chính vì thế
cần phải nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chỉ tiêu chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp
điện đến vấn đề qui hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp điện đô thị trong quá trình tái cơ cấu thị
trường điện nói chung và hệ thống cung cấp điện thành phố Thái Nguyên nói riêng.
MỤC TIÊU 
Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển thị trường điện năng trên thế giới và Việt Nam,
đồng thời nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điện năng, độ
tin cậy cung cấp điện của hệ thống cung cấp điện đô thị nói chung và hệ thống cung cấp điện
thành phố Thái Nguyên nói riêng trong quá trình tái cơ cấu thị trường điện. Từ đó, xây dựng được
phương pháp tính toán qui hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp điện đô thị nói chung và hệ thống



cung cấp điện thành phố Thái Nguyên nói riêng khi xét đến ảnh hưởng của chỉ tiêu chất lượng
điện năng, độ tin cậy cung cấp điện trong quá trình tái cơ cấu thị trường điện.
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Thu thập tài liệu có liên quan
 
 
Đủ căn cứ để xây dựng bài toán
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Nghiên cứu mô hình thị trường điện, các chỉ tiêu chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện
 
 
Đề xuất mô hình thị trường tại Việt Nam và xác định được chỉ tiêu ảnh hưởng của chất lượng điện
năng và độ tin cậy cung cấp điện
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Xây dựng phương pháp tính toán qui hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp điện đô thị
 
 
- Xây dựng được bài toán tính toán qui hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện đô thị khi chỉ tiêu
kinh tế kỹ thuật thay đổi trong thị trường điện
- Đánh giá được sự thay đổi của chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong qui hoạch thiết kế hệ thống cung
cấp điện đô thị khi tái cơ cấu thị trường điện
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Tính toán, đánh giá ảnh hưởng của chỉ tiêu chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp đến qui
hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp điện thành phố Thái Nguyên trong quá trình tái cơ cấu thị
trường điện
 
 
- Xác định được mô hình tính toán qui hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp điện đô thị nói chung và
hệ thống cung cấp điện thành phố Thái Nguyên.
- Đánh giá được sự thay đổi thông số cấu trúc của hệ thống cung cấp điện đô thị nói chung và hệ
thống cung cấp điện thành phố Thái Nguyên khi tái cơ cấu thị trường điện
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Viết và báo cáo đề tài
 
 
Kết quả nghiên cứu của đề tài, báo cáo trước hội đồng
 
 
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
* Phương pháp tiếp cận
- Phương pháp tiếp cận hệ thống cấu trúc



- Phương pháp tiếp cận lịch sử logic
- Phương pháp tiếp cận công nghệ
- Phương pháp tiếp cận thực tiễn
* Phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
- Cập nhật các công trình nghiên cứu được công bố trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực liên quan.
- Nghiên cứu các tài liệu lý luận về chất lượng điện năng của hệ thống điện, độ tin cậy cung cấp
điện, thị trường điện, tái cơ cấu thị trường điện, tối ưu hoá hệ thống điện, qui hoạch và thiết kế hệ
thống điện...
- Nghiên cứu hiện trạng hệ thống điện cung cấp điện Việt Nam và hệ thống cung cấp điện thành
phố Thái Nguyên.
- Nghiên cứu phát triển lý thiết và ứng dụng thực nghiệm để tính toán cụ thể cho hệ thống cung
cấp điện đô thị nói chung và hệ thống cung cấp điện thành phố Thái Nguyên nói riêng.
HIỆU QUẢ KTXH 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
1. Thành phố Thái Nguyên, Điện lực Thái Nguyên (qui hoạch, thiết kế hệ thống cung cấp điện
thành phố Thái Nguyên)
2. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ môn hệ thống điện (làm tài liệu giảng dạy chuyên đề cho
học viên cao học, sinh viên đại học)


