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HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

GSVS. TSKH Trần Đình Long Trưởng Ban Khoa học công nghệ VEEA, Chủ tịch 

TS Dương Quang Thành Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, Phó Chủ tịch 

ThS Nguyễn Quốc Minh Trưởng Ban Khoa học, công nghệ và môi trường EVN,  

Ủy viên, Thư ký 

ThS Ngô Sơn Hải Phó Tổng giám đốc EVN, Ủy viên 

TS Võ Quang Lâm  Phó Tổng giám đốc EVN, Ủy viên 

TS Nguyễn Tuấn Tùng Chủ tịch Hội đồng thành viên NPT, Ủy viên 

ThS Nguyễn Anh Dũng Phó Tổng giám đốc EVNHANOI, Ủy viên 

TS Bùi Mạnh Tú Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ VEEA, Ủy viên 

 

BAN TỔ CHỨC 

Dương Quang Thành Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, Trưởng ban 

Mai Quốc Hội Phó Chủ tịch/Tổng thư ký VEEA, Phó Trưởng Ban Thường trực 

Trần Đình Long Trưởng Ban Khoa học công nghệ VEEA,  

Phó Trưởng ban 

Ngô Sơn Hải Phó Tổng giám đốc EVN, Thành viên 

Nguyễn Anh Dũng Phó Tổng giám đốc EVNHANOI, Thành viên 

Nguyễn Quốc Minh Trưởng Ban Khoa học, công nghệ và môi trường  EVN,  

Thành viên 

Lê Quang Long Chánh Văn phòng VEEA, Thành viên 

Bùi Mạnh Tú Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ VEEA, Thành viên 

Đậu Tiến Dũng Phó Chánh Văn phòng EVN, Thành viên 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 5   

 

 

Lời mở đầu 

 

Thân gửi Quý độc giả! 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động không nhỏ của tình hình kinh tế, chính 

trị, xã hội trên thế giới, đặc biệt là mức độ phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi phải 

có những thay mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh 

tế, xã hội một cách bền vững. Đó là lý do Hội thảo “Giải pháp khoa học, kỹ thuật và 

phát triển kinh tế, xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững” được tổ chức 

nhằm tiếp thu rộng rãi ý kiến từ các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng dạy - 

nghiên cứu, người học, xã hội cho các lĩnh vực đào tạo, sản xuất kinh doanh, thương 

mại trong ngành công thương nói riêng và Việt Nam nói chung.  

Hội thảo được tổ chức nhân dịp 65 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (1956-2021), với sự phối hợp đồng tổ chức của Vụ 

Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – 

Đại học Thái Nguyên. Hội thảo là cơ hội để thúc đẩy sự hợp tác về khoa học, công 

nghê, đóng góp các giải pháp thiết thực về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, chính trị cho sự 

phát triển bền vững của đất nước, đồng thời cũng là món quà tri ân của Trường Đại học 

Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp gửi đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên… 

những người đã góp phần gây dựng nên truyền thống vẻ vang của Nhà trường. 

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học đến từ các cơ sở 

giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức khác trong nước, đặc biệt có 

sự tham dự của các nhà khoa học đến từ các trường đại học uy tín ở Nhật Bản, Mỹ. Ban 

Tổ chức đã thực hiện quá trình phản biện chặt chẽ để chọn lọc và đưa 97 bài báo vào Kỷ 

yếu hội thảo. 

Cuốn Kỷ yếu là tập hợp các quan điểm, kết quả nghiên cứu có giá trị của các nhà khoa 

học, nhà quản lý… trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giáo dục, kinh tế, 

xã hội, kinh doanh và quản lý. Do số lượng bài viết và số lĩnh vực khá lớn, Ban Nội 

dung hội thảo đã nhất trí biên tập Kỷ yếu thành 02 tập với các lĩnh vực cụ thể: 

Tập 1: Kỹ thuật, Công nghệ và Giáo dục 

Tập 2: Kinh tế - Xã hội, Kinh doanh và Quản lý 
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Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự giúp đỡ của các 

chuyên gia, các nhà khoa học. Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã gửi bài, cảm ơn 

Ban Cố vấn nội dung hội thảo đã góp ý kiến, chỉnh sửa để kịp biên tập cuốn Kỷ yếu 

phục vụ Hội thảo. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian có hạn, quá trình biên soạn và xuất bản 

khó tránh khỏi những thiếu sót. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự góp ý của quý độc 

giả, các nhà khoa học, nhà quản lý, các thầy, cô giáo… trong và sau chương trình Hội 

thảo, giúp nâng cao chất lượng cho những lần xuất bản sau.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 
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MỤC LỤC 

Phần 3. Phân phối điện 

1 Ứng dụng chỉ số Methanol như là chỉ số hóa học mới đánh giá sự lão hóa giấy 

cách điện trong máy biến áp nạp dầu 

15 

2 Ứng dụng công nghệ lọc dầu online, công nghệ tái sinh dầu để nâng cao chất 

lượng cách điện dầu MBA đang vận hành giảm thiểu nguy cơ sự cố, tăng tuổi 

thọ MBA 

26 

3 Ứng dụng phần mềm EMTP-RV trong tính toán ngưỡng chịu sét của đường 

dây 110 kV 

40 

4 Ứng dụng công nghệ đo PD trong công tác chuẩn đoán tình trạng vận hành 

cáp lực 

54 

5 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống ddiện mặt trời mái nhà đến hoạt động 

của hệ thống tự động hóa DAS và đề xuất các giải pháp xử lý 

68 

6 Hệ thống chẩn đoán sự cố MBA phân phối online 80 

7 Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng trên thiết bị thông minh phục vụ công tác vận 

hành, đào tạo cho các tổ thao tác lưu động tại Tổng công ty Điện lực miền 

Trung 

88 

8 Giám sát, điều khiển tập trung các hệ thống điện mặt trời mái nhà tại  

Việt Nam  

103 

9 Hiệu quả số hóa các nghiệp vụ trong công tác thí nghiệm tại Công ty TNHH 

MTV Thí nghiệm Điện miền Trung 

113 

10 Nghiên cứu ứng dụng bộ mô phỏng số RTDS trong phân tích đánh giá các chức 

năng vận hành hệ thống điện theo thời gian thực 

121 

11 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS tích hợp với hệ thống ERP nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý tài sản cố định trên lưới điện 

131 

12 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ camera robot để giám sát vận hành các TBA 

không người trực 

143 

13 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI vào dự báo phụ tải để đánh giá TTĐN lưới 

điện trung áp Tỉnh TT-Huế giai đoạn 2021 – 2025 

154 

14 Nghiên cứu giải pháp xử lý dữ liệu khuyết trong xây dựng biểu đồ phụ tải  

điển hình 

167 

15 Các giải pháp khắc phục sự cố đứt dây bọc trung áp 178 
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16 Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích khí hòa tan trong dầu MBA 

mới nhất hiện nay và xây dựng chương trình quản lý, phân tích khí hòa tan 

trong dầu MBA 

188 

17 Nghiên cứu các giải pháp giảm sự cố do sét cho lưới điện EVNHANOI 211 

18 Chuyển đổi số trong công tác tự động hóa, ứng dụng dữ liệu đo xa để kiểm 

soát phụ tải trong công tác vận hành và tối ưu lưới điện 

222 

19 Chuyển đổi số trong công tác điều độ lưới điện tại Trung tâm Điều độ hệ thống 

điện TP Hà Nội 

234 

20 Chuyển đổi số trong công tác an toàn tại EVNHANOI 249 

21 Nghiên cứu làm chủ công nghệ và triển khai thành công tự động hoá lưới điện 

phân phối tại Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

253 

22 Các công nghệ thi công sửa chữa đường dây đang mang điện (Hotline 

Working) tại Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

265 

23 Nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn, AI trong dự báo phụ tải hệ thống 

điện Quốc gia và hệ thống điện miền 

279 

24 Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) trong thiết kế, 

xây dựng và vận hành các công trình điện 

298 

25 Giải pháp lập trình đánh đống tự động cho máy đánh phá đống DHI 309 

26 Kỹ thuật ứng dụng tín hiệu dòng điện trong chuẩn đoán online tình trạng động 

cơ không đồng bộ 3 pha 

314 

27 Thiết kế, thi công hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kv NMTĐ  

Đại Ninh 

324 

28 Phân tích dữ liệu các kỳ kiểm tra trên phần mềm EVN E-learning để đánh giá 

và phân loại câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi. 

335 

29 Lựa chọn tối ưu tiết diện dây dẫn của lưới điện phân phối sử dụng quy hoạch 

toàn phương nguyên thực hỗn hợp. 

343 

30 Nghiên cứu phát triển hệ thống đo lường, giám sát quản lý trạm biến áp và 

lưới điện hạ áp tại Việt Nam 

357 

31 Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, điều khiển (SCADA) tập trung cho 

các dự án điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam 

371 

Phần 4. Kinh doanh và sử dụng điện 

32 Số hoá quy trình quản lý hợp đồng mua bán điện và thanh toán tiền mua điện 

các nhà máy điện IPP 

398 
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33 Ứng dụng lý thuyết thống kê trong phân tích sản lượng điện bất thuờng thời 

gian thực từ đo xa 

410 

34 Công tơ thông minh trong hạ tầng đo đếm tiên tiến AMI tại Việt Nam 424 

35 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thanh toán không dùng tiền mặt của người 

dân tỉnh Khánh Hoà: Tình huống thanh toán tiền điện 

438 

36 Một số giải pháp nâng cao độ tin cậy trong công tác kiểm định 493 

37 Nâng cao hiệu quả đầu tư thu thập dữ liệu công tơ từ xa qua chức năng đọc 

nhóm công tơ điện tử 

499 

38 Định hướng ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo trong công tác đảm bảo an 

toàn thông tin 

508 

39 EVNHANOI triển khai nghiên cứu, thử nghiệm hạ tầng đo đếm tiên tiến sử 

dụng công tơ điện tử thông minh (AMI - Advanced Metering Infrastructure) 

514 

40 Hiệu quả đột phá khi nghiên cứu, triển khai các giải pháp quản trị, xử lý tự 

động công tác dịch vụ khách hàng trên hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của 

EVNHANOI 

528 

41 Ứng dụng công nghệ thu thập dữ liệu tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

551 

42 Chuyển đổi số trong công tác quản lý mất điện tại Tổng công ty Điện lực  

TP. Hồ Chí Minh 

566 

43 Cơ sở dữ liệu ngành điện và những tiện ích 576 

44 Ứng dụng giải pháp giám sát tải không xâm nhập trong quản lý phụ tải và 

tăng cường hiệu quả sử dụng điện 

593 

45 Tiềm năng phát triển điện mặt trời áp mái tại Hà Nội 606 
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Tóm tắt: Để đánh giá già hóa giấy cách điện trong MBA nạp dầu người ta thường 

đánh giá thông qua chỉ tiêu CO, CO2 hoặc hàm lượng Furan(2-Furfural). Trong đó Khí 

CO và CO2 có thể sinh ra do hóa già dầu cách điện, còn 2-FAL chỉ xuất hiện khi giấy 

cách điện hóa già ở mức độ lớn. Với chỉ số Methanol (MEOH) có thể phát hiện ở giai 

đoạn sớm của sự hóa già giấy cách điện, đặc biệt đối với giấy cách điện chịu nhiệt 

(TUP) thì sự già hóa chỉ sinh ra Methanol (MeOH). 

Mục tiêu của đề tài: nghiên cứu đánh giá tình trạng lão hóa giấy cách điện của MBA 

lực 110kV. 

Phạm vi nghiên cứu phương pháp đánh giá lão hóa giấy cách điện sử dụng nhiều  

trong MBA 110kV của tổng công ty điện lực miền Bắc (NPC). 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm lão hóa giấy cách 

điện trong phòng thí nghiệm. Áp dụng các phương pháp phân tích nghiên cứu ở trên 

để phân tích các sản phẩm lão hóa trong mẫu thử. Từ kết quả thu được xây dựng các 

mối quan hệ giữa “Hàm lượng Methanol” và mức độ phân hủy của giấy cách điện 

thông qua “Bậc polyme hóa của giấy cách điện”. 

Từ khóa: đánh giá già hóa giấy cách điện qua chỉ số Methanol 

Abstract: Assessment of aging of insulating paper in oil-loaded transformers is 

usually assessed through the criteria of CO, CO2 or Furan(2-Furfural) content. In 

which CO and CO2 can be generated due to aging of the insulating oil, 2-FAL only 

appears when the insulating paper ages to a large extent. With the Methanol index 

(MeOH) that can be detected at an early stage of aging of insulating paper, especially 

for heat resistant insulating paper (TUP), the aging produces only Methanol (MeOH). 

Objective of the thesis: to study and evaluate the aging status of insulating paper of 

110kV power transformer. 

The scope of research on the aging assessment method of insulating paper used in 

110kV transformers of the Northern Power Corporation (NPC). 

Research method: Theoretical and experimental study of insulating paper aging in the 

mailto:nguyendanhducetc@gmail.com
mailto:nguyenxuannam.etc1@gmail.com
mailto:trankhactruongetc1@gmail.com
mailto:daosythienetc1@gmail.com
mailto:caothuylinh277@gmail.com
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laboratory. Apply the above research analytical methods to analyze aging products in 

the test sample. From the obtained results, the relationship between "Methanol 

content" and the degree of decomposition of insulating paper through "Polymerization 

level of insulating paper" was built. 

Keywords: Assessment of aging of insulating paper by Methanol content 

CHỮ VIẾT TẮT 

ppm   Phần triệu 

ppb   Phần tỷ
 

DP   Bậc polyme hóa của giấy cách điện hoặc các tông cách điện 

MeOH  Methanol 

EVNNPC  Tổng công ty điện lực miền Bắc 

NPCETC  Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc 

1. GIỚI THIỆU 

Cách điện của máy biến áp là hệ thống tổng hợp của chất lỏng cách điện và cách điện 

rắn. Chất lỏng cách điện thông thường là dầu khoáng cách điện và cách điện rắn trên cơ 

sở Cellulose (bao gồm giấy cách điện – Kraft paper, các tông cách điện - Pressboard, 

giấy cách điện chịu nhiệt - Thermally Upgraded Paper/TUP). Tuổi thọ của MBA phụ 

thuộc vào tuổi thọ của cách điện Cellulose bởi vì chúng không dễ thay thế như dầu cách 

điện. Để đánh giá mức độ già hóa của giấy cách điện trong MBA thông qua đo độ 

polyme hóa (DPv – Degree of Polymerization) của nó. Phương pháp này không có tính 

thực thi trong vận hành, bởi vì không lấy được mẫu để thử nghiệm (muốn lấy mẫu phải 

ngừng vận hành MBA, lấy mẫu khi MBA phải đưa về xưởng sửa chữa hoặc tháo dầu, 

rút ruột MBA). Để giải quyết khó khăn này, có thể đánh giá tình trạng của giấy cách 

điện (Cellulose) thông qua việc phân tích mẫu dầu trong phòng thí nghiệm. 

Trước đây chỉ có hai phương pháp đang được sử dụng là: Phân tích khí hòa tan trong 

dầu (DGA) bằng máy sắc ký khí và phân tích các hợp chất Furan (2-FAL) bằng máy sắc 

ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Khi giấy cách điện (Cellulose) bắt đầu hóa già, các khí 

các bon oxit (CO) và các bon dioxit (CO2) được sinh ra đồng thời cùng 2-FAL. Khí CO 

và CO2 có thể sinh ra do hóa già dầu cách điện, trong khi đó 2-FAL chỉ xuất hiện khi 

giấy cách điện hóa già ở mức độ lớn. Trong khi đó Methanol (MEOH) có thể phát hiện 

ở giai đoạn sớm của sự hóa già giấy cách điện, đặc biệt đối với giấy cách điện chịu nhiệt 

(TUP) thì sự già hóa chỉ sinh ra Methanol (MeOH).  
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Cùng với xu thế phát triển khoa học công nghệ trên thế giới, Tổng công ty điện lực 

Miền Bắc (EVNNPC) đã giao nhiệm vụ cho công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền 

Bắc (NPCETC) thực hiện đánh giá lão hóa giấy thông qua chỉ số hóa học Methanol.  

Để phân tích hàm lượng MEOH trong dầu sử dụng hệ thống máy sắc ký được trang bị 

bộ cấp mẫu pha khí (HS – Headspace), cảm biến ion hóa ngọn lửa (FID – Flame 

ionization detector) hoặc cảm biến khối phân tử (MS – Mass Spectroscopy). Phương 

pháp phân tích Methanol trong dầu đã được tiêu chuẩn hóa như ASTM D8086 ban hành 

lần đầu năm 2020 và IEC TR 63025 ban hành lần đầu năm 2021.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Đánh giá lão hóa giấy thông qua thực sự hình thành của MeOH và 2-FAL trong quá 

trình phân hủy của các loại giấy cách điện khác nhau: cac-tông (pressboard), giấy (Kraft 

Paper), giấy chịu nhiệt (TUP – Thermally Upgraded Paper) trong dầu cách điện. Kết 

quả thực nghiệm được xây dựng mối quan hệ giữa DP với hàm lượng Methanol và 

Fural trên các hình 1, 2, 3, 4 cho thấy ngay từ khi xenlulo bắt đầu bị lão hóa hàm lượng 

MeOH đã cao có thể định lượng, khi DP giảm đi 40% thì hàm lượng 2-FAL vẫn rất nhỏ 

so với hàm lượng MeOH. Riêng với giấy TUP hàm lượng 2-FAL còn không sinh ra 

hoặc sinh ra hàm lượng nhỏ trong quá trình lão hóa [1]. Hình 5,6 kết quả thực nghiệm 

biểu diễn mối quan hệ giữa độ ẩm giấy cách điện và hàm lượng không khí hòa tan trong 

dầu tới tốc độ lão hóa của giấy. Trong thực nghiệm này chúng tôi sử dụng mẫu giấy khô 

và mẫu giấy ướt cùng tiến hành lão hóa trong điều kiện giống nhau để đánh giá kết quả 

lão hóa. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của không khí chúng tôi sử dụng mẫu dầu khoáng 

cho bão hòa không khí và 1 mẫu được hút chân không sau đó cho bão hòa khí trơ Ar và 

sử dụng cùng 1 loại giấy có điều kiện như nhau để đánh giá. 

 

Hình 1. Thực nghiệm phân hủy các tông ở 130
o
C 
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Hình 2: Thực nghiệm phân hủy giấy cách điện ở 130
o
C 

 

Hình 3: Thực nghiệm phân hủy giấy cách điện chịu nhiệt ở 130
o
C  

 

Hình 4: Mối quan hệ giữa hàm lượng 2-FAL, MeOH và DP biểu diễn dưới dạng hàm số. 
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Hình 5. Mối quan hệ giữa tốc độ hình thành Methanol khi lão hóa giấy trong dầu khoáng  

ở 110
o
C với độ ẩm của giấy là 5% và 0,5%. 

 

Hình 6. Mối quan hệ giữa tốc độ hình thành Methanol khi lão hóa giấy trong môi trường 

không khí và khí trơ (Argon) 

Từ thực nghiệm chỉ ra rằng sự hình thành MeOH như là dấu hiệu của sự bắt đầu phân 

hủy của vật liệu rắn cách điện trên cơ sở xenlulo, sự tăng trưởng hàm lượng MEOH 

theo hàm Logaris – (phát hiện ở giai đoạn sớm của sự phân hủy cellulo), trong khi đó sự 

tăng trưởng hàm lượng của hợp chất 2-FAL theo hàm số mũ “Exponential” (phát hiện 

khi sự phân hủy mạnh). Sự hình thành Methanol mạnh hơn khi giấy ẩm hơn và trong 

dầu có nhiều không khí (dầu không được khử khí). 

So sánh ưu nhược điểm các phương pháp phân tích sản phẩm lão hóa giấy: 

Phương pháp phân tích CO, CO2: có ưu điểm là kết hợp phân tích cùng với khí hòa 

tan trong dầu (DGA) bằng hệ thống sắc ký khí (GC), tuy nhiên nhược điểm: CO, CO2 
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không chỉ sinh ra trong quá trình phân hủy giấy mà nó còn sinh ra trong quá trình già 

hóa dầu cách điện. Nên việc đánh giá lão hóa giấy không chính xác và chỉ dùng để  

tham khảo.   

Phương pháp phân tích Furan:  

Phương pháp đánh giá chất lượng giấy cách điện thông qua kết quả phân tích Furan đã 

được áp dụng từ lâu trên thế giới. Phương pháp này là phương pháp gián tiếp, thông qua 

việc phân tích hàm lượng Furan hòa tan trong dầu lấy từ máy biến áp bằng máy sắc ký 

lỏng hiệu năng cao. Phương pháp phân tích hàm lượng Furan đã được tiêu chuẩn hóa 

IEC 61198 và ASTM D 5837. 

Qua nhiều thực nghiệm đã chứng minh, các hợp chất Furan hình thành trong dầu theo 

hàm số mũ (theo thời gian), thời gian đầu chúng hình thành với tốc độ rất chậm cùng 

với sự giảm bậc polyme hóa của giấy cách điện, khi bậc polyme hóa của giấy cách điện 

giảm tới giá trị dưới 400, tốc độ hình thành Furan mới tăng nhanh. Như vậy phương 

pháp đánh giá theo hàm lượng Furan sử dụng theo dõi cho giai đoạn cuối của quá trình 

xuống cấp của giấy cách điện dùng trong máy biến áp nạp dầu. 

Chúng ta không biết được khi nào đạt được hàm lượng Furan đủ lớn để đưa ra khuyến 

nghị cần ngừng hoạt động của máy biến áp để sửa chữa, như vậy sẽ gặp rủi ro lớn khi 

máy biến áp vận hành trong trạng thái không an toàn. Các công trình nghiên cứu trên 

thế giới và thực nghiệm của NPCETC đã chứng minh sự già hóa của giấy chịu nhiệt 

không sinh ra (hoặc sinh ra rất ít) Furan. Với đặc tính ưu việt, giấy chịu nhiệt, chúng đã 

và đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các máy biến áp thế hệ mới. Điều này nảy 

sinh nhu cầu cần tìm một chỉ số hóa học mới để thay thế Furan trong việc theo dõi mức 

độ già hóa của máy biến áp trong tương lai. 

Phương pháp phân tích Methanol: 

Phương pháp này là phương pháp mới được nghiên cứu các năm gần đây, và mới được 

tiêu chuẩn hóa qua ASTM D8086-20 và IEC TR 63025:2021.  

 Thông qua kết quả thực nghiệm MEOH là 1 chỉ số hóa học để đánh giá sự lão hóa sớm 

của các vật liệu cách điện rắn trên cơ sở xenlulo (như giấy cách điện, các-tông cách 

điện). Thông qua các mô hình Có thể thiết lập được mối tương quan giữa sự hình thành 

Methanol và bậc polyme hóa (DP) để phát hiện sự phân hủy xenlulo sớm hơn là hợp 

chất Furan (2-FAL). Hơn nữa chỉ số MEOH xẽ được ứng dụng cho giấy cách điện chịu 

nhiệt, khi công nghệ ngày càng phát triển giấy chịu nhiệt được sử dụng nhiều hơn thì 

chỉ số MEOH là 1 chỉ số đáng tin cậy trong đánh giá lão hóa giấy chịu nhiệt. 
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Cả hai chỉ số MEOH và Furan đều hữu dụng. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến việc phát 

hiện sớm MEOH có tầm quan trọng lớn đối với các kỹ thuật giám sát và giảm nhẹ hậu 

quả vào đúng thời điểm. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng phương pháp phân tích Methanol trong dầu theo hệ 

thống sắc ký khí mao quản, tách triết khí bằng phương pháp cân bằng pha (haedspace). 

Điều kiện của bộ cấp mẫu 

Nhiệt độ (oC) Bộ ổn nhiệt  90 

Đường dẫn 150 

Định lượng mẫu 150 

Thời gian (phút) Thời gian cân bằng pha hơi 45 

Thời gian tạo áp 0,5 

Thời gian nạp mẫu 1,0 

Thời gian cân bằng nạp mẫu 0,25 

Thời gian tiêm mẫu 1 

Lắc (shaking) Tốc độ lắc 71 lần/phút 

Điều kiện của máy sắc ký 

Lưu lượng khí Helium 5 ml/min  

Lò cột 40oC (6 phút)  

20oC/phút đến 230oC (8 phút) t = 23,5 phút 

Điều kiện làm việc của FID  

Nhiệt độ 250oC  

Lưu lượng He 40ml/phút  

Lưu lượng không khí 450ml/phút  

Khí ổn định He 25 ml/phút  

Định lượng mẫu 

Thể tích  1000 µl  

Phương pháp phân tích được sử dụng vào phân tích các sản phẩm lão hóa. 
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Từ số liệu thực nghiệm ta xây dựng được mối tương quan cao (r2 = 0,9977) giữa số các 

liên kết bị phá vỡ (DPo/DPt – 1) và nồng độ Methanol tạo ra khi phân hủy giấy cách 

điện trong dầu khoáng. 

Mối tương quan được diễn giải theo phương trình sau: 

DPo/DPt – 1 = 0,0008*[CH3OH] 

Suy ra:  

              DPt = DPo /(1+0.0008*[CH3OH]) 

 

Kết quả phân tích các sản phẩm lão hóa, tính toán thông qua mô hình toán quan hệ giữa 

DP và MeOH, sau đó khớp với số liệu thực nghiệm và thu được biểu đồ sau: 

 

Hình 5: Biểu thị mối quan hệ giữa số liệu thực nghiệm với mô hình NPCETC  

y = 0.0008x 
R² = 0.9898 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

D
P

o
/D

P
t-

1
 

Nồng độ Methanol (ppb-20oC) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 2000 4000 6000 8000 10000

B
ậc

 p
o
ly

m
e 

H
ó
a 

- 
D

P
t 

Nồng độ Methanol (ppb ở 20oC) 

DPt - Methanol 
Mô hình

KDA-110

KCP-110

KDA-130

KCP-130

KCP-150

KDA-150

PDA-130

PCP-130



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 23   

Mối quan hệ tương quan giữa hàm lượng Methanol và DP của giấy để đánh giá trạng 

thái lão hóa giấy được đề suất như ở bảng dưới: 

Methanol (ppb)                  

Tính chuyển về 20
o
C 

DPt Mức độ lão hóa của giấy 

< 536 1000 ÷ 700 Trạng thái tốt 

536 ÷ 1528 700 ÷ 450 Phân hủy tương đối 

1528 ÷ 3750 450 ÷ 250 Phân hủy mạnh 

> 3750 < 250 Cuối của tuổi thọ MBA 

Các MBA 110kV của NPC đã tiến hành thí nghiệm đánh giá tình trạng MBA thông qua 

phân tích CO, CO2, MeOH và 2-Fural. Sử dụng mô hình toán học mới thiết lập để tính 

toán bậc polyme hóa (DP) của giấy cách điện trong máy biến áp thông qua kết quả phân 

tích hàm lượng MeOH và 2-Fural thu được kết quả như sau: 

Thống kê số MBA theo năm vận hành  

TT Năm vận hành Số MBA % 

1 MBA ≤ 10 295/415 71,1 

2 10 <  MBA ≤ 20 82/415 19,8 

3 20 < MBA ≤  30 16/415 3,9 

4 30 < MBA 22/415 5,3 

Ghi chú: Các MBA sau thay giấy cách điện được tính thời gian vận hành từ lúc thay 

giấy) 

Đánh giá thông qua kết quả khí CO, CO2 theo hướng dẫn IEC 60599 

Chỉ tiêu đánh giá Số MBA/Tổng số MBA Chiếm tỷ lệ (%) 

Hàm lượng CO ≥ 1000ppm 115/415 27,71 

Hàm lượng CO2 ≥ 10000ppm 21/415 4,38 

Tỷ số CO2/CO ≥ 10 và Hàm 

lượng CO2 ≥ 10000ppm 

13/415 3,13 

Hàm lượng CO ≥ 1000ppm 

Và Tỷ số CO2/CO ≤ 3,0 

18/415 4,34 
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Đánh giá lão hóa giấy cách điện từ kết quả thử nghiệm hàm lượng Furan 

Theo hàm lượng 2-FAL 

(ppm - Tính chuyển về 20
o
C) 

Bậc polyme hóa  

(Tính theo mô hình Chengdong) 

2-FAL  Số MBA (%) DPt Số MBA (%) 

< 0,12 409/415 (98,3) 1000 ÷ 700 409/415 (98,3) 

0,12 ÷ 0,86 6/415 (1,4) 700 ÷ 450 6/415 (1,4) 

0,86 ÷ 4,32 0/415 (0) 450 ÷ 250 0/415 (0) 

> 4,32 0/415 (0) < 250 0/415 (0) 

Đánh giá lão hóa giấy cách điện từ kết quả thử nghiệm hàm lượng Methanol 

Theo hàm lượng Methanol 

(ppb - Tính chuyển về 20
o
C) 

Bậc polyme hóa  

(Tính theo mô hình NPCETC) 

Methanol Số MBA (%) DPt Số MBA (%) 

< 536 395/415 (95,2) 1000 ÷ 700 395/415 (95,2) 

536 ÷ 1528 20/415 (4,8) 700 ÷ 450 20/415 (4,8) 

1528 ÷ 3750 0/415 (0) 450 ÷ 250 0/415 (0) 

> 3750 0/415 (0) < 250 0/415 (0) 

Từ các kết quả đánh giá kể trên ta thấy: Phần lớn các MBA đang có giấy cách điện ở 

trạng thái tốt. Đánh giá MBA qua chỉ số Methanol 20/415 máy ở ngưỡng phân hủy 

tương đối. Đánh giá MBA thông qua chỉ số Furan có 6/415 máy ở ngưỡng phân hủy 

tương đối. Như vậy số máy biến áp cần theo dõi thông qua chỉ số Methanol cao hơn số 

máy biến áp cần theo dõi thông qua chỉ số 2-Furan. 

Cả hai chỉ số Methanol và Furan đều rất quan trọng cho đánh gái tình trạng già hóa 

MBA. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến việc phát hiện sớm MeOH có tầm quan trọng lớn 

đối với việc phất hiện sớm tình trạng lão hóa, nhất là với các MBA dùng giấy cách điện 

chịu nhiệt. 

Không có tiêu chuẩn đơn giản và duy nhất có thể được sử dụng để định lượng tuổi thọ 

của máy biến áp. Tuy nhiên, tiêu chí rất hữu ích cho người sử dụng máy biến thế là theo 

dõi quá trình lão hóa và đánh giá sự xuống cấp hệ thống cách điện của máy biến áp. Do 

vậy phải kết hợp các phương pháp thử nghiệm khi cần thiết. 
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4. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Đưa vào kiểm soát hàm lượng Methanol trong dầu cách điện như là chỉ dấu hóa học 

mới, bổ sung cho việc đánh giá sự lão hóa của các vật liệu cách điện rắn trên cơ sở 

xenlulo. 

Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lão hóa vật liệu cách điện rắn sử dụng trong 

máy biến áp như: hàm lượng ôxy và độ ẩm trong dầu, hàm lượng nước trong 

cách điện rắn (giấy và các-tông cách điện). Kiến nghị cần kiểm soát tốt quá trình 

xử lý dầu trong máy biến áp với chỉ tiêu tổng khí hòa tan trong dầu và hàm lượng 

ẩm trong dầu đối với các MBA có cấp điện áp từ 110kV trở lên. Đưa ra yêu cầu 

độ ẩm của cách điện rắn với các MBA mới.   

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Methanol as new ageing marker of oil-filled transformer insulation, C. Perrier, M.-L. Coulibaly, 

and M. Marugan; presented at the 23rd International conference on electricity distribution, 

2015. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC DẦU ONLINE, CÔNG NGHỆ TÁI SINH DẦU ĐỂ 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁCH ĐIỆN DẦU MBA ĐANG VẬN HÀNH GIẢM 

THIỂU NGUY CƠ SỰ CỐ, TĂNG TUỔI THỌ MBA 

Nguyễn Quang Quân 

Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc – NPSC, SĐT: 091.55.21.099,Email: quanpcnd@gmail.com 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong hệ thống điện Việt Nam, trạm biến áp 110kV nói chung và máy biến áp lực 

110kV nói riêng là phần tử rất quan trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện 

năng. Trong quá trình vận hành, các bộ phận của máy biến áp lực phải liên tục chịu 

đựng các ứng suất điện, nhiệt, cơ khí, lực điện động hoặc các yếu tố môi trường như 

nhiệt độ, độ ẩm cũng như quá trình tương tác giữa các vật liệu khác nhau trong máy 

biến áp. Dưới tác động của các yếu tố này, phẩm chất và tính năng các bộ phận trong 

máy biến áp bị suy giảm theo thời gian và có thể dẫn đến các hư hỏng hoặc làm suy 

giảm tuổi thọ máy biến áp. Một trong những ảnh hưởng đó chính là suy giảm hệ thống 

cách điện máy biến áp.  

Các sản phẩm do sự lão hóa của dầu (axit, khí cháy), nước, oxy và các tạp chất là những 

nguyên nhân chính gây ra sự xuống cấp của hệ thống cách điện máy biến áp lực. Quá 

trình xuống cấp của hệ thống cách điện kéo theo sự khuếch tán dần dần của nước, khí và 

các sản phẩm lão hóa dầu, do đó gây ảnh hưởng lên cấu trúc cách điện mỏng như giấy 

cách điện giữa các vòng dây và cuộn dây… cũng như các chất sinh ra do sự đốt nóng 

cách điện dây dẫn làm gia tăng tốc độ xuống cấp của hệ thống cách điện. Thực tế, sự 

không tinh khiết của dầu cách điện (nước, khí, sản phẩm lão hóa) làm ảnh hưởng đến 

toàn bộ đặc tính của hệ thống cách điện, trực tiếp gây ra các sự cố làm hư hỏng máy 

biến áp lực. 

Các máy biến áp 110kV trở lên là những thiết bị đắt tiền, có vai trò rất quan trọng trong 

việc đảm bảo độ tin cậy vận hành và tính cung cấp điện liên tục của hệ thống điện. Xét 

về các khía cạnh kinh tế, việc mất điện do hư hỏng đột ngột của một máy biến áp ngoài 

làm gián đoạn cung cấp điện cũng sẽ gây ra những tổn hại khá lớn về mặt chi phí như: 

sửa chữa, thay mới, khắc phục sự cố, chi phí môi trường, bồi thường thiệt hại cho các 

khách hàng, sản lượng điện bị mất... Việc xảy ra các hư hỏng đột ngột đối với các máy 

biến áp lực lớn đôi khi có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng thảm khốc. 

Do vậy, lọc dầu máy biến áp là công tác phải được thực hiện thường xuyên và có hiệu 

quả. Tuy nhiên, để lọc dầu máy biến áp, quy trình thông thường bắt đầu từ việc dừng 

máy biến áp, sau đó cán bộ kỹ thuật mới có thể chuyển dầu từ máy biến áp sang máy lọc 

dầu và lọc offline trong máy lọc. Nhưng dựa theo thực tế cơ sở hạ tầng lưới điện nước 

ta, việc dừng tải của một hoặc một số máy biến áp trong quá trình thực hiện lọc dầu sẽ 
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ảnh hưởng đến tính ổn định và liên tục truyền tải điện, dẫn đến thực tế phải cắt điện ở 

một số khu vực trong phạm vi cung cấp điện của trạm biến áp (chỉ tiêu SAIDI, SAIFI).  

Lọc dầu Online là phương pháp được nghiên cứu và phát triển nhằm khắc phục những 

vấn đề nêu trên cũng như tối ưu hóa hơn nữa công nghệ lọc dầu máy biến áp. 

2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP LỌC DẦU VÀ TÁCH NƯỚC ONLINE 

Như đã trình bày ở trên, nhiệt độ cao, oxi, nước và axit là các nguyên nhân chính gây ra 

sự xuống cấp của hệ thống cách điện của máy biến áp. Tùy vào hệ thống chứa dầu dự 

phòng, không khí có thể là nguồn làm xâm nhập oxi và ẩm nhưng chủ yếu nước trong 

máy biến áp là do quá trình lão hóa của giấy cách điện. 

Khi có nước trong máy biến áp, nó trở thành chất xúc tác và lại làm tăng tốc độ lão hóa 

(một chu kì tuần hoàn). Hậu quả là nhiều trường hợp, hệ thống cách điện của máy biến 

áp bị “hầm” trong chính các dung môi hóa chất có hại của nó.  

Do vậy, NPSC đã sử dụng máy lọc dầu kiểu MAS4000TEC của hãng MAXEL để thực 

hiện việc tách nước trong dầu, với mục đích: 

Máy này được thiết kế để xử lý phòng ngừa hoặc điều chỉnh lại thông số của dầu cách 

điện cho máy biến áp có tải với hàm lượng nước khoảng 50ppm và hàm lượng khí hòa 

tan khoảng 10% thể tích trước khi xử lý. Sau khi xử lý, dầu sẽ được gia nhiệt lớn nhất 

80
O
C với các tỉ lệ nồng độ sau:  

 Nước trong dầu: 3ppm 

 Khí hòa tan trong dầu: khoảng 0,1% thể tích 

 Điện áp đánh thủng của dầu đạt trên 75kV sau khi xử lý. 

NPSC đã thực hiện công tác lọc dầu Online tại các trạm 110kV do EVNNPC quản lý 

như: TBA 110kV Quỳnh Phụ, Đức Thắng,.. và lọc axit tái sinh dầu Online tại các TBA 

110kV Nghĩa Lộ, Giếng Đáy, Ninh Dân, Lục Yên, Ba Khe… đem lại kết quả tốt, chỉ số 

Tagδ sau khi lọc xấp xỉ 1% tương đương tiêu chuẩn dầu mới, tách ẩm trong dầu, 

làm tăng sức căng mặt ngoài,… (cụ thể thông số kỹ thuật dầu sau khi lọc có thể đạt 

chỉ số: a xít <=0,03 mgKOH/g, tang <=0,5%, sức căng bề mặt IFT >35 và chỉ số màu 

<0,5, theo tài liệu kỹ thuật máy) góp phần vào công tác đảm bảo dòng điện vận hành ổn 

định thông suốt cho lưới điện cao thế miền Bắc. 

3. GIỚI THIỆU VÀ NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA MÁY MAS4000TEC 

3.1.  Máy lọc dầu online MAS4000TEC 

Là hệ thống lọc dầu máy biến áp mà MBA vẫn hoạt động bình thường (đang vận hành 

mang tải). Lưu lượng lọc có thể điều chỉnh từ 1500 l/h đến 4200l/h. Hệ thống 
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MAS4000TEC được điều khiển tự động, có hệ thống bảo vệ MBA 2 tầng bằng việc 

đóng cắt các van khí nén, có giám sát bảo vệ rò dầu, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ mức dầu 

trong bình dầu phụ. Bằng công nghệ tách khí hai tầng ở hai buồng tách khí riêng biệt, 

giúp cho dầu bơm vào MBA không còn bọt khí hòa tan trong dầu. Các van nối với 

MBA được cách ly điện bằng vật liệu Teflon giúp cho việc kết nối và hoạt động hoàn 

toàn an toàn cho người vận hành và MBA. 

Hệ thống cảnh báo, tự động cách ly MBA khi mất điện và tái khởi động lại khi có điện 

đảm bảo sự hoạt động bình thường của MBA. 

Bảng thông số của MAS4000TEC 

Tiêu chuẩn Dầu trước khi lọc Dầu sau khi lọc 

Độ ẩm (IEC 733) <100ppm 5ppm 

Điện áp đánh thủng (IEC 156) <30kV/2.5mm ≥70kV 

Khí trong dầu (IEC 567) ≤ 10 % 0.1 % 

 

 

 

Hình 1: Máy lọc dầu onload MAS 4000 TEC 
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Cấu tạo của máy MAS4000TEC: Máy được cấu thành bởi các bộ phận sau: 

+ 01 khối bơm đầu vào 

+ 01 bộ gia nhiệt 

+ 01 bộ lọc 1um 

+ 01 hệ thống đo hàm lượng nước trong dầu (option) 

+ 01 bộ xử lý khí 

+ 01 bơm chân không 

+ 01 bình khí tự do 

+ 01 bộ lọc 1um tuyệt đối (option) 

+ 01 bơm chân không 1 cấp 

+ 01 bộ đo lường, điều khiển, cảnh báo và điều khiển 

+ 01 tủ điều khiển 

+ Bánh xe với vỏ bọc kim  

+ 01 bộ ống linh động, van và phụ kiện cho máy nối với máy biến áp 

Để hiểu rõ hơn về nguyên lý của hệ thống lọc dầu Online, ta đi vào sơ lược cách hoạt 

động của từng bộ phận trong máy lọc dầu. 

 Khối bơm đầu vào: 

 

Đầu vào được trang bị với mặt bích, kích thước DN40  để nối tới máy biến áp qua 

đường ống mềm, hệ thống van khí nén (EV1), một bộ lọc thô và một cảm biến nhiệt độ 

PT100. Dầu được hút bởi một máy bơm ly tâm đa cấp gắn trên nền. Nó được làm bằng 

inok và đồng, cấu trúc được chống rò rỉ dầu bằng bịt cơ khí. Bơm được điều khiển bằng 

động cơ và khớp nối mềm. Ống đầu vào của máy được trang bị với đầu nối phụ, van 

vận hành bằng tay và một ống nối nhanh cho điền đầy vào khu vực để đo hàm lượng 

nước trong dầu. 

 Bộ gia nhiệt 

Bộ gia nhiệt được trang bị với một van VM4 tại đầu vào và một van xả VM5. Bộ gia 

nhiệt được làm thành từ các thanh gia nhiệt song song, được trang bị với 8 thanh gia 
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nhiệt điện trở, và công suất mỗi thanh là 7.8kW – chia thành 2 bộ, mỗi bộ 32kW. Đầu 

ra được nối tới bộ lọc và được trang bị van an toàn (SP), bảo vệ tại 4 bars để bảo vệ 

chống lại sự quá áp, một bộ vòng nhiệt (BO) và một áp kế dải đo từ -1 đến 10 bars với 

bộ chuyển mạch áp suất điện tử (PS1). Khối đầu ra được trang bị với 3 van  (VM50, 

VM51 và VM52) cho việc nối với module tái chế dầu. 

 

 Bộ lọc danh định 1um 

Bộ lọc được trang bị với một bộ lọc dung tích hạt cao (F2). Phần tử lọc vơi ngưỡng lọc 

1um. Mỗi bộ lọc được trang bị van xả (VM6) và một bộ chỉ báo tắc nghẽn (CF2). Đầu 

ra bộ lọc được nối với một bộ tách khí. 

 

 Hệ thống giám sát hàm lượng nước trong dầu 

Hệ thống được nối tới đường ống với một nhánh nối và một van điều khiển bằng tay. 

Hệ thống được cấu thành  từ phần tử đo hàm lượng nước trong dầu (TE) và một bộ tính 

toán lắp trên tủ điều khiển. 

 Khối tách khí 
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Đầu vào bộ tách khí được trang bị với van điều chỉnh lưu lượng vận hành bằng tay 

(VM7), một van điều chỉnh tự động VP và một hiển thị lưu lượng ID1 để cảnh báo lưu 

lượng dòng dầu bé nhất. Các đường này được nối tới các đầu tạo sương trong bình chân 

không. Bình này được làm hình trụ đứng, được trang bị với các đầu tạo sương ở phía 

trong bên trên và một vòng rasching cho phép dầu tạo thành dòng trong các lớp mỏng. 

- Khối phía trên: 

Bao gồm một nhánh nối tới bơm chân không thông qua van VM8, một đồng hồ chân 

không 1000 tới 0mbar, một bộ đóng cắt chân không solenoid van EV6 cho việc điều 

khiển bọt trong bình chân không. 

- Vòng thép, bên trong bình chân không: 

Bao gồm một thiết bị đóng/cắt khi mức dầu lớn nhất (CN1), một thiết bị báo mức dầu 

thấp nhất (CN2), hệ thống báo bọt dầu được nối tới van solenoid EV6. 

- Bên dưới: 

Một nhánh nối đầu ra dầu với van xả VM13. 

 Bộ xả dầu từ bình chân không 

 

Dầu được hút bởi một máy bơm lý tâm đa cấp gắn trên nền. Nó được làm bằng inok và 

đồng. Cấu trúc được chống rò gỉ dầu bằng bịt cơ khí. Bơm được điều khiển bằng động 

cơ điện và khớp nối mềm. Cuối của dầu được trang bị một cảm biến đo nhiệt độ PT100, 

bộ đóng cắt áp suất điện từ PS2 cho bảo vệ chống quá áp suất tới máy biến áp, một van 

đóng cắt (VM15) và một van kiểm tra (CAR2) 

 Bộ bẫy khí tự do 

Bộ bẫy khí tự do cho phép giữ lại tất cả bọt khí có thể sinh ra trong khi máy chạy. Đây 

là một thiết kế tối ưu trong quá trình xử lý dầu onload bằng cách chặn sự hình thành khí 

(bong bóng khí) có thể được phát hiện bởi các thiết bị đo lường và kết quả là chuyển 

máy vào chế độ an toàn. Bộ này được tạo thành từ một bể chứa, với một phân vùng nội 

bộ trong hai phần, cho phép dầu chảy từ dưới lên trên tại cửa vào và từ trên xuống dưới 

tại lối ra thông qua một bộ lọc lưới kim loại. Nhờ dòng chảy này, bong bóng không khí 
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bị mắc kẹt ở phần trên (Kiểm tra trực quan) và số lượng của chúng được phát hiện bởi 

một cảm biến (SCD). Bẫy được trang bị van dẫn động bằng tay đầu ra (VM20) trong 

phần trên cùng và van solenoid (EV30). Phần dưới được trang bị van xả (VM14). 

 

 Ống đầu ra 

 

Bộ lọc được trang bị bộ lọc cartridge 1um tuyệt đối và một bộ chỉ báo tắc nghẽn điện. 

Lọc đầu ra của bộ lọc được trang bị một dòng chảy dầu trực quan, một van đóng khí 

nén, một kết nối mặt bích để kết nối ống dầu linh hoạt mới máy biến áp. Hệ thống máy 

được trang bị với MAS by-pass với van khí nén (EV9) để hoạt động vòng kín và sự rò rỉ 

của đường dây. Đầu ra của khối cũng được trang bị một kết nối nhánh và van tay (VM8) 

và loại kết nối nhanh cho đầu ra dầu.   

 Bộ phận động cơ máy hút chân không 

Kiểu máy hút chân không một cấp, cấp cho việc hút khí và hơi nước hòa tan trong chất 

lỏng cách điện. Cánh quạt được bôi trơn bởi dòng dầu, van kiểm tra và chấn lưu khí (air 

ballast). Máy hút chân không được nối với các đường ống có đường kính phù hợp, được 

trang bị van điều khiển bằng tay (VM8), van an toàn (S1) và van đáy xả bằng tay 

(VM11), chỉ thị độ an mức cao (CN11) và một van mở khí quyển solenoid (EV7). Các 

đường chân không được trang bị một máy đo Pirani chân không với dải đo từ 1000 đến 

0 mbar. Đầu ra: 0/10 V. Máy này cũng được trang bị thêm một đầu nối chân không kiểu 
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nối Guillemin và một van đóng cắt (VM17). Bộ phận máy hút chân không và đường 

ống máy biến thế được nối bởi đường nối đặc biệt RBE1, một van bằng tay VM12 và 

một đường ống khí nén thông qua. 

 

 Tủ điều khiển 

Tủ điều khiển bao gồm: 01 đóng cắt tổng bên cạnh tủ, biến áp cho 220V cung cấp các 

điều khiển phụ, biến áp cho 24V cung cấp kiểm tra nhìn trong bình chân không, nguồn 

cung cấp ổn áp 24V cung cấp cho cảm biến, PLC SCHNEIDER M340 và modun I/O, 5 

contactor và máy cắt để cung cấp bơm chân không, bơm vào ra và khí nén và màn hình 

điều khiển HMI. 

 Nối với máy biến áp bằng các ống mềm: Máy biến áp được kết nối với máy 

thống qua mọt bộ dây mềm bao gồm: 

- 1 bộ đường ống dẫn dầu chảy ngược tới máy biến áp 

- 1 bộ đường ống hút dầu hút từ máy biến áp 

- 1 bộ dây nối by-pass giữa van trên và van dưới của máy biến áp 

- 2 đường ống mềm by-pass của máy biến áp 

- 4 dây kết nối mềm với máy 

- 1 dây mềm để kiểm soát mức dầu trong máy biến áp. 
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3.2.  Máy tái chế dầu REGEN 6C 

 

Hình 2: Máy lọc tái chế dầu online REGEN 6C 

- Máy tái chế dầu REGEN 6C có chức năng lọc hàm lượng acid trong dầu nhằm giám trị 

số Tagδ. 

- Máy được nối trực tiếp với MAS4000TEC để tái chế dầu máy biến áp online.  - Thông 

số cơ bản của máy thể hiện trong bảng sau: 

Thông số Phương pháp thử 
Dầu trước 

khi lọc 

Dầu sau 

khi lọc 

Độ ẩm (ppm) IEC 733 <100 5 

Điện áp đánh thủng (kV) IEC 156 <30 >70 

Acid (mg KOH/g) IEC 296 0.2 0.03 

Tag delta (90
0
C) IEC 247 <0.01 <0.005 

Khí (%) IEC 567 8 0.1 

Mầu 
ASTM 

D1500/ISO2049 
Nâu/tối 

Vàng 

sáng/sạch 

3.3. Nguyên lý chung của máy MAS4000TEC 

Dầu cách điện được lọc trước tại đầu vào bằng bộ lọc thô (Strainer filter) được hút bởi 

bơm đầu vào, sau đó được gia nhiệt bằng các thanh gia nhiệt. Tiếp theo dầu cách điện 

được đưa qua bộ lọc 1um, và được phun vào buồng chân không qua bộ vòng Raschig 

đặt bên trong buồng chân không. 

Cuối cùng, dầu sau khi xử lý được hút ra bằng bơm sau khi loại bỏ các bọt khí và qua 

bộ lọc 1um (lựa chọn). 
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4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LỌC DẦU ONLINE TRÊN LƯỚI ĐIỆN 110 KV DO EVN NPC 

QUẢN LÝ 

Từ ngày 1/8/2017 đến ngày 4/8/2017, các chuyên gia hãng ARRAS-MAXEI (Cộng hòa 

Pháp) cùng nhà cấp hàng tiến hành chuyển giao công nghệ và vận hành thử nghiệm 

thành công hệ thống máy lọc dầu online (MAS4000TEC) kết hợp máy tái chế dầu 

(REGEN 6C) tại TBA 110kV Đức Thắng - Bắc Giang. Sau 4 ngày đào tạo, chuyển giao 

công nghệ và vận hành thử nghiệm bởi chuyên gia hãng ARRAS-MAXEI, hệ thống đã 

hoạt động an toàn, việc kết nối và vận hành đảm bảo không phải cắt điện, kết quả thí 

nghiệm dầu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

 

Hình 3: Toàn cảnh kết nối máy lọc dầu online MAS4000TEC và máy tái chế dầu REGEN 6C 

 

Hình 4: Chuyển giao công nghệ phần lý thuyết 
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Hình 5: Máy lọc dầu online MAS4000TEC đang vận hành 

 

Hình 6: XN Xây lắp sửa chữa và TNĐ - NPSC Lắp đặt kết nối với MBA 
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Hình 7: Theo dõi chu trình tái chế dầu online 

NPSC là đơn trị trực thuộc Tồng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC), được trang bị 

01 máy lọc dầu Online công suất 4000l/h để lọc dầu cho những máy biến áp có dầu bị 

ẩm, suy giảm cách điện và có khí hòa tan cao; 01 bộ lọc axit trong dầu (lọc tái sinh dầu) 

công suất 3000l/h để lọc cho những máy biến áp bị già hóa trị số Tagδ vượt quá tiêu 

chuẩn cho phép, được đặt trên container chuyên dùng đồng bộ; 01 xe tải gắn cẩu 10 tấn 

phục vụ nâng hạ thiết bị.  

Từ khi được trang bị thiết bị lọc dầu Online cho máy biến áp đang mang điện, kiểu 

MAS4000TEC của hãng MAXEL, NPSC đã thực hiện nhiều công trình lọc dầu online 

các MBA 110 kV trên lưới điện 110kV do EVNNPC quản lý vận hành và đều hoàn 

thành tốt cả về chất lượng và tiến độ. Đặc biệt tiêu biểu như các dự án lọc tái sinh dầu 

online bằng máy MAS4000TEC và máy tái chế dầu REGEN 6C (lọc axit, Tgδ ) cho các 

MBA 110 kV tại các TBA 110kV: Ninh Dân, Giếng Đáy, Nghĩa Lộ, Quỳnh Phụ, Điện 

Biên, Ba Khe, Lục Yên, ...  

Kết quả thí nghiệm trước và sau khi lọc được thực hiện bởi Công ty TNHH MTV Thí 

nghiệm điện miền Bắc (ETC1) đã cho kết quả tốt, dầu đảm bảo để MBA hoạt động bình 

thường, đạt yêu cầu về thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật tất cả các chỉ tiêu về dầu, tất cả các 

MBA 110 kV sau khi lọc đều cho kết quả thí nghiệm dầu sau lọc tương đương tiêu 

chuẩn dầu mới (Chỉ số tổn thất Tgδ 90
o
C: trước lọc > 7%, sau lọc sau lọc ~ 1% < 2,2% 

theo tiêu chuẩn IEC60247-04). 
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Hình 8: Mầu dầu trước và sau khi lọc 

 

Hình 9: Lọc dầu TBA 110kV Quỳnh Phụ 
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4. KẾT LUẬN 

Việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại để lọc dầu online và tái chế dầu 

online MBA của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã giúp cho hệ thống truyền tải 

điện được liên tục, không phải cắt điện, MBA hoạt động an toàn hơn, tiết kiệm được 

nhiều chi phí. Việc sử dụng tái chế dầu online trong MBA còn có ý nghĩa rất lớn về môi 

trường. Đây là hướng đầu tư đúng hướng, đem lại hiệu quả thực sự cho EVNNPC nói 

riêng và EVN nói chung. Trong thời gian tới, NPSC sẽ tập trung các nguồn lực để đẩy 

mạnh hơn nữa công tác lọc dầu Online, tái chế dầu MBA góp phần tăng tuổi thọ thiết bị, 

giảm nguy cơ sự cố trong công tác QLVH lưới điện 110kV do EVNNPC quản lý, làm 

cơ sở để hiện đại hóa công tác này trong thời gian tiếp theo. 
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EMTP-RV TRONG TÍNH TOÁN NGƯỠNG CHỊU SÉT  

CỦA ĐƯỜNG DÂY 110KV 

Nguyễn Quang Quân 

Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc – NPSC. SĐT: 091.55.21.099, Email: quanpcnd@gmail.com 

1. MỞ ĐẦU 

Bảo vệ chống sét cho các đường dây tải điện đang là yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống 

điện nói chung, cũng như hệ thống điện Việt Nam nói riêng. Hiện tượng phóng điện 

trên cách điện tại các đường dây tải điện xảy ra rất nhiều (mặc dù đã có các thiết bị bảo 

vệ hiện đại như CSV; mỏ phóng; chống sét đa tia...) gây ra sự cố trên các đường dây. 

Trong những năm qua, NPC đã và đang áp dụng một số biện pháp nhằm giảm sự cố do 

sét trên các đường dây 110kV như: cải tạo hệ thống tiếp địa, lắp đặt CSV, giảm góc bảo 

vệ... Tuy nhiên các sự cố do sét trên đường dây vẫn chiếm tỷ lệ cao, việc giảm số lượng 

sự cố chưa đạt được như kỳ vọng.  

Việc xây dựng và phát triển công nghệ mô phỏng, phân tích tác động của sét lên các 

đường dây 110kV của NPC có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tổng thể các giải 

pháp chống sét hiện tại và tính toán xác định mức bảo vệ chống sét cần thiết. Từ kết quả 

tính toán đó sẽ đưa ra ngưỡng chịu đựng sét của các đường dây hiện hữu và phương án 

chống sét hiệu quả nhằm giảm thiểu suất sự cố của đường dây, nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện và hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình điện. Với yêu cầu đặt ra như vậy 

nên cần có sự nghiên cứu sâu sắc về công nghệ mô phỏng, phân tích tác động của sét 

lên đường dây tải điện, để từ đó đưa ra được phương pháp chống sét phù hợp.  

2. MỤC TIÊU BÁO CÁO 

Trong phạm vi nghiên cứu báo cáo sẽ ứng dụng phần mềm EMTP-RV là một trong 

những phần mềm mạnh và được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong việc mô phỏng, 

tính toán quá trình quá độ do sét. Việc tính toán mô phỏng sẽ được áp dụng cho một số 

đường dây 110kV hiện hữu do NPC quản lý để từ đó đạt được một số mục tiêu như sau:  

 Đánh giá được ngưỡng chịu đựng dòng điện sét đối với các đường dây điển 

hình được mô phỏng. 

 Đánh giá suất sự cố của các đường dây được mô phỏng so với suất sự cố được 

giao hàng năm. 

 Phân tích quá trình quá độ điện trường khi sét tác động trên đường dây điển 

hình được mô phỏng để đưa ra các giải pháp giảm quá điện áp làm phóng điện 

trên chuỗi cách điện phù hợp với mật độ và cường độ sét trong khu vực. 
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Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp Tổng công ty điện lực miền Bắc đánh giá được khả 

năng đáp ứng của hệ thống bảo vệ chống sét hiện có cho các đường dây 110kV thuộc 

phạm vi quản lý của NPC. Đồng thời cũng là căn cứ để đề xuất, thiết kế hệ thống bảo vệ 

chống sét tối ưu cho các đường dây (trước mắt là các đường dây thường xuyên xảy ra sự 

cố do sét). Sau khi thực nghiệm các giải pháp đưa ra sẽ có đánh giá cụ thể về hiệu quả 

của các phương án đề xuất, từ đó áp dụng cho các đường dây mà NPC đang quản lý. 

3. NỘI DUNG BÁO CÁO 

Báo cáo “Ứng dụng phần mềm EMTP-RV trong tính toán ngưỡng chịu sét của đường 

dây 110kV” bao gồm các phần sau: 

 Mô tả hiện trạng tuyến đường dây và các số liệu đầu vào phục vụ mô phỏng, 

tính toán. 

 Mô tả phương pháp luận mô phỏng, tính toán hiện tượng sét đánh vào đường 

dây. 

 Tính toán, đánh giá khả năng chống sét, đảm bảo an toàn vận hành cho các 

đường dây. 

 Các bước mô phỏng để tính toán ngưỡng chịu sét được thể hiện trong lược đồ 

dưới đây: 

  

Mô phỏng hiện tượng sét 

đánh vào đường dây 

- Mô hình đường dây. 

- Mô hình cột đường dây. 

- Mô hình chống sét van 

- Mô hình sét 

- Thông số đường dây. 

- Thông số cột đường 

dây. 

- Thông số điện trở nối 

đất 

- Thông số chống sét 

van… Tính toán các trường hợp 

sét đánh vào đường dây 

Đề xuất các giải pháp bảo 

vệ trước sóng sét 

Báo cáo 

Yes 

No 
Tính toán các giải pháp 

bảo vệ 
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4. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TÍNH TOÁN EMTP-RV 

EMTP là chương trình tính toán Quá trình quá độ điện từ. Đây là chương trình máy tính 

để mô phỏng quá độ điện từ, điện cơ và hệ thống điều khiển trong hệ thống điện nhiều 

pha. 

EMTP-RV là phiên bản mới của EMTP trước đây được phát triển bởi Development 

Coordination Group (DCG) với các thành viên: American Electric Power Corporation, 

CEA Technologies, CRIEPI of Japan, Électricité de France, EPRI, Hydro One 

Networks, Hydro-Québec, US Bureau of Reclamation và Western Area Power 

Administration.  

Chương trình có thể được sử dụng cho phần lớn các tính toán chế độ tĩnh cũng như mô 

phỏng các QTQĐ với thời gian khoảng vài giây. Thông thường EMTP được dùng cho 2 

mục đích chính sau: 

 Hỗ trợ trong thiết kế và lựa chọn thông số cho các phần tử trong hệ thống điện, 

được dùng cho các bài toán phối hợp cách điện, lựa chọn thông số định mức 

của thiết bị, lựa chọn các thiết bị bảo vệ, thiết kế hệ thống điều khiển, đánh giá 

chất lượng điện năng, tính toán sóng hài v.v… 

 Tính toán kiểm tra các vấn đề đang tồn tại trong hệ thống điện. 

 Hiện nay, EMTP-RV được cung cấp bởi hãng Powersys – một nhà cung cấp 

các dịch vụ kỹ thuật và phần mềm mô phỏng cho thị trường hệ thống điện. Đề 

tài này sẽ sử dụng phần mềm EMTP-RV để mô phỏng, tính toán các quá trình 

quá độ điện từ do sóng sét lan truyền. 

5. MÔ HÌNH HÓA CÁC PHẦN TỬ TRÊN ĐƯỜNG DÂY 110KV BẰNG PHẦN MỀM EMTP 

5.1. Tổng quan  

Để mô phỏng hiện tượng sét đánh vào đường dây, cần thực hiện mô phỏng các phần tử 

sau: 

 Dòng điện sét. 

 Cột đường dây gồm thân cột, điện trở nối đất và các chuỗi cách điện. 

 Dây dẫn và các dây chống sét.  

 Chống sét van (bảo vệ chống quá điện áp). 

5.2. Mô hình dòng điện sét  

Sử dụng mô hình nguồn dòng lý tưởng của CIGRE với tổng trở sóng là hàm nghịch của 

dòng điện đỉnh của tia tiên đạo (lên tới 35 ~ 40kA). 
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Zst = 6897 – 158.45IF (Mazur & Ruhnke 2001) (đạt max 2000Ω ở 31kA) 

Mô phỏng dạng sóng sét với các thông số chính là: 

 Biên độ dòng cực đại. 

 Độ dốc cực đại ở 90% dòng cực đại. 

 Độ dốc trung bình giữa 30% và 90% cực đại dòng. 

 Mô phỏng thời gian đuôi sóng (thời gian tắt dần của sóng) sẽ ảnh hưởng đến 

năng lượng trong sóng sét. 

Các thông số dòng điện sét được tính toán với xác suất là P như sau: 

 Dòng sét đỉnh là: 𝐼 = 31 × 10𝑙𝑜𝑔[
(1−𝑃)

𝑃
]/2.6

 

 Độ dốc lớn nhất là:  𝑆𝑚 = 24 × 10𝑙𝑜𝑔[
(1−𝑃)

𝑃
]/4

 

 Thời gian đuôi sóng:  𝑇ℎ = 77,5 × 10𝑙𝑜𝑔[
(1−𝑃)

𝑃
]/3,42

 

 Td30:  𝑇𝑑30 = 3,83 × 10𝑙𝑜𝑔[
(1−𝑃)

𝑃
]/3,73

 

 Tính toán thời gian đầu sóng: 𝑡𝑓 = 𝐼

(0,6𝐼

𝑇𝑑30
⁄ )⁄

  

5.2. Mô hình cột đường dây  

Báo cáo mô phỏng đường dây bằng mô hình nhiều tầng, giả thiết với một cột được chia 

thành các phần tương ứng với các tầng xà. Mỗi phần bao gồm 1 phần tử không tổn thất 

nối tiếp với mạch R-L song song để mô tả sự suy hao truyền sóng. 

Các thông số của mô hình này được nội suy từ kết quả kinh nghiệm. Giá trị của các 

thông số, và mô hình của nó được hiệu chỉnh trong thời gian gần đây. 

Tổng trở sóng của mỗi phần được tính như ở các phần trên, trong khi đó vận tốc truyền 

sóng là vận tốc ánh sáng. Không bao gồm thể hiện cánh xà  trong mô hình nhiều tầng. 

Điện trở và điện cảm cản được tính toán theo công thức sau: 

𝑅𝑖 =
−2. 𝑍𝑇𝑖 . 𝑙𝑛√𝛾

ℎ1 + ℎ2 + ℎ3
ℎ𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) 

𝑅4 = −2. 𝑍𝑇4. 𝑙𝑛√𝛾 

𝐿𝑖 = 𝛼. 𝑅𝑖 .
2ℎ

𝑐
 (𝑖 = 1, 2, 3, 4) 
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Trong đó: 

ZTi: là tổng trở sóng của các phần trên của cột 

hi: là chiều cao của mỗi phần cột. 

γ: là hệ số suy giảm nằm trong khoảng 0,7 -> 0,8 (Theo IEC 60071-4 chọn γ = 

0,8944). 

α: là hệ số cản (theo IEC 60071-4 α = 1). 

h: là chiều cao của cả cột. 

 

5.2. Mô hình dây dẫn và dây chống sét  

Mô hình dây dẫn và dây chống sét bao gồm đầy đủ các khoảng cột riêng biệt để đảm 

bảo quá điện áp cực đại được xem xét không bị ảnh hưởng bởi phản xạ từ bên ngoài mô 

hình cột cuối cùng.  

Mô hình mỗi khoảng cột với tất cả dây dẫn sử dụng mô hình phụ thuộc tần số hoặc mô 

hình rải thông số hằng được tính ở tần số cao (khoảng 50-100kHz). 

Đường dây và cáp truyền tải (dây pha và dây chống sét) được biểu diễn bằng các tham 

số phụ thuộc tần số. 
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Mô hình Line Data 

5.5. Mô hình bảo vệ chống quá điện áp  

Bảo vệ chống quá điện áp (BVCQĐA) được lắp đặt trước các thiết bị để hạn chế một số 

dạng quá điện áp xuống dưới mức cách điện của thiết bị. Trong chế độ vận hành bình 

thường, BVCQĐA gần như được hở mạch, khi xảy ra quá áp BVCQĐA sẽ hạn chế điện 

áp xuống mức an toàn, và sẽ quay về trạng thái ban đầu khi hết quá trình quá độ điện áp.  

BVCQĐA có điện trở rất lớn khi hệ thống vận hành bình thường, và điện trở nhỏ khi 

quá điện áp quá độ, đó chính là do BVCQĐA có đặc tính V-I phi tuyến. Do đó, đặc tính 

V-I của BVCQĐA cần được mô phòng khi tính toán các QTQĐĐT. 
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Đặc tính tiêu biểu của một BVCQĐA (ZnO hoặc MOV) 

Giá trị của các điểm thuộc đường đặc tính này được nhập vào đối tượng Nonliner Data. 

 

Mô hình Nonliner Data 

Các thông số cần thiết cho mô hình: 

 Desired Voltage rating: điện áp định mức của BVCQĐA 

 Dữ liệu các điểm đặc tính BVCQĐA 

Do đặc tính phi tuyến của BVCQĐA, nên việc tuyến tính hóa các điểm thuộc đường đặc 

tính sẽ gây sai số lớn. Vì vậy, đường đặc tính của BVCQĐA được mô phỏng bằng hàm 

sau: 

𝐼 = 𝑃. (
𝑉

𝑉𝑟𝑒𝑓
)

𝑞

 

Trong đó: 

q: là số mũ 

p: là hệ số cho mỗi đoạn đặc tính 

Vref: là điện áp tham chiếu. Thường Vref = 2xUmax(CSV) 

6. PHƯƠNG PHÁP LUẬN TÍNH TOÁN 

6.1. Các trường hợp sét đánh vào hệ thống điện 

Thông thường có các trường hợp sét đánh vào hệ thống truyền tải đó là:  

Data function

ZnO
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6.1.1. Sét đánh trực tiếp vào cột hoặc dây chống sét 

Đây là trường hợp sét đánh rất phổ biến và xác suất rất lớn. Hiện tượng này được minh 

họa trong hình sau: 

 

Khi sét đánh lên cột đường dây, tia sét phân thành 3 hướng: 1 hướng đi truyền qua cột 

xuống đất, 2 hướng truyền theo đường dây chống sét. 

Điện áp tại đỉnh cột khi bị sét đánh được tính bằng công thức: 

𝑉𝑡𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑜𝑘𝑒 {
𝑍𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑤𝑖𝑟𝑒

2 +
𝑍𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑤𝑖𝑟𝑒

𝑅𝑡𝑜𝑤𝑒𝑟

} 

Trong đó: 

Vtower: điện áp đỉnh cột 

Istroke: dòng điện sét 

Zground wire : tổng trở sóng dây chống sét 

Rtower: điện trở nối đất của cột 

6.1.2. Sét đánh trực tiếp vào dây pha  

Đối với trường hợp này xác suất xảy ra rất thấp nhưng biên độ điện áp tác động lên thiết 

bị trong trạm lại rất lớn do sét đánh vòng qua dây chống sét và đánh trực tiếp lên dây 

dẫn và lan truyền ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị trong trạm. Vì vậy trường hợp này 

cần phải tính xác suất, từ đó khi lựa chọn mức cách điện cho thiết bị có thể xem xét 

thêm yếu tố kinh tế để đưa ra một quyết sách lựa chọn phù hợp. 
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Hiện tượng này được minh họa trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

Xác suất để sét đánh vòng qua dây chống sét lên dây pha ʋα: 

𝑙𝑔 𝑣𝛼 =
𝛼√ℎ

90
− 4 

Trong đó: 

α: Góc bảo vệ của dây chống sét (độ); 

h:  Chiều cao của dây chống sét (mét). 

6.1.3. Quá điện áp do sét cảm ứng 

Quá trình quá điện áp cảm ứng có thể được giải thích một cách đơn giản dựa trên các 

nguyên tắc của cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ. Những nguyên tắc này như sau: 

các điện tích dương là điện tử cảm ứng trên đường dây khi đám mây sấm sét ở trên nó 

với điện tích âm ở phần thấp hơn của nó. Phóng điện giữa các đám mây và mặt đất hoặc 

giữa các đám mây làm biến mất các điện tích âm ở phần dưới của đám mây sấm sét. Khi 

đó, quá điện áp được tạo ra trên cả hai chiều của đường dây do sự di chuyển của các 

điện tích dương trên đường dây dọc theo đường thẳng như hình b. 

Quá trình động lực học của hiện tượng cảm ứng điện từ được biểu diễn trong hình sau. 

Một từ trường được tạo ra do phóng điện từ đám mây xuống mặt đất gần đường dây. 

Điều này tạo ra từ trường là do dòng điện tăng liên quan đến quá trình phóng điện. Điện 

từ móc vòng tạo ra quá điện áp cảm ứng và sau đó truyền trên đường dây. 

 

i 

i/2 

i/2 

u 

2

i
Zu 
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Quá trình cảm ứng điện tĩnh 

 

Quá trình cảm ứng điện từ 

Kinh nghiệm vận hành thực tế cho thấy, quá điện áp cảm ứng chỉ đe dọa hệ thống 35kV 

trở xuống.  
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Điện áp cảm ứng do sét được tính bằng công thức: 

𝑉 = 38,8 × 𝐼𝐹 ×
ℎ

𝑦
 

Trong đó: 

IF: dòng điện sét 

h: chiều cao treo dây dẫn 

y: khoảng cách phương ngang từ kênh sét 

7. GIẢ THIẾT VÀ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO  

Báo cáo tiến hành mô phỏng một đường dây điển hình do NPC quản lý để tính toán 

ngưỡng chịu sét của đường dây nói trên, từ đó phân tích và đưa ra một số nhận xét. 

Đường dây được lựa chọn mô phỏng như sau:  

Tuyến đường dây 110kV Nậm Ngần - Sông Lô 4 đi qua các huyện Vị Xuyên, Bắc 

Quang của tỉnh Hà Giang, cấp điện cho các NMTĐ Nậm Ngần, NMTĐ Sông Lô 4 và 

các phụ tải huyện Vị Xuyên, Bắc Quang. Đường dây này đi qua địa hình hết sức phức 

tạp, vượt qua rừng, đồi núi cao hiểm trở, nhiều sông ngòi và khe suối. Tuyến đường dây 

này có một số đặc điểm chính sau: 

 Cấp điện áp: 110 kV; 

 Chiều dài tuyến: 13,488km; 

 Điểm đầu: Poctich 110kV NMTĐ A22.5 Nậm Ngần; 

 Điểm cuối: Poctich 110kV NMTĐ A22.34 Sông Lô 4; 

 Số mạch: cột 01 mạch, 1 dây chống sét (một số vị trí cột đi chung cột 2 mạch 

với tuyến đường dây khác); 

 Dây dẫn: Sử dụng dây ACSR240/32; 

 Dây chống sét: 1 dây OPGW57; 

 Cách điện: Cách điện tán kép xen lẫn tán đơn tải trọng cách điện cho chuỗi đỡ 

là 70kN, tải trọng cách điện của chuỗi néo là 120kN, cách điện đa phần có màu 

trắng đục; 

Cột: Cột thép hình mạ kẽm, lắp ghép bằng bu lông. 

8. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN  

Đề tài mô phỏng toàn bộ tuyến đường dây 110kV Nậm Ngần – Sông Lô 4 với các cơ sở 
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lý thuyết đã nêu ở chương 4, kết quả tỉnh toán ngưỡng chịu sét được thể hiện cho từng 

vị trí cột trên tuyến đường dây trong các trường hợp sét đánh vào đỉnh cột hoặc dây 

chống sét và sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây dẫn, kết quả tính toán được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 

STT 

Đoạn tuyến 

đường dây 

Chiều 

dài 

đoạn 

tuyến 

(km) 

Isét min 

đánh 

vào 

dây 

pha A 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

dây 

pha B 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

đỉnh 

cột gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

giữa 

khoảng 

vượt 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

RNĐ 

cột 

(Ω) 

Loại cột  Ghi chú 

Điểm 

đầu 

điểm 

cuối 

1 VT1 VT2 0.11 5 5 70 100 16 N111-24C 
 

2 VT2 VT3 0.25 5 - 70 110 18 Đ122-27A 
 

3 VT3 VT4 0.27 5 - 70 100 18 Đ122-27A 
 

4 VT4 VT5 0.3 5 5 60 100 28 N111-24C 
 

5 VT5 VT6 0.32 4 - 70 130 14 Đ122-27A 
 

6 VT6 VT7 0.25 5 5 90 150 16 N111-29B 
 

7 VT7 VT8 0.3123 5 5 130 130 9 N111-29B 
 

8 VT8 VT9 0.2345 5 5 70 130 14 Đ111-22B 
 

9 VT9 VT10 0.1721 5 5 70 150 14 N111-20A 
 

10 VT10 VT11 0.371 5 5 90 100 9 Đ111-26B 
 

11 VT11 VT12 0.2923 5 5 70 150 10 Đ111-26B 
 

12 VT12 VT13 0.4348 50 40 140 40 7.08 Đ111-22B 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

13 VT13 VT14 0.3436 6 6 60 50 23 Đ111-22B 
 

14 VT14 VT15 0.1937 40 40 70 130 20.7 Đ111-22A 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

15 VT15 VT16 0.2754 7 7 70 100 20.6 N111-20A 
 

16 VT16 VT17 0.4536 7 7 80 80 23.8 Đ111-26B 
 

17 VT17 VT18 0.5562 5 5 70 60 18 N111-20B 
 

18 VT18 VT19 0.1711 50 50 90 130 21.5 N111-20B 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

19 VT19 VT20 0.564 100 100 90 90 23.9 N111-29B 
Treo 

CSV 
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STT 
Đoạn tuyến 

đường dây 

Chiều 

dài 

đoạn 

tuyến 

(km) 

Isét min 

đánh 

vào 

dây 

pha A 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

dây 

pha B 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

đỉnh 

cột gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

giữa 

khoảng 

vượt 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

RNĐ 

cột 

(Ω) 

Loại cột  Ghi chú 

pha 

A+B 

20 VT20 VT21 0.1725 100 100 130 130 13 N111-25B 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

21 VT21 VT22 0.2631 6 6 70 140 19 Đ111-22B 
 

22 VT22 VT23 0.2774 6 6 90 150 13.5 Đ111-22B 
 

23 VT23 VT24 0.2809 50 50 150 110 7.53 Đ111-22A 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

24 VT24 VT25 0.2528 5 5 70 90 15.5 Đ111-22A 
 

25 VT25 VT26 0.4406 5 5 50 50 26 Đ111-26B 
 

26 VT26 VT27 0.2874 50 50 100 110 18.9 N111-25A 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

27 VT27 VT28 0.2636 40 40 70 90 22 Đ111-22A 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

28 VT28 VT29 0.4149 6 6 60 40 24 N111-25A 
 

29 VT29 VT30 0.5845 50 50 80 90 22 N111-20B 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

30 VT30 VT31 0.1448 170 170 170 200 10.8 N111-20B 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

31 VT31 VT32 0.2945 50 50 130 60 10.8 N111-20B 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

32 VT32 VT33 0.2375 8 7 70 100 19.3 Đ111-22B 
 

33 VT33 VT34 0.2187 50 60 170 140 5.8 Đ111-22A 

Treo 

CSV 

pha 

A+B 

34 VT34 VT35 0.6249 5 5 110 70 12.2 N111-25A 
 

35 VT35 VT36 0.2889 5 5 70 110 19.7 N111-20B 
 

36 VT36 VT37 0.02 5 4 70 110 46 N111-25A 
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STT 
Đoạn tuyến 

đường dây 

Chiều 

dài 

đoạn 

tuyến 

(km) 

Isét min 

đánh 

vào 

dây 

pha A 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

dây 

pha B 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

đỉnh 

cột gây 

phóng 

điện  

(kA) 

Isét min 

đánh 

vào 

giữa 

khoảng 

vượt 

gây 

phóng 

điện  

(kA) 

RNĐ 

cột 

(Ω) 

Loại cột  Ghi chú 

37 VT37 VT38 0.4539 100 - 140 110 12 

N122-29B 

Treo 

CSV 

pha A 

38 VT38 VT39 0.4446 120 - 100 100 21 

N122-29B 

Treo 

CSV 

pha A 

39 VT39 VT40 0.1905 120 - 100 110 21 

N122-29B 

Treo 

CSV 

pha A 

40 VT40 SS 0.03 120 - 70 70 26 

N122-29B 

Treo 

CSV 

pha A 

Kết quả tính toán ngưỡng chịu sét được thể hiện cho từng khoảng cột và từng vị trí cột 

giúp cho NPC có thể đánh giá được ngưỡng chịu sét của từng vị trí để từ đó đưa ra các 

giải pháp phù hợp cho từng vị trí cụ thể như giảm điện trở nối đất, bổ sung thêm dây 

giảm điện trở, lắp thêm chống sét van... để nâng cao ngưỡng chịu sét của từng vị trí cột.  

Giải pháp tính toán này cùng với việc hệ thống quan trắc sét đang được xây dựng sẽ 

giúp cho NPC có thể xây dựng ngưỡng chịu sét của từng đường dây cụ thể tương ứng 

với mật độ và cường độ sét tại khu vực mà tuyến đường dây đi qua ngay trong quá trình 

thiết kế cũng như nâng cao khả năng chịu sét của các đường dây hiện hữu.  

9. KẾT LUẬN 

Kết quả triển khai chương trình mô phỏng, tính toán và đánh giá ngưỡng chịu đựng 

dòng sét trên phần mềm EMTP-RV đã cung cấp cho EVNNPC một phương pháp luận 

khoa học, hướng đi, từ đó đưa ra được những hành động cụ thể để giảm sự cố do quá 

điện áp khí quyển cho các đường dây 110kV trong quá trình quản lý vận hành.  

Để đường dây vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm chi phí vận hành thì việc mô 

phỏng, tính toán và đánh giá ngưỡng chịu đựng dòng sét của đường dây 110kV, làm cơ 

sở để lựa chọn các giải pháp giảm sự cố do quá điện áp khí quyển ngay từ khâu thiết kế 

và khảo sát (kết hợp với dữ liệu của hệ thống quan trắc sét) là một hành động cần thiết. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO PD TRONG CÔNG TÁC CHUẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG 

VẬN HÀNH CÁP LỰC 

THE APPLICATION OF PARTIAL DISCHARGE MEASUREMENT  

IN DIAGNOSING CABLE CONDITION 

Lương Minh Thanh
1
, Ngô Thế Tuyển

2
, Nguyễn Văn Tuệ

3
, Nguyễn Đắc An

4
,  

Phạm Thanh Văn
5
  

1
Công ty Điện lực Hưng Yên, 0913024657, minhthanh2010@gmail.com 
2
Công ty Điện lực Hưng Yên, 0966158656, ngotuyennpc@gmail.com 
3
Công ty Điện lực Hưng Yên, 0962013927, vantuedlhy@gmail.com 

4
Công ty Điện lực Hưng Yên, 0963994078, nguyendacan89@gmail.com 

5Công ty Điện lực Hưng Yên, 0968020288, vandlhy@gmail.com 

Tóm tắt: Cáp lực trung thế với các ưu điểm như ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão và sét, 

đảm bảo mỹ quan và hành lang an toàn, mức độ an toàn cao, ít phải bảo trì... nên đã 

được sử dụng ngày càng nhiều trên hệ thống điện. Việc làm đầu cáp, hộp nối cáp bản 

chất là việc khôi phục lại tính chất của các lớp vật liệu cho cáp tại các điểm đầu, cuối 

hoặc điểm nối của cáp, không để xuất hiện các điểm tập trung từ trường trên vật liệu 

cách điện gây phóng điện cục bộ, ngoài ra còn chống nước xâm nhập gây hiện tượng 

“cây nước” trong XLPE. Trước đây, chất lượng thi công cáp lực chưa được kiểm soát 

chặt chẽ nên để xảy ra tình trạng nhiều đầu cáp, hộp nối được làm không đúng kỹ 

thuật được vận hành trên lưới điện là nguyên nhân chủ yếu gây sự cố cho cáp trung 

thế. Phương pháp thí nghiệm truyền thống DC Offline không phát hiện ra các sai 

phạm kỹ thuật này do điện áp thí nghiệm là điện áp một chiều, không tạo nên hiệu 

ứng phóng điện cục bộ. Hiện nay, công nghệ đo PD online dựa trên việc phát hiện 

các xung điện áp nối đất tức thời (Transient earth voltage) và đo lường sóng âm 

(Ultrasonic) có thể phát hiện ra cáp lực bị phóng điện cục bộ, đánh giá mức độ nguy 

hiểm và nguy cơ sự cố của cáp khi đang vận hành, từ đó lập kế hoạch cắt điện để 

sửa chữa, thay thế. Bài viết này trình bầy các kết quả nghiên cứu quan trọng về cáp 

lực trung thế bao gồm: quá trình thử nghiệm PD online, PD offline với các mẫu cáp 

mô phỏng dựa trên cơ sở lý thuyết về tác dụng các lớp vật liệu cáp lực, đầu cáp, nối 

đất cáp lực, hiện tượng phóng điện cục bộ xảy ra trên cáp lực và các nguyên nhân 

gây ra sự cố với cáp lực, cách thức phân đoạn khoanh vùng và xử lý kịp thời các hiện 

tượng phóng điện cục bộ trong cáp lực và thiết bị liên quan, góp phần giảm sự cố một 

cách hiệu quả trên lưới điện Công ty Điện lực Hưng Yên.    

Từ khóa: Phóng điện cục bộ; Đầu cáp; Cáp lực; Sóng siêu âm; Xung điện áp nối đất 

tức thời. 

Abstract: Medium voltage power cables with advantages such as: being less affected 

by storms and lightning, ensuring aesthetics and electrical safety corridors, high safety 

level and low-maintenance... should be used more and more on the power system. 

Making cable terminals and cable joints essentially restores the material layers' 
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mailto:nguyendacan89@gmail.com
mailto:vandlhy@gmail.com
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properties for cables at the beginning, ending or junction points of the cable, so that 

there is no concentrated point of magnetic fields on the insulating material electricity 

causing partial discharge; in addition, it also prevents water from entering, causing the 

phenomenon of "water treeing" in XLPE. Previously, the quality of construction of 

power cables was not strictly controlled, so many improperly made cable terminals 

and cable joints were operated on the power grid, which were the main cause of the 

faults of medium voltage cables. The traditional test method of DC Offline could not 

detect these technical errors because the test voltage is a DC voltage, which does not 

create partial discharge effects. Currently, PD Online measurement technology, based 

on detecting Transient earth voltage (TEV) and measuring Ultrasonic, can detect 

partial discharge of power cables, assessing the danger and the risk of the fault of the 

cable during operation, from which operators could make the plan to shut down of 

devices and substation for repairing and replacement. This article presents important 

research results on medium voltage cables including the process of testing PD online, 

PD offline with demo cable samples based on the theory of the effects and functions 

of cable material layers, cable terminal and joint, cable grounding, partial discharge 

occurring on power cables and other factors that are the causes of the fault of power 

cables, how to apply the PD online measurement technology in order to detect, 

localize and promptly handle partial discharge phenomena in power cables and 

related equipment, effectively contribute to reducing incidents on the power grid of 

Hung Yen Power Company. 

Keywords: PD online; MV Cable termination; Cable; Ultrasound; Transient earth 

voltage. 

CHỮ VIẾT TẮT: 

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVNNPC Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

PCHY Công ty Điện lực Hưng Yên 

PD Partial discharge- Phóng điện cục bộ 

TEV Transient earth voltage- Xung điện áp truyền xuống đất. 

HFCT High frequency curent transformer- Cảm biến dòng cao tần 

RFCT 
Radio frequency curent transformer- Cảm biến dòng tần số radio (cao 

tần) 

Ultrasound, 

Ultrasonic 
Cảm biến siêu âm để phát hiện tín hiệu PD dạng âm thanh. 

PD locator Thiết bị hỗ trợ phân đoạn, khoanh vùng PD 

PD offline Thí nghiệm, phân tích phóng điện cục bộ cần cắt điện lưới. 

PD online Kiểm tra, phân tích phóng điện cục bộ không cần cắt điện lưới. 
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1. GIỚI THIỆU 

Việc kiểm tra phát hiện phóng điện cục bộ xảy ra với thiết bị điện trung thế bao gồm 

cáp lực đã được nhiều nước và các hãng sản xuất thiết bị kiểm tra trên thế giới nghiên 

cứu nhằm phát hiện sớm và ngăn ngừa sự cố cho thiết bị và lưới điện. Tuy nhiên, có 

nhiều thiết bị kiểm tra PD online của các hãng khác nhau sử dụng các bộ lọc với dải 

băng thông tần số khác nhau, năng lượng phát ra từ hiện tượng phóng điện cục bộ được 

quy đổi ghi nhận trên thiết bị dưới dạng pC hoặc dB kèm theo mức đánh giá khác nhau 

của các hãng, điều này cần được nghiên cứu thực tế với các mẫu cáp mô phỏng (Demo), 

cần so sánh với thiết bị PD offline để có được cái nhìn khách quan và đầy đủ tạo cơ sở 

cho việc triển khai ứng dụng trong thực tế. 

Ngoài ra, yêu cầu về tiếp địa vỏ cáp đảm bảo vận hành an toàn và kiểm tra PD online 

cũng được tổng hợp xây dựng, đặc biệt là yêu cầu với tuyến cáp đơn pha dài. Các lỗi là 

nguyên nhân gây ra sự cố cáp lực trung thế cũng đã được tổng hợp, phân tích dựa trên 

cơ sở lý thuyết về cáp lực và phụ kiện của cáp giúp các đơn vị quản lý vận hành nắm bắt 

nhằm quản lý tốt công tác thi công hệ thống cáp lực, đưa ra các biện pháp quản lý và 

kiểm tra để giảm sự cố cáp lực một cách hiệu quả. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Dựa trên lý cơ sở lý thuyết về hiện tượng phóng điện cục bộ, các cảm biến dùng trong kiểm tra 

PD online, nghiên cứu cấu tạo, tác dụng các lớp vật liệu của cáp lực trung thế, đầu cáp, hộp nối 

cáp trung thế. Nhóm tác giả đã tạo mô hình nghiên cứu trong phòng thử nghiệm và triển khai 

kiểm tra thực tế ngoài hiện trường. 

Mô hình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: Sử dụng các thiết bị kiểm tra PD online của 03 

hãng (Ultra TEV Plus2- EA/ Anh Quốc; PDS Insight- HVPD/ Anh Quốc; XDPII-NDB/ 

Canada) và thiết bị kiểm tra PD offline kiểm tra trên các mẫu cáp Demo. 

Các mẫu cáp Demo được tạo ra để mô mỏng các dạng: mẫu cáp tốt, mẫu cáp bị phóng điện bề 

mặt (dạng ghi nhận được tín hiệu PD dạng âm thanh) được thể hiện trong Hình 1, mẫu cáp bị 

phóng điện bên trong (dạng không ghi nhận được tín hiệu PD dạng âm thanh) được thể hiện 

trong Hình 2, Hình 3. Sự kết hợp các đầu cáp, hộp nối, thân cáp có tình trạng tốt/ lỗi tạo ra các 

sợi cáp: Thân cáp tốt, đầu cáp tốt; Thân cáp tốt, đầu cáp lỗi; Thân cáp tốt, đầu cáp tốt, hộp cáp 

lỗi; Thân cáp lỗi, đầu cáp tốt. Các lỗi trên đầu cáp, thân cáp, hộp nối được tạo ra với các dạng 

khác nhau bao gồm lỗi đặt ống điều áp (stress control tube), tạo ra các lỗ thủng XLPE với 

đường kính 2,5÷3,0 mm với chiều sâu khác nhau 2,0 ÷ 4,0 mm với cáp 22kV có chiều dầy lớp 

XLPE là 5,5 mm, 35kV có chiều dầy XLPE là 8,8 mm. Điện áp thí nghiệm được phát từ máy 

tạo cao áp ALT 120/60- Phenix/ Mỹ với các mức 12,7kV-50Hz cho cáp 22kV và 20,3kV cho 

cáp 35kV bằng với mức điện áp pha-đất ở điều kiện vận hành bình thường của cáp và sử dụng 

các thiết bị kiểm tra PD online khác nhau kết hợp sử dụng thiết bị PD offline kiểm tra trên mẫu 

cáp Demo trong Hình 4.  
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Hình 1: Mẫu cáp bị phóng điện dạng bề mặt 

(demo) 

Hình 2: Tạo lỗi cho cáp dạng phóng điện 

bên trong giữa thân cáp (demo) 

 

 

Hình 3: Tạo đầu cáp lỗi bị phóng điện bên trong (demo) 

Thiết bị hỗ trợ phân đoạn, khoanh vùng PD online và áp dụng phương pháp sử dụng thiết bị PD 

online để phân đoạn, khoanh vùng nguồn phát ra PD cũng được thử nghiệm với mẫu cáp Demo 

và triển khai thực tế ngoài hiện trường. 

Tất cả các đầu cáp kiểm tra PD online phát hiện bị phóng điện cục bộ trên lưới điện thực tế hoặc 

các đầu cáp đã bị sự cố cũng được bóc tách, phân tích nguyên nhân đối với cơ sở lý thuyết PD, 

cáp lực, đầu cáp lực. 

 

 

Hình 4: Bơm điện áp cho các mẫu cáp demo và đo PD online 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/ TÍNH TOÁN/ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kiểm tra PD online, PD offline với các mẫu cáp demo 

Các giá trị nhiễu nền từ hệ thống tiếp địa khi chưa tạo điện áp xác định kết quả nhiễu nền ở mức 

thấp. Sau đó, thực hiện tạo điện áp trên các sợi demo bằng ngưỡng điện áp vận hành thực tế là 

12,7kV với sợi cáp 22kV (loại Cu/XLPE/Sc/PVC- 1x50 mm
2
, có bán dẫn trong và ngoài XLPE, 

dài 6,0 m) và đo PD online bằng các thiết bị khác nhau, kết quả trong Bảng 1: 

Bảng 1: Kết quả đo PD online với các mẫu cáp demo khác nhau bằng thiết bị kiểm tra PD 

online khác nhau (Điện áp trên sợi cáp là 12,7 kV). 

Phép đo 

Kết quả kiểm tra bằng các thiết bị PD 

online khác nhau Đánh giá 

UTP 2 PD Insight XDP II 

Đo nhiễu nền: 

HFCT 75 pC 602 pC 3 dB 

Nhiễu nền ở mức thấp. TEV 0 dB 0 dB 0 dB 

Ultra Sound 0 dB 0 dB 0 dB 

Mẫu 1: Sợi cáp tốt: 

HFCT 133 pC 1,2 nC 5 dB 
Ảnh hưởng do nhiễu nền, 

giản đồ không có dạng PD. 
TEV 0 dB 0 dB 0 dB 

Ultra Sound 0 dB 0 dB 0 dB 

Mẫu 2: Sợi cáp có 1 đầu cáp bị phóng điện bề mặt: 

HFCT 133 pC 1,2 nC 14 dB Giá trị PD ở mức thấp. 

TEV 17 dB 21 dB 6 dB 
Giá trị PD ở mức thấp, 

giản đồ PD rõ ràng. 

Ultra Sound 21 dB 20 dB 15 dB 

Giá trị PD đo được ở 

mức cao, giản đồ PD rõ 

ràng. 

Mẫu 3: Sợi cáp có 02 đầu cáp tốt, 01 hộp nối lỗi (lỗ sâu 2,0 mm): 

HFCT 135 pC 1,07 nC 8 dB 
Giá trị PD ở mức rất 

thấp. 

TEV 0 dB 0 dB 
21 dB 

(nhiễu) 
Không thấy PD. 

Ultra Sound 0 dB 0 dB 0 dB Không thấy PD 

Mẫu 4: Sợi cáp có 02 đầu cáp tốt, 01 hộp nối lỗi (lỗ sâu 3,0 mm): 

HFCT 138 pC 954 pC 7 dB Giá trị PD ở mức thấp. 
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Phép đo 

Kết quả kiểm tra bằng các thiết bị PD 

online khác nhau Đánh giá 

UTP 2 PD Insight XDP II 

TEV 0 dB 0 dB 
21 dB 

(nhiễu) 
Không thấy PD. 

Ultra Sound 0 dB 0 dB 0 dB Không thấy PD 

Mẫu 5:  Sợi cáp có 01 đầu cáp tốt, 01 đầu cáp bị phóng điện bên trong (lỗ trống sâu 4,0 

mm): 

HFCT 161 pC 2,39 nC 17 dB 
Giá trị PD ở mức trung 

bình, giản đồ rõ PD 

mức trung bình 

TEV 29 dB 34 dB 0 dB 

Ultra Sound 0 dB 0 dB 0 dB 

Để tăng hiệu ứng phóng điện cục bộ với Mẫu 5, điện áp trên sợi cáp được tăng lên 

25kV, các tín hiệu thu nhận của phóng điện cục bộ được tăng lên mức cận kề sự cố 

trong Bảng 2: 

Bảng 2: Giá trị tín hiệu phóng điện cục bộ của Mẫu 5 đo PD online khi điện áp tăng lên 25kV 

Phép đo 

Kết quả kiểm tra bằng các thiết bị PD 

online khác nhau Đánh giá 

UTP 2 PD Insight XDP II 

Mẫu 5:  Sợi cáp có 01 đầu cáp tốt, 01 đầu cáp bị phóng điện bên trong (lỗ trống sâu 4,0 

mm): 

HFCT 16.379 pC 134 nC 31 dB 
Nhiễu nền ở mức thấp. 

TEV 60 dB 39 dB 28 dB 

Ultra Sound 0 dB 0 dB 0 dB 
Không ghi nhận PD bề 

mặt. 

Thiết bị MPD 600 của OMICRON được sử dụng đo PD Offline đối chiếu kết quả với 

phép đo PD online trên cùng mẫu cáp cũng cho kết quả tương đồng. 

Chức năng phát hiện PD bằng sóng âm của các thiết bị PD online cũng được đối chiếu 

so sánh trên cùng một mẫu cáp bị PD bề mặt và kết quả thể hiện trong Bảng 3: 

Bảng 3: Tín hiệu PD dạng âm thanh thu được với các thiết bị PD online khác nhau 

Ultra TEV Plus 2 PDS Insight XDP II 

1 dB (Giản đồ PD rõ) 1 dB (Không có giản đồ PD) 0 dB (Không có giản đồ PD) 

4 dB (Giản đồ PD rõ) 4 dB (Giản đồ PD không rõ) 4 dB (Giản đồ PD không 

rõ) 
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Ultra TEV Plus 2 PDS Insight XDP II 

5 dB (Giản đồ PD rõ) 5 dB (Giản đồ PD rõ) 5 dB (Giản đồ PD rõ) 

7 dB (Giản đồ PD rõ) 7 dB (Giản đồ PD rõ) 7 dB (Giản đồ PD rõ) 

10 dB  (Giản đồ PD rõ) 10 dB (Giản đồ PD rõ) 10 dB (Giản đồ PD rõ) 

13 dB  (Giản đồ PD rõ) 12 dB (Giản đồ PD rõ) 12 dB (Giản đồ PD rõ) 

18 dB (Giản đồ PD rõ) 13 dB (Giản đồ PD rõ) 17 dB (Giản đồ PD rõ) 

25 dB (Giản đồ PD rõ) 14 dB (Giản đồ PD rõ) 24 dB (Giản đồ PD rõ) 

30 dB (Giản đồ PD rõ) 15 dB (Giản đồ PD rõ) 28 dB (Giản đồ PD rõ) 

Thảo luận:  

 Với một sợi cáp tốt, các đầu cáp, hộp nối làm đúng kỹ thuật: không phát ra tín 

hiệu PD trong quá trình vận hành. 

 Với các đầu cáp cáp đặt sai vị trí ống điều áp (ống điều áp không chùm lên 

mép cắt bán dẫn): Điện trường tập trung nhiều ở mép cắt bán dẫn và phát ra tín 

hiệu phóng điện cục bộ tại đây. Các tín hiệu có thể ghi nhận rõ ràng bằng các 

cảm biến âm thanh Ultra Sonic. Các đầu cáp này có thể được phát hiện và sửa 

chữa sớm ngay sau khi đưa lên lưới vận hành. Tuy nhiên, các tín hiệu thu nhận 

bằng các cảm biến TEV, HFCT lại rất nhỏ. Điều này là do điểm phóng điện 

cục bộ các mép băng đồng vài cm, điều này dẫn tới năng lượng chảy về tiếp địa 

qua màn chắn kim loại về hệ thống tiếp địa ít. Thực tế cho thấy, sau thời gian 

dài vận hành, XLPE tại mép cắt bán dẫn sẽ bị ăn mòn, phá hủy dần, sau đó sẽ 

kéo theo các tín hiệu đo được từ HFCT, TEV tăng lên. Trường hợp cáp trong tủ 

trung thế có đầu cáp làm sai kỹ thuật, phương pháp kiểm tra để phát hiện sớm 

là phải sử dụng cảm biến dạng âm thanh Ultra sound (cảm biến rung tiếp xúc 

với vỏ tủ; đo qua khe hở vỏ tủ…). 

 Với các dạng tổn thương XLPE (bọt khí, vết cắt, tổn thương xâu):  

+ Mặc dù XLPE tổn thương từ nhẹ tới nặng, hoặc thân cáp bị rách phạm vào XLPE 

trong quá trình thi công (mô phỏng các dạng lỗi cơ bản do thi công hộp nối cáp, lỗi kéo 

rải cáp). Tuy nhiên các tín hiệu PD phát ra khi đặt điện áp vận hành vào là rất thấp hoặc 

ở mức thấp. Dưới tác dụng của điện áp vận hành, điện trường tập trung ăn mòn XLPE 

làm tăng hiệu ứng PD, các tín hiệu PD mới phát triển và mới có thể được phát hiện,  

xử lý. 

+  Việc tăng kích thước tổn thương càng xâu với XLPE càng làm tăng hiệu ứng phát ra 

của phóng điện cục bộ. Vì vậy, việc theo dõi định kỳ PD online là việc làm cần thiết để 

đánh giá, quan sát sự phát triển của PD.  
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 Về giá trị cường độ âm thanh PD- Ultra sound: 

+  Các thiết bị PD online đều phát hiện ra các nguồn phóng điện cục bộ có mức năng 

lượng lớn. Tuy nhiên quá trình thử nghiệm cũng cho thấy thiết bị XDP II có cảm biến 

TEV hoạt động không tin cậy đối với tín hiệu PD nhỏ hoặc trung bình (khi đo qua vỏ 

PVC của cáp- điều kiện đo phù hợp với thực tế). 

+ Giản đồ âm thanh của XDP II và PDS Insight không rõ ràng với các tín hiệu PD dạng 

Ultra Sound nhỏ hơn 4 dB, người kiểm tra cần phải dựa vào tai nghe để phân biệt rõ 

PD/ nhiễu trong trường hợp này.  

+  Khi cường độ âm thanh trên 12 dB thì giá trị cường độ âm thanh ghi nhận của các 

thiết bị có sự khác nhau lớn giữa các hãng khác nhau, giá trị đo của Ultra TEV Plus 2 và 

XDP-II tương đối tương đồng, trong khi giá trị đó của PDS inside tăng lên rất ít. 

 Việc theo dõi sự phát triển của PD online và kiểm tra định kỳ PD online là vấn 

đề quan trọng do các tín hiệu PD online có thể thể hiện rõ ràng và tăng về giá 

trị sau quá trình vận hành. 

 Ở những nơi có tín hiệu PD mức nhỏ hoặc trung bình, nhưng có mức độ quan 

trọng cao (trạm 110Kv…) thì việc giám sát PD online (PD monitoring) là cần 

thiết. 

 Ảnh hưởng của bộ lọc tới kết quả đo: 

+ Các nhiễu điện tử nhìn chung có dải tần số một vài trăm kHz, vì vậy cảm biến HFCT 

cần loại bỏ tín hiệu này. 

+ TEV gây ra bởi dòng điện dung thường ở dải tần số: 3 MHz ÷ 80 MHz. 

+ Việc cảm biến TEV có giải băng thông có giới hạn dưới cao (10 MHz) có thể không 

phát hiện ra PD trong một số trường hợp: Thiết bị XDP II sử dụng cảm biến TEV kết 

hợp với bộ lọc có độ rộng băng thông từ 10MHz tới 400Mhz đã không phát hiện ra tín 

hiệu PD từ chức năng TEV trong tất cả các phép đo trong quá trình Demo. Trong khi 

thiết bị Ultra TEV Plus 2 sử dụng cảm biến TEV với bộ lọc có độ rộng băng thông 3 

MHz tới 80 MHz, PDS Insight sử dụng cảm biến TEV với bộ lọc có độ rộng băng thông 

5 MHz-60 MHz phát hiện ra tín hiệu PD từ cảm biến TEV. (Sau khi bỏ bộ lọc của thiết 

bị XDP II thì cảm biến TEV của XDP II đã phát hiện ra PD). 

3.2. Nghiên cứu việc phân biệt nguồn PD từ cáp và từ các nguồn khác nhau: 

Thực hiện kết hợp với các nguồn PD khác liên quan như các cách điện trung thế bị PD, 

các chống sét van bị PD khi kết hợp cùng mô hình giả lập trong Hình 5: 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
62 

 

 

 

Hình 5: Phân biệt nguồn PD từ cáp và từ các nguồn khác nhau 

Thảo luận:  

Đối với tín hiệu âm thanh của Phóng điện cục bộ dạng bề mặt: Có thể phân biệt nguồn 

(vị trí) phát ra phóng điện cục bộ bằng các cách di chuyển các góc độ kiểm tra bằng 

parabol thu sóng siêu âm. 

Đối với phóng điện cục bộ dạng bên trong (chỉ phát ra tín hiệu điện, không phát ra tín 

hiệu âm thanh): Đặc điểm năng lượng phóng điện cục bộ (TEV hoặc HFCT) có tính lan 

truyền rất lớn. Các năng lượng phóng điện cục bộ đều truyền qua dây tiếp địa xuống hệ 

thống tiếp địa và lan truyền sang dây tiếp địa của thiết bị khác. Khi một đối tượng phát 

ra tín hiệu PD cao, thì các thiết bị, đối tượng bên cạnh cũng đo được các tín hiệu PD 

tương đối cao. 
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Dựa trên nguyên tắc càng gần nguồn phát ra PD, tín hiệu TEV và HFCT đo được càng 

lớn sẽ giúp người kiểm tra khoanh vùng, phân đoạn được đối tượng bị phóng điện cục 

bộ để sửa chữa, xử lý. 

3.3. Kết quả áp dụng thử nghiệm tại hiện trường: 

Kết quả triển khai với lưới điện của Công ty Điện lực Hưng Yên cho thấy: 

 Tỉ lệ các đầu cáp lực bị phóng điện cục bộ trên lưới điện khi chưa triển khai 

kiểm tra PD online là khá lớn (chiếm tỉ lệ 6,81%). Trong đó chủ yếu là các đầu 

cáp bị phóng điện bề mặt do thi công sai kỹ thuật (chiếm tỉ lệ 95% trường hợp 

cáp bị phóng điện cục bộ). 

 Nguyên nhân đầu cáp bị phóng điện cục bộ chủ yếu do:  

 Công tác thi công lắp đặt đầu cáp không đúng kỹ thuật, ống điều áp (Stress 

Control) có tác dụng quan trọng trong đầu cáp được đặt không đúng vị trí, làm 

từ trường tại mép cắt bán dẫn tập trung lớn, gây phóng điện cục bộ tại đầu cáp. 

 Một số trường hợp ống điều áp ngắn hơn kích thước quy định, hoặc đặt không 

đúng vị trí, làm giảm tác dụng của ống điều áp cũng gây ra hiện tượng phóng 

điện cục bộ. 

 Một số ít trường hợp cáp bị phóng điện cục bộ bên trong do lỗi cắt dao phạm 

xâu vào XLPE.  

 Các trường hợp đầu cáp làm đúng kỹ thuật nhưng khi lắp đặt vận hành có hiện 

tượng phóng điện cục bộ cũng được ghi nhận. Nguyên chủ yếu do các lỗi: tay 

pha cáp (phần đầu cáp đã bóc màn đồng) vi phạm khoảng cách pha pha, vi 

phạm khoảng cách với đáy tủ trung áp, với lóc tủ kios, tán cáp các pha đè lên 

nhau…. Các trường hợp này được xử lý bằng cách lắp đặt lại đầu cáp đảm bảo 

khoảng cách và đo lại phóng điện cục bộ. Kết quả đo lại cho thấy không còn 

hiện tượng phóng điện cục bộ. 

 Khi phát hiện tín hiệu phóng điện cục bộ bên trong đo qua dây tiếp địa của 1 

đầu cáp có giá trị lớn cần xử lý thì việc khoanh vùng, phân đoạn nguồn sinh ra 

phóng điện cục bộ bên trong là vấn đề quan trọng. Thực tế cũng đã ghi nhận 

nhiều trường hợp tín hiệu PD đo qua dây tiếp địa đầu có giá trị rất lớn do tín 

hiệu PD bên trong từ CSV hoặc sứ xuyên lan ra hệ thống tiếp địa chung. Khi 

thay thế CSV bị PD thì toàn bộ cáp lực có tín hiệu PD bên trong ở mức rất 

thấp. 
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 Một số ít trường hợp các sứ cách điện, chống sét van…lân cận đầu cáp có tín 

hiệu phóng điện bề mặt lớn, điều này cũng có thể dẫn tới việc đánh giá đầu cáp 

bị phóng điện bề mặt sai lầm. Do đó người thực hiện cần phải di chuyển các 

góc độ khác nhau để tránh nhầm lẫn. 

Một vài hình ảnh đại diện bóc tách phân tích nguyên nhân cáp bị PD thể hiện trong 

Hình 6 và hình ảnh các trường hợp đầu cáp thi công đúng kỹ thuật nhưng lắp đặt sai dẫn 

tới bị PD trong Hình 7.  

 

Đầu cáp ngầm MC 485 

E28.5 (Ultra Sound = 3 dB 

đo qua vỏ tủ kín) 

 

Đầu cáp xuất tuyến 371 

E28.8: Ống điều áp 

không chum lên mép cắt 

bán dẫn (Ultra sound 12 

dB) 

 

Đầu cáp cột 71 N. Lực Điện lộ 

371 E28.6: Ống điều áp đạt sai 

vị trí, làm giảm tác dụng ống 

điều áp (Ultra sound 20 dB). 

Hình 6. Bóc tách đầu cáp kiểm tra PD online phát hiện phóng điện cục bộ 

  

Đầu cáp lắp đặt vi phạm 

khoảng cách pha- đất với vỏ tủ 

 

Phần tay cáp đã bóc lớp bán 

dẫn (XLPE bọc co nóng) 

chạm vỏ, vi phạm khoảng 

cách 

 

Các tay cáp bắt chéo 

nhau, các tán cáp các 

pha đè lên nhau, xuất 

hiện dòng rò lớn giữa 

các pha. 
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Tay pha cáp uốn công quá quy 

định. 

Từng sợi cáp đơn pha của 

ngăn cáp tổng luồn qua lỗ 

sắt của đáy tủ 

 

Đầu cáp 474 E28.7 

chéo tay cáp vi phạm 

khoảng cách, bị PD, 

phải lắp đặt lại. 

Hình 7. Đầu cáp lắp đặt trong quá trình đấu nối sai bị phóng điện cục bộ 

3.4. Kết quả giảm sự cố cáp ngầm trung thế trên lưới điện PCHY: 

Trong giai đoạn 2018÷10/2022, Công ty Điện lực Hưng Yên đã kiểm tra phát hiện 341 

đầu cáp trung thế phóng điện, thực hiện xử lý thay thế 198 đầu cáp bị phóng điện cục 

bộ; xử lý lắp đặt lại 142 đầu cáp vi phạm pha- pha, pha-đất, lắp đặt sai kỹ thuật. 

Kết quả là từ năm 2018 đến nay số vụ sự cố do cáp ngầm, đầu cáp ngầm của PCHY đã 

giảm theo từng năm dù cho khối lượng cáp ngầm, đầu cáp ngầm vận hành trên đường 

dây không ngừng tăng lên theo thời gian từng năm, cụ thể: 

 Năm 2017: Xảy ra 39 vụ sự cố liên quan đến đầu cáp, hộp nối cáp trung thế. 

 Năm 2018: Xảy ra 31 vụ sự cố liên quan đến đầu cáp, hộp nối cáp trung thế. 

Giảm 08 vụ so với 2017 (tương ứng giảm 21%). 

 Năm 2019: Xảy ra 18 vụ sự cố liên quan đến đầu cáp, hộp nối cáp trung thế. 

Giảm 12 vụ so với 2018 (tương ứng giảm 39%). 

 Năm 2020, số vụ sự cố cáp ngầm giảm còn 08 vụ sự cố, giảm 10 vụ sự cố so 

với năm 2019, giảm 13 vụ so với năm 2018, giảm 31 vụ so với năm 2017 

(trong đó có 02 vụ sự cố do bên thứ 3 thi công xúc phải cáp ngầm). 

 Năm 2021: số vụ sự cố cáp ngầm Công ty ghi nhận còn 02 vụ. Trong đó có 01 

vụ do sét đánh trực tiếp vào cột gần đầu cáp ngầm, 01 vụ sự cố do bên thứ 3 thi 

công xúc phải cáp ngầm. 

 Từ đầu năm đến tháng 10/2022: Số vụ sự cố ghi nhận còn 01 vụ (sự cố giữa 

thân cáp do cáp rách vỏ trong quá trình thi công hình thành cây nước trong 

XLPE). 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu với các mẫu cáp mô phỏng và trên lưới điện thực tế cho thấy 

việc kiểm tra PD online là một biện pháp hữu hiệu để giảm sự cố cáp trung thế cũng 

như giảm sự cố lưới điện.  

Các dạng phóng điện bề mặt đối với đầu cáp là các lỗi phổ biến nhất và có thể phát hiện, 

xử lý nhờ kiểm tra chức năng Ultra sound của thiết bị PD online, ngay cả khi sợi cáp 

mới được đóng điện vận hành. Tuy nhiên, với phóng điện cục bộ bên trong thì kiểm tra 

PD online để xác định sớm các lỗi trên XLPE cho thấy chưa phù hợp, để phát hiện được 

cần có thời gian vận hành để phóng điện cục bộ trên các lỗi, khuyết tật này phát triển và 

gia tăng tín hiệu PD. Vì vậy, việc theo dõi sự phát triển của PD bằng các thiết bị PD 

online, PD monitor là việc làm cần thiết. Mặt khác, việc giám sát thi công kéo dải tuyến 

cáp ngầm cần quan tâm đặc biệt để ngăn ngừa các lỗi khó thí nghiệm, kiểm tra phát hiện 

này. 

Mặc dù các đầu cáp đã được thi công đúng kỹ thuật nhưng nếu lắp đặt sai vẫn xảy ra PD 

do vi phạm khoảng cách pha-pha, pha-đất, các lỗi này có thể xử lý không cần thay  

đầu cáp. 

Việc phân đoạn khoanh vùng PD online là việc làm quan trọng hỗ trợ việc định vị xác 

định đúng đúng đối tượng, vị trí phát ra PD online để xử lý, thay thế thiết bị được hiệu 

quả, nhanh chóng và triệt để. 

Cũng cần lưu ý sự cố cáp do ”Cây nước” hình thành trên XLPE của cáp trung thế khi 

chưa kéo theo sự hình thành cây điện thì thiết bị kiểm tra PD không thể phát hiện và vẫn 

có thể xảy ra sự cố trên thân cáp khi sét đánh hoặc xung kim của lưới điện... 

4.2. Kiến nghị 

Việc nối đất tiếp địa vỏ cáp, tiếp địa màn đồng của cáp đơn pha trung thế, đặc biệt là 

các sợi cáp dài mang tải lớn chưa có tài liệu của Việt Nam hướng dẫn việc tính toán hay 

khuyến cáo lắp đặt dẫn tới những thiếu sót từ khâu thiết kế nên việc vận hành sau này 

còn gặp sự cố do phát nhiệt trên màn đồng, các điểm tiếp xúc nối màn đồng trong hộp 

nối, đầu cáp, dẫn tới sự cố cáp. Rất khó xử lý khắc phục khi đã thi công hoàn thiện 

tuyến cáp. Vì vậy, cần xây dựng quy định tiếp địa cáp đơn pha trung thế, quy định về 

việc tính toán bố trí tiếp địa vỏ cáp (nối chéo tiếp địa các đoạn cáp, tiếp địa lặp lại cho 

cáp, tiếp địa 1 đầu cáp...hoặc sắp xếp các sợi cáp hình tam giác....) 

Hạng mục đo điện trở cách điện của vỏ cáp (Điều 23- QCQG Tập 5- BCT) cần được các 

đơn vị thí nghiệm thực hiện đối với các sợi cáp mới để phát hiện các lỗi rách vỏ cáp và 

định vị xử lý ngay từ đầu, tránh việc vỏ cáp bị tổn thương và gây sự cố sau thời gian 
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vận hành. Việc này cũng làm tăng cường trách nhiệm của đơn vị thi công kéo rải cáp.  

Phương pháp định vị và phương án xử lý với các sợi cáp bị nhiễm nước (tang delta 

không đạt) cần nghiên cứu. 
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ANALYZING IMPACTS OF HIGH PENETRATION OF SOLAR INVERTERS  

TO DANANG DISTRIBUTION AUTOMATION SYSTEM 
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Tóm tắt: Hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) hiện nay được thiết kế hoạt 

động với tính toán phân tích giả định nguồn điện tập trung một hướng công suất từ 

nguồn hệ thống đến tải. Tuy nhiên, sự phát triển ngày càng tăng của các nguồn năng 

lượng phân tán như hệ thống điện mặt trời mái nhà khiến giả định này không còn 

chính xác. Dòng điện sự cố trên lưới điện thực tế đến từ cả hai hướng trên đường 

dây,  có thể được đóng góp bởi cả lưới điện hệ thống và hệ thống điện mặt trời phân 

tán. Việc thay đổi này có ảnh hưởng đến độ tin cậy của chức năng FLISR hiện có 

trong hệ thống DAS  hay không vẫn chưa được xác định hoặc nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Tại Công ty Điện lực Đà Nẵng, việc nghiên cứu những ảnh hưởng này đến hệ thống 

DAS là cấp thiết khi chức năng FLISR hiện đang vận hành ở chế độ tự động mà 

không được tính đến các tác động của hệ thống điện mặt trời mái nhà. Vì vậy, nghiên 

cứu của nhóm tác giả nhằm phân tích rõ những ảnh hưởng của hệ thống điện mặt 

trời đến hệ thống DAS với mô hình mạng điện nghiên cứu là một trong những xuất 

tuyến trung thế điển hình có tỉ lệ điện mặt trời cao tại Công ty Điện lực Đà Nẵng.  

Từ khóa: điểm sự cố, hệ thống tự động phát hiện, cô lập và khôi phục sự cố, hệ 

thống tự động hóa lưới điện phân phối, điện mặt trời mái nhà. 

Abstract: The conventional DAS system has been designed with an assumption of a 

passive single-source distribution network whose fault current is unidirectional. 

However, the increasing integration of distributed energy resources, such as 

photovoltaic systems, has made this assumption no longer correct. The fault current 

has become bidirectional, which can be contributed by both the external grid and 

distributed photovoltaic systems. Whether this change might impact the reliability and 

security of the existing FLISR function of the DAS system has not been identified or 

studied. This concern is particularly genuine for the Danang Power Company, where a 

commercial FLISR has been recently installed without consideration of the potential 

impacts of downstream distributed sources. Therefore, this paper is determined to 

answer this question. The network model under study is one of the Danang Power 

Company’s feeders with a very high proportion of solar generation. 

Keywords: Fault location, isolation, and service restoration, distribution automation 

system, photovoltaic system, inverter. 
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1. GIỚI THIỆU 

Với việc xây dựng thành công Trung tâm điều khiển vào năm 2016, vào năm 2018, 

DNPC đã thí điểm thành công dự án tự động hóa lưới điện phân phối với 07 xuất tuyến 

tại khu vực Ngũ Hành Sơn. Hệ thống tự động hóa lưới phân phối (DAS) đã giúp phát 

hiện nhanh sự cố, cô lập, tái cấu trúc lưới điện hoàn toàn tự động thông qua Trung tâm 

điều khiển, giảm thiểu thời gian mất điện khách hàng khi có sự cố. Dự án DAS đã trở 

thành một thành phần chính của Lưới điện thông minh, một công cụ hỗ trợ đắc lực cho 

ngành điện. Dự kiến đến hết năm 2023, DNPC cơ bản tự động hóa toàn bộ lưới điện 

phân phối do Công ty quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lưới điện 22kV là cấp điện áp trung 

áp duy nhất cấp điện cho các phụ tải với các tuyến đường dây 22kV đa phần là đường 

dây trên không chiếm khoảng 74,73% được lắp đặt trên cột BTLT 12m, 14m, 16m. Chỉ 

có khoảng 25,27% được đi ngầm đa số là ở các tuyến đường chính và khu vực trung 

tâm thành phố và một số khu dân cư mới. Đến tháng 10/2022, DNPC có 112 xuất tuyến 

trung áp, trong đó có 54 xuất tuyến được trang bị hệ thống DAS, trải rộng trên địa bàn 

thành phố. 

ĐMTMN phát triển mạnh từ khi có cơ chế khuyến khích của Chính phủ tại quyết 

định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2017, sau đó là quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 

06/4/2020, dự báo trong các năm đến các dự án ĐMTMN vẫn sẽ tiếp tục phát triển, 

trong đó các mô hình ĐMTMN có hệ thống lưu trữ, hệ thống hybrid sẽ là xu hướng tất 

yếu do đó có khả năng gây tác động đáng kể đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc 

biệt là các chỉ số về kỹ thuật như dòng ngắn mạch, sóng hài, nhấp nháy điện áp, tần số... 

Chức năng định vị điểm sự cố của chương trình FLISR - hệ thống DAS của DNPC phụ 

thuộc vào luồng công suất truyền tải đến điểm sự cố nhận biết thông qua các biến chỉ thị 

sự cố (FI) tại các thiết bị có trong mạch vòng để từ đó phần mềm định vị chính xác điểm 

sự cố. Đề tài tổ chức nghiên cứu tác động do các nguồn năng lượng tái tạo như hệ thống 

ĐMTMN, nhà máy điện có công suất nhỏ gây ra so với chức năng định vị điểm sự cố 

của chương trình FLISR - thuộc hệ thống DAS từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để đảm 

bảo sự hoạt động ổn định, tin cậy của hệ thống DAS trong hệ thống có nhiều nguồn 

năng lượng tái tạo. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Các tiêu chuẩn đang áp dụng và thông số cài đặt phổ biến của các dự án ĐMTMN 

hiện có trên lưới điện thành phố Đà Nẵng 

Các thông số cài điện hệ thống ĐMTMN kết nối vào lưới điện thành phố Đà Nẵng 

tuân theo các quy định hiện hành sau: 
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 Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công 

Thương về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-

BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy định 

hệ thống điện phân phối. 

 Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công 

Thương về Quy định hệ thống điện phân phối. 

 Công văn số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

về việc “hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 

13/2020/QĐ-TTg”. 

2.2. Tổng quan chức năng định vị sự cố FLISR và các thiết bị cảnh bảo sự cố (FI) 

Thiết bị chỉ báo sự cố (Fault Indicator - FI) có khả năng xác định vùng sự cố, giúp phát 

hiện và xử lý nhanh điểm sự cố, kết quả là giảm được thời gian mất điện của khách 

hàng. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ cải thiện đáng kể các chỉ số SAIFI, SAIDI, 

CAIFI, CAIDI và nâng cao chất lượng cung cấp điện. 

Nguyên lý hoạt động của bộ FI: Thiết bị chỉ báo sự cố được gắn trực tiếp trên đường 

dây (đối với đường dây 22 kV) hoặc trên cột (đối với đường dây 35 kV) hoạt động dựa 

trên nguyên lý cảm ứng điện từ trường. Thiết bị này thực chất là các cảm biến dòng 

điện. Khi dòng điện đi qua FI có giá trị vượt quá giá trị đã cài đặt trước dòng điện và 

thời gian thiết bị có thể phát ra sự cố bất thường của dòng điện trên hệ thống điện khi có 

sự cố, kèm theo hiện tượng mất áp từ đó cảnh báo sự cố cho người vận hành thông qua 

hệ thống đèn nháy tại chỗ và tín hiệu SCADA thông qua các tủ RTU hoặc tủ máy cắt, 

LBS giúp phát hiện và giải trừ nhanh sự cố trên hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện. 

 

Hình 1. FLISR tính toán cô lập sự cố và khôi phục lưới điện 
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Các bước vận hành chính của hệ thống FLISR – phần mềm SCADA Survalent 

tại DNPC có thể được tóm tắt như sau. Xét hai xuất tuyến có các máy cắt đầu xuất tuyến 

CB1 và CB2 liên lạc với nhau qua LBS L6 thường mở như trong Hình 1a. Giả sử có sự 

cố giữa LBS L3 và L4 (Hình 1a). 

 Bước 1: Recloser R1 phát hiện sự cố và mở ra (Hình 1b). Sau một khoản thời 

gian (Lockout Time), FLISR xác nhận trạng thái Open-LockOut của recloser 

R1 thì hệ thống chuyển từ chế độ chờ (Idle) sang chế độ vận hành (Running); 

 Bước 2: FLISR tiến hành phân tích các tín hiệu chỉ thị sự cố trên phạm vi xuất 

tuyến sự cố từ máy cắt xuất tuyến đến tất cả các thiết bị phân đoạn ở vị trí liên 

lạc. Trong trường hợp này, chỉ có các FI nằm giữa vị trí sự cố và máy cắt đầu 

nguồn, tức Recloser R1, LBS L1, L2 và L3 là có báo tín hiệu sự cố. Do đó, sau 

khi phân tích, FLISR xác định vùng xảy ra sự cố là nằm giữa hai LBS L3 và L4 

nên gửi lệnh điều khiển để mở chúng ra nhằm cô lập sự cố thông qua hệ thống 

SCADA. Hai LBS L3 và L4 mở ra, sự cố được cô lập hoàn toàn, Recloser R1 

được lệnh đóng lại để khôi phục lưới điện (Hình 1c); 

 Bước 3: FLISR tính toán khôi phục và chuyển tải để cấp điện lại cho vùng 

ngoài sự cố. Căn cứ vào công suất định mức (Feeder Total Capacity) và công 

suất tải thực tế (Feeder Current Load) của các xuất tuyến liên lạc với xuất 

tuyến bị sự cố, FLISR sẽ tính toán được công suất dự phòng hiện hữu (Feeder 

Spare Capacity). Chương trình tiến hành so sánh công suất dự phòng hiện hữu 

với công suất tải thực tế của khu vực cần chuyển tải và khả năng mang tải để 

đưa ra phương án chuyển tải tối ưu nhất và xuất lệnh đóng thiết bị liên lạc. Ví 

dụ trong trường hợp đang xét, FLISR có thể đóng LBS liên lạc L6 để cấp điện 

cho phụ tải nằm giữa hai LBS L5 và L6 như trong Hình 1c. 

 Bước 4: FLISR đưa ra kết quả sau khi thực hiện khôi phục và kết luận toàn bộ 

quá trình thực hiện. Thông báo tổng thời gian khách hàng bị mất điện. 

2.3. Ảnh hưởng của các dự án ĐMTMN lên chức năng FLISR của hệ thống DAS 

2.3.1. Cấu trúc và nguyên lý chung của hệ thống ĐMT 

Sơ đồ nguyên lý của một hệ thống ĐMT như được trình bày trong Hình 2. Hệ thống 

ĐMT bao gồm một hệ thống pin NLMT được cấu thành từ nhiều tấm pin, tạo ra dòng 

điện một chiều IPV để đáp ứng lại điện áp một chiều VDC đặt lên nó. Công suất điện 

một chiều được chuyển đổi thành công suất điện xoay chiều nhờ vào bộ chuyển đổi 

nguồn áp (Voltage Source Converter -VSC) hay còn gọi là bộ biến tần (inverter). Dòng 

điện và điện áp ba pha ở đầu ra của bộ VSC được kí hiệu lần lượt là Iabc và Vtabc. Bộ 

VSC bao gồm các công tắc IGBT được bật tắt bằng các xung tín hiệu tạo ra bởi bộ điều 
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chế độ rộng xung. Việc chuyển mạch dựa trên PWM của bộ VSC tạo ra các thành phần 

cao tần và cần phải được lọc để chỉ cho phép thành phần cơ bản của dòng điện xuất hiện 

ở đầu ra của VSC, tức Vsabc. Bộ lọc thông thấp (low-pass filter - LPF) thường được sử 

dụng cho mục đích này. Đầu ra của bộ lọc thường được kết nối với lưới điện thông  

qua MBA. 

 

Hình 2. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống ĐMT sử dụng bộ biến đổi nguồn áp VSC 

Hệ thống điều khiển của VSC hoạt động dựa trên các đại lượng trong hệ quy chiếu quay 

dq, cho phép điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng một cách độc 

lập. Vòng khóa pha (Phase-Locked Loop - PLL) được sử dụng để đo góc pha ρ của điện 

áp lưới và tần số lưới ω0. Các đại lượng này được sử dụng trong khối biến đổi abc/dq để 

biến đổi các đại lượng hình sin như điện áp và dòng điện 2 pha, tức Vsabc và Iabc sang các 

đại lượng một chiều như Vsdq, Idq. 

Hệ thống điều khiển của VSC gồm có hai vòng. Vòng ngoài là Bộ điều khiển điện áp 

DC dùng để điều chỉnh điện áp DC theo giá trị tham chiếu VDCref cung cấp bởi bộ MPPT. 

Trong khi đó, vòng bên trong là bộ điều khiển dòng có nhiệm vụ điều khiển dòng ra của 

VSC theo các giá trị dòng tham chiếu Idqref tạo ra bởi bộ điều khiển điện áp DC vòng 

ngoài. Đầu ra của bộ điều khiển dòng vòng trong là các chỉ số điều chế mdq vốn sau đó 

được chuyển đổi nghịch đảo sang hệ quy chiếu abc để tạo ra các chỉ số điều chế mabc. 

Chỉ số điều chế này được sử dụng với tần số sóng mang hình tam giác để tạo ra các 

xung đóng mở cho các cổng IGBT của bộ VSC. 
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2.3.2. Mô hình của hệ thống ĐMT trong phần mềm DIgSILENT 

Cấu trúc mô hình của một hệ thống ĐMTMN được trình bày như trong Hình 3 bao 

gồm khối mô phỏng chuỗi tấm pin NLMT, mô hình tụ điện và thành cái DC, mô hình 

bộ điều khiển và cuối cùng là mô hình máy phát điện NLMT. Phương pháp thiết kế theo 

khối mang lại sự linh hoạt trong việc sử dụng mô hình. Việc chia mô hình tổng thể 

thành các bộ phận cấu thành nhỏ hơn được thực hiện ngày từ đầu nhằm mang lại khả 

năng tương tác với các mô hình động cho các bộ máy phát/bộ chuyển đổi khác, chẳng 

hạn như máy phát điện gió và dự phòng cho những thay đổi trong tương lai. Ngoài ra, 

việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích hợp các bộ tính năng mới vào 

các thành phần hiện có bởi vì công nghệ năng lượng tái tạo đang ngày càng phát triển. 

 

Hình 3. Sơ đồ khối kết nối của một hệ thống ĐMT phân tán kết nối lưới 

Vai trò của bộ điều khiển là tạo ra các giá trị tham chiếu của công suất phản kháng và 

công suất tác dụng cho các bộ điều khiển vốn sử dụng các giá trị nhận được từ các giải 

pháp quản lý lưới điện. Sau đó, bộ điều khiển điện sẽ chuyển các công suất phản kháng 

và công suất tác dụng tham chiếu thành các lệnh điều khiển bằng tín hiệu dòng điện cho 

bộ chuyển đổi. Cuối cùng, mô hình bộ chuyển đổi đối chiếu các lệnh điều khiển bằng 

dòng điện với các điều kiện biên được áp đặt bởi các giải pháp quản lý lưới điện để bơm 

dòng điện vào lưới. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, trong phạm vi đề tài này, giá trị tham 

chiếu của công suất tác dụng chính là đầu ra của bộ điều khiển điện áp DC còn giá trị 

công suất phản kháng thì bằng không. 

2.3.3. Mô hình một xuất tuyến điển hình lưới điện Đà Nẵng trong DIgSILENT 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống ĐMTMN lên hiệu quả làm việc của chức năng 

định vị sự cố FLISR của hệ thống DAS, ta phải xem xét các điểm ngắn mạch nằm giữa 
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các bộ phát hiện sự cố (Fault indicator - FI) và máy cắt đầu xuất tuyến. Với những vị trí 

ngắn mạch như vậy, dòng sự cố cung cấp bởi các hệ thống ĐMTMN sẽ chạy qua các FI 

đến vị trí sự cố. Nếu các dòng này lớn hơn giá trị phát hiện sự cố của các FI thì các FI 

nằm phía sau điểm sự cố cũng sẽ gửi tín hiệu về cho hệ thống DAS và do đó sẽ làm 

chức năng FLISR hoạt động không đúng. Thông số cài đặt chức năng quá dòng của rơ 

le bảo vệ xuất tuyến, các thiết bị phân đoạn trên xuất tuyến được DNPC tính toán và ban 

hành theo phiếu chỉnh định được duyệt. 

 

Hình 4. Sơ đồ mô phỏng một xuất tuyến điển hình tại DNPC trong DIgSILENT 
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Bảng 1. Tóm tắt các trường hợp sự cố 

Sự cố đầu xuất tuyến  Sự cố nằm giữa TBA và 

LBS  

Sự cố đoạn nằm ngay trước 

LBS  

Sự cố được mô phỏng ở đây 

nằm ở cách thanh cái 22kV 

của Trạm biến áp khoảng 120 

m. Tổng trở sự cố được xét 

đến nằm trong khoảng từ 0 Ω 

đến 2 Ω. Đối với các sự cố có 

tổng trở lớn hơn, sự sụt áp là 

không đáng kể nên dòng của 

hệ thống ĐMT khi sự cố 

không thay đổi đáng kể so với 

giá trị trước sự cố, do đó 

không được trình bày trong 

báo cáo này. 

Ta có thể khẳng định rằng, 

với các sự cố đầu xuất tuyến, 

dòng ngắn mạch do các hệ 

thống ĐMT, dù sự cố xảy ra ở 

bất cứ thời điểm nào trong 

ngày với bất cứ giá trị tổng 

trở sự cố nào và với bất kì 

dạng sự cố nào, cũng không 

ảnh hưởng lên chức năng 

FLISR của hệ thống DAS 

đang lắp đặt trên xuất tuyến 

đang xét. 

Sự cố được mô phỏng trong 

trường hợp này nằm cách 

thanh cái 22kV của TBA 

731.5 m và cách LBS của 

xuất tuyến 729.5 m, Tương tự 

như trường hợp sự cố ngắn 

mạch đầu xuất tuyến như đã 

phân tích bên trên, tổng  trở 

sự cố được xét đến cho vị trí 

ngắn mạch này cũng nằm 

trong khoảng từ 0 Ω đến 2 Ω. 

Với các sự cố ngắn mạch nằm 

giữa rơ le đầu nguồn và điểm 

lắp đặt LBS đang xét, dòng 

ngắn mạch do các hệ thống 

ĐMT, dù sự cố xảy  ra ở bất 

cứ thời điểm nào trong ngày 

với bất cứ giá trị tổng trở sự 

cố nào, cũng không ảnh 

hưởng lên chức năng FLISR 

của hệ thống DAS đang lắp 

đặt trên  xuất  tuyến  của  lưới 

điện phân phối thành phố Đà 

Nẵng. 

Sự cố được mô phỏng trong 

trường hợp này nằm ngay sát 

LBS. Tương tự như các 

trường hợp sự cố tại 2 điểm 

trước, ở đây sự cố ngắn mạch 

3 pha và 1 pha-đất với các giá 

trị tổng trở sự cố khác nhau từ 

0 đến 2 Ω trong khoảng từ 9 

giờ sáng đến 16 giờ chiều sẽ 

được mô phỏng và phân tích. 

Với các sự cố ngắn mạch gần 

LBS đang xét, dòng ngắn 

mạch do các hệ thống ĐMT, 

dù sự cố xảy ra ở bất cứ thời 

điểm nào trong ngày với bất 

cứ giá trị tổng trở sự cố nào, 

cũng không ảnh hưởng lên 

chức năng FLISR của hệ 

thống DAS đang lắp đặt trên 

xuất tuyến  của lưới điện phân 

phối thành phố Đà Nẵng. 

2.4. Mô phỏng trường hợp nối lưới một nhà máy điện nhỏ nối lưới trung thế 

Trong đề tài này, nhà máy điện nhỏ được mô hình hóa bởi một máy phát công suất định 

mức 9 MVA, cấp điện áp nhà máy là 10.5 kV. 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy điện có công suất nhỏ lên chức năng FLISR của 

hệ thống DAS, các tác giả đã giả định nhà máy sẽ kết nối vào điểm 8/13/8 (Hình 4) qua 

đường dây 22 kV, AC 240 mm2, 1 mạch, chiều dài 5 km. Máy biến áp tăng áp nhà máy 

sẽ có công suất định mức là 10 MVA, 22/10.5 kV, tổ nối dây Yn/Yn-11. 

Bằng các phương pháp tính toán trên phần mềm như đã thực hiện ở trên, nhóm tác giả 

thấy rằng, với mức dòng sự cố như vậy, chức năng phát hiện sự cố của FI đặt tại LBS 

8/13/3 sẽ bị kích hoạt và biến sự cố của FI sẽ thay đổi giá trị. Do đó, chức năng FLISR 

sẽ làm việc sai và không thể phát hiện ra phân đoạn bị sự cố. Và rõ ràng rằng,nếu ta di 
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chuyển điểm sự cố lại càng gần LBS8/13/3 thì dòng sự cố do nhà máy điện nhỏ tạo ra 

chay qua FI sẽ càng lớn hơn. 

2.5. Đề xuất giải pháp giải quyết ảnh hưởng của các nguồn điện phân tán lên chức 

năng FLISR của hệ thống DAS 

Hệ thống DAS cài đặt tại Trung tâm điều khiển của DNPC sử dụng các tín hiệu định vị 

sự cố từ hai nguồn chính, môt là từ các chỉ báo sự cố cho đầu cáp trong tủ RMU, và hai 

là từ các biến chỉ báo sự cố tích hợp trong tủ máy cắt Recloser hoặc dao cắt phụ tải 

LBS. Nguồn tín hiệu đầu tiên là cho các đường dây cáp ngầm còn nguồn tín hiệu thứ 2 

là cho các đường dây trần trên không. Phạm vi nghiên cứu đề tài này chỉ tập trung cho 

các xuất tuyến 22kV trên không, do đó các tác giả chỉ đề xuất giải pháp cho các đường 

dây này. 

Hiện nay, một trong số các LBS được sử dụng phổ biến cho lưới điện 22kV trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng là loại có buồng cắt bằng khí SF6, do công ty S&S INC cung cấp. 

Các LBS này có thể thao tác đóng mở tự động từ xa (remote controlled switch). Ngoài 

ra, nó còn có các biến dòng điện và cảm biến điện áp tích hợp sẵn trong buồng đóng cắt. 

Các LBS này được điều khiển bằng các RTU RT-200P được tích hợp sẵn. Theo như tài 

liệu mô tả, các RTU RT-200P này có các chức năng như sau: 

 Nhận tín hiệu đo lường, bao gồm dòng và áp ba pha; 

 Nhận thông tin về trạng thái đóng/mở của LBS; 

 Đo dòng điện và điện áp; 

 Phát hiện sự cố ngắn mạch, đứt dây bao gồm cả chức năng định hướng dòng sự 

cố (Direction Detection); 

 Phát hiện đường dây có áp hay không có áp; 

 Phát hiện mất cân bằng pha; 

 Chức năng phân đoạn tối ưu cho điều khiển từ xa và tự động hóa lưới điện. 

Như vậy, ta có thể thấy rằng, để khắc phục sự ảnh hưởng của nguồn phân tán lên chức 

năng FLISR của hệ thống DAS, ta có thể khai thác chức năng định hướng dòng sự cố có 

sẵn trong các RTU bên trên. Như mô tả trong tài liệu của nhà sản xuất, ta có thể sử dụng 

chức năng này để giới hạn chức năng chỉ báo sự cố chỉ phản hồi với các dòng sự cố 

chạy từ nguồn chính đến, tức từ thanh cái 22 kV của TBA 110/22 kV, mà không phản 

hồi với dòng sự cố do các nguồn phân tán làm việc trong xuất tuyến chạy đến. Như vậy, 

đoạn bị sự cố trên xuất tuyến có thể được xác định chính xác bởi chức năng FLISR 

không bị ảnh hưởng trong trường hợp này. 
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Hình 5. Sơ đồ logic của chức năng chỉ báo sự cố có kết hợp bộ định hướng trong RTU RT-200 

Thực ra, chức năng định hướng có trong RTU RT-200 rất cơ bản và được ứng dụng rất 

phổ biến trong các rơ le kỹ thuật số thế hệ cũ dùng bảo vệ các xuất tuyến lưới trung thế, 

ví dụ như SEL 351, ABB 542 REF, ... Chức năng định hướng này của RTU RT-200 so 

sánh hai tín hiệu đầu vào, cụ thể ở đây là dòng điện và điện áp được cấp từ biến dòng và 

cảm biến điện áp tích hợp trong LBS, để xác định hướng của dòng sự cố. Tín hiệu đầu 

tiên gọi là đại lương tham chiếu (reference quantity) và tín hiệu sau gọi là đại lượng làm 

việc (operating quantity). Trong trường hợp này, điện áp là đại lượng tham chiếu, và 

dòng điện là đại lượng tác động. Dòng sự cố chạy từ thanh cái vào đường dây sẽ được 

quy ước là hướng thuận, và ngược lại, dòng chạy từ đường dây vào thanh cái sẽ được 

quy ước là hướng nghịch. 

Nguyên lý làm việc của chức năng FLISR trong trường hợp có nguồn phân tán và chức 

năng định hướng của FI được sử dụng có thể được giải thích bằng cách sử dụng sơ đồ 

đơn giản hóa của một xuất tuyến với các nguồn phân tán DER như trong Hình 6. Giả sử 

khi có sự cố tại F1 và giả sử các dòng sự cố chạy qua tất cả các FI đều lớn hơn 600 1 

(ngưỡng phát hiện sự cố của FI hiện hành). Theo cách cấu hình FI hiện nay, tất cả các 

FI đều phát hiện sự cố và báo về trung tâm điều khiển. Như vậy, chức năng FLISR 

không thể phát hiện chính xác vị trí sự cố là nằm giữa LBS-1 và LBS-2. 

Khi chức năng định hướng trong các FI được sử dụng, chỉ có biến chỉ báo sự cố của FI-

1 là báo có sự cố vì dòng sự cố chạy theo hướng từ lưới vào đường dây. Ngược lại, biến 

chỉ báo sự cố của FI-2 và FI-3 không thay đổi giá trị bởi vì chức năng phát hiện sự cố bị 

khóa do bộ phần định hướng phát hiện ra dòng hướng nghịch, tức chạy theo hướng từ 
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đường dây vào TBA. Như vậy, chức năng FLISR có thể xác định chính xác vị trí sự cố 

là nằm giữa FI-1 và FI-2. Tất nhiên, trong thực tế, để thực hiện hóa chức năng định 

hướng này thì khi đấu nối tín hiệu áp vào RTU RT-200, cần phải chú ý đến cực tính của 

BI và BU. 

 

Hình 6. Sơ đồ nguyên lý làm việc của chức năng FLISR khi có nguồn phân tán 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chức năng định vị điểm sự cố của chương trình FLISR - hệ thống DAS của Công ty 

TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phụ thuộc vào luồng công suất truyền tải đến điểm sự 

cố nhận biết thông qua các biến chỉ thị sự cố (FI) tại các thiết bị có trong mạch vòng để 

từ đó phần mềm định vị chính xác điểm sự cố. Kết quả nghiên cứu đã giúp làm rõ sự 

ảnh hưởng hoạt động của hệ thống DAS với nguồn ĐMTMN, đồng thời đã bổ sung giải 

pháp giúp hệ thống DAS có thể hoạt động ổn định, tin cậy khi lưới điện có các nguồn 

năng lượng tái tạo khác như nhà máy điện nhỏ. 

Từ kết quả và kinh nghiệm có được từ đề tài này, kết hợp với tình hình phát triển liên 

tục và nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên, các tác giả nhận thấy rằng, có một số 

vấn đề quan trọng cần phải xem xét và nghiên cứu trong tương lai để tối ưu hóa lợi ích 

mà các nguồn điện năng lượng tái tạo mang lại cũng như giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

không tránh khỏi. Cụ thể như sau: Renewable forecasting, Congestion forecasting, Volt-

var control, Smart inverter (Q-night), Demand flexibility, Fault-ride through 

requirement, Automation of low-voltage network. 

4. KẾT LUẬN 

 Tỷ lệ xâm lấn của các hệ thống ĐMT trong các xuất tuyến 22kV đạt giá trị cực 

đại cho phép thì dòng ngắn mạch do chúng tạo ra cũng không gây ảnh hưởng 

đến chức năng phát hiện sự cố của các FI đang làm việc. Và do đó, không có 

ảnh hưởng đến chức năng FLISR của hệ thống DAS. 

 Các loại nguồn phân tán khác không dựa trên biến tần như các máy phát điện 

gió loại Type 3 (DFIG) hoặc các nhà máy điện có công suất nhỏ kết nối vào 
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các xuất tuyến 22kV thì với các nguồn phát loại này, đặc biệt là các nhà máy 

điện rác, đặc tính dòng sự cố phần lớn phụ thuộc vào tổng trở của mạch điện sự 

cố. Do đó, độ lớn của dòng sự cố có thể lớn hơn ngưỡng 600 A, làm cho các FI 

nằm phía sau điểm sự cố cũng phát hiện ra sự cố. Kết quả là có chức năng 

FLISR không thể phát hiện ra vị trí chính xác của phân đoạn bị sự cố.  

 Kết quản nghiên cứu cho thấy: Để khắc phục sự ảnh hưởng của nguồn phân tán 

lên chức năng FLISR của hệ thống DAS, ta có thể khai thác chức năng định 

hướng dòng sự cố có sẵn trong các RTU.  
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HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ MBA PHÂN PHỐI ONLINE 

POWER TRANSFORMER FAULT DIAGNOSIS SYSTEM BASED  

ON INTERNET OF THINGS 

Trần Đại Hoàng Phúc
1
, Nguyễn Hoàng Tín

2
 

1Công ty Điện lực Quảng Ngãi, 0353249785, phuctdh@cpc.vn 

2Công ty Điện lực Quảng Ngãi, 0968235478, tinnh1@cpc.vn 

Tóm tắt: Các lỗi trong máy biến áp lực được phân loại thành hai lỗi bên trong và bên 

ngoài, các nguyên nhân gây ra lỗi trong máy biến áp và các kỹ thuật chẩn đoán lỗi, 

cách xử lý được giới thiệu trong báo cáo này. Vì các kỹ thuật trong phân tích từ 

trường đã được áp dụng rộng rãi trong những năm gần đây, chúng cũng có thể được 

sử dụng như một phương pháp chính xác và hiệu quả để chẩn đoán lỗi của máy biến 

áp. Dựa vào những dữ liệu thu thập từ quá trình vận hành và phương pháp lập luận, 

phân tích đã chỉ ra được các nguyên nhân gây ra sự cố tiềm ẩn đến từ bên trong và 

bên ngoài máy biến áp. 

Từ khóa: Chẩn đoán tình trạng MBA; thuật toán Fuzzy – Kmeans; nhân tố ảnh 

hưởng; Internet of Things. 

 CHỮ VIẾT TẮT 

CBM Condition Based Maintenance 

MDMS Meter Data Management System 

MBA Máy biến áp 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

IOT Internet of Things 

FRA Frquency Response Analysis 

1. GIỚI THIỆU 

Hiện nay, MBA phân phối là bộ phận quan trọng của lưới điện, hiệu suất và tình trạng 

của MBA ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy, an toàn và tính liên tục của cung cấp điện. 

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống giám sát MBA rất ít và thiếu các phương tiện chẩn đoán 

hiệu quả, cảnh báo sớm sự cố. Do đó không thể biết được trạng thái hoạt động online 

của MBA và không tìm thấy sự cố tiềm ẩn bên trong MBA, nhất là trong thời gian giữa 

các lần kiểm tra định kỳ và kết quả là không thể tránh được các sự cố. 

Tác giả đề xuất xây dựng hệ thống chẩn đoán sự cố online MBA dựa trên sự tổng hợp 

thông tin đa nguồn. Phương pháp này dựa trên giám sát đa tham số và tổng hợp đa 

thông tin đầu vào như cảm biến ảnh nhiệt, cảm biến âm thanh, cảm biến độ rung, thông 

số vận hành qua MDMS, số liệu đánh giá CBM,… để tổng hợp, tính toán, phân tích, 
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mailto:tinnh1@cpc.vn
mailto:tinnh1@cpc.vn


CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 81   

chẩn đoán, cảnh báo sớm sự cố MBA [6]. Tín hiệu cảnh báo được truyền online về 

Trung tâm điều khiển và phát tin nhắn đến người quản lý vận hành. 

Vận hành máy biến áp an toàn và ổn định đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định của 

hệ thống điện và các thiết bị liên quan. Vì bất kỳ sự cố nào trong máy biến áp lực đến 

ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện, nên việc chẩn đoán chính xác lỗi và ngắt nhanh 

máy biến áp bị sự cố từ phần còn lại của hệ thống điện là điều cần thiết để giảm thiệt hại 

do dòng sự cố cao và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương thức thu thập dữ liệu 

Dùng các công cụ, thiết bị giám sát, cảm biến: cảm biến ảnh nhiệt, cảm biến âm thanh, 

cảm biến độ rung lắp đặt tại TBA để thu thập thông tin online cùng với thông số vận 

hành qua MDMS, số liệu đánh giá CBM,…  

Để chẩn đoán online các lỗi xảy ra của MBA, có nhiều thông số đầu vào cần thu thập. 

Theo Quy trình vận hành và bảo dưỡng trạm biến áp phân phối (269/QĐ-EVN, ngày 

4/3/2019), máy biến áp phải được đưa ra khỏi vận hành trong các trường hợp: 

1. Có tiếng kêu mạnh, không đều hoặc tiếng phóng điện. 

2. Sự phát nóng của máy tăng lên bất thường và liên tục trong điều kiện làm mát 

bình thường, phụ tải định mức. 

3. Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ, vỡ kính phòng nổ hoặc dầu phun ra 

qua van an toàn. 

4. Mức dầu thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp. 

5. Màu sắc của dầu thay đổi đột ngột. 

6. Các sứ bị rạn, vỡ, bị phóng điện bề mặt, đầu cốt bị nóng đỏ. 

7. Kết quả thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn quy định. 

Hình 1 chỉ ra các lỗi cần chẩn đoán online cho MBA phân phối bao gồm: 

1. Ngắn mạch cục bộ cuộn dây 

2. Phóng điện trong máy biến áp 

3. Suy giảm cách điện dầu 

4. Đứt mạch cuộn dây 

5. Tản nhiệt kém của cuộn dây 

6. Quá tải 
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7. Nối đất máy biến áp 

8. Tản nhiệt kém của lõi sắt 

9. Ngắn mạch một phần lõi sắt. 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của các nhân tổ đến tình trạng MBA 

Tuy nhiên, để giảm chi phí đầu tư Bộ chẩn đoán online so với giá trị của MBA phân 

phối [3], đề xuất chỉ cần giám sát các lỗi sau nhưng vẫn đảm bảo đánh giá được nguy cơ 

sự cố: 

 Nhiệt độ MBA; 

 Dầu MBA; [1] 

 Độ rung, ồn; 

 Dòng tải, điện áp vận hành MBA; 

 Tuổi thọ; 

 Theo dõi các kết quả thí nghiệm CBM. 
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Hình 2 cho thấy các tiêu chuẩn để đánh giá các yếu tố trên dựa theo QĐ 62/EVN về tiêu 

chuẩn MBA phân phối, 269/QĐ-EVN, ngày 4/3/2019 và các TCVN về MBA. 

 

Hình 2. Các tiêu chuẩn đánh giá tình trạng MBA 

2.2. Thuật toán 

Tiến hành xây dựng thuật toán chẩn đoán sự cố cho MBA thông qua thuật toán Fuzzy - 

Kmean [2] và một số thuật toán khác đi kèm. 

Trong đó Thuật toán Fuzzy – Kmean [4] được xây dựng phù hợp với đề tài dựa trên 

thuật toán cơ bản: 

 Đầu vào: n đối tượng và số cụm k ( trong đó n là số tiêu chí, k số mẫu dữ liệu) 

 Đầu ra: Các cụm 𝐶𝑖(𝑖 = 1. . 𝑘) sao cho hàm mục tiêu E sau đây đạt cực tiểu:  

𝐸 = ∑

𝑘

𝑖=1

∑

𝑥∈𝐶𝑖

𝑑2(𝑥, 𝑚𝑖) 

 Bước 1: Khởi tạo  
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Chọn k đối tượng Cj (j=1..k) là tâm ban đầu của k cụm dữ liệu đầu vào (lựa chọn ngẫu 

nhiên). 

 Bước 2: : Gán tâm cụm theo khoảng cách  

Với mỗi đối tượng 𝑥𝑖  (1 ≤  𝑖 ≤  𝑛), tính khoảng cách của nó tới mỗi tâm 𝐶𝑗  𝑣ớ𝑖 𝑗 =

 1. . 𝑘. Đối tượng thuộc về cụm 𝐶𝑆 mà khoảng cách từ tâm 𝐶𝑆 tương ứng đến đối tượng 

đó là nhỏ nhất. 

𝑑(𝑥, 𝐶𝑆) = 𝑑(𝑥, 𝐶𝑗), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘  

 Bước 3: Cập nhật tâm cụm 

Đối với  mỗi 𝑗 =  1. . 𝑘, cập nhật lại tâm cụm 𝐶𝑗 bằng cách xác định trung bình cộng các 

vector đối tượng dữ liệu đã được gán về cụm 

𝐶𝑗 =
∑𝑥∈𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑗) 𝑥

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑗))
 

 Bước 4: Lặp và kiểm tra điều kiện dừng 

Lặp lại các bước 2 và 3 cho đến khi tâm cụm không thay đổi giữa 2 lần lặp liên tiếp. 

2.3. Thiết kế, xây dựng hệ thống cảm biến và truyền dẫn dữ liệu giám sát (IOT) [5] 

Để đảm bảo dữ liệu được thu thập một cách chính xác và đầy đủ, hệ thống cảm biến và 

truyền dẫn dữ liệu giám sát thiết bị được thiết kế như sau: 

 Phần ngoại vi: Module thu thập dữ liệu giám sát sử dụng vi điều khiển 

Raspberry PI 4, camera ảnh nhiệt 64x64, cảm biến độ ẩm Fs200-sht10, cảm 

biến độ rung Analog signal out, Cảm biến âm thanh Max 9814, module 3G. 

 Phần mềm xử lý: Xây dựng phần mềm nhúng đặc thù để chẩn đoán, chương 

trình xử lý ảnh nhiệt, web server để giám sát, xuất báo cáo và cảnh báo người 

dùng. 

2.4. Sơ đồ thực hiện 

Hình 3 mô tả sơ đồ thực hiện chẩn đoán MBA gồm 4 bước: 
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Hình 3. Sơ đồ thực hiện 

Các bước thực hiện được mô tả như Hình 4: 

 

Hình 4: Các bước thực hiện 

3. KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Nhiều phương pháp [7] được giới thiệu để chẩn đoán và xác định vị trí lỗi trong máy 

biến áp và một số lỗi trong số đó đã được nêu ra trong bài báo này. Phương pháp đánh 

giá độc lập là một phương pháp hiệu quả và tối ưu để chuyển đổi chẩn đoán lỗi trước 

đây. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá độc lập mang tính cục bộ đối với từng loại, từng 

công suất, từng đặc điểm vận hành của máy biến áp. Thuật toán Fuzzy K-means trên là 

một phương pháp tối ưu trong điều kiện giám sát mọi trường hợp bất thường của máy 

biến áp tại mọi thời điểm. Tuy nhiên, phương pháp chẩn đoán đánh giá dựa theo thuật 

toán Fuzzy K-means khá tốn kém và có một số điểm khó xác định trong phân tích của 

S
ta

r
t

Các dữ liệu giám sát: Nhiệt độ 

MBA, Mức dầu MBA, Độ rung, ồn, 

Dòng tải, điện áp vận hành MBA, 

Tuổi thọ, các kết quả thí nghiệm 

CBM

Trung tâm giám sát 

chẩn đoán sự cố

Update Database

Gửi tín hiệu cảnh 

báo được truyền 

online về TTĐK 

và phát tin nhắn 

đến người quản lý 

vận hành. 

No

Yes

Network
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thuật toán. Lỗi nhỏ nhất từ các hư hỏng trong máy biến áp có thể chẩn đoán được bằng 

tần số phân tích phản hồi (FRA) trong khi phương pháp này cần công cụ phức tạp để 

phát hiện. Lợi thế chính của phương pháp chẩn đoán đánh giá dựa theo thuật toán  

Fuzzy K-means dựa trên một số dữ liệu có sẵn như thông số vận hành, kết quả thí 

nghiệm CBM.  

Bảng 1. Ưu, nhược điểm của từng phương pháp chẩn đoán 

Phương pháp Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm 

1. Nghiên cứu sử 

dụng tối ưu phụ tải 

và thuật toán ANN 

cho hệ thống giám 

sát dầu  MBA 

1. Dòng tải 3 pha 

2. Nhiệt độ xung 

quanh 

3. Nhiệt độ phần 

trên MBA 

4. Nhiệt độ ở giữa 

MBA 

1. Thực tế 

2. Chi phí thấp 

3. Không cần bổ 

sung cảm biến 

Cần nghiên cứu sâu 

hơn để cải thiện độ 

chính xác 

2. Nghiên cứu thời 

gian thực về giám 

sát tình trạng máy 

biến áp phân phối 

bằng máy ảnh nhiệt 

Nhiệt độ MBA Độ chính xác cao Chi phí đầu tư cao 

3. Chẩn đoán lỗi 

máy biến áp dựa 

trên Đa nguồn 

Thông tin kết hợp 

1. DGA 

2. Dữ liệu SCADA 

3.Dữ liệu thời gian 

thực từ cảm biến 

đặc biệt 

4.Lịch sử vận hành 

Độ chính xác rất 

cao Có thể dự đoán 

vị trí, loại và thuộc 

tính của sự cố máy 

biến áp. 

Cần sử dụng nhiều 

tham số cho các 

phương pháp tổng 

hợp thông tin để có 

độ chính xác cao và 

sử dụng nhiều loại 

dữ liệu sự cố máy 

biến áp trong quá 

khứ 

4. Tận dụng nâng 

cao cơ sở hạ tầng 

đo lường (AMI) 

1. Mức tải 

2. Suy giảm chất 

lượng MBA 

3. Nhiệt độ môi 

trường 

4. Nhiệt độ điểm 

nóng nhất 

Thoải mái về tiện 

ích theo dõi và thiết 

lập kế hoạch quản 

lý vận hành phù 

hợp 

Cần lắp đặt nhiều 

công tơ thông minh 

được lắp đặt tại các 

vị trí của khách 

hàng cho từng máy 

biến áp phân phối 
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Phương pháp Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm 

5. Phân tích thông 

tin đa nguồn 

1. Độ lệch điện áp 

2. Mang tải 

3. Hệ số lệch pha 

4. Sóng hài 

Độ chính xác cao Cần dữ liệu kiểm 

tra (Mất cân bằng 

và sóng hài) 

Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng được thể hiện trong bảng 

1. Nói chung, mỗi kỹ thuật đều có độ chính xác riêng trong chẩn đoán một hoặc nhiều 

lỗi và một phương pháp không thể cung cấp hiệu suất chẩn đoán chính xác và tối ưu. 

Hơn nữa, phương pháp chẩn đoán đánh giá dựa theo thuật toán Fuzzy K-means có thể 

được coi là ứng dụng trực tiếp tính chính xác của phương pháp lập luận, phân tích được 

đưa ra. Kinh nghiệm cho thấy ban đầu chẩn đoán lỗi và tình trạng bất thường của máy 

biến áp có thể ngăn ngừa các lỗi không thể sửa chữa trong tương lai. Ngoài ra, chi phí 

ứng dụng của phương pháp có thể là một yếu tố trong việc lựa chọn kỹ thuật chẩn  

đoán lỗi. 

Qua các phân tích trên, việc xây dựng hệ thống chẩn đoán sự cố online MBA dựa trên 

sự tổng hợp thông tin đa nguồn là cần thiết, từ đó biết được trạng thái hoạt động online 

của MBA và phát hiện sự cố tiềm ẩn bên trong MBA. Đảm bảo độ tin cậy, an toàn và 

tính liên tục của cung cấp điện. 
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Tóm tắt 

1. Vấn đề nghiên cứu 

- Nghiên cứu, xây dựng giải pháp chia sẻ dữ liệu hệ thống SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) tại Trung tâm điều khiển (TTĐK); 

- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công tác vận hành, công tác đào tạo hướng dẫn 

vận hành Trạm biến áp 110kV không người trực tại Tổng công ty điện lực miền 

Trung; 

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu tại Server Công nghệ thông tin (IT) 

nhằm kết nối truy xuất và khai thác dữ liệu; 

- Xây dựng ứng dụng trên thiết bị thông minh phục vụ công tác vận hành, đào tạo. 

2. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

- Các trung tâm điều khiển đang ứng dụng công nghệ SCADA hãng Survalent tại 

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); 

- Mô hình quản lý vận hành Trạm biến áp (TBA) 110kV không người trực (KNT) tại 

EVNCPC; 

- Hiện trạng hạ tầng tại Trung tâm điều khiển ứng dụng công nghệ SCADA hãng 

Survalent: trung tâm điều khiển – Công ty Điện lực Phú Yên. 

3. Kết quả nghiên cứu 

Nhóm tác giả đã hoàn thành: 

- Mô hình giải pháp chia sẻ dữ liệu hệ thống SCADA tại TTĐK đảm bảo yêu cầu 

an toàn thông tin theo quy định EVN; 

- Dựa trên dữ liệu hệ thống SCADA được chia sẻ, nhóm đã xây dựng chương 

trình phần mềm dạng Web, App. Đặc biệt, với ứng dụng App có thể cài đặt trên 

thiết bị điện tử cầm tay (điện thoại, máy tính bảng) giúp hỗ trợ công việc hiện 

trường của đội ngũ nhân viên vận hành TBA 110kV KNT, ngăn ngừa sự cố, giảm 

thiểu gián đoạn công tác, thời gian mất điện; đồng thời thông qua App này đội ngũ 

vận hành có thể tự học, tự tra cứu thông tin hướng dẫn vận hành mọi lúc, mọi nơi. 
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Từ khoá: Không người trực; di động hóa; ứng dụng; hiện trường; SCADA. 

Abstract 

1. Introduction: 

This paper focus on researching and resolving these problems: 

- Data sharing solutions for SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

system at the Control Center 

- Current status of operation, training on operating instructions for unmanned 

110kV substations at Central Power Company (EVNCPC) 

- Building data model at Information Technology (IT) Server to query and exploit 

data 

- Building applications on smart mobile devices for operation and training 

2. Research scope 

- Control Centers at EVNCPC, where applying SCADA Technology of Survalent; 

- Model of operation and management of unmanned 110kV substation at EVNCPC 

- Current status of infrastructure at Control Center at Phu Yen Power Company 

(PYPC) where using Survalent SCADA Technology 

3. Results 

- Solutions of SCADA system’s data sharing at Control Center, ensuring 

information security requirements according to EVN regulations 

- Based on the shared SCADA system data, the team built a software program that 

works on the Web, and App. In particular, the App, which can be installed on smart 

mobile devices (phones, tablets), is able to support workers of unmanned 110kV 

substations at field work to prevent incidents, reduce work interruption and power 

cut-off duration. Besides, the App can support workers in self-study and looking up 

operating information anytime, and anywhere. 

Keyword: Unmanned system; App; field work; mobility; SCADA 

1. GIỚI THIỆU 

1.1. Đặt vấn đề  

Tổng công ty Điện lực miền Trung đầu tư nhiều dự án tự động hóa lưới điện, Trạm biến 

áp 110kV không người trực, xây dựng các Trung tâm điều khiển (TTĐK) để phục vụ 

công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, công tác điều hành sản xuất kinh doanh. 

Những kết quả đạt được: 

 Tỉ lệ trạm biến áp (TBA) 110kV không người trực: đạt 100%. 

 13/13 Công ty điện lực được trang bị hệ thống SCADA tại TTĐK. Hệ thống 

SCADA tại mỗi TTĐK kết nối, thu thập dữ liệu vận hành từ các TBA 110kV 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
90 

và các thiết bị phân đoạn trên lưới điện trung thế. 

Xét về mặt công nghệ hệ thống SCADA, hiện nay tại EVNCPC sử dụng công nghệ 

SCADA của 03 hãng, bao gồm: hãng Survalent (6 Trung tâm điều khiển), hãng ABB (4 

Trung tâm điều khiển) và hãng ATS (3 Trung tâm điều khiển). Các Trung tâm điều 

khiển tại các Công ty Điện lực đi vào hoạt động cũng đã thay đổi hình thức vận hành 

các TBA 110kV, từ việc quản lý vận hành thao tác tại chỗ như trước đây sang vận hành 

và thao tác từ xa; đội ngũ nhân viên vận hành chuyển đổi hình thức từ trực vận hành tại 

chỗ (tại các TBA) sang trực vận hành từ xa (tại các Tổ thao tác lưu động). 

 

Hình 1: Mô hình kết nối hệ thống SCADA 

Trên thực tế hiện nay, chưa có nghiên cứu nào liên quan đến nguồn dữ liệu hệ thống 

SCADA, kết hợp giải pháp kết nối khai thác cơ sở dữ liệu hệ thống SCADA tại các 

Trung tâm điều khiển, từ đó xây dựng ứng dụng cài đặt trên các thiết bị điện tử thông 

minh nhằm cung cấp thông tin vận hành lưới điện cho đội ngũ nhân viên vận hành TBA 

110kV. Đội ngũ nhân viên vận hành tại các Tổ thao tác lưu động chưa có công cụ hỗ trợ 

công việc: vừa giúp chủ động thông tin khi xử lý sự cố, phòng ngừa lỗi thiết bị, thao tác 

trong quá trình vận hành, vừa hạn chế rủi ro an toàn lao động. 

1.2. Sự cần thiết phải thực hiện đề tài 

Hiện trạng hiện nay đối với các hệ thống tại một TBA 110kV không người trực tại 

EVNCPC: 

 Trong mỗi TBA có nhiều hệ thống đang vận hành: hệ thống SCADA tại trạm, 

hệ thống báo cháy, chống đột nhập, hệ thống Camera. 

 Sự đa dạng về các chủng loại thiết bị Rơle, BCU, IEDs… và đa dạng về hãng 
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sản xuất: SEL, Siemens, ABB, Toshiba, Schneider. Hầu hết các thiết bị điện 

(IEDs), các đồng hồ đa chức năng là các thiết bị công nghệ mới, tích hợp thêm 

chức năng kết nối SCADA. 

 Sự đa dạng về các chủng loại truyền thông tại trạm: các thiết bị Main Switch, 

Bay Switch, các thiết bị Terminal Server, thiết bị chuyển đổi quang- điện. Đây 

được xem là nhóm đối tượng thiết bị mới với đội ngũ nhân viên vận hành điện. 

 Sự đa dạng về chủng loại phần mềm SCADA tại trạm: Survalent, ABB, ATS, 

Zenon. 

Tính chất phức tạp, đa dạng của các hệ thống tại TBA không người trực là cao hơn 

nhiều so với TBA truyền thống trước đây. Đòi hỏi đội ngũ nhân viên vận hành TBA 

phải thường xuyên được cập nhật thông tin vận hành phục vụ công việc như phát hiện 

những bất thường trong hệ thống, phối hợp xử lý sự cố với TTĐK... Ngoài ra, cần được 

thường xuyên đào tạo hướng dẫn vận hành các hệ thống, thiết bị công nghệ mới  

tại trạm. 

Phạm vi phân bố các TBA tại EVNCPC khá rộng, nhiều trạm khi di chuyển từ Tổ thao 

tác đến trạm cần khoảng thời gian dài. Do đó, không kịp thời tiếp nhận thông tin vận 

hành một số trường hợp (mất liên động điều khiển, mất kết nối tín hiệu SCADA...) sẽ 

dẫn đến gián đoạn công tác, tăng thời gian mất điện...ngoài ra trong quá trình di chuyển 

đến TBA, đánh giá nếu nhân viên vận hành nắm trước thông tin sự cố một cách trực 

quan thì sẽ tăng chủ động trong công việc, giảm thiếu xác suất mất an toàn. 

Các giải pháp khai thác dữ liệu hệ thống SCADA hiện nay chỉ tập trung hỗ trợ cho đội 

ngũ nhân viên vận hành tại phòng điều độ TTĐK và khai thác trong hạ tầng mạng 

truyền thông nội bộ của TTĐK. Chưa có giải pháp cụ thể để chia sẻ nguồn dữ liệu với 

hệ thống mạng Công nghệ thông tin (IT), phù hợp với đối tượng người dùng là đội ngũ 

nhân viên vận hành ngoài hiện trường. 

Công tác đào tạo, hướng dẫn vận hành các hệ thống tự động hóa chưa được tổ chức 

thường xuyên và liên tục; một phần do đặc thù công việc vận hành phải luôn theo dõi hệ 

thống, một phần do tính chất công nghệ và độ phức tạp khác nhau của các hệ thống tự 

động hóa/SCADA tại từng Công ty Điện lực. Ngoài ra, trong điều kiện dịch bệnh như 

Covid-19 thì việc tổ chức các khóa đào tạo tập trung là gần như không thực hiện được. 

Nhóm tác giả nhận thấy, nếu thực hiện nghiên cứu giải pháp để xây dựng được một ứng 

dụng trên thiết bị điện tử thông minh (cầm tay) thì sẽ đạt được một số kết quả như sau: 

 Giải pháp vừa đáp ứng yêu cầu về An toàn thông tin hệ thống SCADA theo 

quy định EVN, vừa có thể kết nối chia sẻ nguồn dữ liệu hệ thống SCADA sang 

hệ thống Công nghệ thông tin, từ đó mở ra những hướng ứng dụng khai thác 

phục vụ công tác vận hành, xử lý sự cố điện... 
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 Với đội ngũ nhân viên vận hành (NVVH): Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị 

thông minh cầm tay, sẽ cung cấp thông tin vận hành TBA: trạng thái thiết bị, 

đo lường, trạng thái kết nối, tình trạng bất thường liên quan đến điều 

khiển...vừa hỗ trợ công việc, chủ động tiếp nhận thông tin trước khi thực hiện 

công việc dưới sự cho phép của TTĐK; vừa giúp tạo thói quen cho đội ngũ 

NVVH khi xử lý sự cố, phân tích Event log của sự cố; đây cũng là một hình 

thức đào tạo mới theo hướng dùng nhiều thành quen và dễ nhớ. Ngoài ra, ứng 

dụng bước đầu sẽ trang bị cho NVVH kho tài liệu liên quan nội dung kiến thức 

cơ bản về hệ thống phục vụ vận hành, chức năng của ứng dụng cho phép người 

dùng có thể cập nhật kho tài liệu này. Ví dụ: thiết bị Gateway tại TBA 110kV, 

hệ thống mạng LAN tại TBA, giới thiệu về khả năng kết nối SCADA của các 

thiết bị điện hiện nay trên lưới điện EVNCPC…qua đó NVVH có thể tự học, tự 

tra cứu trau dồi kiến thức tại bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời điểm nào. 

 Đối với công tác vận hành: Việc nắm kịp thời, trực quan thông tin TBA sẽ giúp 

cho công tác phối hợp thực hiện công việc, xử lý sự cố, thao tác...giữa đội ngũ 

vận hành tại TTĐK với đội ngũ vận hành tại các Tổ thao tác lưu động được 

thuận lợi, dễ dàng. Ngoài ra, trong một số trường hợp thì đội ngũ NVVH tại 

các tổ TTLĐ sẽ là “đội ngũ giám sát dự phòng” cho NVVH tại TTĐK. 

 Hướng nghiên cứu triển khai ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh, 

theo hướng di động hóa ứng dụng phục vụ công việc, phù hợp với chủ trương 

của EVN. 

Sản phẩm do chính đội ngũ nhân lực tại EVNCPC nghiên cứu và xây dựng do đó trong 

tương lai về mặt công nghệ, chức năng hoàn toàn có thể cập nhật và mở rộng. 

1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

 Nghiên cứu, xây dựng giải pháp chia sẻ dữ liệu hệ thống SCADA tại Trung 

tâm điều khiển. Hệ thống SCADA hiện nay phục vụ công tác quản lý vận hành 

lưới điện, thu thập thông tin vận hành hệ thống điện theo thời gian thực, ngoài 

ra thông qua hệ thống SCADA nhân viên vận hành tại Trung tâm điều khiển sẽ 

thao tác đóng cắt từ xa các thiết bị trên lưới điện nên các hệ thống kết nối chia 

sẻ dữ liệu từ hệ thống SCADA ngoài vấn đề truy cập trích xuất thông tin còn 

phải cần đảm bảo các yêu cầu về An toàn thông tin. 

 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công tác vận hành, công tác đào tạo hướng 

dẫn vận hành Trạm biến áp 110kV không người trực tại Tổng công ty điện lực 

miền Trung. 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 93   

 Nghiên cứu, xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu trên Server Công nghệ thông tin 

(IT) nhằm kết nối truy xuất và khai thác dữ liệu. Tại EVNCPC hiện nay đang 

sử dụng công nghệ SCADA của các hãng khác nhau như Survalent (6 trung 

tâm), ATS (3 trung tâm) và ABB (4 trung tâm); đặc thù về mặt công nghệ mỗi 

hệ thống SCADA sẽ có những nét khác nhau, dẫn đến các giải pháp mô hình 

dữ liệu cũng khác nhau. Nhóm tác giả xác định phạm vi nghiên cứu về mô hình 

cơ sở dữ liệu sẽ liên quan đến công nghệ hệ thống SCADA hãng Survalent (6 

trung tâm) để xây dựng ứng dụng, chương trình phần mềm.  

 Xây dựng ứng dụng trên thiết bị thông minh phục vụ công tác vận hành, đào 

tạo. Mục tiêu không những hỗ trợ đội ngũ nhân viên vận hành trong theo dõi và 

thực hiện công việc mà còn là công cụ cung cấp thông tin hướng dẫn vận hành. 

 Triển khai thử nghiệm thực tế cho nhân viên tổ thao tác lưu động thuộc đội 

quản lý vận hành lưới điện Cao thế, Công ty Điện lực Phú Yên. Nhằm mục 

đích theo dõi, đưa ra những đánh giá phân tích về ứng dụng trước khi triển khai 

nhân rộng. 

 Đề xuất, khuyến cáo tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về phần cứng, phần mềm 

đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, liên tục và khả năng cập nhật mở rộng. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập và nghiên cứu các tài liệu trong 

và ngoài nước liên quan đến: hệ thống SCADA, các thiết bị Relay, IEDs, các 

thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật an toàn thông tin (Data diode, 

Firewall...), các tài liệu giới thiệu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, 

Oracle...phục vụ nền tảng lý thuyết để xây dựng mô hình giải pháp kết nối 

phần cứng, phân tích xây dựng phần mềm. 

 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Nghiên cứu, trải nghiệm một số chương 

trình phần mềm SCADA đang được sử dụng tại các TBA, tại Trung tâm điều 

khiển; trải nghiệm giao diện một số chương trình phần mềm hiện nay đang 

được đội ngũ NVVH sử dụng tại EVNCPC; trải nghiệm một số công cụ báo 

cáo phục vụ công tác vận hành tại Trung tâm điều khiển, các tài liệu giáo trình 

hướng dẫn vận hành liên quan TBA không người trực. 

 Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. 

 Kiểm chứng, xem xét ứng dụng phù hợp với hạ tầng CNTT phục vụ SXKD của 

ngành điện. 
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2.2. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu tổng quan: Đưa ra các nhiệm vụ nghiên cứu về cơ sở lý thuyết. 

 Công việc 1: Nghiên cứu cấu trúc phần cứng hệ thống SCADA của Trung tâm 

điều khiển đang sử dụng công nghệ hãng Survalent. 

 Công việc 2: Nghiên cứu giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu hệ thống SCADA 

đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin.  

 Công việc 3: Nghiên cứu hiện trạng thiết bị, công nghệ của các hệ thống hiện 

có đã được đầu tư tại TBA 110kV không người trực. Tìm hiểu công tác đào tạo 

hướng dẫn vận hành hiện nay tại EVNCPC liên quan đến vận hành TBA không 

người trực. 

 Công việc 4: Nghiên cứu giải pháp công nghệ cho phép người dùng xem được 

thông tin vận hành TBA 110kV trên ứng dụng được cài đặt trên thiết bị điện tử 

thông minh cầm tay.  

 Công việc 5: Nghiên cứu lựa chọn hình thức thể hiện giao diện chương trình 

phần mềm phù hợp với đối tượng người dùng là đội ngũ nhân viên vận hành, 

đa số là các kỹ sư, công nhân điện hạn chế kiến thức về công nghệ thông tin. 

 Công việc 6: Lựa chọn giải pháp triển khai phù hợp với nguồn lực, phù hợp với 

hiện trạng hệ thống hạ tầng và mô hình quản lý vận hành tại EVNCPC. 

 Nghiên cứu, thiết kế và lựa chọn giải pháp công nghệ để triển khai: 

 Công việc 1: Tìm hiểu thực tế chức năng các Server hệ thống SCADA  

tại TTĐK đang sử dụng công nghệ hãng Survalent. Cách thức chuyển đổi dữ 

liệu từ Server SCADA sang Server Historical của hệ thống SCADA trong 

mạng OT. 

 Công việc 2: Tìm hiểu thực tế thiết bị cổng bảo mật một chiều Data Diode do 

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung nghiên cứu và phát triển. So 

sánh, đánh giá với một số chủng loại thiết bị Data Diode hiện có trên thị 

trường. 

 Công việc 3: Đánh giá khả năng kết nối, tính đáp ứng khi trao đổi dữ liệu giữa 

hệ thống SCADA tại TTĐK (OT) và hệ thống Công nghệ thông tin (IT). Từ đó 

lựa chọn cấu hình thiết bị Server phần cứng IT, xây dựng mô hình hệ thống IT 

nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy.  

 Công việc 4: Nghiên cứu, đánh giá các công nghệ phần mềm trước khi thực 

hiện nhằm đảm bảo tính mở rộng, đáp ứng khả năng tích hợp với các hệ thống 

khác trong tương lai khi phát sinh nhu cầu. 
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 Công việc 5: Nghiên cứu, đánh giá hướng triển khai xây dựng phần mềm cần 

phù hợp với các hệ điều hành thông dụng hiện nay đang được hỗ trợ trên các 

thiết bị thông minh cầm tay. 

 Công việc 6: Triển khai mô hình vào thực tế. 

Lựa chọn các thiết bị, giải pháp kết nối phần cứng: 

 Công việc 1: Lựa chọn thiết bị Data Diode do CPCIT  nghiên cứu và phát triển. 

Thiết bị được thực hiện bởi đơn vị trực thuộc EVNCPC, chi phí cạnh tranh và 

đã được chứng nhận An toàn thông tin của đơn vị thử nghiệm độc lập.  

 Công việc 2: Lựa chọn cấu hình phần cứng của Server IT phù hợp với mục tiêu 

thực hiện. Cấu hình phân chia thành các Server ảo đảm bảo liên thông kết nối 

và trao đổi dữ liệu giữa Data Diode với Database Server. Kết nối trực tiếp từ 

cổng mạng IT của thiết bị Data Diode với Card mạng của Server IT không 

trung gian qua thiết bị phần cứng khác như Hub, Switch... 

 Công việc 3: Lựa chọn một số thiết bị thông minh cầm tay thông dụng: điện 

thoại, máy tính bảng, máy tính mini phục vụ cho quá trình xây dựng phần 

mềm, kiểm thử chương trình. 

Phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm: 

 Công việc 1: Phân tích mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống SCADA Survalent tại 

Trung tâm điều khiển. Từ đó cài đặt các bảng, trường dữ liệu cần thiết để 

chuyển đổi sang môi trường IT thông qua thiết bị Data Diode phục vụ cho xây 

dựng ứng dụng. 

 Công việc 2: Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu SQL trên Server IT phù hợp để 

thực hiện các chức năng của chương trình. 

 Công việc 3: Thiết kế, xây dựng Module Web phục vụ đội ngũ quản trị hệ 

thống. 

 Công việc 4: Thiết kế, xây dựng Module báo cáo tổng hợp số liệu. 

 Công việc 5: Thiết kế, xây dựng Module APP cài đặt trên các thiết bị thông 

minh; phù hợp với hệ điều hành iOS và Android .  

Triển khai thử nghiệm thực tế: 

 Công việc 1: Khảo sát, lựa chọn Trung tâm điều khiển đang sử dụng hệ thống 

SCADA hãng Survalent để thử nghiệm. Đội ngũ nhân viên vận hành tại các Tổ 

thao tác lưu động thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế là đối tượng 

sử dụng ứng dụng. 

 Công việc 2: Lắp đặt, cài đặt, cấu hình các thiết bị phần cứng, phần mềm theo 
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giải pháp đã lựa chọn thực hiện. Cài đặt ứng dụng trên các thiết bị thông minh 

của đội ngũ nhân viên vận hành. 

 Công việc 3: Theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành. 

 Công việc 4: Hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống. 

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

 Giải pháp chia sẻ dữ liệu hệ thống SCADA tại Trung tâm điều khiển qua Data 

Diode, vừa đáp ứng yêu cầu về An toàn thông tin hệ thống SCADA theo quy 

định EVN, vừa có thể kết nối chia sẻ nguồn dữ liệu hệ thống SCADA sang hệ 

thống Công nghệ thông tin (IT), từ đó mở ra những hướng ứng dụng khai thác 

phục vụ công tác vận hành, xử lý sự cố điện… 

 

Hình 2: Sơ đồ nguyên lý truyền dữ liệu một chiều từ mạng OT sang mạng IT 

 Chương trình phần mềm gồm 2 phân hệ:  

- Module App Mobile: phần mềm ứng dụng cài đặt trên các thiết bị điện thoại di động 

thông minh dành cho các đối tượng người dùng thường là đội ngũ nhân viên vận hành. 

Với các chức năng: Tiếp nhận các cảnh báo dạng thông báo “Notification” liên quan 

thông tin vận hành TBA từ hệ thống SCADA; Giám sát các thông tin vận hành TBA 
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(trạng thái vận hành thiết bị, giá trị thông số đo lường, kết nối truyền thông các tín 

hiệu, thông tin cảnh báo) theo thời gian thực; Xem sơ đồ nguyên lý TBA 110kV; Xem, 

tra cứu tài liệu hướng dẫn vận hành phục vụ công việc. 

   

Hình 3:  Giao diện chương trình phần mềm trên thiết bị di động thông minh 

- Module Web: phần mềm truy cập trên website dành cho các đối tượng người dùng 

thường là Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động hoặc cán bộ quản lý chuyên trách được phân 

công quản lý hệ thống. Với các chức năng: Giám sát các thông tin vận hành TBA (trạng 

thái vận hành thiết bị, giá trị thông số đo lường, kết nối truyền thông các tín hiệu, thông 

tin cảnh báo) theo thời gian thực; Xem, cập nhật các sơ đồ nguyên lý TBA 110kV phục 

vụ công tác vận hành; Tra cứu, xem, biên tập tài liệu hướng dẫn vận hành; Thực hiện 

các báo cáo, tổng hợp số liệu liên quan đến công tác vận hành; Thực hiện phân quyền 

người dùng tùy theo mô hình quản lý vận hành của đội Quản lý vận hành lưới điện cao 

thế từng Công ty Điện lực. 
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Hình 4. Giao diện chương trình phần mềm trên Web 

Với đội ngũ nhân viên vận hành (NVVH): Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị thông 

minh cầm tay, sẽ cung cấp thông tin vận hành TBA: trạng thái thiết bị, đo lường, trạng 

thái kết nối, tình trạng bất thường liên quan đến điều khiển...vừa hỗ trợ công việc, chủ 

động tiếp nhận thông tin trước khi thực hiện công việc dưới sự cho phép của TTĐK; 

vừa giúp tạo thói quen cho đội ngũ NVVH khi xử lý sự cố, phân tích Event log của sự 

cố; đây cũng là một hình thức đào tạo mới theo hướng dùng nhiều thành quen và dễ 

nhớ. Ngoài ra, ứng dụng bước đầu sẽ trang bị cho NVVH kho tài liệu liên quan nội 

dung kiến thức cơ bản về hệ thống phục vụ vận hành, chức năng của ứng dụng cho phép 

người dùng có thể cập nhật kho tài liệu này. Ví dụ: thiết bị Gateway tại TBA 110kV, hệ 

thống mạng LAN tại TBA, giới thiệu về khả năng kết nối SCADA của các thiết bị điện 

hiện nay trên lưới điện EVNCPC…qua đó NVVH có thể tự học, tự tra cứu trau dồi kiến 

thức tại bất kỳ nơi đâu và bất kỳ thời điểm nào. 
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 Đối với công tác vận hành: việc nắm kịp thời, trực quan thông tin TBA sẽ giúp 

cho công tác phối hợp thực hiện công việc, xử lý sự cố, thao tác...giữa đội ngũ 

vận hành tại TTĐK với đội ngũ vận hành tại các Tổ thao tác lưu động được 

thuận lợi, dễ dàng. Ngoài ra, trong một số trường hợp thì đội ngũ NVVH tại 

các tổ TTLĐ sẽ là “đội ngũ giám sát dự phòng” cho NVVH tại TTĐK. 

 Hướng nghiên cứu triển khai ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh, 

theo hướng di động hóa ứng dụng phục vụ công việc, phù hợp với chủ trương 

của EVN. 

3.2. Kết quả triển khai áp dụng thực tế 

 Qua đánh giá thực tế, nhóm tác giả đã lựa chọn TTĐK Phú Yên để triển khai 

thực tế. Được sự quan tâm của Công ty điện lực Phú Yên, đã hỗ trợ ra văn bản 

thử nghiệm giải pháp. 

 

Hình 5: Văn bản vận hành thử nghiệm chương trình tại Công ty Điện lực Phú Yên 
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Các bước triển khai và kết quả đạt được tại TTĐK Phú Yên: 

3.2.1. Các bước triển khai 

a) Thiết bị Data Diode: 

  Lắp đặt thiết bị  Data Diode theo hướng dẫn của CPCIT 

 Cài đặt phần mềm chuyển dữ liệu trên máy server OT 

 Cài đặt phần mềm nhận dữ liệu trên máy IT 

 Cấu hình hệ thống để phần mềm IT có thể nhận dữ liệu từ OT chuyển qua.  Cài 

đặt các bảng dữ liệu làm việc với hệ thống. 

b) Server hệ thống phần mềm: 

 Cài đặt môi trường chạy Web và API: IIS, SQL Server, NodeJS. 

 Triển khai build và deploy các mã nguồn web và service API để cung cấp cho 

thiết bị di động và website. 

c) Thiết bị di động: 

 Cài đặt ứng dụng trên điện thoại chạy iOS hoặc Android của nhân viên vận 

hành để theo dõi thông tin chuyển từ hệ thống SCADA. 

3.2.2. Kết quả đạt được 

Sau thời gian triển khai thực tế từ 15/07/2022, Đội QLVH Lưới Điện cao thế Công ty 

Điện lực Phú Yên đã có những nhận xét, đánh giá, trong đó đánh giá cao việc thuận tiện 

cho đội ngũ nhân viên QLVH, có thể xem thông tin và tiếp nhận cảnh báo kịp thời, 

đồng thời có thể tự tra cứu tài liệu hướng dẫn vận hành, tự học mọi lúc mọi nơi 
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Hình 6: Các nhận xét, và góp ý từ Đội QLVH Lưới Điện cao thế PYPC  
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3.3. Kết luận 

Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng trên thiết bị thông minh phục vụ công tác vận 

hành, đào tạo cho các Tổ thao tác lưu động tại Tổng công ty Điện lực miền Trung" đã 

thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đề tài đã kết hợp các phương pháp nghiên 

cứu lý thuyết và kết hợp phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để tìm hiểu các kiến 

thức liên quan về hệ thống SCADA tại các Trung tâm điều khiển thuộc EVNCPC, tiến 

hành phân tích và thiết kế giải pháp chia sẻ dữ liệu hệ thống SCADA tại Trung tâm điều 

khiển qua Data Diode ra ngoài môi trường mạng IT để đáp ứng yêu cầu về An toàn 

thông tin hệ thống SCADA theo quy định EVN, sau đó xây dựng chương trình phần 

mềm ứng dụng trên thiết bị thông minh phục vụ công tác vận hành, đào tạo cho các Tổ 

thao tác lưu động tại Tổng công ty Điện lực miền Trung. 

Theo phạm vi nghiên cứu đề tài đã lựa chọn liên quan đến công nghệ hệ thống SCADA 

hãng Survalent và lựa chọn 1 Trung tâm điều khiển SCADA tại Công ty Điện lực Phú 

Yên để triển khai. Tại EVNCPC hiện nay, có 6 trung tâm đang sử dụng công nghệ 

SCADA của hãng Survalent (PC Quảng Bình, PC Đà Nẵng, PC Kon Tum, PC Đăk 

Nông, PC Phú Yên và PC Khánh Hòa). Vì vậy, đề tài đề xuất áp dụng triển khai các kết 

quả của nghiên cứu với các Trung tâm điều khiển sử dụng công nghệ SCADA của hãng 

Survalent còn lại trong EVNCPC 
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TẠI VIỆT NAM 

CENTRALIZED MONITORING AND CONTROL OF ROOFTOP SOLAR POWER 

SYSTEMS IN VIETNAM 

Thái Thành Nam
1
, Nguyễn Văn Lục
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1 Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, 0963232585, namtt@cpc.vn 

2 Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, 0968445445, lucnv@cpc.vn 

Tóm tắt: Những tác động tích cực từ các chính sách khuyến khích phát triển nguồn 

điện năng lượng mặt trời của Chính phủ Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020 đã huy 

động nguồn lực lớn tư nhân tham gia vào việc phát triển các hệ thống điện mặt trời 

mái nhà. Đến nay, trên cả nước đã có tổng cộng hơn 100 ngàn hệ thống được lắp đặt 

với tổng công suất đấu nối hoà lưới đạt 9.580 MWp. Tuy nhiên, các nguồn điện mặt 

trời mái nhà có đặc điểm là nguồn điện phân tán, nhỏ lẻ, chỉ phát điện vào ban ngày, 

công suất phát phụ thuộc thời tiết, tính ổn định nguồn phát không cao và tại Việt Nam 

hiện cũng chưa phát triển hệ thống lưu trữ. Việc kiểm soát và điều độ huy động/cắt 

giảm nguồn điện mặt trời mái nhà hiện đang được thực hiện thủ công. Đây là một khó 

khăn lớn mà ngành điện đang phải đối mặt.  

Hệ thống giám sát, điều khiển điện mặt trời mái nhà do EVNCPC EMEC chủ trì 

nghiên cứu, xây dựng là giải pháp tổng thể đầu tiên giám sát tập trung cho tất cả các 

chủng loại inverter hiện có trên lưới điện, đồng thời cho phép điều khiển từ xa công 

suất phát của từng inverter/công trình hoặc hàng loạt các công trình theo khu vực. Hệ 

thống đã được triển khai thực nghiệm tại 8 công trình tại Đà Nẵng và Quảng Nam trên 

các chủng loại inverter của các nhà sản xuất khác nhau và cho kết quả đáp ứng các 

yêu cầu, mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. 

Từ khoá: Điện mặt trời mái nhà; Giám sát, điều khiển từ xa; Biến tần; EVNCPC. 

Abstract: The positive effects of the Government's policies to encourage the 

development of solar power from 2017 to 2020 have mobilized large private resources 

to participate in the development of rooftop solar power systems. To date, a total of 

more than 100,000 systems have been installed across the country with a total 

capacity of 9,580 MWp connected to the grid. However, rooftop solar power sources 

are characterized by scattered and small power sources, generating electricity only 

during the day, generating capacity depends on weather, the stability of the source is 

not high, and in Vietnam, the energy storage system has not been developed. The 

control and moderation of mobilization/cutting of rooftop solar power is currently done 

manually. This is a big difficulty that the electricity industry is facing. 

The rooftop solar power control and monitoring system researched and built by 

EVNCPC EMEC is the first total solution for centralized monitoring for all existing 

inverter types haved connected to the grid, and at the same time, it allows remote 

control of the generating capacity of each inverter/building or a series of works by 
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area. The system has been experimentally deployed at 8 projects in Da Nang city and 

Quang Nam province on different inverter types and has met the research’s 

requirements and objectives. 

Keywords: Rooftop solar; Remote control and monitoring system; Inverter; EVNCPC. 

CHỮ VIẾT TẮT 

CĐT Chủ đầu tư 

CPCEMEC Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung 

ĐMT Điện mặt trời 

ĐMTMN Điện mặt trời mái nhà 

HES Head End System 

MTCN Máy tính công nghiệp 

NLMT Năng lượng mặt trời 

SEMS Solar Energy Management System 

PV Photovoltaics 

1. GIỚI THIỆU 

Các chính sách của Chính phủ về khuyến khích phát triển nguồn điện năng lượng mặt 

trời theo quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và quyết định số 13/2020/QĐ-

TTg ngày 06/4/2020 đã tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ các dự án ĐMTMN 

trong thời gian qua. Theo số liệu từ website https://solar.evn.com.vn, tính đến ngày 

18/05/2021, tổng số dự án điện mặt trời được lắp đặt và đấu nối hòa lưới điện quốc gia 

trên cả nước đã đạt 104.282 dự án với tổng công suất lắp đặt khoảng 9.580 MWp, tương 

ứng tổng sản lượng điện năng phát lên lưới điện khoảng 3.574.065 MWh. 

Bộ Công thương đã có một số quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật hòa lưới để đảm bảo vận 

hành an toàn các nguồn điện mặt trời mái nhà như Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 

18/11/2015, Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019. Đồng thời, EVN cũng đã 

có văn bản số 5945/EVN-KTSX ngày 29/9/2021 hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối 

với thiết bị biến tần (inverter) ĐMTMN. 

Tuy nhiên, với các đặc điểm là nguồn điện phân tán, nhỏ lẻ, chỉ phát điện vào ban ngày, 

công suất phát phụ thuộc thời tiết, tính ổn định nguồn phát không cao và hiện tại Việt 

Nam cũng chưa phát triển hệ thống lưu trữ, sự phát triển nhanh chóng các nguồn 

ĐMTMN đã đặt ngành điện vào hàng loạt các khó khăn trong việc quản lý, vận hành và 

khai thác. Một số khó khăn có thể nhận thấy rõ như sau: 
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 Công suất phát ĐMT phụ thuộc vào thời tiết khiến sản lượng điện biến thiên 

liên tục, gây khó khăn cho công tác điều độ. 

 Thiết bị inverter đa dạng, nhiều chủng loại, dẫn đến khó quản lý về mặt kỹ 

thuật và vận hành. 

 Cần nhiều thời gian và chi phí để phát triển lưới điện thông minh, đặc biệt là 

lưới điện thông minh dành cho năng lượng tái tạo. 

 Việc huy động công suất hiện đang thực hiện thủ công, các công nhân điện lực 

tốn thời gian đi đến từng vị trí để phối hợp khách hàng thực thi kế hoạch huy 

động công suất phát hệ thống ĐMT bằng cách đóng/ngắt hoạt động các 

inverter của khách hàng. Việc thực hiện đóng/ngắt thường xuyên các inverter 

về lâu dài cũng sẽ làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của 

thiết bị. 

 Không có công cụ để theo dõi, giám sát quá trình tuân thủ kế hoạch huy động 

công suất của khách hàng, dễ gây mất công bằng giữa các chủ đầu tư ĐMT. 

 Thách thức phải đảm bảo an ninh năng lượng, tránh các cuộc tấn công từ bên 

ngoài. 

 Thách thức phải tối ưu hóa việc điều phối lưới tự động theo giờ thay vì tính 

toán theo ngày. 

Đứng trước những tồn tại, khó khăn nêu trên, ngành điện cần thiết phải có một giải pháp 

đồng bộ hỗ trợ công tác quản lý, kiểm soát và điều khiển huy động công suất các công 

trình điện mặt trời mái nhà kịp thời theo kế hoạch của điều độ. 

Việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển tập trung các công trình 

ĐMTMN, giúp ngành điện cũng như khách hàng có thể quản lý, giám sát và vận hành 

từ xa các công trình ĐMTMN một cách hiệu quả và an toàn chính là mục tiêu cấp thiết 

mà EVNCPC đã đặt ra cho đội ngũ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của  

đơn vị. 

Hệ thống được đặt tên tiếng Anh là “Solar Energy Management System”, viết tắt 

SEMS, có các chức năng chính như sau: 

Giám sát, cảnh báo: 

 Giám sát, theo dõi trạng thái hoạt động toàn bộ thiết bị inverter các hệ thống 

ĐMTMN đấu nối lưới. 

 Giám sát tỉ lệ khả dụng của từng xuất tuyến. 
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 Giám sát, theo dõi công suất/sản lượng ĐMT tạo ra/phát ngược và phụ tải tiêu 

thụ từng công trình ĐMT/theo xuất tuyến/khu vực/tỉnh/miền → Dễ dàng Lập 

kế hoạch, phân bổ công suất huy động theo khu vực/thời điểm. 

 Phát hiện và cảnh báo sự đột biến công suất phát của ĐMT để tìm ra các công 

trình CĐT tự ý bổ sung công suất ĐMT mà chưa qua thoả thuận. 

 Phát hiện và cảnh báo sự đột biến sóng hài của các công trình ĐMT nằm ngoài 

dải cho phép theo quy định, gây ảnh hưởng đến lưới điện. 

Điều khiển: 

 Điều khiển huy động công suất ĐMT theo kế hoạch/lệnh điều độ/ hoặc tự động 

theo kịch bản thiết lập sẵn. 

 Phát hiện và điều khiển sa thải công trình ĐMT có khả năng gây ảnh hưởng 

đến an toàn lưới điện. 

 Điều chỉnh bù công suất phản kháng. 

 Điều chỉnh tần số ngưỡng trên/dưới. 

Thống kê, báo cáo: 

 Số lượng, hiệu suất, công suất, sản lượng ĐMT theo thời điểm/ngày/tuần 

/tháng/năm hoặc khi có yêu cầu theo tỉnh/khu vực/vùng. 

 Kết quả thực hiện huy động công suất ĐMT theo kế hoạch/lệnh điều độ. 

 Số lượng/chủng loại/model thiết bị ĐMT trong khu vực quản lý (PV module và 

inverter). 

Tương tác khách hàng: 

 Công cụ tương tác Khách hàng – Điện lực: thống nhất lệnh điều độ huy động 

công suất trước khi thực thi. 

 Ứng dụng sử dụng trên điện thoại thông minh nhằm hỗ trợ khách hàng chủ 

động giám sát công trình và triển khai thực thi lệnh điều độ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: thu thập và nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài 

nước liên quan các thuật toán phân tích, xử lý, ước đoán dữ liệu, ... phục vụ công tác 

phân loại thiết bị inverter, giám sát an toàn, lập lịch hoạt động, ra quyết định đóng/cắt 

thiết bị; các tiêu chuẩn quốc tế về giao tiếp truyền thông, giao thức bắt tay, an toàn và 
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bảo mật, ... liên quan đến thiết bị inverter. 

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: nghiên cứu, ứng dụng, trải nghiệm các thiết bị 

giám sát và điều khiển inverter, các hệ thống quản lý điện mặt trời của các nhà sản xuất 

lớn, phổ biến trên thế giới; xây dựng phần mềm ứng dụng và giao diện người dùng. 

Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm tại một số các công trình ĐMTMN với 

đa dạng các chủng loại inverter để kiểm chứng, xem xét ứng dụng phù hợp với hạ tầng 

công nghệ thông tin phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của ngành điện, đồng thời 

theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống. 

Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu nêu trên, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành xây 

dựng mô hình hệ thống SEMS (Solar Energy Management System) nhằm đáp ứng các 

mục tiêu đã đề ra như sau: 

 
Hình 1: Mô hình thiết kế hệ thống SEMS 

Trong đó, SEMS sẽ giám sát toàn bộ các công trình ĐMTMN đang đấu nối trên lưới và 

có kết nối giám sát về SEMS. Điện lực/Chủ đầu tư công trình ĐMTMN có thể căn cứ 

vào kế hoạch huy động công suất của điều độ, thông tin về công suất và sản lượng từ hệ 

thống điện mặt trời sinh ra để chủ động thực hiện kế hoạch điều khiển huy động công 

suất ĐMT một cách chính xác, hiệu quả, và an toàn.  

Phần mềm hệ thống SEMS khai thác dữ liệu trên HES server để giám sát và điều khiển 
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công suất của toàn bộ hệ thống, có thể liên kết với các hệ thống dự báo ĐMT sẵn có để 

hỗ trợ các Điện lực theo dõi, phân tích và đưa ra kịch bản huy động ĐMT, giúp cân 

bằng phụ tải và tránh áp lực lên lưới điện quốc gia. 

Ngoài ra, nhóm đề tài còn phát triển ứng dụng SEMS chạy trên điện thoại thông minh 

sử dụng hệ điều hành Android và IOS để hỗ trợ khách hàng chủ động giám sát công 

trình và triển khai thực thi lệnh điều độ. 

SEMS gồm 05 module chính sau: 

a) Module giám sát tình trạng hoạt động lưới điện và các công trình ĐMT (thông tin 

tổng quan): Giám sát tình trạng/thông số chính của lưới điện/hệ thống ĐMT: vị trí các 

công trình ĐMT trên bản đồ; Thông số/biểu đồ của ĐMT sản xuất, ĐMT phát ngược, 

cảnh báo hệ thống, tổng hợp báo cáo kế hoạch huy động công suất từ điều độ. 

b) Module báo cáo đánh giá các công trình ĐMT: dựa vào thông số dòng/áp/công suất 

phát và tỉ lệ sóng hài sinh ra của từng hệ thống ĐMT để đưa ra báo cáo đánh giá, cảnh 

báo về tình trạng/mức độ hoạt động cho từng thiết bị, tự động sa thải hệ thống ĐMT 

theo kịch bản kế hoạch khi không đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.  

c) Module báo cáo đánh giá chi tiết các thiết bị Inverter: báo cáo đánh giá các thông số 

chính của các thiết bị Inverter: thông số/biểu đồ công suất hiện tại, công suất đỉnh, sản 

lượng, hiệu suất hệ thống theo ngày, tuần, tháng năm; thời gian đấu nối lưới. 

d) Module quản lý thông tin thiết bị công trình (PV Module và Inverter):  

 Theo dõi quản lý thông tin chi tiết các thiết bị công trình: tên, chủng loại, 

model, serial number, nhà sản xuất, xuất xứ, số lượng, trạng thái 

(online/offline/lỗi). 

 Thông số lưới điện lấy từ các Inverter: grid code, điện áp, tần số. 

e) Module điều khiển từ xa các công trình ĐMT: 

 Điều khiển công suất hoạt động của Inverter/hệ thống (%). 

 Điều chỉnh bù công suất phản kháng. 

 Điều khiển tắt/bật Inverter. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Về phần cứng 

Nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành xây dựng nên hệ thống giám sát, điều khiển các 

công trình ĐMTMN – SEMS với mô hình như sau: 
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Hình 2: Mô hình hệ thống SEMS 

 Thu thập số liệu tại các công trình: do tính đa dạng về chủng loại Inverter và 

khả năng hỗ trợ các phương thức kết nối tại các công trình, nên hệ thống SEMS 

sẽ triển khai nhiều phương án sao cho vừa đảm bảo tính đầy đủ dữ liệu, ổn định 

hệ thống, thuận tiện lắp đặt và chi phí triển khai là thấp nhất. Các phương án 

triển khai như sau: 

- Kết nối thông qua modem RMR Turbojet: các Inverter kết nối với nhau qua cổng giao 

tiếp RS485. Modem RMR Turbojet hoạt động ở chế độ nhận và truyền dữ liệu giữa 

server, công tơ đo sóng hài và các Inverter. Sau khi modem tham gia mạng 3G/4G, thực 

hiện bắt tay kết nối với hệ thống server để tạo ra một kênh truyền dữ liệu (TCP/IP) giữa 

Inverter, công tơ và server đọc dữ liệu.  

 
Hình 3: Sơ đồ kết nối thông qua modem RMR Turbojet 

- Kết nối thông qua Smart modem/Máy tính công nghiệp (MTCN): các Inverter kết nối 

với nhau thông qua cổng giao tiếp RS485 hoặc TCP/IP. Smart modem/MTCN trao đổi 
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dữ liệu với các Inverter, công tơ đo sóng hài thông qua Modbus TCP hoặc modbus 

RTU. Đồng thời Smart modem/MTCN sẽ truyền dữ liệu hoặc nhận lệnh điều khiển từ 

server thông qua MQTT. 

 
Hình 4: Sơ đồ kết nối thông qua Smart modem/MTCN 

- Kết nối thông qua mạng LAN/WLAN: Các Inverter trong mạng LAN/WLAN sẽ được 

cấp một IP/PORT cố định tương ứng với Inverter đó. Chương trình HES sẽ trao đổi dữ 

liệu với các Inverter thông qua modbus TCP. 

 
Hình 5: Sơ đồ kết nối thông qua mạng LAN/WLAN 

Server HES: là trung tâm của hệ thống, bao gồm 2 module chính: 

 Module quản lý truyền thông và thu thập số liệu, đây được xem là cầu nối giữa 

người dùng với thiết bị. Module có các chức năng chính sau: 

Quản lý kết nối thiết bị 

Thu thập số liệu của các Inverter liên tục 
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Đẩy số liệu thu thập được lên hệ thống realtime 

Tự động thu thập số liệu theo chu kỳ đọc 

Xử lý lệnh yêu cầu từ người dùng  

Gửi file kết quả đọc đến chương trình phân tích số liệu 

 Module phân tích số liệu đưa vào hệ thống lưu trữ với các chức năng chính 

như: 

Tiếp nhận file kết quả đọc 

Phân tích file kết quả theo từng chủng loại Inverter 

Đẩy kết quả phân tích được lên cơ sở dữ liệu để lưu trữ. 

Về phần mềm: hệ thống có những ưu điểm mới mẻ sau: 

 Xây dựng phần mềm hệ thống SEMS trên HES server và Database server, dựa 

trên nền tảng chuẩn giao thức Modbus RTU/ Modbus TCP. 

 Hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, có khả năng kết nối đa dạng với các 

phần mềm khác, các chủng loại inverter trên thị trường. 

 Giám sát và điều khiển realtime với tất cả các phương án kênh truyền vật lý 

khác nhau. 

 Giao diện trên PC và trên điện thoại thông minh (hệ điều hành IOS và Android, 

được thiết kế tối ưu, trực quan, thao tác đơn giản, hỗ trợ tối đa người dùng, có 

hỗ trợ tiếng Việt. 

 Hoàn toàn khả thi khi áp dụng nhân rộng. 

Về tính mới 

 Là giải pháp tổng thể đầu tiên giám sát tập trung cho tất cả các chủng loại 

Inverter hiện có trên lưới điện. 

 Cho phép cấu hình từ xa các thông số về công suất phát/điện áp/tần số hoạt 

động của Inverter. 

 Giúp phát hiện và cảnh báo sự đột biến công suất phát của ĐMT để tìm ra các 

công trình CĐT tự ý bổ sung công suất ĐMT mà chưa qua thoả thuận với 

EVN. 

 Giúp phát hiện và cảnh báo sự đột biến sóng hài của các công trình ĐMT nằm 

ngoài dải cho phép theo quy định, gây ảnh hưởng đến lưới điện. 

 Giúp các Điện lực kiểm soát từ xa các công trình ĐMT, dễ dàng phân bổ, điều 

khiển tiết giảm/khôi phục công suất ĐMT và tổng hợp báo cáo theo thời gian 
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từng công trình/khu vực/xuất tuyến. 

 Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu các công trình ĐMT thuộc khu vực quản lý. 

Về tính sáng tạo  

 Theo dõi thời gian thực và đồng bộ các công trình ĐMT theo từng khu 

vực/xuất tuyến. 

 Điều khiển huy động/cắt giảm công suất ĐMT theo kế hoạch/lệnh điều độ/hoặc 

tự động theo kịch bản thiết lập sẵn cho từng inverter/công trình ĐMT hoặc cho 

hàng loạt công trình ĐMT theo khu vực/xuất tuyến. 

 Phát hiện và điều khiển sa thải công trình ĐMT có khả năng gây ảnh hưởng 

đến an toàn lưới điện. 

 Công cụ giúp CĐT dự báo công suất phát điện của dự án, là cơ sở dự báo sản 

lượng phát để đưa ra quyết định phương thức vận hành tối ưu. 

 Công cụ cân bằng lợi ích giữa ngành điện và chủ đầu tư dự án, giữa các chủ 

đầu tư dự án với nhau. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Hệ thống giám sát, điều khiển điện mặt trời mái nhà do EVNCPC EMEC nghiên cứu và 

xây dựng khi áp dụng thực nghiệm đã đáp ứng hoàn toàn các mục tiêu đề ra. Hệ thống 

có khả năng mở rộng tích hợp các hệ thống sẵn có của ngành điện để tạo nên một hệ 

thống quản lý nguồn ĐMTMN tập trung, thống nhất, có đầy đủ các chức năng về thu 

thập, giám sát, điều khiển và dự báo. Hệ thống khi được mở rộng phát triển sẽ đảm bảo 

được hạ tầng quản lý các nguồn điện tái tạo nhỏ, góp phần tạo ra và triển khai các chính 

sách tốt nhằm khuyến khích đầu tư phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, 

giảm nguồn năng lượng hóa thạch, từ đó sẽ góp phần giảm thiểu lượng phát thải khí 

CO2 ra môi trường. 
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HIỆU QUẢ SỐ HÓA CÁC NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐIỆN  

TẠI CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG 

EFFICIENCY OF DIGITAL TRANSFORMATION IN ELECTRICAL TESTING WORKS 

AT CENTRAL ELECTRICAL TESTING COMPANY LIMITED 

Vũ Phan Huấn, Nguyễn Văn Ngà 

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, 0983421980, HuanVP@cpc.vn 

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của EVN và EVNCPC về việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện 

miền Trung (ETC), hướng tới số hóa tất cả các thủ tục, quy trình, nghiệp vụ liên quan 

đến lĩnh vực thí nghiệm điện trên môi trường điện tử. Bài báo nêu ra hiệu quả mang 

lại trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa các thủ tục nghiệp vụ quản lý 

hợp đồng, kế hoạch sản xuất, triển khai công việc đội công trình thí nghiệm, số hóa và 

ký số các biên bản thí nghiệm thiết bị điện, biên bản thí nghiệm SCADA, biên bản 

kiểm định phương tiện đo lường và quản lý dữ liệu trong công tác thí nghiệm.... Ứng 

dụng công nghệ thông tin đã làm thay đổi phương thức làm việc khoa học cho cán bộ 

công nhân viên. Các luồng thông tin luân chuyển thông suốt giữa các bộ phận, phục 

vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu của nền tảng 

số dùng chung. Đây chính là giải pháp không thể thiếu trong việc thực thi các kế 

hoạch, chiến lược kinh doanh, tạo tiền đề thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 

doanh giúp cho ETC khẳng định vị thế doanh nghiệp ở tầng cao mới. 

Từ khoá: Thí nghiệm điện; Kế hoạch sản xuất; Quản lý Đội công trình; Ký số biên bản 

thí nghiệm; chấm công nhân sự; tin nhắn e-Office Chat 

Abstractl: Implementing the policy of EVN and EVNCPC on the application of 

information technology (IT) to production and business activities at Central Electrical 

Testing Company Limited (ETC), towards the digitalization of all procedures and 

processes related to the field of electrical testing and commissioning in the digital 

environment. The article outlines the effectiveness of the application of IT to digitize 

professional procedures for contract management, production planning, deploying of 

testing teamwork, and digitization of testing reports on PMIS software, digitizing Scada 

testing reports, measuring instrument testing reports, electronically signing a 

document online using e-Office software, and data management in experimental work. 

The application of information technology has changed the scientific working method 

for officials and employees, with information flows always flowing smoothly between 

departments for management, which supports managers in direction and 

administration, and makes decisions based on the data of a shared digital platform. 

This is an indispensable solution in the implementation of business plans and 

strategies, creating a favorable premise to promote scientific and technological 

research activities and help ETC confirm its corporate position at a new high level. 

Keywords: Electrical Testing; Production planning; Commissioning team 

management; Digital signature for testing reports; Message e-Office Chat 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

ETC được thành lập theo quyết định số 538/QĐ-EVN ngày 06/9/2011 của EVN, với 

100% vốn điều lệ do EVNCPC sở hữu. Nhiệm vụ chính là: Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết 

bị điện, nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV, dây 

chuyền công nghiệp; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị, hệ thống đo 

lường, đo đếm về điện, nhiệt, áp lực; Thí nghiệm hiệu chỉnh các hệ thống tự động hóa 

lưới điện, xây dựng lưới điện thông minh,…   

Tổng số cán bộ công nhân viên (CBCNV) là 352 người, được cơ cấu tổ chức thành khối 

gián tiếp (91 người) với 07 phòng chức năng, khối sản xuất trực tiếp (261 người) với 06 

phân xưởng và 13 Trung tâm Thí nghiệm điện tại 13 tỉnh thành ở miền Trung. Mỗi năm, 

ETC ký từ 500 đến 700 hợp đồng với khách hàng, triển khai trên 1300 Đội công trình 

(ĐCT) thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định hiệu chuẩn,... Phương tiện xe di 

chuyển trung bình 30,000 km/1 xe/năm. Cung cấp trên 20,000 sản phẩm dịch vụ (Biên 

bản thí nghiệm)/năm. 

Việc quản lý theo dõi thực hiện từ khâu ký hợp đồng, lập kế hoạch sản xuất, thành lập 

đội công trình, theo dõi quá trình sản xuất, ban hành biên bản thí nghiệm đến khâu 

nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng tốn nhiều thời gian, nhân lực, chi phí, năng suất 

lao động không cao, công tác điều hành sản xuất gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ nhu 

cầu thực tế, ETC đã ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa các nghiệp vụ nêu trên 

bằng nguồn lực tại chỗ với sự hỗ trợ của các đơn vị bạn. 

2. SỐ HÓA CÁC NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

Trong công tác quản lý kế hoạch sản xuất và quản lý đội công trình: Công ty tự xây 

dựng phần mềm bằng nguồn lực tại chỗ để thực hiện số hóa nghiệp vụ quản lý kế hoạch 

sản xuất và quản lý ĐTC. Phần mềm giúp tổng hợp theo dõi quản lý hợp đồng, đánh giá 

tiến độ và khối lượng thực hiện so với khối lượng hợp đồng; lập kế hoạch sản xuất tuần, 

tháng, năm; thành lập các ĐCT, phiếu giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn thực 

hiện. Các thủ tục cấp giấy đi đường, tạm ứng tiền, điều động, quản lý phương tiện, báo 

cáo kết quả công việc và chấm ngày công tác,...cũng như xuất báo cáo quản trị, hỗ trợ 

lãnh đạo trong việc theo dõi, đánh giá và đưa ra quyết định chiến lược về các vấn đề 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Hình 1. Phần mềm quản lý kế hoạch sản xuất và quản lý ĐCT 

Qua 2 tháng đưa vào áp dụng, CBCNV đã thực hiện nhập vào 500 hợp đồng, lập kế 

hoạch sản xuất cho tháng 10, 11, 12 năm 2022, tạo mới và quản lý hơn 260 ĐCT. Hiện 

nay, phần mềm là công cụ đắc lực, không thể thiếu trong công tác tham mưu điều hành 

và quản lý sản xuất hàng ngày của bộ phận chuyên môn và người quản lý. 

Trong công tác kiểm định phương tiện đo: ETC đã phối hợp với EMEC xây dựng “phần 

mềm cơ sở dữ liệu kiểm định, quản lý thiết bị đo lường” được cài đặt cho gần 100 bàn 

kiểm định công tơ 1 pha và 3 pha. Tự động xuất biên bản kiểm định, thực hiện ký số 

trên phần mềm, quản lý tập trung các Biên bản kiểm định và hỗ trợ theo dõi tần suất 

kiểm định của các phương tiện đo một cách khoa học. Hỗ trợ quản lý hệ thống đo đếm 

đầu nguồn, tìm kiếm công tơ điện đã kiểm định trước đây theo số chế tạo công tơ, hoặc 

số tem. Qua 5 tháng đưa vào vận hành, phần mềm đã thực hiện: Phần mềm cho phép ký 

số hàng loạt của 481621 x 2 bản Giấy chứng nhận và Biên bản kiểm định công tơ, 49 

Biên bản kiểm định TU, 5684 Biên bản kiểm định TI.  

Trong công tác thí nghiệm nhất thứ: ETC phối hợp với CPCIT triển khai chức năng ký 

số 936 biên bản thí nghiệm CBM trên phần mềm PMIS cho 38 biểu mẫu thí nghiệm 

thiết bị nhất thứ, và khai thác chức năng quản lý lịch sử thiết bị. 

Trong công tác thí nghiệm các hệ thống SCADA: Công ty tự xây dựng phần mềm số 

hóa biên bản thí nghiệm Scada bằng nguồn lực tại chỗ. Phần mềm đã thực hiện cấp cho 

hơn 150 ĐCT với các loại BBTN dùng cho Trung tâm điều khiển và Trung tâm Điều độ 

hệ thống điện miền Trung bao gồm: biên bản tự động hóa, biên bản Point To Point, biên 

bản End To End, và biên bản kiểm tra hàm. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện xây 

dựng phần mềm quản lý dữ liệu lưu trữ cho gần 200 đội công trình đã thử nghiệm xong, 

với nhiều định dạng tài liệu khác nhau như .pdf, .docx, rar, .xls,… Đồng thời, lưu trữ 

các phần mềm chuyên dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng của các hãng sản xuất thiết 

bị, phần mềm Scada khác nhau như Survalent, Zenon, ATS, Abb, Siemens, Elipse, 

Schneider. Từ năm 2021 đến nay, việc tìm kiếm dữ liệu theo danh mục đội công trình, 
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trạm biến áp, tên người dùng, tình trạng upload file sẽ ngay lập tức hiện ra trước mắt 

thay vì mất từ 30 phút đến 2 tiếng so với trước đây. Đồng thời, phần mềm cho phép gửi 

đường dẫn cho phép khách hàng đăng nhập để tải file biên bản số. 

Trong công tác văn thư: Công ty sử dụng chức năng tin nhắn, lưu trữ và thực hiện ký số 

văn bản trên phần mềm Hệ thống văn phòng điện tử e-Office do EVNCPC phát triển 

(hình 2). Số liệu thống kê trong tháng 8/2022, ETC có 375 công văn đến, 608 công văn 

đi, 328 biên bản thử nghiệm tổng hợp. 

2.2. Hiệu quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại ETC 

Hiệu quả trong việc quản lý cơ sở dữ liệu: Hồ sơ công trình được hiển thị, cập nhật 

trong thư mục, phần mềm cài đặt trên máy tính Server, việc tìm kiếm và tra cứu tài liệu 

được thực hiện nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào hồ sơ giấy; 

tránh được nguy cơ bị thất lạc, hoặc chỉnh sửa tài liệu. Do đó, ETC đã tiết kiệm được 02 

phòng làm việc với diện tích không gian lưu giữ khoảng 200m
2
; giảm thiểu tối đa sức 

người, sức của cho việc quản lý nguồn tài nguyên thông tin truyền thống trước đây. 

 

Hình 2. Giấy chứng nhận kiểm định được xuất ra từ phần mềm cơ sở dữ liệu kiểm định,  

quản lý thiết bị đo lường 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 117   

 

Hình 3. Giao diện phần mềm PMIS 

 

Hình 4. Giao diện phần mềm số hóa BBTN Scada  

 

Hình 5. Giao diện phần mềm e-Office 
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Hình 6. Giao diện mềm số hóa dữ liệu thí nghiệm điện 

Hiệu quả trong công tác quản lý điều hành sản xuất: điều hành sản xuất lĩnh vực thí 

nghiệm điện là một công việc phức tạp, đòi hỏi sự quan sát tổng thể, khoa học của 

người quản lý. Việc số hóa thủ tục, nghiệp vụ trong công tác thí nghiệm điện đã mang 

lại nhiều lợi ích như:  

 CBCNV có thể theo dõi quá trình làm việc, chất lượng công việc và tiến độ thực hiện 

dự án của từng hạng mục và tổng thể công trình. Mọi thông tin chi tiết về số lượng nhân 

công, số lượng các phương tiện, chi phí phát sinh,… được cập nhật hàng ngày trên hệ 

thống. Phần mềm còn cho phép đưa ra con số cụ thể về việc quản lý điều động nhân sự, 

phương tiện đội công trình như người làm đội trưởng, thủ quỹ, nhân sự còn lại ở công ty 

chưa đi công tác,.... một cách hữu dụng. Do vậy, người quản lý không cần mất nhiều 

thời gian mà vẫn có thể đảm bảo việc thực hiện công trình dự án hiệu quả.  

Các thành viên đều tham gia tương tác trên phần mềm để tạo ra môi trường số có khả 

năng thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực trên cơ sở dữ liệu chung, được 

thiết kế đơn giản, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và được bảo mật thông qua VPN 

CPC. Các tính năng chuyển đổi số của phần mềm được sử dụng như Nhắc việc nhắn tin 

cho lãnh đạo phòng, phân xưởng, và các thành viên đội công tác với các thông tin ngắn 

gọn, súc tích để nắm bắt được tình hình sản xuất; 

Tủ tài liệu điện tử để lưu trữ hồ sơ công việc cho CBCNV trên môi trường số, Tính 

năng theo dõi luồng văn bản, Tích hợp ký số Token, SIM CA và thực hiện liên thông 

văn bản với hệ thống E-office của EVN và các đơn vị thành viên. Điều đó sẽ hướng đến 

mục tiêu văn phòng không giấy. Từ đó, giảm nhân công văn thư, chi phí văn phòng 

phẩm như in ấn, copy, chuyển phát lên đến trên 20 triệu/tháng. 

Hiệu quả trong việc nâng cao năng suất lao động: Với việc sử dụng nguồn lực tại chỗ 

có đầy đủ kinh nghiệm, nắm rõ các nghiệp vụ trong công tác thí nghiệm điện để làm chủ 
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công nghệ, mã nguồn phần mềm đã đáp ứng được nhu cầu của ETC với giá thành thấp 

hơn so với thuê chuyên gia bên ngoài thực hiện. CBCNV tự tin giải quyết các vấn đề 

phát sinh trong thực tế nhằm tăng độ tin cậy số liệu báo cáo và chủ động trong công 

việc. Song song với đó, CBCNV vận dụng chất xám của mình một cách tối đa tại công 

trường. Không còn bị bó buộc quá khắt khe về thời gian và không gian khi trình ký, báo 

cáo cuối đợt công tác cho lãnh đạo và phòng, phân xưởng liên quan, đây chính là phong 

cách làm việc của thời đại công nghệ 4.0 mà đơn vị hướng đến. 

Hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức của CBCNV: Từ kết quả đạt được 

nêu trên, công tác truyền thông, chuyển đổi nhận thức về số hóa ngày càng nhân rộng, 

đi kèm với các hình thức thi đua khen thưởng cho các nhóm tác giả sáng kiến, NCKH.  

Tuy nhiên, quá trình thực hiện số hóa hồ sơ nghiệp vụ hiện nay vẫn còn một số khó 

khăn, vướng mắc như công tác số hóa hồ sơ còn khá mới mẻ. Mặc dù đa số CBCNV đã 

có sự chuẩn bị, cũng như tìm hiểu và áp dụng các kiến thức về CNTT, tuy nhiên khi 

thực hiện vẫn còn một số trục trặc, lúng túng nhất định trong thao tác. Do đó, ETC phải 

đào tạo con người theo các mức độ khác nhau như đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 

thuật, văn thư lưu trữ. Việc sử dụng phần mềm eOffice mới chỉ dừng ở mức trao đổi 

thông tin khách hàng trong nội bộ CPC nên chỉ đạt được 50%. Còn lại các văn bản gửi 

khách hàng bên ngoài CPC vẫn sử dụng giấy và chuyển phát nhanh bưu kiện. Trong 

tương lai gần, EVN triển khai Digital Office thì chỉ số này sẽ được cải thiện hơn. Bên 

cạnh đó, ETC vẫn còn chưa thực hiện việc xuất biên bản thí nghiệm đối với Phân xưởng 

Hóa dầu, Rơle Tự động. Tính bảo mật của dữ liệu số hóa cũng là vấn đề cần được đặt 

ra. Việc sao chép, chia sẻ dữ liệu cần phải được kiểm soát chặt chẽ.  

3. KẾT LUẬN 

Ứng dụng phần mềm trong công tác chuyển đổi số của ETC đã giúp cho CBCNV chỉ 

cần một cú click chuột có thể truy xuất từ xa 24/7 ở mọi nơi đối với công việc lưu trữ 

thủ tục nghiệp vụ, xử lý hồ sơ, tài liệu trở nên đơn giản, khoa học, và dễ dàng tìm kiếm. 

CBCNV tham gia môi trường số, cải thiện dần phong cách làm việc, từ đó làm tăng tính 

minh bạch, đảm bảo chất lượng nhất quán, và gia tăng sự linh hoạt trong hoạt động. 

Ngoài ra, các phần mềm còn trợ giúp việc chỉ đạo, tham mưu, làm các báo cáo về các 

vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh; Xây dựng một quy trình quản lý đội công trình 

một cách thống nhất, làm việc khoa học, có đầy đủ thông tin tin cậy và kịp thời.  

Chiến lược chuyển đổi số là công việc cần có tầm nhìn dài lâu. Do đó, để nâng cao hiệu 

quả công tác số hóa thủ tục, nghiệp vụ thí nghiệm điện, chúng tôi xin đưa ra một số đề 

xuất như sau: Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định thực hiện 
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một số thủ tục thí nghiệm thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, để các P/PX áp 

dụng một cách đồng bộ và thống nhất; Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, CBCNV về ý 

nghĩa, vai trò, các ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong công tác số hóa thủ tục, 

nghiệp vụ thí nghiệm điện; Cải thiện cơ sở hạ tầng CNTT, máy chủ, nâng cấp đường 

truyền kết nối, lưu trữ, thiết bị an ninh, và bảo mật; Bảo đảm đào tạo nhân lực kế thừa 

phù hợp về số lượng, và đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho chiến lược chuyển đổi số. 
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TRONG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG VẬN HÀNH  

HỆ THỐNG ĐIỆN THEO THỜI GIAN THỰC 

A STUDY OF RTDS SIMULATOR FOR ANALYZING  

POWER SYSTEM OPERATION FUNCTIONS IN REAL-TIME 

Phan Quang Nhật
1
, Hoàng Ngọc Hoài Quang

2
, PGS.TS Lê Tiến Dũng

3
  

1Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, 0909914186, nhatpq@cpc.vn  
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3Khoa Điện – Đại học Bách Khoa – Đại học Đà nẵng, 0912483535, ltdung@dut.udn.vn 

Tóm tắt: Mô phỏng từ lâu đã được công nhận là một bước quan trọng và cần thiết 

trong việc phát triển, thiết kế và thử nghiệm các hệ thống công nghệ. Đối với hệ thống 

điện, do tính chất phức tạp của các đối tượng tham gia hệ thống và yêu cầu vận hành 

theo thời gian thực nên các công cụ mô phỏng vận hành hệ thống điện theo thời gian 

thực còn tương đối hạn chế. Cùng với sự phát triển của các thuật toán mô phỏng và 

công nghệ xử lý tín hiệu số, công nghệ mô phỏng lặp theo phần cứng (Hardware-In-

the-Loop - HIL) cho phép đánh giá, phân tích hiệu quả hệ thống điện theo thời gian 

thực. Trong đó, bộ mô phỏng số Real-time Digital Simulator (RTDS) được sử dụng để 

thiết kế và cho phép chạy mô phỏng của một hệ thống điện theo thời gian thực.  

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu về phương pháp mô phỏng HIL, ứng 

dụng bộ mô phỏng số RTDS và tiến hành mô phỏng theo thời gian thực một phân 

vùng lưới điện trung thế với đầy đủ chức năng bảo vệ điều khiển. Dựa trên lưới điện 

mô phỏng, nhóm tác giả tiến hành đánh giá các thông số vận hành của lưới điện ở 

các chế độ kết lưới khác nhau, giả lập các tình huống bất thường trên lưới để kiểm tra 

hệ thống relay bảo vệ và kiểm thử khả năng đáp ứng của hệ thống DAS.  

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cung cấp điện cho một hệ thống điện 

ngày càng phức tạp, việc ứng dụng giải pháp HIL và bộ mô phỏng số RTDS là giải 

pháp mới và cần thiết để phân tích đánh giá các chức năng vận hành hệ thống điện 

theo thời gian thực. 

Từ khoá: mô phỏng thời gian thực; bộ mô phỏng số thời gian thực (RTDS); mô 

phỏng phần-cứng-trong-vòng-lặp (HIL); mô phỏng hệ thống điện; Opal-RT 

Abstract: Simulation has long been recognized as an important and necessary step in 

the development, design and testing of technology systems. For a power system, due 

to the complex nature of the components and the real-time operation requirements, 

the real-time power system simulation tools are relatively limited. Along with the 

development of simulation algorithms and digital signal processing technology, 

Hardware-In-the-Loop (HIL) simulation allows to evaluate and analyze the efficiency of 

the power system in real-time. In this approach, a Real-time Digital Simulator (RTDS) 

is used to design and run the power system simulation in real-time.  

In this paper, the authors research on the HIL simulation, apply the RTDS digital 
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simulator, and conduct a real-time simulation of a distribution grid that has full control 

and protection functions. Based on the simulated grid, the authors evaluated the 

operating parameters of the grid in various grid topologies, emulated abnormal 

situations on the grid to test the protection relay system and test the responsiveness 

of the DAS system.  

To improve the quality of power supply of an increasingly complex power system, the 

application of the HIL solution and RTDS digital simulator is considered a new and 

necessary solution to analyze power system operating functions in real time. 

Keyword: real-time simulator; Real-Time Digital Simulator (RTDS); Hardware-In-the-

Loop (HIL) simulation; power system simulation; Opal-RT 

KÝ HIỆU 

 Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa  

 I A Cường độ dòng điện 

 P kW Công suất tác dụng 

 Q kVAr Công suất phản kháng 

 U V Hiệu điện thế 

CHỮ VIẾT TẮT 

 DAS Distribution Automation System 

 FLISR Fault Location, Isolation and Service Restoration 

 GUI Graphical User Interface 

 HIL Hardware-in-The-Loop  

 RCP Rapid Control Prototyping  

 RTDS Real-time Digital Simulator 

 SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 

 SIL Software-In-the-Loop 
 

1. GIỚI THIỆU 

Mô phỏng, tương tự hoặc kỹ thuật số, từ lâu đã được công nhận là một bước quan trọng 

và cần thiết trong việc phát triển, thiết kế và thử nghiệm các hệ thống điện. Những tiến 

bộ gần đây của phần cứng máy tính và kỹ thuật mô hình hóa các thành phần hệ thống 

điện đã thúc đẩy đáng kể việc nghiên cứu ứng dụng mô phỏng kỹ thuật số cho các hệ 

thống điện phức tạp. Mô phỏng một hệ thống điện theo thời gian thực có thể đạt được 

trong thời gian ngắn bằng cách sử dụng các máy tính trạm với tốc độ xử lý cao. Tuy 

nhiên, khi quy mô của các hệ thống cần mô phỏng ngày càng lớn và phức tạp, số lượng 

và tốc độ xử lý của CPU càng phải tăng cao.  
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Một phương pháp mô phỏng kỹ thuật số để mô phỏng một hệ thống điện theo thời gian 

thực là phương pháp mô phỏng Hardware-In-the-Loop (HIL), trong đó bộ mô phỏng số 

Real-time Digital Simulator (RTDS) được sử dụng để thiết kế và chạy mô phỏng theo 

thời gian thực.  

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả nghiên cứu về phương pháp mô phỏng HIL, ứng 

dụng bộ mô phỏng số RTDS để mô phỏng một vùng lưới điện phân phối theo thời gian 

thực. Từ đó tiến hành thử nghiệm trên lưới điện được mô phỏng để phân tích các chức 

năng vận hành hệ thống điện theo thời gian thực khi kiểm tra hệ thống relay bảo vệ 

cũng như kiểm thử khả năng đáp ứng của hệ thống DAS. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Các phương pháp mô phỏng thời gian thực 

Trong mô phỏng theo thời gian thực, có 03 phương pháp mô phỏng điển hình là phương 

pháp mô phỏng Rapid Control Prototyping (RCP), Software-in-The-Loop (SIL) và 

Hardware-in the-Loop (HIL). Các phương pháp này khác nhau ở đối tượng sẽ được mô 

phỏng và mối quan hệ giữa hệ thống điều khiển và quá trình điều khiển (là các thiết bị 

đơn lẻ hoặc là một hệ thống), sao cho vẫn đảm bảo được yêu cầu khi có bất kỳ thay đổi 

nào thì hệ thống điều khiển cần phải đáp ứng nhanh và tác động một cách chính xác đối 

với sự thay đổi đó. 

 

Hình 1. Các phương pháp mô phỏng thời gian thực 

Trong RCP, bằng cách sử dụng bộ mô phỏng thời gian thực, hệ thống điều khiển được 

mô phỏng và kết nối đến quá trình điều khiển là các thiết bị hoặc hệ thống thực. RCP có 

ưu điểm là cho phép xây dựng hệ thống điều khiển nhanh hơn, linh hoạt hơn và dễ sửa 

lỗi hơn. 

Với SIL, cả thiết bị điều khiển và quá trình điều khiển được mô phỏng trên cùng một bộ 

mô phỏng. Do cùng một bộ mô phỏng, một mô phỏng SIL có thể thực thi nhanh hơn 
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hoặc chậm hơn thời gian thực mà không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của kết quả. 

Một phương pháp khác là HIL, trong đó quá trình điều khiển sẽ được mô hình hóa thành 

thiết bị hoặc hệ thống mô phỏng trên bộ mô phỏng và được kết nối đến hệ thống điều 

khiển thực. Sử dụng quá trình điều khiển mô phỏng thường ít chi phí và có độ ổn định 

cao hơn, do vậy HIL có thể xem là một phương pháp phù hợp để kiểm tra chức năng 

của hệ thống điều khiển trong điều kiện vận hành theo thời gian thực. 

2.2. Mô phỏng Hardware-In-The-Loop (HIL) 

Mô phỏng HIL được đặc trưng bởi hoạt động của thành phần thực kết nối với các thành 

phần mô phỏng theo thời gian thực. Phần cứng và phần mềm của hệ thống điều khiển là 

hệ thống thực. Quá trình điều khiển, bao gồm các cơ cấu chấp hành, các quá trình vật lý 

và các cảm biến, có thể được mô phỏng toàn bộ hoặc một phần. Thông thường, các cơ 

cấu chấp hành là thực, quá trình và các cảm biến sẽ được mô phỏng.  

Mô phỏng HIL được thực hiện trong vòng lặp khép kín, trong đó hệ thống điều khiển 

thực được thử nghiệm sẽ nhận tín hiệu đáp ứng từ mô phỏng, và cung cấp trở lại mô 

phỏng. Để thuận lợi trong việc thay đổi hay thiết kế lại một số chức năng của phần cứng 

hay phần mềm điều khiển, một phần của chức năng điều khiển cũng có thể được mô 

phỏng. 

Để phát triển mô phỏng HIL, cần phải có phần cứng có các chức năng đầu vào, đầu ra 

vật lý phù hợp và phần mềm để tạo ra mô hình mô phỏng thời gian thực. Quy trình xử 

lý cơ bản trong phần mềm HIL được mô tả như hình 2. 

 

Hình 2. Một quy trình xử lý cơ bản của phần mềm HIL 
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Ưu điểm của mô phỏng HIL nói chung là cho phép thiết kế và kiểm tra phần cứng và 

phần mềm của hệ thống điều khiển ở các điều kiện môi trường khắc nghiệt (nhiệt độ 

cao/thấp, rung động và chấn động cơ học,..) và không cần vận hành một quá trình điều 

khiển thực. Do đó, mô phỏng HIL thường được ứng dụng trong việc đánh giá hiệu suất 

của một số thiết bị phức tạp trong ngành hàng không vũ trụ, chế tạo ô-tô, thiết kế rô-bốt 

cũng như thử nghiệm đánh giá hiệu quả trong các hệ thống sản xuất có quy mô lớn. 

Trong lĩnh vực điện, mô phỏng HIL được ứng dụng trong nghiên cứu và phát triển hệ 

thống bảo vệ relay, các quá trình quá độ điện cơ đối với các thiết bị điện tử công suất, 

phát triển và thử nghiệm các nguồn năng lượng tái tạo,... 

2.3. Bộ mô phỏng số thời gian thực – Real Time Digital Simulator (RTDS) 

Bộ RTDS là công cụ hữu hiệu cho phép mô phỏng hoạt động của một hệ thống công 

nghệ theo thời gian thực trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phương pháp mô phỏng 

HIL, bộ RTDS được sử dụng để mô phỏng quá trình điều khiển và cho phép kết nối đến 

một hệ thống điều khiển thực. 

Bộ RTDS là sự kết hợp của phần cứng và phần mềm máy tính chuyên dụng để cho phép 

chạy mô phỏng quá trình quá độ hệ thống điện theo thời gian thực. Phần cứng RTDS 

được thiết kế để dễ dàng ghép nối các thiết bị ngoại vi, hỗ trợ giao thức truyền thông 

như Modbus, IEC 61870-5-104, IEC 61850,... và cho phép lắp đặt theo nhiều ngăn riêng 

biệt trong cùng một tủ thiết bị hoặc nhiều tủ thiết bị tuỳ vào độ lớn và mức độ chi tiết 

mô phỏng, mỗi ngăn là một thiết bị mô phỏng số. Về phần mềm của RTDS, được tổ 

chức thành 03 khối thành phần: giao diện đồ hoạ người dùng (GUI), trình biên dịch và 

các thành phần hệ thống điện.  

Trong lĩnh vực điện, bộ RTDS cung cấp khả năng linh hoạt trong mô phỏng hệ thống 

điện, cho phép phân tích đánh giá được các tình trạng lỗi hoặc không mong đợi của cơ 

cấu chấp hành và cảm biến trên toàn bộ hệ thống, giả lập được hầu hết các thiết bị điện 

và hệ thống điện và cung cấp khả năng kết nối các hệ thống phức tạp với nhau. Chính vì 

vậy, giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống 

được thử nghiệm. 

2.4. Thử nghiệm mô phỏng một hệ thống điện thời gian thực với bộ RTDS 

Trong nghiên cứu này, một phân vùng lưới điện phân phối tại huyện Phong Điền tỉnh 

Thừa Thiên Huế, với 02 nguồn cấp, 03 xuất tuyến và 14 thiết bị đóng cắt (Recoloser, 

LBS,…) cùng với các rơle bảo vệ, được lựa chọn để thực hiện mô phỏng với bộ RTDS.  
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Hình 3. Phân vùng lưới điện được mô phỏng và kết nối với hệ thống SCADA/DAS 

Áp dụng phương pháp mô phỏng HIL, lưới điện mô phỏng đóng vai trò là quá trình điều 

khiển và được thiết lập kết nối đến một hệ thống điều khiển thực là hệ thống SCADA 

hiện hữu và hệ thống DAS cần thử nghiệm (hệ thống SCADA/DAS). Mô hình thiết lập 

được biểu diễn tại Hình 4. Thông qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-104, hệ 

thống SCADA/DAS có thể theo dõi, giám sát các tín hiệu trạng thái, đo lường và cảnh 

báo trên lưới điện mô phỏng theo thời gian thực, đồng thời có thể gửi lệnh điều khiển để 

thay đổi trạng thái các thiết bị điều khiển được mô phỏng trên lưới điện mô phỏng. 

 

Hình 4. Mô hình thiết lập thử nghiệm mô phỏng hệ thống điện 
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Bằng việc sử dụng các chức năng chuyên dụng trên phần mềm RTDS, toàn bộ các thành 

phần của lưới điện được mô phỏng với đầy đủ thông số hệ thống, đồng thời các thông 

số vận hành như dòng điện nhánh, điện áp tại nút, quá trình trào lưu công suất,… được 

giám sát trong suốt quá trình mô phỏng và là cơ sở để phân tích và đánh giá hệ thống 

lưới điện theo thời gian thực ở các chế độ kết lưới khác nhau. Trong quá trình thử 

nghiệm, các tình huống sự cố hoặc bất thường trên lưới mô phỏng sẽ được giả lập để 

kiểm tra hệ thống rơle bảo vệ và kiểm thử khả năng đáp ứng của hệ thống DAS. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG 

Ở chế độ vận hành theo kết lưới cơ bản và ở các kết lưới khác, các thông số vận hành 

của lưới điện mô phỏng (U, I, P, Q,…) được đánh giá là đúng với thực tế. 

 

Hình 5. Các thông số vận hành của lưới điện mô phỏng ở trạng thái kết lưới cơ bản 

Tại thí nghiệm giả lập sự cố 03 pha chạm đất thoáng qua tại vị trí phân đoạn giữa LBS 

471/333 Hải Dương và Recloser 471/191 Quảng Ngạn, rơle MC 482 được mô phỏng và 

được cài đặt đầy đủ các cấp bảo vệ với đầy đủ thông số như cài đặt một rơle thực tế. Khi 

chạy mô phỏng theo thời gian thực, ngay khi xuất hiện dòng sự cố, hệ thống rơle bảo vệ 

của lưới điện mô phỏng đã lập tức tác động cắt MC 482 một cách chính xác và cô lập 

được sự cố. 
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  Hình 6. Giá trị dòng 3-pha và trạng thái của MC 482 khi giả lập sự cố 

Để phân tích hoạt động của hệ thống DAS, một thí nghiệm giả lập sự cố 03 pha chạm 

đất thoáng qua tại phân đoạn giữa Recloser 471 LBS 471/56 Điền Hải được tiến hành 

trong trường hợp việc tính toán phối hợp bảo vệ rơle chưa đảm bảo tính chọn lọc. Với 

sự cố nhảy vượt cấp này, hệ thống rơle bảo vệ trên lưới điện mô phỏng vẫn tác động 

thành công để cô lập vùng sự cố, đồng thời gửi các tín hiệu cảnh báo trip đến hệ thống 

SCADA/DAS (Hình 7).  

 

Hình 7. Hệ thống SCADA ghi nhận sự cố nhảy vượt cấp 
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Thực hiện chức năng FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration) ở chế 

độ tự động, DAS đã định vị chính xác phân đoạn sự cố, phân tích tính toán mạng lưới, 

đưa ra phương án tối ưu để khôi phục các phụ tải ngoài phạm vi sự cố (Hình 8) và tự 

động gửi lệnh điều khiển thay đổi trạng thái đến các thiết bị đóng cắt trên lưới điện mô 

phỏng.  

 

Hình 8. Hệ thống DAS đề xuất kịch bản khôi phục phụ tải 

Các kết quả thí nghiệm trên đã thể hiện được các ưu điểm của giải pháp mô phỏng hệ 

thống điện bằng bộ RTDS dựa trên phương pháp HIL. Hệ thống điện mô phỏng theo 

thời gian thực đã đảm bảo đầy đủ các yêu cầu để thay thế cho một hệ thống điện thực 

trong việc kiểm tra và thử nghiệm các thiết bị vật lý hoặc hệ thống điều khiển thực. Việc 

có thể giả lập linh hoạt các tình huống sự cố trên hệ thống điện mô phỏng cung cấp khả 

năng phân tích đánh giá một cách toàn diện các chức năng vận hành của hệ thống, đây 

là việc sẽ rất phức tạp khi thực hiện đối với hệ thống điện trong thực tế. 

So với các giải pháp truyền thống, giải pháp mô phỏng hệ thống điện bằng bộ RTDS 

dựa trên phương pháp HIL có thể xem là một giải pháp mới và hiệu quả nhằm giảm thời 

gian, chi phí thử nghiệm đồng thời giảm thiểu tối đa việc hư hỏng thiết bị cũng như hạn 

chế việc tạm ngừng cung cấp điện khi phải tiến hành các thử nghiệm trên hệ thống thực.  

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã giới thiệu một cách tổng quát phương pháp mô 

phỏng Hardware-In-The-Loop và bộ mô phỏng số RTDS, để xây dựng và phân tích 

đánh giá các chức năng vận hành một hệ thống điện mô phỏng thời gian thực. Trên cơ 
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sở kết quả thực nghiệm mô phỏng đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống DAS trên 

lưới điện mô phỏng kết hợp với hệ thống SCADA hiện hữu cho thấy giải pháp mô 

phỏng HIL kết hợp với bộ mô phỏng số RTDS cho kết quả tin cậy, đây là cơ sở để đánh 

giá khả năng đáp ứng của hệ thống DAS trước khi đưa vào áp dụng vận hành trên lưới 

điện thực. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nâng cao chất lượng cung cấp điện cho hệ 

thống điện ngày càng phức tạp, việc ứng dụng giải pháp HIL và bộ mô phỏng số RTDS 

trong mô phỏng hệ thống điện theo thời gian thực là giải pháp mới với nhiều ưu điểm và 

cần thiết để phân tích đánh giá các chức năng vận hành hệ thống điện theo thời gian 

thực. Đây là một giải pháp cần được EVN và các đơn vị thành viên xem xét đầu tư để 

đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vận hành hệ thống điện hiện nay. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] R. Isermann, J. Schaffnit, S. Sinsel, 1999. Hardware-in-the-loop simulation for the design and 

testing of engine-control systems. Control Engineering Practice 7, page 643-653. 

[2] R. Kuffel, J. Giesbrecht, T. Maguire, R.P. Wierckx, P. McLaren, 1995. RTDS - A fully digital 

power system simulator operating in real time. IEEE Catalogue No. 95TH8130, page 498-503. 

[3] Jim A. Ledin, 1999. Hardware-in-the-Loop Simulation. Embedded Systems Programming 

February 1999, page 42-60. 

[4] P. Venne, X. Guillaud, F. Sirois, 2007. Testing power system controllers by real-time 

simulation. IEEE Catalogue, page 13-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 131   
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Tóm tắt: Để thực hiện các mục tiêu của chuyển đổi số ngành điện, các hệ thống 

thông tin phục vụ các lĩnh vực hoạt động của EVN đang ngày càng phát triển mạnh, 

quản lý hệ thống thông tin ngày càng lớn. Tuy nhiên các hệ thống thông tin vẫn đang 

vận hành theo từng mô hình riêng biệt để phục vụ cho từng nghiệp vụ khác nhau, dẫn 

đến việc quản lý nguồn thông tin chưa tối ưu và giảm hiệu quả của công tác phân 

tích, tổng hợp phục vụ điều hành hoạt động của ngành điện. Các Công ty Điện lực đã 

triển khai áp dụng rất nhiều giải pháp từ quản trị (ERP), đầu tư lưới điện (ĐTXD, 

SCL), quản lý kỹ thuật – quản lý vận hành (PMIS, OMS, DMS) cho đến kinh doanh 

(CMIS), mặc dù những giải pháp này đang vận hành riêng nhưng tất cả đều có liên 

quan đến các thành phần trên lưới điện. 

Phần mềm ERP đã cung cấp giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp trên quan điểm 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, trong 

đó quản lý tốt tài sản là một chức năng của ERP. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là 

một giải pháp công nghệ cho phép làm việc với thông tin trên nền địa lý và hỗ trợ đưa 

ra các quyết định thông minh, GIS là giải pháp rất hiệu quả trong quản lý lưới điện. 

Mặc dù ERP và GIS đều có nhiều phát triển mạnh nhưng hiện tại vẫn chưa có sự tích 

hợp trực tiếp giữa 2 hệ thống này trong ngành điện do sự phức tạp liên quan đến việc 

xử lý thông tin cho từng hệ thống. 

Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu các nội dung có liên 

quan đến lưới điện để thực hiện thử nghiệm tích hợp giữa hệ thống ERP và GIS đang 

vận hành để có thể nâng cao khả năng khai thác, ứng dụng giữa 2 hệ thống này và 

xây dựng chương trình quản lý dữ liệu TSCĐ trên GIS để theo dõi, cập nhật kịp thời 

các thông tin thay đổi trong quá trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ sát với thực 

tế. Việc áp dụng hệ thống tích hợp ERP và GIS có thể giúp nâng cao hiệu quả quy 

trình làm việc giữa các bộ phận quản lý tài chính, kế hoạch, đầu tư và kỹ thuật tại các 

Công ty Điện lực trong quản lý TSCĐ trên lưới điện, đồng thời hướng đến xây dựng 

mô hình quản lý tài sản lưới điện thông minh theo định hướng CĐS EVN. 

Từ khoá: GIS, ERP, Quản lý tài sản cố định. 

Abtract: In order to realize the goals of the digital transformation, the information 

systems of EVN are growing strongly, and getting bigger and bigger. However, 
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information systems are still operating according to separate architects to serve each 

different business; as a result, the management of information resources is not optimal 

and reduces the efficiency of analysis and synthesis in serving the operation of the 

electricity industry. Power companies have applied many solutions from management 

(ERP), investment power grid (IMIS, SCL), technical management - operation 

management (PMIS, OMS, DMS) to business (CMIS). Although these solutions are 

operating separately, they are all related to the components on the grid. 

ERP software has provided an overall business management solution from the 

viewpoint of effective use of resources to improve the efficiency of business 

management, in which good asset management is a function of ERP. Geographic 

information system (GIS) is a technology solution that allows working with 

geographical information and supporting smart decision making. GIS is a very 

effective solution in grid management. Although ERP and GIS both have strong 

developments, there is currently no direct integration between these two systems in 

the power industry due to the complexity related to information processing for each 

system. 

In this article, the research team has studied the contents related to the power grid to 

perform an integration test between the ERP and the GIS systems in order to improve 

the ability to exploit and apply the power grid between these two systems, and 

develop a program to manage fixed asset data on GIS to monitor and promptly update 

information about changes in the process of repairing, renovating and upgrading fixed 

assets close to reality. The application of an integrated ERP and GIS system can help 

improve the efficiency of working procedures among financial, planning, investment 

and engineering departments at Power companies in managing fixed assets on the 

grid. At the same time, this application is also aimed to build a smart grid asset 

management model in the direction of EVN customers. 

Keywords: GIS, ERP, Fixed asset management. 

CHỮ VIẾT TẮT 

 CSDL Cơ sở dữ liệu 

 GIS Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) 

 ERP Enterprise Resource Planning (Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh 

nghiệp) 

 TSCĐ Tài sản cố định 

 ĐTXD Đầu tư xây dựng 

 SCL Sửa chữa lớn 

 SCTX Sửa chữa thường xuyên 

 CBM Condition Based Maintenance (phương pháp bảo trì theo điều kiện) 

 CĐS Chuyển đổi số 
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1. GIỚI THIỆU 

Quản lý tài sản hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng và thách thức đối với các doanh 

nghiệp trong tình hình hiện nay. Tài sản "sống" và biểu diễn vị trí trong không gian là 

xu hướng quản lý cho tài sản hiện nay, đặc biệt là tài sản cho các hệ thống hạ tầng đô 

thị, công trình ngầm, hệ thống mạng lưới truyền tải và phân phối điện... GIS cho phép 

chúng ta hình dung vị trí của một tài sản, hiểu mối quan hệ của nó với các tài sản hoặc 

tính năng khác, diễn giải và đặt câu hỏi về một tính năng và các kết nối của nó, và phân 

tích hoặc giải thích và xu hướng sử dụng của tài sản. 

GIS đã rất hữu ích trong quản lý hệ thống năng lượng điện. Vấn đề lập kế hoạch trong 

hệ thống phân phối có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các phương pháp mới và 

các kỹ thuật cụ thể như GIS, nhưng yêu cầu cần thiết của thông tin cập nhật chính xác 

của các tài sản mạng lưới. GIS giúp tiện ích khám phá những điều mới về đầu tư và rủi 

ro, cho phép đánh giá đồng thời yếu tố kỹ thuật, tài chính và môi trường. GIS đã được 

chứng minh là một hệ thống hoàn toàn khả thi để kết nối thông tin cơ sở dữ liệu như 

thanh toán, tài khoản vật liệu, phân tích phân phối và báo cáo mất điện trong tiện ích 

điện. GIS hiện đang đang được sử dụng rộng rãi để lập bản đồ và mô hình hóa các hệ 

thống mạng lưới điện tiện ích. Với trợ giúp phần mềm GIS trong hệ thống có thể được 

cập nhật thông tin tài sản biến động trong thời gian ngắn hơn và chính xác hơn theo 

định kỳ. Một loạt các giải pháp bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị kinh doanh trong lĩnh vực 

phân phối điện đã được cung cấp bởi GIS. GIS được xây dựng từ một nền tảng lập bản 

đồ và do đó tạo ra một giao diện trực quan cho dữ liệu. Ngoài các truy vấn cơ sở dữ liệu 

thông thường, thông tin có thể được kiểm tra thông qua nhiều thuộc tính không gian như 

khoảng cách, khoảng cách và độ cao. GIS cũng giúp định tuyến mạng lưới điện, xác 

định đường dẫn tối ưu: có khoảng cách ngắn nhất, nhanh nhất và chi phí tối thiểu. Các 

ứng dụng của GIS đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống điện hiện đại lập kế 

hoạch, phân tích và kiểm soát. Các công ty quản lý năng lượng trên thế giới đang cải 

thiện trực quan hóa hệ thống điện bằng cách liên kết dữ liệu không gian với truyền tải 

và các tài sản khác của mạng lưới điện. 

Đối với Tổng Công ty Điện lực miền Trung nói chung và Công ty Điện lực Thừa Thiên 

Huế nói riêng, công tác quản lý TSCĐ của phòng Tài chính – Kế toán sử dụng phân hệ 

quản lý tài sản cố định (FA – Fixed Assets) của hệ thống ERP, qua phân hệ này người 

quản lý sẽ biết được thông tin: nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại, thời gian sử dụng 

và thời gian sử dụng còn lại của tài sản,… Phòng Kỹ thuật quản lý TSCĐ trên hệ thống 

GIS để biết các thông số kỹ thuật, vị trí địa lý của TSCĐ trên bản đồ lưới điện. Tuy 

nhiên, đối với phòng Kế hoạch – Vật tư cần có thông tin tài chính của TSCĐ, vị trí triển 

khai TSCĐ của các dự án trên lưới điện, và chi tiết đến các cấu kiện chính bên trong 

mỗi TSCĐ để phân bổ nguồn vốn tiết kiệm và hiệu quả khi lập kế hoạch vốn ĐTXD, 

SCL… Đối với Ban Lãnh đạo Công ty cần có công cụ hỗ trợ để theo dõi nhanh chóng, 
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đầy đủ thông tin của tất cả TSCĐ đang quản lý trên mạng lưới. 

Trong công tác quản lý TSCĐ, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nhận thấy có những 

hạn chế như sau: 

 Hiện nay, dữ liệu phục vụ công tác quản lý TSCĐ lưới điện chủ yếu dựa vào 

hai nguồn là dữ liệu từ sổ sách kế toán (ERP) và dữ liệu thực tế hiện trường 

(GIS). Khi TSCĐ vừa hình thành đưa vào sử dụng, những thông tin của TSCĐ 

như tên gọi và số lượng trên hai chương trình là trùng khớp với nhau. Trải qua 

quá trình quản lý vận hành, thông tin về tên gọi và số lượng của một số TSCĐ 

lưới điện trên thực tế có những thay đổi và biến động, nhưng trong sổ sách kế 

toán không thể theo dõi cập nhật kịp thời. Dẫn đến công tác kiểm kê TSCĐ 

lưới điện gặp nhiều khó khăn. 

 Hệ thống ERP theo dõi thông tin tài chính của TSCĐ trong khi chương trình 

GIS theo dõi thông tin về thông số kỹ thuật và vị trí địa lý của toàn bộ hệ thống 

lưới điện và chi tiết đến từng cấu kiện chính của mỗi TSCĐ. Muốn tra cứu 

thông tin đầy đủ của một TSCĐ đòi hỏi phải sử dụng kết hợp từ hai nguồn dữ 

liệu này. 

 Hệ thống ERP chỉ theo dõi các thông tin liên quan đến công tác sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp TSCĐ lưới điện theo công trình, chưa có chức năng theo dõi đến 

từng Mã TSCĐ. Muốn tra cứu thông tin lịch sử sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một 

Mã TSCĐ nào thì phải dựa vào các hồ sơ gốc của các công trình có chứa Mã 

TSCĐ đó. 

Do đó, việc kết nối dữ liệu từ phân hệ quản lý TSCĐ của hệ thống ERP với cơ sở dữ 

liệu GIS mạng lưới điện, và xây dựng chương trình quản lý dữ liệu TSCĐ để theo dõi, 

cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi trong quá trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 

TSCĐ sát với thực tế là yêu cầu thiết thực hiện nay. Đồng thời kết quả nghiên cứu sẽ 

phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả trong công tác điều hành, sản xuất của 

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, cũng như xu hướng tất yếu để hướng đến quản lý tài 

sản lưới điện thông minh theo định hướng của EVN. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện nghiên cứu việc kết nối thông tin giữa ERP và GIS nhóm nghiên cứu đã 

thực hiện nghiên cứu những thông tin liên qua đến quản lý tài sản cố định lưới điện trên 

các hệ thống: 

 Nghiên cứu thông tin quản lý tài sản cố định trên phần mềm ERP. 
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 Nghiên cứu thông tin quản lý tài sản cố định trên các phân hệ QLKT. 

 Nghiên cứu công nghệ GIS trong quản lý dữ liệu lưới điện. 

 Nghiên cứu mối liên quan giữa các chương trình trong quản lý tài sản cố định 

trên lưới. 

 

Hình 1. Nghiên cứu mối liên quan về quản lý thông tin TSCĐ trên các hệ thống 

2.2. Mô hình nghiên cứu, mô hình thí nghiệm 

 Nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu quản lý thí điểm mô hình quản lý tổng 

thể lưới điện thuộc quản lý tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế từ lưới điện 

110kV đến lưới điện trung thế và hạ thế. 

 Thực hiện thí điểm kết nối thông tin quản lý TSCĐ từ phân hệ quản lý TSCĐ 

ERP sang CSDL GIS. 

 

Hình 2. Sơ đồ GIS đường dây và TBA 110kV nghiên cứu 
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Hình 3. Sơ đồ lưới điện trung thế và hạ thế nghiên cứu 

2.3. Dự kiến kết quả đạt được 

 Xây dựng được mô hình kết nối thông tin TSCĐ giữa chương trình ERP và 

GIS trong quản lý tài sản cố định trên lưới điện. 

 Mở rộng kết nối từ thông tin quản lý TSCĐ các chương trình quản lý ĐTXD, 

SCL đến hệ thống đang nghiên cứu. 

 Theo dõi được lịch sử sử dụng TSCĐ trên lưới (ĐTXD, SCL, điều chuyển, 

thay thế thiết bị, giá trị tài chính). 

 Chương trình phần mềm quản lý, khai thác thông tin TSCĐ trên nền GIS phục 

vụ ứng dụng tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

Quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã bước đầu xây dựng được mô hình kết nối và tích 

hợp được thông tin giữa chương trình ERP và GIS trong quản lý tài sản cố định trên 

lưới, đã ứng dụng mô hình vào xây dựng chương trình quản lý tại Công ty. 

3.1. Thiết kế mô hình CSDL GIS phục vụ quản lý thông tin TSCĐ lưới điện: 

Dựa trên các nội dung quản lý lưới điện của chương trình QLKT PMIS, nhóm tác giả đã 

thực hiện xây dựng mô hình CSDL GIS dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu địa lý 

(Geodatabase) và nền tảng công nghệ của hãng ESRI - Hoa Kỳ. Đây là mô hình cơ sở 

dữ liệu địa lý đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới, cho phép quản lý khối lượng dữ 

liệu lớn, nhiều người dùng. Mô hình cơ sở dữ liệu này cho phép quản trị trên nhiều phần 

mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến khác nhau như: Oracle, Microsoft SQL Server, 

MySQL, DB2, PostgreSQL… 

CSDL GIS được xây dựng hỗ trợ quản lý đầy đủ thông tin về đường dây, cột điện, thiết 

bị từ lưới điện 100kV đến lưới trung thế và hạ thế. Bên cạnh đó, để phục vụ quản lý các 
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thông tin TSCĐ, các đối tượng GIS được nghiên cứu đánh mã tài sản theo thông tin 

quản lý trên chương trình ERP. 

 

Hình 4. Mô hình CSDL GIS xây dựng 

3.2. Phương pháp chuyển đổi, tích hợp thông tin từ ERP và các chương trình có liên 

quan sang GIS: 

Hiện nay tại các Công ty Điện lực chưa thể thực hiện trao đổi, kết nối thông tin trực tiếp 

từ các hệ thống khác đến chương trình ERP, do vậy giải pháp nghiên cứu tập trung vào 

kết nối thông tin từ các bảng đã được kết xuất ra từ các chương trình ERP, quản lý 

ĐTXD, SCL và đồng bộ vào CSDL GIS. Việc kết xuất và kết nối sẽ được thực hiện 

theo định kỳ, trong quá trình đồng bộ ngoài việc cập nhật bảng số liệu mới nhất, chương 

trình sẽ tự động đối chiếu thông tin giữa các lần đồng bộ để phân tích và quản lý dữ liệu 

biến động. 

 Kết nạp, chuyển dữ liệu TSCĐ từ chương trình ERP và chương trình SCL sang 

CSDL GIS của hệ thống: Định kỳ, các biểu mẫu được trích xuất từ chương 

trình ERP và chương trình SCL dưới dạng file excel. Sau đó được kết nạp vào 

chương trình GIS QLTS một cách nhanh chóng để tập hợp nguồn dữ liệu về sự 

hình thành, sự biến động và thay đổi thông tin của TSCĐ theo thời gian. 

 Kết nạp dữ liệu về lịch sử hình thành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ lưới 

điện: 

TSCĐ lưới điện từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, trải qua quá trình vận hành theo 

thời gian thì hầu hết đều có sự thay đổi về thông tin quản lý. Sự thay đổi này xuất phát 
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từ công tác ĐTXD (xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp), SCL và SCTX. Do đó, việc thu 

thập đầy đủ dữ liệu về công tác đầu tư, sửa chữa TSCĐ từ chương trình ERP của EVN 

và chương trình SCL của EVNCPC giúp tận dụng tối đa nguồn dữ liệu hiện có trong 

lĩnh vực tài chính để làm cơ sở để đối chiếu với dữ liệu thực tế hiện trường. 

 

Hình 5. Minh họa xây dựng dữ liệu về lịch sử hình thành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ 

lưới điện trên hệ thống GIS QLTS 

Các biểu mẫu được trích xuất từ chương trình ERP và chương trình SCL gồm có: 

Biểu FA_008-Bảng chi tiết nguyên giá và hao mòn TSCĐ. 

Biểu FA_010- Bảng chi tiết nguyên giá và hao mòn theo lũy kế của TSCĐ. 

Biểu AR_045- Sổ chi tiết đối tượng theo tài khoản nội bộ. 

Biểu INV_027a-Bảng thống kê chi tiết vật tư cho công trình (SXKD). 

Biểu INV_027b-Bảng thống kê chi tiết vật tư cho công trình (XDCB). 

Biểu B6-Tổng hợp quyết toán theo công trình SCL. 

 Đối với công tác SCL, SCTX: Sử dụng Biểu B6 (SCL) có các trường thông tin 

về Mã TSCĐ, Tên công trình, nội dung sửa chữa,… kết nối với Biểu 

INV_027a dựa vào Tên công trình để thu thập dữ liệu về vật tư cấu thành công 

trình SCL cho các Mã TSCĐ nào. Từ đó xác định được phần lớn thông tin của 

những TSCĐ được sửa chữa, thay thế. 

 Đối với công tác ĐTXD: Dữ liệu TSCĐ được tập hợp theo trình tự các bước 

như sau: 
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Bước 1: Kết nối Biểu FA_008 và FA_010 thông qua Thẻ TSCĐ để thu thập 

các trường thông tin trực tiếp về TSCĐ. 

Bước 2: Liên kết dữ liệu ở Bước 1 với Biểu AR_045 thông qua Mã TSCĐ để 

có được các thông tin về Mã công trình và Tên công trình. 

Bước 3: Liên kết dữ liệu ở Bước 2 với Biểu INV_027b thông qua Mã công 

trình và Tên công trình để xác định thông tin của những TSCĐ xây dựng mới, 

cải tạo, nâng cấp.  

3.3. Thiết kế và xây dựng chương trình phần mềm khai thác thông tin quản lý TSCĐ: 

Để khai thác thông tin quản lý TSCĐ theo yêu cầu nghiên cứu, nhóm tác giả đã xây 

dựng chương trình phần mềm hỗ trợ kết nạp thông tin từ các chương trình ERP, ĐTXD, 

SCL và cung cấp các chức năng khai thác, cập nhật thông tin TSCĐ trên nền GIS. 

Chương trình được xây dựng bằng công nghệ Microsoft .NET và ứng dụng giải pháp 

ESRI ArcGIS Server để quản lý CSDL GIS. 

Các chức năng chính của phần mềm đã xây dựng: 

 

Quá trình xây dựng giải pháp đã kết hợp các ưu điểm trong quản lý thông tin TSCĐ 

giữa các hệ thống ERP và GIS. ERP và các hệ thống ĐTXD, SCL cho phép tính toán 

nhanh chóng giá trị tài sản từ lúc đưa vào vận hành đến thời điểm hiện tại cùng các 

thông tin về lịch sử đầu tư, sửa chữa tài sản. Trong khi đó GIS có thế mạnh về quản lý 

dữ liệu, hỗ trợ quản lý trực quan và hiệu quả thông tin theo vị trí không gian, đặc biệt có 

thể thống kê nhanh chóng khối lượng thiết bị, chiều dài dây dẫn trên lưới khi có biến 

động… Trong tình hình hiện nay, để tối ưu công tác vận hành lưới điện, các Công ty 
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Điện lực thường xuyên thực hiện rất nhiều công tác phân tuyến, điều chuyển thiết bị, 

san tải trên hiện trường, những thay đổi này rất khó đối chiếu để quản lý trên chương 

trình ERP. GIS có thể kết hợp với các chương trình QLKT như PMIS, kiểm tra hiện 

trường để theo dõi công tác lắp đặt, điều chuyển thiết bị, tình trạng vận hành thiết bị để 

hỗ trợ đối chiếu lại với thông tin tài sản cố định trên ERP, từ góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý TSCĐ tại đơn vị. 

 

Hình 6. Giao diện khai thác chương trình quản lý TSCĐ trên GIS 

 

Hình 7. Quản lý thông tin TSCĐ trên chương trình 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 141   

 

 

Hình 8. Khai thác thông tin TSCĐ trên bản đồ 

Kết quả: Qua triển khai thử nghiệm hệ thống tích hợp ERP và GIS, hệ thống có thể giúp 

nâng cao hiệu quả quy trình làm việc giữa các bộ phận quản lý tài chính, kế hoạch, đầu 

tư, kỹ thuật và các Điện lực tại Công ty trong quản lý TSCĐ trên lưới điện. 

 Phòng TCKT: có được công cụ trực quan hỗ trợ chuẩn hóa thông tin hệ thống 

mã TSCĐ trên lưới điện dựa theo hiện trạng thực tế. 

 Các Điện lực: quản lý đầy đủ về TSCĐ trên lưới được giao quản lý vận hành, 

giúp bố trí nguồn nhân vật lực hợp lý cho những vị trí cần tập trung. 

 Phòng Kỹ thuật: giúp xác định thứ tự ưu tiên cho các phương án ĐTXD, SCL 

của mỗi Điện lực. 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
142 

 Phòng KHVT: giúp cân đối, phân bổ nguồn vốn ĐTXD và SCL cho các Điện 

lực một cách hợp lý. 

 Lãnh đạo công ty: tra cứu, thống kê thông tin giúp kiểm soát, quản lý và ra 

quyết định nhanh chóng. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc triển khai tích hợp thông tin giữa chương trình 

ERP và hệ thống GIS trong EVN là cần thiết; góp phần quản lý, giám sát việc sử dụng 

TSCĐ tiết kiệm, tốt hơn và đảm bảo an toàn trong công tác quản lý và vận hành lưới 

điện. Đồng thời, việc tích hợp chia sẻ giữa các hệ thống ERP và GIS cần có kế hoạch 

mở rộng nghiên cứu từng giai đoạn để tích hợp dần dần các thành phần giữa các hệ 

thống có liên quan. 

Từ những nội dung đã nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất tiếp tục nghiên cứu mở rộng 

giải pháp quản lý tài sản, đặc biệt là tích hợp công tác CBM để quản lý hoàn chỉnh tài 

sản cố định hoàn chỉnh theo vòng đời của tài sản: từ lúc xây dựng quy hoạch, lập kế 

hoạch đầu tư tài sản; quá trình vận hành, bảo trì, di chuyển, thay thế tài sản cho đến 

thanh lý tài sản hướng đến xây dựng giải pháp quản lý tài sản thông minh. 
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Tóm tắt: Trạm biến áp là một thành phần then chốt của hệ thống điện, việc vận hành 

ổn định và an toàn của các thiết bị trạm biến áp đóng vai trò rất quan trọng trong toàn 

bộ hệ thống điện. Cùng với sự phát triển của các công nghệ tự động hóa hệ thống 

điện, việc chuyển đổi các trạm biến áp về chế độ vận hành không người trực cho 

phép giám sát, điều khiển từ xa đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc nâng 

cao năng lực vận hành. Để kịp thời kiểm soát các hiện tượng bất thường, ngăn ngừa 

sự cố trong quá trình vận hành, tránh những thiệt hại lớn về kinh tế do mất điện gây 

ra, các thiết bị trạm biến áp phải thường xuyên được kiểm tra, phát hiện các khiếm 

khuyết sớm nhất để bố trí kế hoạch bảo dưỡng. Các phương pháp kiểm tra, giám sát 

phổ biến hiện nay tồn tại một số vấn đề: đòi hỏi bố trí nhiều nhân lực, chi phí lắp đặt 

hệ thống các thiết bị giám sát cao nhưng hoạt động thiếu linh hoạt và không hiệu quả. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu ứng dụng công nghệ camera robot để 

giám sát vận hành các trạm biếp áp không người trực. Các giải pháp kiểm tra được 

trực quan hóa, thực hiện với sự trợ giúp của robot được trang bị các camera và cảm 

biến di chuyển linh hoạt trên mặt bằng các trạm biến áp. Việc nghiên cứu phát triển 

robot di động tại trạm biến áp, hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát tự động, ít tốn kém hơn 

và nhanh hơn so với việc các nhân viên vận hành đi kiểm tra. 

Từ khoá: trạm biến áp không người trực, hệ thống điện, trung tâm điều khiển, điều 

khiển xa, cảm biến 

Abstract: Substation is a key component of the power system, the stable and safe 

operation of transformer equipment plays a very important role in the entire power 

system. Along with the development of automatic power systems, the work of 

converting substation to unmanned substation allowing monitoring and remote control 

has brought many positive effects in improving operational capacity. In order to 

promptly control abnormal phenomena, prevent problems during operation, and avoid 

major economic losses caused by power outages, substation equipment must be 

regularly checked and detected earliest defects to arrange maintenance plan. The 

current popular methods of inspection and supervision have a number of problems: 

asking permission to arrange a lot of human resources, the cost of installing the 

system of monitoring devices is high, but the operation is inflexible and inefficient. 

In this paper, the authors research and apply robot camera technology to monitor and 
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operate unmanned substations. Inspection solutions are visualized, performed with 

the help of robots equipped with cameras and sensors that move flexibly on the 

ground of substations. The research and development of mobile robots at the 

substation, supporting automatic inspection and monitoring, is less expensive and 

faster than the inspection by operators. 

Keyword: unmanned substation, electric system, control center, remote control, 

sensor 

KÝ HIỆU 

 Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa  

 p  Véc tơ vị trí 

 q kW Biến tổng quán 

 v, 𝑣 kVAr Véc tơ vận tốc tuyến tính 

 ω, θ̇ V Véc tơ vận tốc góc 

CHỮ VIẾT TẮT 

 TBA Trạm biến áp 

 KNT Không người trực 

 TTĐK Trung tâm điều khiển 
 

1. GIỚI THIỆU 

Nhằm nâng cao độ tin cậy, an toàn, thông minh của trạm biến áp không người trực, vấn 

đề kiểm tra tự động các thiết bị trạm biến áp đã trở thành một vấn đề quan trọng của 

ngành điện lực. Để có thể giám sát tình trạng thiết bị cũng như phát hiện và đánh giá kịp 

thời các nguy cơ sự cố, từ đó có biện pháp ngăn ngừa thì lĩnh vực kiểm tra thiết bị trạm 

biến áp tự động đã được nghiên cứu và phát triển rất nhiều trong thập kỷ qua, trong đó 

robot kiểm tra trạm biến áp đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu ứng 

dụng robot đặc biệt của các cơ sở điện lực.  

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu ứng dụng công nghệ camera robot để giám 

sát vận hành các trạm biếp áp không người trực. Việc ứng dụng robot tự hành, điều 

khiển xa vào công tác quản lý điều hành giúp cho nhân viên vận hành chủ động giám sát 

hoạt động của toàn bộ hệ thống, phát hiện sớm các hiện tượng bất thường. Robot được 

thiết kế di chuyển linh hoạt trên mặt bằng trạm biến áp, tránh vật cản dựa vào các cảm 

biến và được trang bị các camera, camera nhiệt thu thập tín hiệu hình ảnh, cảnh báo tình 

trạng quá nhiệt của thiết bị. 
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu mô hình các TBA KNT về kết cấu lắp đặt, mặt bằng và bố trí thiết bị; 

các quy trình kiểm tra, giám sát và thao tác thiết bị để từ đó làm cơ sở, đặt vấn đề cho 

việc thiết kế chế tạo robot vận trong các TBA. 

Việc thiết kế chế tạo robot được tập trung vào việc nghiên cứu mô phỏng mô hình động 

học của robot, giải pháp định vị vị trí, xây dựng mô hình điều khiển, thu thập dữ liệu và 

thiết kế giải pháp truyền thông. 

2.2. Thiết kế cơ khí và mô hình động học của robot 

2.2.1. Nghiên cứu mô hình cơ khí 

Để đáp ứng nhu cầu giám sát và vận hành TBA KNT, mô hình robot được lựa chọn để 

ứng dụng phải có khả năng di chuyển linh hoạt qua nhiều loại địa hình khác nhau cả 

trong nhà và ngoài trời. Robot vừa có thể quan sát trạng thái hoạt động, thông số của 

thiết bị vừa có thể giám sát được nhiệt độ thiết bị. Mô hình robot cho phép điều khiển 

chuyển động thông qua thiết bị điều khiển cầm tay hoặc tự hành thông qua khả năng 

định vị xác định vị trí và di chuyển đến vị trí yêu cầu trên toàn bộ mặt bằng trạm để 

cung cấp dữ liệu hình ảnh chính xác, rõ ràng về TTĐK. 

Phương án thiết kế mô hình robto camera cụ thể như sau: 

 Robot sử dụng hệ thống bánh đai xích cho khả năng di chuyển linh hoạt trên 

nhiều địa hình khác nhau. 

 Trên thân robot được trang bị tích hợp 2 camera: camera thường và camera 

nhiệt.  

 Trang bị thiết bị điều khiển cầm tay, thiết bị định vị GPS, Router Wifi phục vụ 

cho khả năng điều khiển từ xa. 

            

Hình 1: Mô hình thiết kế 2D robot và mô hình 3D 
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2.2.2. Nghiên cứu động học của robot 

Robot di động có hướng và vị trí được biểu diễn trên hệ tọa độ Descartes {XOY} thể 

hiện trong Hình 2. Hệ tọa độ cục bộ gắn trên thân robot là {xQy}, mặt trước robot là 

trục x, góc giữa trục x, y là ϕ. Hoạt động của robot dựa trên sự chênh lệch tốc độ quay 

giữa hai bánh xe làm robot chuyển động theo một cung tròn có tâm nằm trên trục  

bánh xe. 

Từ mô hình cơ khí 3D đã xây dựng và đối tượng điều khiển chính của robot là động cơ, 

tiến hành xây dựng mô hình động học của robot từ đó đưa ra được bộ điều khiển chuyển 

động phù hợp.  

Các thông số về động học và hình học của robot được hiển thị trên hình 2, hình 3. Giả 

thuyết đặt ra là các bánh xe lăn và không bị trượt, và trục hướng lái vuông góc với mặt 

phẳng XOY. Sau khi xác định được các phương trình động học cũng như là phương 

trình tính bán kinh cong tức thời chuyển động của robot như hình 4, ta nhận thấy rằng 

quỹ đạo chuyển động của robot chỉ phụ thuộc vào vận tốc của bánh xe. 

 

 

Hình 2: Đồ thị mô tả hướng và vị trí robot Hình 3: Mô hình hình học robot 

Phương trình động học: 

�̇�𝑄 =
𝑟

2
(�̇�𝑟𝑐𝑜𝑠𝜙 + �̇�𝑙𝑐𝑜𝑠𝜙) (1) 

�̇�𝑄 =
𝑟

2
(�̇�𝑟𝑠𝑖𝑛𝜙 + �̇�𝑙𝑠𝑖𝑛𝜙) (2) 

�̇� =
𝑟

2𝑎
(�̇�𝑟 − �̇�𝑙) (3) 

Viết dưới dạng ma trận: 
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[
�̇�𝑟

�̇�𝑙

] =
1

𝑟
[
𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑎
𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑎

] [

�̇�𝑄

�̇�𝑄

�̇�

] (4) 

Rõ ràng, nếu �̇�𝑟 ≠ �̇�𝑙 , thì sự khác biệt giữa �̇�𝑟và �̇�𝑙 xác định tốc độ quay 𝜙 của robot và 

hướng của nó. Bán kính cong tức thời R được cho bởi: 

𝑅 =
𝑣𝑄

�̇�
= 𝑎(

𝑣𝑟 + 𝑣𝑙

𝑣𝑟 + 𝑣𝑙
) (5) 

Trong đó: 𝑣𝑟 ≥ 𝑣𝑙  

2.2.3. Nghiên cứu giải pháp định vị 

Để giải quyết bài toán định vị của robot là xác định vị trí và hướng của robot so với môi 

trường làm việc, các thông tin về vị trí phải đủ tin cậy để robot hoạt động chính xác và 

ổn định. Bài báo sẽ nghiên cứu áp dụng hệ thống định vị tích hợp GPS/INS trong việc 

định vị và điều khiển robot thực hiện quỹ đạo chuyển động theo đúng yêu cầu điều 

khiển, hạn chế sai số theo thời gian. 

Hệ thống GPS là hệ thống định vị toàn cầu, đo khoảng cách từ vị trí vật đến các vệ tinh 

để xác định vị trí vật thể. Tuy nhiên, tín hiệu GPS thường không liên tục và nhiều nguồn 

gây nhiễu tác động từ bên ngoài. 

Hệ thống INS là hệ thống dẫn đường quán tính, sử dụng các cảm biến quán tính IMU để 

đo vận tốc góc và gia tốc, sau đó tính toán vị trí, tốc độ thay đổi vị trí của vật. Sai số của 

hệ thống INS thường tích lũy theo thời gian. 

 

Hình 4: Cấu trúc tích hợp GPS/INS vòng kín 

Hệ thống định vị dẫn đường kết hợp GPS/INS có những ưu thế vượt trội về tốc độ xử lý 
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và kích thước so với các hệ thống trước đó. Các cảm biến và chip GPS có thể được tích 

hợp chỉ trên một bản mạch nhỏ và xác định vị trí vật thể một cách chính xác với bộ lọc 

Kalman để ước lượng lỗi của INS nhằm cập nhập vị trí vật thể một cách chính xác hơn. 

Tín hiệu GPS được sử dụng để khử sai số tích lũy của hệ thống INS, tín hiệu INS được 

sử dụng để giảm trừ nhiễu cho hệ thống GPS, nguồn thông tin liên tục và độ chính xác 

cao hơn. 

Trong cấu trúc tích hợp GPS/INS (hình 4), tín hiệu cập nhật của hệ thống GPS được sử 

dụng để giới hạn sai số ngõ ra của mô hình INS. Sai số đo lường của hệ thống GPS và 

INS được sử dụng làm ngõ vào của bộ lọc để ước tính sai số và hiệu chỉnh vận tốc, vị 

trí, tọa độ. Đối với phương pháp tích hợp này, giá trị cập nhật của GPS sẽ được xem 

như là chuẩn, các giá trị ước lượng vị trí, vận tốc và hướng ở ngõ ra được giới hạn sai số 

bởi giá trị cập nhật. 

2.2.4. Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển, thu thập dữ liệu và thiết kế giải 

pháp truyền thông 

Với yêu cầu điều khiển từ xa tại trung tâm điều khiển và thu thập dữ liệu hình ảnh thiết 

bị, các thông số từ cảm biến đo được gửi về trung tâm điều khiển, tạo môi trường tương 

tác trực quan giữa nhân viên vận hành tại trung tâm điều khiển. Từ yêu cầu đó ta phải 

xây dựng được phần mềm giám sát, điều khiển và giải pháp truyền thông để dữ liệu 

truyền nhận từ các lệnh đặt ở trung tâm điều khiển và dữ liệu gửi về từ robot một cách 

chính xác, tin cậy, bảo mật tránh lỗ hổng bên ngoài xâm nhập vào hệ thống truyền thông 

của trạm. 

Khi nhận thao tác di chuyển trên giao diện webserver trên màn hình máy tính hoặc bằng 

tay cầm điều khiển tại trung tâm điều khiển, thông qua kênh truyền camera có sẵn từ 

trung tâm điều khiển đến phòng điều khiển trạm. Tại đây máy tính server đặt tại trạm 

nhận lệnh điều khiển, xử lý và gửi đến robot, khi nhận được lệnh điều khiển và nhận dữ 

liệu từ ngoại vi bo mạch điều khiển STM32 xử lý thông qua các thuật toán được thiết 

lập trước để đưa ra lệnh điều khiển phát xung điều khiển động cơ quay để robot di 

chuyển theo đúng hướng người điều khiển mong muốn. 

Dữ liệu hình ảnh thiết bị, các thông số từ cảm biến đo được từ robot sẽ gửi đến máy tính 

Robot Control Server được đặt tại trạm biến áp. Dữ liệu sẽ được xử lý và lưu trữ trên 

máy tính này. Thực hiện xây dựng 01 webserver trên máy tính này để hiển thị dữ liệu, 

cũng như tích hợp các nút điều khiển trên webserver này. Tại Trung tâm điều khiển 

thông qua kênh truyền thiết lập sẵn, máy tính giám sát sẽ truy cập vào webserver trên 

máy tính Robot Control Server để giám sát dữ liệu từ xa. 
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Hình 5: Mô hình điều khiển và thu thập dữ liệu của robot 

Từ mô hình điều khiển và thu thập dữ liệu ở hình 5 ta tiến hành xây dựng chi tiết các 

giao thức truyền thông. Đối với việc truyền nhận dữ liệu, mạch điều khiển được thiết kế 

để có thể kết nối tất cả thiết bị ngoại vi trên Robot, bao gồm cả phần điều khiển nguồn 

cấp cho Robot. 

Việc truyền nhận dữ liệu giữa vi điều khiển STM32 với các thiết bị ngoại vi có trên 

Robot thông qua giao tiếp UART dữ liệu đo được từ cảm biến tiệm cận và vị trí đo được 

bởi module GPS, dữ liệu từ module 

cảm biến 10DOF (Gia tốc kế, Con 

quay hồi chuyển, La bàn điện tử, 

Áp suất) thông qua giao tiếp I2C và 

dữ liệu yêu cầu từ máy chủ server 

qua cổng Ethernet kết nối thông 

qua giao thức TCP/IP để vi điều 

khiển tính toán xử lý thông qua 

thuật toán được lập trình để tính 

toán phát xung PWM cho driver 

điều khiển động cơ chạy đến vị trí 

mong muốn. 

Tín hiệu hình ảnh từ camera và tín 
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hiệu điều khiển đến board mạch điều khiển STM32 được truyền thông không dây trên 

mạng Wireless LAN từ Router wifi đặt tại Robot với chế độ WISP (thiết lập mạng 

không dây bảo mật từ modem của ISP) đến modem wifi được cấu hình cùng lớp mạng 

VLAN hệ thống Camera giám sát tại trạm. Robot được kết nối với trung tâm điều khiển 

qua kênh truyền có sẵn sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP để điều khiển robot và 

xem trực tiếp hình ảnh từ dữ liệu Camera gửi về thông qua giao diện webserver trên 

máy tính Robot Control Server đặt tại trạm biến áp. 

2.2.5. Xây dựng mô hình mô phỏng kiểm nghiệm 

Để kiểm nghiệm lại các phương trình động học của robot, xây dựng mô hình mô phỏng 

kiểm nghiệm động học cho robot sử dụng phần mềm SolidWorks kết hợp với Matlab 

Simulink. Robot sẽ được mô phỏng chuyển động theo nhiều quỹ đạo khác nhau từ đó 

đưa ra nhận xét. Các giá trị tham số trong quá trình kiểm nghiệm sẽ được dùng để lập 

trình trên mạch vi điều khiển robot. 

Sơ đồ bao gồm các khối chức năng:  

Khối quỹ đạo chuyển động (1): 

Thành lập một quỹ đạo mong 

muốn trên hệ tọa độ Descartes. 

Từ quỹ đạo đã có, 

Khối mô hình động học (2): Từ 

quỹ đạo đã có, sử dụng các 

phương trình động học đã xây 

dựng ở chương 3 tính toán ra các 

giá trị đặt (bài toán động học 

thuận).  

Khối Robot Model (3): Mô hình cơ khí được xây dựng dựa trên phần mềm SolidWorks 

sau đó kết hợp với công cụ SimMechanics trong phần mềm Matlab. Thiết bị truyền 

động của robot (động cơ) nhận tín hiệu tính toán thực hiện truyền động cho robot hoạt 

động theo quỹ đạo mong đợi.  

Mô hình động học (6): Từ chuyển động thực tế thông qua các phương trình động học 

ngược xác định được các giá trị thực của robot.  

Khối quỹ đạo thực (5): hiển thị đồ thị biểu diễn các giá trị vị trí tính toán được từ khối 

mô hình động học trên hệ tọa độ Descartes. 

So sánh hai quỹ đạo chuyển động và các thông số để đánh giá kết quả tính toán động 

học đã được xây dựng. 

Từ sơ đồ khối mô hình kiểm nghiệm động học, tiến hành xây dựng mô hình kiểm 
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nghiệm động học robot trên phần mềm Matlab để đánh giá quá trình hoạt động  

của robot. 

 

Hình 9: Mô hình mô phỏng động học trong Simulink 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG 

Robot được thiết lập chuyển động theo quỹ đạo đường tròn như hình 10. 

Phương trình mô tả quỹ đạo theo thời gian t: 

 
𝑋𝑑 = 𝑥𝑐 + 𝑅𝑐 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) (6) 

 
𝑌𝑑 = 𝑦𝑐 + 𝑅𝑐cos (𝜔𝑡 + 𝜑) (7) 

Kết quả mô phỏng quỹ đạo: các thông số mô phỏng được lấy vào Workspace để tiến 

hành vẽ đồ thị giúp quan sát trực quan hơn. 

Trường hợp mô phỏng 1: với giá trị đặt tốc độ 2 bánh bằng nhau tương ứng tính toán 

được bán kính cong tức thời bằng 0, như vậy robot sẽ chuyển động thẳng. 

Vị trí ban đầu của robot là tại điểm có vị trí tọa độ là (0,0), góc Theta bằng 0. Sau thời 

gian mô phỏng t=10s thì robot chuyển động thẳng đến vị trí có tọa độ là (10,0). 

Trường hợp mô phỏng 2: Mô phỏng với quỹ đạo là đường tròn, bán kinh là 5m. Với 

vận tốc bánh trái giữ nguyên 1 m/s, dựa vào công thức tính bán kính cong tức thời ta 

tính được vận tốc bánh phải. Vì vr > vt, nên robot sẽ chuyển động cong về phía bên trái. 
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Vị trí ban đầu của robot là tại điểm có 

vị trí tọa độ là (0,0), góc theta bằng 0. 

Sau thời gian mô phỏng t=30s, quỹ đạo 

thực của robot được thể hiện như đồ 

thị. 

𝑅 =
𝑣𝑄

�̇�
= 𝑎(

𝑣𝑟 + 𝑣𝑙

𝑣𝑟 + 𝑣𝑙

) (9) 

Trong đó: 𝑣𝑟 ≥ 𝑣𝑙 

Giá trị đặt: 𝑣𝑟 = 1 𝑚/𝑠, 𝑣𝑙 =
517

483
 𝑚/𝑠 

Robot chuyển động tròn bán kính 

R. 
 

 

  

Nhận xét: 

Kết quả tính toán quỹ đạo chuyển động của robot thông qua các phương trình động học 

thuận trùng với quy đạo mong muốn. 

Các giá trị về hướng và vị trí của robot bám theo giá trị đặt được tính toán từ khối động 

học nghịch. 

Như vậy các phương trình động học ngược tính toán ra giá trị điều khiển các động cơ 

của robot và các phương trình tính toán động học thuận xác định vị trí của robot đã 

được xây dựng chính xác. Điều này sẽ giúp cho robot di chuyển chính xác đến vị trí 

mong muốn để thu thập tín hiệu hình ảnh thiết bị gửi về màn hình theo dõi tại TTĐK, 

nhân viên vận hành tại TTĐK có thể giám sát từ xa và phát hiện các hiện tượng bất 

thường. 
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Việc ứng dụng robot tự hành/điều khiển xa vào công tác quản lý điều hành giúp cho 

nhân viên vận hành chủ động giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống bao gồm: trạng 

thái làm việc của thiết bị, các tín hiệu cảnh báo, phát hiện sớm các hiện tượng bất 

thường của thiết bị nhờ camera nhiệt. 

Giải pháp robot tự hành/điều khiển xa góp phần tăng tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm công 

nghệ cao được chế tạo trong nước, tiết kiệm được lượng lớn ngoại tệ nhập khẩu cho đất 

nước. Nâng cao trình độ cán bộ, kỹ sư trong việc tiếp cận, sử dụng các công nghệ hiện 

đại. Phù hợp với chủ trương chính sách nhà nước đang kêu gọi các doanh nghiệp phát 

triển công nghiệp chất lượng cao, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động quản lý vận 

hành, sản xuất kinh doanh. 
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Tóm tắt: Tổn thất điện năng trên hệ thống điện là lượng điện năng tiêu hao cho quá 

trình truyền tải và phân phối. Tỷ lệ tổn thất điện năng phụ thuộc vào sản lượng điện 

truyền tải, khả năng của hệ thống, đặc điểm vật lý của lưới điện. Phụ tải là số liệu đầu 

vào để xác định được tổn thất công suất và tổn thất điện năng, do đó số liệu dự báo 

phụ tải càng chính xác thì kết quả dự báo, tính toán tổn thất điện năng càng đáng tin 

cậy. 

Hiện nay công tác dự báo phụ tải ở Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vẫn đang thực 

hiện một cách thủ công, từ nhiều thông tin rời rạc như tốc độ phát triển kinh tế, nhu 

cầu kinh của các khu công nghiệp, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh… do đó chỉ có 

thể tương đối chính xác trong thời gian ngắn, để dự báo trong thời gian dài cần xây 

dựng một công cụ dự báo hiệu quả hơn. 

Bài báo này hướng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dự báo phụ tải giai đoạn 

2021-2025. Sử dụng tập dữ liệu mẫu đầu vào giống nhau trong đó bao gồm các số 

liệu về nhiệt độ, lượng mưa, tình hình phát triển kinh tế xã hội, sản lượng và công 

suất của các xuất tuyến trung thế, trạm biến áp phân phối từ năm 2018 đến năm 2021 

được thu thập từ hệ thống đo xa DSPM của EVNCPC. Nhóm tác giả đã nghiên cứu, 

tìm hiểu và xây dựng mạng nơ-ron nhân tạo sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo và 

học sâu LSTM. Từ đó thay đổi các chỉ số như lần duyệt qua hết các dữ liệu trong tập 

huấn luyện (epoch), số lượng mẫu dữ liệu trong một lần huấn luyện (batch size) và số 

lượng batchs cần để hoàn thành 01 epoch (iterations) để so sánh độ chính xác của 

mỗi tập chỉ số và lựa chọn hợp lý khi áp dụng vào thực tiễn. 

Kết quả dự đoán công suất phụ tải trong 8 tháng các điểm đo mẫu đã bám sát với 

đường công suất thực tế. Nghiên cứu là bước khởi đầu cho việc nghiên cứu AI phục 

vụ trong công tác quản lý, điều hành, kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực Thừa 

Thiên Huế, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh điện năng. 

Từ khóa: LSTM; dự báo phụ tải; trí tuệ nhân tạo; tổn thất điện năng. 
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Abstract: Electric power losses on the power system is the amount of wasteful energy 

for the transmission and distribution process, depending on the transmission power 

output, the system's capacity, and the physical characteristics of the power grid. The 

load is the input data to determine the power losses and electric power losses, so the 

more accurate the load forecast data, the more reliable the prediction and calculation 

results of the electric power losses.  

Currently, the load forecasting at Thua Thien Hue Power Company is still done 

manually, from many discrete information such as economic development speed, 

electricity demand of industrial zones, etc. weather situation in the province... so it can 

only be relatively accurate in a short time, to forecast in the long term it is necessary to 

build a more effective forecasting tool. 

This article aims to apply artificial intelligence to load forecasting for the period 2021-

2025. Using the same input sample data set which includes data on temperature, 

rainfall, socio-economic development, output and capacity of medium voltage feeders, 

distribution substations from 2018 to 2021 were collected from EVNCPC's DSPM 

telemetry system. The authors have researched, understood and built an artificial 

neural network using artificial intelligence and LSTM deep learning algorithms. From 

there, change the indicators such as the number of times to go through all the data in 

the training set (epoch), the number of data samples in a training time (batch size) and 

the number of batches needed to complete 01 epoch (iterations). to compare the 

accuracy of each set of indexes and make a reasonable choice when applied in 

practice. 

The results of predicting the load capacity in 8 months of the sample measurement 

points have closely followed the actual power line. The research results are the first 

step for AI research to serve in the management, operation and business of electricity 

at Thua Thien Hue Electricity Company, contributing to promoting the application of 

technology in electricity production and business activities. 

Keywords: LSTM; Energy consumption forecasting; Artificial Intelligence; Electric 

power losses. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

AP_T kW Công suất tác dụng 

CHỮ VIẾT TẮT 

AI Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) 

EVNCPC 
Vietnam Electricity Central Power Corporation 

(Tổng công ty Điện lực miền Trung) 

LTSM Long Short-term memory (Mạng bộ nhớ dài-ngắn) 
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RMSE 
Root Mean Squared Error (Lỗi trung bình bình 

phương) 

RNN Recurrent Neural Network (Mạng hồi quy) 

TTĐN Tổn thất điện năng 

TTHPC 
Thừa Thiên Huế Power Company (Công ty Điện lực 

Thừa Thiên Huế) 

1. GIỚI THIỆU 

TTĐN trên hệ thống điện là lượng điện năng tiêu hao cho quá trình truyền tải và phân 

phối điện từ thanh cái các nhà máy điện qua hệ thống lưới điện truyền tải, lưới điện 

phân phối đến các hộ sử dụng điện. TTĐN phụ thuộc vào sản lượng điện truyền tải, khả 

năng của hệ thống, đặc điểm vật lý của lưới điện. Do đó, để dự báo, đánh giá TTĐN 

chính xác thì vấn đề dự báo phụ tải giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Phụ tải là số liệu đầu 

vào để xác định được tổn thất công suất, từ đó tính toán TTĐN. Số liệu dự báo phụ tải 

càng chính xác thì kết quả dự báo, tính toán TTĐN càng đáng tin cậy. 

Để dự báo phụ tải, hiện nay tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vẫn đang thực hiện 

thủ công, từ nhiều thông tin rời rạc như tốc độ phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng điện 

của các khu công nghiệp, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh… Việc dự báo này chỉ có 

thể tương đối chính xác trong thời gian ngắn, để dự báo chính xác, đáng tin cậy trong 

thời gian dài cần xây dựng một công cụ dự báo hiệu quả hơn. 

Từ những yêu cầu đó, với sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0 trong đó nổi bậc là sự 

phát triển của trí thông minh nhân tạo trong lưới điện [4]. Bài báo hướng đến việc ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo vào dự báo phụ tải giai đoạn 2021-2025, kết quả dự báo sẽ được 

ứng dụng để đánh giá TTĐN lưới điện trong tương lai. Nhóm tác giả đã nghiên cứu, tìm 

hiểu về công nghệ trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu về các mô hình của trí tuệ nhân tạo, 

phương pháp khai phá dữ liệu để tìm ra mô hình dự báo phù hợp đối với dữ liệu đầu vào 

và yêu cầu của bài toán.  

Bên cạnh đó, để có kết quả dự báo chính xác từ các mô hình trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi 

phải chuẩn bị tập dữ liệu đầy đủ, chính xác để làm dữ liệu huấn luyện. Trong đó, các số 

liệu về sản lượng, công suất… chủ yếu được lấy từ phần mềm đo xa DSPM, RFSpider. 

Các số liệu liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thời tiết, mùa vụ … đòi 

hỏi phải có sự thu thập dữ liệu kĩ lưỡng từ nhiều nguồn. 

Từ các kết quả dự báo phụ tải, có thể sử dụng để đánh giá TTĐN lưới điện tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 chính xác, tin cậy, từ đó xây dựng được lộ trình giảm 

TTĐN, đưa ra kế hoạch vận hành lưới điện hiệu quả và kinh tế. 
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp thay đổi các chỉ số đầu vào khi huấn luyện 

trong thuật toán với nguồn dữ liệu mẫu đầu vào giống nhau trong đó bao gồm các số 

liệu về nhiệt độ, lượng mưa, tình hình phát triển kinh tế xã hội, sản lượng và công suất 

của các xuất tuyến trung thế, trạm biến áp phân phối từ năm 2018 đến năm 2021 được 

thu thập từ hệ thống đo xa DSPM EVNCPC. Từ đó tìm ra được bộ chỉ số cho thuật toán 

hợp lý để có kết quả chính xác nhất khi áp dụng vào thực tiễn. 

2.2. Thuật toán Long Short-term memory (LSTM) 

LSTM là một mạng nơ-ron nhân tạo được sử dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học 

sâu. Không giống như các mạng nơron truyền thẳng tiêu chuẩn, LSTM có các kết nối 

phản hồi. Một mạng nơ-ron tuần hoàn (RNN) như vậy có thể xử lý không chỉ các điểm 

dữ liệu đơn lẻ (chẳng hạn như hình ảnh), mà còn toàn bộ chuỗi dữ liệu (chẳng hạn như 

giọng nói hoặc video). Ví dụ: LSTM có thể áp dụng cho các tác vụ như nhận dạng chữ 

viết tay được kết nối, không phân đoạn, nhận dạng giọng nói, dịch máy, điều khiển 

robot, trò chơi điện tử và chăm sóc sức khỏe. LSTM đã trở thành mạng nơ-ron được 

trích dẫn nhiều nhất trong thế kỷ 20. [7] 

 

Hình 1 Mô hình thuật toán LSTM 

Forget gate: 𝑓𝑡 = 𝜎(𝑈𝑓 ∗ 𝑥𝑡 + 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓) (1) 

Input gate: 𝑖𝑡 = 𝜎(𝑈𝑖 ∗ 𝑥𝑡 + 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑖) (2) 

Output gate 𝑜𝑡 =  𝜎(𝑈𝑜 ∗ 𝑥𝑡 + 𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜) (3) 

LSTM - là một dạng đặc biệt của RNN, nó có khả năng học được các phụ thuộc xa. 

LSTM được giới thiệu bởi Hochreiter & Schmidhuber (1997), và sau đó đã được cải 
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tiến và phổ biến bởi rất nhiều người trong ngành. Chúng hoạt động cực kì hiệu quả trên 

nhiều bài toán khác nhau nên dần đã trở nên phổ biến như hiện nay [2]. 

RNN là một lớp mạng nơ-ron nhân tạo nơi các kết nối giữa các nút có thể tạo ra một 

chu kỳ, cho phép đầu ra từ một số nút ảnh hưởng đến đầu vào tiếp theo đến cùng các 

nút. Điều này cũng cho phép nó thể hiện hành vi động tạm thời. Bắt nguồn từ mạng 

nơron truyền thẳng, RNN có thể sử dụng trạng thái bên trong của chúng để xử lý chuỗi 

đầu vào có độ dài thay đổi. Điều này làm cho chúng có thể áp dụng cho các tác vụ như 

nhận dạng chữ viết tay được kết nối, không phân đoạn hoặc nhận dạng giọng nói [5]. Về 

mặt lý thuyết, mạng nơ-ron tuần hoàn là Turing hoàn chỉnh và có thể chạy các chương 

trình tùy ý để xử lý các chuỗi đầu vào tùy ý. LSTM được thiết kế để tránh được vấn đề 

phụ thuộc xa (long-term dependency). Việc nhớ thông tin trong suốt thời gian dài là đặc 

tính mặc định của chúng, chứ ta không cần phải huấn luyện nó để có thể nhớ được. 

2.3. Dữ liệu nghiên cứu 

2.3.1. Dữ liệu phụ tải 

Thu thập dữ liệu phụ tải của tất cả các điểm đo xuất tuyến trung thế, trạm biến áp phân 

phối thuộc quản lý của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Số liệu được thu thập từ hệ 

thống DSPM là hệ thống đo xa được xây dựng và phát triển bởi Tổng công ty Điện lực 

miền Trung. Hình 2 dưới đây thể hiện biểu đồ công suất của điểm đo 

PC03AA0119284001 từ ngày 25/8/2022 đếm ngày 31/8/2022. 

 

Hình 2. Đồ thị thể hiện phụ tải của Điểm đo PC03AA0119284001 từ ngày 25 đến 31/8/2022 
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2.3.2. Dữ liệu nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Bảng 1 dưới đây thể hiện nhiệt độ theo từng tháng trong các năm (2015, 2018, 2019, 

2020 và 2021) và bình quân nhiệt độ của năm đó. 

Bảng 1. Nhiệt độ trung bình tại trạm quan trắc Huế 

Đơn vị tính: (độ C) 

                   Năm 

Tháng 
2015 2018 2019 2020 2021 

1 19,5 20,3 20,4 21,8 18,2 

2 21,8 19,3 24,1 22,0 21,1 

3 25,1 23,0 25,5 25,7 24,4 

4 25,9 24,7 28,8 24,8 26,8 

5 29,5 28,3 29,0 29,5 29,4 

6 29,5 29,1 31,1 29,9 30,6 

7 28,2 28,4 30,0 29,6 30,0 

8 28,9 28,6 29,6 28,9 30,5 

9 28,3 27,7 26,8 28,6 27,2 

10 25,1 25,7 26,0 25,0 25,2 

11 25,4 24,1 23,8 23,8 22,8 

12 21,8 22,4 21,4 20,0 20,4 

Bình quân năm 25,8 25,1 26,4 25,8 25,6 

 (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế) 

2.3.3. Dữ liệu lượng mưa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Bảng 2 dưới đây thể hiện lượng mưa theo từng tháng trong các năm (2015, 2018, 2019, 

2020 và 2021) và tổng lượng mưa của năm đó. 

Bảng 2. Lượng mưa tại trạm quan trắc Huế 

Đơn vị tính: (Mm) 

                    Năm 

Tháng 
2015 2018 2019 2020 2021 

1 70,8 160,3 215,0 80,3 170,4 

2 64,2 47,7 0,0 23,9 60,9 
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                    Năm 

Tháng 
2015 2018 2019 2020 2021 

3 180,1 20,8 8,6 47,8 112,4 

4 151,7 208,1 0,7 217,4 68,8 

5 40,3 24,2 125,1 35,6 1,7 

6 33,8 161,9 4,5 14,0 32,0 

7 69,0 158,2 80,7 48,2 27,0 

8 51,7 22,5 213,6 153,4 52,6 

9 246,6 216,7 584,5 225,1 535,6 

10 457,6 267,2 333,3 2614,4 1438,3 

11 526,6 484,5 376,6 767,0 825,9 

12 313,1 745,0 41,7 564,9 190,4 

Tổng lượng mưa 2205,5 2517,1 1984,3 4792,0 3516,0 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế) 

2.4. Dự kiến kết quả đạt được 

Nắm rõ các cơ sở lý thuyết và mô hình các thuật toán học sâu, trí tuệ nhân tạo trong dự 

báo phụ tải. Xây dựng thành công các mô hình dự báo phụ tải với dữ liệu huấn luyện là 

dữ liệu phụ tải trong quá khứ, các yếu tố như tình hình phát triển kinh tế - xã hội, điều 

kiện thời tiết. So sánh được những ưu điểm và nhược điểm của các thuật toán khi áp 

dụng vào bài toán đề ra. Dự báo được phụ tải theo thời gian 1 giờ/lần của từng xuất 

tuyến, trạm biến áp phân phối trong giai đoạn 2021-2025. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xây dựng công cụ tiền xử lý dữ liệu thiếu 

Để xây dựng mô hình dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, theo bản chất của thuật toán 

LSTM cần chuỗi thời gian đầy đủ và chính xác để có kết quả dự đoán tốt. Nhưng trong 

thực tế, số liệu từ hệ thống đo xa sẽ có lúc không thể thu thập ảnh hưởng đến số liệu 

trong một ngày. Ví dụ ở hình số 3, số liệu AP_T đang thiếu là 9221 dòng tương ứng với 

9221 giờ trong 04 năm từ 2018 đến 2021. Để giải quyết bài toán trên, ta cần một 

chương trình có thể xử lý được các vị trí dữ liệu còn thiếu bằng các phương pháp hiệu 

chỉnh và ước lượng số liệu đo đếm của mẫu phụ tải điện (điều 16, thông tư 19/2017/TT-

BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện) 
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như lấy giá trị của cùng giờ trong 4/4 tuần trước thời điểm bị thiếu, lấy giá trị của cùng 

giờ trong 4/4 tuần sau thời điểm bị thiếu và lấy ngày tương đồng nhất trong 21 ngày. 

 

Hình 3. Số liệu công suất của điểm đo PC03BB121417001 từ năm 2018-2021của một điểm đo 

trước khi xử lý 

Số liệu ở hình 4 dưới đây cho thấy giai đoạn tiền xử lý dữ liệu các số liệu công suất theo 

thời gian còn thiếu đã được tự động điền vào đầy đủ theo phương pháp nội suy thứ 2 

“lấy giá trị của cùng giờ trong 4/4 tuần sau thời điểm bị thiếu”. Cột trạng thái thể hiện 

cho áp dụng phương pháp nào để suy ra được giá trị đó (Giá trị 0 là mặc định không 

thay đổi). 

 

Hình 4. Số liệu công suất của điểm đo PC03BB121417001 từ năm 2018-2021 của một điểm đo 

sau khi được xử lý 
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3.2. Xây dựng thử nghiệm các mô hình dự báo công suất của các điểm đo  

3.2.1. Tập dữ liệu 

Sử dụng dữ liệu được thu thập của 02 điểm đo khác nhau, trong đó mỗi tập dữ liệu chứa 

thông tin công suất (AP_T) theo từng giờ của tất cả các ngày trong hai năm 2020-2021 

(sau khi sử dụng công cụ tiền xử lý dữ liệu như ở phần 3.1) như ở hình 5. 

 

Hình 5. File csv chứa dữ liệu điểm đo PC03BB0214941001 

3.2.2. Xây dựng mô hình huấn luyện  

Xây dựng tập huấn luyện (training data) và tập kiểm thử (test data) bằng cách chia mỗi 

tập dữ liệu thành 03 phần, trong đó 2/3 tập dữ liệu dùng để huấn luyện (16 tháng) và 1/3 

tập dữ liệu dùng để làm tập kiểm thử (8 tháng) [8]. Xây dựng các tập huấn luyện 

(X_train, Y_train) và tập Test (X_Test, Y_Test) bằng cách lấy mẫu theo bước nhảy 

(n_steps). Đề tài sử dụng bước nhảy là 24 tương ứng với 24 giờ (có nghĩa là 24 giá trị 

đầu sẽ sử dụng để dự báo giá trị tiếp theo). 

Tập X_train, X_test phải chuyển về format của LSTM: X_train (samples, n_steps, 

features). Với bài toán này, nhóm nghiên cứu đưa ra các chỉ số cuối cùng phục vụ huấn 

luyện như sau: 

 Samples (số mẫu): 720 giờ (số giờ trong 1 tháng) x 16 (tháng) = 11520 giờ 

(tương ứng 2/3 tập dữ liệu ban đầu là 17280 giờ (tổng số giờ trong 2 năm). 

 n_steps (bước nhảy): 24 

 features (số biến): 1 (mô hình đang sử dụng dựa trên dữ liệu công suất nên giá 

trị là 1) 

 epochs (số lần duyệt qua tập huấn luyện): 100 
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 batch_size (số lượng mẫu dữ liệu trên 1 lần duyệt): 1 

 Hình 6 dưới đây thể hiện áp đưa các giá trị trên vào thuật toán và các bước thuật 

toán hoạt động để huấn luyện ra mô hình.  

   

Hình 6. Code chương trình xây dựng mô hình huấn luyện 

3.2.3. Kết quả thực nghiệm và đánh giá 

Như trình bày ở mục 2, bài toán dự báo phụ tải thuộc dạng bài toán dự báo dữ liệu chuỗi 

thời gian. Trong bài toán này, chúng tôi áp dụng phương pháp LSTM là phương pháp 

nghiên cứu chính để cài đặt thử nghiệm. 

Để đánh giá được độ chính xác cũng như sự tin cậy của thuật toán dự trên các mô hình 

Train và Test, nhóm nghiên cứu đã áp dụng công thức tính Lỗi trung bình bình phương 

(RMSE). RMSE là độ lệch chuẩn của phần dư (lỗi dự đoán). Lỗi trung bình bình 

phương gốc (RMSE) là thước đo mức độ hiệu quả của mô hình của bạn. Nó thực hiện 

điều này bằng cách đo sự khác biệt giữa các giá trị dự đoán và giá trị thực tế. R-MSE 

càng nhỏ tức là sai số càng bé thì mức độ ước lượng cho thấy độ tin cậy của mô hình có 

thể đạt cao nhất. 

 𝑛 = 𝑁 − 𝑘 − 1 (4) 

 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑
(𝑦�̂� −  𝑦𝑖)2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 (5) 
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Với:  

𝑦�̂� là giá trị ước lượng 

𝑦𝑖 là biến độc lập 

N: số tổng lượng quan sát 

k: tổng lượng biến 

Nhằm trực quan hóa dữ liệu dự đoán nhóm đã xây dựng thêm chức năng tạo biểu đồ 2 

đường (Đường dữ liệu công suất thực tế và đường dữ liệu công suất dự đoán). Thử 

nghiệm dự đoán với tập dữ liệu như đã nêu ở mục 3.2.2. tại 02 hình 7 và 8 (tương ứng 

1440 giờ trong 2 tháng), ta thấy các hình của 2 điểm đo (PC03BB0214946001 và 

PC03BB0219000001) có 02 đường vẽ khá trùng nhau và RMSE giao động từ 12 đến 

15, đây là kết quả tốt trong dự đoán. 

3.2.3.1. Kết quả dự đoán cho điểm đo PC03BB0214946001 

 Train: RMSE 12.684453569269746 

 Test: RMSE 12.491513956197979 

 

 

Hình 7. Dữ liệu 2 tháng bất kỳ trong 8 tháng của tập dữ liệu Test của điểm đo 

PC03BB0214946001 
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3.2.3.2. Kết quả dự đoán cho điểm đo PC03BB0219000001 

 Train Score: RMSE 13.145431320046505 

 Test Score: RMSE 15.446343592433047 

 

 

Hình 8. Dữ liệu 2 tháng bất kỳ trong 8 tháng của tập dữ liệu kiểm thử của điểm đo 

PC03BB0219000001 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết quả đường dữ liệu công suất dự đoán trong 8 tháng của 2 điểm đo mẫu đã bám sát 

với đường dữ liệu công suất thực tế. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào công tác dự 

báo phụ tải trong thời gian dài giúp hỗ trợ công tác dự báo phụ tải chính xác và đáng tin 

cậy hơn. Từ đó công tác quản lý điều hành được chuẩn xác, kịp thời, đáp ứng tiêu chí 

ngày một khắt khe trong việc quản lý của EVN. 

Từ kết quả dự báo phụ tải ở phần 3, có thể sử dụng các phầm mềm tính toán trào lưu 

công suất như PSS/E, PSS/ADEPT để tính toán tổn thất công suất, đánh giá tổn thất 

điện năng trong tương lai, từ đó xây dựng lộ trình giảm TTĐN, đưa ra kế hoạch đầu tư, 

vận hành hệ thống điện hiệu quả và kinh tế. 

Với việc áp dụng thêm các thông số về nhiệt độ, lượng mưa và các điều kiện kinh tế xã 

hội trong việc huấn luyện và dự đoán phụ tải, nhóm nghiên cứu hi vọng đề tài sẽ đạt kết 
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quả tốt và được áp dụng rộng rãi trong toàn EVN. Kết quả nghiên cứu là bước khởi đầu 

cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo phục vụ cho công tác quản lý, điều hoành, kinh 

doanh điện năng tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Trong tương lai, đây là phương 

pháp tiếp cận khoa học, bài bản trong quản lý vận hành lưới điện, với các công cụ dự 

báo ngày càng tốt hơn, sẽ cho những kết quả tính toán, phân tích chính xác hơn. 
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TRONG XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỂN HÌNH 

SOLUTION TO HANDLE MISSING DATA IN CREATE TYPICAL LOAD GRAPH 
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Tóm tắt: Xây dựng đồ thị phụ tải điển hình là nhu cầu rất cần thiết hiện nay của 

ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nói riêng. Đồ thị phụ tải 

điển hình là thông số quan trọng, là nguồn dữ liệu đầu vào cho các chương trình tính 

toán lưới điện để tính toán tối ưu hóa vận hành lưới điện cũng như dự báo thị trường 

điện trong tương lai.  

Đối với nguồn cơ sở dữ liệu thu thập được từ hệ thống Kho dữ liệu đo đếm thông qua 

các kênh truyền thông thường có 1 số khiếm khuyết, lỗi thiếu hụt dữ liệu, dẫn đến khó 

sử dụng và ảnh hưởng đến phần nào tính chính xác và độ tin cậy của nguồn dữ liệu 

mang lại. Trong bài báo này, tác giả đề xuất phương pháp để xây dựng giải pháp xử 

lý nguồn dữ liệu đo đếm bị “khiếm khuyết” và tiến tới xây dựng đồ thị phụ tải điển hình 

cho lưới điện phân phối. Công cụ tính toán và xây dựng được tích hợp với các thuật 

toán với chương trình Matlab và được áp dụng cho lưới điện và các nhóm phụ tải 

thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Từ khoá: công tơ điện tử; công nghệ thu thập dữ liệu từ xa AMR-AMI; biểu đồ phụ tải 

điển hình; cụm dữ liệu; K-means; Fuzzy K-means.  

Abstract: Building a typical load graph is a very necessary need of the electricity 

industry in general and Thua Thien Hue Power Company in particular. Typical load 

graph is an important parameter, an input data source for grid calculation programs to 

calculate and optimize grid operation as well as forecast the future electricity market. 

For the source of the database collected from the Measurement Data Warehouse 

system through communication channels, there are usually some defects, data 

shortage errors, which lead to difficulty in use and partly affect the accuracy. accuracy 

and reliability of the data source. In this paper, the author proposes a method to build 

a solution to deal with "defective" metering data sources and proceed to build a typical 

load graph for the distribution grid. The calculation and construction tools are 

integrated with the algorithms with the Matlab program and are applied to the power 

grid and load groups in Thua Thien Hue province. 

Keyword: electronic meter; AMR-AMI, typical load chart; cluster; K-means; Fuzzy K-

means. 
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1. GIỚI THIỆU 

Lưới điện phân phối bao gồm lưới điện cao áp (110kV), trung áp (6, 10, 22, 35 kV) và 

lưới điện hạ áp (220/380 V) là khâu cuối cùng trong hệ thống điện để truyền tải năng 

lượng cho phụ tải. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) [1] đang đề ra mục 

tiêu giảm tổn thất điện năng từ 8% năm 2015 xuống còn 6,5% năm 2020. Theo tính toán 

của EVN và đề xuất của Bộ Công thương dự kiến cơ cấu nguồn điện đến năm 2030 đạt 

khoảng 120.995-148.358 MW, trong đó, thủy điện đạt 26.795-28.946 MW, chiếm tỷ lệ 

19,5-22,1%; nhiệt điện than 37.467 MW, chiếm tỷ lệ 25,3-31%; nhiệt điện khí (tính cả 

nguồn điện sử dụng LNG) 29.880-38.980 MW, chiếm tỷ lệ 24,726,3%; năng lượng tái 

tạo ngoài thủy điện (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, ...) 21.666-35.516 MW, 

chiếm tỷ lệ 17,9-23,9%, nhập khẩu điện 3.937-5.000 MW, chiếm tỷ lệ 3,3-3,4%. Theo 

đó, để đảm bảo đầu tư nguồn cung đủ điện thì cần đầu tư 7,9 tỷ USD/năm cho hệ thống 

điện Việt Nam, trong đó 25% vốn đầu tư được sử dụng cho mục đích giảm tổn thất điện 

năng. Tính đến năm 2020, lưới điện phân phối đã được quy hoạch xây dựng hơn 

120.000 km đường dây trung thế, khoảng 85.000 MVA trạm biến áp phân phối và 

khoảng 93.000 km đường dây hạ thế. Với tốc độ mở rộng nhanh chóng, mạng lưới phân 

phối, truyền tải sẽ phải đối mặt với vấn đề tổn thất điện năng nghiêm trọng. Theo kế 

hoạch đã đề ra trước đây, Việt Nam sẽ tiếp tục thí điểm "thị trường bán lẻ cạnh tranh" 

và sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu trong thời gian sắp đến [2]. Vì vậy, việc nghiên 

cứu tạo phụ tải điển hình luôn là vấn đề cấp thiết của các Công ty Điện lực cũng như 

của chung toàn ngành Điện. Vì vậy, đây là một đề án cấp bách, đòi hỏi tính chính xác và 

hiệu quả cao từ các phương pháp luận và ứng dụng. 

Để giảm tổn thất điện năng một cách hiệu quả, cần phải từng bước xây dựng và thu thập 

dữ liệu về đồ thị phụ tải điển hình cho từng nhóm phụ tải và với từng thời điểm khác 

nhau. Hiện nay, việc lựa chọn đồ thị phụ tải điển hình được xây dựng theo hai phương 

pháp:  

 (i) Chọn đồ thị phụ tải của một ngày ngẫu nhiên trong năm;  

 (ii) Sử dụng đồ thị phụ tải cực đại. 

Việc chọn bất kì một đồ thị phụ tải làm đồ thị phụ tải điển hình sẽ gây nên sai số trong 

việc bù công suất phản kháng như: sai dung lượng, đặt không đúng vị trí, đóng cắt tụ bù 

liên lục gây giảm tuổi thọ tụ bù cũng như các thiết bị đóng cắt. Hơn thế nữa, việc thu 

thập dữ liệu liên tục rất khó khăn do phải cập nhật 30 phút một lần, do đó nguồn cơ sở 

dữ liệu là rất lớn và hầu như không thể thu thập hoàn hảo 100% dữ liệu có được, mà 

nguồn dữ liệu sẽ thường xuyên có những trường hợp như thiếu dữ liệu, khiếm khuyết 

một vài thời điểm. Hiện nay, việc khắc phục các vấn đề trên trong thời gian ngắn là rất 

khó khăn ở Việt Nam. Theo Thông tư 19/2017 của Bộ Công Thương [3]: 

 Điều 15: xác định sai số phép đo của mẫu phụ tải và phương pháp kiểm tra 
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hiệu chỉnh: kiểm tra bộ số liệu thu thập mang giá trị bằng không (“0”), kiểm tra 

so sánh các thời điểm liền kề, cùng kỳ, kiểm tra hệ số tải; 

 Điều 16: hiệu chỉnh và ước lượng dữ liệu đo cho mẫu phụ tải điện, với các 

phương pháp nội suy tuyến tính, ngày tháng tương tự, ước lượng tự động; 

 Điều 18: phương pháp tạo đồ thị phụ tải, có 02 phương pháp: phương pháp từ 

dưới lên và phương pháp từ trên xuống; 

 Điều 21: xây dựng biểu đồ phụ tải điển hình theo ngày làm việc (tháng, năm) 

hoặc ngày lễ. 

 
Hình 1. Sơ đồ một số phương pháp thông dụng trong thuyết tự học của máy móc 

Hiện nay, các phương pháp tạo đồ thị phụ tải điển hình đang được sử dụng trên thế giới 

dựa trên thuật toán Phân cụm dữ liệu [4] hay còn gọi là phương pháp Học máy, được 

chia thành hai nhóm: (i) thuật toán phân cụm tuyến tính có giám sát và (ii) thuật toán 

phân cụm tuyến tính không có giám sát. Thông thường, các thuật toán phân cụm tuyến 

tính không giám sát thường được lựa chọn vì tính đơn giản và dễ thực hiện, có thể xử lý 

các tập dữ liệu khá lớn, K-Means [5] và Fuzzy K-Means [6] là hai phương pháp điển 

hình. Hiện nay, phương pháp K-Means đã được đề xuất ứng dụng trong việc giảm tổn 

thất phụ tải [7]. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả tổng hợp các lỗi thiếu và thường sai sót dữ liệu đang 

gặp phải tại các Điện lực và đề xuất phương pháp xử lý dựa trên thông tư 19/2017 của 

Bộ Công Thương [3]. Hai thuật toán K-Means và Fuzzy K-Means thường được sử dụng 

trong việc tạo đồ thị phụ tải hiện nay cũng sẽ được so sánh với nhau để có thể tìm ra ưu, 

nhược điểm của từng thuật toán. Cuối cùng, một công cụ được ứng dụng cả hai thuật 

toán kể trên để phát triển, xây dựng biểu đồ phụ tải điển hình tại Công ty Điện lực Thừa 

Thiên Huế theo từng thời điểm ngày, thời điểm mùa. Công cụ này được phát triển để 

ứng dụng và hỗ trợ khi nguồn dữ liệu thu thập được bị thiếu hoặc mất mà các Công ty 

Điện lực đang gặp phải. 

Thuyết tự học của máy móc 

(Machine Learning Theory) 

Tự học có giám sát 

(Supervised Learning) 

Phân loại 

(Classification) 

Hồi quy 

(Regression) 

Tự học không được giám sát 

(Unsupervised Learning) 

Phân nhóm 

(Clustering) 

Kết hợp 

(Association) 
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Sử dụng các phương pháp phân cụm để xây dựng một biểu đồ phụ tải điển hình 

2.1.1. Giới thiệu về phương pháp phân cụm dữ liệu. 

Vấn đề phân cụm dữ liệu là một nhánh chính của lĩnh vực nghiên cứu không giám sát 

(xem Hình 1). Trong trường hợp này, thuật toán sẽ cố gắng phân cụm dữ liệu thành các 

nhóm có các đặc điểm giống nhau, nhưng đồng thời các đặc điểm giữa các nhóm đó 

phải khác nhau càng nhiều càng tốt. Số lượng các cụm dữ liệu có thể được xác định 

bằng kinh nghiệm hoặc có thể được xác định tự động bằng thuật toán. 

 
Hình 2. Sơ đồ Phương pháp phân cụm dữ liệu 

 Hiện nay phương pháp phân cụm dữ liệu đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh 

vực khác nhau như: Kinh doanh, Sinh học, Thư viện, Bảo hiểm, Y tế, Nông nghiệp. 

2.1.2. Phân loại theo cụm 

Phân cụm dữ liệu được chia thành hai loại trong Hình 2:  

 (i) phân cụm dữ liệu cứng 

 (ii) phân nhóm dữ liệu mềm 

Phân cụm dữ liệu cứng (hay phân cụm rõ ràng) là phương pháp gán mỗi đối tượng vào 

một cụm và được xác định rõ ranh giới giữa các cụm. Một số thuật toán tiêu biểu của 

phương pháp này là thuật toán K-Means, thuật toán K-Medoids; 

Phân cụm dữ liệu mềm (hay phân cụm mờ) là phương pháp cho phép mỗi đối tượng có 

thể thuộc một hoặc nhiều cụm dữ liệu và không có sự rõ ràng giữa các cụm hay còn gọi 

là ranh giới mờ giữa các cụm:, thuật toán tiêu biểu cho phương pháp này là Thuật toán 

Fuzzy K-Means. 

Hiện nay thuật toán được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các bài toán phân cụm là thuật 

toán K-Means và thuật toán Fuzzy K-Means nên nhóm tác giả đã chọn thuật toán này để 

áp dụng làm cơ sở nghiên cứu để xử lý trường hợp mất dữ liệu kể trên. 
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Hình 3. Phương pháp phân cụm dữ liệu theo lược đồ 

2.2. So sánh phương pháp K-means và Fuzzy K-means 

Phương pháp K-mean [5] thường được xử lý nhanh hơn Fuzzy K-mean [6] trong tất cả 

các tập dữ liệu có chứa các cụm phân tán thông thường. Fuzzy K-means là một thuật 

toán dựa trên các phép tính mờ lặp đi lặp lại. 

Ngoài ra, Fuzzy K-Means có thể cung cấp kết quả tốt nhất cho các tập dữ liệu chồng 

chéo và tương đối tốt hơn so với thuật toán K-Means. Không giống như K-Means, các 

điểm dữ liệu phải hội tụ về một trung tâm của cụm, nơi mà các điểm dữ liệu được hình 

thành sẽ là thành phần lân cận của mỗi trung tâm cụm, do kết quả của các điểm dữ liệu 

có thể có nhiều hơn một cụm trung tâm. 

Tuy nhiên, K-Means và Fuzzy K-Means vẫn là những thuật toán đơn giản, số lượng k 

cụm do con người quyết định. Điều này dẫn đến phân cụm không chính xác. Do đó, khi 

sử dụng thuật toán này người ta sử dụng một số cách để xem k có phải là số cụm đối 

xứng hay không.  

2.3. Xử lý dữ liệu 

Nguồn cơ sở dữ liệu cung cấp là vô cùng lớn cũng như việc thu thập dữ liệu trong nhiều 

năm là rất khó khăn, do nhiều nguyên nhân khách quan, cơ sở dữ liệu luôn tồn tại vấn 

đề thiếu dữ liệu nên việc xử lý các dữ liệu thiếu/sai sót đó là rất cần thiết. Dựa trên số 

liệu được thu thập từ các điểm đo phụ tải thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, 

nhóm tác giả đề xuất 3 phương pháp trong Bảng 1 dựa vào Điều 16 Thông tư 19/2017 

của Bộ Công Thương [3]: 
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Bảng 1: Ưu và nhược điểm của các phương pháp xử lý dữ liệu  

dựa vào Thông tư 19/2017 của Bộ Công Thương 

Phương pháp Ưu điểm Nhược điểm 

Phương pháp xóa 

hàng và cột 

Loại bỏ hoàn toàn dữ liệu với 

các giá trị bị thiếu dẫn đến cấu 

trúc dữ liệu hoàn chỉnh và có 

độ chính xác cao; Tốt hơn là 

xóa một hàng hoặc cột cụ thể 

mà không có thông tin dữ liệu 

cụ thể vì nó không có trọng số 

cao. 

Mất thông tin và dữ liệu; 

Hoạt động kém nếu phần 

trăm giá trị bị thiếu cao (ví 

dụ: 30%) so với tất cả dữ 

liệu. 

Phương pháp thay 

thế bằng giá trị 

trung bình 

Đây là một cách khắc phục tốt 

khi kích thước của tập dữ liệu 

nhỏ; 

Nó có thể hạn chế mất dữ liệu 

dẫn đến việc loại bỏ các hàng 

và cột 

Đưa ra các giá trị gần đúng 

thêm phương sai và sai 

lệch; 

Hoạt động kém so với các 

phương pháp đa mục tiêu 

khác 

Phương pháp 

ngày tương đồng 

Phương sai thấp vì dữ liệu 

mang tính xấp xỉ; 

Loại bỏ việc mất dữ liệu bằng 

cách thay thế nó bằng dữ liệu 

liền kề 

Không hiệu quả khi dữ liệu 

bị thiếu quá nhiều. 

Phương pháp được chọn để sử dụng bổ sung dữ liệu còn thiếu là “Ngày tương tự: Sử 

dụng dữ liệu ngày tương tự của tuần hiện tại hoặc tuần trước.” 

(i) Trường hợp 1: Thiếu dữ liệu tại P 02 (0:30:00) thứ Bảy (13/01/2018) 

 

Hình 4. Một ví dụ về Ngày tương tự 
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Ví dụ: Chương trình tự động tìm vị trí mà dữ liệu bị thiếu (thời điểm ngày 13/01/2018), 

sau đó tại vị trí bị thiếu này được gán giá trị của thời điểm Thứ bảy, ngày 06/01/2018 

(giá trị của tuần trước). Sau khi xử lý, giá trị của phụ tải tại thời điểm P_02 của thời 

điểm thiếu sẽ được bổ sung là 23,22 kW. 

(ii) Trường hợp 2: Dữ liệu tại thời điểm P_04 (1:30:00) của Thứ Tư (03/01/2018) và 

khoảng thời gian P_02 (0:30:00) của Thứ Sáu (12/01/2018) bị thiếu (null). 

 
Hình 5. Một ví dụ về xử lý dữ liệu cần thiết 

Ví dụ 1: Chương trình tự động tìm vị trí dữ liệu bị mất (thời điểm 16h00 ngày 

03/01/2018), sau đó vị trí dữ liệu bị thiếu được gán giá trị của Thứ tư tuần sau liền kề 

(10/01/2018). Nếu giá trị của ngày Thứ tư – 10/01/2018 cũng bị mất, thì dữ liệu còn 

thiếu sẽ được gán bởi giá trị của ngày 17/01/2018. Sau khi xử lý, giá trị của phụ tải tính 

toán của mốc thời gian P_04 ngày Thứ tư – 03/01/2018 là 20,4 kW. 

Ví dụ 2: Chương trình tự động tìm vị trí dữ liệu bị mất (Thứ sáu – 12/01/2018), sau đó 

vị trí thiếu dữ liệu sẽ được gán cho giá trị của thời điểm ngày thứ sáu liền kề 

(05/01/2018). Sau khi xử lý, giá trị của thời điểm P_02 của ngày Thứ sáu – 12/01/2018 

là 20,78 kW. 

3. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỂN HÌNH VÀO LƯỚI ĐIỆN PHÂN 

PHỐI CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ 

3.1. Dữ liệu biểu đồ phụ tải tải 

Từ số liệu phụ tải do Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thu thập được, Hình 5 được vẽ 

với trục hoành là trục thời gian và trục tung là trục công suất. Bài báo tập trung áp dụng 

phương pháp phân cụm như đã giới thiệu trước đó và được thực hiện trên phần mềm 

Matlab. 
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3.2. Phát triển công cụ xây dựng biểu đồ phụ tải điển hình 

Để tăng độ chính xác của kết quả cuối cùng, việc xác định đồ thị phụ tải điển hình cho 

từng loại phụ tải là vô cùng quan trọng, hơn nữa nhóm tác giả tập trung phân loại thành 

phần phụ tải cho thời điểm khác nhau, như ngày đầu tuần, giữa tuần và cuối tuần, cũng 

như theo mùa gồm cả mùa mưa và mùa nắng. Các loại phụ tải hiện nay đang được theo 

dõi gồm:  

(i) nông-lâm-ngư nghiệp, (ii) Công nghiệp-xây dựng, (iii) Thương mại-dịch vụ, (iv) 

Sinh hoạt, (v) Nhà hàng-Khách sạn và (vi) các hoạt động khác. 

 
Hình 6. Đồ thị phụ tải các ngày trong năm 2018 

 
Hình 7. Giao diện của công cụ tích hợp 
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Công cụ được phát triển theo hướng cá nhân hóa với việc xây dựng giao diện người 

dùng trực quan để vừa giải quyết các vấn đề liên quan đến sự thiếu hụt, mất mát dữ liệu 

và từ bộ số liệu để vẽ được biểu đồ phụ tải điền hình theo từng nhóm loại hình phụ tải. 

 
Hình 8. Đồ thị phụ tải điển hình cho thấy sự khác biệt giữa thuật toán  

Fuzzy K-means và K-mean 

Từ hình 7, cho thấy sự khác biệt và chênh lệch giữa hai phương pháp là khá nhỏ, phụ tải 

đỉnh của phương pháp Fuzzy K-means cao hơn so với K-means. Cả hai phương pháp 

đều cho kết quả khá nhanh chóng và chính xác. Trong các kết quả sau, bài báo trình bày 

kết quả phân cụm các phụ tải theo phương pháp K-means. 

Dưới đây là kết quả thực hiện biểu đồ phụ tải điển hình cho một số nhóm phụ tải với 

trục hoành thể hiện mốc thời gian và trục tung thể hiện điện năng tiêu thụ (kWh). Cụ 

thể, đường màu đỏ thể hiện lượng điện năng phụ tải của thời điểm cao điểm (ngày làm 

việc) và đường màu xanh thể hiện lượng điện năng phụ tải thời điểm cao điểm  

(ngày nghỉ): 
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Hình 9. Biểu đồ phụ tải đặc trưng của nông, lâm, ngư nghiệp 

 
Hình 10. Biểu đồ phụ tải điển hình của ngành công nghiệp nặng 

Giải pháp đã tạo ra sẽ phân loại chính xác các nhóm trong những ngày làm việc cao 

điểm và thấp điểm. Do đó, đường màu đỏ luôn cao hơn đường màu xanh lam trong 

Hình 8, Hình 9 và Hình 10. 
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Hình 11. Biểu đồ phụ tải điển hình của nhóm ngành dệt may 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Bài báo đã giới thiệu các phương pháp xử lý khi dữ liệu thiếu xót, khiếm khuyết và 

đồng thời đã xử lý để xây dựng biểu đồ phụ tải điển hình cho lưới điện phân phối dựa 

trên các phương pháp K-Means và Fuzzy K-Means. Công cụ được tạo ra được ứng dụng 

thành công cho lưới điện phân phối tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc mô phỏng và xây 

dựng biểu đồ phụ tải có thể giúp cho công tác quy hoạch và dự kiến đáp ứng khi thị 

trường điện cạnh tranh áp dụng. 
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CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ ĐỨT DÂY BỌC TRUNG ÁP 

MEASURES AGAINST BREAKAGE OF MV COVERED CONDUCTORS 

Nguyễn Đắc Thắng, sinh năm 1967 

Tổng công ty Điện lực miền Nam, Điện thoại: 0914207171 - Email: thangspc@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu hiện tượng, phân tích nguyên nhân và các giải pháp giảm sự cố 

đứt dây bọc nhằm đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và 

giảm các thiệt hại liên quan là nhu cầu cấp thiết đối với Đơn vị vận hành lưới điện. 

Báo cáo đã thống kê hiện trạng, tình hình sự cố đứt dây bọc, phân tích nguyên nhân 

và đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vận hành trên địa bàn 21 công ty điện lực 

của EVNSPC. 

Sự cố đứt dây xảy ra đối với tất cả các cỡ dây và vật liệu ruột dẫn khác nhau, tuy 

nhiên sự cố đứt dây bọc tại vị trí gần đầu trụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (79%). Nguyên 

nhân do hồ quang ngắn mạch, do sét đánh trực tiếp hoặc sét gây ra quá điện áp. Giải 

pháp áp dụng: lắp đặt bổ sung LA, dùng sứ 35kV hoặc polymer, sử dụng dây văng 

chống rơi ở các vị trí trọng yếu. 

Abstract: Study of phenomena, analysis of causes and solutions to reduce breakage 

of covered conductors in order to ensure operation safety, improve power supply 

reliability and reduce related damages are urgent needs for the grid operators. The 

report has made statistics, situation of breakage covered conductors, analysis of 

causes and solutions to ensure safe operation in the area of 21 power company of 

EVNSPC. 

Breakage of conductors occurs for all sizes and different conductor materials, 

however, breakage of covered conductors near the top of the power pole accounts for 

the largest proportion (79%). Caused by short-circuit arcs, direct lightning strokes or 

lightning-induced over-voltages. Solution: install additional LA, use 35kV ceramic or 

polymer insulators, use cable supporting rope in key locations. 

1. TÌNH HÌNH SỰ SỐ ĐỨT DÂY BỌC TRUNG ÁP 

Tại nhiều quốc gia, dây dẫn bọc được sử dụng rộng rãi cho đường dây phân phối trên 

không. Với các ưu điểm như: giảm sự cố phóng điện giữa các dây pha và cây cối xung 

quanh, giảm khoảng cách pha-pha/hành lang, tăng mỹ quan, ngăn chặn tai nạn điện 

trong dân, tăng độ tin cậy cung cấp điện… 

Tuy nhiên cũng tồn tại những nhược điểm như chi phí và phát sinh các vấn đề mới, 

nghiêm trọng nhất là dây bọc có thể dễ dàng bị đứt khi bị sét đánh. Ở nhiều quốc gia, tỷ 

lệ sự cố đứt dây lên đến 2,5 lần/100 km/năm.  

Sét là nguyên nhân chính gây ra sự cố đứt dây. Để ngăn chặn sự cố đứt dây bọc gây ra 

bởi sét, các biện pháp khác nhau và các thiết bị tương ứng đã được phát triển ở nhiều 

quốc gia.  

mailto:thangspc@gmail.com
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1.1. Hiện trạng sử dụng dây bọc trên lưới điện trung áp của EVNSPC 

 Khối lượng đường dây trung thế đang quản lý vận hành trên toàn lưới điện của 

EVN SPC tính đến tháng 06/2022 là 72.938,93 km. 

 Trong đó, tổng khối lượng cáp bọc trung thế là 24.477,14 km, chiếm 33,6% 

khối lượng đường dây trung thế. Chi tiết khối lượng cáp bọc tại các đơn vị theo 

các chủng loại cáp (cáp đồng bọc (CX/CXV); cáp nhôm bọc (AX/AXV); cáp 

nhôm lõi thép bọc (ACX/ACXV/ASXV); cáp vặn xoắn (ABC), dây nhôm lõi 

thép bọc chống thấm (ACXH)) như bảng sau: 

 

1.2. Tình hình đứt dây bọc trung áp trên lưới điện tại các đơn vị 

 Qua thống kê từ năm 2018 đến năm 2021, toàn Tổng công ty Điện lực miền 

Nam đã xảy ra 685 vụ sự cố đứt dây bọc. Chi tiết như sau: 

  2018 2019 2020 2021 

Số vụ sự cố đứt dây bọc 162 173 180 170 

Nhận xét: Sự cố đứt dây xảy ra đối với tất cả các cỡ dây và vật liệu ruột dẫn khác nhau, 

tuy nhiên sự cố đứt dây bọc tại vị trí gần đầu trụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (79%). Mà 

nguyên nhân được xác định như sau: 

CX/CXV AX/AXV ACX/ACXV/ASXV ABC ACXH

1 An Giang 2.597,85      -             7,68        70,85                      -    69,32       147,85              5,7%

2 Bạc Liêu 2.880,20      121,86      0,57        856,72                   -    41,60       1.020,76          35,4%

3 Bến Tre 2.384,47      -             33,45      937,00                   -    32,70       1.003,14          42,1%

4 Bình Dương 4.539,59      14,17         1,20        2.670,45                -    214,95    2.900,76          63,9%

5 Bình Phước 3.568,50      -             1,85        2.078,99                -    403,27    2.484,10          69,6%

6 Bình Thuận 6.721,00      82,03         1,30        962,09                   -    337,87    1.383,30          20,6%

7 BRVT 2.062,10      37,52         185,43    1.310,30                -    -           1.533,25          74,4%

8 Cà Mau 5.282,00      -             -          339,46                   -    -           339,46              6,4%

9 Cần Thơ 1.593,56      -             -          382,13                   -    -           382,13              24,0%

10 Đồng Tháp 3.468,69      1,41           19,28      821,66                   -    105,80    948,15              27,3%

11 Hậu Giang 1.666,73      -             23,29      381,46                   -    32,93       437,68              26,3%

12 Kiên Giang 5.347,58      4,28           639,47    438,75                   -    204,59    1.287,10          24,1%

13 Lâm Đồng 4.203,33      64,03         7,71        427,89                   -    176,20    675,83              16,1%

14 Long An 4.513,73      -             20,61      699,81                   -    92,89       813,31              18,0%

15 Ninh Thuận 1.087,96      11,91         1,95        261,00                   -    52,39       327,25              30,1%

16 Sóc Trăng 3.461,76      7,67           -          442,48                   -    111,57    561,72              16,2%

17 Tây Ninh 2.818,20      3,30           0,86        1.133,37                -    365,38    1.502,91          53,3%

18 Tiền Giang 3.642,42      -             -          33,83                      -    1.767,90 1.801,73          49,5%

19 Trà Vinh 2.590,22      -             1,05        368,30                   1,20   370,67    741,21              28,6%

20 Vĩnh Long 2.065,21      13,85         13,31      266,10                   -    20,90       314,15              15,2%

21 Đồng Nai 6.443,84      -             15,50      3.034,49                -    821,37    3.871,36          60,1%

72.938,93    362,02      974,48    17.917,14              1,20   5.222,31 24.477,14        33,6%EVN SPC

Thống kê khối lượng dây bọc trung thế

Stt PC
Tổng chiều 

dài ĐDTT 

chiều dài đường dây bọc trung tế (km) Tổng chiều dài 

đường dây bọc Tỷ lệ (%)



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
180 

 Đối với các sự cố đứt dây ở đầu trụ và điểm cuối giáp buộc, vị trí cách đỉnh sứ 

khoảng 30-40cm: Nguyên nhân chủ yếu do sét đánh, do sử dụng dây buộc 

không đúng kỹ thuật (giáp buộc nhôm), một số trường hợp sử dụng giáp buộc 

composite có chất lượng kém. 

 Đối với các sự cố đứt dây ngay ở vị trí giữa bụng dây: Nguyên nhân chủ yếu 

do đoạn dây bị đứt nằm ở vị trí giao chéo, quá trình vận hành với dòng tải cao 

dây bị võng, vi phạm khoảng cách an toàn, tiếp xúc với dây pha của tuyến khác 

gây phóng điện dẫn đến đứt dây hoặc do gió lớn, cây ngã vào đường dây gây 

đứt.  

 Ngoài ra còn do công tác thiết kế, thi công cáp bọc; cấu trúc và đặc tính kỹ 

thuật của loại dây bọc…. 

2. PHÂN TÍCH VỀ SỰ CỐ ĐỨT DÂY BỌC TRUNG ÁP 

2.1. Nguyên nhân đứt dây bọc gây ra bởi sét 

 Khi sét đánh trực tiếp vào đường dây hoặc đánh vào mặt đất lân cận, cách điện 

sẽ bị phá vỡ, và sau đó các hồ quang tần số công nghiệp 50Hz đi theo sẽ đốt 

cháy dây bọc.  

 Ở nông thôn, sét thường đánh trực tiếp vào đường dây là nguyên nhân chính 

gây ra phóng điện bề mặt (flashover) cách điện. Tia sét với cường độ dòng điện 

10 kA có thể tạo ra một quá áp cao hơn 2000 kV, nó cao hơn nhiều so với khả 

năng chịu điện áp phóng điện xung (CFO) của đường dây. 

 Ở các thành phố, các tòa nhà/kiến trúc cao và cây có tác dụng như là dây chống 

sét cho đường dây kế cận nên xác suất sét đánh trực tiếp là rất thấp. Các sự cố 

chủ yếu gây ra bởi quá điện áp cảm ứng khi sét đánh vào mặt đất hoặc kiến 

trúc lân cận.  

2.2. Cơ chế đứt dây 

Đối với dây dẫn trần 

 Khi sét đánh, bao gồm sét trực tiếp và sét cảm ứng, dẫn đến phóng điện bề mặt 

cách điện của đường dây, dòng điện tần số công nghiệp theo sau sẽ gây ra hồ 

quang ngắn mạch đi qua đường phóng điện bề mặt. Đối với dây dẫn trần, Hình 

1. minh họa quá trình phát triển của hồ quang ngắn mạch ba pha. 

 Trong giai đoạn đầu, hồ quang đốt cháy giữa các dây dẫn và đà đỡ dây, và do 

ảnh hưởng của lực từ tính (lực từ), các gốc hồ quang sẽ di chuyển dọc theo các 

dây dẫn. Với việc đốt các hồ quang, chiều dài và các vùng cháy của hồ quang 

sẽ mở rộng.  
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 Sau đó, hồ quang ba pha sẽ liên kết lại và thay đổi từ hồ quang pha-đất thành 

hồ quang pha-pha. Các các hồ quang pha-pha sẽ trượt về phía phụ tải giữa các 

dây dẫn dưới sự dẫn động của lực từ cho đến khi đi nó tắt. 

 Vì gốc hồ quang luôn di chuyển và không cháy ổn định tại cùng một điểm nên 

các dây dẫn trần sẽ không bị cháy. 

 

Hình 1. Quá trình phát triển các hồ quang ngắn mạch ba pha trên không 

Đối với dây bọc 

 Đối với dây bọc, thì quá trình phát triển hồ quang ngắn mạch như ở Hình 2. 

Trong giai đoạn đầu, hồ quang cháy giữa các dây dẫn tương ứng và đà đỡ dây, 

nhưng vì lớp cách điện bao quanh điểm gốc hồ quang trên dây dẫn của lớp vỏ 

bọc, lớp cách điện sẽ chặn gốc hồ quang di chuyển tự do và hồ quang gốc sẽ 

tiếp tục đốt cháy tại cùng một điểm trên dây dẫn mặc dù nó bị ảnh hưởng bởi 

lực từ.  

 Với việc đốt hồ quang, chiều dài và vùng hồ quang sẽ phóng to và do đó các hồ 

quang ba pha sẽ liên kết và thay đổi từ các hồ quang pha-đất thành các hồ 

quang pha-pha. Nhưng gốc các hồ quang pha-pha vẫn cháy ở cùng một điểm 

trên dây dẫn và không thay đổi cho đến khi bị tắt.  

 Vì hồ quang tần số công nghiệp đốt tại cùng một điểm trên dây dẫn trong một 

thời gian dài nên dây bọc bị cháy đứt. Nói chung, điểm cách điện yếu nhất trên 

dây bọc sẽ bị phá vỡ đầu tiên bởi quá điện áp sét.  
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Hình 2. Quá trình phát triển các hồ quang ngắn mạch ba pha trên không 

 

 

Hình 3. Thử nghiệm phóng điện bề mặt  
khi điểm cách điện yếu cách xa sứ đứng 

Hình 4. Phân phối các điểm phóng điện  
trên dây bọc dưới xung sét 

2.3. Chi tiết các nguyên nhân đứt dây 

Nguyên nhân gốc rễ của dây bọc bị đứt là có các lỗ hổng/vết rạn trên lớp cách điện, mà 

nó được hình thành bởi một số nguyên do: 

 Sai sót trong quá trình sản xuất, như: độ dày cách điện không đồng đều, các 

điểm gờ trên bề mặt ruột dẫn.  

 Hư hỏng lớp cách điện trong quá trình thi công hoặc trong vận hành.  

 Lỗ hổng/vết rạn cách điện do phóng điện corona trên bề mặt của ruột dẫn kim 

loại bên trong dây bọc. 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 183   

 Các vết nứt cách điện hình thành bởi sự lão hóa do thời tiết và không khí. 

 Lỗ hổng/vết rạn cách điện do ảnh hưởng tích lũy của sét và các quá áp do xung 

đóng ngắt. 

 Sự mài mòn lớp cách điện trong vùng liên kết giữa dây bọc và sứ đứng do các 

dây buộc sứ khi chịu gió thổi. 

 Do tiếp xúc lâu ngày với các cành cây, … 

3. CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

3.1. Các giải pháp chung 

Loại I. Lắp đặt thiết bị bảo vệ (bao gồm dây chống sét): 

 Dây chống sét: Chủ yếu để ngăn sét đánh trực tiếp. DCS chỉ có thể bảo vệ hiệu 

quả khi có thiết kế cách điện tốt đảm bảo mức cách điện xung CFO giữa các bộ 

phận nối đất và dây pha, và điện trở đất của trụ điện phải cực thấp. 

 Thiết bị chống sét: Bảo vệ hiệu quả cách điện thiết bị, chẳng hạn như máy biến 

áp và bộ điều áp. Hiện có sẵn một số loại chống sét: chống sét khe hở, sừng 

phóng điện, chống sét không khe hở ZnO.  

 Chống sét phóng điện dài (Long Flashover Arrester): LFA bao gồm ba mô-đun 

phóng điện bằng cách sử dụng hiệu ứng xả, được bố trí song song với từng sứ 

cách điện để chống quá điện áp cảm ứng do sét và sét đánh trực tiếp. Chiều dài 

của LFA có thể lớn hơn vài lần so với sứ đứng. 

 

 

 

Hình 5: Chống sét phóng điện bề 

mặt dài ở dạng của một vòng lắp 

đặt trên xà đỡ dây (1: vòng thép 

có bọc; 2: kẹp; 3: xà thép; 4: ống 

kim loại, 5: dây dẫn điện; 6: kênh 

phóng điện bề mặt; 7: cách điện; 

8: trụ đỡ) 

Loại II.  Bóc tách một phần lớp cách điện của dây dẫn có vỏ bọc 

 Dây bọc được bóc một phần lớp cách điện tương tự như dây dẫn trần; hồ quang 

có thể trượt trên phần dây dẫn bị bóc cách điện và không cháy trên một điểm 

cố định. 
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 Để rút ngắn chiều dài bóc cách điện của dây bọc, thì kẹp dây chống hồ quang 

hoặc sứ đứng với kết cấu đặc biệt đã được áp dụng. Các kẹp dây chống hồ 

quang được làm bằng kim loại với kích thước lớn để chịu được việc đốt hồ 

quang. 

                                      

 

 

Hình 8. Cách điện với khoảng cách phóng điện 

Loại 3. Gia tăng mức cách điện hoặc cải thiện cấu trúc cách điện 

 Tăng cường cục bộ mức cách điện của dây dẫn bọc, làm gia tăng điện áp phóng 

điện (CFO) của dây và sứ đứng. Thông thường, điểm đứt dây bọc gần với sứ 

đứng, độ dày của lớp cách điện dây bọc kế cạnh sứ đứng được gia tăng lên để 

giảm các sự cố đứt dây do sét đánh. Hình 10 minh họa sơ đồ của phương pháp 

này. Cách điện trên vùng kết nối giữa dây dẫn và sứ đứng được tăng cường và 

do đó, điểm đứt dây chỉ có thể xảy ra ở các phần rìa của lớp cách điện được 

Hình 6. Đường dây bọc với lớp cách điện được 

tách một phần và lắp thêm thiết bị bảo vệ chống 

hồ quang 

 

 

Hình 7. Kẹp dây dẫn bảo vệ chống 

hồ quang 
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tăng cường, sau đó phóng điện bề mặt tạo ra thông qua bề mặt của lớp cách 

điện tăng cường và sứ đứng đến điểm nối đất. Vì vậy, đường dẫn phóng điện 

trở nên dài hơn, khó tạo thành hồ quang tần số công nghiệp và do đó làm giảm 

sự cố đứt dây. Tổng chiều dài khuyến nghị của vật liệu cách điện tăng cường là 

3 m, chiều dài của hai bên sứ đứng là 1,5 m, và độ dày của lớp cách điện tăng 

cường là 9 mm. 

 

Hình 9.Sơ đồ tăng cường một phần cách điện trên đường dây phân phối 

 Tăng mức cách điện của sứ đứng: Nhằm giảm đáng kể phóng điện xung sét 

trên các đường dây, do đó làm giảm sự cố đứt dây bọc do sét. Thay sứ 24kV 

bằng 35kV. 

 Cải tiến dây bọc: Gia tăng đường kính của tất cả các lớp ruột dẫn điện bên 

trong dây bọc để tăng cường khả năng chịu nhiệt, tăng gấp 2,7 lần dây dẫn bình 

thường. Khả năng chịu nhiệt của dây bọc tăng lên và khả năng truyền nhiệt 

theo chiều dài sẽ được cải thiện. Vì vậy nhiệt độ cao nhất của dây dẫn khi bị hồ 

quang đốt sẽ giảm. Lớp cách điện cũng phải đặc biệt. Khi có hồ quang, lỗ nóng 

chảy của lớp cách điện sẽ mở rộng, và sau đó vùng dây dẫn hở mở rộng ra, vì 

vậy hồ quang gốc có thể di chuyển trên khu vực dây dẫn “hở” lớn này sẽ kéo 

dài và làm tắt hồ quang. 

3.2. Các giải pháp phù hợp với lưới điện của EVNSPC 

Nguyên lý của giải pháp: Ngăn chặn hình thành hồ quang tần số công nghiệp sau xung 

sét từ đó ngăn chặn đứt dây bọc (giải pháp "chặn hồ quang"). 

Giải pháp đối với đường dây hiện hữu:  

 Giải pháp chung (áp dụng cho cả đường dây dùng dây bọc và dây trần): 

- Lắp đặt bổ sung LA tại các vị trí trụ dừng; kiểm tra hệ thống tiếp địa. 

- Thay thế các sứ cách điện có khiếm khuyết hoặc đã sử dụng lâu năm. 
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- Tại các vị trí trọng yếu: Thay sứ đứng 22kV bằng sứ 35kV hoặc sứ 

polymer/HDPE có điện áp phóng điện cao hơn hoặc thay đà composite (loại đà chịu lực 

lớn 1000kgf); Lắp bổ sung LA.  

- Các đường dây trong khu vực có mật độ sét cao: Lắp thêm dây chống sét trên 

đỉnh cột. 

- Rà soát, đánh giá tình trạng chất lượng của dây dẫn, thay thế nếu có tình trạng 

xuống cấp do vận hành lâu năm hoặc các sự cố phóng điện hồ quang  

trước đó. 

 Đối với đường dây sử dụng dây bọc: 

- Đôn trụ để rút ngắn khoảng trụ (tối đa 40m). Đối với các khoảng trụ không thể 

đôn trụ để đảm bảo khoảng cách tối đa 40m thì sử dụng sứ treo để dừng dây 2 đầu 

khoảng trụ xa. Khoảng căng (khoảng dừng dây) từ 400-500m. 

Giải pháp thiết kế các công trình đường dây mới: 

 Đối với cả đường dây trần và dây bọc: 

- Tại các vị trí trọng yếu: Thiết kế dùng sứ 35kV hoặc sứ polymer/HDPE hoặc 

đà composite (loại đà chịu lực lớn 1000kgf). 

- Lắp đặt LA tại các vị trí trụ dừng suốt tuyến. 

- Các đường dây đi ngang khu vực đồi núi hoặc các khu vực có mật độ sét cao: 

Thiết kế lắp thêm dây chống sét trên đỉnh cột để tăng cường khả năng chống sét của 

đường dây.  

 Đối với đường dây bọc: 

- Áp dụng loại dây bọc cách điện trung áp ACXH với lớp HDPE dày 1,2mm bao 

ngoài nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lớp cách điện chính. 

- Chỉ sử dụng dây bọc tại các khu vực đông dân cư, hành lang an toàn lưới điện 

bị hạn chế. 

- Thiết kế khoảng trụ tối đa là 40m; khoảng căng (khoảng dừng dây) từ  

400-500m. 

Giải pháp trong công tác quản lý vận hành: 

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra định kỳ lưới điện nhằm phát hiện các 

khiếm khuyết để xử lý kịp thời. 

- Thực hiện nghiêm thí nghiệm định kỳ thệ thống tiếp đất, thí nghiệm định kỳ 
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LA. Thí điểm ứng dụng thiết bị thử nghiệm chống sét “online” không cần cắt điện cắt 

điện hoặc tháo gở chống sét. 

4. KẾT QUẢ ÁP DỤNG GIẢI PHÁP 

Trong các năm 2019-2022, EVNSPC đã triển khai đến các Công ty Điện lực thành viên 

thực hiện công tác cải tạo, nâng cấp lưới điện kết hợp triển khai các giải pháp ngăn ngừa 

sự cố đứt dây bọc. 

Kết quả số vụ sự cố đứt dây trong năm 2021 đã giảm đáng kể so với năm trước mặc dù 

chiều dài đường dây bọc trung áp tăng thêm trung bình 35% mỗi năm, vì vậy các 

EVNSPC đang tổ chức duy trì áp dụng triệt để các giải pháp nêu trên./. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Bài viết “Discussion on Measures against Lightning Breakage of Covered Conductors on 

Distribution Lines” của các tác giả Jinliang He, Fellow, IEEE, Shanqiang Gu, Shuiming Chen, 

Senior Member, IEEE, Rong Zeng, Senior Member, IEEE, and Weijiang Chen. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN 

TRONG DẦU MBA MỚI NHẤT HIỆN NAY VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  

QUẢN LÝ PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU MBA 

RESEARCH APPLICATION THE LASTEST METHODS OF ANALYZING DISSOLVED 

GAS IN TRANSFORMER OIL AND WRITE A PROGRAM FOR MANAGEMENT 

AND ANALYSIS OF DISSOLVED GASES IN TRANSFORMER OIL 

Nguyễn Danh Duyên 
1
, Nguyễn Anh Dũng 

1
 

Phạm Duy Huấn 
2
, Phạm Thanh Bình 

2
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1 Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, 0963353588, duyen.nguyendanh@evnhanoi.vn 
2 Ban Kỹ thuật – EVNHANOI, 0969803999, duyhuanc30@gmail.com 

3 Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội, 0963002020, nghiaevnhn@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp mới nhất trên thế giới chẩn đoán 

sự cố từ kết quả DGA (phân tích khí hòa tan trong dầu MBA), cách phân tích ứng 

dụng và ưu nhược điểm của các phương pháp chẩn đoán, các nguyên nhân làm chẩn 

đoán sai kết quả DGA, các khuyến cáo theo tiêu chuẩn IEC 60599 Ed3.0 2015 và 

IEEE C57.104 2008, các chuyên gia DGA như Michel Duval, Laurent Lamarre… để 

phát hiện sự cố và có thể đưa ra hiện trạng sự cố. 

Nghiên cứu các trường hợp chẩn đoán sớm bất thường MBA điện áp từ 110kV trở 

lên tại EVNHANOI dựa vào việc theo dõi phân tích khí hòa tan trong dầu MBA để làm 

cơ sở cho các thí nghiệm chuyên sâu khác. Ví dụ một số MBA đã rút ruột nghiên cứu 

khi có kết quả DGA bất thường: 

MBA T1 E1.39: biến dạng bối dây phía 35kV (khí sự cố: tiến triển của H2, C2H2, sự 

thay đổi của điểm sự cố phân hủy nhiệt > 700
0
C và phóng điện năng lượng cao). 

MBA T2 E1.2: xô lệch bối dây phía 35kV 3 pha A, B, C (khí sự cố: tiến triển của 

C2H4, loại sự cố phân hủy nhiệt > 700
0
C) 

MBA T2 E1.31: phân hủy nhiệt mức thấp, carbon hóa giấy cách điện ở nhiệt độ 250 – 

300
0
C (khí sự cố: CO, CO

2
). 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi cảnh báo sự tiến triển của các khí hòa tan, tốc 

độ sinh khí đến các ngưỡng cảnh báo để tự động chẩn đoán theo các phương pháp 

phân tích và làm cơ sở đưa ra chẩn đoán hiện trạng MBA, các hành động thí nghiệm 

tiếp theo và biện pháp xử lý. 

Bài viết này đưa ra các phương pháp chẩn đoán sự cố từ kết quả DGA mới nhất hiện 

nay, ưu nhược điểm của các phương pháp phân tích từ đó ứng dụng lập chương 

trình phân tích, tự động chẩn đoán khí hòa tan trong dầu MBA. 

Từ khóa: phân tích khí hòa tan; khí tản. 

Abstract: Applied research the latest methods in the world to diagnose faults from 

DGA results, analysis for application and advantages and disadvantages of diagnostic 

mailto:duyen.nguyendanh@evnhanoi.vn
mailto:duyhuanc30@gmail.com
mailto:nghiaevnhn@gmail.com
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methods, the causes of errors in diagnosis of DGA results, recommendations 

according to IEC 60599 Ed3.0:2015 and IEEE C57.104:2008 and DGA experts such 

as Michel Duval, Laurent Lamarre… to detect faults and give condition of transformer. 

Research on cases of transformers above 110kV at EVNHANOI based on monitoring 

and analysis of DGA results. Example some transformers opened when there are 

abnormal DGA results: 

T1 E1.39: Deformation of winding 35kV (fault gases: H2, C2H2, thermal faults of 

temperatures above 700ºC and Discharges of high energy). 

T2 E1.2: Deformation of winding 35kV phase A, B, C (fault gas: C2H4, Thermal faults 

of temperatures above 700ºC). 

T2 E1.31: Thermal fault, t < 300ºC and carbonization of paper from 250 to 300
0
C (fault 

gases: CO, CO2). 

Application of artificial intelligence to monitor and warn the evolution of dissolved 

gases, gas generation rate to warning thresholds to automatically diagnose according 

to analytical methods and as a basis for making current diagnosis Transformer, further 

experimental actions and treatments. 

This article presents lastest methods of DGA fault diagnosis, advantages and 

disadvantages of diagnostic methods and the application of analytical. 

Keywords: dissolved gas analysis; stray gassing. 

1. GIỚI THIỆU 

Mục đích cơ bản của Phân tích khí hòa tan trong dầu MBA (DGA) là phân biệt giữa 

điều kiện bình thường và bất thường. Trong MBA, một sự cố được phát hiện bằng việc 

sản sinh ra những khí mới. Trong nhiều trường hợp, các sự cố tạo ra khí và tăng với tốc 

độ cao nên việc phát hiện và đánh giá không khó khăn. Mặt khác, những khí được tạo ra 

bởi sự cố thoáng qua, không ổn định hoặc không liên tục, đôi khi có thể khó phân biệt 

với các khí thừa có sẵn trong MBA khi quá trình vận hành bình thường. Tình trạng này 

có thể phát sinh do sự thay đổi bình thường nồng độ khí do tải và điều kiện môi trường. 

Cũng có thể do lấy mẫu kém, do tiếp xúc mẫu thí nghiệm với không khí. 

Hiện nay, các phương pháp phân tích DGA được sử dụng rộng rãi là Phương pháp tỉ số 

Doenenburg, tỉ số Rogers, các tỉ số khí cơ bản của IEC 60599, Tổng khí cháy hoà tan, 

Phương pháp Tam giác Duval 1. Các phương pháp Tam giác Duval 4, 5 giúp có thêm 

thông tin về sự cố gần như chưa được áp dụng. Phương pháp chẩn đoán của ETRA 

Japan cũng ít được ứng dụng. Phương pháp mới nhất Ngũ giác Duval 1, 2 chẩn đoán 

thêm sự cố cho MBA chưa được áp dụng tại Việt Nam. 

Mỗi phương pháp chẩn đoán DGA đưa ra một thông tin hữu ích và việc tính toán các 
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phương pháp mất nhiều thời gian. Ngoài ra công tác quản lý vận hành cần theo dõi sự 

tiến triển sinh khí của các MBA, sự thay đổi của các điểm sinh khí theo thời gian để 

chẩn đoán sự cố và có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về tình trạng các MBA. Từ đó 

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội ứng dụng các phương pháp chẩn đoán tin cậy nhất 

hiện nay (phương pháp lịch sử và phương pháp mới nhất), ứng dụng công nghệ để lập 

chương trình phân tích khí hoà tan trong dầu MBA. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Sự hình thành của các khí hòa tan trong dầu MBA 

Dầu MBA là hỗn hợp của nhiều phân tử hydrocarbon khác nhau, quá trình phân hủy các 

hydrocarbon này khi sự cố nhiệt hoặc điện rất phức tạp. Các bước cơ bản của việc tạo 

khí là phá vỡ liên kết carbon-hydro và carbon-carbon. Các nguyên tử hydro ở trạng thái 

kích thích và các đoạn hydrocarbon được hình thành. Các gốc tự do này có thể kết hợp 

với nhau để thành các khí, phân tử hydrogen, metan hoặc etan… hoặc có thể kết hợp lại 

để thành các phân tử mới. Các quá trình phân hủy và phản ứng lại dẫn đến việc hình 

thành các khí như ethylene và acetylene và các vết carbon. 

Nguyên nhân của khí: Sản phẩm phụ của sự cố: 

 Dầu: H2, Hydrocarbons. 

 Cellulose: Carbon Oxides, nước. 

 

Hình 1. Tỉ lệ phần trăm tương đối của nồng độ khí hòa tan trong dầu là một hàm số 

của nhiệt độ và loại sự cố (IEEE C57.104:2019 – Trang 20) 
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* Sản phẩm phụ trong dầu: 

 

Hình 2. Các sản phẩm phụ trong dầu 

* Phân hủy của cellulose: 

Các chuỗi polyme của cách điện cellulose rắn (giấy, tấm ép (pressboard), chêm gỗ 

(wood blocks) chứa một lượng lớn các vòng anhydroglucose, các liên kết phân tử C-O 

yếu và các liên kết glycosidic (-O-) kém bền hơn các liên kết hydrocarbon trong dầu, và 

bị phân hủy nhiệt ở nhiệt độ thấp hơn. Tốc độ bẻ chuỗi polymer đáng kể xảy ra ở nhiệt 

độ cao hơn 105
0
C, sự phân hủy hoàn toàn và carbon hóa trên 300

0
C (hư hỏng). Carbon 

monoxide và dioxide cũng như nước được hình thành cùng với một lượng nhỏ các khí 

hydrocarbon, furan và các hợp chất khác. Sự hình thành CO và CO2 không chỉ tăng theo 

nhiệt độ mà còn tăng theo nồng độ oxy trong dầu và độ ẩm của giấy. 

 

Hình 3. Sản phẩm của phân hủy cellulose 
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2.2. Các phương pháp phân tích khí hòa tan trong dầu MBA 

Có rất nhiều phương pháp phân tích khí hòa tan trong dầu MBA: Phương pháp tỉ số 

Doenenburg, tỉ số Rogers, các tỉ số khí cơ bản của IEC 60599, Tổng khí cháy hoà tan, 

Phương pháp Tam giác Duval 1. Các phương pháp Tam giác Duval 4, 5; Ngũ giác 

Duval 1,2; Phương pháp ETRA Japan, tỉ số C2H2/H2, CO2/CO, O2/N2… Trên phạm vi 

của bài báo này chỉ nêu một số phương pháp tin cậy nhất như sau: 

2.2.1. Các phương pháp Tam giác Duval 

a) Phương pháp Tam giác Duval 1 

 

Hình 4. Phương pháp tam giác Duval 1  
(theo IEC 60599:2015 Trang 36) 

D1: Phóng điện năng lượng thấp. 

D2: Phóng điện năng lượng cao. 

DT: Cả phân hủy nhiệt và phóng điện. 

T1: phân hủy nhiệt (T < 300
0
C). 

T2: phân hủy nhiệt (300
0
C < T < 700

0
C). 

T3: phân hủy nhiệt (T > 700
0
C). 

PD: phóng điện cục bộ. 

 

b) Phương pháp Tam giác Duval 4 

Tam giác Duval 4 chỉ nên áp dụng cho các sự cố được xác định bởi tam giác Duval 1: 

PD, T1, T2 và được xem như phần bổ sung cho tam giác Duval 1. Không nên áp dụng 

cho các sự cố được xác định bởi tam giác Duval 1 với các sự cố D1, D2 hoặc T3. 

Phương pháp Tam giác Duval 4 cho phép phân biệt giữa các sự cố S, O, PD, R. Sự cố R 

sẽ xuất hiện ở rất cao phía trên của tam giác Duval 4 (chỉ H2). Việc xác định các vùng 

sự cố trong Hình 5: 
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Hình 5. Tam giác Duval 4 cho phân hủy nhiệt thấp  
trong MBA ngâm dầu khoáng. Chú ý: 3 khí được sử dụng 
trong tam giác này: H2, CH4, và C2H6. (Theo IEEE C57.104-

2019 – Trang 65) 

PD: phóng điện cục bộ (corona). 

S: khí tản trong dầu (stray 
gassing). 

C: Các điểm phát nhiệt nhỏ và 
carbon hóa trong giấy (T > 
300

0
C). 

O: Quá nhiệt (T < 250
0
C). 

ND: Không xác định (sử dụng 
Tam giác Duval 1). 

c) Phương pháp Tam giác Duval 5 

Tam giác Duval 5 cho phân hủy nhiệt thấp trong các MBA để xác nhận các sự cố vẫn 

không chắc chắn sau khi sử dụng Tam giác Duval 4. Ranh giới các vùng sự cố được chỉ 

ra trong Hình 6: 

 

Hình 6. Tam giác Duval 5 cho phân hủy nhiệt thấp  
với MBA ngâm dầu khoáng (Theo IEEE C57.104-2019 – 

Trang 66) 

PD: Phóng điện cục bộ corona 

S: Khí tản trong dầu 

C: Các điểm phát nhiệt nhỏ và carbon 
hóa trong giấy (T > 300

0
C) 

O: Quá nhiệt (T < 250
0
C) 

T2: Phân hủy nhiệt  
(300

0
C < T < 700

0
C) 

T3: Phân hủy nhiệt tại nhiệt độ rất cao 
(T > 700

0
C) 

ND: Không xác định (sử dụng Tam 
giác Duval 1) 

2.2.2. Các phương pháp Ngũ giác Duval 

Phương pháp Ngũ giác Duval được Michel Duval công bố năm 2014 trên tạp chí IEEE 

Electrical Insulation Magazine, là công cụ chẩn đoán thêm sự cố bổ sung cho phương 
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pháp Tam giác Duval. Phương pháp này hiện chưa được áp dụng ở Việt Nam. 

Bảng 1 cho thấy các sự cố có thể được xác định bằng Tam giác và Ngũ giác Duval, 6 sự 

cố đầu là sự cố cơ bản có thể xác định bằng Tam giác Duval 1 và Ngũ giác Duval 1, 4 

loại phân hủy nhiệt bên dưới có thể xác định bằng Tam giác Duval 4 và 5 và Ngũ giác 

Duval 2: 

PD Phóng điện cục bộ (corona) 

D1 
Phóng điện năng lượng thấp (bao gồm 

dạng tia lửa) 

D2 Phóng điện năng lượng cao 

T3 Phân hủy nhiệt > 700
0
C 

T2 Phân hủy nhiệt 300 đến 700
0
C 

T1 Phân hủy nhiệt < 300
0
C 

S-120 và S-

200 
Khí tản của dầu tại 120

0
C và 200

0
C 

O Quá nhiệt <250
0
C 

T3-H Phân hủy nhiệt T3 hoặc T2 (chỉ trong dầu) 

C Có thể carbon hoá cellulose 

Bảng 1. Các loại sự cố xác định bằng Ngũ giác Duval 1 và Ngũ giác Duval 2 

a) Ngũ giác Duval 1 

Sáu loại sự cố cơ bản (PD, D1, D2, T1, T2 và T3) có thể được phát hiện với Ngũ giác 

Duval 1 như trong trường hợp của Tam giác Duval 1, cũng như Khí tản trong dầu (S). 

 

Hình 7. Phương pháp ngũ giác Duval 1 (Theo IEEE C57.104:2019 – Trang 62) 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 195   

b) Ngũ giác Duval 2 

Nếu các phân hủy nhiệt (T1, T2, và T3) đã được xác định bằng phương pháp Ngũ giác 

Duval 1, để có thông tin chi tiết về các phân hủy nhiệt này ta sẽ sử dụng Ngũ giác Duval 

2, như trong trường hợp của Tam giác Duval 4 và 5: 

 

Hình 8. Ngũ giác Duval 2 (theo IEEE C57.104-2019 – Trang 67) 

2.2.3. Phương pháp Tổng khí cháy hòa tan (Total Dissolved Combustible Gas – 

TDCG) 

4 mức tiêu chuẩn đã được phát triển để phân loại mức nguy cơ của MBA. Xem Bảng 2. 

 Tình trạng 1: TDCG dưới mức này cho thấy MBA đang hoạt động tốt. 

 Tình trạng 2: TDCG trong phạm vi này cho thấy mức khí cao hơn bình thường. 

Bất kỳ khí cháy nào vượt quá mức quy định nên điều tra thêm Bảng 3. 

 Tình trạng 3: TDCG trong mức này cho thấy độ phân hủy cao. Bất kỳ khí cháy 

nào vượt quá mức quy định nên điều tra thêm Bảng 3. 

 Tình trạng 4: TDCG vượt quá giá trị này cho thấy sự phân hủy quá mức. Hoạt 

động liên tục có thể dẫn đến sự cố MBA. Tiến hành ngay lập tức theo Bảng 3. 

Bảng 2. Nồng độ khí cháy hòa tan (Theo IEEE C57.104:2008 – Trang 10) 

Trạng thái 
Giới hạn nồng độ khí cháy hòa tan [μL/L (ppm)] 

H2  CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 TDCG 

Tình trạng 1 100 120 1 50 65 350 2500 720 

Tình trạng 2 100-700 121-400 2-9 51-100 66-100 351-570 2500-4000 721-1920 

Tình trạng 3 701-1800 401-1000 10-35 101-200 101-150 571-1400 4001-10000 1921-4630 

Tình trạng 4 >1800 >1000 >35 >200 >150 >1400 >10000 >4630 
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Quyết định phương thức vận hành và thời gian lấy mẫu từ các mức TDCG và tốc độ 

sinh khí trong dầu: 

Bảng 3. Các hành động dựa trên TDCG (IEEE C57.104-2008 – Trang 12) 

Tình 
trạng 

Mức 
TDCG 
(μL/L) 

Tốc độ 
TDCG 

(μL/L/ngày) 

Khoảng thời gian lấy mẫu và phương thức vận 
hành 

Khoảng thời 
gian lấy mẫu 

Phương thức vận hành 

4 >4630 

>30 Hằng ngày Xem xét đưa ra khỏi vận hành 

Hỏi tư vấn NXS 10 đến 30 Hằng ngày 

<10 Hằng tuần 

Hết sức thận trọng 

Phân tích cho từng loại khí 

Kế hoạch cắt điện 

Hỏi tư vấn NSX 

3 
1921 
đến 

4630 

>30 Hằng tuần Hết sức thận trọng 

Phân tích cho từng loại khí 

Kế hoạch cắt điện 

Hỏi tư vấn NSX 

10 đến 30 Hằng tuần 

<10 Hằng tháng 

2 
721 đến 

1920 

>30 Hằng tháng Thận trọng 

Phân tích cho từng loại khí 

Xác định giới hạn phụ tải 

10 đến 30 Hằng tháng 

<10 Hằng quý 

1 ≤720 

>30 Hằng tháng 

Thận trọng 

Phân tích cho từng loại khí 

Xác định giới hạn phụ tải 

10 đến 30 Hằng quý 
Tiếp tục vận hành bình thường 

<10 Hằng năm 

2.2.4. Phương pháp ETRA Japan 

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Kỹ thuật điện Nhật Bản (Electric Technology Research 

Association) (ETRA) về việc kiểm soát và bảo trì các MBA ngâm dầu dựa trên phân 

tích khí hoà tan trong dầu, sự phóng điện và quá nhiệt có thể sử dụng phương pháp 

ETRA. Phương pháp chẩn đoán trong tiêu chuẩn ETRA có thể cải thiện độ chính xác về 

quá nhiệt trong MBA. 

Tiêu chuẩn ETRA chọn 6 loại khí cháy: H2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2 và CO. Bảng 14 thể 

hiện giới hạn tổng khí cháy cho mỗi mức: 
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 Mức cảnh báo I: MBA có một số thay đổi so với điều kiện hoạt động bình 

thường, nhưng nó không được xác định rõ là MBA đang có sự cố. 

 Mức cảnh báo II: MBA được đánh giá là có một dấu hiệu nhỏ về tình trạng sự 

cố từ dữ liệu DGA. 

 Mức sự cố: MBA được đánh giá là chắc chắn có bộ phận bị sự cố bên trong từ 

dữ liệu DGA so với Mức cảnh báo II. 

Bảng 4: Chẩn đoán ETRA cho MBA ngâm dầu 

Mức 

cảnh báo 

I 

TDCG H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO 

500 400 100 150 10 0.5 300 

Một trong các khí trên vượt ngưỡng. 

Khi C2H2 > 0.5 ppm, mức cảnh báo sẽ là Mức cảnh báo 2. 

Mức 

cảnh báo 

II 

- C2H2 > 0.5 ppm hoặc  

- C2H4 > 10 ppm và TDCG > 500 ppm. 

Mức sự 

cố 

- C2H2   5 ppm hoặc  

- C2H4  100 ppm và TDCG  700 ppm hoặc 

- C2H4  100 ppm và tăng TDCG  70 ppm/tháng. 

Hình 9 cho thấy đồ thị tỉ số khí và các loại sự cố phóng điện, quá nhiệt, hồ quang. Hình 

9A rất hữu ích để phân biệt hiện tượng phóng điện và quá nhiệt. Hình 9B: các miền 

phóng điện trong Hình 9A được chia làm 3 phần: phóng điện hồ quang (năng lượng 

cao), phóng điện (năng lượng trung bình), phóng điện cục bộ (năng lượng thấp). 

 

 

Hình 9A. Biểu đồ chẩn đoán A 

1: Phóng điện (discharge) 

2: Quá nhiệt > 700
0
C hoặc Quá nhiệt và 

phóng điện (Overheating > 700
0
C or 

Overheating with discharge) 

3: Quá nhiệt thấp  300
0
C (Overheating low  

300
0
C) 

4: Quá nhiệt mức trung bình 300 - 700
0
C 

(Overheating middle 300 - 700
0
C). 

5: Quá nhiệt cao > 700
0
C. 

C2H2/C2H4 

C2H4/C2H6 
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Hình 9B. Biểu đồ chẩn đoán B 

1: Phóng điện hồ quang (Arc discharges) 

2: Phóng điện (năng lượng trung bình) 

(Discharge – middle energy) 

3: Phóng điện cục bộ (năng lượng thấp) 

(Partial discharge – low energy) 

4: Quá nhiệt thấp (low temperature) 

5: Phóng điện + Quá nhiệt (nhiệt độ cao) 

(Discharge + Overheating (high 

temperature)) 

6: Quá nhiệt mức trung bình (medium 

temperature) 

7: Quá nhiệt cao (high temperature) 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Ưu, nhược điểm của các phương pháp phân tích DGA 

Bảng 5. Ưu, nhược điểm của một số phương pháp phân tích DGA 

Phương pháp 
Quốc gia 

ứng dụng 
Ưu điểm Nhược điểm 

Tỉ số Roger 

(IEEE 

C57.104–

2008) 

Từng ứng 

dụng rộng 

rãi ở châu 

Mỹ, ít ứng 

dụng ngày 

nay ở các 

nước tiên 

tiến, chỉ 

tham khảo 

Độ chính xác 62% (Theo 

đánh giá của hãng Qualitrol 

– hãng chuyên sản xuất các 

thiết bị thí nghiệm dầu và 

giám sát dầu MBA) 

- Có những vùng không thể 

xác định được (khoảng 

35%), vì chúng không 

tương ứng với bất kỳ 

trường hợp nào trong cột 1 

Bảng 1, ngay cả khi giá trị 

μL/L (ppm) cao và rõ ràng 

có sự cố. 

- Không sử dụng trong các 

mẫu DGA có các khí nồng 

độ thấp. 

- Không phân biệt được 

trường hợp Khí tản trong 

dầu. 
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Phương pháp 
Quốc gia 

ứng dụng 
Ưu điểm Nhược điểm 

Tam giác 

Duval 

(IEC 60599-

2015 và IEEE 

C57.104–

2008) 

Toàn thế 

giới 

- Luôn luôn đưa ra dạng sự 

cố, với vài phần trăm chẩn 

đoán sai (dựa trên số lượng 

rất lớn các MBA sự cố được 

kiểm tra – theo IEEE 

C57.104-2008), và nó cho 

cái nhìn trực quan và theo 

dõi nhanh chóng sự phát 

triển của sự cố theo thời 

gian trong một MBA. 

- Phân biệt được trường hợp 

Khí tản trong dầu. 

- Độ chính xác 96% (Theo 

đánh giá của hãng Qualitrol 

– hãng chuyên sản xuất các 

thiết bị thí nghiệm dầu và 

giám sát dầu MBA) 

- Vì nó luôn đưa ra chẩn 

đoán nên chỉ được sử dụng 

xác định sự cố khi các 

thông tin khác chỉ ra rằng 

có khả năng có sự cố. 

- Không sử dụng trong các 

mẫu DGA có các khí nồng 

độ thấp. 

Ngũ giác 

Duval (IEEE 

PC57.104/D6-

March 2019 

và IEEE 

Electrical 

Insulation 

Magazine) 

Châu Mỹ 

- Chẩn đoán thêm loại sự cố 

cho tam giác Duval. 

- Luôn luôn đưa ra dạng sự 

cố và nó cho cái nhìn trực 

quan và theo dõi nhanh 

chóng sự phát triển của sự 

cố theo thời gian trong một 

MBA. 

- Phân biệt được trường hợp 

Khí tản trong dầu. 

- Vì nó luôn đưa ra chẩn 

đoán nên chỉ được sử dụng 

xác định sự cố khi các 

thông tin khác chỉ ra rằng 

có khả năng có sự cố. 

- Không sử dụng trong các 

mẫu DGA có các khí nồng 

độ thấp. 

 

 

 

   



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
200 

Phương pháp 
Quốc gia 

ứng dụng 
Ưu điểm Nhược điểm 

Các khí 

chính 

(IEEE 

C57.104-

2008) 

Từng ứng 

dụng rộng 

rãi ở châu 

Mỹ, ít ứng 

dụng ngày 

nay ở các 

nước tiên 

tiến, chỉ 

tham khảo 

 

- Nhiều dạng sự cố không 

xác định hoặc sai (thường 

50%).  Khi được áp dụng 

bởi những người có kinh 

nghiệm về DGA, số lượng 

xác định sự cố sai với 

Phương pháp các khí chính 

là 30% (theo IEEE 

C57.104-2008). 

- Không phân biệt được 

trường hợp Khí tản trong 

dầu. 

Tỉ số 

Doernenburg 

(IEEE 

C57.104-

2008) 

Từng ứng 

dụng rộng 

rãi ở châu 

Mỹ, ít ứng 

dụng ngày 

nay ở các 

nước tiên 

tiến, chỉ 

tham khảo 

Độ chính xác 71% (Theo 

đánh giá của hãng Qualitrol 

– hãng chuyên sản xuất các 

thiết bị thí nghiệm dầu và 

giám sát dầu MBA) 

- Có những vùng không thể 

xác định được (khoảng 

26%), vì chúng không 

tương ứng với bất kỳ 

trường hợp nào trong cột. 

- Không phân biệt được 

trường hợp Khí tản trong 

dầu. 

Tổng khí 

cháy hoà tan 

TDCG (IEEE 

C57.104-

2008) 

Toàn thế 

giới 

- Xác định tốc độ sinh khí 

khuyến cáo thời gian lấy 

mẫu và theo dõi sự suy 

giảm cách điện. 

- Đưa ra giới hạn nồng độ 

khí khuyến cáo tình trạng 

MBA (Tình trạng 1, 2, 3, 4) 

- Không đưa ra được dạng 

sự cố. 

Các tỉ số khí 

cơ bản 

(IEC 60599-

2015) 

Châu Âu 

và các 

nước 

dùng tiêu 

chuẩn 

IEC 

- Độ chính xác 77% (Theo 

đánh giá của hãng Qualitrol 

– hãng chuyên sản xuất các 

thiết bị thí nghiệm dầu và 

giám sát dầu MBA). 

- Có những vùng không thể 

xác định được (khoảng 

15%), vì chúng không 

tương ứng với bất kỳ 

trường hợp nào trong cột. 

- Không phân biệt được 

trường hợp Khí tản trong 

dầu. 
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Phương pháp 
Quốc gia 

ứng dụng 
Ưu điểm Nhược điểm 

ETRA Japan 

(Electric 

Technology 

Research 

Association) 

Nhật, 

Đức, Ba 

Lan, Tây 

Ban Nha, 

Hàn Quốc 

- Độ tin cậy vượt 90% dựa 

trên các máy đã được kiểm 

tra ở Nhật Bản [theo 

Proceedings of 

13'hInternational 

Conference on Dielectric 

Liquids ( ICDL '99 ), N m , 

Japan, July 20-25, 1999]. 

- Rất hữu ích để phân biệt 

hiện tượng phóng điện và 

quá nhiệt. 

- Nó cho cái nhìn trực quan 

và theo dõi nhanh chóng sự 

phát triển của sự cố theo 

thời gian trong một MBA. 

- Không phân biệt được 

trường hợp Khí tản trong 

dầu. 

3.2. Lập chương trình quản lý phân tích khí hoà tan trong dầu MBA 

Có rất nhiều phương pháp đánh giá sự cố từ kết quả DGA: phương pháp tỉ số Rogers, 

tam giác Duval, ngũ giác Duval, các khí chính, tỉ số Doemenburg, tổng khí cháy hòa 

tan…  Mỗi phương pháp có một ưu nhược điểm riêng và đưa ra một thông tin hữu ích. 

Dựa trên các MBA đã được rút ruột trên thế giới, các phương pháp Duval cho tỉ lệ chính 

xác cao nhất nhưng nó chỉ sử dụng khi chắc chắn MBA có bất thường. Vì vậy nhóm 

nghiên cứu kết hợp các phương pháp Duval và phương pháp Tổng khí cháy hoà tan 

TDCG, tỉ số CO2/CO (đánh giá chất lượng vật liệu cellulose), tỉ số C2H2
/
H2, phương 

pháp ETRA Japan để chương trình tự động chẩn đoán và đưa ra khuyến cáo. Chương 

trình cũng dựa trên tốc độ sinh khí để khuyến cáo tần suất lấy mẫu. Chi tiết như sau: 

 Lập chương trình quản lý phân tích DGA dựa trên nền tảng web. 

 Các module sau đây được đưa vào chương trình: 

- Module nhập dữ liệu: thông số kỹ thuật MBA (nhập lần đầu tiên), biên bản thí nghiệm 

phân tích khí hòa tan trong dầu MBA gồm ngày lấy mẫu, đơn vị thí nghiệm, thông số 

nồng độ các khí hòa tan, chẩn đoán của đơn vị thí nghiệm. 

- Module chẩn đoán phân tích: 

 Phân tích kết quả theo từng biên bản thí nghiệm dựa trên ngày lấy mẫu, các 

phương pháp phân tích đưa ra để người phân tích lựa chọn bao gồm: tỉ số 
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CO2/CO, tỉ số C2H2/H2, tỉ số O2/N2, tỉ số Doernenburg, tỉ số Rogers, tỉ số khí cơ 

bản của IEC, tổng khí cháy hòa tan, các khí chính, tam giác duval, ngũ giác 

duval, ETRA Japan. 

 Tự động chẩn đoán của chương trình và so sánh với kết quả của đơn vị thí 

nghiệm: tự động chẩn đoán của chương trình dựa trên tốc độ sinh khí, ngưỡng 

khí cảnh báo để chẩn đoán theo Tam giác Duval, ngũ giác Duval, ETRA Japan, 

tỉ số CO2/CO, C2H2/H2, O2/N2, TDCG. 

- Module so sánh các kết quả chẩn đoán trên 01 MBA bất kỳ: 

 Lập bảng thống kê nồng độ từng khí hòa tan theo ngày thí nghiệm. 

 Lập biểu đồ theo dõi tiến triển từng khí theo ngày lấy mẫu. 

 Tập hợp các điểm sự cố theo thời gian trên Tam giác Duval và Ngũ giác Duval. 

 Tự động lập bảng thống kê kết quả chẩn đoán phân tích của các lần lấy mẫu 

theo cột chương trình tự động chẩn đoán và cột chẩn đoán của đơn vị thí 

nghiệm. 

 Thống kê chẩn đoán theo các phương pháp qua các ngày lấy mẫu. 

- Module quản lý theo dõi MBA: giúp người quản lý nắm bắt nhanh tình trạng MBA 

theo màu sắc (Trắng – mức 1, Vàng – mức 2, Cam – mức 3, Đỏ - mức 4) dựa trên phân 

tích DGA: phân theo các Đội, trong các Đội có các TBA, mỗi TBA có các MBA. Màu 

sắc các MBA tương ứng với tình trạng MBA. 

3.3. Một số MBA đã rút ruột nghiên cứu 

Dưới đây là một số MBA có bất thường khí hòa tan trong dầu đã rút ruột khi theo dõi 

chẩn đoán có bất thường bằng Chương trình phân tích khí hoà tan trong dầu MBA: 

3.3.1. MBA T2 E1.2 Gia Lâm 

MBA T2 E2 vận hành năm 2009, công suất 63 MVA, ngày 08/04/2018 MBA T2 E2 đã 

tách ra khỏi vận hành. Dữ liệu KQ DGA ngày 6/11/17 là mẫu dầu gửi phòng thí nghiệm 

Select Solutions của Australia phân tích, KQ gửi Australia kết luận các khí nằm trong 

mức cho phép, tuy nhiên có dấu hiệu nhỏ về hoạt động nhiệt. Sau khi rút ruột MBA cho 

thấy bối dây phía 35kV bị xô lệch 3 pha A, B, C. Pha B bị nặng nhất, pha A bị nhẹ nhất. 

Qua phân tích bằng Tam giác Duval 1, ngũ giác Duval 1 đều đưa ra chẩn đoán MBA có 

sự cố phân huỷ nhiệt > 700
0
C; ETRA Japan chẩn đoán có Quá nhiệt > 700

0
C hoặc quá 

nhiệt và phóng điện. 

Kết quả các mẫu DGA cho đến khi MBA tách khỏi vận hành: 
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Bảng 6. Các kết quả nồng độ khí hoà tan trong dầu theo thời gian MBA T2 E1.2 

Điểm 

dữ liệu 

Ngày lấy 

mẫu 
H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO CO2 TDCG 

1 23/2/17 25 28 19 96 0.5 229 3472 397 

2 25/4/17 56 36 22 107 0.5 273 3803 494 

3 29/5/17 137 46 23 110 0.5 339 4565 589 

4 31/8/17 63 39 25 112 0.5 339 4579 580 

5 20/10/17 23 40 14 80 0.5 254 3649 412 

6 6/11/17 130 20 11 83 0.5 240 3000 484.5 

Ngày 25/4/17 và 31/8/17 cho thấy có khí C2H4 hoạt động ở tình trạng 3. Sự tăng nguồn 

nhiệt sẽ ảnh hưởng đến tốc độ sinh khí. Tốc độ sinh khí càng tăng thường liên quan đến 

tình trạng xấu đi. 

* Ngày 23/02/17: 

 

Hình 10. Chẩn đoán chương trình: có phân huỷ nhiệt > 700
0
C, lấy mẫu sau 1 tuần. 

KQ tương tự với đơn vị thí nghiệm (Công ty thí nghiệm điện Hà Nội) 

 Phương pháp Tam giác Duval 1: Quá nhiệt > 700
0
C, Tam giác duval 5: có 

phân huỷ nhiệt ở nhiệt độ rất cao nhiệt > 700
0
C. 
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Tam giác Duval 1 

 

Tam giác Duval 5 

 

Hình 11. Chẩn đoán bằng phương pháp Tam giác Duval 1 và Tam giác Duval 5 

 Phương pháp Ngũ giác Duval 1: Phân huỷ nhiệt > 700
0
C, Ngũ giác duval 2: 

phân huỷ nhiệt ở T2 hoặc T3 chỉ trong dầu: 

Ngũ giác Duval 1 

 

Ngũ giác Duval 2 

 

Hình 12. Chẩn đoán bằng phương pháp Ngũ giác Duval 1 và Ngũ giác Duval 2 

* Tổng hợp phân tích bằng Tam giác Duval 1 và Ngũ giác Duval 1: 

 

Hình 13. Tổng hợp các lần phân tích bằng Ngũ giác Duval 1 và Tam giác Duval 1 
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* Bảng tổng kết chẩn đoán theo thời gian: 

Bảng 7. Các kết quả phân tích DGA theo thời gian của MBA T2 E1.2 

Ngày 

lấy mẫu 

Tỉ số 

Doernenburg 

Tỉ số 

Rogers 

Các tỉ số 

khí cơ 

bản IEC 

Các khí 

chính 

Tam giác 

Duval 1 

Ngũ giác 

Duval 1 

23/2/17 
Không có gì 

bất thường 

Quá 

nhiệt > 

700
0
C 

Quá nhiệt 

> 700
0
C 

Không 

phân tích 

được 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

29/5/17 
Không có gì 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

Phóng điện 

năng lượng 

cao 

2/8/17 
Không có gì 

bất thường 

Quá 

nhiệt > 

700
0
C 

Quá nhiệt 

> 700
0
C 

Không 

phân tích 

được 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

31/8/17 
Không có gì 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

20/10/17 
Không có gì 

bất thường 

Quá 

nhiệt > 

700
0
C 

Quá nhiệt 

> 700
0
C 

Không 

phân tích 

được 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

6/11/17 
Không có gì 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

Phóng điện 

năng lượng 

cao 

 

   

Hình 14. Hình ảnh rút ruột MBA Tại Nhà máy Công ty thiết bị điện Đông Anh 
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3.3.2. MBA T1 E1.39 Thanh Oai 

MBA T1 E39 sản xuất 04/2013, Nhà sản xuất JSB (Trung Quốc), công suất 63 MVA. 

Ngày 06/08/2018 MBA này đã tách ra khỏi vận hành do nồng độ khí C2H2 tăng quá cao 

(sau khi đã lọc dầu được một thời gian và vận hành không tải). Theo dõi kết quả DGA 

bất thường từ 14/3/17 đến 7/6/18: chẩn đoán có phóng điện năng lượng cao và phân huỷ 

nhiệt > 700
0
C. 

Bảng 8. Kết quả nồng độ khí hoà tan trong dầu MBA T1 E1.39 

Ngày lấy mẫu H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO CO2 TDCG 

14/3/17 4 13 18 8 5.5 431 2348 477 

26/4/17 4 8 19 7 4.5 410 2261 451 

3/8/17 4 8 20 5 3.5 427 2352 465 

8/3/18 162 55 21 46 69.8 303 2305 655 

28/3/18 6 26 15 18 18.2 393 2290 475 

19/4/18 4 24 12 5 15.6 395 2140 456 

10/5/18 4 15 21 3 13.5 217 1884 270 

16/5/18 4 14 22 17 12.1 241 1933 306 

25/5/18 4 14 23 17 12.2 240 1975 307 

31/5/18 4 17 21 15 11.7 237 1925 303 

7/6/18 5 14 17 14 12.1 246 2003 304 

 

Hình 15. Chẩn đoán của chương trình ngày 8/3/18 
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Bảng 9. Các kết quả phân tích DGA theo thời gian MBA T1 E1.39 

Ngày 

lấy 

mẫu 

Tỉ số 

Doernenburg 

Tỉ số 

Rogers 

Các tỉ số 

khí cơ 

bản IEC 

Các khí 

chính 

Tam giác 

Duval 1 

Ngũ giác 

Duval 1 

14/3/17 
Không phân 

tích được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phân huỷ 

nhiệt < 

300
0
C 

3/8/17 
Không có gì 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phân huỷ 

nhiệt < 

300
0
C 

8/3/18 

Phóng điện 

mức cao (hồ 

quang) 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện mức 

cao (hồ 

quang) 

Hồ 

quang 

trong dầu 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phóng điện 

năng lượng 

cao 

28/3/18 
Không phân 

tích được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

19/4/18 
Không phân 

tích được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng 

thấp 

Phân huỷ 

nhiệt 300
0
C 

đến 700
0
C 

(có thể 

carbon hóa 

giấy) 

10/5/18 
Không phân 

tích được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng 

thấp 

Phân huỷ 

nhiệt < 

300
0
C 

16/5/18 

MBA không 

có dấu hiệu 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

25/5/18 

MBA không 

có dấu hiệu 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C (có 

thể có carbon 

hóa giấy) 
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Ngày 

lấy 

mẫu 

Tỉ số 

Doernenburg 

Tỉ số 

Rogers 

Các tỉ số 

khí cơ 

bản IEC 

Các khí 

chính 

Tam giác 

Duval 1 

Ngũ giác 

Duval 1 

31/5/18 

MBA không 

có dấu hiệu 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C (có 

thể có carbon 

hóa giấy) 

7/6/18 

MBA không 

có dấu hiệu 

bất thường 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Không 

phân tích 

được 

Phóng 

điện năng 

lượng cao 

Phân huỷ 

nhiệt > 

700
0
C 

 

   

Hình 16. Hình ảnh nội bộ MBA T1 E1.39 khi rút ruột 

3.4. Giám sát tổng thể tình trạng các MBA 

Tình trạng của các MBA được thể hiện bằng các màu sắc tương ứng với mức tình trạng: 
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (CONCLUSIONS) 

DGA là một công cụ rất giá trị để chẩn đoán sự cố MBA: 

 Có thể lấy mẫu khi MBA đang hoạt động. 

 Theo dõi sự phát triển của sự cố. 

 Nhận biết dạng sự cố. 

Bên cạnh đó thí nghiệm chất lượng dầu có thể phát hiện các vấn đề của MBA cũng như 

đưa ra bảo trì: 

 Dầu có thể được sử dụng tiếp hoặc thu hồi. 

 Tăng tuổi thọ của hệ thống cách điện. 

 Loại bỏ độ ẩm, acid, các hạt… 

Tuổi thọ còn lại của cách điện có thể được ước tính bằng thử nghiệm Furan. 

Tuy nhiên DGA cần kết hợp song song với các phương pháp chẩn đoán online khác như 

đo phóng điện cục bộ (đo PD), đo đáp ứng tần số quét (SFRA), phân tích hàm lượng ẩm 

trong cách điện rắn… 
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Tóm tắt: Độ tin cậy cung cấp điện của các đường dây trên không trên lưới điện EVN 

Hà Nội nói riêng và lưới điện Việt Nam nói chung phụ thuộc vào tần suất sự cố do sét. 

Để cải thiện hiệu năng chống sét cho lưới điện thực tế của EVNHANOI, cần phải 

nghiên cứu toàn diện hệ thống thu/dẫn sét như dây chống sét, các loại cột điện, hệ 

thống tiếp địa, chống sét van, chống sét đa tia và cơ sở dữ liệu thực tế về đặc tính, 

biên độ dòng điện sét thu thập từ hệ thống định vị sét. Các nội dung nghiên cứu gồm: 

Ứng dụng mô phỏng số bằng Comsol để đánh giá hiện trạng hệ thống tiêu thoát sét 

bao gồm dây thoát sét, loại cột điện, loại tiếp địa (RC1 và RC2) và đề xuất các biện 

pháp cải thiện hiệu quả thoát sét của các phần tử này; Ứng dụng phần mềm quá độ 

điện từ (EMTP) trong tính toán tổng thể ảnh hưởng của các thông số (biên độ và độ 

dốc dòng sét, hệ thống thoát sét, mức cách điện đường dây) đến quá điện áp trên 

cách điện đường dây do sét để cải thiện hiệu quả bảo vệ chống sét cho từng khoảng 

cột cũng như cho toàn bộ tuyến đường dây; Triển khai hệ thống giám sát online 

chống sét van với các tính năng quan trọng gồm giám sát trị số dòng rò, trị số dòng 

sét online, số lần sét đánh, thời gian sét đánh vào đường dây; Xây dựng phần mềm 

quản lý dữ liệu sét với tính năng theo dõi online các sự kiện sét trên địa bàn TP Hà 

Nội; Gán đầy đủ lưới điện 110, 220kV của X06 và lưới 35, 22kV của 30 PC với tọa độ 

chính xác để tính toán vị trí sét đánh vào đường dây; Các module báo cáo tổng hợp 

sự kiện sét theo từng khu vực phục vụ công tác QLKT và số liệu để tính toán giải 

pháp chống sét cho đường dây. Bài báo này báo cáo một phần nội dung nghiên cứu 

nêu trên, tập trung trình bày kết quả nghiên cứu cải thiện khả năng dẫn và tản dòng 

điện sét của các cột và tiếp địa đường dây trung thế bằng mô phỏng số. Các kết quả 

nghiên cứu cho thấy cấu trúc cột bê tông ly tâm kèm dây tiếp địa bố trí ngoài có thể 

làm giảm tổng trở sóng của hệ thống. Bên cạnh đó, các đề xuất cải tạo điện cực dạng 

cọc RC1 giúp làm giảm tổng trở và điện áp quá độ khi tản dòng sét có đặc tính tần số 

cao. Các kết quả này từ đó có thể hỗ trợ các nhà quản lý lưới điện trong công tác thiết 

kế và vận hành các đường dây trung thế để làm giảm suất sự cố do sét. 

Từ khoá: suất sự cố; dòng điện sét; dây tiếp địa; điện cực; mô phỏng số 

Abstract: The power supply reliability of the overhead distribution lines on the 

electrical network of EVN Hanoi in particular and Vietnam in general depends on the 

failure rates caused by lightning. In order to improve the performance of lightning 

protection for the actual electrical network of EVNHANOI, it is necessary to 

mailto:dungna1966@gmail.com
mailto:nghiaevnhn@gmail.com
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comprehensively study the lightning conductor/receiver system such as grounding 

wire, types of poles, grounding systems, lightning arresters, multi-beam lightning 

protection. and the actual database of lightning current characteristics and amplitudes 

collected from the lightning positioning system. The research contents include: 

Applying numerical simulation by Comsol to assess the current status of the lightning 

discharge system including grounding wire, type of pole, and grounding electrodes 

(RC1 and RC2) and propose measures to improve lightning performance of these 

elements; Application of electromagnetic transient program (EMTP) in overall 

calculation of the influence of parameters (amplitude and slope of lightning current, 

lightning discharge system, insulation level) to overvoltage on the insulation to 

improve the efficiency of lightning protection for each tower span as well as for the 

entire overhead line; Deploying an online monitoring system for surge arrester with 

important features including monitoring leakage current, lightning peak current, 

number of lightning strikes, lightning strike time on the line; Building lightning data 

management software with online monitoring of lightning events in Hanoi city; Fully 

assign the 110, 220kV power grid of X06 and the 35, 22kV grid of 30 PCs with exact 

coordinates to calculate the location of lightning strikes on the line; The module 

reports summarizing lightning events by area for technical management and data to 

calculate lightning protection solutions for overhead lines. This paper reports a part of 

the investigation mentioned above, the results focus on improving the conduction and 

dissipation of the lightning current of the concrete pole and its grounding electrode by 

numerical simulation. The simulation results show that the centrifugal concrete pole 

structure with external grounding wire can reduce the surge impedance of the system. 

Otherwise, the improved rod electrode RC1 decrease the transient impedance and 

voltage when dissipating the lightning currents with high frequency characteristics. 

These results can thus assist the utilities in the design and operation of the overhead 

medium voltage distribution lines to reduce failure rates by lightning. 

Keywords: failure rate; lightning current; grounding wire; grounding electrode; 

numerical simulation 

1. GIỚI THIỆU  

Sự cung cấp điện an toàn, tin cậy, liên tục và ổn định của các đường dây phân phối điện 

trên không là mục tiêu hàng đầu của EVNHANOI, trong đó chống sét là một trong 

những vấn đề cần quan tâm nhất. Thống kê tại Việt Nam cho thấy sự cố do sét chiếm 

hơn 70% tổng số sự cố trên đường dây 220 kV và 500 kV và hơn 65% đối với đường 

dây 110 kV, trên 50% đối với đường dây trung thế 35, 22, 10 kV. Hiện nay phạm vi cấp 

điện của đường dây trên không ngày càng rộng, kết cấu lưới ngày càng phức tạp với cơ 

cấu ngày càng nhiều các nguồn năng lượng mới, mở rộng phụ tải và yêu cầu về độ tin 

cậy cung cấp điện ngày càng cao. Vì vậy, việc tính toán, thiết kế, cải tạo các đường dây 

trên không có ngưỡng chịu sét cao cũng phải phù hợp với bối cảnh này. 

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã được thực hiện nhằm tìm ra các giải pháp để 
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hạn chế các sự cố do sét, trong đó phổ biến nhất là sử dụng dây chống sét và chống sét 

van [1-3]. Tuy nhiên, tính hiệu quả của các giải pháp này đều được thừa nhận rộng rãi là 

phụ thuộc nhiều vào các đặc tính quan trọng khác của hệ thống thu, dẫn và thoát sét như 

cấu trúc của cột [4-5], dây dẫn sét [6], hệ thống điện cực tiếp địa [7-8] và điện trở suất 

của đất [9]. Các nghiên cứu này đã chỉ ra được một số khuyến nghị để cải thiện hệ thống 

chống sét cho các đường dây phân phối điện. Tuy nhiên, các khuyến nghị này thường 

chỉ tập trung vào phân tích một phần tử cụ thể mà không xem xét tổng thể toàn bộ các 

phần tử của hệ thống chống sét để có thể đề xuất một giải pháp toàn diện và hoàn chỉnh 

nhất. Mặt khác, thông số các phần tử của hệ thống chống sét như tổng trở sóng của cột, 

dây tiếp địa, điện cực trong các nghiên cứu này chủ yếu được tính toán bằng phương 

pháp giải tích thường chỉ có thể áp dụng cho các mô hình đơn giản. Đáp ứng quá độ của 

các điện cực ở tần số cao của dòng điện sét cũng chưa được xem xét kỹ lưỡng. Trong 

khi đó, với sự phát triển của các chương trình tính toán mô phỏng số hiện đại, các phần 

tử của hệ thống chống sét có thể được mô phỏng, tái tạo, tính toán thông số bằng 

phương pháp số đảm bảo độ chính xác cao, phản ánh đúng hiện tượng quá độ xảy ra 

trên các phần tử này. Chính vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào ứng dụng 

chương trình mô phỏng số để tính toán và đề xuất các cải tiến cho các phần tử chính của 

hệ thống thoát sét của đường dây trung thế trên không. 

Đặc biệt, nghiên cứu về cột điện bê tông ly tâm sử dụng cho đường dây trung thế bằng 

mô phỏng số chưa từng được thực hiện tại Việt Nam có thể mở ra một chủ đề nghiên 

cứu, ứng dụng thực tiễn trong cải thiện hiệu năng chống sét cho lưới điện phân phối 

trung thế. 

Các kết quả chính trong nghiên cứu này bao gồm: 

 Đề xuất cải tiến cấu trúc cột điện bê tông ly tâm và dây tiếp địa ngoài. 

 Đề xuất cải tiến điện cực tiếp địa dạng cọc RC1 với khu vực đất có điện trở 

suất cao. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Tính toán Tổng trở sóng của cột bê tông ly tâm 

Để cải thiện khả năng dẫn và thoát sét trên các đường dây trung thế, các điều kiện sau 

cần được thỏa mãn: 

 Giảm tổng trở đặc tính (tổng trở sóng) của cột bê tông ly tâm 

 Giảm tổng trở xung kích (tổng trở quá độ) của điện cực 

Tổng trở sóng của cột bê tông ly tâm và tổng trở xung kích của điện cực trong nghiên 

cứu này được tính toán bằng phương pháp mô phỏng số (hoặc phương pháp các phần tử 
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hữu hạn). Theo Cigré, tổng trở sóng của cột có thể được tính toán từ điện dung toàn 

phần của cột điện đó và thời gian lan truyền của sóng sét [10] theo phương trình sau: 

𝑍𝑡 = 𝑇𝑡/𝐶𝑡    (1) 

Khi biết v là vận tốc lan truyền của sóng điện từ, Ht là chiều cao của cột bê tông, 

phương trình (1) trở thành: 

𝑍𝑡 = 𝐻𝑡/(𝑣 ∗ 𝐶𝑡)    (2) 

Mô đun AC/DC của chương trình Comsol Multiphysis được sử dụng để tính toán năng 

lượng điện trường tích trữ giữa cột bê tông ly tâm và đất, từ đó xác định được điện dung 

của cấu trúc. Từ trị số điện dung được mô phỏng, tổng trở sóng của cột được xác định 

theo phương trình (2).  

Ưu điểm của phương pháp mô phỏng số nằm ở việc tái tạo chính xác cấu trúc cột bê 

tông ly tâm thực tế và hiện trạng tiếp địa của cột. Mô hình mô phỏng cột được đặt trong 

một hộp không khí với điều kiện bờ được đặt trên bề mặt của hộp có điện thế bằng 

không. Mặt phẳng đất được đặt điều kiện có điện tích bằng không để đảm bảo tính đối 

xứng của các điều kiện bờ.   

Thực tế hiện nay đang tồn tại trên các lưới điện cao thế, trung thế hai cấu trúc dẫn sét 

trên cột bê tông ly tâm: một là dẫn sét chỉ bằng tiếp địa xương cột và trường hợp thứ hai 

dẫn sét đồng thời bằng xương cột và một dây tiếp địa ngoài. Nghiên cứu này sẽ làm rõ 

cấu trúc cột nào có tổng trở sóng nhỏ nhất, tương ứng với khả năng dẫn và thoát sét tốt 

nhất. 

Cột bê tông với thông số hình học thực tế được mô phỏng 3D như minh họa trên hình 1, 

hình 2, hình 3, hình 4 theo ba cấu trúc: 

 

Hình 1. Cột bê tông ly tâm chỉ sử dụng tiếp địa xương cột 
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Hình 2. Mô phỏng cột sử dụng tiếp địa xương cột và dây tiếp địa ngoài, dây ép sát thân cột 

 

Hình 3. Mô phỏng cột sử dụng tiếp địa xương cột và dây tiếp địa ngoài;  

dây được tiếp đất cách thân cột 30 cm 

 

Hình 4. Mô phỏng cột sử dụng tiếp địa xương cột và dây tiếp địa ngoài;  

dây được tiếp đất cách thân cột 50 cm 

2.2. Tính toán tổng trở xung kích của điện cực tiếp địa 

Bên cạnh đó, điện cực tiếp địa của cột cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ 

thống dẫn và thoát sét. Trước hết cần phải nhận định rằng trị số điện trở tiếp địa tĩnh (trị 

số một chiều) không phản ánh được đáp ứng quá độ khi điện cực tản dòng điện xung 

kích do sét. Điều này có thể lý giải tại sao các điện cực tiếp địa có trị số điện trở một 
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chiều thấp vẫn có khả năng gây ra phóng điện ngược trên cách điện đường dây, đặc biệt 

khi xuất hiện các cú sét có độ dốc đầu sóng lớn và tần số cao. Chính vì vậy, phần tiếp 

theo của nghiên cứu này thực hiện các mô phỏng số để xác định đáp ứng quá độ của 

điện cực dạng RC1 và đề xuất cải tiến nhằm làm giảm khả năng gây ra phóng điện trên 

các đường dây trung thế. 

Đáp ứng quá độ của điện cực tiếp địa được tính toán bằng tổng trở xung kích đầu vào 

điện cực theo phương trình sau:  

𝑍(𝑡) = 𝑢(𝑡)/𝑖(𝑡)    (3) 

Trong đó, u(t) là điện áp xung kích giáng lên điện cực, i(t) là dòng điện xung kích đầu 

vào điện cực.  

Mô đun RF và biên Lump port của chương trình Comsol Multiphysics được sử dụng để 

mô phỏng đáp ứng quá độ của điện cực. Điện cực RC1 và hệ thống bổ sung thêm 01 cọc 

được mô phỏng trong nghiên cứu này, như minh họa trên hình 5, hình 6. 

 

Hình 5. Mô phỏng điện cực RC1 

 

Hình 6. Mô phỏng hệ thống 02 cọc 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN (RESULTS AND 

DISCUSSION) 

3.1. Tổng trở sóng của cột bê tông ly tâm 

Bảng 1 giới thiệu kết quả mô phỏng tổng trở sóng của cột bê tông ly tâm cao 12m với 

các cấu trúc khác nhau. 

Bảng 1. Tổng trở sóng của cột bê tông ly tâm 

Cột chỉ sử dụng 

tiếp địa  

xương cột 

Cột có dây tiếp 

địa sát thân cột 

Cột có dây tiếp địa  

néo cách chân cột 

30cm 

Cột có dây tiếp địa  

néo cách chân cột 

50cm 

276 Ω 271 Ω 266 Ω 259 Ω 

Từ kết quả mô phỏng có thể thấy rằng cấu trúc cột có dây tiếp địa ngoài có tổng trở 

sóng thấp hơn cột chỉ sử dụng tiếp địa xương cột. Dây tiếp địa ngoài vì vậy có tác dụng 

cải thiện khả năng khả năng dẫn sét của cột bê tông ly tâm. Khoảng cách néo dây tiếp 

địa đến chân cột càng xa thì tổng trở sóng của hệ thống càng giảm. Điều này được giải 

thích bởi sự tăng diện tích bề mặt của hệ thống khi dây tiếp địa được kéo ra xa chân cột 

làm tăng điện dung của toàn bộ cấu trúc. Cấu trúc có dây tiếp địa néo cách chân cột 

50cm cho khả năng thoát sét tốt nhất. 

3.2. Tổng trở xung kích của điện cực tiếp địa 

Điện cực tiếp địa RC1 dài 2,5m, chôn sâu 0,8m của cột bê tông ly tâm được mô phỏng 

bơm dòng điện xung kích biên độ 10kA, dạng sóng 8/20μs. Dạng sóng của dòng điện 

được giới thiệu trên hình 7. Phân bố điện trường dọc theo điện cực và đất được giới 

thiệu trên hình 8. 

 

Hình 7. Dòng điện xung kích biên độ 10kA, dạng sóng 8/20μs sử dụng trong mô phỏng 
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Hình 8. Phân bố điện trường dọc theo điện cực RC1 và đất khi tản dòng sét 10kA, 8/20μs, 

điện trở suất đất 50Ωm. 

Ảnh hưởng của điện trở suất đất đến tổng trở xung kích và điện áp quá độ của điện cực 

RC1 khi tản dòng sét 10kA, dạng sóng 8/20μs được giới thiệu trên hình 9. Từ kết quả 

mô phỏng ta thấy rằng tổng trở xung kích của điện cực giảm dần đến trị số tĩnh trong 

quá trình quá độ, trong khi đó điện áp giáng trên điện cực tăng dần đến trị số đỉnh. Tổng 

trở đạt trị số càng cao khi điện trở suất của đất lớn. 

 

Hình 9. Ảnh hưởng của điện trở suất của đất đến tổng trở xung kích và điện áp quá độ  

của điện cực RC1 

Với những cú sét nhanh ở tần số cao, có độ dốc đầu sóng lớn hơn, điện áp quá độ trên 

điện cực có thể đạt đến trị số gây phóng điện ngược trên cách điện ngay cả khi tổng trở 
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xung kích chưa giảm về trị số tĩnh và xung điện áp chưa đạt đến trị số đỉnh. Điều này 

được minh họa với kết quả mô phỏng sử dụng dạng sóng nhanh 1,2/50μs và mức cách 

điện BIL đường dây 35kV ở giá trị 190kV được giới thiệu trên hình 10. 

 

Hình 10. Ảnh hưởng của điện trở suất của đất tới tổng trở xung kích và điện áp quá độ  

trên điện cực RC1 khi tản dòng sét nhanh, dạng xung 1,2/50μs. 

Để tăng cường khả năng thoát sét của điện cực RC1 trong điều kiện khu vực đất có điện 

trở suất cao có thể thực hiện đóng bổ sung thêm một cọc cùng cấu trúc hình học.  

Phân bố điện trường trên hệ thống điện cực cải tạo đã bổ sung cọc được giới thiệu trên 

hình 11. 

 

Hình 11. Phân bố điện trường dọc theo điện cực đã cải tạo và đất khi tản dòng sét 10kA, 

1,2/50μs, điện trở suất đất 50Ωm. 
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Tổng trở xung kích và điện áp quá độ trên điện cực cải tạo được so sánh với trường hợp 

cọc RC1 và giới thiệu trên hình 12. 

 

Hình 12. So sánh tổng trở xung kích và điện áp quá độ trên hệ thống điện cực gồm 1 cọc 

(RC1) và 02 cọc (cải tạo), dòng điện sét 10kA, dạng sóng 1,2/50μs. 

Kết quả mô phỏng cho thấy rõ sự cải thiện trong đáp ứng quá độ của cấu trúc điện cực 

02 cọc so với trường hợp chỉ có 01 cọc. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng mô phỏng số trường điện từ trong 

tính toán tổng trở sóng của cột bê tông ly tâm và tổng trở quá độ của điện cực tiếp địa 

cho đường dây trung thế. Các kết quả chỉ ra rằng cột bê tông có dây tiếp địa ngoài thoát 

sét tốt hơn so với cột chỉ dùng tiếp địa xương cột. Các cột có dây tiếp địa được néo càng 

xa chân cột có khả năng thoát dòng sét càng tốt. Cấu trúc cột có dây tiếp địa néo cách 

chân cột cho phép giảm 6% tổng trở sóng so với cột chỉ sử dụng tiếp địa xương cột. 

Đáp ứng quá độ của điện cực có khả năng gây ra quá điện áp vượt ngưỡng xảy ra phóng 

điện trên cách điện đường dây ngay cả khi điện áp chưa đạt đến trị số cực đại đối với 

các xung sét nhanh. Để giảm xác suất phóng điện tại các khu vực có điện trở suất đất 

cao, điện cực RC1 bổ sung thêm 01 cọc cho phép làm giảm điện áp quá độ. Công việc 

sẽ tiếp tục được mở rộng bằng đo lường thực nghiệm đáp ứng quá độ của các cột trên 

các tuyến đường dây. 
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Nghiên cứu này từ đó cho phép các nhà quản lý lưới điện xem xét các cải tiến trong 

công tác thiết kế, vận hành các đường dây trung thế để giảm suất sự cố do sét.    
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC TỰ ĐỘNG HÓA; ỨNG DỤNG DỮ LIỆU ĐO XA 

ĐỂ KIỂM SOÁT PHỤ TẢI TRONG CÔNG TÁC VẬN HÀNH VÀ TỐI ƯU HÓA  

LƯỚI ĐIỆN 

DIGITAL CONVERTER IN AUTOMATIC WORK; APPLICATION OF TRAVEL DATA 

FOR LOAD CONTROL IN OPERATION AND OPTIMIZATION OF POWER 

NETWORK 

Lê Hồng Dương
1
, Nguyễn Thùy Linh

2
 , Hà Ngọc Thúy

3
 

1Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, 096 6000180, lehongduonghpc@gmail.com  

2 Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, 090 3291422, linhhnpc@gmail.com  

3 Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, 096 2060888, thuyhn.evnhanoi@gmail.com 

Tóm tắt: Hiện nay, để đảm bảo độ tin cậy, chính xác cao của lưới điện, các trạm 

biến áp cao thế (110kV, 220kV, 500kV) đang sử dụng hệ thống thu thập giám sát và 

điều khiển được cung cấp bởi các hãng lớn trên thế giới như ABB, Schneider, 

Siemens v.v.... với đặc thù về giá thành rất cao và người sử dụng phải phụ thuộc 

hoàn toàn vào công nghệ của các hãng cung cấp. 

Trong khi đó, với số lượng lớn hơn nhưng các trạm biến áp trung thế chưa được hệ 

thống thu thập, giám sát các thông số như dòng điện, điện áp, nhiệt độ tại các cực 

máy biến áp, các cực atomat để hỗ trợ trong công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố. 

Hầu hết các thiết bị điện trong trạm trung thế chưa được trang bị hệ thống tiếp điểm 

và đo lường số, nếu áp dụng hệ thống giám sát của các hãng lớn như ABB, 

Schneider, Siemens v.v.... ngoài thiết bị đầu cuối RTU của các hãng trên, cần trang bị 

thêm các thiết bị trung gian để chuyển đổi sang tín hiệu số dẫn đến nhiều bất cập 

trong công tác vận hành, quản lý. 

Nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu: 

- Nghiên cứu chế tạo bo mạch điện tử: Mạch phần cứng có khả năng thu thập dữ liệu 

điện và các tín hiệu số. 

- Chế tạo và thử nghiệm thiết bị giám sát: Thiết bị thu thập và giám sát các thông số 

đo lường gồm: Giám sát nhiệt độ; Giám sát trạng thái của thiết bị cảnh báo sự cố tại 

tủ RMU; Giám sát đóng mở cửa trạm, ngăn chống tổn thất và người ra vào trạm; 

Cảnh báo cháy nổ bằng thiết bị báo khói; Cảnh báo ngập nước, ngưỡng dầu; Giám 

sát các thông số điện năng và đưa ra cảnh báo bất thường. 

- Xây dựng phần mềm giám sát trung tâm: có khả năng tích hợp với phần mềm quản 

lý kỹ thuật PMIS của EVN. Có các chức năng: giám sát, quản lý TBA, cảnh báo, trao 

đổi dữ liệu, điều khiển cắt thiết bị từ xa, phân hệ vận hành cho người dùng, quản trị 

hệ thống và thống kê báo cáo. Đồng thời, xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác vận 

hành trên thiết bị di động, có chức năng dẫn đường trên bản đồ số. Khi nhận được tín 

hiệu cảnh báo, phần mềm sẽ xác định điểm cảnh báo và tính toán khoảng cách để chỉ 

đường từ vị trí nhân viên đến điểm cảnh báo cần xử lý. 
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Các đơn vị thành viên trong EVN được sử dụng Hệ thống Giám sát và Thu thập dữ 

liệu cho lưới điện trung thế này hoàn toàn miễn phí và tạo tiền đề cho sự phát triển 

các hệ thống công nghệ tự động trong lưới điện. 

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ công nghệ khi 

xây dựng Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu cho lưới điện trung thế, có khả năng 

can thiệp vào mã nguồn để thay đổi cấu trúc của phần mềm, chủ động trong việc vận 

hành, khai thác và làm chủ công nghệ. Ứng dụng công nghệ gốc vào các ứng dụng 

khác nhau, đặc biệt là trong công tác tự động hóa lưới điện và mở rộng sang các lĩnh 

vực khác. Đặc biệt đảm bảo kiểm soát được công tác an ninh bảo mật. 

Đồng thời, Công ty CNTT Điện lực Hà Nội đã xây dựng 63 biểu báo lấy dữ liệu từ 

công tơ đo xa hỗ trợ kiểm soát phụ tải trong công tác vận hành và tối ưu hóa lưới 

điện. Hệ thống báo cáo sẽ là cơ sở để người vận hành hệ thống đưa ra các quyết 

định kịp thời, phù hợp nhằm hỗ trợ vận hành lưới điện ổn định. 

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

U V Hiệu điện thế 

I A Cường độ dòng điện 

P W Công suất tác dụng 

Q Var Công suất vô công 

Cos Var Hệ số công suất 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVNHANOI Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 

EVNHANOI ITC Công ty CNTT Điện lực Hà Nội 

EVNHES Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo xa 

CNTT Công nghệ thông tin 

IEC International Electrotechnical Commission 

GIS Geographic Information System 

HMI Human Machine Interface (Giao diện người - máy) 

RMU Ring Main Unit  

MBA Máy biến áp 

TBA Trạm biến áp 

PMIS Power Managerment Infomation System 
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VPN Virtual Private Network 

1. GIỚI THIỆU 

Trong chiến lược phát triển của EVN cũng như Đề án Tự động hóa, ứng dụng các thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, EVN chủ trương phát huy nội lực. Nội 

lực từ việc phát triển, sản xuất các phần mềm, các thiết bị để đo đếm, điều khiển hệ 

thống điện; từng bước làm chủ trong việc triển khai, nắm bắt công nghệ.  

Một số định hướng cơ bản công tác Tự động hóa trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 

Việt Nam nêu tại Tờ trình 6283/TTr-EVN ngày 30/11/2018 cũng định hướng chung  

như sau:  

(i) Hoàn thiện hệ thống SCADA/EMS/DMS trong hệ thống điện Việt Nam;  

(ii) Chuẩn hóa mô hình tổ chức các TTĐK, đóng cắt thiết bị từ xa trong đó: mô 

hình xây dựng TTĐK và TBA không người trực, mô hình tự động hóa tại nhà 

máy điện như nêu tại Mục II.2 của Tờ trình;  

(iii) Chuẩn hóa hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa 

Hiện nay, để đảm bảo độ tin cậy, chính xác cao của lưới điện, các trạm biến áp cao thế 

(110kV, 220kV, 500kV) đang sử dụng hệ thống thu thập giám sát và điều khiển được 

cung cấp bởi các hãng lớn trên thế giới như ABB, Schneider, Siemens v.v.... với đặc thù 

về giá thành rất cao và người sử dụng phải phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ của các 

hãng cung cấp. 

Trong khi đó, với số lượng lớn hơn nhưng các trạm biến áp trung thế chưa được hệ 

thống thu thập, giám sát các thông số như dòng điện, điện áp, nhiệt độ tại các cực máy 

biến áp, các cực atomat để hỗ trợ trong công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố. Hầu hết 

các thiết bị điện trong trạm trung thế chưa được trang bị hệ thống tiếp điểm và đo lường 

số, nếu áp dụng hệ thống giám sát của các hãng lớn như ABB, Schneider, Siemens 

v.v.... ngoài thiết bị đầu cuối RTU của các hãng trên, cần trang bị thêm các thiết bị trung 

gian để chuyển đổi sang tín hiệu số dẫn đến nhiều bất cập trong công tác vận hành,  

quản lý. 

Thứ nhất, việc xây dựng đội ngũ kỹ thuật đảm bảo cho công tác quản lý, vận hành, nhân 

sự còn hạn chế cho các công tác triển khai (sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, thay thế). 

Thứ hai, việc phát triển, bổ sung các chức năng mới cho phần mềm để đáp ứng nhu cầu 

nghiệp vụ chuyên môn gặp khó khăn do phần mềm mua về được đóng gói với chức 

năng được thiết kế sẵn bởi nhà sản xuất. Thứ ba, tốn nhiều chi phí mua sắm phần mềm, 

dịch vụ tích hợp và sử dụng chuyên gia của hãng, đồng thời giảm tính chủ động của đơn 

vị. Thứ tư, công tác bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật bị chậm trễ do phụ thuộc vào chuyên gia 

của nhà thầu/hãng nước ngoài. Thứ năm, việc sử dụng hoàn toàn phần cứng, phần mềm 
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mua ngoài khiến công tác đảm bảo an ninh bảo mật không đảm bảo, khó kiểm soát. 

Với hiện trạng trên, để đáp ứng được mục tiêu “Hoàn thiện hệ thống 

SCADA/EMS/DMS trong hệ thống điện Việt Nam”, Công ty Công nghệ thông tin Điện 

lực Hà Nội đã xây dựng hệ thống giám sát trạm biến áp trung thế tự động hỗ trợ việc 

quản lý, giám sát và điều khiển tối ưu lưới điện phân phối và cung cấp dữ liệu cho các 

hệ thống khác. Hệ thống gồm 02 phần:   

Phần mềm giám sát điều khiển TBA trung thế:  cho phép người vận hành có cái nhìn 

toàn cảnh các thông tin về toàn bộ trạm biến áp mà mình đang quản lý bao gồm toàn bộ 

thông số U, I, P, Q, Cos, biểu đổ nhiệt độ, dữ liệu Recloser, dữ liệu LBS, dữ liệu tủ 

RMU, tần suất truy cập.., các cảnh báo cần xử lý, thông tin về người xử lý, đồng thời 

cung cấp chi tiết các cảnh báo, danh sách cảnh báo, và đưa ra các cảnh báo sớm để ngăn 

chặn bất thường có thể xảy ra của hệ thống như: mất nguồn, sụt áp, mất tín hiệu dòng 

điện, điện áp, tình trạng vận hành non tải, quá tải, tình trạng đóng cắt của Recloser, 

LBS, tủ RMU… Hệ thống cho phép chia sẻ thông tin với các hệ thống khác yêu cầu như 

MDMS,OMS, GIS, PMIS, và cung cấp các trang web cho người vận hành để thực hiện 

xem xét, quản lý các trạm biến áp. Hệ thống được tích hợp và kết nối với các hệ thống 

khác như PMIS để thực hiện gửi toàn bộ các thông số vận hành tới hệ thống PMIS. 

Thiết bị giám sát điều khiển thu thập dữ liệu TBA trung thế RTU: giám sát, điều 

khiển và thu thập dữ liệu TBA trung thế do EVNHANOI tự chế tạo đáp ứng được 

những tính năng cơ bản của hệ thống như đo lường và giám sát dòng điện, điện áp, cảnh 

báo cháy, giám sát nhân viên ra/ vào trạm, giám sát tình trạng vận hành của Recloser, 

LBS và tủ RMU. Có 4 kênh điều khiển on/off có thể điều khiển các thiết bị Recloser, 

LBS và tủ RMU...  

Chức năng thiết bị RTU: 

 Giám sát an ninh (Đóng mở cửa, định danh); Cảnh báo cháy, ngập nước 

 Đo lường các thông số điện: U,I,P,Q, Cos 

 Đo lường, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm 

 Thu thập dữ liệu Recoser, LBS, tủ RMU 

 04 kênh điều khiển on/off để đóng/cắt thiết bị từ xa 

Đây là sản phẩm giám sát đầu tiên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thiết kế, lập 

trình, quản trị cơ sở dữ liệu và làm chủ được công nghệ của toàn bộ hệ thống. 

Đồng thời, Công ty CNTT Điện lực Hà Nội đã xây dựng 63 biểu báo lấy dữ liệu từ công 

tơ đo xa hỗ trợ kiểm soát phụ tải trong công tác vận hành và tối ưu hóa lưới điện gồm : 

Báo cáo mang tải (20 biểu), Báo cáo phục vụ công tác kỹ thuật vận hành(22 biểu), Báo 

cáo sự cố TBA(07 biểu), Báo cáo hỗ trợ công tác Điều chỉnh phụ tải (11 biểu), Báo cáo 
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dữ liệu hỗ trợ hệ thống PSS Sincal (03 biểu). 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Các hệ thống giám sát lưới điện trên Thế giới mặc dù đã được xây dựng hoàn chỉnh 

nhưng khi đưa vào Việt Nam bộc lộ một số nhược điểm sau: 

 Hệ thống được đóng gói thành từng modul, giao tiếp với nhau bằng chuẩn 

truyền thông (Modbus, DNP3, IEC60870-5-101,104, IEC61850...). Do vậy, khi 

đưa vào vận hành tại trạm trung thế của EVN, nếu thiết bị chỉ có 01 chuẩn giao 

tiếp sẽ dẫn tới việc cần nhiều thiết bị trong 1 trạm. 

 Phần mềm ABB, SIEMENS…. chỉ bán bản quyền để vận hành nên khi có nhu 

cầu cập nhật thêm chức năng tại Việt Nam không thể thực hiện. Muốn thay đổi 

phải liên hệ để chính hãng để lập trình, tốn nhiều thời gian, không đảm bảo tiến 

độ, và quan trọng nhất là việc đồng bộ dữ liệu có xác suất lỗi cao, mặt khác 

ngoài phí phát triển vẫn phải mua bản quyền cho tính năng được thêm. 

Tại Việt Nam, trong thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã thí điểm triển 

khai thử nghiệm hệ thống giám sát tại gần 50 trạm trung thế. Tuy nhiên, kết quả thử 

nghiệm còn nhiều hạn chế: 

 - Đối với hệ thống thiết bị: chưa giám sát được việc chống đột nhập trái phép 

vào trạm và việc đóng mở trái phép tủ chống tổn thất của kinh doanh; chưa 

cảnh báo cháy nổ và hệ thống thiết bị luôn phải phụ thuộc nhà sản xuất mỗi khi 

thiết bị bị hỏng/lỗi... 

 - Thời gian cập nhật dữ liệu thường của công tơ là 30 phút/lần, không đáp ứng 

được yêu cầu của công tác vận hành lưới điện hạ thế (dữ liệu cần phải thường 

xuyên, liên tục). 

 - Đối với hệ thống phần mềm: phải dùng phần mềm do nhà sản xuất cung cấp, 

chưa có khả năng tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của EVN cũng như hệ 

thống quản lý kỹ thuật của PMIS, chưa đáp ứng vấn đề an ninh bảo mật, làm 

chủ phần mềm. 

Hệ thống giám sát trạm trung thế do Viettel triển khai, đến nay EVN HANOI chưa được 

bàn giao công nghệ lõi của hệ thống. 

Từ những khó khăn và bất cập nêu trên, nhóm nghiên cứu đặt ra cơ sở nghiên cứu, chế 

tạo xây dựng Hệ thống Giám sát và Thu thập dữ liệu cho lưới điện trung thế đáp ứng 

được những tính năng cơ bản của hệ thống như đo lường và giám sát dòng điện, điện áp, 

cảnh báo cháy, giám sát nhân viên ra/ vào trạm... có những tính năng tương tự các hãng 

hiện có và phát triển thêm một số tính năng mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành 

điện Việt Nam. 
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Phương pháp nghiên cứu: 

 Phương pháp thống kê: Thu thập, thống kê tài liệu về hệ thống giám sát trạm 

biến áp; Thống kê danh sách các trạm biến áp trung thế của các Công ty Điện 

lực (vị trí địa lý, thiết bị lắp đặt trong trạm, loại trạm...) 

 Phương pháp chuyên gia (nghiên cứu, phân tích, đánh giá): Nghiên cứu, khảo 

sát hiện trạng. Phân tích, đánh giá; Nghiên cứu chế tạo thiết bị giám sát; 

Nghiên cứu phần mềm giám sát quản lý tập trung trạm biến áp. 

 

Hình 1. Kiến trúc ngữ cảnh của hệ thống 

 

Hình 2: Kiến trúc chức năng tổng thể 
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Mô hình sau khi nhận dữ liệu được chia theo khối chức năng bao gồm: 

 Quản lý mạng lưới (Network Management): Quản lý thông tin mạng lưới, số 

hóa hạ tầng mạng. Lưu trữ thông tin mạng lưới điện theo chuẩn CIM, lưu trữ 

thông tin dữ liệu về đồ họa mô hình hóa trực quan của các node trên mạng lưới. 

Quản lý các nghiệp vụ thiết kế, sửa và kết xuất dữ liệu mạng lưới cho hệ thống 

ngoài. 

 Khối nền tảng giao tiếp thiết bị (IOT Service-Platform SCADA): Thực hiện 

quản lý việc giao tiếp giữa các thiết bị từ RTU và hệ thống trung tâm. Việc xác 

thực và giao tiếp sẽ được bảo bảo mật hệ thống trung tâm và các thiết bị RTU. 

Cho phép định tuyến/phân phối dữ liệu Real-time từ RTU tới các hệ thống 

khác theo các luật có thể cấu hình. Các hệ thống khác có thể là các hệ thống 

nội bộ cần dữ liệu realtime để phân tích/cảnh báo hay hiển thị, cũng có thể là 

các hệ thống bên ngoài (như các Control Center khác). Lưu trữ dữ liệu lịch sử 

để phục vụ cho ứng dụng phân tích. 

 Khối phân tích và quản lý dữ liệu (Analysis Platform): bao gồm các ứng 

dụng có thể độc lập để thực hiện đáp ứng các bài toán nghiệp vụ về quản lý 

mạng lưới điện. Các ứng dụng này thực hiện phân tích dữ liệu online/offline từ 

hệ thống SCADA, để thực hiện phân tích, tính toán, cảnh báo. Việc hiển thị kết 

quả phân tích và các sự kiện sẽ được thực hiện qua khối quản lý sự kiện tập 

trung (Event Management) và khối nền tảng hiển thị và điều khiển (Smart 

Visualization and Control Platform) 

 Khối quản lý sự kiện (Event Management): Là đầu mối tập trung tiếp nhận và 

xử lý các sự kiện, tín hiệu báo hiệu hay điều khiển của toàn bộ hệ thống. Đây 

cũng là kênh mở giao tiếp với khối ứng dụng thứ ba bên ngoài (như các hệ 

thống điều khiển khác, hay hệ thống quản lý nguồn lực lao động Workforce 

Management). Khối quản lý sự kiện này có kết nối với khối hiển thị và khối 

IoT Service cũng như các ứng dụng khác để đóng vai trò làm cầu nối xử lý 

định tuyến các bản tin báo hiệu/cảnh báo trong hệ thống. Toàn bộ lịch sử giao 

tiếp cũng được ghi lại. 

 Khối hiển thị và quản lý giao tiếp (Smart Visualization and Control 

Platform): là khối giao tiếp trực tiếp với người dùng về các thông tin của hệ 

thống. Quản lý toàn bộ thông tin hiển thị tới người dùng cuối (nhân viên vận 

hành) tại bất cứ thời điểm nào, quản lý và hiển thị người dùng. Hệ thống cho 

phép lấy dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau phục vụ cho bài toán nghiệp 

vụ hiển thị được nhất quán và thông suốt. Khối hiển thị và quản lý giao tiếp có 

thể trên nền tảng web hoặc/và ứng dụng để phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ. 

Mô hình thiết kế vật lý đảm bảo tuân theo số lượng trạm giám sát, số lượng dữ liệu thu 
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thập nhằm đảm bảo hệ thống có thể xử lý, thu thập số lượng dữ liệu lớn và tần suất truy 

cập cao, đảo bảo tính bảo mật, và đảm bảo tính sẵn sàng cao ngay khi có sự cố bất ngờ 

không mong muốn. 

Công nghệ ứng dụng: Đối với thiết bị, lập trình đa nhiệm RTOS; cập nhật chương trình 

cho vi xử lý từ xa (FOTA). Đối với truyền thông, sử dụng 3G/4G/GPRS/LAN; giao 

thức chuẩn IEC 60870-5-104. Đối với phần mềm, sử dụng công nghệ HMI Dynamic, 

Graphics, Real-time Data Display; Bigdata; GIS.  

Đồng thời dựa trên dữ liệu U, I, P, Q, cosφ… do công tơ điện tử thu thập 30 phút/1 lần 

và nhu cầu quản lý vận hành hệ thống MBA nhằm kiểm soát phụ tải trong công tác vận 

hành và tối ưu hóa lưới điện, Công ty CNTT Điện lực Hà Nội đã xây dựng các báo cáo 

tích hợp hệ thống EVNHES giúp các đơn vị các lãnh đạo đưa ra các quyết định phù 

hợp,kịp thời nhằm hỗ trợ vận hành lưới điện ổn định. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

Thiết bị giám sát, thu thập dữ liệu TBA trung thế: đo lường và giám sát dòng điện, 

điện áp, cảnh báo cháy, giám sát nhân viên ra/ vào trạm, giám sát tình trạng vận hành 

của Recloser, LBS và tủ RMU. Có 4 kênh điều khiển on/off có thể điều khiển các thiết 

bị Recloser, LBS và tủ RMU... Cấu trúc của thiết bị gồm: 

 

Hình 3. Thiết kế bo mạch điện tử 
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Hình 4: Cấu trúc của thiết bị 

Chức năng của thiết bị: Giám sát an ninh (Đóng mở cửa, định danh); Cảnh báo cháy, 

ngập nước; Đo lường các thông số điện: U, I,P,Q, Cos; Đo lường, cảnh báo nhiệt độ, 

độ ẩm, ngưỡng dầu; Thu thập dữ liệu Recloser, LBS, tủ RMU; 04 kênh điều khiển 

on/off để đóng/cắt thiết bị từ xa. 

Phần mềm giám sát trung tâm: có khả năng tích hợp với phần mềm quản lý kỹ thuật 

PMIS của EVN. Có các chức năng: giám sát, quản lý TBA, cảnh báo, trao đổi dữ liệu, 

điều khiển cắt thiết bị từ xa, phân hệ vận hành cho người dùng, quản trị hệ thống và 

thống kê báo cáo. Đồng thời, xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác vận hành trên thiết bị 

di động, có chức năng dẫn đường trên bản đồ số. Khi nhận được tín hiệu cảnh báo, phần 

mềm sẽ xác định điểm cảnh báo và tính toán khoảng cách để chỉ đường từ vị trí nhân 

viên đến điểm cảnh báo cần xử lý. 
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Hình 5: Các thành phần của hệ thống phần mềm trung tâm 

Các đơn vị thành viên trong EVN được sử dụng Hệ thống Giám sát và Thu thập dữ liệu 

cho lưới điện trung thế này hoàn toàn miễn phí và tạo tiền đề cho sự phát triển các hệ 

thống công nghệ tự động trong lưới điện.  

Hệ thống giám sát lưới điện trung thế mang lại lợi ích cụ thể là đảm bảo độ tin cậy cung 

cấp điện: 

 Thu thập và giám sát chính xác thông số thuộc phần hạ thế máy biến áp: Theo 

dõi tức thì tình hình vận hành của các Trạm biến áp qua các thông số điện năng 

như: U, I, P, Q, Cosφ; Theo dõi nhiệt độ của các vị trí, tiếp điểm quan trọng tại 

trạm biến áp; tại 3 đầu cực của các máy biến áp, 3 đầu cực của các Aptomat 

tổng tại trạm; Theo dõi trạng thái (có sự cố hoặc không có sự cố) của các thiết 

bị cảnh báo sự cố tại tủ  trung thế (RMU) được lắp đặt tại TBA;Theo dõi sự cố 

cháy, nổ trong trạm bằng thiết bị cảnh báo khói; Theo dõi an ninh, phòng 

chống tổn thất điện trong trạm bằng cảnh báo đóng mở cửa trạm, ngăn tủ 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
232 

chống tổn thất.Thiết bị có khả năng mở rộng để giám sát đồng thời 02 máy 

biến áp cùng lúc ( sử dụng 01 sim DATA). 

 Phần mềm giám sát tại trung tâm sẽ thu thập toàn bộ dữ liệu, xử lý, đưa ra các 

thông số vận hành và các cảnh báo kịp thời. 

Hệ thống cho phép người dùng có thể giám sát lưới điện liên tục, phân đoạn sự cố từ xa. 

Khi có sự cố xảy ra dựa vào các cảnh báo của các trạm gửi về, người trực vận hành có 

thể biết được trạm nào đang mất điện, quá nhiệt, quá dòng, quá áp... 

Đồng thời, 63 báo cáo trên hệ thống EVNHES hỗ trợ việc kiểm soát phụ tải trong công 

tác vận hành và tối ưu hóa lưới điện: 

Báo cáo mang tải TBA: 

  

Báo cáo sự cố mất điện TBA: 

 

Báo cáo phục vụ công tác kỹ thuật vận hành: 
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Báo cáo hỗ trợ công tác Điều khiển phụ tải: 

 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ công nghệ khi xây 

dựng Hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu cho lưới điện trung thế, có khả năng can thiệp 

vào mã nguồn để thay đổi cấu trúc của phần mềm, chủ động trong việc vận hành, khai 

thác và làm chủ công nghệ. Ứng dụng công nghệ gốc vào các ứng dụng khác nhau, đặc 

biệt là trong công tác tự động hóa lưới điện và mở rộng sang các lĩnh vực khác. Đặc biệt 

đảm bảo kiểm soát được công tác an ninh bảo mật. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ LƯỚI ĐIỆN  

TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN TP HÀ NỘI 

Nông Ngọc Anh
1
, Nông Ngọc Long

2
 

1Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội, 0966 966 828, anh.nongngoc@evnhanoi.vn 
2Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội, 0966522588, long.ongngoc@evnhanoi.vn 

TÓM TẮT: Tinh thần của nghị quyết 52 của Bộ Chính trị đã định hướng chuyển 

đổi số Việt Nam có một vị trí vô cùng quan trọng để từ đó phải đổi mới tư duy, tạo 

thuận lợi cho cái mới phát triển, giải pháp phải đột phá, để bứt phá vượt lên.  Chuyển 

đổi số đã diễn ra nhiều năm qua, nhưng chỉ khi xuất hiện các công nghệ mới của 

Cách mạng công nghiệp (CMCN4) lần thứ 4 thì chuyển đổi số mới thực sự tăng tốc 

và thay đổi từng ngày, bởi lẽ cuộc CMCN4 đưa ra nhiều khái niệm mới và đã đạt 

được nhiều kết quả chưa có tiền lệ trước đó như Robot, 3D, Xe tự lái, IoT, Cloud-điện 

toán đám mây, Blockchain, Bigdata, AI - Artificial Intelligence… đứng trước thách thức 

đó, công tác Điều độ vận hành đòi hỏi phải bắt kịp xu thế phát triển lưới điện thống 

minh đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực và trên thế giới liên quan đến các lĩnh vực 

như : 

- Đo đếm điện năng thông minh (công tơ điện tử, mức giá  thay đổi theo thời gian, 

thông tin năng lượng cung cấp cho khách hàng, điều khiển phụ tải tiên tiến); 

- Tự động hóa lưới điện (nguồn điện đang thay đổi mạnh về nguồn năng lượng tái 

tạo, truyền tải, phân phối điện dựa trên các công nghệ hiện đại có nhiều tính năng, 

chức năng bảo vệ công nghệ, an toàn tin cậy trong vận hành dựa trên hệ thống giám 

sát, điều khiển như SCADA/ADMS/GIS/OTS/OMS..…); 

- Kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng 

Chỉ số tiếp cận điện năng, thanh toán điện tử 

Dịch vụ khách hàng như Chatbot, Zalo OA, tra cứu dịch vụ điện trên nền tảng 

Mobile,….;   

- Quản trị doanh nghiệp số: Chuyển đổi số công tác quản trị văn phòng, nhân sự, 

đào tạo, quản lý kỹ thuật…đang diễn ra mọi nơi như DOFFICE, KPIs, ERP… 

Trong đó, tự động hóa lưới điện đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa tác động/làm thay 

đổi cách thức/phương thức chỉ huy công tác điều độ dựa trên nền tảng số hiện đại 

như hệ thống SCADA/DMS/OMS/OTS/GIS…trong đó hướng tới số hóa toàn bộ các 

sổ sách, phiếu, chữ ký số trong công tác điều độ. 

Từ khoá: Số hóa và chuyển đổi Điều độ. 

Abstract: The Hanoi Power System Dispatch Center is a member of the Hanoi Electricity 

Corporation, under the direct command of the Northern Power System Center under its 

control authority. Responsible for dispatching the power distribution system in Hanoi to 

operate safely and stably. Working on a 24/7 shift. As of November 2022, EVNHANOI is 

performing remote control operations of 55 110/220 kV substations and over 500 REC, RMU, 

mailto:anh.nongngoc@evnhanoi.vn
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LBS equipment with a total range of about 1063.16 km, 21762 substations of the distribution 

network with a total distribution network of about 1063.16 km. 11062.78 km medium voltage 

line and 35232 km low voltage line to ensure uninterrupted power supply for up to 2.7 million 

guests. The dispatching center with the goal of pioneering revolution in digital transformation 

of power grid operation has researched and built a system to digitize dispatching work with 

the goal of digitizing the entire operation process of dispatching, Knowledge and Technology. 

Organization of centralized management and administration on the basis of technology, 

digitizing books for dispatching work, towards building a centralized reporting system in real 

time. Connect to standardize and build a common base for dispatching and forecasting. The 

digital validation app converts text and SCADA signals into production support orders. The 

system has been put into operation since May 2021 in order to digitize 08 books, shift 

assignment logs and reports on a centralized digital platform with the scope of the Hanoi 

Power System Dispatch Center, 30 Power companies, etc. Power and Hanoi High Voltage Grid 

Company includes the following basic functions: 

- Digitizing 08 books of operation dispatching 

- Building a shared data platform Operational moderation 

- Electronic Signature 

- Connect to get data from SCADA system via one-way datadiode including 

functions/features (operating parameters, calculation of SA.VDI grid reliability indicators, 

data sharing from SCADA to OMS. ..) 

- Electronic library, Zalo OA message 

Currently, we are continuing to perfect and add nine new functions to meet the criteria 

of the Digital Control Center with all the dispatching operations, methods and 

technology results under the Dispatch Center which will be digitally converted to soon 

reach digital maturity level 4 by 2023. 

Keywords: Digital Transformation of Dispatch Center. 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVNHANOILDC Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội (B1) 

TTĐK Trung tâm Điều khiển 

TBAKNT Trạm biến áp Không người trực 

SQL Server 2016 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 

Oracle Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 

OMS Hệ thống quản lý mất điện 

PMIS Hệ thống quản lý kỹ thuật 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

OMS Hệ thống quản lý mất điện 

NLTT Năng lượng tái tạo 
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1. GIỚI THIỆU  

Chuyển đổi số đối với công tác Điều độ Hệ thống điện là một khâu tất yếu quan trọng 

cần được triển khai càng sớm càng tốt theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh của 

Chính phủ, Bộ Công thương và EVN giao, cụ chuyển đổi số đối với Trung tâm Điều độ 

Hệ thống điện TP Hà Nội đầu tư triển khai các nội dung chính như sau: 

 Điều độ hệ thống điện thời gian thực (trạm biến áp số, phiếu thao tác điện tử).  

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Điều độ vận hành, quản lý kỹ 

thuật lưới điện. 

 Thông tin liên lạc điều độ (Voice IP, tổng đài vô tuyến kỹ thuật số, ghi âm số, 

nhập liệu bằng giọng nói…). 

 Số hóa các quy trình nghiệp vụ trong công tác chỉ huy Điều độ, lập Phương 

thức vận hành. 

Chuyển đổi số “Điều độ hệ thống điện” cần số hóa việc thu thập nguồn dữ liệu (tự động, 

bằng thủ công) để lam giàu dữ liệu lớn “Big data” về thông tin trạng thái vận hành của 

các thiết bị trên lưới điện theo thời gian thực và qua khứ để có thể khai thác số liệu phục 

vụ công tác phân tích, thống kê, báo cáo tiến tới áp dụng các giải pháp công nghệ Trí 

tuệ nhân tạo (AI) thực hiện dự báo phụ tải điện, quy hoạch lưới điện, tính toán tổn thất 

điện năng, đánh giá chất lượng điện năng và các chỉ số tin cậy cung cấp điện…. sẽ được 

cụ thể hóa, minh bạch hóa và công khai hóa. Do đó, các ông nghệ trọng tâm cần nghiên 

cứu áp dụng Data smart, Bigdata, AI-Artificial Intelligence.., để từng bước chuyển đổi 

số trong công tác Điều độ đạt được hiệu cao nhất, nhằm: 

 Cắt giảm chi phí vận hành, tăng sự an toàn, độ chính xác của dữ liệu báo cáo. 

 Kết nối các nguồn dữ liệu nhằm có được nhiều thông tin chính xác nhất về tình 

trạng vận hành lưới điện thời gian thực nhằm hỗ trợ các quyết định chính xác, 

kịp thời. Ngoài ra cho phép khai dữ liệu mọi nơi, mọi lúc, thông qua nên tảng 

web và trên thiết bị di động. 

 Dữ liệu hệ thống SCADA sẽ nhanh chóng đưa ra các cảnh báo tức thời phuc vụ 

công tác chỉ huy điều độ và vận hành hệ thống điện. 

 Tối ưu và nâng cao năng suất làm việc của nhân viên do thay đổi phương thức 

chỉ huy điều độ, lập phương thức vận hành. 

 Tự động hóa hệ thống điện theo hướng lưới điện thông minh khi có sự sâm 

nhập lớn của NLTT; 

 Bảo mật dữ liệu tốt hơn, tạo thành hệ thống xử lý công việc khép kín, liên kết 

chắt chẽ tại đơn vị và với đơn vị khác; 
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2. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

2.1.  Mục tiêu của số hóa và chuyển đổi số công tác điều độ tại EVNHANOI 

Thứ nhất: Phát triển một phần mềm dùng chung phục vụ công tác điều độ lưới điện 

giúp nâng cao hiệu quả công việc, góp phần chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tuân thủ 

đúng theo các quy trình, quy định của nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 

EVNAHNOI. 

Thứ hai: Góp phần hoàn thành kế hoạch triển khai hệ thống công nghệ thông tin theo 

định hướng phát triển CNTT 2019 – 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Thứ ba: Xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến, đáp ứng được 

các yêu cầu công việc, phù hợp công năng sử dụng, quy định của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam. 

Thứ tư: Tối ưu hóa các chi phí đầu tư so với việc đầu tư các phần mềm phục vụ các quy 

trình nghiệp vụ phân tán. 

Thứ năm: Tinh giảm được khối lượng công việc bằng giấy tờ, bằng tay, tập trung vào 

đánh giá các chỉ số bằng dữ liệu. 

Thứ sáu: Dữ liệu được số hóa, chính xác, minh bạch và có thể truy mọi lúc, mọi nơi. 

Thứ bẩy: Hệ thống sẽ dụng chữ ký điện tử với giải pháp kỹ thuật tiên tiến đáp ứng 

đúng quy định xác thực số hiện hành. 

2.2. Giải pháp công nghệ triển khai mô hình chuyển đổi số 

Với những mục tiêu xây dựng kiến trúc công nghệ hiện đại hướng dịch vụ hiện đại 

(SOA-Service Oriented Architecture) trên cơ sở làm giàu dữ liệu từ SCADA, OMS, 

PMIS, Đo đếm... để triết xuất thông tin phục vụ công tác chỉ huy điều độ của 

EVNHANOI. 

Ứng dụng trên nền tảng Web-base, chuyển đổi số công tác lưới điện tại Trung tâm Điều 

độ Hệ thống điện TP Hà Nội trên tích hợp các nguồn dữ liệu tạo thành dữ liệu dùng 

chung công tác điều độ để sử khai thác chung trên một nền tảng ứng dụng phục vụ công 

việc ”online”. Mọi công việc giám sát, điều khiển trên hệ thống SCADA/DMS ra thì các 

kế hoạch, đột xuất, bất thường, sự cố trên lưới điện hà Nội sẽ được ghi nhận và cập nhật 

”online” và kiểm soát trên ứng dụng Trung tâm điều khiển số với mục tiêu đáp ứng yêu 

cầu điều độ thời gian thực: 

 Số hóa số sách: Các đầu số được viết bằng tay hoặc các báo cáo dưới dạng 
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world, Excel sẽ được số hóa và lưu trữ dưới dạng dữ liệu gồm sổ nhật ký vận 

hành viết bằng tay; Sổ giao ca vận hành; Sổ báo cáo vận hành; Kế hoạch vận 

hành ngày; Sổ thống kê sự cố trung thế; Sổ theo dõi tồn tại phát sinh trong quá 

trình vận hành; Sổ theo dõi phiếu thao tác trung thế; Sổ theo dõi phiếu thao tác 

máy biến áp phân phối. 

 Chữ ký điện tử: Thay vì phải in sổ nhật ký, ký nhận/giao ca và các báo cáo 

cần xác nhẫn chữ ký số, phiếu thao tác, phê duyệt kế hoạch cắt điện,... 

 Trao đổi dữ liệu với OMS: Tất cả các kế hoạch đăng ký cắt điện trên OMS sẽ 

được tự động trao đổi với ứng dụng số hóa để hạn chế người dùng không phải 

nhập 2 lần, tăng tính chính xác và kịp thời. 

 Trao đổi dữ liệu với SCADA: Khi đưa TBAKNT vào vận hành, tính cấp thiết 

phải khai thác số liệu thông số vận hành từ hệ thống SCADA theo 48 chu 

kỳ/ngày, đông thời triển khai tính toán chỉ số tin cậy lưới điện SA.VDI tự 

động. Đặc biệt chia sẽ dữ liệu trang thái đóng/cắt từ SCADA sang OMS thông 

qua thiết bị bảo mật một chiều Datadiode. 

 Signal sign on: Tạo một giao diện dùng chung Điều độ viên, nhân viên vận 

hành chỉ truy cập một lần theo phân quyền; kể cả các trang web ứng dụng khác 

sẽ được ”link” trên cùng một nền web giúp cho người dùng không phải đi tìm 

kiếm, nhớ. 

 Làm giàu dữ liệu: cho phép thực hiện kết nối và thu thập dữ liệu theo định kì 

từ các nguồn dữ liệu khác nhau thông qua các dạng kết nối, API service nhằm 

làm giàu dữ liệu tiến tới  hình thành ”big data” để phục vụ cho công việc phân 

tích AI trong tương lai. 

 Sự dụng mã nguồn mở và công cụ lập trình mã nguồn mở như Java, python 

phổ biến nhất hiện nay... để tận dụng các công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn, 

an ninh bảo mật. 

 Hệ thống được thiết kế xuất phát từ thực tiễn nhu cầu của Điều độ viên, 

nhân viên vận hành lưới điện điện lực, trạm biến áp ... do đó tối ưu hóa nhiều 

tác vụ theo trình tự logic, đúng với quy trình, quy định trong Điều độ vận hành 

lưới điện. Việc tra cứu, cập nhật thông tin thân thiện với người sử dụng, phần 

mềm kiểm soát được số kế hoạch, sự cố, bất thường và đột xuất trong ca...hạn 

chế trả điện muộn, bỏ sót lịch cắt điện. 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 239   

    

Hình 1: Mô hình định hướng xây dựng trung tâm điều khiển số 

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 Thiết lập trang ‘’Dashboard’’ hiển thị số liệu 10 phút/lần các số liệu:  

 

Hình 2: Trang Dasboard Trung tâm điều khiển số 

Pmax 
ngày 

Pmin 
ngày 

Pmax hiện 
tại và 

Ngày D-1 
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Biểu đồ công suất hệ thống điện Pmax, Pmin của các ngày trong tháng hiện tại. 

Biểu đồ công suất hệ thống điện P ngày hiện tại và ngày hôm trước. 

Nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian trong ngày. 

Tổng số kế hoạch, đột xuất, bất thường, sự cố trong 24 giờ. 

 Người dùng truy cập sẽ hiện thị trang thông tin theo phân quyền. 

 

 Áp dụng chữ ký điện tử 
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 Nhắn tin sự cố thông qua Zalo OA 

 

 Số lượng các hạng mục kế hoạch, đột xuất, bất thường, sự cố đang xử lý... 

được thống kê dưới dạng đồ thị, bảng biểu. 

1. Tổng hợp công việc theo chỉ tiêu nhóm công việc 

 

2. Tổng hợp công việc theo chỉ tiêu ca trực 
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3. Tổng hợp công việc theo đơn vị 

 

 Thiết lập trang thư viện điện tử để phục vụ công tác tra cứu dữ liệu, tài liệu liên 

quan đến công tác điều độ vận hành như phiếu chỉnh định rơle, biên bản End-

to-end, thông tư, quy trình, quy định, tài liệu kỹ thuật.... 

 

 Module chức năng ca trực của tôi gồm: 

- Ca trực của tôi: thể hiện mọi công việc xử lý trong một ca trực theo lệnh sản 

xuất, kế hoạch, sự cố…. 

 

- Lập/phê duyệt kế hoạch gồm đảm bảo điện, theo kế hoạch, đột xuất,.. 
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- Các công việc trong ca trực của Điều độ viên: Cập nhật đảm bảo điện, hạng mục 

cắt điện theo kế hoạch, đột xuất; cập nhật các hạng mục bất thường, sự cố; thực 

hiện phiếu thao tác; cập nhật nhật ký vận hành; phương thức ca trực; tình trạng 

vận hành hệ thống SCADA, thông tin liên lạc điều độ. 

- Tra cứu các công việc chưa/đang/đã thực hiện; như tra cứu nhất ký vận hành, tra 

cứu các lịch đảm bảo điện 

 

- Thực hiện giao ca, báo cáo vận hành ngày, tháng…. 
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- Tổng hợp trên 40 báo cáo các loại phục vụ công tác vận hành của EVNHANOI. 

 

- Theo dõi số liệu thống kê báo cáo như: số lượng cắt điện, sự cố, trả điện muộn, 

mục tồn…trên phần mềm. 

- Giám sát Quản lý vận hành hệ thống SCADA và các hệ thống phụ trợ gồm các 

chức năng thống kê báo cáo như sau: 

- Các báo cáo chuẩn đoán sai/thiếu/lỗi tín hiệu SCADA 

 

- Thống kê báo cáo thao tác xa 

Tra cứu, ngày đến 

ngày, trạm, loại tín 

hiệu, loại lỗi tín hiệu 

“not update, invalid, 

Error” 
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- Thống kê báo cáo tình trạng mang tải đường dây, máy biến áp 220/110kV. 

 

- Báo cáo kênh truyền SCADA, hotline, VPN3G (mới tích hợp được kênh 

SCADA). 
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- Khả năng của hệ thống: Hệ thống đáp ứng hiệu năng hệ thống chạy liên tục, ổn 

định và tin cậy cho 1110 người dùng, tại một thời điểm chó phép khoảng trên 

100 người dùng truy cập đồng thời. Phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu đều 

được thiết kế và áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật thông tin theo quy định. 

- Khả năng bảo trì, bảo hành của sản phẩm: Là sản phẩm chuyển giao mã nguồn 

mở, các kỹ sư SCADA của EVNHANOI có khả năng mở rộng và phát triển và 

bảo trì. 

Giao diện sản phẩm đã tính toán tối ưu sử dụng các nền tảng lập trình mới nhất và thân 

thiện nhất với người dùng. Trong đó sử dụng logo, màu sắc theo đúng định hướng của 

EVN. 

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 

Với việc số hóa và chuyển đổi số điều độ lưới điện về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu thực 

tế trong công việc và mang lại hiệu quả to lớn, thuận tiện trong việc điều hành lưới điện 

tại EVNHANOI. 

Giai đoạn 1: Đã định hình được nền hạ tầng kỹ thuật về phần cứng, phần mềm và kiến 
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trúc CSDL chung, đặc biệt thực hiện số hóa 08 sổ sách, nhật ký giao ca báo cáo, ....với 

phạm vi là Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội, 30 Công ty Điện lực và Công 

ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội. 

Từ giai đoạn 1, EVNHANOI đã và đang phát triển hoàn thiện thành Trung tâm điều 

khiển số để cụ thể hóa các nghiệp vụ/tác vụ/công việc điều độ vận hành với mục tiêu là: 

 Tiếp tục triển khai trao đổi dữ liệu với PMIS, MDMS, EVNHES, CMIS, phần 

mềm an toàn, Dashboard quản lý kỹ thuật... để liên thông trao đổi dữ liệu nhằm 

giảm tải cho người sử dụng phải nhập dữ liệu hai lần, tăng độ chính xác, nhanh 

chóng và dễ dàng tổng hợp, phân tích các dạng báo cáo.  

 Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hiệu năng, dự phòng 1+1, an toàn bảo mật 

thông tin và cho phép xem người dùng sử dụng trên môi trường Internet dưới 

dạng web, app mobile. 

 Bổ sung các module quản lý trực ca, quản lý ranh giới vận hành, đo đếm, theo 

dõi tồn tại, số liệu thống kê, báo cáo vận hành cho toàn bộ hệ thống điều độ. 

 Bổ sung số hóa thông tin các tác vụ của nhân viên Trực ban vận hành của Công 

ty Điện lực như máy biến áp phân phối, đường dây hạ thế, automat tổng, 

nhánh. 

 Tiếp tục hoàn thiện bổ sung tác vụ công tác quản lý công việc điều độ, sau khi 

làm giàu từ các nguồn dữ liệu từ OMS, PMIS, MDMS, EVNHES….để hiệu 

chỉnh các mẫu báo cáo, thống kê, tra cứu dữ liệu 

 Hoàn thiện module thư viện điện tử phục vụ công tác điều độ dễ dàng tra cứu 

nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi. 

 Số hóa công tác quản lý đóng điện công trình mới (cấp phiếu chỉnh định, đánh 

số thiết bị, biên bản kiểm tra tín hiệu SCADA…). 

 Theo dõi công tác vận hành tụ bù và tổn thất (nguồn số liệu lấy từ CMIS, 

SCADA để hiển thị, tìm kiếm theo nhu cầu Điều độ vận hành). 

 Báo cáo phân tích đánh giá chất lượng Điều độ viên, kỹ sư phương thức, kỹ sư 

SCADA trên cơ sở KPIs về số lượng, thời gian hoàn thành các hạng mục công 

việc được giao. 

Với các mục tiêu nêu trên, Trung tâm điều độ Hệ thống điện Hà Nội tin tưởng rằng sẽ 

hoàn thành Trung tâm điều khiển số trong năm 2023 để tạo bước đột phá tiếp theo về 

thay đổi tư duy trong công tác chỉ huy điều độ, tính toán phương thức và quản lý vận 

hành các hệ thống công nghệ hoàn toàn trên nền tảng số. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO  

[1] Quyết định số 290/QĐ-EVN ngày 06/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc phê duyệt 

Đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh của EVN.  

[2] Quyết định số 308/QĐ-EVN ngày 06/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc Ban hành 

quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Ưng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh của EVN.  

[3] Văn bản 6283/TTr-EVN ngày 30/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về một số định hướng 

cơ bản công tác tự động hóa trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN TẠI EVNHANOI 

Nguyễn Anh Dũng, Tạ Quang Thắm , Ngô Huy Hoàng, Vũ Hữu Trung 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, 0966627779, Dungna1966@gmail.com 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, 0963100899, thamtqhnpc25@gmail.com 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, 0968756789, hoangb12evnhanoi@gmail.com 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, 0963378828, trungvhb12@gmail.com 

Chữ viết tắt: 

EVN:   Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

EVNHANOI:  Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. 

ATVSLĐ:  An toàn vệ sinh lao động. 

AT:   An toàn 

MBA:   Máy biến áp 

HLAT:   Hành lang An toàn 

PCCC&CNCH: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

PCTT&TKCN:  Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

TBYCNN:  Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động. 

1. GIỚI THIỆU 

EVNHANOI là đơn vị trực thuộc EVN hoạt động với nhiệm vụ phân phối, bán lẻ điện 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với khoảng 5000 cán bộ, công nhân viên trực tiếp quản 

lý vận hành lưới điện phân phối cao, trung, hạ thế gồm: 54 trạm 110kV, 220kV với tổng 

dung lượng là 8.114 MVA; 954,36 km đường dây cao thế 110,220 kV ngầm và nổi; 

21.613 TBA/24.030 MBA/16.065 MVA trạm trung gian và phân phối; 9.652 km đường 

dây trung thế ngầm và nổi; 31.495,58 km đường dây hạ thế ngầm và nổi. Với khối lượng 

quản lý vận hành lưới điện là rất lớn như vậy nên hàng ngày toàn bộ Tổng công ty phát sinh rất 

nhiều nhóm công tác, thao tác trên lưới điện, bao gồm cả các công việc có cắt điện, không cắt 

điện, đơn vị công tác trong đơn vị và ngoài đơn vị. Thống kê trung bình, một tuần làm việc của 

toàn bộ Tổng công ty phát sinh khoảng 1.300-1.500 nhóm công tác trên lưới điện, tiềm ẩn rất 

nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động. 

An toàn luôn là tiêu chí hàng đầu được quan tâm đầu tiên trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của mọi Doanh nghiệp. Đặc biệt hơn nữa, đối với ngành Điện là ngành nghề đặc 

thù, phải làm việc với Điện năng là nguồn nguy hiểm cao độ nên công tác An toàn đòi 

hỏi phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Pháp luật Nhà nước, phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy trình, quy định theo đặc thù của ngành. 

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất có thể nguy cơ xảy ra những rủi ro, sai sót trong quá 

mailto:Dungna1966@gmail.com
mailto:thamtqhnpc25@gmail.com
mailto:hoangb12evnhanoi@gmail.com
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trình làm việc của hàng nghìn cán bộ, công nhân viên đang làm việc trực tiếp trên 

đường dây, thiết bị lưới điện hàng ngày. Công tác An toàn tại EVNHANOI đang được 

triển khai thực hiện với 06 mảng công việc chuyên môn gồm: Quản lý ATVSLĐ; Quản 

lý HLAT; Quản lý công tác PCCC&CNCH; Quản lý công tác PCTT&TKCN; Quản lý 

công tác điều tra sự cố; Quản lý các TBYCNN với các nội dung chính là: Tổ chức đào 

tạo, huấn luyện, triển khai thực hiện và kiểm soát kết quả thực hiện các quy định của 

Pháp luật Nhà nước, các quy trình quy định của ngành Điện về công tác An toàn cho đối 

tượng điều chỉnh là người lao động. Bộ máy làm công tác An toàn từ Tổng công ty đến 

38 đơn vị trực thuộc chỉ gồm 90 người phải quản lý một khối lượng công việc rất lớn 

trong quản lý hồ sơ, tổng hợp báo cáo, xử lý văn bản đến và đi, xử lý sự cố phát sinh bất 

thường và đặc biệt là kiểm soát An toàn các nhóm công tác trên địa bàn trải rộng của 

thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên 334.470,02 ha, đứng vào tốp 17 Thủ đô có diện 

tích rộng nhất trên thế giới. 

Bắt nhịp với xu hướng tất yếu mang tính toàn cầu của cuộc cách mạng 4.0. Ngay từ đầu 

năm 2020, EVNHANOI đã bắt đầu triển khai số hóa công tác An toàn thông qua phần 

mềm “Quản lý công tác An toàn EVNHANOI” với những mục tiêu trọng tâm sau: 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn bộ 6 mảng công việc chuyên môn 

trong công tác An toàn; 

 Thay thế hồ sơ quản lý công việc giấy bằng hồ sơ điện tử; 

 Thay thế Phiếu/Lệnh công tác giấy bằng Phiếu/Lệnh công tác điện tử có ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người lao động thực hiện trình tự công việc, cảnh 

báo, nhắc nhở những biện pháp An toàn chưa thực hiện đúng; hỗ trợ người làm 

công tác quản lý dễ dàng kiểm soát khối lượng, chất lượng thực hiện công tác 

An toàn của nhóm công tác tại hiện trường thực tế trên Google map. 

 Quản lý, thống kê và tự động nhắc nhở thời hạn báo cáo, thời hạn thử nghiệm, 

thí nghiệm, kiểm định định kỳ các trang bị dụng cụ an toàn hoặc các TBYCNN 

theo quy định. 

 Xây dựng nền móng số để dễ dàng cập nhật, chia sẻ dữ liệu; tạo cổng liên kết 

với các hệ thống, phần mềm công nghệ có liên quan. 

Sau 1 năm xây dựng và thử nghiệm tại 38 đơn vị trực thuộc. Tháng 9/2021, 

EVNHANOI đã chính thức đưa phần mềm “Quản lý công tác An toàn EVNHANOI” 

vào hoạt động, đến nay đã đạt được nhiều hiệu quả rõ rệt trong công tác An toàn. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Hệ thống triển khai trên mô hình máy chủ tập trung, các kết nối từ máy tính, 

thiết bị khác thông qua môi trường internet đảm bảo luôn có tính chất cập nhật 
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tức thời, dễ triển khai, dễ sử dụng. 

 Phần mềm được xây dựng trên nền tảng web 2.0, sử dụng ngôn ngữ lập trình 

C#, công nghệ MVC 4 có khả năng kết nối đến nhiều ứng dụng khác như ứng 

dụng báo cáo điều hành, ứng dụng quản lý nghiệp vụ, ứng dụng trên thiết bị di 

động, ứng dụng trên tivi (smart tivi); sử dụng công nghệ kết nối Internet vạn 

vật (IoT) có thể truy cập dữ liệu thời gian thực, tạo kết nối, tương tác đa chiều 

giữa lãnh đạo đơn vị với nhóm công tác tại hiện trường; sử dụng công nghệ 

Điện toán đám mây (Cloud) để có thể lưu trữ dữ liệu, thông tin qua hệ thống 

máy chủ và dịch vụ lưu trữ trên môi trường Internet. 

 Phần mềm được nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở thực tiễn quá trình thực 

hiện các mảng công việc chuyên môn về công tác An toàn; trình tự thực hiện 

Phiếu/Lệnh công tác và chế độ giám sát an toàn bằng hình ảnh. 

 Bản thiết kế thử nghiệm được triển khai thí điểm trong thời gian 3 tháng. Sau 

khi lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện từ các đơn vị trực thuộc và từ người lao 

động trực tiếp sử dụng, phần mềm được hoàn thiện với những tính năng hữu 

hiệu, linh hoạt đáp ứng hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi làm việc. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

- Số hóa toàn bộ 6 mảng công việc chuyên môn trong công tác An toàn. 

 Thay thế hồ sơ quản lý công việc giấy bằng hồ sơ điện tử. 

 Thay thế hoàn toàn Phiếu/Lệnh công tác giấy bằng Phiếu/Lệnh công tác điện 

tử; Áp dụng công nghệ chữ ký điện tử có kiểm soát bằng nhận diện khuôn mặt. 

 Quản lý sâu sát và toàn diện các nhóm công tác trên đường dây, thiết bị lưới 

điện. Nâng cao khả năng tương tác đa chiều giữa các cấp quản lý với người lao 

động. 

 Hỗ trợ người lao động thực hiện đúng và đầy đủ các trách nhiệm theo chức 

danh, các biện pháp An toàn theo Quy trình An toàn điện và các quy định có 

liên quan của Tổng công ty về đảm bảo An toàn khi thực hiện công việc. 

 Nâng cao ý thức kỷ luật của người lao động trong việc chấp hành các quy trình, 

quy định; đồng thời có thể hỗ trợ tự động cảnh báo một số hành vi vi phạm có 

thể dẫn tới tai nạn lao động. 

 Việc Số hóa Phiếu, lệnh công tác trên phần mềm điện tử với các bước đăng ký, 

kiểm duyệt về các điều kiện về An toàn điện để tiến hành công việc; tích hợp 

trình tự, thủ tục của Quy trình An toàn điện; tích hợp giải pháp giám sát An 

toàn bằng hình ảnh qua 03 bước tại hiện trường nâng cao chất lượng và hiệu 
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quả công tác kiểm tra, giám sát An toàn, hạn chế được một số không nhỏ các 

sai phạm do thiếu trách nhiệm, bỏ bớt trình tự thủ tục ..v...v.. 

 Việc tích hợp các Modul để Quản lý trang bị, dụng cụ An toàn; Quản lý công 

tác điều tra sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tự động tổng hợp, báo 

cáo số liệu từng đơn vị hoặc toàn Tổng công ty giúp cho việc quản lý công tác 

An toàn được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng và khoa học hơn.  

 Hệ thống lưu trữ Phiếu/lệnh công tác, hình ảnh giám sát An toàn được lưu giữ 

với khối lượng lớn, dễ truy cập, dễ tìm kiếm, có thể sử dụng làm tài liệu, hình 

ảnh minh họa cho công tác huấn luyện An toàn điện, An toàn vệ sinh lao động 

định kỳ. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 Dự án số hóa công tác An toàn tại EVNHANOI đã cơ bản xây dựng được nền 

tảng số trong công tác An toàn. Đây là cơ sở gốc để ứng dụng các công nghệ 

tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0 nhằm tối ưu hóa các hoạt động của công tác 

An toàn cũng như quản lý điều hành chung. 

 Trước mắt, phần mềm “Quản lý công tác An toàn EVNHANOI” cũng đã thu 

được những hiệu quả đáng ghi nhận trong công tác An toàn, đặc biệt là ứng 

dụng Phiếu/Lệnh công tác trên App Smartphone đã được EVN ghi nhận trong 

tính tiên phong và được người lao động nhiệt tình đón nhận. 

 Khuyến nghị: Phần mềm khi được nâng cấp bằng các ứng dụng tiên tiến như 

Trí tuệ nhân tạo; nhận diện hình ảnh, chữ viết, mã cod; liên kết với phần mềm 

điều độ lưới điện sẽ giảm thiểu được nguy cơ gây tai nạn lao động đặc biệt là 

do thao tác nhầm trên thiết bị, lưới điện. 

LỜI CẢM ƠN 

- Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo EVN và EVNHANOI đã tạo điều 
kiện để dự án “Số hóa công tác An toàn tại EVNHANOI” được thực hiện. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết 

định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

[2] Quy định công tác An toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo 

Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
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NGHIÊN CỨU LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ VÀ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG  

TỰ ĐỘNG HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TẠI EVNHCMC 

Lê Quang Bình
1
, Trần Ngọc Thế Trung

2
, Trần Hồ Đăng Khoa

3
, Huỳnh Công Phúc

4
 

1Ban Kỹ thuật – Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, 0908341134, binhlq@hcmpc.com.vn 
2Ban Kỹ thuật – Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, 0933111206, trungtnt@hcmpc.com.vn 

3Trung tâm Điều độ hệ thống điện TPHCM, 0909336606, khoathd@hcmpc.com.vn 
4Trung tâm Điều độ hệ thống điện TPHCM, 0909489467, phuchc@hcmpc.com.vn 

Tóm tắt: Tự động hóa lưới điện phân phối (Distribution Automation System - DAS) là 

hệ thống quản lý, vận hành lưới điện với những tính năng hữu ích như: nhanh chóng 

phát hiện, cô lập sự cố và phôi phục cung cấp điện nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng 

của sự cố; đồng thời cung cấp công cụ giám sát thời gian thực và điều khiển từ xa... 

là một trong những thành phần quan trọng trong mô hình lưới điện thông minh mà 

Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang xây dựng.  

EVNHCMC đã bắt đầu nghiên cứu tự động hóa từ những năm 2011–2012; đến năm 

2014–2015, EVNHCMC đã triển khai các dự án thí điểm, điển hình là trạm 110kV Tân 

Sơn Nhất, trạm không người trực đầu tiên của cả nước. Tiếp theo là dự án tự động 

hóa lưới điện trung thế ngầm tại khu công nghệ cao TP.Thủ Đức và tự động hóa lưới 

điện trung thế nổi khu dân cư quận 7 TP.HCM. 

Sau thành công của các dự án thí điểm này, trong giai đoạn 2015-2020, EVNHCMC 

đã nghiên cứu lựa chọn công nghệ thiết bị nhất thứ, nhị thứ, phần mềm 

SCADA/DAS/DMS, viễn thông dùng riêng, an ninh bảo mật và tập trung triển khai tự 

động hóa toàn lưới điện. Đến nay, EVNHCM đã xây dựng và đưa vào vận hành  02 

trung tâm điều khiển ; 56/56 trạm 110kV đáp ứng tiêu chí vận hành không người trực; 

giám sát điều khiển từ xa hơn 2200 thiết bị (1247 Recloser, 663 LBS, 331 RMU), 857 

đường dây trung thế trên địa bàn Thành phố;  đặc biệt là đến nay 100% các tuyến dây 

trung thế 22kV được vận hành tự động hóa DAS/DMS hoàn toàn và có khả năng tự 

động cô lập khu vực sự cố, cung cấp điện lại cho các khu vực khác trong khoảng thời 

gian 1 - 2 phút. 

Tự động hóa lưới điện đã góp phần nâng cao cải thiện rõ rệt độ tin cậy cung cấp điện 

trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Cụ thể, trong thời gian 10 năm, từ chỉ số SAIFI là 25,04 

lần và SAIDI là 3.433 phút năm 2011; đến năm 2021, EVNHCMC đã đạt SAIFI 0,54 

lần và SAIDI 41 phút (bình quân mỗi năm giảm SAIFI 32,71% và SAIDI 35,57%). Chỉ 

số này đã tương đương với các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực và trên thế 

giới. 

Có thể nói, EVNHCMC đã cơ bản hoàn thành công tác tự động hóa lưới điện, đến 

nay đã trở thành đơn vị phân phối điện đầu tiên tại Việt Nam, số ít trong khu vực và 

trên thế giới có lưới điện trung thế công cộng vận hành 100% DAS. Thành quả này đã 

được các tổ chức trên thể giới ghi nhận, giúp ngành điện Việt Nam đạt được 8/8 điểm 

quản lý kỹ thuật do tổ chức Doing Business chấm điểm tiếp cận điện năng. Năm 

2021, Tập đoàn Điện lực Singapore (SPGroup) ghi nhận EVNHCMC xếp hạng 53/86 

công ty điện lực thuộc 37 quốc gia trên thế giới, đứng thứ 2 trong khối công ty điện 

mailto:binhlq@hcmpc.com.vn
mailto:trungtnt@hcmpc.com.vn
mailto:khoathd@hcmpc.com.vn
mailto:phuchc@hcmpc.com.vn
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lực các nước ASEAN (chỉ sau SPGroup) và chấm 4/4 điểm cho lĩnh vực giám sát điều 

khiển lưới điện thông minh. 

Thành tựu nổi bật nhất trong hành trình hơn 10 năm triển khai và áp dụng tự động 

hóa lưới điện phân phối nói trên tại EVNHCMC là đã làm chủ công nghệ tự động hóa 

lưới điện, từ khâu thiết kế, mua sắm VTTB, lắp đặt, cấu hình, lập trình, thử nghiệm, 

đưa các hệ thống vào vận hành và sau đó là quản lý sửa chữa bảo dưỡng, cập nhật, 

nâng cấp…. Tất cả các nội dung trên đều được thực hiện chuyển giao công nghệ và 

sau đó triển khai hoàn toàn bằng nguồn lực nội bộ, không phụ thuộc vào đơn vị tư 

vấn và nhà sản xuất. 

Từ khóa: Tự động hóa lưới điện phân phối, SCADA/DAS/DMS, lưới điện thông minh. 

 

Abstract: Distribution Automation System (DAS) which is also Electrical Network 

Management System with useful features such as: quickly detecting, isolating faults 

and restoring power supply to minimize the impact of faults; as well as providing  

real-time monitoring tools and remote control etc. is one of the important components 

in the smart grid model that Ho Chi Minh City Power Corporation (EVNHCMC) is 

building up. 

EVNHCMC has started to study on automation from the 2011–2012; until 2014–2015, 

EVNHCMC has implemented and applied projects, typically the 110kV Tan Son Nhat 

substation, the first unmanned substation in Vietnam. Next, they are the projects of 

automation of the underground medium voltage grid in the high-tech zone of Thu Duc 

city and automation of over-head medium-voltage power grid in the residential area of 

District 7 in Ho Chi Minh City. 

After success of these pilot projects, in the period of 2015-2020, EVNHCMC has 

researched and selected primary and second equipment technology, 

SCADA/DAS/DMS software, private telecommunication networks, security and 

confidentiality and focus on deploying automation of the entire power grid. Up to now, 

EVNHCM has successfully built 02 control centers; 56/56 110kV substations 

responding the criteria of unmanned operation; remotely monitoring and controlling of 

more than 2200 (1247 Recloser, 663 LBS, 331 RMU), 857 medium-voltage lines in the 

City; especially up to 2022, Up to now, 100% of 22kV medium-voltage lines have been 

operated with full DAS/DMS automation and have the ability to automatically isolate 

fault areas and re-supply power to other areas within 1-2 minutes. 

Power grid automation has significantly improved the reliability of power supply in Ho 

Chi Minh City. Specifically, in 10 years, SAIFI index from 25.04 times and SAIDI from 

3,433 minutes in 2011; Up to 2021, EVNHCMC has achieved SAIFI 0.54 times and 

SAIDI 41 minutes (average reduction per year of SAIFI is 32.71% and of SAIDI is 

35.57%). This index is already equivalent to advanced power companies in the region 

and in the world. 

It can be said that EVNHCMC has basically completed automation of the power grid, 

so far it has become the first power distribution unit in Vietnam, a few in the region and 
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the world which has a public medium-voltage grid with 100% DAS operation. This 

achievement has been recognized by organizations around the world, helped 

Vietnam's electricity sector achieve 8/8 points in technical management scored by 

Doing Business for access to electricity. In 2021, Singapore Power Corporation 

(SPGroup) recognized that EVNHCMC ranked 53/86 power companies in 37 countries 

around the world, ranked the second among power companies in ASEAN countries 

(after SPGroup) and 4/4 points for smart grid control and monitoring. 

The most outstanding achievement in the journey of more than 10 years of deploying 

and applying the automation of the distribution grid mentioned above at EVNHCMC is 

mastering the technology of grid automation, from the design, procurement of devices, 

to installation, configuration, programming, testing, put the systems into operation and 

then manage, repair, maintain, update, upgrade…. All of the above contents are 

carried out by technology transfer and then implemented entirely by internal 

resources, regardless of the consultant and manufacturer. 

Keyword: Automation of distribution grid, SCADA/DAS/DMS, smart grid 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVNHCMC Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh 

DAS Distribution Automation System - Hệ thống tự động hóa 

lưới phân phối  

DMS Distribution Management System - Hệ thống quản lý lưới 

điện phân phối  

VTDR Viễn thông dùng riêng 

SAIDI  System Average Interruption Duration Index: Chỉ số về thời 

gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối 

SAIFI  System Average Interruption Frequency Index: Chỉ số về số 

lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối 

MAIFI  Momentary Average Interruption Frequency Index: Chỉ số 

về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân 

phối 

CMIS  Customer Management Information System: Hệ thống thông 

tin Quản lý Khách hàng dùng điện 

PMIS  Power Network Management Information System: Hệ thống 

phần mềm Quản lý kỹ thuật Nguồn điện và Lưới điện 

GIS  Geographic Information System: Hệ thống quản lý sơ đồ 

trên nền bản đồ địa lý 
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1. GIỚI THIỆU 

Làm chủ công nghệ tự động hóa lưới điện phân phối là vấn đề quan trọng trong vận 

hành hệ thống điện hiện đại ngày nay. Công tác trên ngày càng trở thành vấn đề quan 

tâm hàng đầu trong việc mở rộng quy mô hệ thống, thay đổi cấu trúc liên kết, giám sát 

nguồn năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, các điều kiện ràng buộc về môi trường 

và độ phức tạp của lưới điện. Để có thể làm chủ công nghệ đòi hỏi không chỉ nguồn 

nhận lực vận hành, xây dựng phù hợp mà còn cần những định hướng rõ ràng và đúng 

đắn từ đường lối phát triển của ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực nói 

riêng. 

Nhận thức được cơ hội trên, cũng như thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức xây dựng “Đề án nghiên 

cứu, phát triển, ứng dụng các thành tựu CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

của EVNHCMC” với quan điểm xuyên suốt, đó là: ứng dụng triệt để, toàn diện sức 

mạnh lan tỏa của công nghệ số hóa và công nghệ thông tin, đạ ̆c biệt là các thành tựu lớn 

của CMCN 4.0 gồm dữ liệu lớn (Big Data), trí tho ̂ng minh nha ̂n tạo (Artifical 

Intelligence), kết nối vạn vạ ̂t (Internet of Things), điện toán đám ma ̂y (Cloud 

Computing), chuỗi khối (Block Chain)… vào lĩnh vực chính là phân phối điện nhằm 

mục đích nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện, chất lượng dịch vụ, chăm 

sóc khách hàng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. 

Bố cục bài báo sẽ được chia làm 4 phần: Giới thiệu, nghiên cứu công nghệ, kết quả triển 

khai và kết luận. 

2. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ 

2.1. Mô hình tự động hóa 

Các mô hình tự động hóa lưới điện phân phối được xây dựng dựa trên nguyên lý chẩn 

đoán và phản ứng một cách tự động với những sự cố của các phần tử trong hệ thống 

điện với mục đích cuối cùng là nhằm nâng cao độ tin cậy lưới điện và sử dụng điện hiệu 

quả nhất. Để đánh giá tính hiệu quả của một hệ thống tự động hóa được triển khai, 

nhóm nghiên cứu đề xuất khái niệm “thời gian cô lập chuyển tải” là hàm mục tiêu 

chính. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống tự động hóa là làm sao cô lập vùng sự cố và tái lập 

lại điện cho vùng không bị sự cố trong thời gian nhanh nhất. Điều này sẽ giúp chúng ta 

tiếp cận và đánh giá việc triển khai tự động hóa một cách rõ ràng và trực quan hơn. Mô 

hình tự động hóa chủ yếu được phân thành hai mô hình chính là mô hình phân tán và 

mô hình tập trung. 

Đối với mô hình phân tán, việc vận hành và đầu tư bước đầu tương đối là dễ với số 

lượng thiết bị thấp, tổng số trường hợp vận hành cho khu vực phạm vi nhỏ ít nên các 
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công đoạn từ khâu thiết kế, lắp đặt, xây dựng, cấu hình và thử nghiệm diễn ra nhanh, 

phù hợp với các phạm vi quản lý lưới nhỏ. 

 

Hình 1. Sơ đồ lưới điện mẫu cho mô hình tự động hóa phân tán 

Đối với mô hình tập trung, đòi hỏi quy mô triển khai lớn hơn từ khâu thu thập dữ liệu 

các thiết bị trên lưới về đến các trung tâm điều khiển. Tuy việc triển khai và vận hành 

lưới điện với mô hình tập trung phức tạp và đòi hỏi kiến thức, năng lực chuyên môn cao 

nhưng phù hợp với xu thế phát triển số. Bên cạnh đó, với mô hình này, các đơn vị quản 

lý dễ dàng ứng dụng các giải thuật đòi hỏi việc trao đổi dữ liệu quy mô lớn, giữa các 

tuyến dây với tuyến dây, giữa các trạm trung gian với các trạm trung gian, trạm ngắt… 

 
Hình 2.  Kiến trúc mẫu cho mô hình tập trung 
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Bên cạnh mô hình tự động hóa, thì công nghệ về các thiết bị chấp hành trực tiếp (nhất 

thứ) và thiết bị đo lường thông tin (nhị thứ) cũng rất quan trọng. 

2.2. Hạ tầng thiết bị 

Về cơ bản, các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung thế 22 kV được sử dụng phổ biến là 

Recloser và LBS cho lưới điện điện nổi và RMU cho lưới điện ngầm. Trong giai đoạn 

trước năm 2014 (trước khi triển khai tự động hóa), các chủng loại Recloser được sử 

dụng trên lưới điện EVNHCMC có hỗ trợ giao thức IEC 60870-5-104 như Nulec 

AVDC, Cooper-FXD, Entec-EVRC2A; các Recloser có hỗ trợ giao thức IEC 60870-5-

101 như: Nulec PTTC, Noja, Cooper-F6; một số chủng loại Recloser không hỗ trợ chức 

năng kết nối SCADA như Shinsung-Sirec, Cooper- FXB/FXA/F4C. Các LBS và các 

RMU cũng chưa được trang bị chức năng kết nối SCADA để giám sát, điều khiển xa. 

Để triển khai tự động hóa lưới điện 22 kV, điều quan tâm đặc biệt là tiêu chuẩn Acquy 

cần duy trì cung cấp điện cho tủ điều khiển và thiết bị truyền thông trong khoảng thời 

gian tối thiểu 24 giờ, đủ nguồn cung cấp cho số lần đóng cắt của thiết bị lớn hơn 10 lần. 

2.3. Hạ tầng truyền dẫn và bảo mật 

Là hệ thống trung gian hỗ trợ việc truyền nhận tín hiệu giữa các thiết bị đến các hệ 

thống Server trung tâm. Nhận thấy tầm quan trọng lớn trong việc quyết định kết quả 

thực thi lệnh điều khiển, Tổng công ty Điện lực TPHCM luôn xây dựng và duy trì hệ 

thống thiết bị truyền dẫn tín hiệu có độ dự phòng cao sẵn sàng vận hành tiếp tục nếu xảy 

ra gián đoán. 

   

Hình 3.  Kiến trúc kết nối hạ tầng VTDR 

Hạ tầng Viễn thông dùng riêng và bảo mật đóng vai trò là “xương sống” xuyên suốt 
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trong việc kết nối giữa các thiết bị, trạm với các trung tâm điều khiển. Với yêu cầu đòi 

hỏi nghiêm ngặt của đường truyền kết nối đảm bảo cho việc vận hành điều khiển hệ 

thống điện nên vấn đề xem xét đánh giá kỹ thuật là mối quan tâm hàng đầu khi lựa chọn 

công nghệ. Ðể giải quyết một vấn đề phải dựa trên những yêu cầu đặt ra và dựa trên 

công nghệ để giải quyết. Nhưng công nghệ cao nhất chưa chắc là công nghệ tốt nhất, mà 

công nghệ tốt nhất là công nghệ phù hợp nhất với yêu cầu đặt ra và điều kiện thực tế. 

2.4. Công nghệ phần mềm 

Trên cơ sở dữ liệu thu thập theo thời gian thực phục vụ công tác vận hành giám sát 

(SCADA) các thiết bị trên lưới điện đòi hỏi công nghệ phần mềm hỗ trợ phạm vi số 

lượng thiết bị phù hợp, hỗ trợ nhiều giao thức để giao tiếp giữa thiết bị và phần mềm lõi 

trung tâm là điều kiện tiên quyết. Ngoài ra phần mềm lõi phải hỗ trợ vận hành các mô 

hình đơn tuyến như mini-SCADA, hệ thống tự động hóa lưới điện DAS và hệ thống 

quản lý vận hành lưới điện cao cấp DMS hay còn gọi là ADMS. 

Do đó, việc lựa chọn công nghệ phần mềm phù hợp với công tác vận hành tại 

EVNHCMC đòi hỏi phải có kinh nghiệm xây dựng, ứng dụng nhiều hệ thống để đưa ra 

được danh sách nhu cầu phù hợp. Hiện nay có một số công nghệ phần mềm hỗ trợ được 

các chức năng trên như E-terra của Alstom nay là GE, ADMS của Survalent, 

EcoStruxure™ ADMS của Schneider Electric, Spectrum Power Advanced Distribution 

Management của Siemens… 

Ứng với nhu cầu và điều kiện kết nối, vận hành của EVNHCMC, thì việc ứng dụng 

công nghệ của GE và Survalent là phù hợp. Được đưa vào vận hành từ năm 2016 đối 

với công nghệ E-terra của GE và 2017 với ADMS của Survalent. 

3. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

EVNHCMC thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động chính trị - 

kinh tế - xã hội cho người dân khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trong xu thế phát triển 

chung của xã hội, khi độ tin cậy cung cấp điện trở thành chỉ số kinh tế - kỹ thuật quan 

trọng hàng đầu và việc cung cấp điện ngày càng yêu cầu chất lượng càng cao thì việc 

triển khai tự động hóa trong công tác quản lý vận hành lưới điện là việc cấp thiết. Do 

đó, EVNHCMC đã triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay với nhiều thành tựu nổi 

bật của từng giai đoạn. 

3.1. Giai đoạn 2014-2016 

Trong giai đoạn 2014-2016, EVNHCMC đã triển khai 2 dự án (01 dự án cho lưới điện 

nổi và 01 dự án cho lưới điện ngầm). Mục đích chính của dự án giúp đội ngũ kỹ sư của 

EVNHCMC từng bước tiếp cận với công nghệ tự động hóa và tích lũy kinh nghiệm về 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
260 

kỹ thuật cấu hình SCADA cho các Recloser, xây dựng các kịch bản của lưới điện khi có 

sự cố, lập trình trên hệ thống phần mềm SCADA (Survalent), tìm hiểu về hạ tầng truyền 

dẫn phục vụ tự động hóa. Sau thời gian vận hành 2 năm hệ thống này đã chuyển tải 

thành công 25 sự cố trên hệ thống này. 

 
Hình 4.  Hệ thống tự động hóa đầu tiên của Tổng công ty trên công nghệ Survalent. 

3.2. Giai đoạn 2016-2020 

EVNHCMC đã đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển (TTĐK) đặt tại Trung tâm 

Điều độ HTĐ TP.HCM, trong đó Điều độ viên được đào tạo, sát hạch để kiêm nhiệm 

chức danh Trưởng kíp/Nhân viên vận hành TTĐK. Hạ tầng kỹ thuật TTĐK được đầu tư 

phù hợp với quy định hiện hành (Quyết định số 55 năm 2017 của Cục Điều tiết Điện 

lực); trong đó phần cứng có độ dự phòng 1-1 tại chỗ. 

Phần mềm sử dụng giải pháp do hãng Alstom (nay là GE) cung cấp có đầy đủ tính năng 

của hệ thống SCADA cũng như trang bị thêm các chức năng quản lý lưới điện phân 

phối tiên tiến DMS gồm: tính toán phân bổ lưới điện (Load Flow), ước lượng phụ tải 

(Bus Load Allocation), tính toán ngắn mạch (Short Circuit Calculation), FDIR, tái cấu 

trúc tối ưu hóa vận hành lưới điện, quản lý mất điện OMS…TTĐK quản lý vận hành 

toàn bộ các trạm 110 kV và lưới điện 22 kV thông qua hệ thống SCADA (Mini 

SCADA)/DAS/DMS. 

Đối với mô hình DAS, EVNHCMC triển khai tại 04 Công ty Điện lực theo 2 hệ thống 

phần mềm: (i) phần mềm ADMS của hãng Survalent (Canada) tại PC Tân Thuận và PC 

Thủ Thiêm; (ii) phần mềm E-terra của hãng GE (Mỹ) tại PC Duyên Hải, PC Củ Chi. 
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Hình 5.  Hệ thống mini-SCADA trên công nghệ E-terra của GE 

 
Hình 6.  Giao diện vận hành hệ thống DAS của 1 công ty điện lực. 

 

Hình 7.  Giao diện vận hành hệ thống DMS của 1 công ty điện lực 
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EVNHCMC đã xây dựng hệ thống Mini-SCADA tập trung để quản lý toàn bộ lưới điện 

trung thế (857 phát tuyến) trên địa bàn TPHCM sử dụng phần mềm lõi là E-terra do GE 

cung cấp vận hành hơn 2200 thiết bị đóng cắt trung thế (Recloser, RMU, LBS) được kết 

nối với hệ thống SCADA trung tâm bằng giao thức IEC60870-5-104. 15 Công ty Điện 

lực được chia sẻ Console để giám sát hệ thống Mini-SCADA của lưới điện thuộc phạm 

vi quản lý của mình (truy cập thông qua Server Read Only), không có chức năng điều 

khiển thiết bị đóng cắt trên lưới điện. Các console này được quản lý tập trung theo 

Domain. 

Với mô hình DAS, EVNHCMC triển khai tại 04 khu vực cho 15 Công ty điện lực. Tất 

cả các máy cắt đầu phát tuyến tại các trạm 110 kV và trạm ngắt 22 kV kết nối về hệ 

thống SCADA theo giao thức IEC 60870-5-101/104. Các thiết bị đóng cắt lưới điện 

trung thế (Recloser, LBS, RMU) được kết nối với hệ thống SCADA trung tâm theo giao 

thức IEC 60870-5-104 thông qua đường truyền 3G và mạng lõi cáp quang. 

Về công tác triển khai hệ thống DMS, EVNHCMC đã triển khai tại 06 Công ty điện lực. 

Tất cả các máy cắt đầu phát tuyến tại các trạm 110 kV, trạm ngắt 22 kV và các thiết bị 

trung thế 22kV kết nối về hệ thống SCADA tương tự như hệ thống DAS. 

3.3. Giai đoạn 2020-2025 

Sau thời gian dài nghiên cứu từ năm 2014, EVNHCMC đến cuối năm 2020 đã tiến hành 

xây dựng phương án triển khai 100% Công ty điện lực vận hành tự động hóa hoàn toàn 

trên các phát tuyến trung thế. 

Tháng 04/2022 vừa qua, Trung tâm điều khiển 2 đã được đưa vào vận hành đáp ứng tiến 

độ đề ra với các tiêu chí kỹ thuật theo phương án đã được Tổng Công ty phê duyệt, đáp 

ứng độ tin cậy rất cao về mặt giám sát, điều khiển vận hành của lưới điện TPHCM và 

góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, cũng như chứng minh khả 

năng tự làm chủ công nghệ, tự thực hiện của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm nói 

riêng và Tổng Công ty Điện lực TPHCM nói chung. Việc đưa vào vận hành Trung tâm 

điều khiển 2 còn đóng góp tích cực vào lộ trình hiện đại hóa lưới điện, lộ trình số hóa tại 

Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng như sự phát triển chung của Thành phố. 

Bên cạnh đó, việc đóng mạch vòng hạ thế phục vụ công tác chuyển tải cũng được 

EVNHCMC bắt đầu triển khai năm 2021, bước đầu đã sử dụng thành công công tác 

đóng mạch vòng lưới hạ thế phục vụ cho các công tác bảo trì thay máy biến thế phân 

phối 22/0,4kV không làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng. Đây có thể nói là 

bước đột phá, tiên phong của EVNHCMC trong các cam kết đảm bảo chất lượng cung 

cấp điện cho khách hàng. 

 Với khoảng 30.000 trạm phân phối 22/0,4kV đang vận hành của EVNHCMC, công tác 

nghiên cứu đóng mạch vòng lưới hạ thế và tiến tới tự động hóa lưới hạ thế trong tương 
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lai gần sẽ góp phần nâng cao và cải thiện rõ rệt độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn 

TP.Hồ Chí Minh, chỉ số Saidi, saifi sẽ tiếp tục giảm tiếp cận với các Công ty điện lực 

tiến tiến trên thế giới. 

3.4. Làm chủ công nghệ 

Với lộ trình phát triển rõ ràng thì đến năm 2025 dự kiến các mục tiêu đạt được như sau: 

vận hành 100% lưới điện trên nền tảng DAS/DMS; Tiếp tục phân đoạn lưới điện, giảm 

số khách hàng mất điện để giảm chỉ số SAIDI, SAIFI; Phát triển công tác khép mạch 

vòng, điều khiển từ xa lưới hạ thế và tăng cường bảo mật, an ninh thông tin. Do đó, đòi 

hỏi việc phát triển nguồn nhân lực mạnh mẽ từ Tổng công ty, đặc biệt là đội ngũ công 

nghệ thông tin tại các đơn vị vận hành trực tiếp như Công ty công nghệ thông tin, Trung 

tâm điều độ hệ thống điện TPHCM, Công ty thí nghiệm điện lực. 

Đến nay, qua quá trình triển khai tự động hóa lưới điện, EVNHCMC đã xây dựng được 

tinh thần năng động, sáng tạo và làm chủ công nghệ, từ khâu thiết kế, mua sắm VTTB, 

lắp đặt, cấu hình, lập trình, thử nghiệm, đưa các hệ thống vào vận hành và sau đó là 

quản lý sửa chữa bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp…. đều có thể thực hiện bằng nguồn lực 

nội bộ. Thông qua đó, đã giúp EVNHCMC tiết kiệm chi phí, không phải thuê ngoài, tạo 

điều kiện xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của 

EVNHCMC trong giai đoạn hiện nay. Tự động hóa lưới điện đã đạt thành công như 

hôm nay chính là nền tảng, cơ sở để chuyển đổi số và phát triển lưới điện thông minh 

sâu rộng trong thời gian tới. 

Mới đây nhất, Tập đoàn điện lực Singapore ghi nhận EVNHCMC xếp hạng 53 và chấm 

4/4 điểm cho lĩnh vực giám sát điều khiển lưới điện thông minh. 

4. KẾT LUẬN 

Công tác triển khai tự động hóa tại EVNHCMC được thực hiện theo lộ trình, các dự án 

thí điểm với qui mô nhỏ với nhiều công nghệ khác nhau được triển khai để đánh giá, rút 

kinh nghiệm trước khi áp dụng ở phạm vi rộng hơn. Trong giai đoạn 2014-2016, 

EVNHCMC đã triển khai 2 dự án (01 dự án cho lưới điện nổi và 01 dự án cho lưới điện 

ngầm). Dựa trên đánh giá, phân tích các kinh nghiệm đúc kết từ các dự án thí điểm, từ 

năm 2017 đến nay, EVNHCMC tập trung triển khai tự động hóa tập trung theo từng cấp 

độ (Mini-SCADA, DAS và DMS) và đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Để một hệ thống tự động hóa được xây dựng và đưa vào vận hành thành công, ổn định 

và đạt được mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện như kỳ vọng thì ngoài việc 

quyết định lựa chọn công nghệ để triển khai đầu tư thì một yếu tố hết sức quan trọng 

khác và không thể tách rời xuyên suốt quá trình triển khai đó việc tự làm chủ công nghệ, 

trong đó yếu tố con người và quy trình phối hợp vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cũng như 
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phối hợp xử lý sự cố hệ thống là quan trọng nhất. Ngoài việc tổ chức xây dựng, đào tạo 

đội ngũ kỹ sư SCADA, Điều hành viên trực tiếp vận hành hệ thống. 

     
Hình 8. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện 2016-2021 
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CÁC CÔNG NGHỆ THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY ĐANG MANG ĐIỆN 

(HOTLINE WORKING) TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIÊ ̣N LỰC TP.HCM (EVNHCMC) 

Nguyễn Đức Phú
1
, Trần Công Tâm

2
, Trần Huy Bình

3
, Đinh Trí Dũng

4
, Lê Nho Quyết Thắng

5
 

1 Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, 0918.003.714, E-mail: PhuND@hcmpc.com.vn 
2 Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, 0963131324, E-mail: TamTC@hcmpc.com.vn 
3 Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, 0966135766, E-mail: BinhTH@hcmpc.com.vn 

4 Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, 0902433560, E-mail: Dung2DT@hcmpc.com.vn 
5 Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, 0916811441, E-mail: ThangLNQ@hcmpc.com.vn 

Tóm tắt: Nhằm đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển của TP.Hồ Chí Minh. Tổng công ty Điện lực 

Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai nhiều giải pháp không gây gián 

đoạn cung cấp điện cho khách hàng trong quá trình thi công, sửa chữa, bảo trì lưới 

điện hàng năm như kết mạch vòng lưới điện, sử dụng máy biến thế lưu động, máy 

phát điện, UPS lưu động, sửa chữa đường dây đang mang điện (hotline). Trong đó 

công tác hotline là giải pháp tối ưu, mang lại nhiều hiệu quả nhất trong việc giảm 

SAIDI, SAIFI tại EVNHCMC. 

Ngay từ năm 1996, hướng đến mục tiêu không cắt điện khi có công tác thi công, sửa 

chữa bảo trì lưới điện trung thế, EVNHCMC đã tiên phong ứng dụng công nghệ thi 

công hotline trung thế, đầu tư trang cụ an toàn, dụng cụ đồ nghề và liên kết Công ty 

TECT.INC-Mỹ đào tạo bài bản 12 công nhân thi công Hotline 15/22kV bằng phương 

pháp trực tiếp qua găng tay cách điện đứng trên xe gàu hoặc bệ đỡ cách điện 

(platform). 

Từng bước làm chủ công nghệ thi công hotline, phát triển đội ngũ giảng viên đào tạo, 

nhân rộng lực lượng thi công hotline, từ năm 2013 đến nay, EVNHCM đã đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thi công hotline, xây dựng chương trình huấn luyện công nghệ 

thi công hotline 22kV và tiến hành huấn luyện công nhân hotline trong nội bộ 

EVNHCMC cũng như tổ chức nhiều lớp huấn luyện cho các đơn vị bạn trực thuộc 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đến năm 2019, EVNHCMC đã trang bị phương tiện thi 

công và thành lập đội hotline cao thế 110kV đầu tiên; đến thời điểm hiện tại, sau 26 

năm hình thành phát triển và làm chủ công nghệ, từ 12 công nhân hotline 22kV (02 tổ) 

ban đầu, EVNHCMC đã phát triển thành 108 công nhân hotline 22kV (18 tổ) và 12 

công nhân hotline 110kV (01 đội). 

Đến nay, EVNHCMC đã làm chủ và phát triển các công nghệ sửa chữa đường dây 

đang mang điện: thi công hotline 22kV trên xe gàu cách điện, thi công hotline 22kV 

trên bệ đỡ cách điện (platform), thi công hotline 110kV, bypass thay chì FCO trên lưới 

điện 22kV, công nghệ sử dụng hệ thống hotline bypass đường dây 24kV trên không.  

Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và triển khai phương pháp thi công hotline trên 

lưới điện của EVNHCMC đã góp phần giảm chỉ tiêu SAIFI, SAIDI rõ rệt qua từng năm. 

Theo số liệu thống kê, năm 2013 số lượt thi công hotline là 949 lượt, giảm được 

SAIFI 1,64 lần, giảm được SAIDI 261,17 phút; thì đến năm 2021 số lượt thi công 

mailto:PhuND@hcmpc.com.vn
mailto:TamTC@hcmpc.com.vn
mailto:BinhTH@hcmpc.com.vn
mailto:Dung2DT@hcmpc.com.vn
mailto:ThangLNQ@hcmpc.com.vn
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hotline là 11.273 lượt, giảm được SAIFI 21,10 lần, giảm được SAIDI 3.366,32 phút; 

điều này mang lại hiệu quả vô cùng to lớn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo 

cung cấp điện ổn định, liên tục, ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho 

khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ 

điện.  

EVNHCMC cũng đang nghiên cứu loại phương tiện cơ giới chuyên dụng thi công 

hotline trung thế có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với địa hình thi công lưới điện ở 

những con đường nhỏ, nơi có không gian hạn chế trong nội thành, đáp ứng đa dạng 

chủng loại phương tiện, có thể thực hiện được tất cả các công tác trên lưới điện; 

đồng thời, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công hotline cao thế 110kV tại 

các trạm biến áp 110kV trong thời gian tới. 

Từ khóa: Độ tin cậy lưới điện; hotline; thi công trên đường dây mang điện. 

Abstract: In order to ensure adequate and stable power supply, improve the reliability 

of power supply to meet the development needs of Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City 

Power Corporation (EVNHCMC) has implemented many solutions that do not disrupt 

power supply to customers during construction, repair and annual grid maintenance 

such as ring-circuit closing, mobile transformers, mobile generators, mobile UPS, live-

lines repair. In which, live-line working is the optimal solution, bringing the most 

effective solution in reducing SAIDI, SAIFI at EVNHCMC. 

Since 1996, with a target of no planned outage in medium-voltage power grids, 

EVNHCMC has pioneered application of medium-voltage live-line working technology, 

invested in safety equipment, tools. Moreover EVNHCMC coopered with TECT.INC-

USA company to officially train 12 of 15/22kV live-line workers with direct method 

which workers use insulating gloves, stand on bucket trucks or insulating platforms 

(platform). 

Gradually mastering the live-line working technology, developing a team of training 

instructors, increasing live-line working force. From 2013 to now, EVNHCM has 

promoted application of live-line working technology, built training programs of 22kV 

hotline construction technology and conduct training of hotline workers within 

EVNHCMC as well as organize many training classes for affiliates under Vietnam 

Electricity; By 2019, EVNHCMC has equipped construction facilities and established 

the first 110kV high voltage hotline team; Up to now, after 26 years of establishment, 

development and mastering technology, from the initial 12 22kV hotline workers (02 

groups), EVNHCMC has grown to 108 22kV hotline workers (18 groups) and 12 

workers. hotline 110kV (01 team). 

Up to now, EVNHCMC has mastered and developed technologies to live-lines repair:  

a 22kV hotline working on an insulated bucket truck, a 22kV hotline working on an 

insulated platform, a 110kV hotline working, bypass replacing FCO lead on 22kV 

power grid, technology using 24kV overhead line bypass hotline system. 

The research, technology application and implementation of the hotline construction 

method on the power grid of EVNHCMC have contributed to significantly reducing the 
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SAIFI and SAIDI targets year by year. According to statistics, in 2013 the number of 

hotline constructions was 949 times, reducing SAIFI 1.64 times, reducing SAIDI 

261.17 minutes; by 2021, the number of hotline workking times will be 11,273, 

reducing SAIFI by 21.10 times, reducing SAIDI by 3,366.32 minutes; This brings 

enormous efficiency, making an important contribution to ensuring stable and 

continuous power supply, increasing reliability of power supply to customers and 

improving customer satisfaction in the use of electrical services. 

EVNHCMC is also studying on a type of motorized vehicle dedicated to medium- 

voltage working with compact size, suitable for power grid construction in small roads, 

where there is limited space in the inner city, meeting diversified types of vehicles, 

able to perform all tasks on the power grid; at the same time, continue to study and 

apply 110kV high voltage hotline working technology at 110kV substations in the 

coming time. 

Keyword: Power supply reliability, hotline, live-line working.  

CHỮ VIÊ ́T TĂ ́T 

EVN Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

EVNHCMC Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

SAIDI  System Average Interruption Duration Index (chỉ số về thời 

gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) 

SAIFI  System Average Interruption Frequency Index (chỉ số về số lần 

mất điện trung bình của lưới điện phân phối) 

Hotline Thi công sữa chữa đường dây đang mang điện 

1. CÔNG NGHÊ ̣ THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY ĐANG MANG ĐIỆN (HOTLINE) 

Thi công Hotline ngày càng quen thuộc đối với công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị và 

đường dây trên lưới điện trung thế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thi công Hotline, 

không chỉ là giải pháp mà nó như là nhịp thở không thể thiếu trong công tác quản lý vận 

hành hệ thống lưới điện tại Thành phố. Ngay từ những năm 1996, Tổng công ty Điện 

lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tiên phong ứng dụng công nghệ thi công 

Hotline trên lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Qua thời gian hình thành và phát triển công nghệ Hotline của EVNHCMC, hiện nay 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã làm chủ và áp dụng khá đa dạng các 

công nghệ Hotline trong công tác quản lý lưới điện tại Thành phố. 

Tính hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thi công Hotline mang lại là rất lớn và 

góp phần trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của Thành phố. Qua thực tiễn áp 

dụng công nghệ thi công Hotline trong công tác sửa chữa bảo trì lưới điện trên địa bàn 

Thành phố trong thời gian qua. EVNHCM đã tiếp tục nghiên cứu cải tiến các công nghệ 
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thi công Hotline và định hướng đầu tư phát triển công tác Hotline trong tương lai nhằm 

đa dạng hóa và có nhiều phương án tiếp cận hơn trong công tác sửa chữa bảo trì lưới 

điện. 

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY ĐANG 

MANG ĐIỆN 

Trên thế giới, các kỹ thuật đầu tiên để làm việc trực tiếp trên đường dây đang mang điện 

đã được phát triển vào những năm đầu của thế kỷ 20. Các thiết bị và phương pháp làm 

việc sau đó đều được cải tiến để đáp ứng với điện áp ngày càng cao. Vào nhưng năm 

1960, các phương pháp đã được phát triển trong phòng thí nghiệm để cho phép các nhân 

viên hiện trường tiếp xúc trực tiếp với đường dây điện áp cao.  

Từ năm 1996, hướng đến mục tiêu không cắt điện khi có công tác thi công, sửa chữa 

bảo trì lưới điện trung thế. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên 

cứu đầu tư trang thiết bị, dụng cụ an toàn, dụng cụ đồ nghề và liên kết Công ty 

TECT.INC-Mỹ chuyển giao công nghệ và đào tạo bài bản 12 công nhân đầu tiên tại 

Việt Nam thi công Hotline 15/22kV bằng phương pháp trực tiếp qua găng tay cách điện 

đứng trên xe gàu hoặc bệ đỡ cách điện (platform).  

Đến năm 2013, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thi công Hotline trong công tác 

sữa chữa và bảo trì lưới điện, EVNHCM đã xây dựng chương trình huấn luyện công 

nghệ thi công Hotline 22kV và tiến hành huấn luyện công nhân Hotline trong nội bộ 

Tổng công ty cũng như tổ chức nhiều lớp huấn luyện cho các đơn vị bạn trực thuộc Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN). 

Nhận thấy tầm quan trọng và vai trò của công tác Hotline trong việc nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện, EVNHCMC tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ thi công. Năm 2018, 

EVNHCMC đã phối hợp với Điện lực PEA - Thái Lan thực hiện dự án khoa học về 

“Chuyển giao công nghệ sử dụng hệ thống Hotline bypass đường dây 24kV trên 

không”. 

Nhằm đa dạng hóa công tác Hotline, không chỉ dừng lại trong việc thi công sữa chữa, 

bảo trì trên lưới điện trung thế. Sau 2 năm nghiên cứu và liên kết đào tạo, đến năm 

2019, EVNHCMC đã trang bị phương tiện thi công và thành lập đội Hotline cao thế 

110kV đầu tiên tại Việt Nam. 

Như vậy, đến nay sau 26 năm hình thành phát triển, từ 12 công nhân Hotline 22kV (02 

tổ) ban đầu, EVNHCMC đã phát triển thành 108 công nhân Hotline 22kV (18 tổ) và 12 

công nhân Hotline 110kV (01 đội). EVNHCM đã làm chủ và phát triển các công nghệ 

thi công Hotline: Thi công Hotline 22kV trên xe gàu cách điện, thi công Hotline 22kV 

trên bệ đỡ cách điện (platform), thi công Hotline 110kV, Bypass thay chì FCO trên lưới 

điện 22kV, công nghệ sử dụng hệ thống hotline bypass đường dây 24kV trên không. 
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3. CÁC CÔNG NGHỆ THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG ĐÂY ĐANG MANG ĐIỆN (HOTLINE) 

TẠI EVNHCMC 

3.1. Thi công Hotline 22kV trên xe gàu cách điện 

Đối với phương pháp này, người công nhân sử dụng các găng tay có cấp cách điện phù 

hợp để trực tiếp thi công các thao tác trên lưới điện đang mang điện thông qua xe gàu 

cách điện. Đây cũng là phương pháp phổ biến, tối ưu, được áp dụng rộng rãi và thường 

xuyên trong công tác sửa chữa đường dây đang mang điện tại EVNHCMC.  

Phương tiện và dụng cụ thi công có 84 dụng cụ cơ bản như: xe gàu cách điện (Donghea, 

Terex, Altex..), xe cẩu cách điện, găng tay cao su cách điện, vai áo cao su cách điện, 

bọc dây, bọc trụ, thảm cách điện… 

  

  

Hình 1. Thi công hotline 22kV trên xe gàu cách điện  

Ưu điểm: Phương pháp này phù hợp với lưới điện phức tạp, khó thao tác, người công 

nhân phải trực tiếp tiếp xúc với dòng điện thông qua đôi găng tay cách điện. 

Nhược điểm: do thi công chủ yếu bằng xe gàu cách điện nên đối với các vị trí trụ nằm 

trong các tuyến đường nhỏ, hẹp, còn nhiều vị trí công tác mà xe gàu không thể tiếp cận 

để thi công. 

3.2. Thi công Hotline 22kV trên bệ đỡ cách điện (platform) 

Đây là phương pháp sử dụng găng tay cách điện, người công nhân sau khi mang găng 
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tay, vai áo cách điện sẽ thao tác trực tiếp trên các thiết bị vật tư đang mang điện khi 

đứng trên bệ đỡ cách điện.  

Khi sử dụng phương pháp này với vị trí đứng trên bệ đỡ cách điện, phải sử dụng sào 

cách điện để bọc cách điện các phần mang điện trước, sau đó sẽ tiến hành lắp bệ đỡ 

cách điện tại vị trí thích hợp để người công nhân đứng trên bệ đỡ cách điện dùng găng 

tay cao su cách điện thao tác trực tiếp. 

Phương tiện và dụng cụ thi công cơ bản như công tác Hotline 22kV trên xe gàu cách 

điện như: găng tay cao su cách điện, vai áo cao su cách điện, bọc dây, bọc trụ, thảm 

cách điện… Tuy nhiên thay vì sử dụng xe gàu cách điện thì công tác này sử dung bộ 

Platform gồm bệ đỡ cách điện liên kết với các thanh Wire Tong. 

    

Hình 2. thi công hotline 22kV trên bệ đỡ cách điê ̣n (platform) 

Ưu điểm của phương pháp: Thực hiện các công việc trên lưới dễ dàng, thao tác nhanh 

đối với các đầu trụ có kết cấu đơn giãn dễ thi công. Ngoài ra còn đáp ứng công tác tại 

các vị trí xe gàu cách điện chưa tiếp cận được. 

Nhược điểm của phương pháp: Thời gian thi công kéo dài, chưa mang lại hiệu quả rõ 

rệt. Đối với các đầu trụ có kết cấu phức tạp (nhiều mạch đi chung cột, có các nhánh rẽ 

gắn thiết bị đóng cắt…), không đủ khoảng không để thi công lắp bệ đỡ cách điện, thì 

không thưc hiện công tác được. 

3.3. Bypass thay chì FCO, LBFCO trên lưới 22 kV 

Đây là phương pháp sử dụng sào đa năng, kết hợp với găng tay cách điện phù hợp, 

người công nhân có thể đứng trên xe gàu (loại nhỏ) hoặc đứng trên trụ để thực hiện 

công tác Bypass ngàm trên và ngàm dưới của thiết bị đóng cắt (FCO, LBFCO) thông 

qua dụng cụ là “Jack Jumper”. Sau đó người công nhân sử dụng sào đa năng để thao tác 

đóng, cắt và tháo cần FCO, LBFCO, thực hiện công tác kiểm tra và thay chì bị lão hóa 

cho các thiết bị đóng cắt trên mà không cần phải phối hợp lịch cắt điện để thi công như 

trước đây.  
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Hình 3. “Jack Jumper” loại dùng cho FCO và LBFCO 

Ưu điểm của phương pháp này là: dụng cụ thi công nhỏ gọn, thao tác đơn giản. Công 

tác kiểm tra, bảo trì thiết bị đóng cắt được chủ động mà không gây mất điện khách 

hàng. 

Nhược điểm của phương pháp này là: hạn chế công tác khi trời tối không đủ ánh sáng 

để thực hiện công tác. 

3.4. Công nghệ sử dụng hệ thống Hotline Bypass đường dây 24kV trên không 

Đây là phương pháp sử dụng cáp nối tắt (bypass) có khả năng mang tải phù hợp với 

dòng tải của lưới điện để thực hiện nối tắt nhằm mục đích đưa dòng điện qua vị trí làm 

việc (tại nơi cần công tác sẽ không có dòng điện chạy qua). Các phụ tải trong phạm vi 

nối tắt sẽ được cung cấp qua các máy biến áp lưu động hoặc máy phát điện. 

Bộ trang dụng cụ chính bao gôòm 6 bộ phận chính được kết nối với nhau thành một hệ 

thống nối tắt (bypass): 

1. Main Cable. 

2. Bypass Switch. 

3. Line Clamp. 

4. T-Branch Joint Protective Box. 

5. Straight Joint Protective Box. 

6. Temporary Support Cleat  

Ưu điểm: Phương pháp này phù hợp với mọi lưới điện, thời gian thi công kéo dài nhưng 

đảm bảo không gây gián đoạn cung cấp điện trong suốt quá trình thi công thay dây dẫn, 

thay máy biến áp, thay trụ trên diện rộng mà trước đây phải tiến hành cắt điện hoặc chạy 

máy phát để thi công.  

Nhược điểm: Giá trị đầu tư lớn và chi phí bảo quản cao, hệ thống tương đối phức tạp 

nên chưa được ứng dụng rộng rãi. 
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Hình 4. sơ đồ sử dụng hệ thống Hotline Bypass 24kV trên không 

 

3.5. Thi công Hotline 110 kV 

Hiện nay đang áp dụng 02 phương pháp thi công, sửa chữa, bảo trì lưới điện đang mang 

điện đến cấp điện áp 110kV như sau. 

3.5.1. Phương pháp tiếp xúc gián tiếp 

Đối với phương pháp này, người công nhân không phải trực tiếp tiếp xúc với dòng điện 

mà sẽ thực hiện các thao tác qua các sào chuyên dùng, đồng thời phải luôn duy trì một 

khoảng cách nhất định với các phần mang điện.  

Phương pháp này chỉ áp dụng cho lưới điện đồng bộ và chuẩn hoá. Đồng thời đòi hỏi 

người công nhân phải có kỹ năng khéo léo trong việc sử dụng sào thao tác. 
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Hình 5. Thi công Hotline 110kV gián tiếp bằng sào 

3.5.2. Phương pháp tiếp xúc trực tiếp (đă ̉ng thế) 

Sử dụng xe gàu cách điện: 

Đối với phương pháp này, người công nhân sẽ mặc quần áo dẫn điện (đẳng thế) nối trực 

tiếp với dây dẫn để thực hiện thao tác trực tiếp và được cách điện qua xe gàu cách điện.  

Phương pháp này phù hợp với lưới điện 110 kV trở lên, có khoảng cách phù hợp, độ an 

toàn cho người công nhân cao. 

 

Hình 6. Thi công Hotline 110kV trực tiếp (đẳng thế) sử dụng xe gàu cách điện 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
274 

Sử dụng giàn giáo cách điện hoặc thang cách điện: 

 Đối với phương pháp này, người công nhân sẽ mặc quần áo dẫn điện (đẳng thế) nối 

trực tiếp với dây dẫn để thực hiện thao tác trực tiếp và được cách điện qua bệ đỡ cách 

điện (platform) hay thang cách điện. 

 Phương pháp này phù hợp với lưới điện 110kV trở lên, có khoảng cách phù hợp, độ an 

toàn cho người công nhân cao. 

 

Hình 7. Thi công Hotline 110kV trực tiếp (đẳng thế) sử dụng thang cách điện 

Từ phân tích các phương pháp thi công trên đường dây đang mang điện như đã nêu trên 

cũng như từ thực tế hạ tầng kỹ thuật lưới điện của Hồ Chí Minh, EVNHCMC đã lựa 

chọn phương pháp tiếp xúc gián tiếp thông qua sào cách điện và phương pháp tiếp xúc 

trực tiếp thông qua giàn giáo hoặc thang cách điện để thi công trên lưới điện đang mang 

điện 110/220kV. Ngoài ra, đặc thù của lưới điện 110/220kV thường bố trí ở khu vực xa 

dân cư không nằm gần đường giao thông hoặc phương tiện cơ giới không thể tiếp cận 

được thì đề xuất chọn giải pháp leo trực tiếp lên thân trụ để thao tác thi công, một số 

đường dây nằm gần đường giao thông thì có thể lực chọn thêm phương pháp xe gàu 

cách điện để thao tác trực tiếp với lưới đang mang điện. 

4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THI CÔNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG ĐÂY ĐANG 

MANG ĐIỆN (HOTLINE) MANG LẠI 

Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và triển khai phương pháp thi công hotline trên 

lưới điện của EVNHCMC đã góp phần giảm chỉ tiêu SAIFI, SAIDI rõ rệt qua từng năm. 

Theo số liệu thống kê, năm 2013 số lượt thi công hotline là 949 lượt, ước giảm  

được SAIFI 1,64 lần, ước giảm được SAIDI 261,17 phút; thì đến năm 2021 số lượt thi 

công hotline là 11.273 lượt, ước giảm được SAIFI 21,10 lần, ước giảm được SAIDI 

3.366,32 phút.  
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Bảng 1. Thống kê số liệu SAIFI, SAIDI qua các năm 

 

Năm 

Số lượt thi công 

(cả năm) 

Hiệu quả công tác hotline mang lại 

Ước giảm SAIFI (lần) Ước giảm SAIFI (lần) 

2011 246 0,42 67,70 

2012 253 0,44 69,63 

2013 949 1,64 261,17 

2014 1.688 2,91 464,55 

2015 3.242 5,59 892,22 

2016 3.839 6,60 1.056,25 

2017 3.748 6,44 1.031,21 

2018 5.928 8,72 1.391,00 

2019 9.553 17,88 2.852,70 

2020 14.409 26,97 4.302,79 

2021 11.273 21,10 3.366,32 

(Nguồn: thống kê báo cáo Ban Kỹ Thuật – EVNHCMC) 

 

Hình 8. Ước giảm SAIDI, SAIFI qua các năm 

Từ năm 2017, sau thời gian phát triển lực lượng và đầu tư trang thiết bị ban đầu. Với 16 

tổ Hotline phục vụ thi công sửa chữa, bảo trì lưới điện cho 16 Công ty Điện lực trên địa 
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bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian mất điện (SAIDI) và số lần mất điện (SAIFI) 

trung bình của lưới phân phối hàng năm giảm rõ rệt qua các năm. Năm 2020, với hơn 

14.409 lượt thi công Hotline, thời gian mất điện trung bình ước tính giảm 4.302 

phút/năm và số lần mất điện trung bình ước tính giảm 26,97 lần/năm. 

Điều này mang lại hiệu quả vô cùng to lớn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo 

cung cấp điện ổn định, liên tục, ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách 

hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ điện. 

5. ĐỊNH HƯỚNG 

Ngoài việc đào tạo phát triển nội bộ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

với 106 học viên, EVNHCMC còn đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các Tổng 

công ty Điện lực trực thuộc trong tập đoàn như : EVNSPC với 86 học viên (11 tỉnh 

thành), EVNCPC với 82 học viên (11 tỉnh thành), EVNNPC với 223 học viên (13 tỉnh 

thành) và EVNHANOI với 12 học viên. 

Đến cuối năm 2023, EVNHCM đào tạo phát triển 24 công nhân Hotline mới nhằm bổ 

sung và biên chế thành 22 tổ Hotline nhằm phục vụ tốt hơn công tác bảo trì, sửa chữa 

đường dây đang mang điện nhằm ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.  

Ngoài các chỉ tiêu về độ tin cậy lưới điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định, 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh còn đặt mục tiêu cao hơn một bước nữa 

đó là từng bước nắm bắt, làm chủ công nghệ thi công trên đường dây đang mang điện, 

tạo thế chủ động trong việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới. Từ đó nghiên cứu và 

xây dựng các chương trình để mở rộng quy mô, khối lượng thực hiện trên lưới đang 

mang điện và tiến tới ứng dụng rộng rãi công nghệ này trên toàn bộ lưới điện tại Tổng 

công ty. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Tổng công ty Điện lực TP.HCM hiện đang triển khai 

các nhiệm vụ cụ thể sau: 

 Sử dụng loại phương tiện cơ giới chuyên dụng thi công hotline trung thế có 

kích thước nhỏ gọn, phù hợp với địa hình thi công lưới điện ở những con 

đường nhỏ, nơi có không gian hạn chế trong nội thành, đáp ứng đa dạng chủng 

loại phương tiện, có thể thực hiện được tất cả các công tác trên lưới điện. 

 Triển khai áp dụng công nghệ thi công sửa chữa, bảo trì trên đường dây đang 

mang điện đến cấp điện áp 110/220kV khu vực TP.HCM. 

 Xây dựng chương trình tự huấn luyện công nghệ thi công sửa chữa, bảo trì trên 

đường dây đang mang điện cấp điện áp 110/220kV trong nội bộ Tổng công ty. 

 Đào tạo bổ sung công tác xử lý cò lèo, xử lý nóng đỏ các điểm đấu nối trong 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 277   

trạm biến áp, trên đường dây 110/220kV đang vận hành bằng phương pháp thi 

công hotline. 

 Đào tạo bổ sung công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị đang vận 

hành trong trạm biến áp 110/220kV bằng phương pháp thi công live-line, các 

thiết bị cần thay thế gồm: Cầu dao DS, biến dòng điện CT, biến điện áp PT, 

chống sét van LA, máy cắt CB 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] ANSI A92.2-2009: Vehicle-mounted elevating and rotating aerial devices. 

[2] ANSI/ASSE A10.31-2006: Safety requirements, definitions and specifica-tion for digger 

derrick. 

[3] ASTM D120-02ª: Standard Specification for Rubber Insulating Gloves  

[4] ASTM D1051: Standard Specification for Rubber Insulating Sleeves 

[5] ASTM D1048: Standard Specification for Rubber Insulating Blankets 

[6] ASTM D1050-05: Standard Specification for Rubber Insulating Line Hose 

[7] ASTM D1049: Standard Specification for Rubber Insulating Covers 

[8] ASTM F968-93: Standard Specification for Electrically Insulating Plastic Guard Equipment for 

Protection of Workers 

[9] ASTM F712: Standard Test Methods for Electrically Insulating Plastic Guard Equipment for 

Protection of Workers; 

[10] ASTM F711: Standard Specification for Fiberglass-Reinforced Plastic (FRP) Rod and Tube 

Used in Live Line Tools 

[11] ASTM F711: Qui cách đối với ống và thanh bằng plastic gia cố sợi thủy tynh (FRP) dùng trong 

các dụng cụ sửa chữa đương dây đang vận hành. 

[12] ASTM D1049:1988: Các qui cách đối với các bọc cách điện. 

[13] ASTM D1050:1990: Qui cách bọc dây mềm bằng cao su cách điện. 

[14] ASTM 1051:1987: Qui cách đối với vai áo bằng cao su cách điện. 

[15] ASTM D120:1987: Các qui cách đối với găng tay bằng cao su cách điện. 

[16] ASTM F2321-05: Standard Specification for Flexible Insulated Temporary By-Pass Jumpers 

[17] IEC 60743:1983: Thuật ngữ các dụng cụ và thiết bị được dùng trong sửa chữa đường dây 

đang vận hành. 

[18] IEC 60855:1985: Ống cách điện loại cao su cấu trúc bọt và cứng cách điện cho sửa chữa 

đường dây đang vận hành. 

[19] IEC 60984:1990: Ống cách điện cho sửa chữa đường dây đang vận hành. 

[20] IEC 6112:1993: Thảm bằng vật liệu cách điện dùng cho các mục đích về điện. 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
278 

[21] IEC 61229:1993: Các bọc bảo vệ cứng dùng cho sửa chữa đường dây đang vận hành cách 

điện AC. 

[22] EM 60903:1992: Qui cách của găng tay và găng tay cách điện dùng cho sửa chữa đường dây 

đang vận hành. 

[23] IEEE STD 516: Hướng dẫn dùng cho các phương pháp bảo trì trên các đường dây điện. 

[24] Quy phạm trang bị điện 11 TCN-2006 (phần I, II, III, IV) và các quy định hiện hành liên quan. 

[25] Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành 

Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện. 

[26] Tool Catalog, AB Chance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 279   

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN, AI TRONG DỰ BÁO PHỤ TẢI 

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN 

RESEARCH ON THE APPLICATION OF BIG DATA AND AI IN LOAD FORECAST 

FOR NATIONAL, REGIONAL POWER SYSTEM AND POWER COMPANIES 

Nguyễn Quốc Trung
1
, Khuất Tuấn Anh

2
, Nguyễn Đức Huy

3
,  Nguyễn Thị Ngọc Anh

4
,  

Lê Hải Triều
5
 

1 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, 0966886678, trungnq@nldc.evn.vn 
2 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, 0966869993, anhkt@nldc.evn.vn 

3 Đại học Bách Khoa Hà Nội, 0969837996 , huy.nguyenduc1@hust.edu.vn   
4 Đại học Bách Khoa Hà Nội, 0989190192 , anh.nguyenthingoc@hust.edu.vn 

5 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, 0359072396, trieulh@nldc.evn.vn 

Tóm tắt: Dự báo phụ tải điện ngắn hạn (Short-term load forecasting - STLF) là khâu 

quan trọng trong công tác điều độ vận hành hệ thống điện. STLF góp phần đảm bảo 

khả năng vận hành an toàn, tin cậy của hệ thống do việc cung cấp điện năng bắt buộc 

phải đảm bảo cân bằng cung cầu trong thời gian thực, đảm bảo chất lượng cung cấp 

điện. Công tác dự báo là nền tảng cho việc lập kế hoạch phát điện, kế hoạch sửa 

chữa nguồn điện – lưới điện và đảm bảo hệ thống không phải chịu các biến động lớn 

trong quá trình vận hành. Đồng thời trong thị trường điện cạnh tranh thì các đơn vị 

tham gia thị trường cần dự báo phụ tải chính xác để giảm thiểu rủi ro trong quá trình 

giao dịch. Theo kinh nghiệm của thế giới, mô hình/phương pháp dự báo phụ tải sẽ 

không giống nhau giữa các nước, thậm chí không giống nhau giữa các đối tượng phụ 

tải dự báo, nên trên hết phải dựa vào kết quả chạy thực tế để lựa chọn mô hình hay 

phương pháp dự báo phù hợp với đặc điểm của từng Quốc gia/ đối tượng cụ thể.  

Ngày nay, có rất nhiều phương pháp dự báo phụ tải như tương quan xu thế, ngày 

điển hình, phương pháp chuyên gia, mạng nơ-ron nhân tạo… Mỗi phương pháp có 

ưu và nhược điểm riêng. Nếu có thể kết hợp được các phương pháp sẽ thu được kết 

quả tốt hơn. Trên thế giới, các nghiên cứu về STLF trong giai đoạn gần đây tập trung 

vào các hướng như mô hình hóa các đặc trưng phụ tải điện hoặc mô hình dự báo phụ 

tải. Ngoài ra các nghiên cứu trong nước tập trung chủ yếu vào ứng dụng mạng nơ-ron 

nhân tạo và một số thuật toán khác tuy nhiên chưa có các công cụ phần mềm cụ thể, 

các báo cáo khác chủ yếu là các nội dung nghiên cứu của đề tài thạc sỹ với kết quả 

nghiên cứu giới hạn.  

Trong các năm gần đây, nền tảng trí tuệ nhân tạo đã phát triển vượt bậc, nhờ đó có 

thể mô tả các mối quan hệ phức tạp và tự động tìm ra những đặc trưng khó/chưa 

phát hiện được để đề xuất các thông tin có giá trị. Đặc biệt, kỹ thuật học máy hay trí 

tuệ nhân tạo đã được các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới phát triển và tạo ra 

những nền tảng online chia sẻ cho cộng đồng. Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo, bài báo này đề xuất xây dựng mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa 

trên mạng nơ-ron nhân tạo, phương pháp phân tách phụ tải, phân loại ngày và lựa 

chọn mẫu điển hình phù hợp với đặc trưng phụ tải phục vụ công tác vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện Việt Nam. 
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mailto:anhkt@nldc.evn.vn
mailto:huy.nguyenduc1@hust.edu.vn
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Từ khoá: Dự báo phụ tải ngắn hạn; nơ-ron nhân tạo; phân tách phụ tải 

Abstract: Short-term load forecasting (STLF) is essential in dispatching and operating 

the power system. STLF ensures the system's reliability because the power supply is 

required to ensure the balance of supply and demand in real time, ensuring the quality 

of the power supply. Forecasting is the foundation for planning power generation, 

system maintenance, and ensuring the system is not subject to drastic fluctuations 

during operation. At the same time, market participants need to forecast the electricity 

load to minimize transaction risks accurately in the competitive electricity market. On 

the other hand, according to the experience of the world, the model/method of load 

forecasting will not be the same between countries, even between the objects of the 

forecasted load, so it must first be based on the results of the operation. The reality of 

choosing a model or forecasting method suitable to the characteristics of each specific 

country/object. 

Today, many load forecasting methods exist, such as trend correlation, specific data, 

expert methods, artificial neural networks, etc. Each method has its own advantages 

and disadvantages. If the methods can be combined, better results will be obtained. 

Around the world, recent studies on STLF have focused on such directions as 

modeling electrical load characteristics or load forecasting models. In addition, 

domestic studies mainly focus on applying artificial neural networks and some other 

algorithms, but there are no specific software tools. Other reports are mainly research 

content of a master's thesis with limited research results. 

In recent years, the artificial intelligence platform has developed tremendously so that 

it can describe complex relationships and automatically find difficult/undiscovered 

features to suggest information. Valuable. In particular, major technology corporations 

have developed machine learning or artificial intelligence techniques worldwide and 

created online sharing platforms for the community. Applying big data technology and 

artificial intelligence, this paper proposes to build a short-term load forecasting model 

based on an artificial neural network, load separation method, data classification, and 

selection method. A typical sample is suitable to the characteristics of the electrical 

load serving the operation of the Vietnam power system and power market. 

Keyword: Short-term load forecasting; artificial neural network; decompose loads 
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1. GIỚI THIỆU 

Dự báo phụ tải điện ngắn hạn (Short-term load forecasting - STLF) là khâu quan trọng 

trong công tác điều độ vận hành hệ thống điện. STLF góp phần đảm bảo khả năng vận 

hành an toàn, tin cậy của hệ thống do việc cung cấp điện năng bắt buộc phải đảm bảo 

cân bằng cung cầu trong thời gian thực, đảm bảo chất lượng cung cấp điện. Công tác dự 

báo là nền tảng cho việc lập kế hoạch phát điện, kế hoạch sửa chữa nguồn điện – lưới 

điện và đảm bảo hệ thống không phải chịu các biến động lớn trong quá trình vận hành. 

Đồng thời trong thị trường điện cạnh tranh thì các đơn vị tham gia thị trường cần dự báo 

phụ tải chính xác để giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch. Trong thực tế việc giảm 

các sai số dự báo bằng một phần trăm có thể đã dẫn đến tăng đáng kể lợi nhuận giao 

dịch. Ví dụ, theo [1]chỉ tăng 1% trong sai số dự báo đã gây ra sự gia tăng 10 triệu bảng 

trong chi phí vận hành hàng năm với một công ty điện lực Anh. 

Trên thế giới, các nghiên cứu về STLF trong giai đoạn gần đây tập trung vào các hướng 

như mô hình hóa các đặc trưng phụ tải điện (đánh giá xu hướng và mức độ phụ thuộc 

theo mùa của phụ tải điện; xử lý các mẫu trong-tuần và trong-ngày; xử lý ảnh hưởng 

của các biến thời tiết; xử lý các ngày sự kiện theo lịch) hay mô hình dự báo phụ tải điện 

thông qua phương pháp thống kê chuỗi thời gian và phương pháp trí tuệ nhân tạo. 

Các nghiên cứu được công bố trong nước giai đoạn gần đây tập trung chủ yếu vào ứng 

dụng mạng nơ ron nhân tạo và một số thuật toán khác để dự báo phụ tải ngắn hạn. Tuy 

nhiên hiện nay chưa có các công bố về công cụ phần mềm dựa trên nghiên cứu này. Các 

báo cáo khác chủ yếu là các nội dung nghiên cứu của đề tài thạc sỹ với kết quả nghiên 

cứu giới hạn. Ngoài ra các nghiên cứu chủ yếu là về thuật toán, hầu như chưa có các 

nghiên cứu về việc tiền xử lý dữ liệu và xây dựng các hệ thống có khả năng tính toán 

làm việc với dữ liệu online cũng như đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn sản xuất. 

Thực tế vận hành cho thấy, kết quả dự báo phụ tải ảnh hưởng rất lớn đến công tác huy 

động nguồn điện, điều này tác động trực tiếp đến tính kinh tế trong vận hành hệ thống 

điện nói chung cũng như chi phí mua điện của EVN nói riêng. Kết quả dự báo càng 

chính xác sẽ càng giảm thiểu các chi phí mua điện cho các thành phần phát tăng ngoài 

dự kiến, cũng như các chi phí cho phần công suất dự phòng điều chỉnh tần số. 

Mặt khác, theo kinh nghiệm của thế giới, mô hình/phương pháp dự báo phụ tải sẽ không 

giống nhau giữa các nước, thậm chí không giống nhau giữa các đối tượng phụ tải dự 

báo, nên trên hết phải dựa vào kết quả chạy thực tế để lựa chọn mô hình hay phương 

pháp dự báo phù hợp với đặc điểm của từng Quốc gia/ đối tượng cụ thể. Vì vậy, rủi ro 

khi mua bản quyền các phần mềm thương mại là mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh 

thông số hoặc phần mềm không tương thích được với thông số của hệ thống điện Việt 

Nam; đồng thời dẫn tới phụ thuộc về công nghệ. Một thực tế cho thấy, nhiều SMO/TSO 

các nước phát triển cũng tự xây dựng mô hình dự báo phụ tải của riêng mình thay vì 
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mua phần mềm từ các nhà cung cấp (trong khi họ vẫn mua các sản phẩm dự báo NLTT 

từ nhà cung cấp bên ngoài). 

Một trong những vấn đề quan trọng đối với các hệ thống dựa trên nền tảng trí tuệ nhân 

tạo là dữ liệu quá khứ đủ lớn để hệ thống có thể tự học hoặc số mẫu quá khứ đủ lớn để 

có thể có các phân loại, trích xuất đặc tính phụ tải được chính xác hơn. Khối lượng dữ 

liệu thu thập được từ quá trình vận hành hệ thống điện Việt Nam là rất lớn, đây là một 

kho thông tin hữu ích cần được khai thác nâng cao độ chính xác dự báo. 

Trong các năm gần đây, kỹ thuật học máy, hay trí tuệ nhân tạo đã phát triển vượt bậc, 

nhờ đó có thể mô tả các mối quan hệ phức tạp và tự động tìm ra được những đặc trưng 

khó/ chưa được phát hiện để xuất ra các thông tin có giá trị. Đặc biệt, kỹ thuật học máy 

hay trí tuệ nhân tạo đã được các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới phát triển và tạo ra 

những nền tảng online chia sẻ cho cộng đồng (google, microsoft…). 

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả EVNNLDC đề xuất mục tiêu xây dựng phần mềm dự báo 

phụ tải ứng dụng công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Phần mềm tập trung giải quyết, 

phân tích đặc điểm của chuỗi phụ tải hệ thống điện Việt Nam và hệ thống điện miền, từ 

đó lựa chọn ra các mô hình dự báo phù hợp với hệ thống điện Việt Nam. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Hiện nay có rất nhiều phương pháp dự báo như xác suất thống kê cổ điển hay ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo. Qua thống kê cho thấy hiện nay, các nghiên cứu về dự báo phụ tải tập 

trung vào các hướng sau: 

 Mô hình hóa các đặc trưng của phụ tải điện 

- Đánh giá xu hướng và mức độ phụ thuộc theo mùa của phụ tải điện 

Rất nhiều phương pháp tiếp cận đã được đề xuất trong tài liệu để xét đến xu hướng biến 

đổi của phụ tải, hầu hết các nghiên cứu về STLF đều dựa trên phương án tính sai phân 

bậc nhất của chuỗi phụ tải để xét xu hướng biến đổi của phụ tải. Mặt khác, hầu hết các 

biến động của phụ tải điện chủ yếu chịu sự chi phối của các yếu tố như điều kiện khí 

hậu, nhiệt độ hoặc số giờ trời sáng trong ngày. Mặc dù các biến động có hệ thống này 

tồn tại trong chuỗi phụ tải, nhưng với STLF thì thời gian đưa ra dự báo về cơ bản ngắn 

hơn chiều dài của chu kỳ hàng năm; do đó, có thể phỏng đoán rằng các phương pháp dự 

báo ngắn hạn STLF không cần thiết phải mô hình hóa tính mùa và vẫn đảm bảo độ tin 

cậy, thay vào đó sẽ tập trung đánh giá theo dựa theo tính chu kỳ với khoảng thời gian 

ngắn hạn như chu kỳ theo tuần, chu kỳ ngày [2].   

Gần đây một số tác giả đã đề xuất mô hình chi tiết có xét tới xu hướng và tính chu kỳ 

hàng năm. [1] đã mô phỏng xu hướng tải như là một hàm xác định của tổng sản phẩm 

quốc nội; Dordonnat et al. (2008) đã ước tính xu hướng tuyến tính cục bộ theo mỗi giờ 
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trong ngày. [1] đã mô hình hóa tính chu chu kỳ hàng năm như là tổ hợp của các hàm sin 

và cosin giống trong phân tích chuỗi Fourier. 

- Xử lý các mẫu trong – tuần và trong – ngày 

Khi lập mô hình phụ tải điện theo giờ (hoặc nửa giờ) cần quan tâm tới hai yếu tố chính 

là dạng đồ thị phụ tải điển hình của ngày và tuần trong các mùa. Trong bài toán STLF 

tồn tại hai cách tiếp cận chính để xử lý các đồ thị phụ tải ngày: sử dụng mô hình một 

phương trình cho tất cả các giờ hoặc sử dụng mô hình đa phương trình với các phương 

trình khác nhau cho các giờ khác nhau trong ngày. Cách tiếp cận đầu tiên cho phép áp 

dụng các mô hình có khả năng mô hình hóa tính động của của cả mô hình tuần và ngày, 

như mô hình ARIMA theo mùa kép hoặc phương pháp làm mịn theo cấp số mũ cho 

mùa kép [2] Một cách tiếp cận khác để nắm bắt mô hình biểu đồ phụ tải ngày là coi mỗi 

giờ là một chuỗi thời gian riêng biệt. Một cách đơn giản nhất, phương pháp này sử dụng 

24 mô hình độc lập cho 24 giờ trong ngày; các phương pháp phức tạp hơn bao gồm các 

mô hình vectơ trong đó các phương trình cho các giờ khác nhau có liên hệ chéo [1], [3], 

[4], [5]. Nhìn chung phương pháp dùng mô hình riêng biệt cho mỗi giờ được sử dụng 

rộng rãi hơn. 

- Xử lý ảnh hưởng của các biến thời tiết 

Các điều kiện khí tượng có ảnh hưởng đáng kể đến phụ tải tiêu thụ điện. Các yếu tố như 

nhiệt độ, bức xạ mặt trời, độ ẩm, tốc độ gió, tình trạng mây mù, hay lượng mưa đã từng 

sử dụng như là các biến ngoại sinh để cải tiến dự báo phụ tải điện. Tuy nhiên, theo kết 

quả khảo sát dự báo phụ tải [6] đã cho thấy hầu hết nghiên cứu đều có xét đến ảnh 

hưởng của nhiệt độ và chỉ có rất ít nghiên cứu xét thêm ảnh hưởng của các yếu tố thời 

tiết khác. Việc chỉ sử dụng biến nhiệt độ cũng một phần do dữ liệu thường có sẵn trong 

khi các dữ liệu khác về thời tiết thường không đầy đủ [1]. 

Nhiều nghiên cứu đã tìm ra được mối tương quan giữa phụ tải điện và nhiệt độ ngoài 

trời [5], [7], [8], [9], [10], [11], và mức độ tương quan. Mặc dù mối liên hệ này phụ 

thuộc vào đặc trưng khí hậu của vùng địa lý đang xem xét, tuy nhiên mối liên hệ này rất 

đa dạng và phức tạp, ví dụ phụ tải điện có thể tăng lên dù nhiệt độ có tăng hay giảm. Lý 

do là khi nhiệt độ giảm thì việc sử dụng hệ thống sưởi tăng lên, khi nhiệt độ tăng thì 

việc sử dụng điều hòa lại tăng; do vậy mối liên hệ này được coi là không tuyến tính. 

Ngoài ra mối liên hệ tương quan còn thay đổi tùy theo ngày làm việc hay ngày nghỉ, tùy 

theo tháng của năm [5]. 

- Xử lý các ngày sự kiện theo lịch 

Đồ thị phụ tải phụ thuộc vào loại ngày đang xét là ngày làm việc, ngày cuối tuần, ngày 

nghỉ lễ…do đó các mô hình dự báo thường được xây dựng riêng cho ngày bình thường 

của tuần, ngày lễ trong tuần [3]. Mặt hạn chế của phương pháp này là khó khăn khi xử 
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lý những ngày lễ đặc biệt như ngày đầu năm mới. Để giải quyết bài toán dự báo cho các 

ngày lễ đặc biệt này cần mô hình có sử dụng các biến phụ [11] 

 Mô hình dự báo phụ tải điện 

Các phương pháp có thể được phân loại thành hai loại chính: (1) phương pháp thống kê 

chuỗi thời gian và (2) phương pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo. Phương pháp chuỗi thời 

gian thống kê bao gồm các mô hình đơn biến và đa biến. Phương pháp trí tuệ nhân tạo 

bao gồm hệ chuyên gia, mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN), logic 

mờ và Support Vector Machine - SVM. 

- Mô hình dựa trên phân tích thống kê chuỗi thời gian  

Các mô hình thống kê chuỗi thời gian theo [12] đã được sử dụng từ rất lâu cho bài toán 

dự báo tải điện. Phương pháp thống kê có thể được phân loại thành đơn biến và đa biến. 

Các phương pháp đơn biến như ARIMA và các mô hình hàm truyền tuyến tính (biến đổi 

phi tuyến dữ liệu thời tiết đầu vào) là phù hợp để dự báo phụ tải có xét tới ảnh hưởng 

của thời tiết, ảnh hưởng của ngày lễ trong tuần. 

- Mô hình dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) 

Phương pháp hệ chuyên gia đã được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1993 [13] và được 

cải thiện trong những năm 1990 bằng cách bổ sung ảnh hưởng của nhiệt độ, của ngày 

trong tuần, mối quan hệ phi tuyến giữa nhiệt độ và điện năng tiêu thụ [13]. Những mô 

hình dựa trên tri thức chuyên gia này được gọi là các phương pháp dựa trên luật (rule – 

based), trong đó các luật được trích rút từ các ý kiến chuyên gia chứ không trực tiếp từ 

dữ liệu.  

Trong những năm 1990, đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng mô hình ANN vào bài toán 

dự báo phụ tải [6]. Hầu hết các phương pháp trong giai đoạn đó đã sử dụng mạng nơ-

ron truyền thẳng (feed-forward multilayer perceptrons - MLP), tương ứng với mô hình 

hồi quy đa biến phi tuyến [14].Đặc điểm chính của mô hình này là thuộc lớp mô hình 

hộp đen tức là cấu trúc bên trong thu được tự động từ dữ liệu trong quá trình học. Nó có 

ưu điểm là khả năng ứng dụng phổ quát, nhưng gặp rủi ro về vấn đề quá khớp (over-

fitting)[15]. Các mạng hồi quy (recurrent networks) cũng đã được ứng dụng vào bài 

toán phân tích chuỗi thời gian phụ tải điện [16], [17].  

Việc áp dụng các kỹ thuật mạng nơ ron vào bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn giai đoạn 

những năm 2000 được kết hợp với các kỹ thuật khác như logic mờ, thuật toán tiến hóa 

[18], [19], [20]. Những phương pháp này được giới thiệu như một nỗ lực để cải thiện 

khả năng học và khả năng giải thích của các mạng nơ ron. Phương pháp véctơ học máy 

hỗ trợ xuất phát từ thống kê học lý thuyết được phát triển bởi Vapnik [21], cũng mang 

lại kết quả đầy hứa hẹn [22], [23]. 

Trong các năm gần đây, nền tảng trí tuệ nhân tạo đã phát triển vượt bậc, nhờ đó có thể 
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mô tả các mối quan hệ phức tạp và tự động tìm ra những đặc trưng khó/chưa phát hiện 

được để đề xuất các thông tin có giá trị. Đặc biệt, kỹ thuật học máy hay trí tuệ nhân tạo 

đã được các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới phát triển và tạo ra những nền tảng 

online chia sẻ cho cộng đồng. Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, bài 

báo này đề xuất xây dựng mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên mạng nơ-ron nhân 

tạo, phương pháp phân tách phụ tải, phân loại ngày, xử lý ảnh hưởng của thời tiết và lựa 

chọn mẫu điển hình phù hợp với đặc trưng phụ tải điện phục vụ công tác vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện Việt Nam. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

a) Dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, dữ liệu phục vụ bao gồm dữ liệu vận hành hệ thống điện Việt 

Nam và dữ liệu thời tiết được cung cấp bởi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ 

năm 2015 đến 2022. 

b) Đánh giá xu hướng và mức độ phụ thuộc theo mùa của phụ tải điện 

Cùng với sự phát triển của đất nước, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc đã tăng 1.7 lần 

trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021 với tốc độ tăng trưởng bình quân 7.7%/năm. 

Với chuỗi phụ tải tăng trưởng không ngừng theo thời gian, để có thể nắm rõ xu hướng 

và mức độ phụ thuộc theo mùa, cần phân tách thành phần xu hướng và xác định những 

chu kỳ “quan trọng” của chuỗi. Qua khảo sát và thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đề xuất 

áp dụng phương pháp phân tách chuỗi thời gian theo mô hình logarit – cấp số cộng [24] 

và phương pháp phân tích chuỗi Fourier [25]. 

 

Hình 1. Kết quả phân tách chuỗi phụ tải hệ thống điện Việt Nam 
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Hình 2. Kết quả phân tích tần số chuỗi phụ tải hệ thống điện Việt Nam 

Với hình trên, có thể thấy chuỗi phụ tải hệ thống điện Việt Nam có các chu kỳ lặp lại 

như 1 năm, 6 tháng (mùa nóng và mùa lạnh), 1 tuần, 1 ngày hay 12 giờ. Trong đó chu 

kỳ 1 năm và chu kỳ 1 ngày có tần suất lặp lại nhiều nhất. 

c) Xử lý các ngày sự kiện theo lịch 

Trong công tác dự báo phụ tải, xử lý các ngày sự kiện theo lịch hay phân loại ngày 

trong năm có vai trò quyết định tới chất lượng dự báo. Thực tế cho thấy phụ tải của các 

ngày nghỉ lễ hay những ngày làm việc liền kề ngày nghỉ luôn thấp hơn những ngày bình 

thường trong năm, và giữa các dịp nghỉ lễ khác nhau có biểu đồ và giá trị khác nhau. Do 

đó để có được kết quả dự báo tốt, cần có phương pháp phân loại ngày tốt. Qua thực tế 

tìm hiểu và thử nghiệm, các ngày trong năm sẽ được chia thành 5 nhóm như sau: 

 

Hình 3. Phân loại ngày 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 287   

 Nhóm 1 (màu lam) Những ngày bình thường (ngày làm việc bình thường là 

mầu lam nhạt, ngày cuối tuần bình thường là mầu lam đậm). 

 Nhóm 2 (màu đỏ): Ngày nghỉ lễ chính thức (Tết Dương, Âm lịch, Giỗ Tổ, 

30/4-1/5 và Quốc Khánh). 

 Nhóm 3 (màu cam): Ngày nghỉ lễ bù là những ngày thứ 2 hoặc thứ 3 hoặc cả 

hai ngày đó (tuỳ thuộc vào số lượng ngày nghỉ lễ chính thức rơi vào ngày cuối 

tuần). 

 Nhóm 4 (màu tím): Ngày cuối tuần kéo dài (là ngày cuối tuần liền với ngày 

nghỉ lễ hoặc nghỉ lễ bù). 

 Nhóm 5 (màu lục): Ngày “cầu nối” là ngày làm việc giữa các ngày nghỉ. 

d) Xử lý các mẫu trong – tuần và trong – ngày 

Dựa trên kết quả phân loại ngày, các mẫu trong – tuần và trong – ngày sẽ được xử lý 

theo từng nhóm, cụ thể như sau: 

 Xử lý mẫu trong – tuần có thể sử dụng các mẫu phụ tải quá khứ 52 tuần trước 

(~ chu kỳ 1 năm) hay 1 tuần trước. Việc lấy mẫu phụ tải 1 tuần trước sẽ tương 

tự cách lấy mẫu 52 tuần trước, chỉ khác nhau về thời gian lấy. Chi tiết như sau: 

- Nhóm 1: lấy mẫu phụ tải của ngày 364 trong quá khứ (52 tuần) thay vì ngày 

365 (1 năm – như tên gọi). Ví dụ: phụ tải ngày 19/09/2021 (Chủ nhật) có biểu 

đồ giống với ngày 20/09/2020 (Chủ nhật) hơn ngày 19/09/2020 (thứ Bảy). 

 

Hình 4. Xử lý mẫu nhóm 1 

- Nhóm 2: Các ngày thuộc nhóm 2 sẽ được chia thành 2 nhóm nhỏ hơn là các 

ngày nghỉ dựa trên lịch âm và các ngày nghỉ dựa trên lịch dương. 

 Với nhóm ngày nghỉ lễ dương lịch (bao gồm các ngày nghỉ Tết dương, dịp nghỉ 

lễ 30/04 – 1/5 và quốc khánh 1/9) sẽ tham chiếu theo ngày nghỉ lễ dương lịch 1 

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M
W

 

Giờ 

Phụ tải hệ thống điện Việt Nam 

9/19/2021 9/19/2020 9/20/2020



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
288 

năm về trước (365 ngày hoặc 366 ngày tuỳ thuộc vào năm nhuận hay không 

nhuận). 

Với nhóm ngày nghỉ lễ âm lịch:  

Giai đoạn nghỉ lễ Tết âm lịch (từ 26 Tết đến mùng 9 Tết): sử 

dụng ngày nghỉ lễ Tết âm lịch 1 năm âm lịch về trước. 

Giai đoạn nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/3 âm lịch): sử dụng ngày nghỉ lễ 

Giỗ Tổ 1 năm âm lịch về trước. 

Năm âm lịch có độ dài là 354 hoặc 355 hoặc 384 ngày tuỳ thuộc vào năm âm lịch nhuận 

hay không nhuận. 

 

 Hình 5. Xử lý mẫu nhóm 2 

- Nhóm 3: Đối với ngày nghỉ lễ bù, sẽ phân thành 3 vùng. Sau đó, xét riêng từng 

ngày trong từng vùng. 

Vùng 1: Các ngày nghỉ lễ bù rơi vào giai đoạn tháng 12 đến 20 tháng 3 

năm sau. (nghỉ bù dịp Tết Dương và Tết Âm) 

Vùng 2: Các ngày nghỉ lễ bù rơi vào giai doạn tháng 4 đến tháng 5 (nghỉ 

bù dịp Giỗ Tổ, Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động) 

Vùng 3: Các ngày nghỉ lễ bù rơi vào giai đoạn tháng 8 đến tháng 9 (nghỉ 

bù dịp Quốc Khánh). 

Ví dụ, ngày 03/05/2021 là ngày nghỉ lễ bù vùng 2 của năm 2021, HTDBPT sẽ tìm kiếm 

các ngày nghỉ lễ bù của vùng 2 từ năm 2020 trở về trước, và chọn ngày nghỉ lễ bù gần 

ngày 03/05/2021 nhất trong nhóm ngày được tìm kiếm. 
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Hình 6. Xử lý mẫu nhóm 3 

- Nhóm 4, nhóm 5: Làm tương tự như nhóm 3. 

- Vấn đề phát sinh:  

Trong quá trình xử lý những ngày thuộc nhóm 1, ngày D năm Y là ngày bình thường 

nhưng ngày D – 364 có thể rơi vào những ngày đặc biệt (ngày nghỉ lễ chính thức, ngày 

nghỉ bù, ngày cuối tuần kéo dài hay ngày cầu nối). 

Nếu rơi vào tình huống đó, thay vì tham chiếu đến phụ tải quá khứ 52 tuần trước, ta sẽ 

tham chiếu phụ tải quá khứ N tuần trước (trong đó N thuộc khoảng từ 50 đến 54 tuần). 

Ví dụ: ngày 23/01/2021 (ngày D) là ngày bình thường nhưng ngày D – 364 (tức ngày 

24/01/2020) rơi vào dịp nghỉ lễ Tết Âm lịch 2020. Lúc đó HTDBPT sẽ tham chiếu đến 

ngày D – 371 (tức ngày 17/01/2020) (53 tuần trước) vì ngày 17/01/2020 là ngày bình 

thường. 

 

Hình 7. Xử lý mẫu ngày bình thường có ngày lấy mẫu là ngày đặc biệt 

 Xử lý mẫu trong – ngày có thể sử dụng các mẫu phụ tải quá khứ ngày liền 

trước hay mẫu phụ tải 1 tuần trước. 
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- Đối với ngày thứ 2, thứ 7, Chủ Nhật sẽ lấy mẫu phụ tải của thứ 2 tuần trước. 

- Đối với phụ tải ngày thứ 3 đến thứ 6 sẽ lấy lấy mẫu của ngày quá khứ gần nhất 

thuộc nhóm ngày từ thứ 3 đến thứ 6. 

e) Xử lý ảnh hưởng của các biến thời tiết 

Lãnh thổ Việt Nam nằm trọng trong vùng nhiệt đới nhưng khí hậu Việt Nam phân bố 

thành 3 vùng theo phân loại khí hậu Koppen với miền Bắc và Bắc Trung Bộ là khí hậu 

cận nhiệt đới ẩm với 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu và Đông. Trung Trung Bộ và Nam Trung 

Bộ là khí hậu nhiệt đới gió mùa, còn miền cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ mang đặc 

điểm của nhiệt đới xavan. Đồng thời, do nằm ở rìa phía Đông Nam của lục địa châu Á, 

giáp với Biển Đông, nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của kiểu khí hậu gió mùa mậu dịch, 

thường thổi ở các vùng vĩ độ thấp. Miền Nam thường có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. 

Với các đặc điểm thời tiết, khí hậu như vậy, rất khó có thể trọn được 1 trạm quan trắc 

đại diện cho từng vùng miền và cả nước, vì thế biến đầu vào nhiệt độ và độ cần nhiều 

trạm thay vì một trạm. Đồng thời, do lãnh thổ địa lý của miền Trung vừa dài vừa hẹp, 

việc chọn các trạm quan trắc đại diện sẽ càng khó khăn hơn. 

Với mục đích lựa chọn trạm quan trắc phù hợp với phụ tải HTĐ Việt Nam và tối giản 

khối lượng dữ liệu cần xử lý, dữ liệu thời tiết sẽ được lựa chọn bởi thuận toán phân 

cụm, với chỉ số khoảng cách càng nhỏ thì mức độ tương quan giữa các trạm quan trắc 

càng cao. 

Hình 8 cho thấy đặc điểm nhiệt độ ở nước ta có thể chia thành 2 vùng chính khu vực 

Cao Nguyên – Nam Bộ và khu vực từ miền Bắc trở vào đến Nam Trung Bộ. 

Hong và Shahidehpour [23] đã khẳng định rằng yếu tố nhiệt độ có thể giải thích hơn 

70% sự biến động của phụ tải. Tuy nhiên hành vi sử dụng điện của con người phụ thuộc 

vào nhiệt độ cảm nhận nhiều hơn là so với nhiệt độ thực đo. Nhiệt độ cảm nhận hay còn 

gọi là chỉ số nhiệt độ (Heat Index) là một chỉ số kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối 

của không khí trong khu vực bóng râm để ấn định nhiệt độ tương đương theo cảm nhận 

của con người. Vì vậy, thay vì sử dụng nhiệt độ thực đo, ta sẽ sử dụng nhiệt độ cảm 

nhận làm đầu vào của mô hình dự báo. Các chỉ số nhiệt độ sẽ được tính theo thuật toán 

NWS (Nation Weather Service) [26] với đầu vào gồm nhiệt độ không khí (
o
F hoặc 

o
C) 

và độ ẩm tương đối (%). 

Quan sát các hình có thể thấy mức độ khác biệt rõ rệt giữa nhiệt độ không khí với nhiệt 

độ cảm nhận và giữa mùa nóng với mùa lạnh, đặc biệt là tại Hà Nội và Đà Nẵng 
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Hình 8. Phân cụm trạm quan trắc 

 

Hình 9. Chỉ số nhiệt độ (nhiệt độ cảm nhận) trung bình tại một số thành phố 

g) Mô hình dự báo phụ tải điện  

Như đã trình bày ở các phần trước, các phương pháp dự báo phụ tải hiện nay được chia 

thành 2 nhóm: phương pháp thống kê và phương pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo. Mỗi 

phương pháp có ưu, nhược điểm trên. Để tận dụng các ưu điểm của từng phương pháp, 

nâng cao chất lượng dự báo, nhóm nghiên cứu đã áp dụng mô hình mạng LSTM kết hợp 

với phương pháp tìm kiếm ngày điển hình dựa trên chỉ số khoảng cách Euler. Đổi lại, 

quá trình tính toán sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc dùng một phương pháp. 

LSTM là một phiên bản mở rộng của mạng Recurrent Neural Network (RNN), nó được 
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thiết kế để giải quyết các bài toán về phụ thuộc xa (long-term dependencies). RNN là 

mạng nơ-ron có chứa vòng lặp. Mạng này có khả năng lưu trữ thông tin, thông tin được 

truyền từ lớp này sang lớp khác. Đầu ra của lớp ẩn phụ thuộc vào thông tin của các lớp 

tại mọi thời điểm. RNN đã được sử dụng phổ biến trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên hay 

các bài toán có dữ liệu tuần tự. Tuy nhiên, do kiến trúc của RNN khá đơn giản nên khả 

năng liên kết các lớp có khoảng cách xa là không tốt. Nó cơ bản không có khả năng ghi 

nhớ thông tin từ các dữ liệu có khoảng cách xa, và do đó, những phần tử đầu tiên trong 

chuỗi đầu vào thường không có nhiều ảnh hưởng đến kết quả dự đoán phần tử cho chuỗi 

đầu ra các bước sau. Nguyên nhân của việc này là do RNN chịu ảnh hưởng bởi việc đạo 

hàm bị thấp dần trong quá trình học – biến mất đạo hàm (vanishing gradient). Mạng 

LSTM được thiết kế để khắc phục vấn đề này. Cơ chế hoạt động của LSTM là chỉ ghi 

nhớ những thông tin liên quan, quan trọng cho việc dự đoán. 

Hình trên mô tả các cổng đầu vào, cổng quên và cổng đầu ra của một 1 phần tử LSTM 

với các biểu thức toán học như sau: 

 

Hình 10. LSTM cell 

 𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖,𝑥𝑥𝑡 + 𝑊𝑖,ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑖) (1) 

 𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓,𝑥𝑥𝑡 + 𝑊𝑓,ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑓) (2) 

 𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜,𝑥𝑥𝑡 + 𝑊𝑜,ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜) (3) 

 𝑐𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝑐,𝑥𝑥𝑡 + 𝑊𝑐,ℎℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐) (4) 
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h) Tiêu chuẩn đánh giá 

Trong nghiên cứu này, chỉ số sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE) được sử 

dụng để đánh chất lượng dự báo. MAPE được định nghĩa như sau:  

 𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝐺𝑃𝑖 − 𝐺𝑃�̃�

𝐺𝑃𝑖
|

𝑛

𝑖=1

× 100% (4) 

Trong đó n là số chu kỳ dự báo, GP là giá trị thực tế, GP̃ là giá trị dự báo. Giá trị MAPE 

càng thấp chứng tỏ chất lượng dự báo càng tốt. 

i) Kết quả dự báo 

 

Hình 11. Sai số dự báo phụ tải HTĐ Việt Nam ngày tới giai đoạn 01/01/2022 – 30/09/2022 

Từ Hình 11 có thể thấy phần lớn MAPE nằm dưới ngưỡng sai số 2%, ngoại trừ một số 

thời điểm như dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, 30/4 – 01/05 hay dịp nghỉ lễ Quốc Khánh có 

sai số cao hơn. Qua phân tích, có thể kết luận một vài yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 

dự báo như: 
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 Sai số của kết quả dự báo thay đổi theo mùa, thường thấp vào các tháng có thời 

tiết ổn định, biến động vào các tháng nắng nóng, các thời điểm giao mùa hoặc 

có sự kiện chính trị, văn hóa lớn. Cụ thể như: đầu năm sai số thấp, đến dịp Tết 

âm lịch sai số có xu hướng tăng lên, tháng 3,4 sai số có xu hướng giảm và giữ 

ổn định, và tăng vào cuối tháng 4, sau đó có hơi giảm chút vào giai đoạn mùa 

hè nắng nóng cho đến khi từ giữa tháng 9 trở đi bước vào mùa đông thì sai số 

giảm thấp và giữ ổn định cho đến Tết Âm năm sau. 

 Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020 đến đầu năm 2022 đã gây 

khó khăn trong công tác lấy mẫu phụ tải quá khứ do phụ tải điện vào những 

giai đoạn giãn cách giảm sâu, chưa từng xảy ra trong quá khứ. 

 Từ cuối năm 2020, khi hệ thống điện tiếp nhận một lượng lớn công suất nguồn 

điện mặt trời mái nhà, do đặc điểm tính chất của nguồn điện mặt trời mái nhà 

(ĐMTMN) là tiêu thụ tại chỗ, chưa có công cụ giám sát thời gian thực của 

ĐMTMN, số liệu phần lớn chỉ là ước tính dẫn tới công tác dự báo phụ tải đã 

gặp không ít khó khăn. 

Trong tương lai, có thể áp dụng thêm các thuật toán phân loại ngày (có thể phân loại 

thành nhiều nhóm ngày thay vì 5 nhóm như hiện tại) hay thuật toán tự động tìm kiếm 

mẫu phụ tải dựa trên yếu tố phụ tải quá khứ và thời tiết, ứng dụng thêm các mô hình trí 

tuệ nhân tạo mới như mô hình Transformer, mô hình Graph,… 

k) Bài báo khoa học/ Sản phẩm ứng dụng 

Nhóm nghiên cứu đã phát triển phần mềm dự báo phụ tải dựa trên kết quả nghiên cứu, 

phần mềm đang được ứng dụng tại EVNNLDC, các đơn vị như các công ty Điện lực 

tỉnh/thành phố,…) đồng thời có một bài báo được đăng trên tạp chí Tự động hóa ngày 

nay [27].  

 

Hình 12. Phần mềm dự báo phụ tải 
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Trên thực tế có thể phân tách chuỗi phụ tải phân loại ngày, xử lý mẫu phụ tải quá khứ 

và xây dựng mô hình dự báo theo nhiều cách khác nhau. Với các kết quả thử nghiệm 

thực tế, nghiên cứu này đã đề xuất các phương pháp phân tách chuỗi phụ tải, phân loại 

ngày và xử lý mẫu phù hợp với phụ tải HTĐ Việt Nam. Đây là điểm mới so với các 

nghiên cứu trước đây đối với phụ tải HTĐ Việt Nam, xử lý được đặc tính âm lịch của 

chuỗi phụ tải, việc sử dụng mô hình lai giữa phương pháp thống kê và phương pháp trí 

tuệ nhân tạo.  

Về dữ liệu phục vụ dự báo, cần thu thập ít nhất từ 2 năm trở lên để có thể phân tách và 

lựa chọn mẫu quá khứ. Mặt khác để giảm thiểu sai số, cần phát triển các thuật toán phân 

loại ngày chi tiết hơn và xử lý mẫu dựa trên nhiều yếu tố như thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, 

lượng mưa), loại ngày, hay ứng dụng các mô hình học máy và học sâu mới như 

Transformer, Graph,… 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO (VR), THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AR) 

TRONG THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN 

APPLICATION OF VIRTUAL REALITY (VR), AUGMENTED REALITY (AR) 

TECHNOLOGY IN DESIGN, CONSTRUCTION, AND OPERATION OF ELECTRICAL 

CONTRUCTION WORKS 

Dương Nhứt Nam, Phạm Thị Yến Nhi, Hoàng Khắc Văn 

Công ty CP Tư vấn XD Điện 3, 0375642043, namdn@pecc3.com.vn 

Công ty CP Tư vấn XD Điện 3, 0819530350, nhipty@pecc3.com.vn 

Công ty CP Tư vấn XD Điện 3, 0909310165, vanhk@pecc3.com.vn 

Tóm tắt: Công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) được biết đến như 

những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, nó đã phát triển và được ứng dụng mạnh 

mẽ trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, quân sự, giải trí, ... Hiện nay ngành xây dựng 

nói chung và ngành điện nói riêng đang thực hiện các dự án đầu tư xây dựng áp dụng 

công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM), nhưng những dữ liệu thông tin của mô 

hình BIM chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả. Câu hỏi đặt ra là làm sao để đưa 

mô hình BIM ảo đó ra ngoài công trình thực tế một cách trực quan nhất. Công nghệ 

VR, AR là công cụ để khai thác những dữ liệu thông tin từ mô hình BIM một cách hiệu 

quả và đơn giản. Trong nghiên cứu này sẽ đưa ra phương pháp kết hợp giữa công 

nghệ AR và mô hình BIM và các lợi ích thực tiễn mà nó mang lại trong quá trình thực 

hiện dự án xây dựng trong ngành Điện. 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài sử dụng mô hình BIM của dự án “Trạm biến áp 

110kV Mỹ Phước 3” với các đặc tính của mô hình BIM là mức độ phát triển (LOD) ở 

mức cao 300-350 đáp ứng được yêu cầu đầu vào của công nghệ VR, AR và có thể 

triển khai ngoài thực địa. 

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng các ứng dụng VR, AR trên các thiết bị điện tử để 

khai thác mô hình BIM trong môi trường số và ngoài thực địa công trình sau đó khai 

thác những ứng dụng, lợi ích của nó. 

Kết quả: Nghiên cứu đưa ra được giải pháp trang bị, triển khai công nghệ VR, AR với 

những dự án xây dựng đã áp dụng BIM, và những lợi ích của việc áp dụng công nghệ 

chuyển đổi số mang lại trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành. 

Nghiên cứu sẽ đưa ra những giải pháp sau: 

- Sử dụng công nghệ VR, AR vào giai đoạn thiết kế để trình diễn mô hình BIM, tạo lập 

mô hình ảo công trình trong tương lai và tương tác với mô trường bên ngoài; 

- Sử dụng công nghệ VR, AR để hỗ trợ công tác lắp đặt, giám sát trong giai đoạn thi 

công; 

- Cách thức sử dụng công nghệ VR, AR và mô hình BIM để tăng cường khả năng phối 

hợp giữa các bên trong dự án; 

mailto:namdn@pecc3.com.vn
mailto:nhipty@pecc3.com.vn
mailto:vanhk@pecc3.com.vn
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- Sử dụng công nghệ VR, AR để khai thác mô hình BIM trong giai đoạn quản lý, vận 

hành dự án. 

Kết luận: Ứng dụng công nghệ VR, AR là một trong những phương pháp chuyển đổi 

số của ngành xây dựng giúp khai thác thông tin số đã được tạo dựng khi thực hiện 

mô hình BIM, giảm thiểu sử dụng các tài liệu dạng truyền thống, tăng cường phối 

hợp, kết nối giữa thông tin số và công trình thực tế ngoài thực địa một cách trực quan, 

dễ dàng.  

Từ khoá: Thực tế ảo VR; Thực tế tăng cường AR; Công nghệ BIM; Chuyển đổi số 

trong xây dựng; trạm biến áp 110kV Mỹ Phước 3. 

Abstract: Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technology are known as 

the most advanced technology today, they have developed and are widely used in 

many industries, including education, military, entertainment, etc. The construction 

industry in general, and the power industry in particular, are currently undertaking 

construction investment projects using building information modeling (BIM) 

technology; however, the information data of the BIM model has not been effectively 

harnessed and utilised. The question is how to extract that virtual BIM model from the 

actual building in the most intuitive way. VA and AR technologies are instruments for 

efficiently and successfully utilizing information data from BIM models. This study will 

show the way of merging AR technology and BIM models, as well as the practical 

benefits it provides for the implementation of construction projects in the Electricity 

industry. 

The object of the study used the BIM model of the project "110kV My Phuoc 3 

substation", which has a high level of development (LOD) of 300-350 to satisfy the 

input requirements of VR, AR technology, and can be deployed in the field. 

Method of research: Using VR and AR applications on electronic devices to bring BIM 

models to the construction site and exploit their benefits. 

Results: The study provides a solution for deploying VR and AR technology in 

construction projects that have used BIM, as well as the benefits of using digital 

transformation technologies in the design, construction, and operation stages. 

The study will provide the following solutions: 

- Using VR and AR technologies in the design phase to demonstrate BIM models, create 
virtual models of future works and interact with the external environment; 

- How to employ VR and AR technology to aid installation and monitoring during the 
construction process; 

- How to use VR, AR, and BIM models to improve collaboration among project 
stakeholders; 

- How to utilize BIM models using VR and AR technology during the project operation 
phase. 

Conclusion: The application of VR and AR technology is one of the digital 

transformation methods of the construction industry to help exploit digital information 
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created when implementing BIM models, minimize the use of traditional documents, 

and improve coordination and connection between digital information and actual work 

in the field in an intuitive and easy way 

Keywords: Virtual Reality VR; Augmented reality AR; BIM technology; Digital 

transformation in construction; 110kV My Phuoc 3 substation. 

CHỮ VIẾT TẮT 

VR Virtual reality - Thực tế ảo 

AR Augmented reality - Thực tế tăng cường 

BIM Building Information Modelling - Mô hình thông tin công trình 

TBA Trạm biến áp 

CDE Common Data Environment – Môi trường dữ liệu chung 

1. GIỚI THIỆU  

Công nghệ thực tế ảo (Virtual reality - VR), thực tế tăng cường (Augmented reality - 

AR) được biết đến như những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, nó đã phát triển và 

được ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, quân sự, giải trí, ... giúp 

các ngành này đạt được bước tiến lớn trong công cuộc chuyển đổi số. 

Hiện nay, ngành xây dựng cũng đang áp dụng một công nghệ hiện đại và mang lại nhiều 

lợi ích đó là công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM). Công nghệ BIM tạo ra một 

mô hình 3D chứa đựng tất cả thông tin của dự án từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn thi 

công, vận hành. Câu hỏi đặt ra là làm sao để đưa mô hình BIM ảo đó ra ngoài công trình 

thực tế một cách trực quan nhất. Công nghệ VR, AR sẽ giúp cho công tác làm việc với 

mô hình BIM một cách dễ dàng và trực quan. Bên cạnh đó công nghệ VR, AR sẽ khai 

thác triệt để mô hình 3D của BIM và có nhiều ứng dụng trong các giai đoạn thiết kế, thi 

công và vận hành nhưng với chi phí không cao và thời gian ngắn vì đã có sẵn mô hình 

3D thông tin từ việc áp dụng BIM. Trong nghiên cứu này sẽ đưa ra cách thức khai thác 

mô hình BIM trên các ứng dụng VR, AR và những lợi ích của nó mang lại.  

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1.  Khái niệm thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR 

Thực tại ảo (Virtual reality - VR) là thuật ngữ mô tả môi trường mô phỏng bằng máy 

tính, hình ảnh hiển thị trên màn hình thông qua kính nhìn ba chiều, cùng với các giác 

quan khác như âm thanh, xúc giác... để tạo ra một thế giới “như thật”. Thế giới “nhân 

tạo” này lại phản ứng, thay đổi theo ý muốn của người sử dụng. 

AR có thể được định nghĩa là một hệ thống đáp ứng ba tính năng cơ bản: sự kết hợp 
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giữa thế giới thực và ảo, tương tác thời gian thực và phối hợp 3D chính xác các đối 

tượng ảo và thực. Thông tin cảm giác được phủ lên có thể mang tính xây dựng (tức là 

phụ gia cho môi trường tự nhiên) hoặc phá hoại (tức là che dấu môi trường tự nhiên). 

Trải nghiệm này được kết hợp liền mạch với thế giới vật lý sao cho nó được coi là một 

khía cạnh nhập vai của môi trường thực. 

So sánh AR và VR, AR cho phép người dùng trải nghiệm thế giới thực, đã được tăng 

cường kỹ thuật số hoặc nâng cao theo một cách nào đó. Còn VR loại bỏ người dùng 

khỏi trải nghiệm thực tế đó, thay thế nó bằng một mô phỏng hoàn toàn. VR yêu cầu 

nhập vai hoàn toàn, các thiết bị VR đóng cửa hoàn toàn với thế giới vật lý. 

2.2. Mô hình thông tin công trình BIM 

BIM là một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng (AEC), là cả quá 

trình tạo lập xây dựng mô hình 3D kỹ thuật số chứa thông tin được sử dụng xuyên suốt 

trong vòng đời của một dự án thiết kế, hạ tầng và xây dựng. 

Hiện nay mô hình thông tin BIM (Building Information Modeling) ngày càng được ứng 

dụng rộng rãi trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. 

Khả năng tương thích giữa công nghệ VR, AR và ngành xây dựng là rất cao, và là một 

công nghệ được kỳ vọng sẽ có tác dụng cộng hưởng với BIM.  

2.3. Mô hình BIM được sử dụng để nghiên cứu 

Mô hình dữ liệu 3D được sử dụng để nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR, 

thực tế tăng cường AR là mô hình BIM của Dự án TBA 110kV Mỹ Phước 3. 

Giới thiệu dự án TBA 110kV Mỹ Phước 3: 

Dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Phước 3 và đường dây đấu nối được thể hiện ở hình 2, 

tỉnh Bình Dương do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) thực hiện tư vấn 

thiết kế và giám sát tác giả theo hợp đồng với Tổng công ty Điện lực miền Nam, Ban 

quản lý dự án Điện lực miền Nam. Tổng diện tích xây dựng trạm: 3.930 m
2
. 

Áp dụng BIM vào công tác thiết kế TBA 110kV Mỹ Phước 3 được thực hiện từ giai 

đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi đến giai đoạn thiết kế thi công và hoàn công. Mô hình 

BIM của dự án bao gồm mô hình hiện trạng, mô hình các thiết bị điện, cấu kiện xây 

dựng, nhà điều khiển, hệ thống mương cáp, hệ thống PCCC, … được mô hình hóa với 

mức độ phát triển chi tiết cao LOD 300-350, mô hình chuẩn xác từ kích thước, số 

lượng, đến đầy đủ các đặc tính kỹ thuật và thông tin chi tiết và đảm bảo khả năng xuất 

bản vẽ 2D và thống kê khối lượng từ mô hình BIM. Mô hình BIM lưu trữ thông tin đầy 

đủ trong quá trình phê duyệt trên môi trường dữ liệu chung (CDE).  
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Hình 1. Mô hình BIM dự án TBA 110kV Mỹ Phước 3 

 

Hình 2. Hình ảnh thực tế TBA 110kV Mỹ Phước 3 

Theo hình 1, hình 3, hình 4 cho thấy sản phẩm mô hình BIM của dự án TBA Mỹ Phước 

3 có đầy đủ chi tiết, các định dạng mô hình theo tiêu chuẩn BIM của quốc tế và Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu đầu vào của các ứng dụng VR, AR hiện nay. 

 

Hình 3. Mô hình tổng thể TBA 110kV Mỹ Phước 3 trên CDE 
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Hình 4. Mức độ chi tiết của các cấu kiện trong mô hình BIM dự án TBA 110kV Mỹ Phước 3 

2.4. Yêu cầu trang bị phần cứng, phần mềm để áp dụng công nghệ VR, AR 

 Các thiết bị chính để sử dụng thực tế ảo VR và so sánh ưu, nhược điểm giữa chúng 

được thể hiện ở bảng 1 và hình 5, hình 6. 

Bảng 1. So sánh ưu và nhược điểm của các thiết bị VR 

 Thiết bị di động, điện thoại thông 

minh chạy hệ điều hành android / 

IOS + box 

Thiết bị chuyên dụng thực tế ảo 

VR, kính Oculus Quest và kính 

HTC Vive Pro 

Ưu điểm Dễ sử dụng, giá thành thấp. 

 

Chất lượng hình ảnh cao, ứng 

dụng nhiều tính năng, trải nghiệm 

chân thật. 

Nhược điểm Chất lượng hình ảnh không cao, 

ứng dụng chưa được tối ưu. 

Giá thành cao, khó sử dụng cần 

phải đào tạo trước khi sử dụng. 

 

 

 

 

Hình 5. Thiết bị di động là điện thoại thông minh chạy hệ điều hành android / IOS + box 
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Hình 6. Thiết bị chuyên dụng thực tế ảo VR, kính Oculus Quest và kính HTC Vive Pro 

 Thiết bị chính để sử dụng thực tế tăng cường AR và so sánh ưu nhược điểm 

giữa các thiết bị được thể hiện ở bảng 2 và hình 7 

Bảng 2. So sánh ưu và nhược điểm của các thiết bị AR 

 Thiết bị di động, máy tính bảng Thiết bị AR chuyên dụng 

Ưu điểm Dễ sử dụng, cơ động tiện dụng, giá thành 

thấp. 

Chất lượng hình ảnh cao, 

độ chính xác cao, ứng dụng 

nhiều tính năng có thể 

tương tác từ xa,  

Nhược 

điểm 

Chất lượng hình ảnh không cao, độ chính 

xác không cao, các ứng dụng chưa được tối 

ưu, không thể sử dụng cho mô hình có dung 

lương lướng. 

Giá thành cao, khó sử dụng 

cần phải đào tạo trước khi 

sử dụng và cần có sự hiểu 

biết về việc xử lý mô hình. 

 
Hình 7. Thiết bị AR chuyên dụng, kính AR Мicrosoft hololens 

Các phần mềm chuyên dụng để ứng dụng VR, AR : Unity Reflect, Augment, Gamma 

AR, Visual live, augin, AR Viewer,… 

2.5. Cách thức triển khai công nghệ VR, AR 

Trong nghiên cứu này sẽ sử dụng ứng dụng augin để khai thác mô hình BIM dự án TBA 

110kV Mỹ Phước 3.  

 Bước 1: Thực hiện cài đặt ứng dụng augin trên thiết bị máy tính và thiết bị di 

động, ipad. 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 305   

 Bước 2: Xử lý mô hình BIM trên các phần mềm thiết kế để giảm bớt dung 

lượng, sau đó tải mô hình lên ứng dụng augin bằng plugin của ứng dụng. 

 Bước 3: Định vị mô hình BIM với công trình thực tế bằng Reference tracker. 

Trong ứng dụng augin tiến hành gắn Reference tracker tại vị trí dễ tiếp cận 

ngoài công trình thực tế và có thể dễ dàng xác định chính xác vị trí đó ngoài 

thực tế. Sau đó tiến hành in Reference tracker và dáng vào đúng vị trí ngoài 

công trình thực tế như hình hình ảnh minh họa được thể hiện ở hình 8. 

   

Hình 8. Gắn Reference tracker trên mô hình trong ứng dụng và Gắn Referencetracker  

trên công trình thực tế 

 Bước 4: Mở ứng dụng augin trên thiết bị di dộng và chọn vào mô hình BIM đã 

tải lên, đợi ứng dụng tải dữ liệu mô hình BIM xuống thiết bị, sau đó tiến hành 

đưa camera thiết bị di động vào Reference tracker để ứng dụng tiến hành định 

vị mô hình BIM và gắn vào công trình thực tế. Tiến hành xoay thiết bị di động 

để xem các góc cạnh của công trình và mô hình BIM. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Nghiên cứu đưa ra được giải pháp triển khai công nghệ VR, AR với những dự án xây 

dựng đã áp dụng BIM, và những lợi ích của việc áp dụng công nghệ trên mang lại trong 

các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành. 

 Sử dụng công nghệ VR, AR vào giai đoạn thiết kế để trình diễn mô hình BIM, 

tạo lập mô hình ảo công trình trong tương lai và tương tác với mô trường bên 

ngoài được minh họa ở hình 9; (hình ảnh đứng làm việc ở văn phòng và nhìn 

thấy mô hình thực tế ảo giống như người kỹ sư đang đứng ngoài công trình 

thực tế). bên cạnh đó AR có thể cung cấp cho người dùng góc nhìn công trình 

trong tương lai ngay tại vị trí thực địa để biết được hình dáng, kích thước của 
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công trình đó tương lai như thế nào giúp người dùng có thể dễ dàng lựa chọn 

phương án thiết kế, tương tác giữa công trình với yếu tố bên ngoài. 

   

Hình 9. Sử dụng công nghệ VR nhập vai vào môi trường ảo để xem trước mô hình BIM  

của dự án TBA 110kV Mỹ Phước 3 trong giai đoạn thiết kế,  

hình bên trái là khung cảnh nhìn thấy khi đeo kính VR 

Sử dụng công nghệ VR, AR để hỗ trợ công tác lắp đặt, giám sát xây dựng trong giai 

đoạn thi công, hình ảnh chụp được trong quá trình giám sát ngoài công trình được thể 

hiện ở hình 10, hình 11.  

 

Hình 10. Giám sát thi công bằng công nghệ AR trên công trình thực tế TBA 110kV Mỹ Phước 3 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 307   

 

Hình 11. Sử dụng AR để giám sát, kiểm tra lắp đặt thiết bị TBA 110kV Mỹ Phước 3 

 Cách thức sử dụng công nghệ VR, AR và mô hình BIM để tăng cường khả 

năng phối hợp giữa các bên trong dự án. Ví dụ như trong hình 12 thực hiện 

phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu trên mô hình BIM TBA 110kV bằng 

công nghệ VR. 

 

Hình 12: Phối hợp giữa các bên trong dự án TBA 110kV Mỹ Phước 3 bằng ứng dụng VR 

 Sử dụng công nghệ VR, AR để khai thác mô hình BIM trong giai đoạn vận 

hành dự án. Ví dụ ở hình số 13 là công tác quản lý, vận hành thiết bị nhờ sự trợ 

giúp của công nghệ AR có thể dễ dàng truy xuất thông tin thiết bị theo vị trí 

thực tế mong muốn một cách nhanh chóng (qua ipad hoặc điện thoại). 
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Hình 13. Quản lý, vận hành công trình TBA 110kV bằng ứng dụng AR dựa trên dữ liệu của mô 

hình BIM và thông tin được truy suất từ mô hình BIM để phục vụ công tác vận hành 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Ứng dụng công nghệ VR, AR là một trong những phương pháp chuyển đổi số của 

ngành xây dựng. VR, AR giúp khai thác thông tin số đã được lưu trữ khi tạo dựng mô 

hình BIM, giảm thiểu sử dụng các tài liệu dạng truyền thống, tăng cường phối hợp, kết 

nối giữa thông tin số và công trình thực tế ngoài thực địa một cách trực quan, dễ dàng. 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy ứng dụng VR, AR vào xây dựng nói chung và xây dựng 

các công trình Điện nói riêng mang lại nhiều lợi ích. Đối với những dự án đã áp dụng 

BIM được khuyến nghị áp dụng VR, AR để khai thác triệt để lợi ích của mô hình BIM 

với chi phí không quá lớn và không tốn nhiều thời gian vì đã có sẵn mô hình 3D. Đối 

với những dự án xây dựng chưa áp dụng BIM thì có thể áp dụng VR, AR bằng cách xây 

dựng mô hình 3D đơn giản theo mục đích đề ra để khai thác. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

[1] Hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình BIM – Bộ xây dựng 

https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_348-QD 

BXD_02042021_TLHDCapdungMohinhthongtincongtrinh(BIM).pdf 

[2] Theo Wikipedia Augmented reality https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality 

[3] Theo Wikipedia Virtual_reality https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality 
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GIẢI PHÁP LẬP TRÌNH ĐÁNH ĐỐNG TỰ ĐỘNG  

CHO MÁY ĐÁNH PHÁ ĐỐNG DH1 

AUTOMATIC FOR STACKER AND RECLAIMERS 

Lê Thành Long 

  Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, 0911100175, Email: long.lt.cbsxdh1@gmail.com 

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với trọng tâm là sự thay đổi về các 

hình thức sản xuất. Điều này không chỉ là do cơ giới hóa mà còn do hệ thống thông 

tin và điều khiển quá trình hoạt động có khả năng xử lý các quy trình và máy móc 

phức tạp đem lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với con người, trong bài 

viết này sẽ đưa các giải thuật lập trình đánh đống tự động cho máy đánh phá đống 

DH1. 

Từ khóa: Automatic stacking 

Abstract: The 4th Industrial Revolution focuses on changing forms of production. This 

is not only due to mechanization, but also because information and process control 

systems are capable of handling complex machines and processes much more 

efficiently and cost-effectively than humans. In this article, the automatic stacker 

programming algorithms for the DH1 stacker will be introduced. 

Keyword: Display current 6.6 kV on WinCC 7. 

KÝ HIỆU  

Ký hiệu  Đơn vị  Ý nghĩa 

T   Ton  Tấn 

CHỮ VIẾT TẮT 

TTĐL  Trung tâm điện lực 

NMNĐ  Nhà máy nhiệt điện 

DH1  Duyên hải 1 

DH3MR  Duyên hải 3 mở rộng 

VHV  Vận hành viên  

Tx   Tower (tháp chuyển tiếp) 

Cxx  Conveyor (băng tải) 

2. MỞ ĐẦU 

Hệ thống vận chuyển than phía kho than và cấp lên bunker DH1 bao gồm, điểm giao 

tháp chuyển tiếp T1, hai băng tải ở ngoài cảng cùng đổ chung vào 1 phễu xuống than, 

mailto:long.lt.cbsxdh1@gmail.com
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trên phễu có 1 tấm lật có thể chia than được 3 vị trí, đó là cho toàn bộ than xuống tuyến 

băng qua máy đánh phá đống A, hoặc cho toàn bộ than xuống tuyến băng qua máy đánh 

phá đống B, hoặc chia 50/50 cho cả 2 máy. 

Năng suất băng tải C3A/C3B (đi vòng lên 2 máy đánh phá đống) là 2500 t/h.  

Năng suất máy đánh phá đống theo chiều đánh đống là 2500 t/h, theo chiều phá đống là 

1200 t/h. Năng suất các tuyến băng cấp lên bunker (từ C5A/C5B trở lên) là 1200t/h. 

 

 

 Hình 1. Bản vẽ máy đánh phá đống DH1 

Chú thích: 1.Gàu múc; 2. Kết cấu thép; 3.Băng tải cần;  4.Khung cần; 5.Cơ cấu thủy lực nâng hạ;  

6. Cơ cấu di chuyển; 7.Khung cổng; 8. ống truyền tải; 9. Con lăn giảm chấn; 10. Cơ cấu quay;  

11. Hệ thống bôi trơn; 12. Liên động cơ cấu quay cần; 13,14. Hệ thống dẫn hướng; 15. Đường đi bộ 

và bậc thang; 16,17. Phòng điện; 18. Cabin điều khiển; 19. Tên hiệu máy; 20. Hệ thống phun nước 

dập bụi; 21,22. Tang quấn cáp điều khiển; 23. Tang quấn cáp nước; 24. Trục cơ cấu quay cần;  

25. Chốt nâng/hạ cần; 26. Công tắc báo tắc than ống truyền tải; 27. Tạ đối trọng; 28. Đường ray 

Than được đánh đống từng lớp một, từng hàng một theo phương pháp định điểm di 

chuyển gián đoạn. Than được đánh đống bắt đầu từ điểm đầu tiên (01-1) cho đến điểm 

cuối (ví dụ là điểm 01-9) của hàng đầu tiên, sau đó quay trở lại bắt đầu đánh hàng thứ 2. 

Hàng đầu tiên có vị trí ở xa máy đánh phá đống nhất, các hàng tiếp theo sau lần lượt 

đánh tiếp về phía gần máy, càng lên cao số hàng càng giảm để tạo thành đống than chạy 

dọc kho có hình chóp.  

Khi công việc đánh đống của máy kết thúc lớp đầu tiên của tất cả các hàng, nó sẽ 

chuyển sang đánh đống lớp thứ 2, và cứ như vậy cho đến khi kết thúc đánh đống của 

lớp cuối cùng ở trên đỉnh. 
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Quy trình đánh đống kiểu di chuyển gián đoạn tạo ra đống than có hình chữ nhật, do đó 

tỷ lệ sử dụng của kho chứa cao hơn và ít bụi, điều này có lợi cho môi trường xung 

quanh. Chiều dài của đống than có thể chọn là 1 đống chạy dài hết kho, hoặc là 1 đống 

hết chiều dài kho kín, còn lại kho hở là 1 đống, hoặc là các tùy chọn sắp xếp các đống 

than khác theo yêu cầu thực tế của từng trường hợp chỉ đạo cụ thể. 

 
Hình 2. Mô hình mặt cắt ngang của đống than 

 

Hình 3. Mô hình mặt cắt đứng của đống than 

Phương pháp đánh đống đang được áp dụng thường xuyên tại kho than của nhà máy 

Duyên Hải 1 là phương pháp “đánh đống kiểu di chuyển gián đoạn”,  

 Lý do chọn phương pháp đánh đống kiểu di chuyển gián đoạn là phổ biến tại Duyên 

Hải 1 là vì: Phương pháp này giúp rải đều các lớp than theo dọc kho tạo được hiệu quả 

trộn than tốt, than được rải dài ra dọc kho, lớp trên phù lên lớp dưới và chảy tràn ra hai 

bên, khi phá đống cắt ngang theo bề rộng kho sẽ tạo được hỗn hợp than cấp lên bunker 

mang tính đồng đều cao. 

2. GIẢI THUẬT LẬP TRÌNH ĐÁNH ĐỐNG TỰ ĐỘNG 

Từ phương thức vận hành đánh đống theo kiểu di chuyển gián đoạn ta đưa ra giải thuật 

lập trình sau. 
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Hình 4. Giải thuật lập trình đánh đống tự động 

 Khi bắt đầu chọn chế độ đánh đống tự động, cảm biến phát hiện đống than đã 

đầy, lúc này chương trình sẽ lưu vị trí đầu tiên, sau đó chương trình sẽ xuất lệnh di 

chuyển lùi 2 mét, mỗi lần di chuyển bộ đếm counter sẽ đếm lên 1, số lần di chuyển cho 

mỗi đống than phụ thuộc vào vận hành viên cài đặt trước đó. 

 Khi đống than đầy chương trình sẽ xuất tín hiệu di chuyển lùi, nếu chương trình 

phát hiện đã đến vị trí cuối thì sẽ xuất lệnh nâng cần lên 4 độ. 

 Trường hợp di chuyển đến điểm cuối và xuất lệnh nâng cần, tuy nhiên đã vướng 

giới hạn trên thì chương trình sẽ quay lại từ đầu, vì vậy khi di chuyển đến điểm cuối mà 

không thể nâng cần được nữa thì vận hành viên phải thoát chế chộ đánh đống tự động. 

 Sau khi chương trình nâng lên 4 độ sẽ xuất lệnh di chuyển máy đánh phá đống 

về vị trí ban đầu, chương trình bắt đầu lại chu trình đánh đống tự động mới. 

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Chương trình đánh đống tự động đã thực hiện đang áp dụng thành công cho phương 

pháp đánh đống kiểu di chuyển gián đoạn. 
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Thành công của giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực tại Duyên Hải ở chỗ giải phóng 

được nhiều thao tác bắt buộc của người VHV, giải phóng tư thế cho người VHV, không 

cần phải ngồi suốt trong cabin máy. 

TÀI LIÊ ̣U THAM KHA ̉O 
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KĨ THUẬT ỨNG DỤNG TÍN HIỆU DÒNG ĐIỆN TRONG CHUẨN ĐOÁN ONLINE 

TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 

 Lưu Việt Hưng  

Công Ty Nhiệt Điện Nghi Sơn, 0973473873, luuhunghit@gmail.com 

Tóm tắt: Nghiên cứu này đưa ra các kĩ thuât tiên tiến chuẩn đoán động cơ online hiện 

đang được áp dụng trên thế giới từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng tín hiệu dòng 

điện trong việc chuẩn đoán tình trạng các động cơ cũng như kĩ thuật sử dụng trong 

thực tế. Sự kết hợp của các kĩ thuật sẽ đảm bảo tính chuẩn đoán được tin cậy và 

chính xác nhất. 

Từ khóa: Động cơ không đồng bộ, phổ dòng điện, stator, rotor, bearing. 

CHỮ VIẾT TẮT 

EPVA: Enhanced park’s vector approach. 

MCSA: Motor current signature analysis 

IPSA: Instantaneous power signature analysis   

1. GIỚI THIỆU  

Ngày nay, động cơ không đồng bộ đã trở thành 1 ứng dụng máy điện quan trọng trong 

các ngành công nghiệp. Với dải công suất từ nhỏ đến lớn đa dạng phục vụ được hầu hết 

các nhu cầu về phụ tải. Động cơ không đồng bộ cho độ tin cậy khá cao với kĩ thuật sản 

suất ngày càng phát triển tuy vậy lỗi vẫn thường xảy ra và có thể gây nên những gián 

đoạn nghiêm trọng trong quá trình sản xuất thậm chí là gây nên những sự cố thảm khốc. 

Nếu 1 lỗi nhỏ không được phát hiện và để cho phát triển lan rộng hơn, nó sẽ dẫn tới 

những hư hỏng khó khắc phục. Các lỗi thường gặp đối với động cơ như:  lỗi cuộn dây, 

gối trục, lệch tâm, nứt vỡ rotor.. Tỉ lệ lỗi liên quan đến các bộ phận của động cơ được 

ước tính 21% với cuộn dây, 69% với gối động cơ còn lại là các lỗi khác liên quan đến 

trục, khớp nối, lồng sóc… 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Kĩ thuật phân tích và chuẩn đoán đang được áp dụng trên thế giới 

Xét tới mô hình động cơ tiêu chuẩn như hình mô tả, với các lỗi xuất hiện ở các thành 

phần, sẽ có các kĩ thuật tương ứng cho độ chính xác chuẩn đoán cao nhất.  

Hiện tại với mô hình phân tích rung Vibration đang được áp dụng tại nhà máy Nhiệt 

Điện Nghi Sơn cũng như tại các đơn vị khác sẽ chỉ cho độ chính xác cao nhất ở các lỗi 

liên quan tới gối, khớp nối và các hư hỏng cơ khí phần tải.Bên cạnh đó, việc phân tích 
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rung cũng gặp rất nhiều khó khăn do yêu cầu phải tiếp cận trực tiếp thiết bị. Do vậy với 

nhiều thiết bị quan trọng ở các vị trí khó khăn không thể tiếp cận được để có thể tìm và 

phân tích lỗi sớm của thiết bị ,chúng ta cần thêm những kĩ thuật phân tích mới nhằm 

đánh giá tổng thể các tình trạng có thể xuất hiện.  

Ở bài báo này xin được đề xuất 2 kĩ thuật sử dụng tín hiệu dòng điện là: EPVA và 

MCSA. 

 

Hình 1:các kĩ thuật phân tích lỗi động cơ hiện nay trên thế giới 

2.1.2. Kĩ thuật phân tích EPVA chuẩn đoán sớm tình trạng áp dụng cho động cơ 

không đồng bộ 3 pha 

Đây là mô hình theo định hướng chuẩn đoán sớm các lỗi liên quan mạch từ và kết cấu 

điện của động cơ. Mô hình bao gồm công cụ EPVA để xây dựng đường đặc tính của 

động cơ từ đó, ta xây dựng được sự thay đổi đặc tính của động cơ theo thời gian. Các lỗi 

của động cơ sẽ được phát hiện dựa trên sự thay đổi đặc tính: 
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Hình 2: Mô hình mẫu lỗi EPVA theo thời gian (Nhập số liệu ở công cụ hỗ trợ để có đặc tính) 

Những đường đặc tính trong quá khứ sẽ được lưu trữ như 1 dạng “data” nền để so sánh 

với các dữ liệu thu thập theo thời gian. Từ đó có thể sử dụng để phân tích sự phát triển 

của lỗi, tình trạng còn duy trì được hay phải đưa ra sửa chữa… 

 

Hình 3: Mô hình healthy của động cơ 

Quá trình chuyển biến từ tình trạng healthy sang tình trạng fault được giám sát dần theo 

thời gian để lưu trữ và xác định tốc độ của sự phát sinh các lỗi. Dữ liệu cần được thu 

thập liên tục và định kì  để xây dựng được mô hình chuyển biến theo thời gian 
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Hình 4: Mô hình fault của động cơ cần sửa chữa 

2.1.3. Kĩ thuật phân tích mô hình MCSA chuẩn đoán sớm lỗi điện- cơ khí động cơ 

Để xác định được rõ ràng hơn các lỗi về cơ cấu điện- cơ khí của động cơ như: vòng bi, 

gối trục, cơ cấu truyền động.. cũng chúng ta cần 1 kĩ thuật chuyên sâu nhằm đưa ra 

được những thông số giúp đánh giá chính xác tình trạng chi tiết của động cơ. Điều này 

dựa trên những đặc tính vật lý như sau: 

2.1.3.1. Lỗi liên quan đến stator 

Nguyên lý phát triển và phát hiện lỗi 

Động cơ điện luôn luôn chịu đồng thời tác dụng của ứng suất lực điện từ và cơ khí được 

phân bổ 1 cách đối xứng. Ở điều tình trạng bình thường của động cơ, Trở kháng 3 pha 

stator và rotor là đồng nhất và dòng điện là cân bằng. Ở tình trạng này chỉ có thành phần 

tần số cơ bản là f và sf tồn tại tương ứng trong dòng điện stator và rotor, Trong đó f là 

tần số lưới điện và s là hệ số trượt của động cơ.  

Xét 1 động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 cặp cực. Khi stator bị hư hỏng, tính đối xứng của 

động cơ bị mất đi, 1 từ trường quay ngược sinh ra, trong dòng điện stator xuất hiện 

thành phần tần số -f tương ứng. thành phần này tương ứng sinh ra trên rotor thành phần 

tần số (s-2)f. Gây nên những moment rung động và dao động tốc độ ở rotor với tần số 

2f. Tần số rung động này tương ứng sinh ra trên rotor các dòng điện phản ứng ở tần số 

(s-2)f và (s+2)f. Trong đó (s+2)f lại tương ứng sinh ra trên stator dòng điện tương ứng 

tại tần số 3f.  

Quá trình này lại được lặp lại tuần tự, cuối cùng sinh ra 1 bộ hài bậc lẻ xuất hiện trên 

dòng điện stator.  
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Việc phân tích mô hình chuyên sâu sẽ dựa vào quá trình phân tích hài bậc cao xuất hiện 

trên stator 

 Với các lỗi cơ bản khác gây mất đối xứng mạch từ: phân tích các thành phần 

hài bậc lẻ 3,5,7… 

 Với lỗi ngắn mạch các vòng dây của 1 pha, ngoài các thành phần hài bậc lẻ, 

các thành phần hài bậc chẵn 2,4,6,8… cũng sẽ xuất hiện, từ đó có thể dễ dang 

phân biệt với các lỗi mất đối xứng mạch từ khác.  

 

Hình 5: Quá trình phát triển của các bộ sóng hài trên stator và rotor 

 

Hình 6: Mô hình phân tích lỗi ở tình trạng Winding turn shot 

Xét tổng quát trên phạm vi các động cơ không đồng bộ 3 pha với p cặp cực, khi đó, các 

bộ hài xuất hiện trên stator sẽ tương ứng với:  
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( (1 ) )stt g

n
f f s k

p
  

     (1) 

Trong đó:  n,k: là các bộ số nguyên dương 1,2,3… 

             p : số cặp cực 

           gf : Tần số lưới điện 

2.1.3.2. Lỗi liên quan đến rotor 

Nguyên lý phát triển và phát hiện lỗi 

Động cơ điện luôn luôn chịu đồng thời tác dụng của ứng suất lực điện từ và cơ khí được 

phân bổ 1 cách đối xứng. Ở điều tình trạng bình thường của động cơ, Trở kháng 3 pha 

stator và rotor là đồng nhất và dòng điện là cân bằng. Ở tình trạng này chỉ có thành phần 

tần số cơ bản là f và sf tồn tại tương ứng trong dòng điện stator và rotor, Trong đó f là 

tần số lưới điện và s là hệ số trượt của động cơ.  

Khi rotor bị hư hỏng, tính đối xứng cơ bản của rotor mất đi, trở kháng tương đương của 

cuộn dây rotor không còn cân bằng nữa, 1 từ trường ngược chiều được sinh ra tương 

ứng sinh ra trong dòng điện rotor 1 dòng điện tương ứng ở tần số -sf. Thành phần tần số 

này lại cảm ứng trên dòng điện stator 1 thành phần dòng điện với tần số (1-2s)f gây nên 

những moment rung động và dao động tốc độ trên thân động cơ với tần số ±2sf. Tần số 

rung động này tương ứng sinh ra trên stator các dòng điện phản ứng ở tần số (1-2s)f và 

(1+2s)f. Trong đó (1+2s)f lại tương ứng sinh ra trên stator dòng điện tương ứng tại tần 

số 3sf.  

Quá trình này lại được lặp lại tuần tự, cuối cùng sinh ra 1 bộ hài với tần số tương ứng 

(1±2ks)f  xuất hiện trên dòng điện stator.  

 

Hình 7: Quá trình phát triển của các bộ sóng hài trên stator và rotor 
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Việc phân tích mô hình chuyên sâu sẽ dựa vào quá trình phân tích các bộ hài này xuất 

hiện trên stator. 

Như ví dụ minh họa hình dưới cho tình trạng nứt vỡ thanh dẫn lồng sóc rotor, có thể 

thấy sự xuất hiện đột biến của cặp hài (1±2s)f trên stator, điều này cho ta biết được tình 

trạng hư hỏng đối với rotor 

 

Hình 8:Mô hình phổ phân tích lỗi ở tình trạng broken rotor bar 

Xét tổng quát trên phạm vi các động cơ không đồng bộ 3 pha với p cặp cực, khi đó, các 

bộ hài xuất hiện trên stator sẽ tương ứng với:  

1
brb g

s
f f k s

p

  
   

                (2) 

Trong đó:    k: là các bộ số nguyên dương 1,2,3… 

                    p : số cặp cực 

                  gf : Tần số lưới điện 

2.1.3.3. Tình trạng lệch tâm khe hở không khí air-gap 

Tình trạng lệch tâm khe hở không khí air-gap là tình trạng khi khoảng cách khe hở 

không khí giữa rotor và stator là không đồng nhất. Tình trạng này dễ gặp đối với những 

động cơ không được căn tâm chính xác. Có 2 dạng của tình trạng lệch tâm này là: lệch 

tâm tĩnh và lệch tâm động. Trong đó, lệch tâm tĩnh khi vị trí lệch xuyên tâm của rotor và 

stator là cố định trong khi lệch tâm động thì vị trí này sẽ thay đổi theo chuyển động 

quay của rotor.  
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Hình 9:Các dạng lệch tâm air-gap 

Do sự thay đổi trong khe hở không khí, dẫn tới sự rời xa hơn của rotor hay sự tới gần 

hơn của từ trường stator, chúng gây ra thành phần hài có tần số như sau trên dòng điện 

stator, đối với trường hợp của lệch tâm tĩnh, bộ hài được xác định như công thức sau:  

  w

1
ec g d s

s
f f R n n

p

  
    

           (3) 

Trong đó:  

        R: số lượng thanh dẫn rotor 

        p: số cặp cực 

       dn : =±1 

       wsn :=1,3,5,7…. 

Thành phần hài chính của bộ hài được xác định bởi:  

c gf Rf                       (4) 

 

 Hình 10: Hình ảnh phổ với lệch tâm tĩnh                Hình 11: Hình ảnh phổ với lệch tâm động 
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Có thể thấy, đối với hình ảnh hài xuất hiện của lệch tâm tĩnh, sẽ chỉ gồm các bộ hài 

tương ứng với dải tần (R±k)f, trong khi đó, với lệch tâm động sẽ bao gồm thêm nhiều 

dải tần nhỏ xem giữa các dải tần chính này.  

2.1.3.4. Hư hỏng gối đỡ 

Các dạng hư hỏng gối động cơ là cực kì phức tạp và khó khăn để phát hiện tình trạng so 

với các lỗi ở stator và rotor. Ở đây chỉ xét đến các dạng hư hỏng gối đỡ dùng vòng bi 

Đối với các dạng vòng bi thông thường có từ 6-12 bi, khi xảy ra hư hỏng ở các vòng bi 

này sẽ tạo ra các bộ hài với tần số tương ứng:  

0

1

0,4

0,6

rm

rm

f nf

f nf




               (5) 

Trong đó:  

      f0: hài tần số thấp 

      f1: hài tần số cao 

      n : số bi của vòng bi 

      frm: tần số rotor.  

Hư hỏng vòng bi bearing sẽ tương ứng tạo ra các dạng phổ với tần số này và được phát 

hiện trên hình ảnh dòng stator. 

 

          Hình 12: Hình ảnh phổ tương ứng hư hỏng gối đỡ           

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Qua thực tế áp dụng qua tín hiệu 

dòng điện các động cơ sử dụng tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 
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2.3. Dự kiến kết quả đạt được 

Đánh giá sớm được tình trạng các động cơ ngay khi đang làm việc từ đó đưa ra kế 

hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý , giảm thời gian dừng máy sự cố, phục vụ việc định 

hướng sửa chữa bảo dưỡng theo RCM 

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  

Kết quả từ việc sử dụng các công cụ EPVA và MCSA cho kết quả tương đương với các 

máy chuẩn đoán online của các hãng trên thế giới và có thể áp dụng linh động cho mọi 

động cơ không đồng bộ 3 pha. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Các kĩ thuật phân tích động cơ dựa trên tín hiệu dòng điện là 1 giải pháp hữu ích trong 

đánh giá các động cơ ở vị trí không thể tiếp cận để đánh giá theo các phương pháp đo 

rung thông thường, đồng thời cũng là 1 kĩ thuật bổ trợ góp phần đánh giá bao quát được 

toàn bộ động cơ online. Các kĩ thuật không thể thay thế hoàn toàn cho nhau mà cần kết 

hợp chúng để đưa ra được chuẩn đoán chính xác và hiệu quả nhất. 

LỜI CẢM ƠN  

Tác giả xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Phát điện 1 (GENCO1), Công ty Nhiệt 

điện Nghi Sơn đã tạo điều kiện và kích lệ động viên trong quá trình thực hiện đề tài.  
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THIẾT KẾ, THI CÔNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG TRẠM PHÂN PHỐI 220/110KV 

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH. 

Tô Văn Trọng
1
, Nguyễn Viết Tài

2
 

1Công ty thủy điện Đại Ninh, 0966399179, ktotrongdaininh@gmail.com 
2Công ty thủy điện Đại Ninh, 0968787313, viettai@gmail.com 

 

Tóm tắt: Đề tài: “Thiết kế, thi công hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kv nhà 

máy thủy điện Đại ninh” đã sử dụng PLC Siemens S7-1200, phần mềm và các thiết bị 

cơ bản, đơn giản để xây dựng mô hình mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại 

Ninh. Mô hình bao gồm đầy đủ các chức năng điều khiển, bảo vệ, giám sát và các 

logic chương trình, các chế độ điều khiển giống như hiện hữu. Hệ thống đáp ứng tốt 

cho việc nâng cao chất lượng của công tác đào tạo, quản lý vận hành trạm phân phối 

và thí nghiệm kiểm tra hệ thống. Đề tài này đã được Tổng công ty phát điện 1 công 

nhận là sáng kiến năm 2016. 

Từ khóa: Mô phỏng; Trạm phân phối. 

1. GIỚI THIỆU 

Hiện nay công tác quản lý, vận hành tại các Trạm điện trong Hệ thống điện nói chung 

và tại Nhà máy thủy điện Đại Ninh nói riêng đòi hỏi rất cao về độ tin cậy, tuyệt đối an 

toàn cho con người và thiết bị; toàn bộ hệ thống phải đảm bảo vận hành đúng quy trình 

để phục vụ tốt cho quá trình sản xuất và phân phối điện nhằm mang lại hiệu quả  

cao nhất. 

Một yếu tố rất quan trọng để thực hiện mục tiêu này đó là khả năng, kỹ năng của người 

vận hành. Người vận hành phải hiểu rõ logic hệ thống, trình tự vận hành, các hiệu ứng 

kéo theo khi thực hiện một thao tác, khi có hiện tượng sự cố trong hệ thống (cảnh báo, 

rơ le bảo vệ tác động…). Tuy nhiên, do yêu cầu sản xuất điện, hệ thống luôn ở trạng 

thái vận hành, công tác đào tạo chủ yếu chỉ thực hiện qua lý thuyết, quy trình; điều kiện 

thực hành rất hạn chế, người vận hành ít có điều kiện tiếp làm việc với những trường 

hợp phức tạp cần phải xử lý nhanh. Do đó, khi gặp tình huống phát sinh, hiện tượng sự 

cố, người vận hành thường lúng túng, thiếu tự tin, dẫn đến quá trình xử lý mất thời gian, 

thiếu an toàn. Trước tình hình trên, cần thiết phải có một mô hình trực quan, tương đồng 

với thực tế để đào tạo cho người vận hành. 

Đề tài:“Thiết kế, thi công hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kV nhà máy thủy 

điện Đại Ninh” tập trung vào việc nghiên cứu logic vận hành của Hệ thống điều khiển 

Trạm, sử dụng PLC Siemens S7-1200, phần mềm và các thiết bị cơ bản, đơn giản để 

xây dựng mô hình mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại Ninh. Mô hình bao gồm 

đầy đủ các chức năng điều khiển, bảo vệ, giám sát và các logic chương trình, các chế độ 

mailto:ktotrongdaininh@gmail.com
mailto:viettai@gmail.com


CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 325   

điều khiển giống như hiện hữu. Hệ thống đáp ứng tốt cho việc nâng cao chất lượng của 

công tác đào tạo, quản lý vận hành trạm phân phối và thí nghiệm kiểm tra hệ thống. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

 Sơ dồ điện chính nhà máy thủy điện Đại Ninh. 

 Sơ đồ phương thức bảo vệ và Ma trận trip của Hệ thống bảo vệ Trạm phân phối 

220/110kV Đại Ninh. 

 Mạch điều khiển thiết bị Trạm 220k/110KV Đại Ninh. 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của PLC Siemens S7-1200 và phần mềm lập trình. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Tìm hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều khiển Trạm. 

 Thiết lập mô hình phần cứng. 

 Lập trình chương trình điều khiển, để mô phỏng hoạt động của toàn bộ mạch 

điều khiển Trạm. 

2.3. Dự kiến kết quả đạt được 

Tạo được mô hình bao gồm đầy đủ các chức năng điều khiển, bảo vệ, giám sát và  

các logic chương trình, các chế độ điều khiển giống như hiện hữu, có sơ đồ tổng quát 

như sau. 

 
Hình 1. Sơ đồ hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại Ninh 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Sản phẩm của của quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công 

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công đã thiết lập được mô hình mô phỏng trạm 

phân phối 220/110kV Đại Ninh, bao gồm đầy đủ các chức năng điều khiển, bảo vệ, 

giám sát và các logic chương trình, các chế độ điều khiển giống như hiện hữu. Cấu tạo, 

nguyên lý làm việc, phương thức vận hành hệ thống được mô tả theo các mục sau. 

 

Hình 2. Thiết bị phần cứng hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại Ninh 

3.2. Giải thích cấu tạo, chức năng, cách vận hành Hệ thống mô phỏng. 

Hệ thống mô phỏng gồm có các thành phần chính: Khối xử lý logic, khối I/O và khối 

giao diện điều khiển giám sát, có chức năng cụ thể như sau. 

3.2.1. Khối xử lý logic 

Gồm các PLC S7-1200 có chức năng nhận tín hiệu điều khiển từ giao diện máy tính 

thông qua mạng Industrial Ethernet bằng giao thức TCP/IP, các ngõ vào Module Input; 

thực hiện các chương trình mô phỏng, chương trình điều khiển, phản hồi tín hiệu kết 

quả thực hiện logic lên máy tính giám sát và xuất tín hiệu điều khiển ngõ ra đến các 

Module Output. 

Chương trình mô phỏng được lập trình bằng phần mềm TIA version 13 của Siemens, 

bảo đảm các trình tự điều khiển phải đáp ứng đúng Interlock của toàn bộ mạch nhị thứ 

và hệ thống bảo vệ 220/110kV Đại Ninh.  

3.2.2. Khối giao diện I/O 

Khối giao tiếp I/O được thiết kế nhằm mục đích phục vụ thí nghiệm trong các trường 

hợp cụ thể sau: 
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Trường hợp 1: Dùng hệ thống mô phỏng này để kiểm tra logic của hệ thống điều khiển 

Alstom (hoặc một hệ thống điều khiển khác). Khi đó hệ thống mô phỏng sẽ đại diện cho 

toàn bộ thiết bị sân trạm.  

 Modul Input: module có chức năng nhận tín hiệu điều khiển máy cắt, dao cách 

ly từ hệ thống điều khiển Alstom ở chế độ Remote. 

 Module Output: module có chức năng xuất tín hiệu phản hồi trạng thái thiết bị 

nhất thứ (máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa) gửi đến hệ thống điều khiển 

Alstom. 

Trường hợp 2: Dùng các thiết bị của hệ thống này để thiết lập hệ thống điều khiển cho 

một trạm phân điện thực tế. Khi đó Module Input để nhận các tín hiệu phản hồi, Module 

Output để xuất các tín hiệu điều khiển.  

3.2.3. Khối giao diện điều khiển giám sát 

Khối giao diện điều khiển, giám sát bao gồm một máy tính được kết nối mạng Industrial 

Ethernet với PLC S7-1200 truyền thông theo tiêu chuẩn IEC 61158/61784. Giao diện 

mô phỏng được thiết kế bằng phần mềm Wincc Flexible 2008 Sp2, có chức năng điều 

khiển, giám sát, ghi nhận sự kiện, gồm 3 giao diện chính: giao diện “LOCAL”, giao 

diện “MIMIC”, giao diện “PROTECTION”. 

Giao diện LOCAL:  

 

Hình 3. Giao diện hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại Ninh (chế độ LOCAL) 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
328 

Giao diện LOCAL có chức năng mô phỏng các tủ điều khiển tại chỗ của từng thiết bị 

chính (Máy cắt, DCL, DNĐ). Mỗi thiết bị chính chứa các khóa chọn lựa phương thức 

vận hành Remote/Local, các nút điều khiển đóng/mở, chỉ thị trạng thái. Khi điều khiển 

ở chế độ LOCAL thì các thiết bị phải đáp ứng đúng Interlock của chế độ này. Giao diện 

tổng quát, chức năng, cách vận hành và các hiệu ứng của các biểu tượng tại giao diện 

điều khiển LOCAL cụ thể như hình 3.  

 Giải thích các biểu tượng chính: 

Biểu tượng Ý nghĩa 

 

Nút điều khiển đóng/mở thiết bị ở chế độ Local, đồng thời chỉ 

thị trạng thái phản hồi của thiết bị, hình tròn màu xanh chỉ thị vị 

trí mở, màu đỏ chỉ thị vị trí đóng; hình tròn được phủ đầy màu là 

đã có tín hiệu phản hồi, hình tròn chỉ có đường viền là chưa có 

tín hiệu phản hồi. 

 

Khóa R/L để chọn lựa phương thức vận hành Remote hoặc 

Local.  

 

 

Hiển thị thiết bị đang ở chế độ Remote 

 

Chọn phương thức Remote 

 

Hiển thị trạng thái mở DNĐ 

 

Hiển thị trạng thái đóng DNĐ 

b) Giao diện Mimic  

Giao diện Mimic có chức năng mô phỏng bảng điều khiển tại phòng điều khiển trạm. 

Chứa các nút chọn lựa Test-Lock-Synchro của máy cắt và các nút điều khiển đóng/mở 
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thiết bị chính, chỉ thị trạng thái cho tất cả các thiết bị nhất thứ (MC, DCL, DNĐ). Để 

điều khiển ở giao diện Mimic các thiết bị phải đáp ứng đúng Interlock ở cấp điều khiển 

này. Giao diện tổng quát, chức năng, cách vận hành và các hiệu ứng của các biểu tượng 

tại giao diện điều khiển Mimic cụ thể như sau. 

 

Hình 4. Giao diện hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại Ninh (Điều khiển 

 tại Mimic) 

 Để chọn vị trí của khóa chọn lựa chỉ cần click chuột vào biểu tượng khóa Test-

Lock-Synchro. Khi một vị trí được chọn lựa sẽ hiện thị trạng thái hiện hữu tại ô 

phía trên của khóa đồng thời gửi tín hiệu vị trí tương ứng đến PLC để phục vụ 

các logic mô phỏng.   

Vị trí khóa Ý nghĩa 

 

Cho phép điều khiển MC, DCL của ngăn lộ ở chế độ hòa 

 

Không cho phép điều khiển MC, DCL của ngăn lộ tại Mimic 

 

Chọn chế độ Test 
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c) Giao diện Protection 

Giao diện Protection có chức năng mô phỏng hệ thống bảo vệ trạm. Mỗi tủ bảo vệ bình 

thường thể hiện bằng một nút nhấn có tên tủ (ví dụ tủ bảo vệ phát tuyến 272 ). 

Khi cần mô phỏng, bấm chuột vào biểu tượng tủ bảo vệ sẽ hiển thị cửa sổ chi tiết. Trong 

đó, thể hiện các rơ le và và chức năng bảo vệ tương ứng được sử dụng. Click vào nút 

nhấn có tên chức năng bảo vệ để kích hoạt chức năng làm việc; đèn chỉ thị tương ứng sẽ 

hiển thị màu xanh khi bình thường, màu đỏ khi chức năng được kích hoạt. Khi một chức 

năng được kích hoạt sẽ đi mở một hoặc các máy cắt liên quan và tác động đến mạch 

điều khiển đúng với thiết kế thực tế.  

 

Hình 5. Giao diện hệ thống mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại Ninh  

(Hệ thống bảo vệ và History) 

 Cửa sổ chi tiết và hiệu ứng của từng tủ bảo vệ cụ thể như sau: 

- Bảo vệ phát tuyến 220kV (272): 
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Giải thích Cửa sổ chi tiết 

  Nút “79” để ON chức năng đóng lặp lại, 

khi ON đèn sáng màu vàng, khi OFF đèn 

hiển thị màu xanh.  

  Khi các chức năng 87L, 21Z1 được kích 

hoạt, máy cắt sẽ mở và tự động đóng lại nếu 

chức năng 79 ON, máy cắt không đóng lại 

nếu chức năng 79 Off. 

  Khi các chức năng 50/51, 67N, 21Z3 

được kích hoạt sẽ tác động rơ le Lockout, mở 

máy cắt 272. 

  Chỉ đóng lại được máy cắt 272 khi rơ le 

Lockout đã được reset. 

  Nút “RS Led” để reset đèn hiển thị, 

“Lockout RS” để reset rơle lockout. 

 

 

 

 

 

- Bảo vệ máy biến thế AT3. 

Giải thích Cửa sổ chi tiết 

  Khi các chức năng 50/51; 50N/51N của rơle 

P122-110, P122-220 được kích hoạt, tác động 

Master trip, cắt máy tương ứng. 

  Khi chức năng 87T rơle P633 được kích 

hoạt, tác động Master trip 1, 2 cắt các máy cắt 

233, 133, 433. 

  Máy cắt chỉ đóng lại được khi đã reset rơ le 

Master trip. 

  Nút “Reset Master trip1”, “Reset Master 

trip2” để reset Master trip tương ứng. 

  Nút “RS Led” để tắt các đèn chỉ thị bảo vệ 

tác động. 
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- Bảo vệ thanh cái 220kV. 

Giải thích Cửa sổ chi tiết 

  Chức năng 87BB gồm 3 vùng bảo vệ: 1, 2, 3 lần lượt là 

vùng bảo vệ các thanh cái C21, C22 và C29. 

  Nhấn nút 87BZ1 tác động chức năng 87B zone 1, rơle sẽ 

cắt các máy cắt nối lên thanh cái C21. 

  Nhấn nút 87BZ2 tác động chức năng 87B zone 2, rơle sẽ 

cắt các máy cắt nối lên thanh cái C22. 

  Nhấn nút 87BZ3 tác động chức năng 87B zone 3, rơle sẽ 

cắt máy cắt 200 để cô lập TC C29. 

  Khi tác động chức năng 50BF, đèn 50BF chuyển sang 

màu đỏ và máy cắt tương ứng được mở. 

  Nhấn nút “RS” để reset tất cả các rơle bảo vệ thanh cái 

220kV và giải trừ sự cố. 
 

- Bảo vệ máy cắt ngăn lộ AT4 (234, 134). 

Giải thích Cửa sổ chi tiết 

  Khi các chức năng 67/67N, 

50/51, 50N/51N của rơle P143 

kích hoạt sẽ tác động rơ le Master 

trip và cắt máy cắt tương ứng. 

  Khi các chức năng 87AT, 

50/51, 50N/51N, 49, 64 của rơle 

P633 được kích hoạt sẽ tác động 

rơle master trip 1 và 2, cắt MC 

134, 234. 

  MC chỉ đóng lại được khi rơ 

le Master trip tương ứng đã được 

reset. 

  Nút “RS MT1”, “RS MT2” để 

reset rơ le Master trip 1,2. 

  Nút “RS Led” để reset đèn chỉ 

thị bảo vệ tác động.  
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- Bảo vệ thanh cái 110kV. 

Giải thích Cửa sổ chi tiết 

 Chức năng 87BB gồm 2 vùng bảo vệ: 1, 2 lần lượt là 

vùng bảo vệ các thanh cái C11, C12. 

  Nhấn nút 87BZ1 tác động chức năng 87B zone 1, rơle 

sẽ cắt các máy cắt nối lên thanh cái C11. 

 Nhấn nút 87BZ2 tác động chức năng 87B zone 2, rơle 

sẽ cắt các máy cắt nối lên thanh cái C12. 

 Khi tác động chức năng 50BF, đèn 50BF chuyển sang 

màu đỏ và máy cắt tương ứng được mở. 

Nhấn nút “RS” để reset tất cả các rơle bảo vệ thanh cái 

110kV và giải trừ sự cố. 

 

3.3. Khả năng ứng dụng 

Mô hình này đã được ứng dụng tại CTTĐ Đại Ninh từ năm 2015. Mô hình này có thể 

nâng cấp, mô phỏng áp dụng cho toàn bộ hệ thống nhà máy thủy điện Đại Ninh; có thể 

hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu để áp dụng mô phỏng cho các trạm, nhà máy, lưới điện phân 

phối khác phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập sự cố đối với các trạm điện, 

nhà máy điện, truyền tải và phân phối điện. 

Mô hình này phần cứng này có thể áp dụng để mô phỏng được nhiều dạng hệ thống (tổ 

máy, tự dùng…) bằng việc lập trình lại phần mềm và cơ sở dữ liệu. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Sản phẩm Mô hình Mô phỏng Hệ thống Trạm phân phối 220kV/110kV Nhà máy thủy 

điện Đại Ninh đã đáp ứng các mục đích, yêu cầu đã đặt ra. Đây là sáng kiến mang lại 

hiệu quả cao nhưng chi phí thấp, lắp đặt phần cứng rất đơn giản và dễ dàng trong việc 

mở rộng, sửa đổi, cải tiến cho phù hợp với từng nhu cầu áp dụng.  

Tiết kiệm được một khoản chi phí vật tư rất lớn so với các mô hình mô phỏng thông 

thường khác do không phải đầu tư mua rơ le phụ, cáp điện, vật tư phụ, nhân công để 

đấu nối mạch interlock mà sử dụng PLC để thiết kế mạch interlock. 

Việc thay đổi, bổ sung các mạch interlock trong hệ thống điều khiển trạm được thay đổi 

dễ dàng thông qua việc thiết lập, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu.   

Nhờ có mô hình mô phỏng trạm phân phối 220/110kV mà chất lượng công tác đào tạo, 
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huấn luyện của công ty được nâng lên một cách rõ rệt; thông qua mô hình nhân viên 

được tiếp cận một phương pháp đào tạo trực quan, sinh động, dễ hiểu; giao diện hiển thị 

trực quan giống với sơ đồ điện chính của nhà máy. 

Sáng kiến này còn mang lại một lợi ích khác đó là nâng cao khả năng lập trình và thiết 

kế giao diện giám sát, điều khiển cho đội ngũ nhân viên; trong quá trình thiết kế, xây 

dựng cơ sở dữ liệu để hoàn thiện mô hình mô phỏng cũng giúp cho nhóm công tác có 

khả năng phân tích, xử lý sự cố tốt hơn đối với hệ thống điều khiển, giám sát hiện hữu 

của nhà máy do Alstom sản xuất.    

Mô hình mô phỏng trạm phân phối 220/110kV Đại Ninh còn được sử dụng để giới thiệu 

về trạm phân phối cho các đoàn tham quan học tập tại Công ty. 

LỜI CẢM ƠN 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, Phân xưởng sửa chữa, Phân 

xưởng vận hành Công ty thủy điện Đại Ninh đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời 

gian, nhân lực, kinh nghiệm kiến thức chuyên môn để thực hiện hoàn thành và tổ chức 

áp dụng mô hình này. Cảm ơn tất cả các thành viên của công ty sử dụng đã phản hồi, 

đóng góp ý kiến để chúng tôi ngày càn hoàn thiện Hệ thống mô phỏng. 
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CÁC KỲ KIỂM TRA TRÊN PHẦN MỀM EVN E-LEARNING  

ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÂU HỎI TRONG NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

DATA ANALYSIS OF TESTS ON EVN E-LEARNING SOFTWARE  

FOR ASSESSMENT AND CLASSIFICATION OF THE QUESTIONS  

IN THE QUESTION BANK 

Phan Thị Hồng Hạnh
1
, Lê Văn Định

2
, Trần Việt Hùng

3 

1 Ban TCNS, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 0243 669 46092, hanhpth@evn.com.vn  
2 Ban TCNS, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 0975543161, dinhlv@evn.com.vn  

3Ban TCNS, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 0243 669 46095, hungtv@evn.com.vn  

TÓM TẮT: Sử dụng dữ liệu trong phần mềm EVN E-learning đánh giá thời gian trả lời 

và phân loại câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của các kỳ thi sát hạch. 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: toàn bộ ngân hàng câu hỏi sát hạch trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam có sẵn trên phần mềm E-learning 

Phương pháp: Phân tích dữ liệu các kỳ thi để nghiên cứu và đánh giá bộ ngân hàng 

câu hỏi. 

Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu:  

- Phân tích thời gian làm từng câu trong ngân hàng câu hỏi, kết hợp cùng mức độ 

trả lời đúng, sai. 

- Sử dụng kết quả phân tích để tìm ra câu hỏi không phù hợp, câu hỏi bị lỗi; phân 

loại câu hỏi cho phù hợp với bậc thợ, yêu cầu năng lực tương ứng. 

Kết quả: 

1. Đánh giá chất lượng câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi: thay vì phải thường xuyên rà 

soát toàn bộ ngân hàng câu hỏi, cách này giúp tiết kiệm thời gian rà soát, tìm ra các 

câu hỏi cần chuyển cho chuyên gia xem xét, đánh giá. 

2. Hỗ trợ sắp xếp, lựa chọn câu hỏi phù hợp với trình độ của cán bộ công nhân viên 

trong các kỳ kiểm tra. 

3. Hỗ trợ người lao động tìm ra các lỗ hổng kiến thức thông qua kết quả sát hạch, từ 

đó đưa ra khuyến nghị học tập phù hợp với từng người. 

Từ khoá: E-learning; ngân hàng câu hỏi; đánh giá. 

Abstract: Use data in EVN E-learning software to evaluate the time to answer and 

classify questions in the question bank of all skill tests. The results will show the 

quality and level (easy, hard) of the questions in the bank. 

Subjects and scope of research: question banks for testing of Vietnam National 

Electricity Group available in EVN E-learning software.  

Method: Analyse data of the test in EVN E-learning software to research and evaluate 

the question bank.  

mailto:hanhpth@evn.com.vn
mailto:dinhlv@evn.com.vn
mailto:hungtv@evn.com.vn
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Research objectives and tasks:  

- Analyse the time employee spent on each question, combine with right and wrong 

answer.  

- Based on the analytic result to find out impropriate or false questions; classify 

questions corresponding to the employee skills or competency level.  

Result:  

1. Evaluate the quality of questions in the question bank: instead of having to regularly 

review the entire question bank, this way saves time reviewing and finding questions 

that need review of the experts. 

 2. Support in selecting questions suitable to the qualifications / required competency 

of employees in the examinations. 

 3. Support employees to find knowledge gaps through test results, thereby making 

appropriate learning recommendations for each person. 

Keywords: E-learning; question bank; assessment. 

CHỮ VIẾT TẮT 

CNV Công nhân viên 

Cuộc thi Cuộc thi “Kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022 - 

bậc 3/5 - 5/5 - Điện lực Thành phố Hải Dương 

KHCN  Khoa học công nghệ 

HNTH  Hệ thống họp thông qua Hội nghị truyền hình 

1. GIỚI THIỆU  

Giai đoạn 2018 trở về trước, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam chủ yếu tổ chức đào 

tạo và thi nâng bậc, giữ bậc và sát hạch nghề phần lý thuyết hàng năm cho các CBCNV 

với hình thức tập trung và thi trắc nghiệm trên giấy. Đào tạo tập trung và thi trên giấy tổ 

chức khá phức tạp, chi phí cao do phải huy động nhiều nhân lực, tốn thời gian và chi phí 

đi lại, in ấn, ăn ở. Đối với phần thi, bộ ngân hàng câu hỏi của từng đơn vị đã phân loại 

theo bậc thợ (từ bậc 1 tới bậc 5 hoặc 7) và mức độ câu hỏi (dễ - trung bình - khó). 

Nhưng những đánh giá phân loại này đều dựa trên đánh giá khách quan của người ra đề, 

chưa được sự hỗ trợ của ứng dụng CNTT để đánh giá, rà soát lại. Các đơn vị chưa có 

điều kiện tham khảo ngân hàng câu hỏi của đơn vị tương tự khác. 

Từ năm 2018, thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam đã ứng dụng và triển khai thực hiện đào tạo, thi trên phần 

mềm EVN E-learning. Phần mềm Elearning đã giúp duy trì phong trào học tập trong 

EVN suốt thời gian giãn cách xã hội do Covid, đồng thời tạo điều kiện để người lao 
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động học tập mọi lúc, mọi nơi. Các chương trình thi sát hạch thường xuyên, nâng bậc, 

giữ bậc phần lý thuyết được duy trì tại các đơn vị. 

Thống kê của nhóm tác giả, từ năm 2020 tới nay, toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam đã tổ chức thực hiện 5.557 cuộc thi với hơn 300.000 lượt người thi. Trong đó, 

cuộc thi ghi nhận nhiều lượt người tham gia nhất là về Khung năng lực trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã có chỉ đạo các đơn vị thành viên 

tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc phần lý thuyết trên phần mềm EVN E-learning. Đây cũng 

là dữ liệu lớn, phục vụ cho nghiên cứu của nhóm tác giả. 

Nhằm cải tiến và đánh giá chính xác ngân hàng câu hỏi, phục vụ thi nâng bậc, giữ bậc, 

nhóm tác giả đã nghiên cứu và ứng dụng công cụ phần mềm EVN E-learning phục vụ 

phân loại, cụ thể: 

 Triển khai thi thử/thi thật bộ ngân hàng câu hỏi hiện nay đang được dùng thi 

nâng bậc, giữ bậc và sát hạch nghề phần thi lý thuyết. 

 Phân tích thời gian làm từng câu trong ngân hàng câu hỏi, kết hợp cùng mức độ 

trả lời đúng, sai. 

 Sử dụng kết quả phân tích để tìm ra câu hỏi không phù hợp, câu hỏi lỗi; phân 

loại câu hỏi cho phù hợp với bậc thợ, yêu cầu năng lực tương ứng. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Ở Mỹ, từ đầu thế kỷ XIX, người ta đã dùng phương pháp đánh giá trắc nghiệm để phát 

hiện năng khiếu, xu hướng của người thi. Sang đầu thế kỷ XX, E. Thoidaico là người 

đầu tiên dùng trắc nghiệm như một phương pháp “Khác quan và nhanh chóng” để đo 

trình độ kiến thức người thi. Đến năm 1940 ở Mỹ đã xuất hiện nhiều hệ thống trắc 

nghiệm để đo thành tích. 

Ở Liên Xô, từ năm 1926-1931 đã có một số nhà sư phạm tại Mát-xcơ-và, Leningrat tiếp 

tục thí nghiệm dùng trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức người thi. 

Từ 1936-1960, các công trình nghiên cứu của chuyên gia Liên Xô hướng vào những 

việc tìm kiếm học tập, kiểm tra tri thức, kỹ năng của người thi. Năm 1936 tại Liên Xô 

mới phục hồi việc sử dụng trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức và đánh giá người thi. 

Ở trong nước, tháng 4/1998, trường Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học 

về sử dụng trắc nghiệm khách quan và tiến hành xây dựng nhân hàng câu hỏi để kiếm 

tra, đánh giá. Tháng 7/1996 nước ta đã thí điểm thành công thi tuyển sinh đại học bằng 

phương pháp trắc nghiệm tại trường Đại học Đà Lạt. 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
338 

Ở Việt Nam nói chung và ở Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam nói riêng, tuy đã có 

thời gian phát triển thi trắc nghiệm, song do chưa chú ý đến việc phân tích các câu hỏi, 

không có thử nghiệm khi đưa ra sử dụng và dựa nhiều vào cảm tính của người làm đề, 

các cuộc thi trắc nghiệm vẫn chưa hoàn toàn công bằng và chính xác theo vị trí chức 

danh. Đề quá dễ dẫn đến kết quả làm bài quá tốt hoặc quá khó dẫn tới kết quả không 

cao, không phản ánh đúng được năng lực của người thi. Đánh giá chất lượng người thi 

mà chỉ nhìn vào điểm số thì hoàn toàn thiếu chính xác vì điểm số phụ thuộc rất nhiều 

vào mức độ khó của câu hỏi trong đề thi. 

Phương pháp nghiên cứu của báo cáo dựa trên lý thuyết và thực tiễn đã có sẵn: 

a) Phương pháp nghiên cứu lý luận: 

 Phương pháp chọn lọc, phân tích, tổng hợp tài liệu. 

 Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết. 

b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp phân tích dữ liệu thực tiễn và thống 

kê toán học. 

Báo cáo này sẽ phân tích dựa trên dữ liệu người thi để phân tích thời gian làm từng câu 

hỏi của người thi, sau đó đánh giá câu hỏi và bộ đề, cụ thể: 

a) Đối tượng: CNV tham gia thi sát hạch nghề, nâng bậc, giữ bậc hàng năm trong Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam. 

b) Cách thức: triển khai thi sát hạch nghề, nâng bậc, giữ bậc cho CNV các bậc với cùng 

1 bộ đề: 

c) Kết thúc kiểm tra/thi: phần mềm trích xuất dữ liệu thời gian làm bài của CNV đối với 

từng câu hỏi. 

d) Phân tích thời gian trả lời các câu hỏi của CNV: 

 Thời gian làm dưới 3 giây. 

 Thời gian làm dưới 5 giây. 

 … 

e) Đánh giá thời gian trả lời các câu hỏi của CNV:  

 Cùng một câu hỏi, thời gian làm bài của CNV phần lớn dưới 3 giây có thể xem 

xét câu hỏi này thuộc mức độ “dễ” và thuộc “bậc thấp hơn”. 

 Cùng một câu hỏi, thời gian làm bài của CBNV phần lớn dưới 5 giây có thể 

xem xét câu hỏi này thuộc mức độ “dễ”. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN (RESULTS AND 

DISCUSSION) 

Nghiên cứu bộ ngân hàng câu hỏi trong các cuộc thi trên phần mềm EVN E-learning 

của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, chúng ta có thể đánh giá được từng câu hỏi 

thông qua thời gian trả lời của thí sinh.  

Điển hình cuộc thi “Kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022 - bậc 3/5 - 5/5 - Điện lực 

Thành phố Hải Dương (thi ngày 25/1/2022)” (Cuộc thi) của Công ty Điện lực Hải 

Dương, Tổng công ty Điện lực miền Bắc với sự tham gia của 112 thí sinh, chi tiết như 

tại Hình 1: 

 

(Nguồn: https://elearning.evn.com.vn)  

Hình 1: Cuộc thi an toàn điện 

Cuộc thi được tổ chức với ngân hàng câu hỏi 356 câu, đề thi 50 câu và thời gian làm bài 

40 phút, trung bình 48 giây/câu trả lời. Kết quả Cuộc thi được đánh giá là thành công 

với 100% số lượng CNV tham gia đã có kết quả đạt với trên 90 điểm (thang điểm 100). 

Số lượng CNV đạt điểm từ 98 tới 100 cao nhất với 68 thí sinh, đạt 36,8% (chi tiết tại 

Hình 2). Điều này cho chúng ta có thể đặt ra giả thiết bộ ngân hàng câu hỏi được sử 

dụng chưa thực sự phù hợp với bậc của CNV. 

Phân tích thời gian làm bài của CNV trong Cuộc thi, với thời lượng trung bình tối thiểu 

3 giây cho một câu hỏi trắc nghiệm (vừa đọc vừa trả lời), kết quả trả lại các câu hỏi dưới 

mức tối thiểu được bôi đỏ (chi tiết tại hình 3). 
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(Nguồn: https://elearning.evn.com.vn)  

Hình 2: Báo cáo phổ điểm Cuộc thi 

 

(Nguồn: https://elearning.evn.com.vn)  

Hình 3: Phân tích và đánh giá thời gian làm bài của CNV dưới 3 giây 

Kết quả phân tích cho thấy, câu hỏi số 5, số 9, số 17 và số 26… có rất ít nhất 02 CNV 

làm bài với thời gian dưới 3 giây. Điều này có thể phân tích câu hỏi này rất “dễ” và có 

thể dành cho bậc thấp hơn (bậc 3 hoặc bậc 2). 

Tương tự, phân tích thời gian làm bài của CNV trong Cuộc thi, với thời lượng trung 

bình tối thiểu 5 giây cho một câu hỏi trắc nghiệm (vừa đọc vừa trả lời), kết quả như 

Hình 4. 
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(Nguồn: https://elearning.evn.com.vn)  

Hình 4: Phân tích và đánh giá thời gian làm bài của CNV dưới 5 giây 

Kết quả phân tích cho thấy, câu hỏi số 4, số 8, số 21… có ít nhất 06 CNV làm bài với 

thời gian dưới 5 giây. Điều này có thể phân tích câu hỏi này “dễ”. 

Sau khi có kết quả phân tích cho thấy, các câu hỏi được đánh giá rất “dễ” và có thể dành 

cho bậc thấp hơn và các câu hỏi “dễ” được lọc ra, đánh giá lại bởi Hội đồng thi trước 

khi sử dụng cho các cuộc thi tiếp theo. 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Phương pháp phân tích dữ liệu các kỳ kiểm tra trên phần mềm EVN E-learning dựa trên 

phân tích thời gian làm từng câu hỏi của người thi và đánh giá câu hỏi và bộ đề đã giúp 

chúng ta có thể: 

 Đánh giá chất lượng câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi: thay vì phải thường 

xuyên rà soát toàn bộ ngân hàng câu hỏi, cách này giúp tiết kiệm thời gian rà 

soát, tìm ra các câu hỏi cần chuyển cho chuyên gia xem xét, đánh giá. 

 Hỗ trợ sắp xếp, lựa chọn câu hỏi phù hợp với trình độ của cán bộ công nhân 

viên trong các kỳ kiểm tra. 

 Hỗ trợ người lao động tìm ra các lỗ hổng kiến thức thông qua kết quả sát hạch, 

từ đó đưa ra khuyến nghị học tập phù hợp với từng người. 
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Nghiên cứu này khi áp dụng, theo đánh giá chủ quan của nhóm tác giả, các lợi ích mang 

lại rất hiện hữu: 

a) Ứng dụng KHCN để hỗ trợ đánh giá chất lượng câu hỏi trong ngân hàng. 

b) Thực hiện đánh giá trực tuyến với sự trợ giúp của phần mềm EVN E-learning. 

c) Làm việc trực tuyến, hội đồng đánh giá có thể họp qua HNTH hoặc Zoom-

meeting. 

Tuy đây mới là nghiên cứu bước đầu của nhóm tác giả, tuy nhiên đã mang lại được lơi 

ích lớn. Hướng nghiên cứu tiếp theo:  

 Tiếp tục ứng dụng phần mềm EVN E-learning để đánh giá các câu hỏi, qua đó 

từng bước rà soát, đánh giá bộ ngân hàng câu hỏi phù hợp với bậc thợ, vị trí 

chức danh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

 Nghiên cứu phương pháp tự động tìm kiếm và đưa ra cảnh báo cho người dùng 

về thời gian trả lời câu hỏi của thí sinh dựa trên dữ liệu lớn về các cuộc thi. 

LỜI CẢM ƠN  

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục thông minh 

(VietED), đối tác xây dựng phần mềm EVN E-learning đã hỗ trợ, giúp đỡ nhóm tác giả 

trong quá trình thiết kế và xây dựng phân hệ báo cáo thời gian làm bài thi. Qua đó, thời 

gian thực hiện đánh giá và phân loại câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi đã được rút ngắn 

đi đáng kể. 
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Tóm tắt: Lựa chọn tối ưu tiết diện dây dẫn là một trong các nhiệm vụ quan trọng của 

quy hoạch lưới điện phân phối. Bài toán lựa chọn tiết diện dây dẫn thường được mô 

hình dưới dạng quy hoạch phi tuyến nguyên thực hỗn hợp (MINLP). Tuy nhiên, mô 

hình MINLP thường không đảm bảo tìm được nghiệm tối ưu toàn cục. Bài báo này đề 

xuất mô hình quy hoạch toàn phương nguyên thực hỗn hợp (MIQP) để lựa chọn tối 

ưu tiết diện dây dẫn của lưới điện phân phối. Hàm mục tiêu là cực tiểu chi phí vòng 

đời của đường dây, bao gồm vốn đầu tư và chi phí vận hành. Các ràng buộc được 

xem xét bao gồm hệ phương trình trào lưu công suất, giới hạn nhiệt của đường dây, 

giới hạn điện áp tại các nút, giới hạn ngân sách đầu tư và đường trục sử dụng cùng 

tiết diện dây dẫn. Mô hình MIQP được biến đổi từ mô hình MINLP sử dụng phương 

pháp trào lưu công suất tuyến tính cho lưới phân phối và kỹ thuật tuyến tính hóa 

chính xác tích của biến nhị phân và biến liên tục. Mô hình MIQP có thể được giải sử 

dụng các phần mềm thương mại như CPLEX/GAMS. Mô hình MIQP đề xuất được 

đánh giá sử dụng lưới điện 102 nút huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, năm 

2021. Các kết quả tính toán cho thấy sự chính xác và hiệu quả của phương pháp đề 

xuất. Ngoài ra, tiết diện dây dẫn sử dụng mô hình tối ưu đề xuất có hiệu quả kinh tế 

tốt hơn so với tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo phương pháp đang được áp dụng 

ở Việt Nam. 

Từ khóa: Lưới điện phân phối; Lựa chọn tiết diện dây dẫn; Chi phí vòng đời (LCC); 

Quy hoạch toàn phương nguyên thực hỗn hợp (MIQP). 

Abstract: Optimal selection of conductor size is one of the crucial subproblems of the 

distribution system planning process. The problem of conductor size selection is often 

modelled as a Mixed-Integer Nonlinear Programming (MINLP). However, the MINLP 

model often does not guarantee convergence to a globally optimal solution. This paper 

proposes a Mixed-Integer Quadratic Programming (MIQP) model as a way of 

selecting the cross-sectional area of the conductor in distribution grids optimally. The 

mailto:van.phamnang@hust.edu.vn
mailto:anh.nt181086@sis.hust.edu.vn
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objective function is to minimize the life cycle cost of lines which encompasses both 

capital investment and operating costs. Constraints in the proposed optimization 

model consist of power flow equations, thermal loading limit, voltage magnitude 

bounds, investment budget limit, and the same conductor size for the main feeder. 

The MIQP model is transformed from the MINLP model by deploying the linear power 

flow method for distribution grids and exact linearization of the product of binary and 

continuous variables. The MIQP model can be solved using commercial software such 

as CPLEX/GAMS. The developed MIQP model is validated using a real distribution 

grid of 102 buses in Luc Ngan district, Bac Giang province, Vietnam, in 2021. The 

calculation results reveal the accuracy and efficiency of the optimization methodology 

proposed. In addition, from a life cycle cost perspective, the proposed technique’s 

conductor size is more economical than that derived from the current method in 

Vietnam. 

Keywords: Power Distribution Systems; Conductor Size Selection; Life Cycle Cost 

(LCC); Mixed-Integer Quadratic Programming (MIQP).  

KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

vhDa   Hệ số vận hành của đường dây, vhD 0,07a   

mij  Số mạch của đường dây 

r  Hệ số chiết khấu, r = 7% 

LsF  Hệ số tổn thất, LsF = 0,4 

ΔAc  $/MWh Giá tiền 1 MWh điện năng tổn thất, ΔA 75 $/MWhc   

N năm Tuổi thọ của đường dây, N = 20 năm 

t năm Chỉ số thời gian 

N   Tập các nút của lưới điện phân phối 

L   Tập các nhánh của lưới điện 

S   Tập các tiết diện dây dẫn được sử dụng 

i   Tập các nút được kết nối trực tiếp với nút i 

T   Tập các đường dây thuộc trục chính của lưới điện phân phối 

, ,,ij k ij kP Q  pu Công suất tác dụng và phản kháng trên nhánh ij ứng với tiết diện k 

,ij ijP Q  pu Công suất tác dụng và phản kháng trên nhánh ij 

ˆˆ ,ij ijP Q  pu Công suất tác dụng và phản kháng trên nhánh ij theo mô hình MD 

0,kK  $/km Suất vốn đầu tư tương ứng với tiết diện loại k 

,ij kz   Biến nhị phân, , 1ij kz   khi đường dây ij sử dụng tiết diện loại k; 
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ngược lại , 0ij kz   

ijL  km Chiều dài của đường dây ij 

0,kR  pu/km Điện trở đơn vị tương ứng với tiết diện loại k 

0,kX  pu/km Điện kháng đơn vị tương ứng với tiết diện loại k 

cbS  MVA Công suất cơ bản, Scb = 100 MVA 

D D,i iP Q  pu Công suất tác dụng và phản kháng của phụ tải tại nút i 

G G,i iP Q  pu Công suất tác dụng và phản kháng của nguồn điện tại nút i 

ˆˆ ,i iP Q  pu Công suất tác dụng và phản kháng tại nút i theo mô hình MD 

CiQ  pu Công suất phản kháng của tụ bù ngang tại nút i 

cp,kI  pu Dòng điện cho phép tương ứng với tiết diện loại k 

min

iU  pu Giới hạn dưới của điện áp nút i, min 0,95iU   

max

iU  pu Giới hạn trên của điện áp nút i, max 1,05iU   

iU  pu Mô-đun điện áp tại nút i 

iW  pu Biến phụ, 1/i iW U  

T
N   Tổng số đường dây thuộc trục chính 

kz   Biến nhị phân để biểu diễn toàn đường trục sử dụng cùng tiết diện 

K $ Ngân sách đầu tư 

, ,

, ,

, ,

,

ij k ij k

ij k ij k

p q

b c
  

Các biến phụ liên quan đến tuyến tính hóa tích của biến nhị phân 

và biến liên tục 

CHỮ VIẾT TẮT 

MINLP Quy hoạch phi tuyến nguyên thực hỗn hợp 

MIQP Quy hoạch toàn phương nguyên thực hỗn hợp 

MILP Quy hoạch tuyến tính nguyên thực hỗn hợp 

LCC Chi phí vòng đời 

MD Trào lưu công suất cải biên cho lưới điện phân phối 

LPP Lưới điện phân phối 

DG Nguồn điện phân tán 
 

1. GIỚI THIỆU 
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Quy hoạch lưới điện phân phối (LPP) là một trong các chủ đề nghiên cứu quan trọng 

trong lĩnh vực kỹ thuật điện. Lưới điện phân phối thường được vận hành với cấu trúc 

hình tia để đơn giản hóa phương thức bảo vệ và quy trình vận hành. Do điện áp định 

mức của LPP thấp nên tổn thất công suất trên lưới điện này chiếm một tỷ lệ lớn trong 

tổng tổn thất công suất của toàn hệ thống điện. Do đó, quy hoạch LPP một cách chính 

xác và hiệu quả giúp giảm tổn thất công suất trong lưới điện. Quy hoạch LPP là một bài 

toán tối ưu phức tạp, trong đó hàm mục tiêu là cực tiểu tổng chi phí, đồng thời có xét 

đến các ràng buộc vận hành, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng. Quy 

hoạch LPP bao gồm nhiều bài toán con và một trong các bài toán là lựa chọn tiết diện 

dây dẫn.  

Bài toán lựa chọn tiết diện đã được nghiên cứu trong một số bài báo. Nghiên cứu [1] mô 

tả phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn của lưới phân phối để cực tiểu tổng vốn đầu 

tư và chi phí vận hành của đường dây. Bài báo [2] trình bày thủ tục lựa chọn tiết diện 

dây sử dụng tính toán trào lưu công suất để giảm tổn thất và cải thiện chất lượng điện 

áp. Phương pháp đơn giản để lựa chọn tiết diện của cáp dưới 1000 V để cực tiểu sự lão 

hóa nhiệt của cách điện cáp được mô tả trong [3]. Tuy nhiên, các nghiên cứu [1]-[3] 

không mô tả bài toán lựa chọn tiết diện dây dưới dạng mô hình quy hoạch tối ưu, do đó, 

lời giải tìm được có thể không phải là nghiệm tối ưu toàn cục. Các tác giả trong [4] đã 

đề xuất mô hình quy hoạch tuyến tính nguyên thực hỗn hợp (MILP) để chọn tiết diện 

dây khi xây mới và cải tạo các đường dây. Mô hình MILP trong nghiên cứu [4] được 

phát triển từ mô hình quy hoạch phi tuyến nguyên thực hỗn hợp (MINLP) sử dụng kỹ 

thuật tuyến tính hóa từng đoạn. Bài báo [5] trình bày phương pháp mật độ dòng điện 

kinh tế và kỹ thuật heuristic để lựa chọn tiết diện dây. Phương pháp chọn tiết diện dây 

[5] không đòi hỏi kỹ thuật tối ưu phức tạp và dễ thực hiện; tuy nhiên, nghiệm tối ưu 

toàn cục có thể không đạt được. Kỹ thuật tính toán thông minh NSIHSA-II được đề xuất 

trong [6] để tìm nghiệm của bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu trong quy hoạch lưới điện 

phân phối có xét nguồn điện phân tán (DG). Bài báo [7] trình bày thuật toán tối ưu dựa 

trên tính toán thông minh SSO để lựa chọn tối ưu tiết diện dây của lưới điện Ai Cập khi 

xây mới và cải tạo lưới điện có xét đến sự tăng cường mức độ thâm nhập của nguồn 

DG. Trong nghiên cứu [7], chỉ số cải tạo lưới điện FRI được đề xuất để lựa chọn nhánh 

cần cải tạo, do đó, giúp làm giảm không gian tìm nghiệm và tăng tốc độ tính toán. 

Nghiên cứu [8] xây dựng mô hình MINLP của bài toán tối ưu hóa đồng thời tiết diện 

dây và tụ bù ngang. Mô hình tối ưu này có xét đặc tính động của phụ tải; đồng thời, chi 

phí và vị trí của tụ bù ngang được biểu diễn chính xác bởi biến nguyên. Tuy nhiên, tác 

giả của nghiên cứu [8] đã giải trực tiếp mô hình MINLP, do đó, bài toán tối ưu này khó 

tìm nghiệm và lời giải tối ưu toàn cục khó đạt được. Tương tự, các tác giả trong [9] đề 

xuất mô hình MINLP và sử dụng bộ giải phi tuyến DICOPT với ngôn ngữ lập trình 

GAMS để lựa chọn tiết diện dây dẫn. Phương pháp tính toán Harmony Search 

Algorithm with a Different Operator (meta-heuristic optimization) được đề xuất trong 
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[10] để lựa chọn tiết diện dây dẫn. Tại Việt Nam, tiết diện dây dẫn của lưới điện trung 

áp trên không thường được chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép và toàn bộ 

đường trục sử dụng cùng tiết diện [11]. Phương pháp thực hiện này đơn giản nhưng 

chưa xét được đồng thời các yếu tố kinh tế như vốn đầu tư, chi phí bảo dưỡng và chi phí 

cho tổn thất điện năng.  

Từ các bài báo [1]-[10] và thực tế tại Việt Nam, ta thấy rằng bài toán lựa chọn tiết diện 

dây dẫn của LPP chủ yếu được giải sử dụng các kỹ thuật tối ưu heuristic, meta-heuristic 

và MINLP. Nhược điểm chính của các kỹ thuật tối ưu này là không đảm bảo tìm được 

nghiệm tối ưu toàn cục. Do đó, bài báo này có mục đích xây dựng mô hình quy hoạch 

toàn phương nguyên thực hỗn hợp (MIQP) cho bài toán lựa chọn tiết diện dây dẫn. Mô 

hình MIQP được phát triển từ mô hình MINLP đề xuất trên cơ sở khai thác mô hình 

trào lưu công suất cải biên cho LPP (MD) [12] và kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác tích 

của biến nhị phân và biến liên tục. Mô hình MIQP này đảm bảo đạt được nghiệm tối ưu 

toàn cục và có thể được giải sử dụng các bộ giải thương mại như CPLEX với ngôn ngữ 

lập trình GAMS. Chúng tôi tin tưởng rằng bài báo này là nghiên cứu đầu tiên trong việc 

áp dụng mô hình MD để xây dựng mô hình MIQP cho bài toán lựa chọn tiết diện dây 

dẫn của LPP. Các đóng góp chính của nghiên cứu này bao gồm: 

 Đề xuất mô hình MINLP cho bài toán lựa chọn tiết diện dây dẫn của 

LPP, trong đó hàm mục tiêu là cực tiểu chi phí vòng đời của đường 

dây (LCC) và các ràng buộc bao gồm hệ phương trình trào lưu công 

suất, giới hạn mô-đun điện áp nút, giới hạn nhiệt của đường dây và 

toàn bộ đường trục sử dụng cùng tiết diện dây. 

 Xây dựng mô hình MIQP từ mô hình MINLP dựa trên phương pháp 

trào lưu công suất MD và kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác tích của 

biến nhị phân và biến liên tục. 

 Áp dụng mô hình MIQP để lựa chọn tiết diện dây dẫn cho xuất tuyến 

374 của lưới điện huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm 2021. 

Bài báo có cấu trúc gồm bốn phần. Phần 2 trình bày về cơ sở lý thuyết của bài toán lựa 

chọn tiết diện dây dẫn sử dụng mô hình quy hoạch toán học. Phần 3 mô tả về kết quả 

nghiên cứu và thảo luận với xuất tuyến 374 lưới điện huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

Những kết luận và khuyến nghị được đưa ra trong phần 4. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Phần này đề xuất mô hình quy hoạch phi tuyến nguyên thực hỗn hợp (MINLP) và mô 

hình quy hoạch toàn phương nguyên thực hỗn hợp (MIQP) để lựa chọn tiết diện dây dẫn 

tối ưu cho lưới điện phân phối.  

2.1. Mô hình quy hoạch phi tuyến nguyên thực hỗn hợp 
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Mô hình quy hoạch phi tuyến nguyên thực hỗn hợp (MINLP) của bài toán lựa chọn tối 

ưu tiết diện dây dẫn được mô tả như sau: 
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Hàm mục tiêu Error! Reference source not found. cực tiểu tổng chi phí vòng đời của 

đường dây. Chi phí vòng đời của đường dây bao gồm tổng vốn đầu tư, chi phí bảo 

dưỡng và chi phí cho tổn thất điện năng. Biểu thức (1)-(2) trình bày hệ phương trình 

trào lưu công suất sử dụng phương pháp cộng công suất. Công suất nút được tính toán 

sử dụng (3) và (4). Phương trình (5) biểu diễn tổn thất điện áp trên đường dây. Biểu 

thức (6) được sử dụng để tính toán dòng công suất trên nhánh ij với các tiết diện dây 

dẫn khác nhau. Giới hạn nhiệt của đường dây được mô tả theo (7). Biểu thức (8) trình 

bày giới hạn mô-đun điện áp tại các nút. Ràng buộc toàn đường trục chỉ sử dụng một 

loại tiết diện dây dẫn được mô tả bởi (9). Ràng buộc (10) mô tả rằng mỗi đường dây chỉ 

sử dụng một loại tiết diện dây dẫn. Giới hạn ngân sách đầu tư được biểu diễn theo (11). 

Ràng buộc (12) khai báo các biến 

nhị phân.  

2.3. Mô hình tối ưu sử dụng trào lưu công suất tuyến tính lưới phân phối 

Phần này áp dụng mô hình trào lưu công suất cải biên cho lưới điện phân phối (MD) 

[12] để xây dựng mô hình tối ưu toàn phương nguyên thực hỗn hợp (MIQP) của bài 

toán Error! Reference source not found.-(12).  Mô hình trào lưu công suất cải biên 

cho lưới điện phân phối có dạng tuyến tính.  

Theo phương pháp MD, công suất nút, dòng công suất nhánh và điện áp các nút được 

biểu diễn bởi các biến như sau: 
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Hàm mục tiêu Error! Reference source not found. và các ràng buộc (1)-(12) được viết 

lại như sau: 
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2.3. Kỹ thuật tuyến tính hóa tích của biến nhị phân và biến liên tục 

Mô hình tối ưu trình bày trong mục 2.2 vẫn có dạng phi tuyến do hàm mục tiêu (14) và 

ràng buộc (20) là tích của biến nhị phân và biến liên tục. Phần này mô tả kỹ thuật tuyến 

tính hóa chính xác tích của biến nhị phân và biến liên tục. Theo phương pháp được trình 

bày trong [13], ta đặt: 

 , , , , , ,
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Phương pháp tuyến tính , ,,  ij k ij kp q  được mô tả từ (28)  (33). 
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trong đó, M là hằng số dương đủ lớn và được lấy bằng 10. 

2.4. Mô hình quy hoạch toàn phương nguyên thực hỗn hợp 

Dựa trên mô hình trào lưu công suất tuyến tính ở mục 2.2 và kỹ thuật tuyến tính hóa 

tích của biến nhị phân và biến liên tục, ta có mô hình quy hoạch toàn phương nguyên 

thực hỗn hợp (MIQP) như sau: 
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thỏa mãn các ràng buộc: 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Mục này áp dụng mô hình MIQP được đề xuất ở mục 2 để lựa chọn tối ưu tiết diện dây 

dẫn của xuất tuyến trên không 374 của lưới điện huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm 

2021. Sơ đồ lưới điện với 102 nút và 101 nhánh đường dây (đường trục của xuất tuyến 

được vẽ màu đỏ) được mô tả ở Hình 1. Điện áp định mức của lưới điện bằng 35 kV. 

Tổng công suất phụ tải là 13,219 + j6,401 MVA. 

 

Hình 1. Sơ đồ xuất tuyến 374 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

Dữ liệu kinh tế ‒ kỹ thuật của các kiểu tiết diện dây dẫn sử dụng được mô tả ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thông số của các loại tiết diện dây dẫn 

Loại dây Kiểu r0 (Ω/km) x0 (Ω/km) Icp (A) K0 ($/km) 

ACSR-70 1 0,4223 0,377 273 16403 

ACSR-95 2 0,3014 0,366 338 20777 

ACSR-120 3 0,2540 0,358 382 36086 

ACSR-150 4 0,2073 0,351 438 44834 

Mô hình MIQP được lập trình với ngôn ngữ GAMS và được giải sử dụng bộ giải 

thương mại CPLEX [14]. Mô hình MIQP được tính toán sử dụng máy tính Intel Core 
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i5-8250U 1,6-GHz và 8 GB RAM. Thời gian tính toán cho lưới điện 102 nút là 4,64 s. 

Kết quả tính toán như sau: 

 Đường trục của xuất tuyến có 32 đường dây sử dụng cùng loại dây ACSR-95. 

 Tất cả các đường dây nhánh (có 69 nhánh) sử dụng cùng loại dây ACSR-70. 

 Chi phí vòng đời (LCC) là 2.763.038,89 $. 

 Tổng vốn đầu tư là 1.120.529,81 $. 

 Tổng tổn thất công suất của lưới điện là 291,492 kW (xấp xỉ 2,21% tổng công 

suất của phụ tải). 

Tiếp theo, tiết diện dây dẫn của lưới điện ở Hình 1 được lựa chọn sử dụng theo điều 

kiện tổn thất điện áp cho phép và toàn bộ đường trục sử dụng cùng tiết diện dây dẫn 

(phương pháp truyền thống). Theo phương pháp này, tất cả các nhánh của toàn bộ lưới 

điện sử dụng loại dây ACSR-70. Với tiết diện dây dẫn này, ta có các kết quả tính toán 

như sau: 

 Chi phí vòng đời (LCC) là 2.913.634,466 $. 

 Tổng vốn đầu tư là 1.026.663,77 $. 

 Tổng tổn thất công suất của lưới điện là 404,301 kW (xấp xỉ 3,06% tổng công 

suất của phụ tải). 

Như vậy, chi phí vòng đời khi tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo phương pháp đề 

xuất nhỏ hơn khoảng 5,5% so với phương pháp truyền thống.  

Điện áp tại các nút của lưới điện khi tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo phương pháp 

đề xuất và phương pháp truyền thống được mô tả trên Hình 2. 

 

Hình 2. So sánh phân bố điện áp trên lưới điện 
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

4.1. Kết luận 

Bài báo đề xuất mô hình MIQP để lựa chọn tiết diện dây dẫn cho lưới điện phân phối. 

Mô hình tối ưu này đảm bảo cực tiểu chi phí vòng đời của đường dây, đồng thời thỏa 

mãn hệ phương trình trào lưu công suất, ràng buộc giới hạn điện áp và ràng buộc giới 

hạn nhiệt v.v.. Nghiệm tối ưu toàn cục của mô hình MIQP có thể tìm được bằng cách sử 

dụng các bộ giải thương mại. Lưới điện 102 nút huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt 

Nam, năm 2021 được áp dụng để đánh giá mô hình MIQP đề xuất. Các kết quả tính 

toán cho thấy tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo mô hình tối ưu đề xuất có chi phí 

vòng đời nhỏ hơn 5,5% so với tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo phương pháp truyền 

thống. 

4.2. Khuyến nghị 

Phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn đề xuất có các ưu điểm như dễ thực hiện, xét 

được nhiều yếu tố kinh tế và các ràng buộc kỹ thuật của lưới điện. Đồng thời, phương 

pháp đề xuất đem lại lợi ích kinh tế tốt hơn so với phương pháp truyền thống. Mặc dù ví 

dụ áp dụng tính toán là đường dây trên không trung áp, phương pháp đề xuất hoàn toàn 

có thể áp dụng cho cả đường dây cáp ngầm và các đường dây cao áp. Do đó, phương 

pháp đề xuất nên được sử dụng để lựa chọn tiết diện dây dẫn trong thực tế. 
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ TRẠM 

BIẾN ÁP VÀ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP TẠI VIỆT NAM 
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Tóm tắt: Hiện nay, quá trình giám sát, cảnh báo và thu thập dữ liệu vận hành theo 

thời gian thực của các trạm biến áp (TBA) và lưới điện hạ áp tại Việt Nam chưa được 

triển khai đồng bộ. Việc kiểm tra, đo đạc, lấy các thông số vận hành của trạm biến áp 

được thực hiện thủ công tốn nhân lực, trong khi các thiết bị giám sát, hiển thị trong 

trạm là loại thiết bị tại chỗ, lắp đặt rời rạc và không có khả năng lưu giữ số liệu cũng 

như truyền dữ liệu. Do đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phát triển giải pháp giám 

sát thông số vận hành quan trọng (S3M-SGMV) tại các TBA và lưới điện phân phối. 

Sản phẩm này giúp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, khai thác lưới điện phân 

phối. Các hiện tượng bất thường được cảnh báo kịp thời, qua đó tránh sự cố ngừng 

cung cấp điện, cháy nổ cũng như giảm tuổi thọ các thiết bị trên lưới điện, giúp vận 

hành lưới điện một cách ổn định và tin cậy. Hệ thống S3M-SGMV gồm thiết bị thu 

thập dữ liệu lắp đặt tại TBA và phần mềm quản lý cài đặt tại phòng vận hành trung 

tâm. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm thực tế trên lưới điện của hơn 20 đơn vị 

điện lực. Các kết quả đảm bảo độ chính xác, đáp ứng nhu cầu vận hành của các 

Công ty Điện lực. 

Từ khóa: Đo lường giám sát; tự động hóa lưới điện phân phối; máy biến áp. 

Abstract: Currently, substations and low-voltage grids have not been automated in 

the process of monitoring, warning and collecting operational data. The manual 

method of checking, measuring and collecting operating parameters of the substation 

is labor intensive, while most monitoring and alarming devices in the substation are 

on-site monitoring devices, which have no capabilities of data storaging or data 

transmission. Because of the above reasons, research team has researched and 

developed a solution with the goal of replacing traditional and manual operations, 

saving manpower, providing real time measurement data fully and accuratly 

supporting the management process. Our solution supports the early detection of 

abnormal phenomeno, improving the reliability and stability of  the substation. After the 

implementation on several substations, the product “ONLINE MEASUREMENT - 

MONITORING - MANAGEMENT SYSTEM FOR TRANSFORMER SUBSTATIONS 

AND LOW-VOLTAGE GRID S3M-SGMV” has met and solved the existing problems in 

the operation of the distribution grid, contribute to the "Digital transformation and 

improve the operation efficiency of the national power system" and towards the 

development of smart grid in Vietnam. 

Từ khóa: Monitoring measurement; distribution grid automation; transformer. 
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CHỮ VIẾT TẮT 

EVN:   Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

S3M-SGMV:  Hệ thống đo lường giám sát quản lý trạm biến áp và lưới điện 

phân phối 

TBA:   Trạm biến áp 

FI:   Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp Fault Indicator 

SMS:   Short Message Services 

MCCB:  Moulded Case Circuit Breaker 

RMU:   Ring Main Unit 

LAN:   Local Area Network 

ADSL:  Asymmetric Digital Subscriber Line 

VPN:  Virtual private network 

1. GIỚI THIỆU  

Trên lưới điện đã có hệ thống công tơ điện tử, công tơ đo xa nhưng thực tế công tác 

quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa [1] đối với các TBA và lưới điện hạ áp đang 

được thực hiện thủ công. Thiết bị giám sát, hiển thị trong trạm là các thiết bị tại chỗ, lắp 

đặt rời rạc và không có khả năng lưu giữ số liệu cũng như truyền dữ liệu [4] nên phần 

lớn sự cố ở lưới điện phân phối được khắc phục sau khi người dân/khách hàng phản ánh 

cho đơn vị vận hành. Công tác vận hành thủ công ngoài việc tốn nhân lực còn nhiều 

nhược điểm như: Không có khả năng cảnh báo sớm hoặc tức thời sự cố bất thường; 

Nhiều nguy cơ mất an toàn khi công nhân vận hành vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với phần 

tử mang điện; Khả năng giám sát hạn chế, không liên tục; Nhiều trường hợp không lấy 

được liệu cần thiết như các thời điểm xuất hiện bất thường, các tín hiệu sự cố, tín hiệu 

cảnh báo, mất điện…; Số liệu đo không đồng thời và một số trường hợp bị thiếu  

chính xác. 

Hiện nay tại Việt Nam, chỉ có một số giải pháp mang tính đơn lẻ như: Hệ thống giám 

sát nhiệt độ [5]; Thiết bị cảnh báo sự cố FI qua tin nhắn SMS [6]; Hệ thống thu thập dữ 

liệu công tơ[7]… Chưa có giải pháp tổng thể giải quyết đầy đủ các nhu cầu của các đơn 

vị vận hành lưới điện như: kiểm soát thời gian thực toàn và số hóa bộ các thông số vận 

hành chính trong TBA (thông số điện, thông số trạng thái, thông số cảnh báo); cảnh báo 

tức thời các bất thường; hỗ trợ giảm tổn thất trên lưới; giảm nhân lực kiểm tra lưới điện 

khi đang vận hành. Trên thế giới, các hãng lớn như Schneider[8], ABB[9], 

Siemen[10]… đều có các hệ thống giám sát, điều khiển, quản lý năng lượng và tình 

trạng vận hành của thiết bị tuy nhiên việc áp dụng vào lưới điện hiện hữu tại Việt Nam 
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có nhiều hạn chế do cần phải thay thế đồng bộ nhiều thiết bị của hãng và khó tùy chỉnh 

mô hình, tính năng phần mềm theo nhu cầu thực tế tại Việt Nam. 

Từ các phân tích đã nêu, nhóm nghiên cứu đã phát triển “Hệ thống đo lường giám sát 

quản lý trạm biến áp và lưới điện hạ áp S3M-SGMV”. Đây là hệ thống với mục tiêu 

“chuyển đổi số công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối tại Việt Nam” [2][3][11]. 

Hệ thống sẽ thay thế cho các phương pháp vận hành thủ công, truyền thống, tiết kiệm 

nhân lực, cung cấp số liệu đo lường giám sát online đầy đủ, chính xác, đồng bộ và hỗ 

trợ đơn vị vận hành phát hiện, xử lý kịp thời các bất thường. Hệ thống giúp TBA vận 

hành ổn định, tin cậy tiến tới hiện đại hóa lưới điện phân phối [11]. 

Bài báo này trình bày giải pháp đo lường giám sát quản lý trạm biến áp và lưới điện hạ 

áp S3M-SGMV. Bài báo được cấu trúc như sau. Phần 2 mô tả quá trình, phương pháp 

nghiên cứu phát triển sản phẩm S3M-SGMV. Phân tích kết quả triển khai, kiểm chứng 

sản phẩm được giới thiệu tóm tắt tại phần 3. Phần 4 trình bày kết luận. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG S3M-SGMV 

2.1. Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các đối tượng để đưa ra giải pháp tổng thể của hệ 

thống bao gồm: Nghiên cứu các giải pháp đo lường giám sát ứng dụng trong TBA và 

lưới điện hạ áp ở trong nước, ngoài nước; Nghiên cứu các kiểu TBA phân phối tại Việt 

Nam: trạm treo, trạm giàn, trạm Kios, trạm kín (trạm trong nhà) và trạm bệt…; Nghiên 

cứu các công tác vận hành TBA và lưới điện hạ áp thực tế của đơn vị vân hành trong 

ngành điện, ngoài ngành điện; Nghiên cứu các giải pháp công nghệ ứng dụng trong  

hệ thống. 

Mục tiêu nghiên cứu phát triển hệ thống đo lường giám sát quản lý trạm biến áp và lưới 

điện hạ áp sẽ có các yêu cầu cơ bản sau: 

 Xây dựng một thiết bị phần cứng tích hợp cảm biến lắp đặt tại TBA có chức 

năng đo lường được toàn bộ các thông số vận hành như: Thông số điện năng 

(U, I, Cos phi, P, Q, S) lộ tổng và các lộ nhánh xuất tuyến; Thông số chất 

lượng điện năng cơ bản như tổng sóng hài, sóng hài từng bậc (điện áp và dòng 

điện); Thông số nhiệt độ các vị trí (lớp dầu trên cùng MBA, tiếp xúc cực hạ áp 

MBA, tiếp xúc cực của thanh cái và các MCCB trong tủ phân phối, môi 

trường, trong tủ); Tích hợp giám sát tín hiệu trạng thái của các cảm biến có sẵn 

trong TBA như mức dầu, rơ le gas, áp lực khí tủ RMU, báo sự cố cáp ngầm FI, 

đóng mở cửa trạm/hòm tổn thất…; Thiết bi có khả năng truyền dữ liệu về hệ 

thống máy chủ qua đường truyền có dây (LAN/Cáp Quang/ADSL) hoặc không 

dây (3G/4G); Có khả năng tùy chỉnh chu kỳ gửi dữ liệu vận hành. 
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 Xây dựng một hệ thống phần mềm có các chức năng: Thu thập dữ liệu từ thiết 

bị giám sát; Có khả năng cảnh báo tức thời các bất thường, sự cố cho đơn vị 

vận hành; Giao diện hiển thị dữ liệu cảnh báo và dữ liệu vận hành; Giao diện 

quản lý toàn bộ các TBA trên nền bản đồ số; Giao diện vẽ biểu đồ, phân tích 

dữ liệu trực quan; Giao diện cài đặt các ngưỡng cảnh bảo; Giao diện quản trị hệ 

thống; Hệ thống có khả năng quản lý số lượng lớn thiết bị và xử lý Big data; 

Hệ thống có khả năng tích hợp, trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác. 

 

Hình 1. Mô hình tổng thể hệ thống S3M-SGMV 

2.2. Mô hình và cấu trúc hệ thống 

Hệ thống được xây dựng bao gồm 3 thành phần chính bao gồm đối tượng giám sát ở 

đây là TBA hạ áp, thiết bị đo lường giám sát phần cứng và hệ thống phần mềm ứng 

dụng. Hệ thống có mô hình như sau hình 1. Các thành phần trong mô hình: (1) Trạm 

biến áp phân phối: Bao gồm Máy biến áp và tủ phân phối hạ áp là đối tượng chính sẽ 

thực hiện giám sát, quản lý; (2) Thiết bị đo lường giám sát: Bao gồm thiết bị giám sát 

chính SGMV và các cảm biến lắp đặt tại TBA có chức năng thu thập toàn bộ dữ liệu 

vận hành và gửi dữ liệu lên hệ thống máy chủ; (3)Hệ thống máy chủ: Bao gồm thiết bị 

tường lửa – Firewall; Máy chủ thu thập dữ liệu; Máy chủ Cơ sở dữ liệu; Máy chủ ứng 

dụng Web S3M. 

2.3 Giải pháp công nghệ áp dụng 

Đối với thiết bị đo lường giám sát áp dụng: Công nghệ vi điều khiển/ vi xử lý: để xử lý 

các tín hiệu tương tự, tín hiệu đo lường… giúp hiển thị, phân tích và cảnh báo; Công 

nghệ cảm biến nhiệt độ đa điểm đo trên cùng đường truyền dữ liệu; Công nghệ đo lường 

các thông số điện năng, sử dụng các IC đo đếm điện năng chuyên dụng. 
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Đối với hệ thống phần mềm: Java J2EE – Eclipse IDE; Struts – Spring – iBatis – 

MySQL – Apache POI – ActiveMQ; Google Map API – AmCharts – SMS API. 

2.4. Chức năng hệ thống 

Chức năng của thiết bị giám sát SGMV bao gồm[16]: 

Bảng 1. Tổng hợp tính năng của thiết bị giám sát SGMV 

STT 
Đối tượng 

giám sát 
Các chức năng giám sát Ghi chú 

1 

Máy biến 

áp phân 

phối 

01 điểm đo nhiệt độ lớp dầu trên cùng  

2 03 điểm đo nhiệt độ tiếp xúc cực hạ thế Bảo đảm an toàn cách 

điện >1000VAC 3 01 điểm đo nhiệt độ môi trường 

4 

Tích hợp được các cảm biến trạng thái có 

sẵn trên MBA như: Mức dầu, relay gas, 

áp suất… 

Đưa về đầu vào số 

(DI) có sẵn trên thiết 

bị 

5 

Tủ phân 

phối hạ áp 

03 điểm đo nhiệt độ tiếp xúc tại cực dưới 

ATM tổng hoặc thanh cái tổng 
Bảo đảm an toàn cách 

điện >1000VAC 
6 

Có khả năng mở rộng đo nhiệt độ tiếp xúc 

cực dưới các ATM nhánh, nhiệt độ trong 

tủ (tối đa 27 điểm đo) 

7 Thông số U, I, Cos phi, P, Q, S 01 lộ tổng Tính năng tương 

đương với 09 công tơ 

điện tử tích hợp trong 

1 thiết bị 
8 

Thông số U, I, Cos phi, P, Q, S lộ nhánh 

(tối đa 8 lộ nhánh) 

9 
Giám sát trạng thái đóng mở cửa trạm, 

hòm tổn thất, hiện tượng rò điện áp vỏ tủ Đưa về đầu vào số 

(DI) có sẵn trên thiết 

bị 10 
Tích hợp được tín hiệu trạng thái bộ báo 

sự cố FI, áp lực khí FS6 có sẵn trong tủ 

RMU 

Thiết bị thu thập dữ liệu trung tâm S3M-SGMV lắp đặt tại hiện trường gửi dữ liệu về hệ 

thống Server qua đường truyền 3G/4G (giao thức IEC 60870-104), toàn bộ thông số 

giám sát tức thời được hiển thị trên màn hình LCD tại thiết bị. 

Thiết bị có một số ưu điểm nổi bật sau: Có option đo thông số chất lượng điện năng cơ 

bản như tổng sóng hài, sóng hài từng bậc (điện áp và dòng điện); Có khả năng điều 

chỉnh được chu kỳ gửi dữ liệu theo nhu cầu 1 – 60 phút; Có khả năng cập nhật phần 
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mềm từ xa, có tích hợp đồng hồ thời gian thực trên thiết bị; Có thể truyền dữ liệu về 

server qua nhiều giao thức mạng không dây (3G/4G), có dây (Ethernet), kênh truyền 

VPN; Có sẵn đầu ra số (DO) ứng dụng cho các tính năng điều khiển thông qua giao 

thức IEC 60870-104; Có các cổng truyền thông công nghiệp tích hợp trên thiết bị bao 

gồm RS232, RS485 và có khả năng lưu trữ thẻ nhớ. 

Chức năng phần mềm giám sát, quản lý S3M: Số hóa toàn bộ dữ liệu vận hành tại TBA 

và lưới điện hạ áp; Giao diện giám sát trên nền Web online tương đối dễ sử dụng, theo 

dõi; Hiển thị toàn bộ các popup cảnh báo, thông số vận hành, thông số trạng thái của 

thiết bị giám sát; Có chức năng xuất báo cáo excel, vẽ biểu đồ phụ tải, biểu đồ nhiệt độ, 

biểu đồ điện năng; Cảnh báo qua SMS, Email tình trạng bất thường tại TBA;  Các 

ngưỡng cảnh báo có thể cài đặt được; Có thể phân quyền truy cập qua tài khoản do nhà 

sản xuất cung cấp; Ứng dụng sử dụng được trên máy tính bàn, trên smartphone, trên 

máy tính bảng (dùng được trên hệ điều hành android và ios), tốc độ tùy vào cấu hình 

thiết bị; Có tích hợp bản đồ số hiển thị vị trí của TBA; Có khả năng trao đổi dữ liệu với 

các hệ thống phần mềm khác qua các hàm chức năng API. 

3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM CHỨNG 

3.1. Thử nghiệm tại phòng Lab 

 

Hình 2. Bàn thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số điện model SES-CES-SGME 

Thiết bị, hệ thống S3M-SGMV được thử nghiệm tại phòng LAB-SES.GRID bằng các 

thiết bị chuyên dụng:  

(1) Bàn thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số điện model SES-CES-SGME: Dòng điện đầu 

ra 0-500A; điện áp đầu ra 0-250V; Cos phi đầu ra 0-1; cấp chính xác 1%. 
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(2) Bàn thử nghiệm, hiệu chỉnh nhiệt độ model CTT-001: Dải nhiệt độ 30 – 100
o
C; sai 

số ±0.5
 o
C 

(3) Bộ thử nghiệm điều kiện môi trường model SES-ECTC-01: Dải nhiệt độ 25 - 85
o
C; 

dải độ ẩm 40 – 95%; Tần số rung 50 – 300Hz 

    

Hình 3. Thiết bị SGMV lắp đặt thực tế tại TBA 

Sau quá trình thử nghiệm tại phòng lab, nhóm nghiên cứu đã tiến hành lắp đặt thử 

nghiệm thực tế trên lưới điện của các Công ty Điện lực, các khu công nghiệp (KCN). Từ 

quá trình thử nghiệm thực tế, nhóm nghiên cứu đã đưa ra được các phương án cải tiến 

sản phẩm chính bao gồm: 

(1) Thay thế vỏ thép sơn tĩnh điện bằng nhựa ABS chống cháy bảo đảm an toàn cháy 

nổ; 

(2) Nâng cấp bộ bảo vệ xung nhiễu nguồn điện áp đầu vào, phù hợp lắp tại lưới điện  

các KCN; 

(3) Tối ưu kích thước phần cứng thiết bị bảo đảm nhỏ gọn, phù hợp lắp đặt với mọi kiểu 

TBA thực tế; 

(4) Nâng cấp giao diện hiển thị, bảng biểu, biểu đồ phần mềm quản lý trực quan hơn; 

(5) Nâng cấp thuật toán xử lý Big data cho việc mở rộng quản lý số lượng lớn thiết bị 

(10.000 – 50.000 thiết bị). 

3.2. Kiểm chứng thực tế 

Sau quá trình nghiên cứu phát triển và thử nghiệm tại phòng lab cũng như triển khai lắp 

đặt thực tế từ những năm 2017, SES đã triển khai lắp đặt thử thực tế “Hệ thống đo 

lường giám sát quản lý trạm biến áp và lưới điện hạ áp S3M-SGMV” đáp ứng được các 

mục tiêu đề ra. 
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Hình ảnh kết quả đạt được: 

  

Hình 4. Thiết bị giám sát SGMV 

 

Hình 5. Giao diện màn hình cảnh báo tổng quan 

 

Hình 6. Giao diện giám sát trên nền bản đồ số 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 365   

 

Hình 7. Giao diện biểu đồ điện năng tiêu thụ 

  

Hình 8. Giao diện biểu đồ phụ tải, nhiệt độ trực quan 

  

Hình 9. Cảnh báo bất thường qua tin nhắn, email 
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Hình 10. Thử nghiệm thực tế thiết bị khoảng thời gian 2017 - 2018 

   

Hình 11. Thiết bị lắp đặt trên thực tế 

3.3. Phân tích hiệu quả mang lại của hệ thống 

  

Hình 10. Kết quả so sánh dữ liệu cảnh báo từ phần mềm hệ thống S3M với thiết bị đo cầm tay 

tại cùng thời điểm (S3M: 79
o
C – Thiết bị cầm tay: 78.9

 o
C) 
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Hình 11. Kết quả so sánh dữ liệu cảnh báo từ phần mềm hệ thống S3M với thiết bị đo cầm tay 

tại cùng thời điểm (S3M: 94
o
C – Thiết bị cầm tay: 92.8

 o
C) 

  

Hình 12. Dữ liệu biểu đồ nhiệt độ trước và sau khi xử lý phát nhiệt  

từ cảnh bảo trên phần mềm S3M 

Sau quá trình đánh giá triển khai, hệ thống S3M-SGMV được đánh giá mang lại nhiều 

hiệu quả thiết thực: (1) Cảnh báo tức thời các bất thường, phát hiện sớm, ngăn ngừa 

nguy cơ xảy ra sự cố: Các hiện tượng phát nhiệt cao như dầu MBA, tiếp xúc cực…; Các 

hiện tượng quá tải, điện áp cao, thấp, cos phi thấp…; Các cảnh báo trạng thái từ cảm 

biến có sẵn tại trạm khi có tác động. (2) Giảm rủi ro mất an toàn điện cho người vận 

hành: Không phải tiếp xúc với điện trực tiếp; Hạn chế kiểm tra khi lưới điện đang vận 

hành. (3) Hỗ trợ giảm tổn thất trên lưới: Giúp người vận hành có thể phân tích các hiện 

tượng quá tải, lệch pha, cos phi thấp… liên tục theo thời gian từ lộ tổng đến các lộ 

nhánh, đưa ra được phương án cân đảo pha, san tải hợp lý mà không cần trực tiếp kiểm 

tra bằng các thiết bị cầm tay tại hiện trường. (4) Giảm nhân công, chi phí vận hành: 

Giảm nhân lực đo đạc, kiểm tra vận hành lưới điện tại chỗ bằng các thiết bị cầm tay; Hỗ 

trợ giảm chi phí tổn thất điện năng; Hỗ trợ giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng; Hỗ trợ giảm 

chi phí khắc phục sự cố. (5) Tăng hiệu quả quản lý vận hành: Số hóa toàn bộ dữ liệu vận 

hành, cập nhật real-time, đầy đủ và đồng bộ; Người vận hành được cảnh báo các bất 

thường kịp thời, đầy đủ từ đó hỗ trợ giảm thiểu thời gian mất điện, thời gian xử lý sự cố, 

Trước Sau 
Trước 

Sau 
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góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Đánh giá được tình trạng vận hành của 

thiết bị, tiến tới bảo trì bảo dưỡng theo CBM. 

Bảng 2 trình bày tóm tắt đánh giá, so sánh các tính năng chính của giải pháp S3M với 

các giải pháp phổ biến khác. 

Bảng 2. So sánh tính năng hệ thống S3M so với các hệ thống đang khai thác  

từ công tơ đo xa tại TBA 

Chỉ tiêu so sánh S3M MDMS MDAS AMRS Ghi chú 

Thông số đo lộ tổng Có Có  Có  Có U, I, Cos phi, P, 

Q, S 

Tương ứng 9 

công tơ trên 1 

thiết bị giám sát 

Thông số đo lộ nhánh 

Có  

Tối đa 8 

nhánh 

Không  Không  Không  

Chu kỳ thu thập dữ 

liệu 

Tùy chỉnh 

1 - 60 

phút 

30 phút 
30 

phút 

30 

phút 

30 phút không 

bảo đảm thời gian 

thực 

Đo nhiệt độ:  

Dầu MBA/Tiếp xúc 

cực MBA, cực 

MCCB, ACB, Môi 

trường 

Có 

Mở rộng 

27 điểm 

đo 

Không  Không  Không 

Đánh giá được 

tình trạng vận 

hành của MBA, 

MCCB, ACB, cáp 

điện, điều kiện 

vận hành của thiết 

bị 

Giám sát/Cảnh báo 

trạng thái tại TBA: 

Mức dầu MBA, 

Relay gas, Áp lực khí 

tủ RMU, Báo sự cố 

cáp ngầm FI, Đóng 

mở cửa trạm/Hòm 

tổn thất... 

Có Không Không Không 

Giúp cảnh báo, 

phát hiện sớm 

trình trạng bất 

thường của MBA, 

thiết bị trong trạm 

điện 

Cảnh báo đầy tải, quá 

tải, lệch pha, mất 

điện...MBA 

Có Có Có Có 

Giám sát tình 

trạng vận hành 

các lộ nhánh là 

quan trọng và cần 

thiết. Giúp tối ưu 

trong quá trình 

Cảnh báo đầy tải, quá 

tải, lệch pha, mất 

Có 

Giám sát 
Không Không  Không 
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điện... lộ nhánh hạ thế tối đa 8 lộ 

ra 

vận hành (giảm 

tổn thất, tăng độ 

ổn định cấp điện 

...) 

Hỗ trợ phân tích xu 

hướng, đánh giá tình 

trạng vận hành tổng 

thể của MBA, lưới 

điện phân phối theo 

tiêu chí CBM, RCM 

Có Không Không Không  
 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã trình bày giải pháp Hệ thống đo lường giám sát quản lý trạm biến áp 

và lưới điện hạ áp S3M-SGMV. Hệ thống góp phần vào công cuộc “Chuyển đổi số và 

nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia” và hướng tới phát triển lưới điện 

thông minh tại Việt Nam [2][3][4][11]. Hệ thống S3M-SGMV giúp: (1) Nâng cao hiệu 

quả quản lý vận hành, khai thác lưới điện phân phối; (2) Thay thế cho các phương pháp 

kiểm tra thủ công, tiết kiệm nhân lực vận hành; (3) Số hóa dữ liệu, cung cấp số liệu đo 

lường, giám sát và quản lý online đầy đủ, chính xác; (4) Hỗ trợ kịp thời phát hiện và xử 

lý các hiện tượng bất thường, giúp trạm biến áp vận hành ổn định và tin cậy. Hệ thống 

S3M-SGMV đã lắp đặt trên 20 Tỉnh thành tại Việt Nam, hơn 300 Trạm biến áp, hơn 

500 máy biến áp, tủ hạ áp [12][13][14][15]. Trong thời gian tới, nhóm Nghiên cứu sẽ 

tiếp tục phát triển nâng cấp, cải tiến Hệ thống S3M-SGMV để giải quyết được các bài 

toán nâng cao của EVN trong công tác vận hành trạm biến áp, lưới điện hạ áp cũng như 

đưa ra sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy cao nhất. 
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NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN (SCADA)  

TẬP TRUNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI VIỆT NAM 

Lê Hải Hà
1
, Nguyễn Hữu Đức

2*
 

1Smart Electric Solution Co., Ltd, 0888107891, halh@ses-tech.vn 
2 Trường đại học Điện lực, 0901 008 555, corresponding author: ducnh@epu.edu.vn 

Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, điều khiển tập 

trung (SEMS-PV) cho các dự án điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam (ĐMTMN). Hiện 

nay, với số lượng khoảng 100 000 dự án ĐMTMN ở khắp cả nước, trong đó tập trung 

chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Tỷ trọng các nguồn điện mặt trời mái 

nhà một số tỉnh là rất lớn, điều này gây ra một số vấn đề trong công tác điều độ vận 

hành lưới điện các điện lực tỉnh, cũng như hệ thống điện quốc gia như điện áp vượt 

ngưỡng, chất lượng điện năng, hệ thống bảo vệ, vấn đề dòng công suất ngược, tổn 

thất …Do vậy, nhằm giải quyết các vấn đề trên thì dữ liệu thời gian thực trong vận 

hành kết nối các nguồn điện mặt trời là đặc biệt quan trọng. Bài báo giới thiệu giải 

pháp đã được nghiên cứu, đánh giá và kiểm chứng giúp giám sát, điều khiển các 

nguồn ĐMTMN phân tán tại Việt Nam. Giải pháp này cũng góp phần thực hiện chiến 

lược của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong công cuộc “Chuyển đổi số và nâng 

cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia” cũng như trong việc điều độ, vận 

hành, tối ưu hóa lưới điện khi có sự xâm nhập của các nguồn ĐMTMN.  

Từ khóa: Điện mặt trời mái nhà; Hệ thống giám sát và điều khiển. 

Abstract: This paper presents a development of a centralized monitoring and control 

system (SEMS-PV) for rooftop solar power projects in Vietnam. Currently, with the 

number of about 100,000 solar PV projects across the country, mainly in the southern 

and central provinces. The proportion of rooftop solar power sources in some 

provinces is very large, which causes some problems in the operation of the provincial 

power grids, as well as the national power system such as overvoltage thresholds. , 

power quality, protection system, reverse power flow problems, losses ... Therefore, in 

order to solve the above problems, real-time data in the operation of connecting solar 

power sources is very necessary. The article introduces a solution that has been 

researched, evaluated and verified to help monitor and control distributed solar power 

sources in Vietnam. This solution also contributes to the implementation of the 

strategy of the Electricity of Vietnam (EVN) in the work of "Digital transformation and 

improvement of the operation efficiency of the national power system" as well as in the 

dispatching, operation, optimization of the power grid when there is the high 

penetration of solar power sources.  

Keywords: Rooftop Solar PV; Monitoring and control system. 
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SEMS-PV:  Hệ thống giám sát, chẩn đoán, dự báo & điều khiển nhà máy điện 

mặt trời 

CLĐN:  Chất lượng điện năng 

SPC:  Tổng công ty Điện lực miền Nam 

1. GIỚI THIỆU 

Nhu cầu sử dụng năng lượng tại Việt Nam ngày càng lớn, kéo theo đó Việt Nam cần 

phát triển những nguồn năng lượng mới nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng đó đảm bảo an 

ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị chính đảm 

nhận vai trò cung cấp năng lượng tại Việt Nam, cụ thể là năng lượng điện. Ngoài việc 

phát triển những nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện, nhiệt điện, điện hạt 

nhân thì những nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh ngày càng được EVN chú ý 

và quan tâm tới. Trong những năm trở lại đây, nguồn năng lượng tái tạo đóng góp vào 

việc cung cấp năng lượng cho Việt Nam ngày càng lớn, đặc biệt là năng lượng điện mặt 

trời [1]. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có các chính sách nhằm khuyến khích 

các nhà đầu tư xây dựng, phát triển các hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) [2], 

góp phần đảm bảo nhu cầu năng lượng đang gia tăng của Việt Nam. 

Hệ thống ĐMTMN có nhiều ưu điểm như chi phí đầu tư hợp lý, thời gian lắp đặt ngắn, 

hiệu suất cao, thân thiện với môi trường [3]. Tuy nhiên việc phát triển ồ ạt, quá nhanh 

các hệ thống ĐMTMN gây ra những vấn đề cạnh tranh trong thị trường điện, và đặc biệt 

là ảnh hưởng đến việc vận hành, sự ổn định của lưới điện truyền tải, phân phối [4]. Nhu 

cầu của EVN đặt ra lúc này là cần theo dõi, giám sát, vận hành các hệ thống ĐMTMN 

đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, ổn định lưới điện truyền tải, phân phối. 

Giải quyết vấn đề trên của EVN, nhóm nghiên cứu đã phát triển sản phẩm: Hệ thống 

giám sát, chẩn đoán, dự báo & điều khiển nhà máy điện mặt trời SEMS-PV, nhằm 

cung cấp một công cụ hiệu quả hỗ trợ EVN quản lý tập trung các hệ thống ĐMTMN 

trên cả nước [5]. Dữ liệu của tất cả các hệ thống ĐMTMN được thu thập, hiển thị, giúp 

đơn vị vận hành lưới điện theo dõi, giám sát các thông số điện (Công suất phát, sản 

lượng điện, điện áp, dòng điện, các chỉ số chất lượng điện năng …) và các đại lượng 

không điện (Cường độ bức xạ, nhiệt độ tiếp xúc …) theo thời gian thực. Hệ thống 

SEMS-PV góp phần triển khai chiến lược cách mạng chuyển đổi số 4.0 trong ngành 

điện [6]. Hệ thống SEMS-PV đã được triển khai lắp đặt thử nghiệm tại một số địa 

phương và đã góp phần hỗ trợ công việc vận hành, điều độ lưới điện. 

Bài báo này trình bày giải pháp giám sát, điều khiển tập trung (SEMS-PV) cho các hệ 

thống ĐMTMN. Bài báo được cấu trúc như sau. Phần 2 mô tả quá trình nghiên cứu phát 

triển sản phẩm SEMS-PV. Kết quả phân tích thử nghiệm, kiểm chứng sản phẩm được 

giới thiệu tóm tắt tại phần 3. Phần 4 trình bày kết luận. 
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2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG SEMS-PV 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phát triển một hệ thống đáp ứng nhu cầu giám sát, điều 

khiển các hệ thống ĐMTMN trên cả nước. Cấu trúc một hệ thống ĐMTMN cơ bản gồm 

các thành phần như Hình 1: (1) Các tấm pin được kết nối thành các chuỗi; (2) Hộp đấu 

nối (DC Box); (3) Các bộ biến đổi (Inverter) kết nối trực tiếp với các string hoặc hộp 

đấu nối; (4) Pin lưu trữ (Ắc quy); (5) Tủ hạ thế; (6) Máy biến áp; (7) Tủ trung thế; (8) 

Cảm biến thời tiết. 

 

Hình 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống SEMS-PV trong một hệ thống ĐMTMN 

Nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm giám sát, điều khiển tập trung (SEMS-PV) các hệ 

thống ĐMTMN bao gồm thiết bị thu thập dữ liệu và phần mềm Web Server hiển thị các 

dữ liệu thu thập được từ các thành phần của hệ thống ĐMTMN. Thiết bị SEMS-G4.2PV 

thu thập dữ liệu của inverter, các cảm biến thời tiết, dữ liệu điện, không điện của các 

string, DC Box, máy biến áp, tủ hạ thế, tủ trung thế. Dữ liệu sau đó được gửi lên hệ 

thống Web Server thông qua mạng Internet 3G/4G. Các tiêu chuẩn truyền thông như 

Modbus TCP/IP, Modbus RTU, IEC104 được tích hợp vào thiết bị và hệ thống Web 

Server [5] [7]. 
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Bảng 1. Thông số kỹ thuật thiết bị SEMS-G4.2PV 

Thông số kỹ thuật SEMS-G4.2PV 

Kích thước 130x85x47 mm 

Cấp bảo vệ IP 40 

Nhiệt độ hoạt động -20
o
C ÷ 60

o
C 

Độ ẩm hoạt động  0% ÷ 95% 

Phương thức truyền thông Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS485, 

CAN, LIN, 3G/4G 

Đầu vào tương tự 2 

Đầu vào số 2 

Đầu ra số 2 

Lưu trữ Thẻ nhớ SD 16GB 

 

Hình 2. Hình ảnh thiết bị SEMS-G4.2PV 

Phần mềm Web Server hiển thị dữ liệu thu thập được của tất cả hệ thống ĐMTMN. Đơn 

vị vận hành lưới điện, vận hành hệ thống ĐMTMN có thể theo dõi công suất phát, cảnh 

báo bất thường, cũng như tải dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, phân tích dữ liệu. Hệ 

thống SEMS-PV phân quyền tài khoản, giám sát công suất phát, gửi lệnh điều độ theo 

cấp quản lý từ trên xuống dưới thể hiện bằng lưu đồ trên hình 4. 

Các chức năng chính của hệ thống SEMS-PV gồm (1) Giám sát công suất phát, sản 

lượng điện, các đại lượng điện và không điện của hệ thống ĐMTMN; (2) Cảnh báo bất 

thường trong hệ thống; (3) Chẩn đoán sự cố; (4) Dự báo công suất phát của hệ thống; 

(5) Đặt lịch tiết giảm công suất; (6) Xuất báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu. Chức năng 

cảnh báo bất thường so sánh dữ liệu thu thập được với ngưỡng giá trị đặt trước của các 

thông số ví dụ như tần số, điện áp, nhiệt độ… Dữ liệu công suất được sử dụng để xây 

dựng một mô hình hồi quy tuyến tính dự báo công suất phát cho nhiều ngày tới. Chức 

năng đặt lịch tiết giảm được thực hiện theo cấp độ từ trên xuống sẽ được trình bày trong 

phần 3. 
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Hình 3. Giao diện đăng nhập phần mềm Web Server 

       

Hình 4. Sơ đồ quản lý hệ thống SEMS-PV 

3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM CHỨNG 

Hệ thống SEMS-PV đã được triển khai lắp đặt thử nghiệm tại Tổng công ty Điện lực 
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miền Nam (SPC). Hỗ trợ SPC giám sát công suất, chỉ số CLĐN, gửi lệnh điều độ tới 

các hệ thống ĐMTMN trong khu vực. 

 

Hình 5. Biểu đồ giám sát công suất phát của các hệ thống ĐMTMN tại SPC 

Công suất phát tức thời của tất cả hệ thống ĐMTMN được thu thập và hiển thị lên biểu 

đồ giám sát công suất của từng tài khoản quản lý theo khu vực và cấp độ quản lý. Tài 

khoản điện lực Quận, Huyện sẽ giám sát được tổng công suất phát và công suất phát của 

tất cả hệ thống ĐMTMN nằm trong khu vực Quận, Huyện đó. Tài khoản điện lực tỉnh 

sẽ giám sát được tổng công suất phát và công suất phát của tất cả các Quận, Huyện nằm 

trong tỉnh đó. Chức năng giám sát công suất được thực hiện tương tự với tài khoản điện 

lực miền và với tài khoản EVN (A0) theo dõi công suất phát của tất cả các hệ thống 

ĐMTMN trên cả nước. Lịch tiết giảm công suất phát sẽ được lên lịch trước bởi tài 

khoản EVN (A0) và phân bổ đến các tài khoản điện lực cấp thấp hơn. Cuối cùng công 

suất tiết giảm được phân bổ đến từng inverter của các dự án ĐMTMN. 

 

Hình 6. Tài khoản EVN (A0) đặt lịch tiết giảm công suất phân bổ cho các TCT Điện lực miền
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Hình 7. Tài khoản TCty Điện lực miền nhận lệnh điều độ từ EVN và phân bổ công suất  

tới các Cty Điện lực tỉnh 

 

Hình 8. Tài khoản Cty Điện lực tỉnh nhận lệnh điều độ từ TCty Điện lực miền  

phân bổ công suất tới các Cty Điện lực Quận, Huyện 

 

Hình 9. Tài khoản Cty Điện lực Quận, Huyện nhận lệnh điều độ từ Cty Điện lực tỉnh  

phân bổ công suất tới các hệ thống ĐMTMN trong khu vực 

 

Hình 10. Chủ đầu tư dự án ĐMTMN nhận lệnh điều khiển từ Cty Điện lực Quận, Huyện  

và gửi lệnh điều khiển tới từng Inverter 
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Hình 11. Inverter tại dự án ĐMTMN lắp đặt thử nghiệm hệ thống SEMS-PV đáp ứng yêu cầu 

tiết giảm công suất trong hai khoảng thời gian 9h00-9h30, 10h30-13h00 ngày 15/07/2022 

 

Hình 12. Theo dõi các thông số điện của Inverter trong hệ thống ĐMTMN ngày 04/11/2022  

tại dự án lắp đặt thử nghiệm hệ thống SEMS-PV 

Kết quả thử nghiệm cho thấy, hệ thống SEMS-PV đã hỗ trợ đơn vị vận hành lưới điện, 

chủ đầu tư dự án giám sát công suất phát, các chỉ số CLĐN theo thời gian thực của tất 

cả các hệ thống ĐMTMN, xem dữ liệu lịch sử, lệnh điều độ được đặt lịch trước và gửi 
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trực tiếp đến từng hệ thống ĐMTMN theo cấp độ từ trên xuống dưới, hỗ trợ đơn vị vận 

hành lưới điện theo dõi việc đáp ứng lịch tiết giảm công suất của các hệ thống 

ĐMTMN. 

4. KẾT LUẬN 

      Nghiên cứu này đã trình bày giải pháp giám sát, điều khiển hệ thống ĐMTMN tập 

trung SEMS-PV giúp đáp ứng được nhu cầu vận hành của EVN cũng như các công ty 

điện lực hiện nay. Bài toán giám sát, điều khiển tập trung các hệ thống điện mặt trời 

càng bức thiết trong thời gian tới với việc gia tăng các dự án ĐMTMN kết nối với lưới 

điện quốc gia. Nhóm nghiên cứu tiếp tục cải thiện các chức năng của sản phẩm SEMS-

PV nhằm hỗ trợ EVN hiệu quả hơn trong công tác vận hành lưới điện. 
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CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

EXPERIENCE WITH A DIGITAL SUBSTATION PILOT PROJECT OF VIETNAM 

ELECTRICITY 
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1
, Kiều Văn Minh
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Tóm tắt: Bài báo này mô tả những kinh nghiệm được rút ra từ một dự án thử nghiệm 

tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nơi một trạm biến áp 110 kV truyền thống 

(trạm biến áp Phú Bài) được nâng cấp thành trạm biến áp kỹ thuật số theo tiêu chuẩn 

IEC 61850. Một khối lượng lớn dây cáp đồng trong của trạm biến áp đã được thay thế 

bằng các thiết bị điện tử thông minh và truyền thông qua mạng cáp quang, cho phép 

thực hiện các chức năng bảo vệ, giám sát và điều khiển mạnh mẽ nhằm nâng cao độ 

tin cậy của lưới điện. Các khái niệm về trạm biến áp kỹ thuật số dựa trên tiêu chuẩn 

IEC 61850 và giải pháp chi tiết trong dự án nâng cấp trạm Phú Bài lên thành trạm 

biến áp kỹ thuật số được trình bày trong bài báo này. Sau khi hoàn thành dự án thí 

điểm, các đánh giá so sánh giữa công nghệ cũ và công nghệ số được rút ra và phân 

tích. Kết quả cho thấy trạm biến áp nâng cấp có những ưu điểm tốt hơn như cho phép 

thiết lập hệ thống điều khiển bảo vệ và tự động hóa trên cơ sở liên kết qua mạng 

truyền thông thống nhất, các tín hiệu tương tự và logic được số hóa ngay tại hoặc gần 

các thiết bị nhất thứ, các tín hiệu được truyền đi trên hệ thống nhanh chóng và tin cậy. 

Từ khoá: Trạm biến áp Kỹ thuật số, IEC 61850, Bảo vệ & Điều khiển, Đồng bộ thời 

gian, Process Bus, EVN. 

Summary: This paper describes an experience of a pilot project in Vietnam Electricity 

(EVN) where a conventional 110kV substation (Phu Bai substation) was upgraded to a 

digital substation based on the IEC 61850 standard. A large number of copper wires in 

the process bus of the substation was replaced by intelligent electronic devices and 

fiber optic communications, enabling robust protection, monitoring, and control 

function in order to enhance the grid reliability. The concepts of a digital substation 

based on IEC 61850, and the detail solution in the project to upgrade Phu Bai station 

to digital solution are presented. After completing the pilot project, the comparative 

evaluations between old technology and digital technology are derived and analyzed. 

The results showed that the upgraded substation has better advantages such as 

allowing the establishment of a protection control system and automation on the basis 

of links via a unified communication network, logical and analog signals are digitized 

at or near power devices, and signals are transmitted quickly and reliably in the 

networks.    

Keywords: Digital Substation, IEC 61850, Protection & Control, Time 

Synchronization, Process Bus, EVN. 

mailto:quanghnh@cpc.vn
mailto:quanghnh@cpc.vn
mailto:kieuvanminh.npts@gmail.com
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CHỮ VIẾT TẮT 

 P&C Protection and Control (Bảo vệ và Điều khiển) 

 IEC 61850  

 TTHPC Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế 

 MU Merging Unit 

 NCIT Non – convention Instrument Transformer 

 SCU Switching Control Unit 

 IEC Intelligent Electronic Device 

 RTU Remote Terminal Unit 

 GW Gateway 

 HMI Human Machine Interface 

 SMV Sample Measured Value 

 BCU Bay Control Unit 

 GOOSE Generic Object-Oriented Substation Event 

 SCL Substation Configuration Language  

 SCT System Configuration Tool 

 PRP Parallel Redundancy Protocol 

 HSR High-Availability Seamless Redundancy - HSR 

1. GIỚI THIỆU 

Trong các trạm biến áp truyền thống, các thiết bị nhất thứ được kết nối với thiết bị bảo 

vệ và điều khiển (Protection & Control - P&C) bằng hệ thống cáp đồng. Cách kết nối 

truyền thống này tạo ra một mạng lưới cáp tín hiệu phức tạp làm tăng khối lượng cáp 

kết nối, và khối lượng công thực hiện khi lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống. Công 

nghệ trạm biến áp kỹ thuật số hay còn gọi là công nghệ Process Bus theo tiêu chuẩn IEC 

61850 giúp loại bỏ phần lớn khối lượng lớn cáp đồng cho tín hiệu điều khiển và đo 

lường, thay thế bằng các loại cáp quang nhỏ có khả năng kết nối theo kiểu Plug & Play. 

Công nghệ này làm giảm đáng kể chi phí thiết lập và các đòi hỏi kỹ thuật trong quá 

trình lắp đặt và bảo trì, dẫn đến giảm chi phí tổng thể của dự án. 

Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu khác nhau đã được triển khai 

bởi nhiều nhóm nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng của công nghệ trạm biến áp kỹ 

thuật số. Trong bài báo [1], Fu Qincui và Jianyun Chen đã xây dựng nền tảng thử 

nghiệm tích hợp công nghệ tiên tiến cho trạm biến áp kỹ thuật số dựa trên tiêu chuẩn 

IEC 61850 phục vụ cho giảng dạy trong phòng thí nghiệm của trường đại học. Antonio 
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Riccardo [2] mô tả quy trình từng bước được sử dụng bởi National Grid (Hoa Kỳ) để 

thiết kế kiến trúc, thành phần và kiểm tra hệ thống cho một dự án trạm biến áp hoàn 

toàn kỹ thuật số ... Trong bài báo [3], nhóm nghiên cứu của Yuvaraj Nayak đã trình bày 

một số kết quả nghiên cứu về các trường hợp hư hỏng khác nhau trong mạng truyền 

thông tổng thể và đề xuất đánh giá thực tế về sơ đồ bảo vệ dựa trên IEC 61850 trong với 

một số điều kiện sự cố được lựa chọn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây về hệ thống 

tự động hóa trạm biến áp dựa trên tiêu chuẩn IEC 61850 đã được xem xét và đánh giá 

lại bởi nhóm nghiên cứu của Mohd Asim Aftab [4]. Trong tài liệu [5], nghiên cứu về 

tiêu chuẩn IEC 61850 và trạm biến áp kỹ thuật số có giám sát tình trạng phần cứng theo 

thời gian thực đã được thực hiện và cơ bản đã cung cấp một ý tưởng rõ ràng về tự động 

hóa trạm biến áp dựa trên IEC 61850 và hoạt động của nó trong thời gian thực. 

Tại Việt Nam, tiêu chuẩn IEC 61850 đã được EVN áp dụng để thiết lập hệ thống điều 

khiển cho các trạm biến áp trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, do chưa có các nghiên 

cứu kỹ lưỡng về việc tích hợp hệ thống tự động hóa theo tiêu chuẩn IEC 61850 với các 

công nghệ hiện có của hệ thống nên hầu hết các hệ thống mới chỉ tập trung khai thác 

IEC 61850 như một giao thức truyền thông thông thường mà chưa chú ý đến việc thiết 

lập các giải pháp tự động hóa tại một mức đầy đủ theo tiêu chuẩn. Trong bài báo này, 

nhóm tác giả sẽ trình bày kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trạm biến áp số trong dự án 

thí điểm nâng cấp hệ thống bảo vệ và điều khiển trạm biến áp 110 kV Phú Bài tại 

TTHPC, công ty con của EVN. 

Trong phần 2, tổng quan về tiêu chuẩn IEC 61850 trong trạm biến áp kỹ thuật số được 

trình bày. Các đặc điểm của trạm biến áp 110kV Phú Bài như một trạm biến áp thông 

thường được mô tả trong phần 3. Giải pháp chi tiết để nâng cấp trạm biến áp Phú Bài 

lên trạm biến áp kỹ thuật số được trình bày trong phần 4. Cuối cùng, các đánh giá so 

sánh và kết luận được đưa ra trong phần 5. 

2. TIÊU CHUẨN IEC 61850 TRONG TRẠM BIẾN ÁP KỸ THUẬT SỐ 

Tiêu chuẩn IEC 61850 không chỉ là một giao thức truyền thông. Hơn thế nữa, tiêu 

chuẩn IEC 61850 xác định và mô hình hóa các đối tượng trong trạm biến áp, chỉ định 

cách tổ chức lớp thông tin, khai báo các dịch vụ trừu tượng để mô tả các quá trình trao 

đổi thông tin, v.v. Việc áp dụng tiêu chuẩn IEC 61850 tạo ra sự thay đổi căn bản trong 

chiến lược thiết kế hệ thống tự động hóa và thông tin liên lạc của trạm biến áp. 

2.1. Mô hình truyền thông chung của trạm biến áp kỹ thuật số 

Trên cơ sở triển khai mô hình truyền thông và tổ chức phân cấp các ứng dụng tự động 

hóa theo tiêu chuẩn IEC 61850, cấu trúc chung của trạm biến áp số được chia thành ba 

mức: mức thiết bị, mức ngăn lộ và mức trạm. 
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 Mức thiết bị (Process level) là mức thực hiện giao tiếp giữa các thiết bị nhất 

thứ như thiết bị đóng cắt và thiết bị điều khiển bảo vệ. Trên Process Bus, quá 

trình thu thập thông tin điện áp và dòng điện từ các thiết bị TU, TI và được số 

hóa bởi các bộ Merging Unit (MU), được sắp xếp trong các ngăn lộ hoặc trực 

tiếp từ các máy biến áp đo lường loại NCIT (Non-conventional Instrument 

Transformer) hoặc bộ điều khiển thiết bị đóng cắt (Switching Control Unit - 

SCU) và được kết nối với hệ thống trên Process Bus. 

 Mức ngăn lộ (Bay level) tích hợp các IED thực hiện các chức năng bảo vệ và 

điều khiển. Các thiết bị này thực hiện kết nối đồng thời giữa hai mạng: Process 

Bus để kết nối với các IED khác, Station Bus để kết nối với RTU/ Gateway, 

HMI. 

 Mức trạm (Station level) bao gồm Giao diện Người máy (HMI), RTU/ Cổng 

vào, máy tính kỹ thuật. Các thiết bị này được kết nối trên Station Bus. 

 

Hình 1. Mô hình truyền thông chung của trạm biến áp kỹ thuật số 

2.2. Mô hình dữ liệu của trạm biến áp kỹ thuật số 

Mô hình thu thập và xử lý dữ liệu của trạm biến áp truyền thống và trạm biến áp kỹ 

thuật số được minh họa trong Hình 2. Đối với các trạm biến áp truyền thống, việc thu 

thập và xử lý dữ liệu được thực hiện trên cùng một thiết bị, trong khi đó công nghệ trạm 

biến áp kỹ thuật số cho phép tách rời chức năng thu thập và xử lý dữ liệu.  
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Dữ liệu của các đối tượng trạm biến áp được tiêu chuẩn hóa theo nội dung IEC 61850-

7-4 để tạo ra sự tương đồng về dữ liệu và giao tiếp giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất 

khác nhau. Các thành phần này trao đổi thông tin với nhau thông qua Process bus. Điều 

này cho phép giảm số lượng dây cáp đồng được sử dụng để kết nối tín hiệu và tăng 

lượng thông tin trao đổi giữa các thành phần trong hệ thống. 

 

Hình 2. Mô hình trao đổi dữ liệu trong trạm biến áp truyền thống và trạm biến áp kỹ thuật số 

2.3. Process Bus 

Các phép đo cơ bản được số hóa và truyền đi dưới dạng các giá trị mẫu nhờ việc sử 

dụng các công nghệ cảm biến dòng điện và điện áp có công suất thấp kết hợp với các kỹ 

thuật truyền tin quan học hiện đại. Ngoài ra, các tín hiệu trạng thái cũng được truyền đi 

để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống bảo vệ. Tiêu chuẩn IEC 61850 giải quyết yêu cầu 

này thông qua khái niệm về dịch vụ giá trị đo lường mẫu (Sample Measurement Value – 

SMV) được triển khai trên Process Bus. Ngoài các giá trị SMV, khả năng thu thập trạng 

thái và các lệnh điều khiển được phản hồi bởi Time Critical cũng được giải quyết thông 

qua Process Bus. Giao thức IEC 61850 định nghĩa trao đổi dữ liệu trên Bus quy trình 

thành hai phần: Phần 9.1 định nghĩa các tập dữ liệu với hình thức truyền tin một chiều 

đa hướng kiểu Điểm - Điểm; Phần 9.2 xác định các tập dữ liệu cấu hình được có thể 

được truyền đa hướng từ một nguồn phát (publisher) đến nhiều điểm nhận (subscribers). 

Hình 3 minh họa cấu trúc cơ bản của Process Bus. Tín hiệu từ các nguồn điện áp và 

dòng điện cũng như thông tin trạng thái được đầu vào và số hóa bởi bộ MU. Các MU 

trong một trạm lấy mẫu tín hiệu ở tốc độ đồng bộ thống nhất. Bằng cách này, bất kỳ 

IED nào cũng có thể nhận dữ liệu từ nhiều MU và tự động cân bằng và xử lý dữ liệu. 
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Hình 3. Các tín hiệu trên Process Bus 

Giá trị lấy mẫu (Sample Value - SV) được thực hiện trên nền tảng Ethernet theo tiêu 

chuẩn ISO/ IEC 8802-3, để cung cấp các giá trị đo (U, I, P, Q, Cosφ...) từ các thiết bị 

phát như MU, NCIT đến thiết bị thu là Rơle, BCU thông qua Process Bus. Các dữ liệu 

SV được thiết bị phát gửi theo những khoảng thời gian chính xác, được gọi là thời gian 

lấy mẫu, thời gian lấy mẫu phụ thuộc vào hai yếu tố: tần số tín hiệu đo được và số mẫu 

mỗi chu kỳ (Sample Per Period - SPP). 

Tiêu chuẩn IEC 61850-9-2LE quy định hai giá trị SPP: 80 mẫu/ chu kỳ (ở 50 Hz = 250 

s) đối với hệ thống so sánh pha và 250 mẫu/ chu kỳ (ở 50 Hz = 78.125 µs) đối với hệ 

thống đo lường thương mại. 

Sai số đồng bộ hóa: Theo tiêu chuẩn IEE C37.118.1-2011 cho phép đo đồng bộ hóa, nếu 

lỗi đồng bộ hóa là 4μs, nó sẽ dẫn đến sai số góc là 0,070 (= 4,3'), tương ứng với sai số 

đo là 0,125% (125A với dòng đỉnh 100kA, 50Hz). 

2.4. GOOSE 

GOOSE: (Generic Object-Oriented Substation Event) là tập dữ liệu sự kiện hướng đối 

tượng nội bộ của trạm biến áp được xác định theo IEC61850-7-2, được sử dụng để trao 

đổi dữ liệu giữa các IED qua kênh truyền thông theo chiều ngang. Các bản tin GOOSE 

như trạng thái thiết bị, yêu cầu khóa liên động và lệnh điều khiển là Sự kiện quan trọng 

có yêu cầu khắt khe về thời gian (Time Critical Events) và được ánh xạ trực tiếp trên 

lớp liên kết Ethernet bằng cách sử dụng dịch vụ phát tin đa hướng (Multicast). 

Bản tin GOOSE hoạt động trong một loại mô hình được gọi là "Publisher / Subscriber". 

Trong mô hình này, thiết bị gửi “xuất bản” dữ liệu mong muốn trong tin nhắn GOOSE 

và bất kỳ thiết bị nào trong cùng mạng quan tâm đến bất kỳ dữ liệu nào của tin nhắn 

xuất bản đều có thể được định cấu hình để “đăng ký” tin nhắn GOOSE của thiết bị xuất 
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bản. Điều này có nghĩa là một số thiết bị có thể nhận được một tin nhắn bằng cơ chế 

phát đa hướng. 

 

Hình 4. GOOSE trên kênh truyền thông ngang 

Để đảm bảo thời gian xử lý, bản tin GOOSE là tin nhắn một chiều, được gửi đến một 

ứng dụng cụ thể, đảm bảo rằng tin nhắn đến một cách an toàn, không có yêu cầu phản 

hồi. Tiêu chuẩn IEC61850-8-1 quy định rằng các dịch vụ sử dụng giao thức GOOSE 

phải có khả năng trao đổi dữ liệu với thời gian phản hồi ≤ 4ms trên Process Bus. 

2.5. Cấu hình các chức năng tự động hóa trạm biến áp 

Cấu hình tự động hóa của trạm biến áp kỹ thuật số được thực hiện bằng cách sử dụng 

các công cụ hỗ trợ Ngôn ngữ cấu hình trạm (Substation Configuration Language - 

SCL), được định nghĩa trong IEC 61850-6-1. SCL chỉ định một hệ thống phân cấp các 

file cấu hình cho phép nhiều cấp của hệ thống được mô tả trong các tệp XML rõ ràng và 

được chuẩn hóa. Mục đích của SCL là thống nhất mô tả dữ liệu được trao đổi trên cùng 

một hệ thống tự động hóa trạm biến áp, qua đó dữ liệu có thể được trao đổi giữa các 

thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau. 

Các tệp SCL khác nhau bao gồm mô tả đặc tả hệ thống (SSD), mô tả cấu hình hệ thống 

(SCD), mô tả khả năng của IED (ICD), mô tả các IED đã được cấu hình (CID) và tệp 

Mô tả IED khi thay đổi cấu hình (IID). Tất cả các tệp này được xây dựng theo cùng một 

phương pháp và định dạng nhưng có phạm vi khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu. 

SCL cung cấp khả năng cấu hình tốt hơn cho các yêu cầu cụ thể của người dùng. Các kỹ 

sư có thể sử dụng tệp CID để cung cấp thông tin về cấu hình IED của hệ thống hiện có 

hoặc nó có thể được sử dụng để tái cấu trúc chức năng IED trên một hệ thống mới, kiểm 

soát lỗi và hiểu lầm giữa các thành phần khác nhau, nâng cao khả năng tương tác của 

các thiết bị, giúp cải thiện hiệu suất hệ thống. 
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3. TỔNG QUAN TRẠM BIẾN ÁP PHÚ BÀI TRƯỚC KHI NÂNG CẤP 

Trạm biến áp Phú Bài (110/ 22kV-2x40 MVA) được đưa vào vận hành từ năm 2003, 

chịu trách nhiệm cấp điện cho các phụ tải khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2016, trạm biến áp Phú Bài chuyển sang chế độ vận hành 

không người trực, có giám sát và được kiểm soát từ trung tâm vận hành của Công ty 

Điện lực Thừa Thiên Huế (TTHPC). 

Hệ thống bảo vệ sử dụng các thiết bị Rơle của các nhà sản xuất khác nhau (Siprotec 

Siemens, Micom Schneider, Sel Relay), hệ thống điều khiển sử dụng RTU560 CMU04 

của ABB và RTU Xcell CRP-031, thông qua các giao thức IEC 61850, IEC 60870-5-

103 và được kết nối với Hệ thống SCADA tại trung tâm điều khiển thông qua giao thức 

IEC 60870-5-101. Hệ thống điều khiển bảo vệ phức tạp và không đồng bộ, được kết nối 

với tín hiệu bằng mạng cáp đồng khổng lồ, rất khó quản lý. Độ tin cậy vận hành của 

trạm không cao và có nhiều nguy cơ xảy ra sự cố. Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

của trạm biến áp Phú Bài, TTHPC đã triển khai giải pháp nâng cấp hệ thống bảo vệ và 

điều khiển trạm biến áp bằng công nghệ số. 

4. GIẢI PHÁP NÂNG CẤP THÀNH TRẠM BIẾN ÁP KỸ THUẬT SỐ 

Giải pháp nâng cấp trạm biến áp 110kV Phú Bài thành trạm biến áp kỹ thuật số được đề 

xuất dựa trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo các mô hình trạm biến áp kỹ thuật số của 

Hitachi, ABB, Siemens AG, GE… Để phát huy được ưu điểm của việc áp dụng công 

nghệ trạm biến áp kỹ thuật số, giải pháp được sử dụng đặc biệt chú trọng việc ứng dụng 

công nghệ Process Bus. Giải pháp này khác biệt hoàn toàn với thiết kế của các kỹ sư với 

mô hình trạm biến áp truyền thống từng sử dụng trước đó, bao gồm từ thiết kế và lắp đặt 

thiết bị, bảng điều khiển, hệ thống cáp đến thiết kế hệ thống mạng truyền thông và cấu 

hình hệ thống điều khiển và tự động hóa. Các nội dung chi tiết được đề cập ở các mục 

dưới đây 

4.1. Thiết kế, bố trí và kết nối thiết bị bảo vệ và điều khiển 

Công nghệ Trạm biến áp kỹ thuật số cho phép hạn chế tối đa hệ thống cáp tín hiệu bằng 

đồng, thay thế chúng bằng các kết nối cáp quang để truyền tín hiệu trong mạng LAN, 

giảm số lượng và diện tích lắp đặt thiết bị nên cần có sự thay đổi về kết cấu và bố trí các 

thiết bị trong trạm. Bên cạnh đó, sự thay đổi này cũng dẫn đến thay đổi thói quen vận 

hành của người dùng, thay vì thao tác trên sơ đồ MIMIC truyền thống, người vận hành 

sẽ phải giám sát trên giao diện HMI của hệ thống SCADA trạm biến áp và thao tác điều 

khiển các thiết bị trên giao diện HMI của các thiết bị điều khiển. Sơ đồ bố trí của thiết bị 

Relay, BCU, hệ thống mạng và RTU/ GW/ HMI được thể hiện trong Hình 5. 
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Hình 5. Rơ le/ BCU, mạng LAN và RTU/GW/HMI 

Giải pháp số hóa tín hiệu trạm biến áp được thực hiện bằng cách lắp đặt các thiết bị gồm 

bộ chuyển đổi tính hiệu (Merging Unit - MU), Bộ điều khiển thiết bị đóng cắt SCU trên 

hoặc gần các thiết bị nhất thứ trong trạm đóng cắt ngoài trời nên phải đảm bảo các yêu 

cầu về điều kiện làm việc của thiết bị IED trong môi trường khắc nghiệt. Giải pháp 

được thực hiện tại trạm biến áp Phú Bài nhằm lắp đặt thiết bị MU trong thành tủ MU 

được thiết kế đảm bảo bỏ vệ thiết bị khỏi điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở môi trường 

ngoài trời. 

 

Hình 6. Tủ ghép tín hiệu MU ngoài trời 

4.2. Cấu hình kết nối đầu cuối ảo 

Trong thiết kế và cấu hình hệ thống bảo vệ điều khiển kỹ thuật số, cần thực hiện kết nối 

đầu cuối ảo (kết nối thông qua truyền thông) cho các IED, quy trình tương tự như cách 

xây dựng Danh sách kết nối đầu cuối của thiết kế hệ thống mạch thứ cấp. 

Thiết kế của kết nối đầu cuối ảo phải xác định cổng vật lý của thiết bị và sơ đồ luồng 

thông tin của các tín hiệu GOOSE/ SV và các khối chức năng nhận và xuất tín hiệu trên 

các thiết bị. Đây là phần cốt lõi của công việc cấu hình, đòi hỏi kỹ sư cấu hình phải có 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 389   

kiến thức về mạch nhị thứ của trạm biến áp và các khối chức năng của IED như đã nêu 

trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Công cụ cấu hình hệ thống (System 

Configuration Tool - SCT) được sử dụng cho phép truy cập vào các tệp .scd .cid để xuất 

ra các thiết bị đầu cuối ảo là tín hiệu GOOSE/ SV và được ánh xạ tới các đầu ra vật lý 

trên thiết bị thứ cấp. 

Bảng 1. Bảng kết nối đầu cuối ảo 

 

Bảng 1 mô tả ngắn gọn cách thiết lập kết nối đầu cuối ảo cho các tín hiệu SV/ GOOSE 

của ngăn lộ 171 Phú Bài từ bộ MU đến Rơ le F21. Các tín hiệu sẽ được mô tả từ thiết bị 

Publisher (nút Logic, thiết bị Logic) đến các khối chức năng trên thiết bị Subcriber nhận 

tín hiệu. 

4.3. Giải pháp đồng bộ hóa thời gian độ chính xác cao 

Trong mô hình trạm biến áp kỹ thuật số, chức năng thu thập dữ liệu được tách biệt với 

các thiết bị bảo vệ điều khiển (Rơ le, BCU), dẫn đến yêu cầu thực hiện đồng bộ thời 

gian truy vấn dữ liệu giữa các thiết bị. Do đó, đồng bộ thời gian giữa các thiết bị trên 

Process Bus là một yêu cầu quan trọng trong trình tự thiết kế hệ thống điều khiển số. 

Theo tiêu chuẩn IEEE C37.118.1-2011 - tiêu chuẩn đo lường đồng bộ pha cho hệ thống 

điện, trên hệ thống đo đồng bộ ba (Synchrophasor Measurements), sai số pha 0,57 độ 

(0,01 radian)) sẽ gây ra 1% sai số vec tơ tổng (Total Vector Error - TVE), tương ứng với 

sai số thời gian ± 26μs đối với hệ thống 60Hz và ± 31μs đối với hệ thống 50Hz. Khuyến 

nghị của IEEE là cần một nguồn đồng bộ hóa thời gian đáng tin cậy cung cấp độ ổn 

định thời gian, tần số và tần số tốt hơn ít nhất 10 lần so với giá trị TVE 1% tương ứng, 

Logical Node
Logical 

Device
Logical Node

Logical 

Device

171 CB Opened GOIN11 BININGGIO1.ST.Ind1 MU171.11 XCBR1.ST.Pos.stVal 171.PDIS.

171 CB Closed GOIN12 BININGGIO1.ST.Ind2 MU171.11 XCBR1.ST.Pos.stVal 171.PDIS.

171 CB Open CMD GOOUT11 CSWI1.OpOpm 171.PDIS. CMDOUTGGIO2.Ind1.stVal MU171.11

171 CB Close CMD GOOUT12 CSWI1.OpCls 171.PDIS. CMDOUTGGIO2.Ind2.stVal MU171.11

171-7 DS Opened GOIN13 BININGGIO1.Ind9.stVal MU171.11 XSWI1.Pos.stVal 171.PDIS.

171-7 DS Closed GOIN14 BININGGIO1.Ind10.stVal MU171.11 XSWI1.Pos.stVal 171.PDIS.

171 CT1 Phase A 171SV.AmpA I01ATCTR1.AmpSv.instMag.i MU171.11 TCTR.AmpSv1.PhA 171.PDIS.

171 CT1 Phase B 171SV.AmpB I01BTCTR1.AmpSv.instMag.i MU171.11 TCTR.AmpSv1.PhB 171.PDIS.

171 CT1 Phase C 171SV.AmpC I01CTCTR1.AmpSv.instMag.i MU171.11 TCTR.AmpSv1.PhC 171.PDIS.

171 CT1 Phase N 171SV.AmpN I01DTCTR1.AmpSv.instMag.i MU171.11 TCTR.AmpSv1.PhN 171.PDIS.

171 VT Phase A 171SV.VolA U01ATVTR1.VolSv.instMag.i MU171.11 TVTR.VolSv1.PhA 171.PDIS.

171 VT Phase B 171SV.VolB U01BTVTR1.VolSv.instMag.i MU171.11 TVTR.VolSv1.PhA 171.PDIS.

171 VT Phase C 171SV.VolC U01CTVTR1.VolSv.instMag.i MU171.11 TVTR.VolSv1.PhA 171.PDIS.

Description 

Indicator

Sample 

Value 
GO O SE

Publisher Device Subscriber Device
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tức là ± 2,6μs với hệ thống 60Hz và ± 3,1μs với 50Hz. Với yêu cầu đồng bộ pha cho các 

hệ thống đo lường và bảo vệ thời gian thực trên mạng Process Bus, tiêu chuẩn IEC 

61850-9-3 yêu cầu áp dụng giao thức đồng bộ hóa thời gian chính xác PTP theo tiêu 

chuẩn IEEE 1588v2 thông qua các khuyến nghị của IEEE C37.238-2011, với sai số từ 

100ns đến 1μs tùy theo kiến trúc, sơ đồ mạng và giải pháp kỹ thuật của từng hãng. 

Với yêu cầu quan trọng là chức năng đồng bộ thời gian với độ chính xác cao, hệ thống 

bảo vệ trạm Phú Bài được thiết kế để sao lưu các kênh đồng bộ thời gian trên mạng 

Process Bus bằng 02 thiết bị GPS Clock độc lập trên cùng một lớp mạng, minh họa trên 

Hình 7. Việc chuyển đổi các thiết bị trên mạng Process Bus phải đáp ứng yêu cầu cấu 

hình lớp 2, cho phép sử dụng địa chỉ Multicast cho các gói đồng bộ, lỗi thiết bị tham 

chiếu Projection <200ns, lỗi hệ thống tổng thể <1μs, hỗ trợ IEEE 1588 v2 và cài đặt 

Transparent Clocks. 

 

Hình 7. Đồng bộ thời gian PTP với 2 đồng hồ GPS 

4.4. Thiết kế hệ thống mạng hiệu suất cao và tin cậy 

Tính khả dụng và hiệu suất của hệ thống P&C hoàn toàn phụ thuộc vào phương thức 
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truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị. Vì vậy, mạng truyền thông của Trạm biến áp số 

phải có độ tin cậy và tính sẵn sàng cao. Tiêu chuẩn IEC 61850 quy định thời gian phục 

hồi cần thiết cho mạng SCADA là 400ms - 800ms; với tính năng khóa liên động 

(Interlocking) trên lớp mạng theo tiêu chuẩn IEC 61850-8-1, thời gian khôi phục ứng 

dụng cần thiết là từ 4ms-12ms; Các thông điệp đo lường SV trên lớp Process Bus được 

truyền với độ trễ khôi phục mong muốn là 0s. Để giải quyết vấn đề về độ trễ thời gian 

trên mạng, tiêu chuẩn IEC 61850-90-4 yêu cầu tham chiếu đến tiêu chuẩn IEC 62439-3 

về định nghĩa của Giao thức dự phòng song song (Parallel Redundancy Protocol - PRP) 

và giao thức Dự phòng liền mạch khả dụng cao (High-Availability Seamless 

Redundancy - HSR). Cả hai giao thức này đều được xây dựng với mục tiêu đưa thời 

gian khôi phục về “0” và không mất dữ liệu. Đây là những tiêu chuẩn để đảm bảo rằng 

gói tin GOOSE và SV (Sample Value) không làm chậm trễ hoặc mất thông tin trong quá 

trình truyền tin. 

 

Hình 8. Mô hình mạng LAN của trạm biến áp Phú Bài 

Từ việc phân tích mức độ sẵn sàng, tốc độ đáp ứng cũng như chi phí triển khai hệ thống, 

giải pháp thiết lập hệ thống mạng LAN trạm Phú Bài được triển khai theo mô hình hỗn 

hợp PRP và HSR. 

Cấu trúc mạng theo giao thức PRP được sử dụng cho các thiết bị quan trọng điện áp 

cao, được phân bố theo kiểu phân tán. Tin nhắn từ thiết bị nguồn được sao chép và gửi 
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đồng thời trên hai mạng Process Bus A&B. Các thiết bị đích cũng được kết nối với hai 

mạng sẽ chấp nhận tin nhắn đến trước và loại bỏ tin nhắn tiếp theo. Trong trường hợp 

một mạng bị lỗi, tin nhắn đã sao chép vẫn đến trên mạng thứ hai. 

Cấu trúc mạng HSR được thiết lập để kết nối các thiết bị trong các ngăn phân tán, được 

bố trí tập trung. Các thiết bị được kết nối với nhau theo cấu trúc liên kết vòng, không có 

công tắc. Tất cả các thông báo từ máy phát được nhân bản và xuất ra theo cả hai hướng. 

Người đăng ký sẽ chấp nhận tin nhắn đến trước và hủy tin nhắn tiếp theo. Thiết bị 

RedBox (Hộp dự phòng) có nhiệm vụ liên kết giữa hai mạng PRP và HSR, dữ liệu từ 

nguồn trên mạng PRP có thể đến được các HSR Đính kèm Node trong mạng HSR với 

thời gian khôi phục bằng 0. 

4.5. Thiết lập VLANs trên Process Bus 

Khi có quá nhiều thông báo được phát qua các nút trên Process Bus có thể dẫn đến giảm 

hiệu suất của hệ thống mạng LAN. IEC 61850-90-4 khuyến nghị thực hiện cấu hình 

VLAN, gắn thẻ và cài đặt ưu tiên theo tiêu chuẩn IEEE 802.1Q để đạt được yêu cầu về 

chất lượng dịch vụ (Quality of Service - QoS) truyền dữ liệu trên Process Bus. 

Tin nhắn được phát trong mạng con, được phân phối trên toàn bộ mạng LAN một cách 

hợp lý để đảm bảo rằng tín hiệu từ máy phát đến máy thu được ưu tiên trên các nút 

mạng. VLAN được thiết kế dựa trên các yêu cầu ưu tiên và bảo mật giữa các VLAN và 

được kiểm soát bởi Danh sách kiểm soát truy cập (ACL). Để thiết lập VLAN, hệ thống 

LAN cần sử dụng thiết bị chuyển mạch Lớp 2/3 hỗ trợ Trunk VLAN IEC802.2Q. 

Kết quả kiểm tra thời gian phản hồi cho thấy cấu hình Gắn thẻ ưu tiên VLAN cho Thời 

gian chuyến đi qua dịch vụ GOOSE bằng hoặc nhỏ hơn so với mạch có dây cứng. 

4.6. Thử nghiệm và chạy thử trạm biến áp kỹ thuật số 

Để hệ thống P&C hoạt động đáng tin cậy, cần phải tiến hành kiểm tra từng phần tử 

riêng lẻ và kiểm tra toàn bộ hệ thống. Với công nghệ Trạm biến áp kỹ thuật số, điều này 

có thể là một thách thức đối với các kỹ sư so với cách nó được thực hiện trên các trạm 

biến áp truyền thống. Thay vì mô phỏng các tín hiệu trên mạch có dây cứng, giải pháp 

thí nghiệm phải mô phỏng các tín hiệu đo lường và trạng thái dưới dạng giá trị mẫu, bản 

tin GOOSE trên mạng LAN. Giải pháp thử nghiệm cho dự án Phú Bài sử dụng thiết bị 

bộ thử nghiệm Omicron CMC 356 kết hợp với phần mềm ITT600 của Hitachi ABB. 

Omicron CM356 là một giao diện mạng tích hợp hỗ trợ thử nghiệm toàn diện trong môi 

trường IEC 61850 bằng cách sử dụng mô phỏng và đăng ký GOOSE tùy chọn cũng như 

chức năng mô phỏng giá trị lấy mẫu. Nó cũng có thể truy xuất, đánh giá và ghi nhật ký 

giao tiếp IED Client / Server SCADA theo IEC 61850. 
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Công cụ Kiểm tra Tích hợp ITT600 được thiết kế để dễ dàng chẩn đoán và khắc phục sự 

cố của các ứng dụng và hệ thống tự động hóa trạm biến áp tuân thủ IEC 61850. ITT600 

hỗ trợ dễ dàng khám phá cấu hình IEC 61850 trong bất kỳ IED bảo vệ và điều khiển 

nào, hiển thị các bản tin GOOSE về giá trị mẫu và mô phỏng giao tiếp của IED. 

 

Hình 9. Thử nghiệm Merging Unit 

Mô hình thử nghiệm của thiết bị Merging Unit được mô tả trong Hình 9, bằng cách sử 

dụng bộ thử nghiệm rơle đa năng CM 356 có độ chính xác cao, cung cấp tín hiệu tương 

tự chính xác vào các kênh đầu vào của MU. Thiết bị thử nghiệm và MU phải được đồng 

bộ hóa tất cả tín hiệu từ cùng một đồng hồ chính GPS. Giá trị mẫu thu được trên bộ thử 

nghiệm CM 356 được so sánh với phần mềm ITT600 để đánh giá sai số đo biên độ, góc 

pha và thời gian truyền thông báo. 

Thông qua mạng Process Bus, phần mềm ITT600 cho phép quét, thu thập và hiển thị 

các tín hiệu Giá trị mẫu SV. Giá trị biên độ và góc pha của các đại lượng đo được so 

sánh với giá trị thực từ bộ đo kiểm để đảm bảo độ chính xác của các giá trị đo được số 

hóa đến các thiết bị xử lý là rơ le, BCU. Giá trị tham chiếu của tín hiệu giá trị mẫu được 

thể hiện trong Hình 10. 

Mô hình thử nghiệm của rơ le bảo vệ được mô tả trong Hình 11. Thay vì đặt tín hiệu 

điện áp trực tiếp vào rơ le, thử nghiệm rơ le bảo vệ được thực hiện bằng cách áp dụng 

các tín hiệu mô phỏng giá trị mẫu từ bộ thử nghiệm CM 356, rơ le sẽ phản ứng để đưa 

ra các tín hiệu (ví dụ: Trip, Pickup, Close) thông qua bản tin GOOSE. Bộ kiểm tra rơ le 

vạn năng CM 356 và phần mềm ITT600 sẽ thu nhận và phân tích các tín hiệu để đánh 

giá độ chính xác và tính toán thời gian đáp ứng. 
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Hình 10. Giám sát giá trị mẫu Sample Value trên ITT600 

 

Hình 11. Thử nghiệm bảo vệ rơ le 

5. SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 

Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp hệ thống bảo vệ và điều khiển trạm biến áp Phú Bài 

bằng công nghệ số, so với hệ thống công nghệ trạm biến áp truyền thống, có thể đánh 

giá một số ưu điểm cơ bản của hệ thống công nghệ số như sau: 

 Đơn giản hóa việc thiết lập kết nối hệ thống, giảm thiểu số lượng dây tín hiệu, 

giảm diện tích lắp đặt thiết bị, nâng cao độ tin cậy khi vận hành; 
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 Nâng cao độ chính xác của hệ thống đo lường và bảo vệ, giảm ảnh hưởng của 

nhiễu điện trường đến hệ thống đo lường; 

 Cải thiện khả năng tương tác giữa các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau; 

 Công nghệ kỹ thuật số trạm biến áp giúp thiết lập và quản lý các quá trình tự 

động hóa và vận hành hệ thống điều khiển và bảo vệ trong trạm biến áp một 

cách hiệu quả và linh hoạt hơn. 

Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ mới đi kèm với chi phí đầu tư và thói quen của 

người vận hành là những vấn đề cần quan tâm trong quá trình chuyển đổi từ công nghệ 

trạm biến áp truyền thống sang công nghệ trạm biến áp số. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn IEC 61850 cho hệ thống bảo vệ điều khiển và tự động hóa trạm 

biến áp đã thể hiện những ưu điểm rõ ràng so với cách thiết kế, vận hành và bảo trì trạm 

biến áp truyền thống. Sự phát triển của công nghệ số với việc ứng dụng công nghệ 

Process Bus càng khẳng định ưu điểm của trạm biến áp số trong việc nâng cao độ tin 

cậy của hệ thống. Tuy nhiên, hiện nay các công ty điện lực áp dụng công nghệ này vẫn 

tương đối thận trọng. Lý do chính đằng sau sự thận trọng này là việc áp dụng công nghệ 

mới đòi hỏi một sự thay đổi đột phá trong việc làm chủ kỹ thuật, đòi hỏi nỗ lực đặc biệt 

trong đào tạo để cập nhật và đạt được tối đa lợi thế của công nghệ mới. 

Dự án thí điểm trạm biến áp số Phú Bài là bước khởi đầu trong hành trình chiến lược 

chuyển đổi số điều hành hệ thống điện của EVN. Dự án đã mang lại những kiến thức và 

kinh nghiệm quý báu cho các kỹ sư của EVN trong việc thiết kế, cấu hình, thử nghiệm 

và vận hành các hệ thống công nghệ số. Dựa trên kết quả của dự án, công ty điện lực có 

thể tham khảo để ứng dụng đầu tư mới hoặc nâng cấp các hệ thống bảo vệ điều khiển 

hiện có nhằm đảm bảo cân đối giữa hiệu quả công nghệ và chi phí đầu tư.  

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Fu, Qincui, and Jianyun Chen. "Design of experiment platform for digital substation based on 

IEC 61850." 2016 5th International Conference on Computer Science and Network 

Technology (ICCSNT). IEEE, 2016. 

[2] Riccardo, Antonio, and Harsh Vardhan. "IEC 61850 digital substation design tutorial for 

novices." 2019 72nd Conference for Protective Relay Engineers (CPRE). IEEE, 2019. 

[3] Nayak, Yuvaraj, Lakpathi Muniswamy, and Mithun TP. "Study and Analysis of Protection 

Scheme of Digital Substation Using IEC 61850-9-2 Process Bus Technology." International 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
396 

Journal of Electrical Engineering & Technology 10.3 (2019).  

[4] Aftab, Mohd Asim et al. "IEC 61850 based substation automation system: A survey." 

International Journal of Electrical Power & Energy Systems 120 (2020): 106008 

[5] Jamil, M., Rizwan, M., Bhattacharjee, T., & Azeem, A., “Digital Substations with the IEC 61850 

Standard”, Book chapter - Smart Energy Management Systems and Renewable Energy 

Resources, AIP Publishing, Melville, New York, 2021. 

[6] Hoàng Ngọc Hoài Quang, Lê Tiến Dũng. “The solution to upgrade traditional substations to 

digital substations based on IEC61850 standard” UD-JST ISSN 1859-153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 397   

 

 

 

 

 

Phần 4. 

KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
398 

SỐ HÓA QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN VÀ THANH TOÁN 
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Tóm tắt: Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang quản lý, thực hiện hợp đồng mua 

bán điện với trên 250 các nhà máy thủy điện nhỏ theo phân cấp, ủy quyền của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); trong các năm tới số lượng các nhà máy sẽ tăng lên 

đến 300 ÷ 400 các nhà máy. Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết và ký kết hợp đồng 

mua bán điện; công tác xác nhận, đối soát thanh toán tiền mua điện cho chủ đầu tư 

các nhà máy điện ngoài ngành (IPP) chưa thực hiện chuyển đổi số, hồ sơ tài liệu phát 

sinh thường xuyên và liên quan đến các thủ tục nội bộ giữa các Ban trong Tổng công 

ty đòi hỏi việc số hóa các quy trình để thuận tiện trong công tác quản lý HĐMBĐ và 

thanh toán tiền điện cho các nhà máy. 

Trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá và tổng hợp các báo cáo; Để đồng nhất, liên 

thông với kế hoạch chuyển đổi số chung của EVN & Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 

Ban Kinh doanh thực hiện công tác chuyển đổi số đối với quy trình quản lý hợp đồng 

mua bán điện, quy trình thanh toán tiền điện các nhà máy IPP. Cụ thể:  

- Quy trình nghiệp vụ quản lý hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện IPP gồm: 

Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu chấp thuận mua điện IPP; Thỏa thuận đấu nối hợp 

đồng IPP; Thỏa thuận hệ thống đo đếm; Ký kết HĐMBĐ; Thủ tục nghiệm thu hệ thống 

đo đếm điện năng & Quản lý, theo dõi hợp đồng sau khi nhà máy vận hành thương 

mại.  

- Quy trình nghiệp vụ hồ sơ thanh toán IPP: Các khoản mục cần thanh toán bao gồm 

tiền điện thương phẩm hàng tháng, thuế tài nguyên nước hàng tháng, dịch vụ môi 

trường rừng hàng quý; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước định kỳ theo quyết 

định của Bộ tài nguyên môi trường và thông báo của cơ quan thuế địa phương chủ 

quản. Tổng hợp và lập các báo cáo, giá trị các khoản mục chi tiết để quản lý, theo dõi 

dòng tiền; Phát hành hóa đơn chi hộ tiền điện cho EVN. 

Từ khóa: *Hợp đồng mua bán điện; Nhà máy điện IPP; Số hóa quy trình; Thanh toán 

tiền điện. 

CHỮ VIẾT TẮT  

EVN   Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVNNPC  Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

HĐMBĐ  Hợp đồng mua bán điện 

NMĐ   Nhà máy điện 

IPP  Các dự án điện độc lập 

mailto:namdv@npc.com.vn
mailto:thanhvt@npc.com.vn
mailto:hongtt@npc.com.vn
mailto:dieuhx@npc.com.vn
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1. GIỚI THIỆU  

Cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự tiến bộ vượt bậc của khoa 

học công nghệ đã tác động mạnh và sâu sắc đến các lĩnh vực hoạt động trên thế giới, là 

cuộc cách mạng về sản xuất thông minh, dựa trên việc sử dụng internet kết nối vạn vật 

để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 

dựa trên nền tảng công nghệ số, tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy 

trình sản xuất, quy trình kinh doanh, quy trình nghiệp vụ. Đây cũng vừa là cơ hội vừa là 

thách thức đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi ngành và đòi hỏi phải có sự thay đổi 

phù hợp. Việc ứng dụng thành quả của CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

(EVNNPC) nói riêng trên nền tảng số hóa sẽ có vai trò quyết định đến sự phát triển của 

Tập đoàn và của Tổng công ty.  

Hiện trạng công tác kinh doanh: Số lượng cán bộ nhân viên làm việc công tác kinh 

doanh lớn trải dài trên nhiều tỉnh thành, trình độ năng lực có sự chênh lệch không đồng 

đều. Tổng công ty đã xây dựng một số quy trình nghiệp vụ trên các lĩnh vực kinh doanh, 

tài chính, kế toán. Tuy nhiên các quy trình còn mang tính thủ công hoặc chuyển đổi số 

một phần, chưa thực sự tiến đến công tác thay thế hoàn toàn giấy tờ trong xử lý công 

việc hay nói cách khác điện tử hóa toàn bộ công việc hàng ngày của đơn vị. Với số 

lượng phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính kế toán nhiều, người 

dùng rất bất tiện khi phải tương tác với nhiều ứng dụng trong cùng 1 quy trình công 

việc. Các phần mềm nhiều nhưng chưa có sự tích hợp, liên kết, chưa hỗ trợ tốt trong 

công tác báo cáo quản trị, báo cáo phục vụ đoàn thanh tra, kiểm tra, … 

Với những chỉ đạo của Lãnh đạo EVNNPC quyết tâm xây dựng Tổng công ty trở thành 

đơn vị phát triển toàn diện trên cơ sở ứng dụng thành tựu KHCN trong các hoạt động. 

Để ứng dụng hiệu quả các thành tựu của CMCN 4.0, việc chuyển đổi số là tiền đề và có 

ý nghĩa quyết định. Mục tiêu chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh và tài chính kế toán tại 

EVNNPC phải gắn liền với Phương án ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giai 

đoạn 2021-2025 của EVN. Ban Kinh doanh Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch hành 

động cụ thể đối với các Quy trình nghiệp vụ quản lý hợp đồng mua bán điện và Quy 

trình nghiệp vụ thanh toán tiền điện các nhà máy điện mua ngoài ngành theo phân cấp 

của EVN cụ thể : các nhà máy thủy điện nhỏ có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 30MW, 

cụm các NMTĐ có tổng công suất nhỏ hơn hoặc bằng 60MW được ký hợp đồng theo 

Biểu giá chi phí tránh được & các nhà máy bán điện dư lên lưới của EVNNPC (nhà  

máy IPP). 
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2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Thực trạng công tác quản lý HĐMBĐ và thanh toán chi phí điện mua ngoài các 

nhà máy IPP 

EVNNPC đang theo dõi quản lý và thanh toán hợp đồng mua điện của các nhà máy thủy 

điện nhỏ theo ủy quyền của EVN. Mỗi tháng phát sinh chứng từ thanh toán của trên 250 

hợp đồng mua bán điện tương ứng với 284 Nhà máy thủy điện.  

Các khoản mục cần thanh toán bao gồm tiền điện thương phẩm hàng tháng, thuế tài 

nguyên nước hàng tháng, dịch vụ môi trường rừng hàng quý và tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước định kỳ theo quyết định của Bộ tài nguyên môi trường và thông báo 

của cơ quan thuế địa phương chủ quản.  

Cuối tháng, tổng hợp và lập bảng kê sản lượng, giá trị các khoản mục chi tiết để phát 

hành hóa đơn chi hộ tiền điện IPP hàng tháng cho Công ty mua bán điện - EVN. 

2. ƯU ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

2.1. Ưu điểm của giải pháp 

Các hồ sơ tài liệu được đồng bộ trên hệ thống giúp cho việc soát xét kiểm soát của các 

bộ phận được nhanh chóng với một bộ dữ liệu đồng nhất, lãnh đạo có thể tương tác, phê 

duyệt hoặc cho ý kiến ngay trên hệ thống, yêu cầu chỉnh sửa bổ sung thông tin kịp thời. 

Giải pháp cho phép đính kèm và lưu trữ các file dữ liệu liên quan, thông tin chính xác, 

kịp thời để phục vụ cho nhu cầu quản trị của lãnh đạo và cung cấp hồ sơ kịp thời theo 

yêu cầu thanh kiểm tra. 

Quản lý HĐMBĐ các NMĐ IPP: 

Quản lý hồ sơ thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu 

thập số liệu đo đếm; Biên bản thỏa thuận đấu nối của nhà máy điện vào lưới EVN; 

Quản lý thông tin chủ đầu tư & theo dõi ký hết HĐMBĐ; Quản lý các bước trong quá 

trình nghiệm thu hệ thống đo đếm điện năng; nghiệm thu chạy thử nghiệm mang tải các 

tổ máy; công nhận ngày vận hành thương mại các tổ máy & theo dõi thời hạn kiểm định 

định kỳ thiết bị đo đếm điện năng sau khi nhà máy điện đi vào vận hành. 

Thanh toán tiền điện IPP: 

 Với trung bình 300 bộ hồ sơ thanh toán hàng tháng, quy trình đảm bảo thanh 

toán nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ 

của cả Ban Kinh doanh và Ban TCKT. 
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 Khi kết nối & đồng bộ được dữ liệu, số liệu điện mua ngoài các Nhà máy điện 

IPP với Quy trình số hóa, sản lượng điện IPP hàng tháng cho từng nhà máy sẽ 

được tổng hợp tự động.  

 Quy trình được chuẩn hóa từ quá trình ký hợp đồng mua bán điện, bao gồm tên 

khách hàng, tên nhà máy thủy điện, số hợp đồng, số tài khoản, ngân hàng thụ 

hưởng. Khi chuyên viên bấm chọn hợp đồng cần thanh toán thì các thông tin 

liên quan sẽ được tự động cập nhật vào tờ trình thanh toán, giảm thiểu sai sót 

và thời gian soát xét hồ sơ thanh toán hàng tháng.  

2.2. Đối tượng áp dụng 

Tại các Ban Kinh doanh, Kỹ thuật & Tài Chính kế toán của Tổng công ty 

3. NỘI DUNG GIẢI PHÁP 

Công tác chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong EVN; các chủ trương định hướng 

của EVN đã và đang được cụ thể thể hóa.  

Tại EVNNPC, công tác chuyển đổi số đã được Tổng Công ty chỉ đạo tại Nghị quyết số 

141/NQ-EVNNPC ngày 08/04/2021 và có lộ trình cụ thể. Trong giai đoạn năm 2021-

2022, chuyển đổi số ưu tiên các lĩnh vực: Kinh doanh - Kỹ thuật vận hành - Tài chính 

kế toán.  

3.1. Mục đích 

Giải pháp chuẩn hóa quy trình thanh toán IPP gồm chuẩn hóa hợp đồng, chuẩn hóa về 

số lượng cũng như loại giấy tờ văn bản bắt buộc cần có như Biên bản xác nhận chỉ số 

công tơ và sản lượng điện năng nhà máy hàng tháng, bảng thanh toán điện thương phẩm 

và thuế phí hàng tháng, tờ trình thanh toán tiền điện mua hàng tháng và các tài liệu khác 

kèm theo như hóa đơn, đề nghị thanh toán của các chủ đầu tư Nhà máy thủy điện…giúp 

quản lý khách hàng, hợp đồng, tình hình thanh toán có hệ thống, lấy số liệu tổng hợp 

báo cáo nhanh chóng và thuận tiện. 

Quy trình thanh toán điện mua ngoài được chuẩn hóa làm cơ sở để xây dựng phần mềm 

số hóa các nghiệp vụ Tài chính kế toán theo lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty. 

3.2. Điều kiện áp dụng 

Cần chuẩn hóa dữ liệu quản lý khách hàng trên các hệ thống phần mềm liên quan bao 

gồm: quản lý thu thập số liệu đo đếm từ xa công tơ đo đếm điện năng các NMTĐ; quản 
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lý giao nhận điện năng giữa các Công ty Điện lực và EVNNPC. 

Sản lượng điện điện mua phát sinh cần được cập nhật vào hệ thống CMIS kịp thời. 

3.3. Mô tả chi tiết giải pháp 

3.3.1. Chuẩn hóa quy trình Quản lý HĐMBĐ NMĐ IPP 

Mục đích: Cho phép nhân viên quản lý HĐMBĐ IPP 

Các yêu cầu: 

Quy trình này không bao gồm quá trình thỏa thuận về mặt hợp đồng giữa NMĐ và 

NPC. Các bước xét duyệt hồ sơ và ký kết thực hiện ngoài hệ thống số hóa 

Chỉ cho phép cập nhật thông tin HĐMBĐ IPP đã được NMĐ và NPC ký kết. 

Cho phép xem thông tin hồ sơ HĐMBĐ đính kèm. 

Đối tượng tham gia:  

Chuyên viên ban Kinh doanh: Nhập thông tin HĐMBĐ IPP. 

Chuyên viên ban Kinh doanh xác nhận thông tin HĐMBĐ IPP đã nhập. 

Mô hình quy trình nghiệp vụ quản lý HĐMBĐ: 

Quy trình số hóa: Thỏa Ký kết và theo dõi HĐMBĐ IPP

C
h

u
y

ê
n

 v
iê

n
 B

a
n

 K
in

h
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o
a

n
h

 2. Thông tin 

hợp lệ

1. Nhập thông tin 

HĐMBĐ IPP, đính 

kèm hồ sơ (nếu có) 

3. Xác nhận 

thông tin hợp 

đồng

Có

Không

 

3.3.2. Chuẩn hóa quy trình thanh toán điện IPP 

Hàng tháng, với một số lượng lớn hồ sơ thanh toán các nhà máy thủy điện, Ban Kinh 

doanh thường chia thành các đợt thanh toán để đảm bảo thanh toán cho nhà cung cấp 

kịp thời và thuận tiện. 

Sản lượng thực tế của khách hàng, chi tiết theo từng nhà máy được nhập vào hệ thống, 

soát xét theo Biên bản xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện năng hàng tháng.  
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Đơn giá lấy tự động, được cập nhật theo mùa mưa và mùa khô theo Quyết định ban 

hành Biểu giá chi phí tránh được hàng năm do Bộ Công thương ban hành, tự động tính 

toán thuế tài nguyên nước và dịch vụ môi trường rừng và thành tiền theo tháng  

thực hiện. 

Chuyên viên Ban kinh doanh kiểm tra số liệu được lấy tự động, lập yêu cầu đề nghị lãnh 

đạo Ban, lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt. Chức năng ký duyệt theo lô chứng từ hoặc 

ký duyệt theo từng hồ sơ chi tiết được xem xét lựa chọn. 

Trên cơ sở Tờ trình đề nghị thanh toán tiền mua điện IPP đã được lãnh đạo Tổng công 

ty phê duyệt, Ban TCKT thực hiện các thủ tục thanh toán cho khách hàng theo quy 

định. Quy trình được chuẩn hóa từ khi Ban Kinh doanh nhận được bộ hồ sơ thanh toán 

đến khi hoàn thành việc thanh toán cho khách hàng và chuyên viên Ban Kinh doanh xác 

nhận kết thúc quy trình. Cụ thể các bước thực hiện quy trình như sau: 
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Quy trình thanh toán IPP

Lưu đồNgười thực hiện Mô tả

Bắt 

đầu
Lập yêu cầu thanh toán. Cho phép chọn kỳ thanh 

toán phí môi trường rừng và tài nguyên nước theo 

tháng hay theo quý. Trường hợp theo tháng thì như 

quy trình hiện tại. Theo quý thì cho phép nhập dữ 

liệu bằng tay cho 2 trường dữ liệu này.
Tạo Yêu cầu thanh 

toán

8. Phó ban TCKT

Lập đề nghị thanh 

toán7. CV ban TCKT

2. Phó ban kinh doanh

1. CV Kinh doanh

Lập UNC
9. CV Ngân hàng 

TCKT

10. Kế toán trưởng

11. TGĐ/ Phó TGĐ

12. CV Ngân hàng 

TCKT

Duyệt đề nghị thanh toán

SLA phản hồi/hoàn thành: 15.99/16 (giờ làm việc)

Kết 

thúc

Duyệt

Duyệt phiếu chi

SLA phản hồi/hoàn thành: 15.99/16 (giờ làm việc)

Xác nhận

4. Phó TGĐ Duyệt

Duyệt

Luồng trưởng ban

Duyệt tờ trình

SLA phản hồi/hoàn thành: 7.99/8 (giờ làm việc)

Duyệt tờ trình, ký số

SLA phản hồi/hoàn thành: 7.99/8 (giờ làm việc)

Duyệt

Duyệt UNC

SLA phản hồi/hoàn thành: 15.99/16 (giờ làm việc)

Duyệt

13. CV Kinh doanh

SLA phản hồi/hoàn thành: 7.99/8 (giờ làm việc)

Chọn chuyên viên ngân hàng

SLA phản hồi/hoàn thành: 7.99/8 (giờ làm việc)

Chọn phó TGĐ phụ trách ký ủy nhiệm chi

SLA phản hồi/hoàn thành: 4/8 (giờ làm việc)

3. Trưởng ban kinh doanh

Duyệt
Duyệt tờ trình, ký số

SLA phản hồi/hoàn thành: 7.99/8 (giờ làm việc)

5. Trưởng ban TCKT

6. Phó ban chuyên 

trách TCKT

Giao việc

Giao việc

Giao việc 

SLA phản hồi/hoàn thành: 7.99/8 (giờ làm việc)

Giao việc 

SLA phản hồi/hoàn thành: 7.99/8 (giờ làm việc)

8.1. Trưởng ban 

TCKT
Duyệt đề nghị thanh toán

SLA phản hồi/hoàn thành: 15.99/16 (giờ làm việc)
Duyệt

10.1. Thư ký TGĐ/ Phó 

TGĐ

Duyệt phiếu chi

SLA phản hồi/hoàn thành: 15.99/16 (giờ làm việc)
Duyệt

Luồng phó ban
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

Giải pháp chuẩn hóa quy trình thanh toán tiền điện mua ngoài đã được áp dụng làm cơ 

sở xây dựng phần mềm số hóa quy trình thanh toán tiền điện mua ngoài thuộc quy trình 

số hóa nghiệp vụ Kinh doanh & Tài chính kế toán của EVNNPC. 

Giải pháp giúp Tổng công ty rút ngắn thời gian kiểm soát hồ sơ thanh toán do quá trình 

chuẩn hóa được thực hiện ở cả dữ liệu đầu vào như hợp đồng, mã số thuế khách hàng, 

tài khoản giao dịch, ngân hàng thụ hưởng, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thanh toán 

cho khách hàng. 

Với khối lượng khách hàng nhiều, giá trị thanh toán lớn, giải pháp này giúp Tổng công 

ty tổng hợp nhanh giá trị đã thanh toán, chưa thanh toán theo tháng thực hiện để thuận 

lợi trong việc cân đối công tác thu nộp tiền điện với EVN do các hợp đồng mua bán 

điện IPP thực hiện theo ủy quyền của EVN và NPC thanh toán hộ EVN. 

Cho phép quản lý được hồ sơ đầy đủ theo hệ thống, ràng buộc về số lượng cũng như 

loại giấy tờ văn bản bắt buộc cần có. 

Giải pháp giúp Lãnh đạo quản lý được việc thanh toán cho khách hàng cũng như hiệu 

quả làm việc của chuyên viên thụ lý hồ sơ. 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Việc triển khai dự án số hóa quy trình nghiệp vụ kinh doanh trong lĩnh vực quản lý các 

HĐMBĐ & thanh toán tiền điện mua ngoài các NMĐ IPP tạo ra một số lợi ích và hiệu 

quả định tính và định lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty 

Điện lực miền Bắc. Góp phần hoàn thành kế hoạch triển khai hệ thống công nghệ thông 

tin theo định hướng phát triển CNTT 2019 – 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Chuyển đổi số góp phần minh bạch hóa, nâng cao tính liên kết của các chu trình công 

việc, giảm thiểu tối đa công đoạn thủ công, chuyển đổi số dữ liệu từ dạng vật lý sang 

dạng số. Xóa bỏ khoảng cách giữa các ban, phòng trước khi chuyển đổi số sự liên kết 

thông tin giữa các phòng ban với nhau chưa rõ ràng, các phòng ban có phần mềm riêng 

lẻ khác nhau khi chuyển đổi số tạo ra nền tảng kết nối giữa các phòng ban, mỗi phòng 

ban vẫn có công cụ để phục vụ chuyên môn mà vẫn có thể giao tiếp với bộ phận khác 

nhờ hệ thống Big Data. 

Hiệu quả mang lại trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 

5.1. Chuẩn hóa quy trình, văn bản 

Chuẩn hóa quy trình, văn bản từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, thống nhất 1 

hệ thống quy trình, nội dung văn bản trên toàn EVNNPC và các đơn vị thanh viên vận 

hành thông suốt, có tính hệ thống, thống nhất toàn EVNNPC. 
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Mã hóa nội dung văn bản, tiết kiệm thời gian kiểm soát văn bản. 

5.2. Tăng năng suất lao động 

a) Tiết kiệm thời gian 

Hầu hết các bước được số hóa này trước đây đang được thực hiện thủ công bằng tay và 

giấy tờ. Do đó, khi triển khai hệ thống số hóa, sẽ tinh giảm được khối lượng rất lớn 

công việc bằng giấy tờ, bằng tay, tập trung vào việc đánh giá các chỉ số bằng dữ liệu và 

người dùng sẽ tương tác với hệ thống phần mềm để thực hiện công việc. Chính quá 

trình này sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi hình thức tương tác giữa các đơn vị, CBNV từ 

trực tiếp sang trực tuyến. 

Đơn giản hóa quy trình tạo yêu cầu, phê duyệt yêu cầu từ các cấp lãnh đạo để công việc 

hoạt động một cách nhanh hơn, chính xác hơn. Giảm thời gian trình ký, phê duyệt nội 

bộ do có thời gian đo lường công việc. Quá trình này sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi hình 

thức tương tác giữa các đơn vị, CBNV từ trực tiếp sang trực tuyến. Thời gian trung bình 

xử lý công việc dự kiến tiết giảm được của mỗi quy trình luồng công việc sau khi áp 

dụng số hóa đạt từ mức 20-30% so với thời gian thực hiện luồng công việc đó thủ công. 

Tổng thời gian trung bình xử lý công việc các lĩnh vực của Tổng công ty khi vận hành 

trên hệ thống phần mềm số hóa ước tính hàng nghìn giờ làm việc cho mỗi năm. 

b) Đo lường và nâng cao chất lượng công việc  

Việc chuyển toàn bộ công tác thủ công sang các nghiệp vụ, quy trình đã được tin học 

hóa với các dữ liệu, biểu mẫu, các bước thực hiện quy chuẩn đảm bảo hạn chế xảy ra 

các lỗi nghiệp vụ hoặc nhanh chóng xử lý khi xảy ra lỗi, góp phần nâng cao chất lượng 

công việc trong từng lĩnh vực. 

Trong 6 quy trình lớn (27 quy trình nhỏ), mỗi quy trình được chia từng bước công việc 

được gắn với trách nhiệm mỗi cá nhân, do đó hoàn toàn có thể đo lường chất lượng, số 

lượng công việc của mỗi cá nhân/đơn vị. Từ đó lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi, kiểm 

soát, đánh giá năng lực, kết quả công việc cũng như đưa ra các giải pháp linh hoạt trong 

điều tiết được số lượng công việc cho cá nhân phù hợp để kịp thời đảm bảo hiệu quả 

SXKD của đơn vị.  

Linh hoạt trong việc thay đổi các bước trong luồng công việc, nghiệp vụ để phù hợp với 

điều kiện công việc hoặc tổ chức công việc. 

c) Đo lường và nâng cao thời gian xử lý công việc  

Mỗi bước của các luồng công việc sẽ được đặt chế độ cố định tối đa thời lượng xử lý 

công việc (SLA), do đó có thể dự kiến được tổng lượng thời gian xử lý của toàn bộ quy 

trình nghiệp vụ đó là bao nhiêu thời gian, tại mỗi bước có bao nhiêu thời gian để xử lý 

công việc của mình. Trên cơ sở thống kê, tiếp tục điều chỉnh mức SLA để tối ưu thời 
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gian xử lý công việc hơn nữa, đảm bảo hiệu quả tăng năng suất lao động. 

Trên cơ sở tối ưu hóa năng suất nhân viên, người quản lý dễ dàng đánh giá được chất 

lượng, hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên từ đó xây dựng thang điểm KPI cho 

từng cán bộ nhân viên;  

5.3. Nâng cao năng lực quản lý 

a) Nâng cao khả năng quản lý, giám sát công việc 

Phần mềm có các chức năng như: nhắc việc, cảnh báo, khóa thao tác, v.v và đo lường 

thời gian xử lý công việc.  

Các thành phần tham gia quy trình sẽ nhận được các thông báo cảnh báo từ hệ thống, 

nâng cao khả năng quản lý giám sát công việc của CBNV cũng như các lãnh đạo đơn 

vị/Tổng công ty, cụ thể: 

 Bộ phận tạo yêu cầu (cán bộ nhân viên phụ trách công việc) sẽ theo dõi được 

trạng thái yêu cầu, tiến độ thực hiện công việc và có thể tương tác với người xử 

lý ở các bước (lãnh đạo bộ phận, các phòng ban, lãnh đạo đơn vị).  

 Bộ phận xử lý sẽ theo dõi và được cảnh báo các yêu cầu cần phải xử lý. 

 Lãnh đạo đơn vị có thể nắm được chính xác tiến độ, tiến trình thực hiện công 

việc đang ở các bước như thế nào để từ đó có thể đôn đốc, điều hành. 

b) Khả năng lập kế hoạch, tổng hợp công việc hiệu quả 

 Dữ liệu của các quy trình, nghiệp vụ được số hóa lưu trữ trực tuyến, chính xác 

và minh bạch, có thể truy xuất lịch sử. 

 Thực hiện tổng hợp được các số liệu các báo cáo nhanh chóng, chính xác từ 

cấp Tổng công ty/Công ty Điện lực/Điện lực (tùy theo lĩnh vực chuyên môn) 

để Lãnh đạo cấp trên kịp thời đưa ra các quyết định và phương án thực hiện, 

triển khai công việc. 

c) Quản trị điều hành hiệu quả về nhân lực 

Hệ thống định danh rõ đến từng người dùng, người dùng chịu trách nhiệm từng công 

đoạn công việc, tiến độ hoàn thành công việc, có thể đo lường và thống kê công việc 

thực hiện, mức độ hoàn thành, báo cáo các chỉ tiêu đánh giá của hệ thống. Từ đó lãnh 

đạo có thể chủ động thực hiện: 

 Đánh giá năng suất lao động CBNV để kịp thời động viên, khen thưởng hoặc 

đối với trường hợp chưa đạt chất lượng thì có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo 

nâng cao trình độ CBNV. 
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 Kịp thời điều hành, bố trí tổ chức lực lượng CBNV phù hợp trong triển khai 

công việc để đảm bảo hiệu quả và tiến độ trong công tác SXKD. 

d) Nâng cao khả năng bao quát và giải quyết công việc hiệu quả 

 Lãnh đạo đơn vị/Tổng công ty có thể kiểm soát được toàn bộ chu trình thực 

hiện các quy trình nghiệp vụ cụ thể, đầu mối các đơn vị/phòng ban tại các 

bước, thời hạn thực hiện các bước. 

 Lãnh đạo đơn vị/Tổng công ty có thể tương tác phê duyệt theo phân cấp và cho 

ý kiến ngay trên hệ thống.  

5.4. Lưu giữ chứng từ kế toán 

Tiết kiệm chi phí giấy tờ in ấn, lưu trữ chứng từ. 

Chứng từ kế toán lưu giữ trên một phần mềm tự động tích hợp với từng hệ thống quản 

trị nội bộ dễ dàng truy xuất, tìm kiếm phục vụ đoàn kiểm tra, thanh tra. 

5.5. Tính liên kết với các phần mềm dùng chung 

Các phần mềm liên kết với phần mềm số hóa, đòi hỏi được chuẩn hóa, cập nhật đồng bộ 

đầy đủ. Đảm bảo các hồ sơ, chứng từ phải được cập nhật đầy đủ; đi qua tất cả các khâu 

trong qui trình để kiểm soát và ký số thì mới được thanh toán. 

5.6. Hệ thống báo cáo tự động 

 Với kho chứa dữ liệu được chuyển từ các phân hệ quản trị ERP, dữ liệu mang 

tính tập trung nên cho phép cung cấp thông tin ở nhiều mực độ khác nhau, 

phân tích dữ liệu, cung cấp báo cáo tự động hàng ngày (báo cáo dòng tiền, báo 

cáo công nợ…). Cung cấp thông tin cho nhà quản trị để ra quyết định kinh 

doanh. 

 Các báo cáo tự động được thiết kế tóm tắt theo một thời gian, tiêu chí nhất định 

gửi về email của các nhà quản trị, tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong 

hệ thống quản trị doanh nghiệp thay vì chờ nhân viên gửi báo cáo qua email 

hoặc báo cáo bản cứng người quản lý có thể chủ động xem các loại báo cáo mà 

mình muốn bất cứ lúc nào. 

LỜI CẢM ƠN  

Để thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, nhóm tác giả đã nhận 

được sự hỗ trợ, giúp đỡ cũng như là quan tâm, động viên từ nhiều ban, lãnh đạo ban, 

lãnh đạo Tổng công ty và cá nhân. Nghiên cứu khoa học cũng được hoàn thành dựa 

trên sự tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các cán bộ quản trị trực tiếp ở các công ty 
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điện lực, Đặc biệt hơn nữa là sự hợp tác, sự giúp đỡ, tạo điều kiện về tinh thần từ phía 

các đồng nghiệp. 

Trước hết, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo của Tổng công ty, 

hội đồng nghiên cứu khoa học của Tổng công ty đã luôn dành nhiều thời gian, công sức 

hướng dẫn nhóm tác giả trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành đề tài 

nghiên cứu khoa học. 

Nhóm tác xin trân trọng cám ơn hội đồng nghiên cứu khoa học, các cán bộ quản trị, các 

cán bộ hỗ trợ vận hành đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp đỡ nhóm 

tác giả trong quá trình nghiên cứu. 

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong đề tài nghiên cứu khoa học này không tránh khỏi 

những thiếu sót. nhóm tác giả kính mong các chuyên gia, những người quan tâm đến  

đề tài, đồng nghiệp tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài được hoàn 

thiện hơn. 

Một lần nữa nhóm tác giả xin chân thành cám ơn! 
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Tóm tắt:  Nhóm tác giả đã nghiên cứu tìm ra thuật toán và xây dựng chương trình 

phần mềm phân tích cảnh báo sản lượng điện bất thường thời gian thực từ dữ liệu 

công tơ đo xa (AMR), kết hợp cơ sở lý thuyết thống kê tương quan và hồi quy tuyến 

tính, giúp phát hiện nhanh chạm chập từ 30 ngày xuống còn từ 2 đến 3 ngày, đồng 

thời rút ngắn phạm vi tìm kiếm từ 18% xuống chỉ còn 0,44% tổng số khách hàng sử 

dụng điện. Công trình đã góp phần hạn chế tình trạng kiến nghị hóa đơn tiền điện 

năng cao cũng như tránh xảy ra các tai nạn điện giật do chạm chập điện; Chủ động 

cung cấp thông tin đến khách hàng tăng đột biến qua Email, Zalo, SMS,..., góp phần 

mang lại sự hài lòng của khách hàng dùng điện; đồng thời hỗ trợ ngành Điện thực 

hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Công 

trình đã được triển khai thành công tại PC Đà Nẵng với 141 vụ chạm chập được phát 

hiện 2020-2021, tại EVNCPC với 1.114 vụ chạm chập được phát hiện từ tháng 

4/2021 đến 12/2021  

Từ khóa: Sản lượng điện bất thường; thời gian thực; chạm chập điện; tương quan và 

hồi quy; đo xa. 

Abstract: The authors researched and found an algorithm and built a software 

program to analyze real time abnormal electricity consumption behavior from 

Automatic Meter Reading (AMR) combining the theoretical basis of correlation 

statistics and linear regression, which helps to quickly detect electrical leakage from 

30 days down to 2-3 days, at the same time shorten the search scope from 18% to 

only 0,44% of total electricity customers. The research has contributed to limiting the 

situation of petitioning for high electricity bills as well as avoiding electric shock 

accidents due to electrical leakage, proactively providing information to customers with 

spikes via Email, Zalo, SMS,..., contributing to the satisfaction of electricity customers; 

At the same time, supporting the Electricity sector in carrying out the task of digital 

transformation in business and customer service. The project has been successfully 

implemented at Da Nang PC with 141 electrical leakages detected in 2020-2021, at 

EVNCPC with 1,114 electrical leakages detected from April 2021 to December 2021. 

Key words: Abnormal electricity consumption; real time; electrical leakage; correlation 

and regression; Automatic Meter Reading (AMR). 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung 

cấp điện và quản lý hơn 326.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. Trong công tác dịch vụ khách hàng, Công ty đã tiếp nhận và giải quyết nhiều vụ 

kiến nghị tăng sản lượng đột biến bất thường, lý do trong số đó thì có trường hợp do 

khách hàng sử dụng nhiều thiết bị vào mùa nắng nóng; Đặc biệt qua thực tế thì có nhiều 

trường hợp chạm chập, rò rỉ điện do dây điện lâu ngày bị bong tróc vỏ cách điện, dẫn 

đến điện tiêu thụ và tiền điện tăng rất cao và có nguy cơ bị tai nạn điện giật nếu không 

được xử lý kịp thời. 

Trước khi có công trình này, việc phát hiện trường hợp chạm chập thường sau khi kết 

thúc kỳ ghi điện hàng tháng, sau khi tiến hành phúc tra danh sách sản lượng tăng 30% 

với số lượng trung bình khoảng 60.000 khách hàng, tức trung bình khoảng 30 ngày mới 

tiến hành phúc tra 18% tổng số khách hàng, đây là khoảng thời gian quá dài và phạm vi 

tìm kiếm lớn tốn nhiều nhân lực đi kiểm tra thực tế để phát hiện chạm chập. Lúc đó việc 

giải quyết kiến nghị khách hàng sẽ gặp nhiều khó khăn, khách hàng bức xúc cho rằng 

công tơ chạy không chính xác, hoặc khách hàng không có khả năng chi trả tiền điện do 

số tiền điện quá lớn, đặc biệt nguy cơ tai nạn điện giật hoặc cháy nổ do chạm chập điện. 

Vì vậy mục tiêu cần đặt ra: 

 Xây dựng thuật toán phát hiện nhanh các trường hợp sản lượng bất thường, đặc 

biệt là chạm chập điện với số ngày ít nhất có thể, thay vì chờ đến 30 hoặc 31 

ngày khi ghi chỉ số để phát hành hóa đơn cho khách hàng. 

 Cần thu hẹp khoanh vùng tìm kiếm tăng/ giảm đột biến, thay vì phải tìm kiếm 

đến 18% tổng số khách hàng; qua đó hỗ trợ kiểm tra thực tế có trọng điểm, tập 

trung, khả thi về nhân lực. 

 Ngoài phát hiện chạm chập tăng đột biến, cần phát hiện các trường hợp không 

sử dụng điện, giảm đột biến để hỗ trợ công tác phát hiện trộm cắp điện. 

 Xây dựng chương trình phân tích sản lượng điện biến động bất thường thời 

gian thực để phân loại nhanh chóng số lượng lớn 326.000 khách hàng hằng 

ngày. 

Trên thế giới [1], các nghiên cứu hiện tại về phát hiện hành vi tiêu thụ điện bất thường 

thường tuân theo quy trình “thu nhận đặc điểm - phát hiện bất thường”. Hành vi tiêu thụ 

điện của khách hàng được phân tích dựa trên dữ liệu biểu đồ phụ tải (load curves hay 

load profile), đánh giá qua các hệ số biến thiên, tải trung bình hàng ngày và thời gian từ 

điểm max đến điểm thấp nhất; Hoặc phương pháp sử dụng thuật toán học máy hoặc học 

sâu, mạng nơ-ron phức hợp. Các thuật toán học sâu là một chủ đề nghiên cứu phổ biến 

trong kỹ thuật phân tích hành vi tiêu thụ điện. Sau khi thu thập đặc điểm, các phương 
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pháp phát hiện có thể được chia thành các phương pháp có giám sát và không được 

giám sát. Các phương pháp được giám sát bao gồm các bộ phân loại và mô hình mạng 

nơ ron khác nhau, các phương pháp không giám sát chủ yếu bao gồm nhiều thuật toán 

phân cụm. Tuy nhiên, rất khó phân biệt được hành vi tiêu thụ điện bất thường trong hầu 

hết các bộ dữ liệu. Hơn nữa, không có tiêu chuẩn nào để đánh giá liệu dữ liệu khách 

hàng có đại diện cho hành vi tiêu thụ điện bình thường hay bất thường. 

Đối với Việt Nam, hiện nay chưa có nghiên cứu nào về hành vi tiêu thụ điện bất thường, 

việc đánh giá bất thường sản lượng điện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định 

trong quy trình phúc tra ghi chỉ số đối với hóa đơn tiền điện tăng trên 30% so với kỳ 

trước. 

Bài báo này, nhóm tác giả sử dụng dữ liệu chỉ số công tơ tích lũy (lũy tiến), kết hợp 

phương pháp thống kê tương quan và hồi quy, hướng đi mới khác so với thế giới hiện 

nay là sử dụng dữ liệu biểu đồ phụ tải (load curves hay load profile). Dữ liệu chỉ số 

công tơ tích lũy và biểu đồ phụ tải đều được hệ thống đo xa thu thập tự động theo thời 

gian lưu vào cơ sở dữ liệu. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Chỉ số công tơ điện theo thời gian từ hệ thống đo xa 

Công tơ điện tử có khả năng ghi lại chỉ số điện năng tác dụng tích lũy như Hình 1 (gọi 

tắt là chỉ số), được hệ thống đo xa thu thập định kỳ lưu vào cơ sở dữ liệu. Công ty Điện 

lực Đà Nẵng hiện nay đã lắp đặt 100% công tơ điện tử và 100% đo xa AMR với 2 hệ 

thống: Hệ thống đo xa RF-Spider chủ yếu được lắp tại các hộ sinh hoạt khu vực dân cư 

trạm biến áp công cộng với tần suất thu thập 4 lần/ ngày; Hệ thống đo xa GPRS/3G 

sóng di động được lắp tại các công tơ tổng trạm biến áp công cộng, trạm biến áp chuyên 

dùng, các khách hàng có sản lượng điện từ  5000 kWh/ ngày trở lên, với tần suất thu 

thập 48 lần/ ngày. 

 

Hình 1. Chỉ số công tơ điện tử 
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Ở Hình 2, Hình 3 cho thấy, trường hợp khách hàng sử dụng điện bình thường, biểu đồ 

chỉ số công tơ sẽ có hình dáng là một đường thẳng y = ax +b. Nếu như có bất thường 

trong khoảng thời gian ngắn (7 ngày) như tăng đột biến, giảm đột biến thì biểu đồ chỉ số 

công tơ sẽ là đường gấp khúc. Vấn đề đặt ra là phương pháp nào để phân loại nhanh 

chóng với số lượng lớn khách hàng đến 326.000. 

  

Hình 2. Đặc tính chỉ số theo thời gian trong trường hợp bất thường 

  

Hình 3. Đặc tính chỉ số theo thời gian trong trường hợp bình thường 

2.2. Thuật toán phân tích sản lượng điện bất thường 

Dựa trên cơ sở áp dụng phương pháp phân tích thống kê, hồi quy tương quan tuyến tính 

[2], [3], [4], [5], dữ liệu đo xa, thuật toán phát hiện cảnh báo sản lượng điện bất thường 

được mô tả như sau: 

Bước 1: Lấy số liệu chỉ số đo xa trong một chu kỳ 1 tuần 7 ngày (thời gian đủ cần thiết 

để phản ánh đặc tính sử dụng điện của khách hàng). 
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Ngày giờ (Biến x) Chỉ số (Biến y) 

27/12/19 9:20 20.721,9400 

----- ----- 

21/12/19 2:33 20.662,8800 

20/12/19 21:30 20.660,9300 

Bước 2: Tính hệ số tương quan và các hệ số hàm tuyến tính: 

Số lượng mẫu thu thập được từ đo xa Spider trong 1 chu kỳ 7 ngày: 
sn  

Trung bình: 1
  

s

xAvg x x
n

; 1
  

s

yAvg y y
n

; 1
.  

s

xyAvg xy x y
n

 

Độ lệch chuẩn: 
 

2

1



 



x

s

x x

xStDev s
n

; 
 

2

1



 



y

s

y y

yStDev s
n

 

Hiệp phương sai của x và y:  
1

( )( ) .
1 1

    
 
 s

xy

s s

n
s x x y y xy x y

n n
 

Tương quan: 

2

2

xy
2 2

(x x)(y y)
(x, y) r

(x x) . (y y)

  
  
   



 
Correl  

Hay: 

2 2

xy2 s
xy

x y s x y

s n xy x.y
(x, y) r

s .s n 1 s .s

   
     

      

Correl  

Hệ số hàm tuyến tính y = ax + b: s

2 2

s x

(x x)(y y) n xy x.y
a

(x x) n 1 s

  
 

 




; b y a.x   

Ý nghĩa hệ số 2(x, y)Correl : Phản ảnh mức độ tương quan tuyến tính giữa 2 đại lượng x 

và y, càng gần 1 thì tương quan càng chặt, càng tuyến tính. 

Ý nghĩa hệ số a: Phản ảnh sản lượng tiêu thụ trung bình ngày của khách hàng. 

Bước 3: Tìm giá trị 
X

y _ xAvg _ Thucte y  tương ứng với giá trị x x  trong tập dữ liệu 

Spider. 

So sánh 
X

y _ xAvg _ Thucte y  với y _ xAvg _ Hoiquy a.x b  . 

Nếu 
X

y a.x b   thì tăng đột biến, ngược lại 
X

y a.x b   thì giảm đột biến. 

Bước 4: Kết luận, đánh giá các trường hợp sản lượng điện bất thường và bình thường 

như Bảng 1. 
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Bảng 1. Tiêu chí phân loại các trường hợp sản lượng điện bất thường và bình thường 

Điều kiện Mô tả hình Kết luận 

20 (x, y) 0,9

a.x b

a 0

  


 



X

Correl

y
 

 

- Sản lượng biến động 

tăng đột biến trong kỳ. 

- Giá trị 2(x, y)Correl càng 

thấp càng ưu tiên theo 

dõi. 

- Nghi ngờ trộm cắp 

điện, hoặc khả năng 

chạm chập. 

20 (x, y) 0,9

a.x b

a 0

  


 



X

Correl

y
 

 

- Sản lượng giảm đột 

biến trong kỳ. 

- Giá trị 2(x, y)Correl càng 

thấp càng ưu tiên theo 

dõi, nghi ngờ trộm cắp 

điện. 

2 (x, y) 0,9

a 0

 



Correl  

 

- Sản lượng tiêu thụ bình 

thường, ổn định. 

2

2

(x, y) 0

(x, y)

a 0

Correl

Correl DIV/0

 







 

 

- Không sử dụng điện do 

sửa nhà, đi vắng thời 

gian dài. 

- Nghi ngờ trộm cắp 

điện. 

2.3. Chủ động cung cấp thông tin đến khách hàng 

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

trong Tổng Công ty Điện lực Miền Trung “Tự động cung cấp thông tin sản lượng điện 
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sử dụng cho khách hàng”, với mục tiêu kịp thời thông tin sản lượng bất thường, thể hiện 

sự quan tâm của ngành điện đến tình hình sử dụng điện của khách hàng, đặc biệt là hỗ 

trợ phát hiện khắc phục nhanh nhất các vụ chạm chập điện. 

Đối với khách hàng tăng đột biến, cần kịp thời thông tin đến khách hàng qua các kênh 

Email, Zalo, SMS..., lúc này trên biểu đồ chỉ số theo thời gian, cần xác định thêm các 

thông số như ở Hình 4, gồm: 

 Xác định (xi, yi) tại vị trí gấp khúc. 

 Sản lượng trung bình ngày trong giai đoạn tăng bất thường: 2
yEnd yi

a
xEnd xi





 

 Sản lượng trung bình ngày trong giai đoạn bình thường trước đó: 1
yi yStart

a
xi xStart





 

 

Hình 4. Các thông số tính toán tăng đột biến 

 Số ngày đột biến trong vòng 30 ngày ngoài chu kỳ tính toán: Từ ngày (d-30) 

đến (d-7) ngày xảy ra tăng/ giảm đột biến bao nhiêu ngày, số ngày đột biến 

càng lớn thì sản lượng tiêu thụ điện có tính quy luật. Thông số này giúp thu hẹp 

phạm vi tìm kiếm giảm xuống còn 50% so với trước. 

Kết quả tính toán được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ thông tin đến khách hàng: . 

 Mẫu email : 

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

CẢNH  BÁO ĐIỆN TIÊU THỤ TĂNG ĐỘT BIẾN  

Kính gởi : Quý khách hàng <Mã khách hàng> - <Tên khách hàng> - <Địa chỉ> 
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Từ ngày <xStart> đến ngày <xEnd>, quý khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ trung 

bình ngày tăng từ <a1> kWh/ngày lên <a2> kWh/ ngày. Quý khách hàng vui lòng kiểm 

tra hệ thống điện có thể xảy ra chạm chập làm hóa đơn tiền điện tăng cao và tiềm ẩn 

nguy cơ tai nạn điện giật; đồng thời rà soát thiết bị, thời gian sử dụng điện, đặc biệt các 

thiết bị công suất lớn như điều hòa, gia nhiệt bình nước nóng...  

Để theo dõi điện tiêu thụ hằng ngày, quý khách vui lòng truy cập địa chỉ 

https://pcdn.cpc.vn/tracuu   Đăng nhập bằng: Mã khách hàng: <MA_KHANG> và Số 

điện thoại/email: <DIEN_THOAI>/<EMAL> 

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, với mọi nhu cầu về điện, quý khách 

chỉ cần ở nhà trải nghiệm các dịch vụ điện trực tuyến qua https://cskh.cpc.vn/ , hoặc tải 

ứng dụng trên di động “EVNCPC CSKH” , Điện lực sẽ phục vụ nhanh chóng, chu đáo, 

đảm bảo chất lượng. 

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi đến Tổng đài 19001909 để được 

hỗ trợ. 

 Mẫu Zalo : 

CẢNH  BÁO ĐIỆN TIÊU THỤ TĂNG ĐỘT BIẾN  

Kính gởi : Quý KH <Mã khách hàng> - <Tên khách hàng>  

Từ <xStart> đến <xEnd>, quý KH có điện tiêu thụ trung bình ngày tăng từ <a1> kWh/ngày lên 

<a2> kWh/ ngày. Vui lòng kiểm tra hệ thống điện có thể chạm chập, thời gian sử dụng điện.  

Theo dõi điện tiêu thụ hằng ngày tại https://pcdn.cpc.vn/tracuu . Đăng nhập: Mã KH: 

<MA_KHANG> và Số ĐT/email: <DIEN_THOAI>/<EMAL>. 

Dịch vụ điện trực tuyến tại https://cskh.cpc.vn/ , hoặc app “EVNCPC CSKH”. Tổng đài 

19001909. 

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

3.1.1. Chương trình phần mềm 

Phần mềm được xây dựng đã tính toán đưa ra được kết quả phân tích sản lượng điện của 

hơn 326.000 khách hàng, với dữ liệu tổng hợp hằng ngày hơn 9 triệu dòng dữ liệu bản 

ghi (mỗi khách hàng được thu thập đo xa 4 lần/ ngày, tổng hợp trong 7 ngày), thời gian 

tổng hợp trên máy tính trung bình khoảng 30 phút, cho kết quả nhanh chóng. 

https://pcdn.cpc.vn/tracuu
https://cskh.cpc.vn/
https://pcdn.cpc.vn/tracuu
https://cskh.cpc.vn/
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Hình 5. Giao diện chương trình 

 

Hình 6. Kết quả từ chương trình 

Một số kết quả điển hình: 

 Sản lượng tăng đột biến: Khách hàng sử dụng điện từ 18/11/2021 đến 

25/11/2021, hệ số a = 17,40 cho biết trung bình 1 ngày tiêu thụ 17,40 kWh/ 

ngày, mức độ đột biến Correl
2
 = 0,75 < 0,9. Biểu đồ chỉ số theo thời gian và 
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tương quan thể hiện sản lượng tiêu thụ của khách hàng này không ổn định 

(tăng giảm bất thường), khách hàng này cần được kiểm tra thực tế. 

 

Hình 7. Minh họa trường hợp sản lượng tăng đột biến 

 Sản lượng giảm đột biến: Khách hàng sử dụng điện từ 18/11/2021 đến 

25/11/2021, hệ số a = 5,01 cho biết trung bình 1 ngày tiêu thụ 5,01 kWh/ ngày, 

mức độ đột biến Correl
2 

= 0,88 < 0,9. Biểu đồ chỉ số theo thời gian và tương 

quan thể hiện sản lượng tiêu thụ của khách hàng này có tiêu thụ điện không ổn 

định từ ngày 18/11/2021 đến ngày 20/11/2021, sau đó gần như không sử dụng 

điện đến 25/11/2021, khách hàng này cần theo dõi vài chu kỳ và kiểm tra  

thực tế. 

 

Hình 8. Minh họa trường hợp sản lượng giảm đột biến 

* Không sử dụng điện: Khách hàng sử dụng điện từ 18/11/2021 đến 25/11/2021, hệ số a 

= 0,00 cho biết trung bình 1 ngày tiêu thụ 0,00 kWh/ ngày, mức độ đột biến Correl
2 

= 0 

< 0,9. Biểu đồ chỉ số theo thời gian và tương quan thể hiện khách hàng này không tiêu 

thụ điện. Khách hàng này cần theo dõi, không loại trừ trộm cắp điện. 
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Hình 9. Minh họa trường hợp không sử dụng điện 

* Sử dụng điện bình thường: Khách hàng sử dụng điện từ 18/11/2021 đến 25/11/2021, 

hệ số a = 7,47 cho biết trung bình 1 ngày tiêu thụ 7,47 kWh/ ngày, tương quan Correl
2 

= 

1 > 0,9. Biểu đồ chỉ số theo thời gian và tương quan thể hiện sản lượng tiêu thụ của 

khách hàng này ổn định, chưa có bất thường. 

 

Hình 10. Minh họa trường hợp sản lượng bình thường 

3.1.2. Kết quả tính toán 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, phương pháp phân tích sản lượng bất thường theo thời gian 

thực từ đo xa “Khoanh vùng tốt hơn” đối với nhóm tăng đột biến, nhóm giảm đột biến 

từ 18% xuống còn 0,44%, giúp giảm nhân lực kiểm tra đi thực tế. Riêng đối với nhóm 

không sử dụng điện, việc khoanh vùng được mở rộng hơn, hỗ trợ việc theo dõi phát 

hiện các trường hợp nghi ngờ trộm cắp điện và hiệu quả trong công tác giảm tổn thất 

điện năng thương mại. 
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Bảng 2. Số liệu thống kê trước và sau khi có công trình 

Phân loại 

Áp dụng công trình Phân tích thời 

gian thực từ đo xa 
Khi chưa có công trình 

Số khách hàng Tỷ lệ % Số khách hàng Tỷ lệ % 

Tăng đột biến 915 0,28% 32.444 9,50% 

Giảm đột biến 528 0,16% 29.380 8,60% 

Bình thường 314.171 96,36% 261.800 80,30% 

Không sử dụng 10.412 3,19% 2.402 0,70% 

Tổng 326.026 100,00% 326.026 100,00% 

3.2. Kết quả triển khai áp dụng thực tế 

 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã triển khai áp dụng công trình thành 

công với 141 vụ chạm chập điện được phát hiện từ tháng 8/2020 đến tháng 

12/2021, số ngày trung bình được phát hiện từ 2 đến 3 ngày như Hình 11. Nếu 

phát hiện trễ thì hóa đơn tiền điện tăng lên rất cao, khách hàng có thể không có 

khả năng chi trả. 

 

Hình 11. Điển hình các vụ chạm chập điện 

 Tháng 4/2021, nhóm tác giả công trình đã tập huấn hướng dẫn, chuyển giao 

phần mềm để triển khai nhân rộng trong 13 Công ty Điện lực thuộc Tổng Công 
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ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC). Cho đến tháng 12/2021, toàn EVNCPC đã 

phát hiện được 1.114 vụ chạm chập điện. 

Tại PC Đà Nẵng Tại EVNCPC 

Từ T9/2020 đến T12/2021 phát hiện 

141 vụ chạm chập điện 

 

 

 

- Từ T4/2021 đến T12/2021, toàn EVNCPC 

đã phát hiện được 1.114 vụ chạm chập điện. 

 

 

 

 Tháng 5/2021, nhóm tác giả công trình đã tập huấn hướng dẫn, chuyển giao 

thuật toán từ công trình cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến nay đã 

được tích hợp thống nhất vào chương trình Hệ thống thông tin quản lý khách 

hàng CMIS áp dụng trong toàn EVN. 

 Một số bài báo điển hình đã đưa tin về ứng dụng công trình này như [6], [7]. 

4. KẾT LUẬN 

Công trình đã được nghiên cứu từ lý thuyết đến thực nghiệm kiểm chứng qua thực tiễn, 

phân biệt được các trường hợp bất thường sản lượng điện qua các thông số thống kê, 

ứng dụng mang lại hiệu quả cho cả ngành điện và khách hàng: 

 Đối với khách hàng dùng điện: Công trình giúp phát hiện kịp thời các trường 

hợp chạm chập điện trong vòng từ 2 đến 3 ngày, tránh phát sinh hóa đơn tiền 
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điện tăng cao đột biến, đồng thời tránh được tai nạn điện giật. Ngoài ra, công 

trình cũng sẽ tác động đến ý thức sử dụng điện của một số khách hàng có hành 

vi trộm cắp điện qua các cảnh báo bất thường từ ngành Điện. 

 Đối với ngành Điện: Công trình góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng 

dùng điện khi chủ động cung cấp thông tin sử dụng điện bất thường qua Email, 

Zalo, SMS...; tăng năng suất lao động, tiết kiệm được chi phí nhân công kiểm 

tra thực tế nhờ khoanh vùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm chỉ còn 0,44% tổng số 

khách hàng (ước tính tiết kiệm chi phí đối với Công ty Điện lực Đà Nẵng lên 

đến 106 tỷ đồng/ năm); đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng, tăng 

doanh thu, tăng lợi nhuận. 
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CÔNG TƠ THÔNG MINH TRONG HẠ TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN TIẾN AMI  

TẠI VIỆT NAM 

SMART METERS FOR ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE IN VIET NAM 

Thái Thành Nam  

Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, 0963232585, namtt@cpc.vn 

Tóm tắt: Lưới điện thông minh là dạng lưới điện có thể tiên đoán, phản ứng với các 

thành phần kết nối từ đơn vị cung cấp điện, hộ tiêu thụ điện và vừa cung cấp, tiêu thụ 

điện một cách hiệu quả, tin cậy, bền vững. Trong đó, Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI: 

Advanced Metering Infrastructure) dựa trên nền tảng công nghệ truyền thông hai 

chiều là nhân tố thiết yếu và then chốt trong lưới điện thông minh. 

Hạ tầng đo đếm tiên tiến là bước phát triển nâng cấp tiếp theo của Công nghệ đo đếm 

tự động (AMR: Automated Meter Reading) tập trung vào các thành phần cơ bản: công 

tơ thông minh (Smart Meter), đường truyền thông dữ liệu 2 chiều (Two-way 

Communication), hệ thống kết nối đầu cuối (HES), hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm 

(MDMS). Trong bài báo này tập trung nghiên cứu về vai trò, chức năng, yêu cầu của 

công tơ thông minh trong hạ tầng đo đếm tiên tiến, gọi tắt là công tơ AMI trên thế giới. 

Ngoài ra, bài báo cũng phân tích những ứng dụng hệ thống phần cứng và phần mềm 

do EVNCPC nghiên cứu và kết quả ứng dụng những bài toán ứng dụng của Hạ tầng 

đo đếm tiên tiến AMI của Lưới điện thông minh mà ngành Điện hướng tới. 

Từ khoá: Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI); Công tơ thông minh; Lưới điện thông minh; 

EVNCPC. 

Abstract: Smart grid is a predictable power grid that responds to connected 

components from the power supply unit, electricity consumer, and provides and 

consumes electricity efficiently, reliably and sustainably. In particular, Advanced 

Metering Infrastructure (AMI) based on two-way communication technology is an 

essential and key element in the smart grid. 

Advanced Metering Infrastructure is the next upgraded development of Automatic 

Metering Technology (AMR: Automated Meter Reading) focusing on basic 

components: Smart Meters, Two-way Communication, Head End System (HES), 

Metering Data Management System (MDMS). In this paper, research is focused on 

the roles, functions and requirements of smart meters in advanced metering 

infrastructure, referred to as AMI meters in the world. In addition, the article also 

analyzes the applications of hardware and software systems researched by EVNCPC 

and the results of application problems of the AMI advanced metering infrastructure of 

the Smart Grid which the EVN is aiming for. 

Keywords: Advanced Metering Infrastructure (AMI); Smart Meter; Smart Grid; 

EVNCPC. 
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KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

U V Hiệu điện thế 

I A Cường độ dòng điện 

P W Công suất hữu công 

Q VAr Công suất vô công 

S VA Công suất toàn phần 

CHỮ VIẾT TẮT 

AMI Advanced Metering Infrastructure (Hạ tầng đo đếm tiên tiến) 

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVNCPC 

DCU 

Tổng công ty Điện lực miền Trung 

Data Concentrator Unit (Bộ thu thập dữ liệu tập trung) 

GIS 

GPS 

Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) 

Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu) 

MBA 

MDMS 

 

QLVH 

Máy biến áp 

Meter Data Management System (Hệ thống quản lý dữ liệu 

đo đếm 

Quản lý vận hành 

1. GIỚI THIỆU 

Ứng dụng công nghệ đo đếm tiên tiến - thông minh (Smart Metering) để theo dõi sử 

dụng điện của khách hàng, chống thất thoát trong kinh doanh điện, phục vụ nghiên cứu 

dự báo phụ tải và các yêu cầu của quản lý điều hành; sử dụng công nghệ công tơ đọc dữ 

liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; tự động hóa lưới phân phối gắn liền với dịch vụ khách hàng 

và quản lý nhu cầu là một định hướng phát triển trong quyết định ban hành “Phê Duyệt 

Chiến Lược Phát Triển Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến 

Năm 2045” số 538/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê 

duyệt. 

Trong bài báo này, EVNCPC trình bày các ứng dụng công tơ thông minh do đơn vị 

nghiên cứu sản xuất đối với định hướng phát triển để theo dõi sử dụng điện khách hàng, 

tổn thất điện năng, nghiên cứu phụ tải cũng như quản lý điều hành lưới điện. Trong 

những năm gần đây, với những tính năng vượt trội về độ chính xác cao và khả năng ứng 

dụng công nghệ đo xa, công tơ điện tử đã và đang được các đơn vị thuộc EVN sử dụng 
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rộng rãi tại các nhà máy điện, các đơn vị quản lý phân phối điện và các khách hàng 

thuộc diện sản xuất/kinh doanh/dịch vụ. Tuy nhiên, đa phần các công tơ điện tử này chủ 

yếu được sử dụng giải pháp thu thập dữ liệu bán tự động thông qua thiết bị cầm tay. 

Đến năm 2013, thực hiện chủ trương của EVN trong công tác triển khai thực hiện các 

dự án AMI, việc thu nhập và khai thác sử dụng dữ liệu công tơ điện tử từ xa hoàn toàn 

tự động mới bắt đầu được đẩy mạnh. 

Nằm trong chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh 

điện năng, ngoài việc tự sản xuất các sản phẩm công tơ điện tử, EVNCPC đã nghiên 

cứu xây dựng và ứng dụng thành công các giải pháp thu thập chỉ số công tơ từ xa phục 

vụ hạ tầng đo đếm tiên tiến AMI, điển hình như hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo 

đếm MDMS, hệ thống  thu thập số liệu công tơ tự động RF-SPIDER, hệ thống quản lý 

thiết bị trên nền thông tin địa lý RFSPIDER-GIS. Các giải pháp này đã và đang mang 

lại hiệu quả tích cực cho công tác sản xuất kinh doanh cho ngành điện như tăng năng 

suất lao động, tự động hóa khâu ghi chỉ số,  phát hiện các hành vi gian lận điện, tính 

toán tổn thất, theo dõi chất lượng điện cung cấp... nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của 

khách hàng dùng điện. Khách hàng sử dụng điện cùng với ngành điện có thể giám sát, 

theo dõi tình hình sử dụng điện của mình để điều chỉnh thói quen sử dụng điện. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Lưới điện thông minh là dạng lưới điện có thể tiên đoán, phản ứng với các thành phần 

kết nối từ đơn vị cung cấp điện, hộ tiêu thụ điện và vừa cung cấp, tiêu thụ điện một cách 

hiệu quả, tin cậy, bền vững [1]. Khái niệm AMI để chỉ hệ thống có thể đo đếm, thu thập 

và phân tích điện năng sử dụng từ các công tơ điện, thông qua các phương tiện truyền 

thông khác nhau theo yêu cầu hoặc theo lịch định sẵn, dựa trên nền tảng công nghệ 

truyền thông hai chiều là nhân tố thiết yếu và then chốt trong lưới điện thông minh. 

 Cung cấp các thông tin: điện năng hữu công (kWh), điện năng vô công 

(kVArh), công suất hữu công (kW), công suất vô công (kVAr), điện áp (V), 

cường độ dòng điện (A), biểu giá theo thời gian sử dụng, v.v…Với hệ thống 

AMI hiện đại, gần như tất cả những thông tin trên đều có sẵn theo thời gian 

thực và theo yêu cầu, cho phép nâng cao việc vận hành và quản lý khách hàng, 

tuỳ thuộc vào băng thông đường truyền. 

 Kiểm soát sự số phục hồi cung cấp dịch vụ: thực hiện tách đấu nối và tái đấu 

nối từ xa, cho phép đo đếm tự động, truyền các thông tin về đáp ứng nhu cầu 

phụ tải và quản lý phụ tải, theo dõi và kiểm soát các thiết bị tự động trên lưới 

điện phân phối và hỗ trợ cho công tơ trả tiền trước. 

 Điều chỉnh phụ tải và các chương trình giá điện. 
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Các thành phần của AMI 

 Công tơ thông minh. 

 Bộ tập trung dữ liệu (DCU) thu nhận hoặc phát thông tin từ/tới công tơ và 

từ/tới hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm MDMS. 

 Hệ thống đầu cuối (HES): hệ thống đấu nối với công tơ và nhận/phát thông tin. 

Các giao thức và kết nối định kỳ với công tơ được thực hiện từ đây. 

 Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm MDMS. Đây là bộ phận chính của hệ thống 

AMI, xử lý tất cả các thông tin và gửi yêu cầu vận hành tới HES. MDMS 

thường bao gồm: Phần mềm quản lý; Cơ sở dữ liệu cho thông tin thu thập; 

Giao diện với các hệ thống khác của các đơn vị; Giao diện vận hành (giao diện 

này có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng) [2, 3]. 

 Với định hướng chiến lược ứng dụng công nghệ đo đếm tiên tiến – thông minh 

mà QĐ 538/QĐ-TTg đã phê duyệt thì có thể phân rã ra các bài toán: i. Ứng dụng công 

nghệ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; ii. Theo dõi phụ tải, nghiên cứu phụ tải, giảm 

tổn thất trong kinh doanh điện; iii. Tự động hóa lưới điện phân phối, quản lý điều hành. 

Nhóm tác giả sẽ tiến hành phân tích ứng dụng hệ thống đã xây dựng đối với các bài toán 

trên ở mục 3.1,2,3. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ứng dụng của hệ thống quản lý đo đếm MDMS  

Hệ thống MDMS (Meter Data Management System) là hệ thống thu thập dữ liệu công 

tơ từ xa sử dụng đường truyền ADSL/WAN hoặc GPRS/3G được Tổng công ty Điện 

lực miền Trung (EVNCPC) bắt đầu sử dụng từ năm 2008. Cho đến nay, hệ thống 

MDMS đã được triển khai cho tất cả các điểm đo đầu nguồn, các điểm đo ranh giới, các 

TBA công cộng và các điểm đo khách hàng lớn. Bên cạnh đó, từ năm 2013 với việc 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng đưa vào sử dụng hệ thống MDMS, dữ liệu 

các điểm đo đầu nguồn có giao nhận với EVNCPC cũng đã được đồng bộ về hệ thống 

MDMS EVNCPC. 

Trên nền tảng kho dữ liệu lớn, đầy đủ và đa dạng các điểm đo từ đầu nguồn 220kV, 

110kV, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện… đến các TBA công cộng 0,4kV, hệ thống 

MDMS đã cung cấp các ứng dụng phục vụ hiệu quả công tác quản lý vận hành (QLVH) 

tại EVNCPC như: theo dõi tình hình mang tải, lệch pha MBA, đường dây; theo dõi và 

nghiên cứu phụ tải; tính toán tổn thất điện năng giao nhận đầu nguồn…Từ đó giúp 

EVNCPC xây dựng một hệ thống QLVH trở nên thông minh hơn, là một phần không 

thể thiếu của lưới điện thông minh. 
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a. Theo dõi tình hình mang tải, lệch pha MBA, đường dây 

Máy biến áp là một thành phần quan trọng trong lưới điện truyền tải, phân phối do đó 

việc theo dõi các thông số máy biến áp để xác định được tình trạng mang tải, lệch pha 

để có những phương án tối ưu để nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất điện 

năng tại MBA. 

Hệ thống cho phép thu thập thông số vận hành lưới điện như dòng điện, điện áp, hệ số 

công suất, công suất hữu công/hữu công,…theo chu kỳ 30 phút hoặc tuỳ chọn tạo nên 

một cơ sở dữ liệu lớn đủ để theo dõi xác định được tình trạng mang tải MBA. Việc này 

phục vụ cho công tác quản lý kỹ thuật san tải MBA, chống quá tải MBA được hiệu  

quả hơn. 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 429   

 

Hình 1. Biểu đồ công suất MBA trong thời gian 1 tháng 

Ngoài ra, các số liệu thông số vận hành được sử dụng để tính toán giá trị Io% phục vụ 

công tác cân pha không để MBA vận hành trong tình trạng lệch pha dẫn đến tổn hao 

trên MBA. 

 
Hình 2. Tính toán giá trị Io% dựa trên các thông số vận hành 
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Hình 3. Thông số vận hành được biểu diễn bằng sơ đồ vecto 

b. Theo dõi và nghiên cứu phụ tải 

Nghiên cứu phụ tải trong hệ thống điện là việc cần thiết để quy hoạch, thiết kế các phần 

tử của hệ thống điện, dự báo lập kế hoạch vận hành. Trong hệ thống điện, phụ tải được 

phân loại thành 05 thành phần: Nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản, Công nghiệp xây 

dựng, Thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng, Sinh hoạt dân dụng, Hoạt động khác. Bên 

cạnh đó, phụ tải còn có các đặc tính biến thiên, phức tạp theo ngày đêm, biến thiên theo 

mùa,… Biết được chính xác phụ tải sẽ thiết kế được hệ thống điện tối ưu có chi phí sản 

xuất và phân phối điện nhỏ nhất và trong vận hành sẽ đạt được chi phí vận hành  

nhỏ nhất. 

Để phục vụ việc nghiên cứu phụ tải, nếu thực hiện thủ công bằng cách thu thập toàn bộ 

số liệu biểu đồ phụ tải ở tất cả các điểm đo sẽ tốn thời gian và nhân lực rất lớn. Với hệ 

thống quản lý MDMS thu thập số liệu từ xa theo chu kỳ mỗi 30 phút, thu thập chu kỳ 

tích phân 30 phút đến 60 ngày gần nhất, các sự kiện, cảnh báo,… giảm đáng kể chi phí 

thu thập dữ liệu, cũng như tự động lưu trữ vào cơ sở dữ liệu phục vụ các tính toán kỹ 

thuật liên quan.  
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Hình 4. Biểu đồ phụ tải một điểm đo trên hệ thống MDMS EVNCPC 

Với kết quả có được từ nghiên cứu phụ tải, cụ thể là biểu đồ các thành phần phụ tải, 

nhóm phụ tải, sẽ phân tích được sự ảnh hưởng của các thành phần, nhóm phụ tải tác 

động đến biểu đồ phụ tải tổng như thế nào, đặc biệt là thời điểm xảy ra công suất cực 

đại của toàn hệ thống điện, hay nói cách khác sẽ tính toán được cơ cấu thành phần phụ 

tải, cơ cấu nhóm phụ tải vào giờ cao điểm hoặc bất kỳ thời điểm nào khác. Trên cơ sở 

đó, các Công ty Điện lực có thể thực hiện các biện pháp đồng bộ như tăng cường tuyên 

truyền các hộ tiêu thụ thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, chuyển dịch phụ 

tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm tùy vào đặc điểm biểu đồ phụ tải của mỗi loại hộ 

tiêu thụ.  

Bên cạnh đó, thông số phụ tải điện là dữ liệu đầu vào rất quan trọng để thiết kế mạng 

điện. Từ giá trị phụ tải, xác định được công suất lớn nhất cần trang bị, công suất và số 

lượng các máy biến áp, chọn cấp điện áp của mạng, tiết diện dây dẫn, tính toán tổn thất 

công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp và chọn phương thức điều chỉnh điện áp 

trong mạng điện...  

c. Tính toán tổn thất điện năng giao nhận đầu nguồn 

Tổn thất điện năng trên lưới điện là lượng điện năng tiêu hao cho quá trình truyền tải và 

phân phối điện khi tải điện từ ranh giới giao nhận với các nhà máy phát điện qua lưới 

điện truyền tải, lưới điện phân phối đến các hộ tiêu thụ điện. Tổn thất điện năng còn 

được gọi là điện năng dùng để truyền tải và phân phối điện. 
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Trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại EVNCPC, công tác giảm tổn thất điện 

năng luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt 

nhằm giảm tổn thất điện năng. Tuy nhiên để thực hiện hiệu quả công tác này cần phải 

xác định chính xác giá trị tổn thất điện năng nhằm có những biện pháp điều chỉnh kịp 

thời, đồng bộ. 

Với việc thu thập đầy đủ số liệu các điểm đo giao nhận đầu nguồn, các điểm đo thuộc 

TBA 110kV, hệ thống MDMS đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ tính 

toán tổn thất giao nhận đầu nguồn theo ngày…. 

3.2. Ứng dụng của hệ thống thu thập chỉ số công tơ công nghệ RF-Mesh (RF-SPIDER)   

EVNCPC đã đưa vào triển khai sử dụng hệ thống thu thập chỉ số công tơ hoàn toàn tự 

động, ứng dụng công nghệ truyền tin không dây theo kiểu mắt lưới (RF-Mesh), sử dụng 

sóng vô tuyến tầm ngắn UHF tần số 408,925 MHz với tên thương mại là RF-Spider. Hệ 

thống được phát triển từ việc thiết bị thu thập cầm tay Handheld thủ công không dây 

thành hệ thống AMI nhờ truyền thông hai chiều tương tác giữa hệ thống quản lý đến 

trực tiếp công tơ thông qua bộ thu thập dữ liệu tập trung.  Hệ thống đã kế thừa và phát 

huy những ưu điểm nổi bật, khắc phục các nhược điểm của phương thức thu thập bằng 

thiết bị cầm tay, nhưng chi phí bỏ ra là rất thấp, chỉ dựa vào cơ sở vật chất có sẵn của hệ 

thống lưới điện hiện có và hoàn toàn phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của hệ thống 

điện Việt Nam. 

a. Tự động vận hành 

Hệ thống thu thập tự động vận hành hình thành mạng lưới, thu thập dữ liệu theo định 

kỳ, khi treo tháo công tơ thì hệ thống tự động tìm đường dẫn không cần thao tác can 

thiệp của người vận hành hệ thống, có thể mở rộng phạm vi thu thập mà không cần chi 

phí đầu tư đường truyền. Một ưu điểm khác của hệ thống là có thể hỗ trợ thu thập, quản 

lý dữ liệu với nhiều chủng loại công tơ của các nhà sản xuất khác như Elster, 

Landis&Gyr, Iskramenco, EDMI, EMH, DTS27, DDS26/D…, đảm bảo tính nhất quán 

của lượng lớn dữ liệu của các đơn vị, đồng thời có khả năng tích hợp số liệu vào các 

chương trình quản lý của EVN trong kinh doanh điện năng. Bắt đầu triển khai diện rộng 

từ tháng 12/2015, đến nay đã có xấp xỉ 4 triệu công tơ điện tử được thu thập dữ liệu tự 

động bằng hệ thống này. 

b. Giám sát phụ tải khách hàng 

Việc giám sát theo dõi thông tin đo đếm, kiểm soát chất lượng điện năng, hỗ trợ công 

tác giám sát tổn thất, còn là đầu vào quan trọng cho công tác điều độ và dự báo phụ tải. 

Dựa trên các số liệu được lưu trữ một cách có hệ thống, đơn vị quản lý có thể giám sát 

và cho phép chẩn đoán công suất trên từng pha theo từng phân đoạn với từng khách 

hàng cụ thể, phục vụ bài toán quản lý cân bằng pha, tối ưu bài toán kỹ thuật trong cung 
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cấp điện. Ngoài ra, người quản lý dễ dàng hơn trong việc quản lý và thống kê tình trạng 

các hộ sử dụng điện, đồng thời có thể xây dựng những kế hoạch, chiến lược để phát 

triển cũng như dự báo tình trạng sử dụng năng lượng cho tương lai. 

 
Hình 5. Biểu đồ theo dõi thông số vận hành tại 1 điểm đo 

Việc theo dõi thường xuyên tình trạng sử dụng điện của khách hàng trên hệ thống giúp 

cho đơn vị quản lý vận hành, nhất là bộ phận kiểm tra giám sát mua bán điện theo dõi 

được tình trạng hoạt động của công tơ, nhanh chóng phát hiện sai sót trong hệ thống đo 

đếm, các trường hợp sự cố hoặc gian lận điện để xử lý kịp thời, xem được tỷ lệ tổn thất 

trạm biến áp công cộng và tình trạng vận hành của trạm biến áp theo từng thời điểm một 

cách nhanh chóng, chính xác. Tính sẵn sàng của hệ thống giúp người quản lý đánh giá 

tình hình vận hành của lưới và ra quyết định nhanh chóng, kịp thời.  

c. Quản lý tiêu thụ điện năng 

d. Với khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu của hệ thống CMIS, GIS và các hệ thống 

khác, hệ thống cho phép cung cấp đến khách hàng công cụ trực quan theo dõi 

tình hình sử dụng điện của mình tại một thời điểm bất kỳ ở hiện tại và quá khứ, 

có ý thức sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý nhất, giúp tiết kiệm năng 

lượng quốc gia. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng trở nên thuận tiện và đơn giản 

hơn, khách hàng có thể cùng ngành điện giám sát hệ thống đo đếm, nhờ đó cải 

thiện công tác giao tiếp và chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ 

khách hàng của Tập đoàn, góp phần minh bạch trong công tác kinh doanh điện 
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năng - điều mà ngành Điện đang hướng tới. Giải pháp có khả năng mở rộng về 

sau để áp dụng trong việc xây dựng hạ tầng của hệ thống AMI, đáp ứng nhu cầu 

hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng theo lộ trình hình thành và phát triển các 

cấp độ thị trường Điện lực Việt Nam. 

 
Hình 6. Chi tiết thông tin chỉ số khách hàng 

3.3. Ứng dụng của hệ thống quản lý thiết bị trên nền GIS (RFSPIDER-GIS) 

Việc triển khai lưới điện thông minh cần các dữ liệu dựa trên nền tảng hệ thống thông 

tin địa lý GIS (Geographic Information System)  để người quản lý có một cách nhìn 

trực quan về hạ tầng lưới điện và sự phân bố các thiết bị để phục vụ công tác quản lý, 

quy hoạch và vận hành hệ thống điện một cách đồng bộ và tối ưu [4]. Nhân viên tại hiện 

trường có thể cập nhật thông tin lưới điện mới nhất để đưa ra một lịch trình di chuyển 

tối ưu đến vị trí cần lắp đặt thiết bị hoặc xử lý sự cố. Vì vậy, việc ứng dụng hệ thống 

GIS sẽ giúp cho việc triển khai và vận hành lưới điện thông minh một cách đơn giản và 

dễ dàng.  

Nhằm quản lý các đối tượng thuộc hạ tầng mạng lưới điện theo cả không gian và thuộc 

tính một cách trực quan, EVNCPC đã xây dựng và phát triển hệ thống thông tin địa lý 

GIS từ năm 2015 trong công tác quản lý các thiết bị vận hành hệ thống thu thập dữ liệu 

từ xa, các vị trí công tơ khách hàng sau trạm biến áp công cộng một cách hiệu quả và 

khoa học, với tên gọi là hệ thống RFSPIDER-GIS.  
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a. Quản lý dữ liệu  

Hệ thống RFSPIDER-GIS phục vụ sát sườn với công tác quản lý kinh doanh điện năng 

như Quản lý chi tiết khách hàng, Quản lý thiết bị DCU, Quản lý thiết bị Router, Quản lý 

công tơ khách hàng. Hệ thống hiển thị trực quan sơ đồ lưới điện của đơn vị đến từng 

trạm, phục vụ tốt cho công tác quản lý trạm, khách hàng của bộ phận kinh doanh và 

công tác quản lý lưới của bộ phận kỹ thuật. Dễ dàng tra cứu đầy đủ thông tin khách 

hàng, điểm đo ngay trên trang web mà không cần hồ sơ bản cứng. Đồng thời, với ưu thế 

rõ ràng về quản lý dữ liệu và việc giám sát trực tuyến điểm đo, thời gian xử lý các 

nghiệp vụ, thời gian hồi đáp khách hàng, thời gian xử lý yêu cầu khách hàng đã rút ngắn 

rất nhiều. Chất lượng phục vụ khách hàng được nâng cao tối đa. 

 

Hình 7. Thông tin điểm đo được hiển thị trực quan trên hệ thống RFSPIDER-GIS 

b. Giám sát lưới điện 

Hệ thống GIS kết hợp với hệ thống RF-SPIDER cung cấp các thông tin về lưới điện như 

chỉ số điện năng, sản lượng, công suất tiêu thụ, các cảnh báo bất thường, cảnh báo điện 

áp thấp,... và thông tin gần với thời gian thực nhất, giúp cho người vận hành phát hiện 

các khu vực có điện áp yếu, mất cân bằng pha. Nhờ việc theo dõi thường xuyên trạng 

thái lưới điện trên hệ thống SPIDER-GIS, người vận hành có thể nhanh chóng phát hiện 

các điểm đo có dữ liệu offline, các điểm đo có cảnh báo sự cố bất thường các sự cố để 

tiến hành xử lý kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp 

điện để phục vụ khách hàng tốt hơn. Hệ thống RFSPIDER-GIS còn có ý nghĩa quan 

trọng trong lộ trình phát triển Lưới điện thông minh khi không yêu cầu trình độ kỹ thuật 
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và khả năng công nghệ thông tin quá cao từ phía người quản lý, giám sát và triển khai 

nhưng vẫn có thể giám sát hệ thống lưới điện một cách dễ dàng. 

c. Lập kế hoạch triển khai 

Tính sẵn sàng về thông tin, dữ liệu của hệ thống giúp người quản lý có một cách nhìn 

trực quan về hạ tầng mạng lưới thiết bị, đánh giá và lên kế hoạch lắp đặt, phân bố các 

thiết bị thu thập một cách tối ưu, nâng cao khả năng tối ưu mạng lưới. Đây là công cụ 

đắc lực trong công tác lên kế hoạch triển khai hệ thống đo xa, hệ thống sẽ hỗ trợ xác 

định các khu vực đông dân cư hoặc thưa thớt để phân bố các thiết bị DCU, Router sao 

cho hợp lý và hiệu quả về khoảng cách, đường truyền.  

d. Phục vụ công tác tại hiện trường 

Các lớp bản đồ được trình bày một cách chuyên nghiệp, cung cấp công cụ để chỉ đường 

từ vị trí của người sử dụng đến vị trí trụ chứa điểm đo bị sự cố một cách rõ ràng, nhờ đó 

người sử dụng có thể xác định vị trí và lên kế hoạch khắc phục một cách thuận tiện và 

nhanh nhất, giảm thời gian di chuyển, qua đó giúp nâng cao chất lượng lưới điện cũng 

như dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, tính năng biên tập bản đồ cho phép cán bộ 

quản lý vận hành cập nhật, hiệu chỉnh, hoàn thiện dữ liệu tọa độ của thiết bị qua các 

thiết bị máy tính bảng, máy tính cá nhân sau khi đi bấm tọa độ GPS, giúp cho việc phát 

triển mô hình lưới mới và chính xác hơn. 

 

 
Hình 8. Công cụ chỉ đường trên hệ thống RFSPIDER-GIS 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Công tơ thông minh và các giải pháp quản lý và thu thập dữ liệu khi áp dụng thực tế đã 
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mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 

phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu của EVNCPC nói riêng 

và ngành Điện nói chung; hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị thành viên tỉnh/thành khác, góp 

phần nâng cao chất lượng cạnh tranh toàn ngành; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước. Các giải pháp công tơ thông minh của hệ thống AMI mà đơn vị 

đang phát triển phù hợp với xu hướng phát triển hạ tầng của khu vực và thế giới và hoàn 

toàn đáp ứng lộ trình xây dựng hạ tầng Hệ thống đo đếm tiên tiến (AMI) theo quyết 

định số 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 mà Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký phê 

duyệt đề án phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam và quyết định số 538/QĐ-

TTg ngày 01/04/2021 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt Chiến lược 

phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lợi ích 

thiết thực mà các giải pháp đem lại chính là góp phần giải quyết triệt để vấn đề thu thập, 

quản lý số liệu đo đếm và tự động hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin đo đếm điện 

năng theo lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường Điện lực Việt Nam. 
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THANH TOÁN 

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGƯỜI DÂN TỈNH KHÁNH HÒA: 

TÌNH HUỐNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN  

THE DETERMINANTS FOR CONSUMERS’ INTENTION TO USE CASHLESS 

PAYMENT: THE CASE OF ELECTRICITY PAYMENT IN KHANH HOA PROVINCE 

Nguyễn Trung Hiếu1, Hồ Huy Tựu2 

1 Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, 0935 296 335, hieunt3@cpc.vn 
2 Trường Đại học Nha Trang, 0908 250 608, tuuhh@ntu.edu.vn 

Tóm tắt: Điện là một loại hình dịch vụ đặc thù, mà ở đó người tiêu dùng sử dụng 

trước – thanh toán sau và cần thanh toán kịp thời, đầy đủ theo định kỳ hàng tháng để 

tiếp tục được sử dụng dịch vụ ổn định. Điều này làm phát sinh nhu cầu lựa chọn một 

hình thức thanh toán tự động hoặc trực tuyến không dùng tiền mặt để thuận tiện hơn 

cho khách hàng. Tại Việt Nam, mặc dù chủ đề thanh toán điện tử vẫn luôn thu hút 

được nhiều đề tài nghiên cứu; tuy nhiên, rất ít đề tài đi sâu vào tìm hiểu việc thanh 

toán điện tử trong ngành điện lực. 

Bài nghiên cứu này, sử dụng các công cụ định tính và định lượng, sẽ tập trung phân 

tích các nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới ý định lựa chọn hình thức thanh 

toán tiền điện không dùng tiền mặt của khách hàng trong tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu 

dựa trên môhình lý thuyết hành vi, sẽ xác định các nhân tố quan trọng nào (Thái độ, 

Nhận thức về sự Hữu ích, Nhận thức về Dễ sử dụng, Nhận thức Rủi ro, Niềm tin, Sự 

tiện lợi, Khuynh hướng ưa thích sự thuận tiện) có ảnh hưởng trực tiếp tới ý định lựa 

chọn hình thức thanh toán tiền điện của khách hàng; trên cơ sở đó đưa ra các giải 

pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát triển hoạt động thanh toán tiền điện phi tiền mặt của 

người dân trên địa bàn này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Ý định thanh toán, Tiền điện, Không dùng tiền mặt, Điện lực Khánh Hòa. 

Abstract: Electricity is a particular type of service, in which consumers use first – pay 

late and need to make timely and full payments on a monthly basis to be able to 

continue using the service. This raises the need to choose an automatic or online 

cashless payment option for consumers’ greater convenience. In Vietnam, although 

the topic of electronic payment has always attracted many research topics; however, 

very few studies dig deep into electronic payment in the electricity industry.  

This research paper, using qualitative and quantitative tools, focuses on analyzing the 

important factors that directly affect consumers’ intention to adopt cashless payment 

for electricity bills in Khanh Hoa province. Model-based research behavioral theory 

model, will determine which important factors (Attitudes, Perceived Helpfulness, 

Perceived Ease of Use, Perceived Risks, Beliefs, Convenience, Predisposition to 

prefer convenience) has a direct influence on the intention to choose the form of 

electricity payment of customers; on that basis, to propose appropriate solutions to 

developing cashless payment activities for people in this area in the coming time. 

mailto:hieunt3@cpc.vn
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Keywords: Payment intent, Electricity bill, Cashless, Khanh Hoa Electricity. 

CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Ý nghĩa 

ANOVA Phân tích phương sai. 

DW Đại lượng thống kê Dubin- Watson. 

EFA  Phân tích nhân tố khám phá (Exploration Factor Analysis). 

KDTM Không dùng tiền mặt. 

KMO Kaiser-Meyer-Olkin. 

SPSS Phần mềm xử lý số liệu thống 

TAM Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model). 

TPB Mô hình thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior). 

TRA Mô hình thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action). 

1. GIỚI THIỆU  

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu, phù hợp với sự phát triển 

kinh tế xã hội của đất nước, đáp ứng chủ trương của Chính phủ. Thanh toán không dùng 

tiền mặt đã mang lại tiện ích cho cả khách hàng và ngành điện. Khách hàng sẽ chủ động 

được thời gian thanh toán, thanh toán được mọi lúc mọi nơi, không mất thời gian đến 

các điểm thu cố định, chờ đợi tại quầy thu Ngân hàng, hạn chế được trường hợp bị cắt 

điện do nộp tiền điện muộn như trước đây; ngành điện sẽ tối ưu hóa nguồn nhân lực và 

nâng cao năng suất lao động. Việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng giúp Ngân 

hàng, tổ chức thanh toán trung gian cắt giảm được chi phí thuê điểm thu, thu ngân viên, 

giảm bớt rủi ro vật lý như mất cắp, lưu trữ, chuyên chở tiền mặt, thay vào đó đầu tư vào 

hệ thống Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ và các chương trình 

khuyến mãi khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng. Thực hiện tốt 

việc hợp tác thu tiền điện không dùng tiền mặt, Ngân hàng và các tổ chức thanh toán 

trung gian có cơ hội tiếp xúc và xây dựng niềm tin của khách hàng để phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ khác qua Ngân hàng/tổ chức thanh toán trung gian, từ đó tăng doanh thu 

dịch vụ.  

Tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC), nếu như tại thời điểm năm 2018, tỷ 

lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt chỉ đạt 12% trên tổng số khách hàng 

(tương ứng khoảng 43 ngàn khách hàng); chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp, các cơ 

sở sử dụng ngân sách nhà nước. Trong năm 2019, mặc dù KHPC đã tổ chức triển khai 

nhiều giải pháp đồng bộ trên địa bàn tỉnh, đã ký kết hợp tác với 16 ngân hàng và 05 tổ 

chức thanh toán trung gian trong công tác thu hộ tiền điện, tuy nhiên tỷ lệ khách; trong 
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đó, đối với khách hàng sinh hoạt (người dân) thực hiện thanh toán tiền điện không dùng 

tiền mặt đến cuối năm 2019 chỉ chiếm gần 9,7% trên tổng số khách hàng, tập trung chủ 

yếu ở khu vực trung tâm thành phố Nha Trang.  

Vậy, đâu là điều kiện, là tiền đề và là yếu tố tiên quyết, đủ mạnh để góp phần thúc đẩy ý 

định thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa để phù hợp với chủ trương của Chính Phủ và của UBND tỉnh Khánh Hòa (mục tiêu 

đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 70% khách hàng thực hiện thanh 

toán tiền điện không dùng tiền mặt)? Nghiên cứu này, dựa trên mô hình lý thuyết hành 

vi, sẽ xác định các nhân tố quan trọng nào (Thái độ, Nhận thức về sự Hữu ích, Nhận 

thức về Dễ sử dụng, Nhận thức Rủi ro, Niềm tin, Sự tiện lợi, Khuynh hướng ưa thích sự 

thuận tiện) có ảnh hưởng trực tiếp tới ý định lựa chọn hình thức thanh toán tiền điện của 

khách hàng. Trên cơ sở đó nghiên cứu đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát 

triển hoạt động thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa trong thời gian tới. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Lý thuyết hành vi dự định – TPB (Theory of Planned Behavior) 

Mô hình TPB khắc phục nhược điểm của TRA bằng cách thêm vào một biến nữa là 

hành vi kiểm soát cảm nhận, nó đại diện cho các nguồn lực cần thiết của một người để 

thực hiện một công việc bất kỳ. Mô hình TPB được xem như tối ưu hơn đối với mô hình 

TRA trong việc dự đoán và giải thích hành vi của người tiêu dùng trong cùng một nội 

dung và hoàn cảnh nghiên cứu. 
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Theo Ajzen (1991), sự ra đời của thuyết hành vi dự định TPB (Theory of Planned  

Behavior) xuất phát từ giới hạn của hành vi mà con người có ít sự kiểm soát. Nhân tố 

thứ ba mà Ajzen cho là có ảnh hưởng đến ý định của con người là yếu tố Nhận thức 

kiểm soát hành vi (Perceived Behavioral Control). Nhận thức kiểm soát hành vi phản 

ánh việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi và việc thực hiện hành vi đó có bị 

kiểm soát hay hạn chế hay không (Ajzen, 1991, tr. 183). 

2.1.2. Mô hình chấp nhận công nghệ - TAM (Technology Acceptance Model) 

Davis (1985) đưa ra mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Technology Acceptance 

Model) để giải thích các yếu tố ảnh hưởng sự chấp nhận công nghệ và hành vi người sử 

dụng công nghệ trên cơ sở của lý thuyết của mô hình TRA. Mô hình TAM khảo sát mối 

liên hệ và ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức tính dễ sử dụng, nhận thức sự hữu ích 

đến thái độ, từ đó ảnh hưởng đến ý định và hành vi trong việc chấp nhận công nghệ 

thông tin của người sử dụng. Ý định được xem là tiền đề trực tiếp dẫn đến hành vi sử 

dụng công nghệ trong mô hình TAM. 

TAM là một sự thích nghi của lý thuyết hành động hợp lý (TRA) cho các lĩnh vực của 

IS (Information systems). TAM thừa nhận rằng nhận thức hữu ích, và dễ dàng xác định 

ý định của một cá nhân để sử dụng một hệ thống với ý định sử dụng như một trung gian 

kết nối đối với hệ thống thực tế, tính cảm nhận hữu dụng cũng được xem là bị ảnh 

hưởng trực tiếp từ cảm nhận sử dụng. Các nhà nghiên cứu đã đơn giản hóa TAM bằng 

cách loại bỏ thái độ sử dụng hình thành trong TRA qua các đặc điểm kỹ thuật hiện hành 

(Venkatesh et al., 2003). 
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2.1.3. Mô hình khuynh hướng ưu thích sự thuận tiện 

Sự thuận tiện được cho là một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với 

việc lựa chọn thực phẩm (McIntosh, 1996; Steptoe, Pollard, & Wardle, 1995). Hầu hết 

các nghiên cứu đã khảo sát sự tiện lợi liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm đều coi sự 

tiện lợi như một biến số tâm lý, bao gồm mong muốn của người tiêu dùng là tiết kiệm 

thời gian và năng lượng trong việc chuẩn bị thực phẩm (Berry, Seiders, & Grewal, 

2002; Candel, 2001). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng định hướng thuận tiện của một 

người có ảnh hưởng đến sự lựa chọn thực phẩm của người đó (Costa, Schoolmeester, 

Dekker, & Jongen, 2007; Jaeger & Meiselman, 2004). 

 

2.2. Các giả thuyết và Mô hình nghiên cứu 

Giả thuyết 1 (H1): Thái độ có tác động tích cực đến ý định sử dụng hình thức thanh 

toán không dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện. 

Giả thuyết 2 (H2): Nhận thức hữu ích có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện. 

Giả thuyết 3 (H3): Nhận thức dễ sử dụng có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng 

hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện. 

Giả thuyết 4 (H4): Nhận thức rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định sử dụng hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện. 

Giả thuyết 5 (H5): Niềm tin có tác động tích cực ý định sử hình thức thanh toán không 

dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện. 
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Giả thuyết 6 (H6): Sự tiện lợi có tác động tích cực đến ý định sử hình thức thanh toán 

không dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện. 

Giả thuyết 7 (H7): Khuynh hướng ưu thích sự thuận tiện có tác động tích đến sự lựa 

chọn sử hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện. 

Từ các cơ sở lý thuyết về hình thức thanh toán KDTM và các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định sử dụng hình thức thanh toán KDTM; cùng các mô hình nghiên cứu trước và thang 

đo của các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan, tác giả đề xuất mô hình “Các 

nhân tố ảnh hưởng tới ý định lựa chọn hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền 

mặt của khách hàng tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa”. Mô hình nghiên cứu bao 

gồm 7 khái niệm; cụ thể: Thái độ, Nhận thức Hữu ích, Nhận thức Dễ sử dụng, Nhận 

thức Rủi ro, Niềm tin, Sự tiện lợi và Khuynh hướng ưu thích sự thuận tiện.  

Mối quan hệ này được minh họa bởi mô hình nghiên cứu dưới đây: 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Quy trình nghiên cứu 

Sơ đồ 3.1: Mô hình các bước nghiên cứu 

  

(Nguồn: dựa theo Nguyễn Đình Thọ, 2003) 

2.3.2. Thang đo  

Thang đo ý định sử dụng hình thức thanh toán KDTM khi thanh toán tiền điện của 

khách hàng tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa được thiết kế gồm 33 biến quan 

sát cho 7 biến thành phần: (1) Thái độ gồm 4 biến quan sát, (2) Nhận thức Hữu ích gồm 
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5 biến quan sát, (3) Nhận thức Dễ sử dụng gồm 4 biến quan sát, (4) Nhận thức Rủi ro 

gồm 5 biến quan sát, (5) Niềm tin gồm 6 biến quan sát, (6) Sự tiện lợi gồm 5 biến quan 

sát; (7) Khuynh hướng ưu thích sự thuận tiện gồm 4 biến quan sát và thang đo Ý định 

thanh toán KDTM gồm 4 biến quan sát.  

2.3.3. Kỹ thuật phân tích  

 Đánh giá thang đo bằng hệ số độ tin cậy Cronbach’s Alpha  

 Phân tích nhân tố khám phá EFA  

 Phân tích tương quan và hồi quy  

 Kiểm định các giả định trong mô hình 

2.3.4. Phương pháp thu mẫu 

Thu mẫu theo phương pháp thuận tiện, khảo sát trực tiếp dựa trên bảng câu hỏi với quy 

mô mẫu bằng 250. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả nghiên cứu 

3.1.1. Mô tả mẫu 

Bảng 1. Thống kê mô tả thông tin mẫu nghiên cứu 

Nhân tố Thuộc tính Số lượng Tỷ lệ (%) 

Giới tính 

Nam 140 56 

Nữ 110 44 

Cộng: 250 100 

Độ tuổi 

Dưới 30 tuổi 31 12,4 

Từ 30 đến dưới 45 112 44,8 

Từ 45 đến dưới 55 79 31,6 

Từ 55 trở lên 28 11,2 

Cộng: 250 100 

Học vấn 

Sau đại học 28 11,2 

Cao đẳng - Đại học 113 45,2 

Trung cấp, PTTH 83 33,2 

THCS trở xuống 26 10,4 
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Nhân tố Thuộc tính Số lượng Tỷ lệ (%) 

Cộng: 250 100 

Nghề nghiệp 

Công nhân viên chức 116 46,4 

Kinh doanh/Cá nhân 87 34,8 

Nghề khác mang tính đặc thù 47 18,8 

Cộng: 250 100 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) 

Nhóm tuổi từ 30 đến dưới 55 tuổi chiếm đa số trong mẫu khảo sát (76,4%), phản ánh 

tương đối chính xác đối tượng khách hàng thường xuyên có giao dịch các dịch vụ về 

điện tại quầy giao dịch và thực hiện thanh toán tiền điện tại các điểm thu tập trung. 

3.1.2. Kết quả phân tích độ tin cậy và phân tích nhân tố 

Kết quả phân tích độ tin cậy cho thấy tất cả các thang đo đều đạt độ tin cậy với hệ số 

Cronbach trải dài từ 0.82 đến 0.89 và không tồn tại biến rác (có hệ số tương quan biến 

tổng nhỏ hơn 0.3). Phân tích nhân tố cho thấy các biến quan sát có tương quan với nhau 

trong tổng thể và thỏa điều kiện phân tích nhân tố. Giá trị hệ số KMO = 0,854 lớn hơn 

0,5: cho thấy phân tích nhân tố là thích hợp và cần thiết cho dữ liệu. Có 32 biến quan sát 

được gom thành 7 nhân tố được rút trích từ phân tích EFA, trong đó giá trị EigenValues 

của các nhân tố đều lớn hơn 1 (nhỏ nhất là 1,221). Giá trị tổng phương sai trích được là 

69,527% (lớn hơn 50%) cho thấy phân tích nhân tố khám phá là đạt yêu cầu. Điều này 

có nghĩa là 7 nhân tố rút trích này sẽ giải thích cho 69,527% biến thiên của dữ liệu (cho 

32 biến quan sát). Hệ số tải nhân tố của các biến quan sát giữa các nhân tố đều lớn hơn 

0,5 (nhỏ nhất là 0,69), điều này cho thấy các nhân tố có giá trị phân biệt cao. 

3.1.3. Kết quả phân tích tương quan Pearson 

Bảng 2: Kết quả phân tích tương quan Pearson 

Tương quan 

  YD TD HI SD RR NT TL KH 

Y_DINH 

Hệ số tương quan 1               

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
                

N 250               

THAIDO Hệ số tương quan 0,538
**

 1             
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Tương quan 

  YD TD HI SD RR NT TL KH 

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
0,000               

N 250 250             

HUUICH 

Hệ số tương quan 0,462
**

 0,244
**

 1           

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
0,000 0,000             

N 250 250 250           

SUDUNG 

Hệ số tương quan 0,434
**

 0,188
**

 0,295
**

 1         

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
0,000 0,003 0,000           

N 250 250 250 250         

RUIRO 

Hệ số tương quan -0,549
**

 -0,361
**

 -0,287
**

 -0,220
**

 1       

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
0,000 0,000 0,000 0,000         

N 250 250 250 250 250       

NIEMTIN 

Hệ số tương quan 0,373
**

 0,272
**

 0,029 0,016 -0,371
**

 1     

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
0,000 0,000 0,646 0,803 0,000       

N 250 250 250 250 250 250     

TIENLOI 

Hệ số tương quan 0,431
**

 0,324
**

 0,064 0,244
**

 -0,159
*
 0,148

*
 1   

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
0,000 0,000 0,314 0,000 0,012 0,019     

N 250 250 250 250 250 250 250   

K_HUONG 

Hệ số tương quan 0,718
**

 0,531
**

 0,252
**

 0,277
**

 -0,499
**

 0,420
**

 0,377
**

 1 

Mức ý nghĩa (kiểm 

định 2 phía) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 phía). 

*. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05 (2 phía). 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra) 
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Từ kết quả trên cho thấy việc phân tích hồi quy tuyến tính là phù hợp. Bên cạnh đó, hệ 

số tương quan giữa các biến độc lập với nhau cũng khá mạnh nên cần thiết phải quan 

tâm tới hiện tượng đa cộng tuyến khi thực hiện phân tích hồi quy đa biến. 

3.1.4. Kết quả phân tích hồi quy 

Bảng 3: Bảng số liệu thống kê từng biến của mô hình hồi quy 

Mô hình 

Hệ số không 

chuẩn hóa 

Hệ số 

chuẩn 

hóa Giá trị t 

Mức ý 

nghĩa 

(Sig.) 

Thống kê đa 

cộng tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta 

Dung 

sai 
VIF 

1 

Hằng số 0,772 0,298   2,595 0,010     

THAIDO 0,089 0,032 0,119 2,775 0,006 0,68 1,48 

HUUICH 0,165 0,028 0,232 5,988 0,000 0,83 1,21 

SUDUNG 0,187 0,044 0,166 4,288 0,000 0,83 1,20 

RUIRO -0,170 0,045 -0,160 -3,675 0,000 0,67 1,48 

NIEMTTIN 0,099 0,043 0,093 2,311 0,022 0,76 1,31 

TIENLOI 0,150 0,037 0,157 4,010 0,000 0,81 1,24 

K_HUONG 0,260 0,034 0,373 7,630 0,000 0,52 1,93 

a. Dependent Variable: YD 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu điều tra) 

Từ kết quả trên, phương trình hồi quy rút trích được như sau: 

Y_DINH = 0,772 + 0,260*K_HUONG + 0,165*HUUICH + 0,187*SUDUNG – 

0,170*RUIRO + 0,150*TIENLOI + 0,089*THAIDO + 0,099*NIEMTIN 

Từ phương trình hồi quy rút trích được như trên, cho thấy các biến độc lập có tầm quan 

trọng hay mức ý nghĩa là khác nhau trong mô hình đối với biến phụ thuộc là Ý định 

thanh toán KDTM, cụ thể: 

- Nhân tố Khuynh hướng ưu thích sự thuận tiện là có tầm quan trọng nhất (Beta = 

0,373) đối với Ý định thanh toán KDTM. 

- Kế đến là nhân tố Nhận thức Hữu ích, hệ số Beta = 0,232 tầm quan trọng thứ 2. 

- Các nhân tố có tầm quan trọng lần lượt tiếp theo là Nhận thức Dễ sử dụng (Beta = 

0,166), Nhận thức Rủi ro (Beta = -0,160), Sự tiện lợi (Beta = 0,157), Thái độ (Beta = 

0,119) và cuối cùng là Niềm tin với hệ số Beta = 0,093. 
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (CONCLUSIONS) 

4.1. Kết luận 

Mục tiêu chính ban đầu đặt ra của nghiên cứu là thực hiện xác định các nhân tố có ảnh 

hưởng đến ý định thanh toán KDTM của khách hàng sử dụng điện điện sinh hoạt thuộc 

KHPC trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đề tài đã xác định được có 07 thành phần là có ảnh 

hưởng đến ý định thanh toán KDTM của người dân sử dụng điện phục vụ mục đích sinh 

hoạt tại KHPC. Có 06 nhân tố được xác định là có ảnh hưởng cùng chiều và có ý nghĩa 

tác động đến ý định thanh toán KDTM của khách hàng khi thanh toán tiền điện hàng 

tháng gồm: Thái độ, Nhận thức Hữu ích, Nhận thức Dễ sử dụng, Niềm tin, Sự tiện lợi, 

Khuynh hướng ưa thích sự thuận tiện; 01 yếu tố là Nhận thức Rủi ro có tác động ngược 

chiều đến ý định thanh toán KDTM của khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt tại 

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa. 

4.2. Các đề xuất nhằm đẩy mạnh thanh toán tiền điện KDTM  

 Tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương. 

 Nâng cao tính hữu ích, sự thuận tiện và hiệu quả của việc thanh toán KDTM 

đối với khách hàng sử dụng điện.  

 Tăng cường truyền thông, tuyên truyền những lợi ích của dịch vụ. 

 Đơn giản hóa quy trình, thủ tục dịch vụ thanh toán tiền điện KDTM. 

 Nâng cao niềm tin, giảm rủi ro và bảo mật thông tin của khách hàng. 

 Thanh toán đa dịch vụ trong ngành điện. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM (Nghiên cứu định tính) 

Xin chào Quý Anh/chị…. 

Tôi đang thực hiện nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thanh toán không dùng 

tiền mặt (KDTM) của khách hàng sử dụng điện tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh 

Hòa (KHPC) khi thực hiện thanh toán tiền điện hàng tháng. 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu: 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là nhằm xác định các nhân tố chính ảnh hưởng 

đến ý định thanh toán KDTM của khách hàng sử dụng điện tại KHPC. Trên kết quả 

nghiên cứu được, đề xuất một số hàm ý chính sách, giải pháp nhằm tăng số lượng khách 

hàng sử dụng điện thực hiện thanh toán tiền điện theo hình thức KDTM trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu: 

(1) Đánh giá thực trạng thực tế tình hình khách hàng sử dụng điện sinh hoạt thanh toán 

tiền điện, các hình thức thanh toán tiền điện hiện nay tại Công ty cổ phần Điện lực 

Khánh Hòa giai đoạn 2017-2019. 

(2) Xác định, tiến hành khảo sát và đánh giá các nhân tố tác động hoặc ảnh hưởng đến ý 

định lựa chọn hình thức thanh toán tiền điện theo phương thức không dùng tiền mặt của 

người dân tại tỉnh Khánh Hòa. 

(3) Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trên cơ sở nghiên cứu để đẩy mạnh và nâng cao 

số lượng khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán 

tiền điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu được tiếp cận thông qua hai giai đoạn chính, gồm: giai đoạn nghiên cứu sơ 

bộ và giai đoạn nghiên cứu chính thức.  

 Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ: thực hiện thông qua hai phương pháp là phương 

pháp định tính và phương pháp định lượng. Tác giả xác định các nhân tố có thể 

tác động đến ý định lựa chọn hình thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền 

mặt của khách hàng sử dụng điện dựa trên cơ sở là các tài liệu tham khảo, các 

công trình nghiên cứu có liên quan và tình hình thực tế tại Công ty cổ phần 

Điện lực Khánh Hòa. Tác giả xây dựng bảng câu hỏi khảo sát để tiến hành 

khảo sát với mẫu thử 50 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt (khảo sát tại quầy 

giao dịch Điện lực Ninh Hòa). Sau đó, áp dụng phân tích Cronbach’s Alpha để 

kiểm định độ tin cậy đối với các nội dung đã thực hiện khảo sát. Quá trình sẽ 
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này giúp phát hiện ra các nhân tố không cần thiết hoặc có tác động yếu, đồng 

thời bổ sung các nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hành vi quyết định lựa chọn 

hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán tiền điện của khách 

hàng tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa. 

 Giai đoạn nghiên cứu chính thức: được thực hiện thông qua phương pháp định 

lượng, dùng kỹ thuật phiếu khảo sát để thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu. 

Kết quả thu được thông qua phiếu khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS 

16.0. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha. Phân tích các 

nhân tố khám phá EFA với phương pháp rút trích các thành phần chính; từ cơ 

sở các nhân tố rút trích được, mô hình được hiệu chỉnh; sau đó, tiến hành phân 

tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu. 

Rất mong nhận được những ý kiến đánh giá, nhận xét của các Anh/chị theo bảng nội 

dung sau đây. Anh/chị cho góp ý về những điểm cần bổ sung, hiệu chỉnh hay loại bỏ đối 

với các gợi ý sau của tôi liên quan về những yếu tố ảnh hưởng đến ý định thanh toán 

không dùng tiền mặt của khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt tại KHPC.  

1. Thái độ 

Thái độ được định nghĩa là một cảm xúc tích cực hay tiêu cực của một cá nhân về việc 

thực hiện các hành vi mục tiêu (Davis và cộng sự, 1989, tr.984). 

(1) Sử dụng phương thức thanh toán tiền điện KDTM là phù hợp với xu thế của xã hội. 

(2) Tôi thấy thanh toán KDTM rất hiện đại. 

(3) Thanh toán KDTM là phương thức tốt để thanh toán tiền điện hàng tháng. 

(4) Sử dụng thanh toán KDTM cho tôi cảm giác thú vị, hiểu biết về công nghệ hơn. 

2. Nhận thức hữu ích 

Nhận thức hữu ích được định nghĩa là “Mức độ mà một người tin rằng việc sử dụng một 

hệ thống sẽ nâng cao hiệu suất công việc của mình” (Davis, 1989, tr 320). 

(1) Thanh toán KDTM giúp tôi hoàn thành giao dịch một cách phù hợp hơn với công 

việc của tôi. 

(2) Thanh toán KDTM giúp tôi có nhiều thời gian hơn cho công việc và gia đình. 

(3) Thanh toán KDTM sẽ nâng cao hiệu quả giao dịch ngân hàng của tôi. 

(4) Sử dụng thanh toán KDTM giúp cho việc xử lý thanh toán hiệu quả hơn. 

(5) Thanh toán KDTM là một phương thức thanh toán rất hữu ích. 

3. Nhận thức dễ sử dụng 

Nhận thức dễ sử dụng là “Mức độ mà một cá nhân tin rằng việc sử dụng hệ thống cụ thể 
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sẽ không tốn nhiều công sức”. Hệ thống công nghệ đổi mới được coi là dễ sử dụng hơn 

và ít phức tạp hơn sẽ có nhiều khả năng được chấp nhận và được sử dụng bởi người sử 

dụng tiềm năng (Davis và cộng sự, 1989). 

(1) Tìm hiểu và học cách sử dụng thanh toán KDTM rất đơn giản với tôi. 

(2) Các thao tác thanh toán KDTM theo quy trình rõ ràng, dễ hiểu. 

(3) Sử dụng thanh toán KDTM rất dễ dàng. 

(4) Dễ dàng thực hiện các giao dịch KDTM theo như cầu của tôi 

4. Nhận thức rủi ro 

Nhận thức rủi ro liên quan đến sự không chắc chắn và những hậu quả liên quan đến 

hành động của người tiêu dùng (Bauer, 1960). 

(1) Tôi thấy không an toàn khi thanh toán KDTM các giao dịch trực tuyến. 

(2) Thanh toán KDTM sẽ rủi ro hơn nhiều so với thanh toán truyền thống. 

(3) Khả năng mất mát cao khi thanh toán KDTM so với thanh toán truyền thống. 

(4) Có nhiều sự không chắc chắn liên quan đến thanh toán KDTM. 

(5) Nhiều vấn đề không biết trước khi thanh toán KDTM. 

5. Niềm tin 

Niềm tin được định nghĩa như là một hàm của mức độ rủi ro liên quan đến các giao dịch 

tài chính và kết quả của niềm tin là làm giảm bớt nhận thức rủi ro, dẫn đến quyết định 

tích cực đối với việc áp dụng thanh toán điện tử (Yousafzai và cộng sự, 2003). 

(1) Thanh toán KDTM luôn đảm bảo sự riêng tư của tôi. 

(2) Thanh toán KDTM luôn đảm bảo giao dịch là chính xác, tin cậy cao. 

(3) Thông tin bảo mật được cung cấp một cách an toàn cho khách hàng giao dịch. 

(4) Tôi tin tưởng vào hệ thống thanh toán KDTM khi thanh toán tiền điện. 

(5) Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được bồi hoàn nếu lỗi giao dịch xảy ra. 

(6) Thanh toán tiền điện bằng phương thức KDTM là một lựa chọn đáng tin cậy. 

6. Sự tiện lợi 

Tiện lợi dịch vụ là nhận thức của người tiêu dùng về mức độ thời gian và công sức bỏ ra 

liên quan đến việc mua và sử dụng dịch vụ (Theo Berry và các cộng sự, 2002). 

(1) Tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí khi thanh toán tiền điện KDTM hàng tháng. 

(2) Việc thanh toán tiền điện KDTM rất thuận tiện cho người sử dụng. 
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(3) Thao tác thực hiện thanh toán KDTM nhanh chóng, tiện lợi. 

(4) Có nhiều hình thức thanh toán tiền điện KDTM để khách hàng lựa chọn. 

(5) Tôi không gặp các bất tiện khi quên thanh toán tiền điện như trước đây. 

7. Khuynh hướng ưu tích sự thuận tiện 

Sự thuận tiện một trong những yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với việc lựa chọn 

thực phẩm (McIntosh, 1996; Steptoe, Pollard, & Wardle, 1995). Sự tiện lợi như một 

biến số tâm lý, bao gồm mong muốn của người tiêu dùng là tiết kiệm thời gian và năng 

lượng trong việc chuẩn bị thực phẩm (Berry, Seiders, & Grewal, 2002; Candel, 2001). 

(1) Tôi thích sự nhanh chóng khi thanh toán các giao dịch. 

(2) Tôi muốn tiết kiệm càng nhiều công sức càng tốt cho việc thanh toán các chi phí 

phải trả. 

(3) Tôi thích sự dễ dàng đối với việc thanh toán các giao dịch hàng ngày. 

(4) Tôi thích càng mất ít thời gian càng tốt cho việc thanh toán tiền điện hàng tháng của 

gia đình tôi. 

8. Ý định thanh toán KDTM 

Theo Thuyết hành động hợp lý TRA chỉ ra 2 yếu tố: thái độ và chuẩn chủ quan để dự 

đoán hành vi tiêu dùng của khách hàng. Davis (1985) đưa ra mô hình chấp nhận công 

nghệ TAM về mối liên hệ và ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức như tính dễ sử dụng, 

sự hữu ích đến thái độ, từ đó ảnh hưởng đến ý định và hành vi trong việc chấp nhận 

công nghệ thông tin của người sử dụng, ý định được xem là tiền đề trực tiếp dẫn đến 

hành vi sử dụng công nghệ trong mô hình TAM. 

(1) Tôi sẽ lựa chọn thanh toán KDTM để thanh toán tiền điện trong thời gian tới. 

(2) Tôi có ý định sử dụng hình thức TT KDTM để thực hiện giao dịch thanh toán. 

(3) Tôi sẵn sàng sử dụng thanh toán KDTM trong tương lai gần đây. 

(4) Tôi có ý định sử dụng thanh toán KDTM khi có cơ hội thực hiện thanh toán. 

Ngoài ra, theo các Anh/chị, có còn những yếu tố nào trong việc ảnh hưởng tới ý định 

thanh toán KDTM của khách hàng cần bổ sung không? 

…………………………………………………………………………………………...

………..........……………………………………………………………………………...

.………………………………………………………………………………………… 

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Anh/Chị. Kính chúc Quý Anh/Chị và 

gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. 
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Phụ lục 2. KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM (Nghiên cứu định tính) 

Các khách mời tham dự thảo luận nhóm là những cán bộ quản lý làm công tác kinh 

doanh tại KHPC, khi được hỏi đều đồng tình, thống nhất với 7 yếu tố có tác động ý định 

thanh toán KDTM của khách hàng sử dụng điện tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh 

Hòa. Tuy nhiên, trong từng yếu tố, các khách mời đề nghị các mục hỏi cần chỉnh sửa 

lại, bổ sung thêm từ nối cho phù hợp hơn với đối tượng nghiên cứu; đồng thời tạo sự 

thuận lợi và dễ hiểu hơn cho khách hàng khi họ thực hiện trả lời bảng câu hỏi khảo sát. 

Nội dung kết quả thảo luận nhóm đã được tác giả tập hợp, nghiên cứu và điều chỉnh, 

sửa đổi như sau: 

 

TT Nội dung các biến quan sát của thang đo Mã hóa 

1. Thái độ (THAIDO) 

1 
Sử dụng phương thức thanh toán tiền điện KDTM là phù hợp 

với xu thế của xã hội 
THAIDO1 

2 Tôi thấy thanh toán KDTM rất hiện đại THAIDO2 

3 
Thanh toán KDTM là phương thức tốt để thanh toán tiền điện 

hàng tháng 
THAIDO3 

4 
Sử dụng thanh toán KDTM cho tôi cảm giác thú vị, hiểu biết về 

công nghệ 
THAIDO4 

2. Nhận thức hữu ích (HUUICH) 

5 
Thanh toán KDTM giúp tôi hoàn thành giao dịch một cách phù 

hợp hơn với công việc của tôi 
HUUICH1 

6 
Thanh toán KDTM giúp tôi có nhiều thời gian hơn cho công 

việc và gia đình 
HUUICH2 

7 Thanh toán KDTM sẽ nâng cao hiệu quả giao dịch của tôi HUUICH3 

8 
Sử dụng thanh toán KDTM giúp cho việc xử lý thanh toán hiệu 

quả hơn 
HUUICH4 

9 Thanh toán KDTM là một phương thức thanh toán rất hữu ích HUUICH5 

3. Nhận thức dễ sử dụng (SUDUNG) 

10 
Tìm hiểu và học cách sử dụng thanh toán KDTM rất đơn giản 

với tôi 
SUDUNG1 

11 Các thao tác thanh toán KDTM theo quy trình rõ ràng, dễ hiểu SUDUNG2 

12 Sử dụng thanh toán KDTM rất dễ dàng SUDUNG3 

13 Dễ dàng thực hiện các giao dịch KDTM theo như cầu của tôi SUDUNG4 
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4. Nhận thức rủi ro (RUIRO) 

14 Tôi thấy không an toàn khi thanh toán KDTM RUIRO1 

15 Thanh toán KDTM sẽ rủi ro hơn thanh toán truyền thống RUIRO2 

16 Khả năng mất mát cao khi thanh toán KDTM RUIRO3 

17 Có nhiều sự không chắc chắn liên quan đến thanh toán KDTM RUIRO4 

18 Nhiều vấn đề không biết trước khi thanh toán KDTM RUIRO5 

5. Niềm tin (NIEMTIN) 

19 Thanh toán KDTM luôn đảm bảo sự riêng tư của khách hàng NIEMTIN1 

20 Thanh toán KDTM luôn đảm bảo giao dịch là chính xác NIEMTIN2 

21 
Thông tin bảo mật được cung cấp một cách an toàn cho khách 

hàng 
NIEMTIN3 

22 
Tôi tin tưởng vào hệ thống thanh toán KDTM khi thanh toán 

tiền điện 
NIEMTIN4 

23 Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được bồi hoàn nếu lỗi giao dịch xảy ra  NIEMTIN5 

24 
Thanh toán tiền điện bằng phương thức KDTM là một lựa chọn 

đáng tin cậy 
NIEMTIN6 

6. Sự tiện lợi (TIENLOI) 

25 
Tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí khi thanh toán tiền điện 

KDTM 
TIENLOI1 

26 
Việc thanh toán tiền điện KDTM rất thuận tiện cho người sử 

dụng 
TIENLOI2 

27 Thao tác thực hiện thanh toán KDTM nhanh chóng TIENLOI3 

28 
Có nhiều hình thức thanh toán tiền điện KDTM để khách hàng 

lựa chọn  
TIENLOI4 

29 
Tôi không gặp các bất tiện khi quên thanh toán tiền điện như 

trước đây 
TIENLOI5 

7. Khuynh hướng ưa thích sự tiện lợi (K_HUONG) 

30 Tôi thích sự nhanh chóng khi thanh toán các giao dịch K_HUYONG1 

31 
Tôi muốn tiết kiệm càng nhiều công sức càng tốt cho việc thanh 

toán các chi phí phải trả 
K_HUYONG2 

32 
Tôi thích sự dễ dàng đối với việc thanh toán các giao dịch hàng 

ngày 
K_HUYONG3 
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33 
Tôi thích càng mất ít thời gian càng tốt cho việc thanh toán tiền 

điện hàng tháng của gia đình tôi 
K_HUYONG4 

 8. Ý định thanh toán không dùng tiền mặt (Y_DINH) 

34 
Tôi sẽ lựa chọn thanh toán KDTM để thanh toán tiền điện trong 

thời gian tới 
Y_DINH1 

35 
Tôi có ý định sử dụng hình thức thanh toán KDTM để thực hiện 

giao dịch thanh toán 
Y_DINH2 

36 Tôi sẵn sàng sử dụng thanh toán KDTM trong tương lai gần Y_DINH3 

37 Tôi có ý định sử dụng thanh toán KDTM khi có cơ hội Y_DINH4 

 

Phụ lục 3. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG  

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN VỀ Ý ĐỊNH THANH 

TOÁN KHÔNG DÙNG KHI THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

Quý Anh/Chị trả lời bằng cách tích chọn ( ) vào ô điểm tương ứng của Nội dung câu 

hỏi: 

- Hoàn toàn đồng ý:   Tích chọn vào ô điểm 5; 

- Đồng ý:     Tích chọn vào ô điểm 4; 

- Bình thường (trung dung):  Tích chọn vào ô điểm 3; 

- Không đồng ý:    Tích chọn vào ô điểm 2; 

- Hoàn toàn không đồng ý:   Tích chọn vào ô điểm 1; 

Ghi chú: từ viết tắt “KDTM”: không dùng tiền mặt. 

 

I. Nội dung khảo sát 

Nội dung của biến khảo sát 

Rất 

đồng 

ý 

Đồng 

ý 

Bình 

thường 

Không 

đồng ý 

Rất 

không 

đồng 

ý 

Thái độ (THAIDO)   

Sử dụng phương thức thanh toán tiền điện 

KDTM là phù hợp với xu thế của xã hội 
     

Tôi thấy thanh toán KDTM rất hiện đại    2  
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Thanh toán KDTM là phương thức tốt để 

thanh toán tiền điện hàng tháng 
     

Sử dụng thanh toán KDTM cho tôi cảm 

giác thú vị, hiểu biết về công nghệ 
     

Nhận thức hữu ích (HUUICH)   

Thanh toán KDTM giúp tôi hoàn thành 

giao dịch một cách phù hợp hơn với công 

việc của tôi 

     

Thanh toán KDTM giúp tôi có nhiều thời 

gian hơn cho công việc và gia đình 
     

Thanh toán KDTM sẽ nâng cao hiệu quả 

giao dịch của tôi 
     

Sử dụng thanh toán KDTM giúp cho việc 

xử lý thanh toán hiệu quả hơn 
     

Thanh toán KDTM là một phương thức 

thanh toán rất hữu ích 
     

Nhận thức dễ sử dụng (DESUDUNG)   

Tìm hiểu và học cách sử dụng thanh toán 

KDTM rất đơn giản với tôi 
     

Các thao tác thanh toán KDTM theo quy 

trình rõ ràng, dễ hiểu 
     

Sử dụng thanh toán KDTM rất dễ dàng      

Dễ dàng thực hiện các giao dịch KDTM 

theo như cầu của tôi 
     

Nhận thức rủi ro (RUIRO)   

Tôi thấy không an toàn khi thanh toán 

KDTM 
     

Thanh toán KDTM sẽ rủi ro hơn thanh toán 

truyền thống 
     

Khả năng mất mát cao khi thanh toán 

KDTM 
     

Có nhiều sự không chắc chắn liên quan đến 

thanh toán KDTM 
     

Nhiều vấn đề không biết trước khi thanh 

toán KDTM 
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Niềm tin (NIEMTIN)   

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo sự riêng 

tư của khách hàng 
     

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo giao dịch 

là chính xác 
     

Thông tin bảo mật được cung cấp một cách 

an toàn cho khách hàng 
     

Tôi tin tưởng vào hệ thống thanh toán 

KDTM khi thanh toán tiền điện 
     

Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được bồi hoàn nếu 

lỗi giao dịch xảy ra  
     

Thanh toán tiền điện bằng phương thức 

KDTM là một lựa chọn đáng tin cậy 
     

Sự tiện lợi (SUTIENLOI)   

Tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí khi 

thanh toán tiền điện KDTM 
     

Việc thanh toán tiền điện KDTM rất thuận 

tiện cho người sử dụng 
     

Thao tác thực hiện thanh toán KDTM 

nhanh chóng 
     

Có nhiều hình thức thanh toán tiền điện 

KDTM để khách hàng lựa chọn  
     

Tôi không gặp các bất tiện khi quên thanh 

toán tiền điện như trước đây 
     

Khuynh hướng ưa thích sự tiện lợi (UATHICHSUTIENLOI) 

Tôi thích sự nhanh chóng khi thanh toán 

các giao dịch 
     

Tôi muốn tiết kiệm càng nhiều công sức 

càng tốt cho việc thanh toán các chi phí 

phải trả 

     

Tôi thích sự dễ dàng đối với việc thanh 

toán các giao dịch hàng ngày 
     

Tôi thích càng mất ít thời gian càng tốt cho 

việc thanh toán tiền điện hàng tháng của gia 

đình tôi 
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Ý định thanh toán không dùng tiền mặt (YD_TTKTM) 

Tôi sẽ lựa chọn thanh toán KDTM để thanh 

toán tiền điện trong thời gian tới 
     

Tôi có ý định sử dụng hình thức thanh toán 

KDTM để thực hiện giao dịch thanh toán 
     

Tôi sẵn sàng sử dụng thanh toán KDTM 

trong tương lai gần 
     

Tôi có ý định sử dụng thanh toán KDTM 

khi có cơ hội 
     

II. Thông tin cá nhân: (thông tin này phục vụ cho mục đích thống kê phân loại, tôi 

cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý Anh/Chị) 

1. Giới tính: 

        

2. Trình độ học vấn: 

     

  

3. Nghề nghiệp hiện tại: 

     

Nghề khác mang tính đặc thù:………………………………………………… 

4. Độ tuổi: 

      

    

5. Họ tên Quý Anh/Chị (không bắt buộc):……………………………………………… 

Nếu Quý Anh/Chị muốn nhận phản hồi về kết quả nghiên cứu, xin vui  

lòng để lại số điện thoại hoặc email liên hệ (không bắt buộc): 

…………………………………….. 

Trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị, kính chúc Quý Anh/Chị và gia đình sức khỏe, hạnh 

phúc. 

Phụ lục 4: KẾT QUẢ CRONBACH ALPHA THANG ĐO SƠ BỘ 

1. Thang đo Thái độ: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,888 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

THAIDO1 10,3125 9,539 0,655 0,895 
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THAIDO2 10,2083 8,722 0,844 0,822 

THAIDO3 10,0833 9,142 0,840 0,827 

THAIDO4 10,2083 9,317 0,697 0,879 

2. Thang đo Nhận thức hữu ích: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,878 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

HUUICH1 13,8958 17,074 0,764 0,840 

HUUICH2 13,7708 16,308 0,803 0,829 

HUUICH3 13,6667 18,908 0,709 0,857 

HUUICH4 14,2917 17,020 0,596 0,886 

HUUICH5 13,9583 16,807 0,726 0,849 

3. Thang đo Nhận thức Dễ sử dụng: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,742 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

SUDUNG1 9,1250 3,473 0,561 0,680 

SUDUNG2 8,9792 2,872 0,510 0,706 

SUDUNG3 9,0208 2,872 0,647 0,617 

SUDUNG4 8,8750 3,261 0,460 0,725 
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4. Thang đo Nhận thức rủi ro: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,908 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

RUIRO1 10,1042 7,244 0,847 0,870 

RUIRO2 9,9792 7,425 0,814 0,877 

RUIRO3 9,8958 7,840 0,762 0,889 

RUIRO4 10,4167 8,248 0,611 0,919 

RUIRO5 10,1042 7,500 0,811 0,878 

5. Thang đo Niềm tin: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,904 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

NIEMTIN1 15,2917 9,402 0,783 0,877 

NIEMTIN2 15,1875 9,262 0,686 0,900 

NIEMTIN3 15,2500 8,915 0,818 0,869 

NIEMTIN4 15,1042 9,968 0,670 0,900 

NIEMTIN6 15,0833 9,099 0,852 0,863 
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6. Thang đo Sự tiện lợi: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,862 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

TIENLOI1 9,8542 10,383 0,664 0,838 

TIENLOI2 9,7708 9,372 0,636 0,848 

TIENLOI3 9,7083 9,317 0,794 0,804 

TIENLOI4 9,6458 10,106 0,611 0,851 

TIENLOI5 9,7708 9,797 0,722 0,823 

7. Thang đo Khuynh hướng ưa thích sự thuận tiện: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0,867 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K_HUYONG1 8,5625 11,315 0,746 0,818 

K_HUYONG2 8,5208 11,617 0,699 0,837 

K_HUYONG3 8,6250 12,027 0,658 0,853 

K_HUYONG4 8,5417 10,722 0,769 0,808 
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8. Thang đo Ý định thanh toán KDTM: 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,820 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Y_DINH1 9,6458 4,872 0,447 0,863 

Y_DINH2 9,8958 3,755 0,813 0,686 

Y_DINH3 9,9583 4,722 0,555 0,812 

Y_DINH4 9,7500 4,191 0,798 0,705 

 

Phụ lục 5: PHÂN TÍCH EFA CHO TỪNG NHÂN TỐ (Nghiên cứu sơ bộ) 

 

1. Thang đo Thái độ: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,803 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 114,761 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,022 75,539 75,539 3,022 75,539 75,539 

2 0,542 13,542 89,080    

3 0,240 5,990 95,070    
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,022 75,539 75,539 3,022 75,539 75,539 

2 0,542 13,542 89,080    

3 0,240 5,990 95,070    

4 0,197 4,930 100,000    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

   

2. Thang đo Nhận thức hữu ích: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,702 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 139,818 

df 10 

Sig. 0,000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,434 68,690 68,690 3,434 68,690 68,690 

2 0,694 13,880 82,570    

3 0,379 7,577 90,147    

4 0,360 7,193 97,340    

5 0,133 2,660 100,000    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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3. Thang đo Nhận thức dễ sử dụng: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,617 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 60,245 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 

SUDUNG3 0,814  

SUDUNG1 0,771  

SUDUNG2 0,726 -0,581 

SUDUNG4 0,714 0,565 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

4. Thang đo Nhận thức rủi ro: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,848 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 162,665 

df 10 

Sig. 0,000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,670 73,402 73,402 3,670 73,402 73,402 

2 0,659 13,181 86,583    

3 0,266 5,328 91,910    

4 0,230 4,603 96,513    

5 0,174 3,487 100,000    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

   

5. Thang đo Niềm tin: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,856 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 151,727 

df 10 

Sig. 0,000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,635 72,694 72,694 3,635 72,694 72,694 

2 0,490 9,799 82,493    

3 0,471 9,417 91,910    

4 0,241 4,816 96,726    

5 0,164 3,274 100,000    
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,635 72,694 72,694 3,635 72,694 72,694 

2 0,490 9,799 82,493    

3 0,471 9,417 91,910    

4 0,241 4,816 96,726    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

   

6. Thang đo Sự tiện lợi: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,806 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 116,213 

df 10 

Sig. 0,000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 3,260 65,196 65,196 3,260 65,196 65,196 

2 0,778 15,563 80,759    

3 0,453 9,067 89,826    

4 0,284 5,670 95,496    

5 0,225 4,504 100,000    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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7. Thang đo Khuynh hướng ưa thích sự thuận tiện: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,811 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 86,984 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,860 71,494 71,494 2,860 71,494 71,494 

2 0,508 12,704 84,198    

3 0,348 8,696 92,894    

4 0,284 7,106 100,000    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

   

8. Thang đo Ý định thanh toán KDTM: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,733 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 89,669 

df 6 

Sig. 0,000 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 2,657 66,418 66,418 2,657 66,418 66,418 

2 0,792 19,799 86,217    

3 0,384 9,592 95,809    

4 0,168 4,191 100,000    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

   

 

Phụ lục 6: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

6.1. Thống kê mô tả 

6.1.1. Thống kê mô tả mẫu 

Giới tính 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nam 140 56,0 56,0 56,0 

Nữ 110 44,0 44,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Học vấn 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cấp 2 113 45,2 45,2 45,2 

Cấp 3 28 11,2 11,2 56,4 

CĐ-ĐH 83 33,2 33,2 89,6 

Sau ĐH 26 10,4 10,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Nghề nghiệp 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Vien chuc 116 46,4 46,4 46,4 

Kinh doanh 87 34,8 34,8 81,2 

Khac 47 18,8 18,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Độ tuổi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dưới 30 31 12,4 12,4 12,4 

Từ 30 dưới 

45 
112 44,8 44,8 57,2 

Từ 45 dưới 

55 
79 31,6 31,6 88,8 

Từ 55 trở lên 28 11,2 11,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

6.1.2. Thống kê mô tả các biến 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Sử dụng phương thức thanh toán 

tiền điện KDTM là phù hợp với xu 

thế của xã hội 

250 1 5 3,48 1,1554 

Tôi thấy thanh toán KDTM rất 

hiện đại 
250 1 5 3,496 1,14158 

Thanh toán KDTM là phương thức 

tốt để thanh toán tiền điện hàng 

tháng 

250 1 5 3,592 1,16919 

Sử dụng thanh toán KDTM cho tôi 

cảm giác thú vị, hiểu biết về công 

nghệ 

250 1 5 3,756 1,14442 

Thanh toán KDTM giúp tôi hoàn 

thành giao dịch một cách phù hợp 

hơn với công việc của tôi 

250 1 5 3,284 1,27193 
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Thanh toán KDTM giúp tôi có 

nhiều thời gian hơn cho công việc 

và gia đình 

250 1 5 3,624 1,22336 

Thanh toán KDTM sẽ nâng cao 

hiệu quả giao dịch của tôi 
250 1 5 3,648 1,12122 

Sử dụng thanh toán KDTM giúp 

cho việc xử lý thanh toán hiệu quả 

hơn 

250 1 5 3,200 1,31106 

Thanh toán KDTM là một phương 

thức thanh toán rất hữu ích 
250 1 5 3,408 1,27122 

Tìm hiểu và học cách sử dụng 

thanh toán KDTM rất đơn giản với 

tôi 

250 2 5 3,024 0,73319 

Các thao tác thanh toán KDTM 

theo quy trình rõ ràng, dễ hiểu 
250 2 5 3,072 0,83763 

Sử dụng thanh toán KDTM rất dễ 

dàng 
250 2 5 3,120 0,84169 

Dễ dàng thực hiện các giao dịch 

KDTM theo như cầu của tôi 
250 2 5 3,120 0,82238 

Tôi thấy không an toàn khi thanh 

toán KDTM 
250 1 5 2,640 0,86799 

Thanh toán KDTM sẽ rủi ro hơn 

thanh toán truyền thống 
250 1 5 2,816 0,81535 

Khả năng mất mát cao khi thanh 

toán KDTM 
250 1 5 2,772 0,76574 

Có nhiều sự không chắc chắn liên 

quan đến thanh toán KDTM 
250 1 4 2,380 0,84763 

Nhiều vấn đề không biết trước khi 

thanh toán KDTM 
250 1 5 2,648 0,85265 

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo 

sự riêng tư của khách hàng 
250 1 5 3,548 0,80141 

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo 

giao dịch là chính xác 
250 2 5 3,616 0,88526 
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Thông tin bảo mật được cung cấp 

một cách an toàn cho khách hàng 
250 2 5 3,556 0,84482 

Tôi tin tưởng vào hệ thống thanh 

toán KDTM khi thanh toán tiền 

điện 

250 1 5 3,956 0,87929 

Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được bồi 

hoàn nếu lỗi giao dịch xảy ra  
250 1 5 3,108 1,46729 

Thanh toán tiền điện bằng phương 

thức KDTM là một lựa chọn đáng 

tin cậy 

250 1 5 3,684 0,85032 

Tôi tiết kiệm được thời gian và chi 

phí khi thanh toán tiền điện KDTM 
250 1 4 2,544 0,85027 

Việc thanh toán tiền điện KDTM 

rất thuận tiện cho người sử dụng 
250 1 5 2,588 1,18654 

Thao tác thực hiện thanh toán 

KDTM nhanh chóng 
250 1 5 2,604 0,93953 

Có nhiều hình thức thanh toán tiền 

điện KDTM để khách hàng lựa 

chọn  

250 1 5 2,632 0,91867 

Tôi không gặp các bất tiện khi 

quên thanh toán tiền điện như 

trước đây 

250 1 5 2,540 0,97787 

Tôi thích sự nhanh chóng khi thanh 

toán các giao dịch 
250 1 5 2,840 1,23145 

Tôi muốn tiết kiệm càng nhiều 

công sức càng tốt cho việc thanh 

toán các chi phí phải trả 

250 1 5 2,924 1,24758 

Tôi thích sự dễ dàng đối với việc 

thanh toán các giao dịch hàng ngày 
250 1 5 2,828 1,24120 

Tôi thích càng mất ít thời gian 

càng tốt cho việc thanh toán tiền 

điện hàng tháng của gia đình tôi 

250 1 5 2,832 1,30637 
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Tôi sẽ lựa chọn thanh toán KDTM 

để thanh toán tiền điện trong thời 

gian tới 

250 1 5 3,472 0,89690 

Tôi có ý định sử dụng hình thức 

thanh toán KDTM để thực hiện 

giao dịch thanh toán 

250 1 5 3,144 0,88453 

Tôi sẵn sàng sử dụng thanh toán 

KDTM trong tương lai gần 
250 1 5 3,220 0,77330 

Tôi có ý định sử dụng thanh toán 

KDTM khi có cơ hội 
250 1 5 3,292 0,84474 

Valid N (listwise) 250         

6.2. Kiểm định thang đo 

6.2.1. Thái độ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,876 4 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Sử dụng phương thức thanh toán tiền điện KDTM là phù 

hợp với xu thế của xã hội 
3,4800 1,15540 250 

Tôi thấy thanh toán KDTM rất hiện đại 3,4960 1,14158 250 

Thanh toán KDTM là phương thức tốt để thanh toán tiền 

điện hàng tháng 
3,5920 1,16919 250 

Sử dụng thanh toán KDTM cho tôi cảm giác thú vị, hiểu 

biết về công nghệ 
3,7560 1,14442 250 
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Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Sử dụng phương thức thanh toán tiền 

điện KDTM là phù hợp với xu thế của 

xã hội 

10,8440 9,112 0,723 0,845 

Tôi thấy thanh toán KDTM rất hiện đại 10,8280 9,107 0,737 0,839 

Thanh toán KDTM là phương thức tốt 

để thanh toán tiền điện hàng tháng 
10,7320 8,856 0,757 0,831 

Sử dụng thanh toán KDTM cho tôi 

cảm giác thú vị, hiểu biết về công nghệ 
10,5680 9,218 0,714 0,848 

6.2.2. Nhận thức hữu ích 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,889 5 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Thanh toán KDTM giúp tôi hoàn thành giao dịch một cách 

phù hợp hơn với công việc của tôi 
3,2840 1,27193 250 

Thanh toán KDTM giúp tôi có nhiều thời gian hơn cho 

công việc và gia đình 
3,6240 1,22336 250 

Thanh toán KDTM sẽ nâng cao hiệu quả giao dịch của tôi 3,6480 1,12122 250 

Sử dụng thanh toán KDTM giúp cho việc xử lý thanh toán 

hiệu quả hơn 
3,2000 1,31106 250 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

Thanh toán KDTM là một phương thức thanh toán rất  

hữu ích 
3,4080 1,27122 250 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Thanh toán KDTM giúp tôi hoàn thành 

giao dịch một cách phù hợp hơn với 

công việc của tôi 

13,8800 17,399 0,722 0,867 

Thanh toán KDTM giúp tôi có nhiều 

thời gian hơn cho công việc và gia đình 
13,5400 17,486 0,752 0,860 

Thanh toán KDTM sẽ nâng cao hiệu 

quả giao dịch của tôi 
13,5160 18,122 0,764 0,859 

Sử dụng thanh toán KDTM giúp cho 

việc xử lý thanh toán hiệu quả hơn 
13,9640 17,914 0,635 0,888 

Thanh toán KDTM là một phương thức 

thanh toán rất hữu ích 
13,7560 16,812 0,791 0,850 

6.2.3. Nhận thức Dễ sử dụng 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,820 4 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Tìm hiểu và học cách sử dụng thanh toán KDTM rất đơn 

giản với tôi 
3,0240 0,73319 250 
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Các thao tác thanh toán KDTM theo quy trình rõ ràng, dễ 

hiểu 
3,0720 0,83763 250 

Sử dụng thanh toán KDTM rất dễ dàng 3,1200 0,84169 250 

Dễ dàng thực hiện các giao dịch KDTM theo như cầu của 

tôi 
3,1200 0,82238 250 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Tìm hiểu và học cách sử dụng thanh 

toán KDTM rất đơn giản với tôi 
9,3120 4,143 0,716 0,745 

Các thao tác thanh toán KDTM theo quy 

trình rõ ràng, dễ hiểu 
9,2640 3,898 0,671 0,760 

Sử dụng thanh toán KDTM rất dễ dàng 9,2160 4,025 0,617 0,786 

Dễ dàng thực hiện các giao dịch KDTM 

theo như cầu của tôi 
9,2160 4,194 0,578 0,803 

6.2.4. Nhận thức Rủi ro 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,892 5 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Tôi thấy không an toàn khi thanh toán KDTM 2,6400 0,86799 250 

Thanh toán KDTM sẽ rủi ro hơn thanh toán truyền thống 2,8160 0,81535 250 

Khả năng mất mát cao khi thanh toán KDTM 2,7720 0,76574 250 

Có nhiều sự không chắc chắn liên quan đến thanh toán 

KDTM 
2,3800 0,84763 250 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

Nhiều vấn đề không biết trước khi thanh toán KDTM 2,6480 0,85265 250 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Tôi thấy không an toàn khi thanh toán 

KDTM 
10,6160 7,571 0,776 0,858 

Thanh toán KDTM sẽ rủi ro hơn thanh 

toán truyền thống 
10,4400 8,071 0,711 0,873 

Khả năng mất mát cao khi thanh toán 

KDTM 
10,4840 8,331 0,704 0,875 

Có nhiều sự không chắc chắn liên quan 

đến thanh toán KDTM 
10,8760 8,029 0,684 0,880 

Nhiều vấn đề không biết trước khi thanh 

toán KDTM 
10,6080 7,540 0,804 0,852 

6.2.5. Niềm tin 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,873 5 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo sự riêng tư của khách 

hàng 
3,5480 0,80141 250 

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo giao dịch là chính xác 3,6160 0,88526 250 

Thông tin bảo mật được cung cấp một cách an toàn cho 

khách hàng 
3,5560 0,84482 250 
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Tôi tin tưởng vào hệ thống thanh toán KDTM khi thanh 

toán tiền điện 
3,9560 0,87929 250 

Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được bồi hoàn nếu lỗi giao dịch 

xảy ra  
3,6840 0,85032 250 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo sự riêng 

tư của khách hàng 
14,8120 8,258 0,685 0,850 

Thanh toán KDTM luôn đảm bảo giao 

dịch là chính xác 
14,7440 8,015 0,650 0,859 

Thông tin bảo mật được cung cấp một 

cách an toàn cho khách hàng 
14,8040 8,022 0,694 0,848 

Tôi tin tưởng vào hệ thống thanh toán 

KDTM khi thanh toán tiền điện 
14,4040 7,872 0,691 0,848 

Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được bồi hoàn 

nếu lỗi giao dịch xảy ra  
14,6760 7,634 0,787 0,825 

6.2.6. Sự tiện lợi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,847 5 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí khi thanh toán tiền 

điện KDTM 
2,5440 0,85027 250 

Việc thanh toán tiền điện KDTM rất thuận tiện cho người 

sử dụng 
2,5880 1,18654 250 

Thao tác thực hiện thanh toán KDTM nhanh chóng 2,6040 0,93953 250 
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Có nhiều hình thức thanh toán tiền điện KDTM để khách 

hàng lựa chọn  
2,6320 0,91867 250 

Tôi không gặp các bất tiện khi quên thanh toán tiền điện 

như trước đây 
2,5400 0,97787 250 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí khi 

thanh toán tiền điện KDTM 
10,3640 11,020 0,564 0,838 

Việc thanh toán tiền điện KDTM rất thuận 

tiện cho người sử dụng 
10,3200 8,636 0,700 0,808 

Thao tác thực hiện thanh toán KDTM 

nhanh chóng 
10,3040 9,706 0,741 0,793 

Có nhiều hình thức thanh toán tiền điện 

KDTM để khách hàng lựa chọn  
10,2760 10,827 0,539 0,844 

Tôi không gặp các bất tiện khi quên thanh 

toán tiền điện như trước đây 
10,3680 9,406 0,761 0,787 

6.2.7. Khuynh hướng ưa thích sự thuận tiện 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,859 4 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Tôi thích sự nhanh chóng khi thanh toán các giao dịch 2,8400 1,23145 250 

Tôi muốn tiết kiệm càng nhiều công sức càng tốt cho việc 

thanh toán các chi phí phải trả 
2,9240 1,24758 250 

Tôi thích sự dễ dàng đối với việc thanh toán các giao dịch 

hàng ngày 
2,8280 1,24120 250 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

Tôi thích càng mất ít thời gian càng tốt cho việc thanh toán 

tiền điện hàng tháng của gia đình tôi 
2,8320 1,30637 250 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Tôi thích sự nhanh chóng khi thanh toán 

các giao dịch 
8,5840 10,421 0,731 0,809 

Tôi muốn tiết kiệm càng nhiều công sức 

càng tốt cho việc thanh toán các chi phí 

phải trả 

8,5000 10,468 0,709 0,817 

Tôi thích sự dễ dàng đối với việc thanh 

toán các giao dịch hàng ngày 
8,5960 10,828 0,658 0,838 

Tôi thích càng mất ít thời gian càng tốt cho 

việc thanh toán tiền điện hàng tháng của 

gia đình tôi 

8,5920 10,098 0,716 0,815 

6.2.8. Ý định thanh toán không dùng tiền mặt 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,887 4 

Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Tôi sẽ lựa chọn thanh toán KDTM để thanh toán tiền điện 

trong thời gian tới 
3,4720 0,89690 250 

Tôi có ý định sử dụng hình thức thanh toán KDTM để thực 

hiện giao dịch thanh toán 
3,1440 0,88453 250 

Tôi sẵn sàng sử dụng thanh toán KDTM trong tương lai gần 3,2200 0,77330 250 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

Tôi có ý định sử dụng thanh toán KDTM khi có cơ hội 3,2920 0,84474 250 

 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Tôi sẽ lựa chọn thanh toán KDTM để 

thanh toán tiền điện trong thời gian tới 
9,656 4,998 0,710 0,872 

Tôi có ý định sử dụng hình thức thanh 

toán KDTM để thực hiện giao dịch 

thanh toán 

9,984 4,875 0,766 0,849 

Tôi sẵn sàng sử dụng thanh toán 

KDTM trong tương lai gần 
9,908 5,489 0,707 0,871 

Tôi có ý định sử dụng thanh toán 

KDTM khi có cơ hội 
9,836 4,836 0,834 0,822 

6.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

6.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,854 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4,663E3 

df 496 

Sig. 0,000 
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Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Tota

l 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Tota

l 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Tota

l 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

1 8,36 26,123 26,123 8,36 26,123 26,123 3,61 11,277 11,277 

2 3,72 11,624 37,747 3,72 11,624 37,747 3,58 11,185 22,463 

3 3,16 9,858 47,605 3,16 9,858 47,605 3,49 10,893 33,355 

4 2,11 6,600 54,205 2,11 6,600 54,205 3,28 10,238 43,593 

5 1,95 6,092 60,297 1,95 6,092 60,297 3,00 9,379 52,973 

6 1,73 5,414 65,711 1,73 5,414 65,711 2,69 8,412 61,384 

7 1,22 3,816 69,527 1,22 3,816 69,527 2,61 8,143 69,527 

8 0,89 2,768 72,295             

9 0,73 2,275 74,571             

10 0,69 2,149 76,720             

11 0,63 1,956 78,676             

12 0,55 1,717 80,393             

13 0,50 1,564 81,958             

14 0,47 1,464 83,422             

15 0,46 1,449 84,871             

16 0,44 1,385 86,256             

17 0,42 1,324 87,580             

18 0,39 1,214 88,793             

19 0,38 1,191 89,985             

20 0,35 1,088 91,072             

21 0,33 1,042 92,115             

22 0,33 1,018 93,133             

23 0,30 0,947 94,080             

24 0,29 0,914 94,994             

25 0,26 0,802 95,796             

26 0,23 0,719 96,515             

27 0,22 0,692 97,208             

28 0,22 0,672 97,880             

29 0,20 0,624 98,504             

30 0,18 0,558 99,062             

31 0,16 0,501 99,563             

32 0,14 0,437 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix
a
 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

HUUICH5 0,856             

HUUICH2 0,847             

HUUICH3 0,822             

HUUICH1 0,808             

HUUICH4 0,730             

RUIRO1   0,854           

RUIRO5   0,837           

RUIRO2   0,782           

RUIRO3   0,740           

RUIRO4   0,700           

NIEMTIN6     0,849         

NIEMTIN3     0,781         

NIEMTIN4     0,769         

NIEMTIN1     0,769         

NIEMTIN2     0,764         

TIENLOI3       0,843       

TIENLOI5       0,830       

TIENLOI2       0,793       

TIENLOI1       0,694       

TIENLOI4       0,674       

THAIDO1         0,827     

THAIDO3         0,804     

THAIDO2         0,799     

THAIDO4         0,752     

SUDUNG1           0,834   

SUDUNG2           0,820   

SUDUNG3           0,771   

SUDUNG4           0,704   

K_HUYONG2             0,751 

K_HUYONG1             0,734 
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Rotated Component Matrix
a
 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 

K_HUYONG3             0,706 

K_HUYONG4             0,689 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

6.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,826 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 567,422 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,995 74,879 74,879 2,995 74,879 74,879 

2 0,444 11,099 85,978    

3 0,337 8,416 94,394    

4 0,224 5,606 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

Tôi có ý định sử dụng thanh toán KDTM khi có cơ hội 0,916 
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Tôi có ý định sử dụng hình thức thanh toán KDTM để thực hiện 

giao dịch thanh toán 
0,874 

Tôi sẵn sàng sử dụng thanh toán KDTM trong tương lai gần 0,835 

Tôi sẽ lựa chọn thanh toán KDTM để thanh toán tiền điện trong thời 

gian tới 
0,834 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 component extracted. 

 

6.4. Phân tích tương quan Pearson 

Correlations 

    
Ý định 

TTKDTM 
Thái độ 

Nhận 

thức 

Hữu 
ích 

Nhận 

thức Dễ 
sử dụng 

Nhận 

thức 
Rủi ro 

Niềm 

tin 

Sự tiện 

lợi 

Khuynh 

hướng 

ưa thích 

sự thuận 
tiện 

Ý định 

TT 

KDTM 

Pearson 

Correlation 
1 0,538** 0,462** 0,434** -0,549** 0,373** 0,431** 0,718** 

Sig. (2-

tailed) 
  0 0 0 0 0 0 0 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

Thái độ 

Pearson 

Correlation 
0,538** 1 0,244** 0,188** -0,361** 0,272** 0,324** 0,531** 

Sig. (2-
tailed) 

0   0 0,003 0 0 0 0 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

Nhận 

thức 

Hữu ích 

Pearson 

Correlation 
0,462** 0,244** 1 0,295** -0,287** 0,029 0,064 0,252** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0   0 0 0,646 0,314 0 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

Nhận 

thức Dễ 
sử dụng 

Pearson 

Correlation 
0,434** 0,188** 0,295** 1 -0,220** 0,016 0,244** 0,277** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,003 0   0 0,803 0 0 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

Nhận 

thức Rủi 

Pearson 

Correlation 
-0,549** 

-

0,361** 

-

0,287** 
-0,220** 1 

-

0,371** 
-0,159* -0,499** 
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Correlations 

    
Ý định 

TTKDTM 
Thái độ 

Nhận 

thức 

Hữu 
ích 

Nhận 

thức Dễ 
sử dụng 

Nhận 

thức 
Rủi ro 

Niềm 

tin 

Sự tiện 

lợi 

Khuynh 

hướng 

ưa thích 

sự thuận 

tiện 

ro 
Sig. (2-

tailed) 
0 0 0 0   0 0,012 0 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

Niềm tin 

Pearson 

Correlation 
0,373** 0,272** 0,029 0,016 -0,371** 1 0,148* 0,420** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0,646 0,803 0   0,019 0 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

Sự tiện 

lợi 

Pearson 

Correlation 
0,431** 0,324** 0,064 0,244** -0,159* 0,148* 1 0,377** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0,314 0 0,012 0,019   0 

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

Khuynh 

hướng 

ưa thích 

sự thuận 
tiện 

Pearson 

Correlation 
0,718** 0,531** 0,252** 0,277** -0,499** 0,420** 0,377** 1 

Sig. (2-

tailed) 
0 0 0 0 0 0 0   

N 250 250 250 250 250 250 250 250 

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). 

 

6.5. Phân tích hồi quy 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,837
a
 0,700 0,691 0,40865 

a. Predictors: (Constant), KH, HI, SD, TL, NT, TD, RR 

b. Dependent Variable: Ý định thanh toán KDTM 
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ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 94,206 7 13,458 80,589 0,000
a
 

Residual 40,413 242 0,167   

Total 134,619 249    

a. Predictors: (Constant), KH, HI, SD, TL, NT, TD, RR 

b. Dependent Variable: Ý định thanh toán KDTM 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,772 0,298  2,595 0,010   

Thái độ 0,089 0,032 0,119 2,775 0,006 0,675 1,482 

Hữu ích 0,165 0,028 0,232 5,988 0,000 0,829 1,206 

Sử dụng 0,187 0,044 0,166 4,288 0,000 0,830 1,204 

Rủi ro -0,167 0,045 -0,158 -3,675 0,000 0,674 1,483 

Niềm tin 0,099 0,043 0,093 2,311 0,022 0,763 1,310 

Sự tiện lợi 0,150 0,037 0,157 4,010 0,000 0,807 1,239 

Khuynh 

hướng ưa 

thích sự 

thuận tiện 

0,260 0,034 0,373 7,630 0,000 0,519 1,927 

a. Dependent Variable: Ý định thanh toán KDTM 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,7731 4,4827 3,2820 0,61509 250 
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Residual -0,91922 1,28891 0,00000 0,40287 250 

Std. Predicted Value -2,453 1,952 0,000 1,000 250 

Std. Residual -2,249 3,154 0,000 0,986 250 

a. Dependent Variable: Ý định thanh toán KDTM 

 

6.6. Phân tích sự khác biệt 

6.6.1. Sự khác biệt theo giới tính 

Group Statistics 

 

Giới tính N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Ý định TT 

KDTM 

Nam 140 3,2732 0,76272 0,06446 

Nữ 110 3,2932 0,70211 0,06694 

 

 

Independent Samples Test 

Ý định 

TT 

KDTM 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Equal 

variances 

assumed 

0,88 0,35 
-

0,21 
248 0,832 -0,01997 0,09386 

-

0,2048 
0,165 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    
-

0,22 
241,82 0,83 -0,01997 0,09293 -0,203 0,163 

6.6.2. Sự khác biệt theo trình độ học vấn 

Descriptives 

Ý định thanh toán KDTM 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound Upper Bound 

Cấp 2 113 3,3097 0,75908 0,07141 3,1682 3,4512 2,00 5,00 

Cấp 3 28 3,2768 0,72117 0,13629 2,9971 3,5564 2,00 5,00 

CĐ-ĐH 83 3,2108 0,76258 0,08370 3,0443 3,3774 2,00 5,00 

Sau ĐH 26 3,3942 0,54851 0,10757 3,1727 3,6158 2,25 5,00 

Total 250 3,2820 0,73528 0,04650 3,1904 3,3736 2,00 5,00 

 

ANOVA 

Ý định thanh toán KDTM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,835 3 0,278 0,512 0,674 

Within Groups 133,784 246 0,544   

Total 134,619 249    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Ý định thanh toán không dùng tiền mặt 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 0,628 3 76,712 0,599 

a. Asymptotically F distributed. 
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6.6.3. Sự khác biệt theo độ tuổi 

Descriptives 

Ý định thanh toán KDTM 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Dưới 30 31 3,2581 0,6723 0,1208 3,0115 3,5047 2 5 

Từ 30 dưới 45 112 3,2232 0,7431 0,0702 3,0841 3,3624 2 5 

Từ 45 dưới 55 79 3,3354 0,7772 0,0874 3,1614 3,5095 2 5 

Từ 55 trở lên 28 3,3929 0,6577 0,1243 3,1378 3,6479 2 4,75 

Total 250 3,2820 0,7353 0,0465 3,1904 3,3736 2 5 

ANOVA 

Ý định thanh toán KDTM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,975 3 0,325 0,598 0,617 

Within Groups 133,644 246 0,543   

Total 134,619 249    

 

Robust Tests of Equality of Means 

Ý định thanh toán KDTM 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 0,626 3 81,611 0,600 

a. Asymptotically F distributed.  

6.6.4. Sự khác biệt theo nghề nghiệp 

Descriptives 

Ý định thanh toán KDTM 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Viên chức 116 3,3103 0,71674 0,06655 3,1785 3,4422 2,00 5,00 
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Kinh doanh 87 3,2759 0,76253 0,08175 3,1133 3,4384 2,00 5,00 

Khác 47 3,2234 0,74132 0,10813 3,0057 3,4411 2,00 5,00 

Total 250 3,2820 0,73528 0,04650 3,1904 3,3736 2,00 5,00 

 

ANOVA 

Ý định thanh toán KDTM 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,258 2 0,129 0,237 0,789 

Within Groups 134,361 247 0,544   

Total 134,619 249    

Robust Tests of Equality of Means 

Ý định thanh toán KDTM 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 0,239 2 121,279 0,788 

a. Asymptotically F distributed. 
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MỘT SÔ ́ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY TRONG CÔNG TÁC KIỂM ĐI ̣NH 

Phạm Hữu Nhân 

Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, 0963614777, nhanph@etc2.vn 

Tóm tắt: Kiểm định phương tiện đo là một lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi 

hoạt động trong cuộc sống xã hội. Đặc biệt trong kinh doanh điện năng, lĩnh vực này 

đòi hỏi độ tin cậy, chính xác, tính cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu các đối tượng liên 

quan. Do vậy, công tác kiểm định cần có sự đầu tư về nguồn lực, quan tâm phù hợp 

trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Qua nghiên cứu ứng dụng, Công ty Thí nghiệm 

điện miền Nam đã áp dụng các giải pháp: chuẩn hóa lại các biểu mẫu và quy trình 

kiểm định phương tiện đo; xây dựng phần mềm Quản lý Biên bản; tổ chức các lớp 

đào tạo, cập nhật các thông tin, văn bản mới của Tổng Cục Đo lường Chất lượng; 

đầu tư hệ thống kiểm định biến điện áp (PT), biến dòng điện (CT) tự động; tăng 

cường sáng kiến, cải tiến, số hóa trong công tác kiểm định. 

Nhờ các giải pháp từ đào tạo nguồn nhân lực, soát xét các quy trình, đầu tư thiết bị 

kiểm định, biên soạn các phần mềm chuyên dụng, Công ty Thí nghiệm Điện miền 

Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm định của Tổng Công ty Điện lực miền Nam 

giao, góp phần vào thành tích chung trong công tác kinh doanh điện năng của 20 tỉnh 

thành phía Nam. Trong tương lai sắp tới, khi được ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ mới, 

Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam tin tưởng sẽ nâng cao độ tin cậy trong công tác 

kiểm định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội. 

Từ khóa: kiểm đinh, biến dòng điện, biến điện áp. 

CHỮ VIẾT TẮT  

CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên 

CT  Biến dòng điện  

ĐLVN Đo Lường Việt Nam 

HSM Hardware Sercurity Module 

OTP One Time Password 

PT  Biến điện áp 

QLBB Quản Lý Biên Bản 

1. GIỚI THIỆU 

Công tác kiểm định phương tiện đo là một trong những lĩnh vực có tầm quan trọng 

trong đời sống xã hội. Đối với kinh doanh điện năng, lĩnh vực này không chỉ yêu cầu về 

tính cấp bách, độ tin cậy mà còn đòi hỏi sự chính xác đáp ứng với từng đối tượng  

liên quan. 

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, đời sống người dân nâng cao, 

nhiều nhà máy, công xưởng hoạt động ngày càng nhiều, tỷ lệ sử dụng điện năng mỗi 
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ngày một tăng. Phương tiện đo của các tổ chức, cá nhân bao gồm các điện năng kế, biến 

dòng, biến áp đo lường có số lượng rất lớn. Do vậy, công tác kiểm định cần có sự đầu tư 

về nguồn lực, quan tâm phù hợp trong bối cảnh của Việt Nam. 

2. CƠ SỞ TRIỂN KHAI 

Từ năm 2016, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam được giao nhiệm vụ thực hiện công 

tác kiểm định phương tiện đo cho 20 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện 

lực miền Nam.  

Trên cơ sở áp dụng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: 

 ĐLVN 07: Quy trình kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng. 

 ĐLVN 39: Quy trình kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. 

 ĐLVN 18: Quy trình kiểm định biến dòng đo lường hạ áp và trung áp kiểu cảm 

ứng.  

 ĐLVN 24: Quy trình kiểm định biến áp đo lường hạ áp và trung áp kiểu  

cảm ứng. 

Để hoàn thành nhiệm vụ trên và để nâng cao độ tin cậy, tính hiệu quả, Công ty  

Thí nghiệm Điện miền Nam đã nghiên cứu triển khai một số giải pháp được trình bày 

sau đây. 

3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY TRONG KIỂM ĐỊNH 

3.1. Chuâ ̉n ho ́a lại ca ́c biểu mâ ̃u và quy trình kiểm định phương tiện đo 

Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã chuẩn hóa lại các biểu mẫu, thống nhất các 

bước thực hiện theo Quy trình kiểm định điện năng kế, biến dòng, biến áp đo lường căn 

cứ vào các văn bản kỹ thuật ĐLVN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban 

hành. Các quy trình được biên soạn theo các hướng dẫn IEC ISO 17025 mà Công ty Thí 

nghiệm Điện miền Nam được Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá và cấp Giấy 

chứng nhận về năng lực phòng thí nghiệm với mã hiệu VILAS 401. 

3.2. Xây dựng phần mềm Qua ̉n lý Biên bản 

Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã biên soạn phần mềm Quản lý Biên bản (QLBB) 

để hỗ trợ Kiểm định viên trong quá trình làm Giấy Chứng nhận Kiểm định và Biên bản 

kiểm định các phương tiện đo. Phần mềm có cơ sở dữ liệu được sắp xếp theo từng Công 

ty Điện lực tỉnh thành, người sử dụng có thể truy cập đến thông tin các phương tiện đo 

của các Chi nhánh Điện, các trạm biến áp, truy cập theo thời gian thực hiện, … 
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3.3. Tổ chức các lớp đào tạo, cập nhật các thông tin, văn bản mới của Tổng Cục Đo 

lường Chất lượng 

Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã tổ chức các lớp đào tạo cho các kiểm định viên, 

cập nhật các thông tin, văn bản mới của Tổng Cục Đo lường Chất lượng cũng như 

hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, quy trình kiểm định, các biểu mẫu, vận hành các 

thiết bị kiểm định với giảng viên là các chuyên gia từ Viện Đo lường Việt Nam, các nhà 

cấp hàng uy tín. 

3.4. Đầu tư hệ thô ́ng kiểm định biến điện áp, biến dòng điện tự động 

Để nâng cao năng suất kiểm định, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã đầu tư hệ 

thống kiểm định PT, CT tự động, bố trí tại nhà máy sản xuất Thiết bị Điện Tân Phú 

Trung.  

Hệ thống kiểm định nói trên trang bị phần mềm thực hiện tự động quy trình kiểm định 

máy biến dòng đo lường, biến áp đo lường, kết nối với các thiết bị đang có sẵn. Hệ 

thống này bao gồm thiết bị nguồn biến áp tự ngẫu cho phép điều khiển tự động từ phần 

mềm để điều chỉnh các giá trị điểm tải theo quy trình. Nhờ đó, kiểm định viên có thể 

thực hiện kiểm định tự động liên tục 10 PT, CT bằng phần mềm thông qua thiết bị 

chuyển mạch tự động các dây thứ cấp của PT, CT (như thể hiện trên Hình 1 và Hình 2).  

 

Hình 1: Sơ đồ khối hệ thống kiểm định tự động CT 
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Hình 2: Sơ đồ khối hệ thống kiểm định tự động PT  

3.5. Tăng cường sáng kiến, cải tiến, số hóa trong công tác kiểm định. 

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm định hàng ngày, các kiểm định viên 

đã đưa ra các sáng kiến, cải tiến mang lại nhiều hiệu quả, nâng cao năng suất làm việc 

của CBCNV tại các Trung tâm Thí nghiệm Điện các tỉnh thành. Một số sáng kiến đã 

được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam công nhận là 

sáng kiến như kiềm bấm chì dùng khí nén, hệ thống kiểm định biến dòng hạ thế,… 

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã lập trình cho các bàn 

kiểm thực hiện đầy đủ các bước thử theo văn bản ĐLVN về yêu cầu kiểm định điện 

năng kế, biến dòng, biến áp đo lường. Sau khi hoàn tất các bước theo quy trình, số liệu 

kiểm định từ bàn kiểm được đồng bộ vào phần mềm QLBB xuất ra các file Giấy Chứng 

nhận Kiểm định và Biên bản kiểm định. Số liệu kiểm định cũng được lập trình để xuất 

file excel được sử dụng tại các phòng Kinh Doanh của các Công ty Điện lực đưa vào 

phần mềm CMIS – một phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt nam trong 

việc theo dõi công tác kinh doanh điện năng.  

Mặt khác, để thuận lợi cho việc tra cứu các Giấy Chứng nhận Kiểm định và Biên bản 

kiểm định, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã chuyển các thông tin trên sang dạng 

file *.pdf và lưu trữ trên server của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Theo phân quyền 

được phê duyệt, Ban Kinh doanh, Công ty Điện lực có thể truy cập theo số sản xuất 
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hoặc số Giấy chứng nhận của phương tiện đo để có được các file dữ liệu nói trên để so 

sánh, phân tích, đánh giá tổn thất điện năng, hoặc cung cấp cho khách hành hàng có yêu 

cầu một cách nhanh chóng, kịp thời.  

Giải pháp này đã chuyển Biên bản Kiểm định từ hình thức in ra bản giấy sang lưu trữ 

bằng file *.pdf, đã tiết kiệm công sức và vật liệu khá lớn. Các bước thực hiện được thể 

hiện trong Hình 3 dưới đây. 

 

      Hình 3: Lưu trình kiểm định hiện tại. 

Trong thời gian qua, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã triển khai chữ ký số áp 

dụng trên các Giấy chứng nhận kiểm định. Giải pháp này đã được Tổng cục Đo lường 

Chất lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam chấp thuận 

về mặt chủ trương. Ngoài ra, việc triển khai chữ ký số nói trên đã được Ban Công nghệ 

Thông tin của Tổng Công ty có ý kiến đánh giá tốt về tính bảo mật cũng như tính pháp 

lý khi áp dụng. 

Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã đầu tư HSM (Hardware Sercurity Module), là 

thiết bị vật lý có chức năng bảo mật chuyên dụng, giúp thực hiện các tác vụ về mã hoá, 

giải mã, ký số và chứng thực chữ ký số với tính sẵn sàng cao và hiệu suất cao.  

Khi triển khai áp dụng giải pháp này, người lãnh đạo hay người được ủy quyền của 

Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam gửi yêu cầu sử dụng chữ ký số để ký trên Giấy 

Chứng nhận kiểm định phương tiện đo. Yêu cầu này sẽ được gửi đến HSM, phần mềm 

của HSM sẽ tạo ra OTP để người được ủy quyền thực hiện chữ ký số đối với các văn 

bản trong công tác kiểm định. Khi đó, Giấy Chứng nhận Kiểm định sẽ được lưu trên 

server Tổng Công ty và được Ban Kinh doanh, Công ty Điện lực truy xuất, tải xuống để 

đưa vào hồ sơ kinh doanh. Khách hàng có thể nhận được văn bản trên từ website của 

Tổng Công ty, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam hoặc Trung tâm Chăm sóc khách 
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hàng với mật khẩu được cấp. Chu trình công tác kiểm định khi áp dụng chữ ký số được 

thể hiện trong Hình 4. 

 

Hình 4: Lưu trình áp dụng chữ ký số trong công tác kiểm định 

4. KẾT LUẬN 

Thông qua các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa các quy trình, 

đầu tư thiết bị tiên tiến, đẩy mạnh các cải tiến, sáng kiến mới và sử dụng các phần mềm 

chuyên dụng, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm 

định của Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, góp phần vào thành tích chung trong 

công tác kinh doanh điện năng ở 20 tỉnh thành phía Nam. Trong tương lai, khi được ứng 

dụng các công nghệ, kỹ thuật mới và tiên tiến hơn, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam 

sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao độ tin cậy cũng như nâng suất và chất lượng trong công 

tác kiểm định, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực kinh doanh điện năng 

Việt Nam. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ THU THẬP DỮ LIỆU CÔNG TƠ TỪ XA  

QUA CHỨC NĂNG ĐỌC NHÓM CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 

STUDY OF IMPROVING THE INVESTMENT EFFICIENCY OF COLLECTING METER 

DATA REMOTELY THROUGH THE FUNCTION OF READING GROUPS  

OF ELECTRONIC METERS 

Trần Trọng Nghĩa
1
, Trần Cao Cường

2
 

 1Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Nam, số điện thoại: 0906.925.165,  

email: nghiatt@evnspc.vn,  
2Phòng Đo xa Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, số điện thoại: 0937.180.781,  

email: Cuongtc@evnspc.vn 

Tóm tắt: Mô hình thu thập dữ liệu khách hàng trạm chuyên dùng hiện nay là mỗi công 

tơ điện tử được kết nối với một modem GPRS/3G. Tổng công ty Điện lực miền Nam 

có hơn 110 nghìn trạm biến áp chuyên dùng nên khối lượng đầu tư rất lớn. Qua mô 

hình hệ thống thu thập dữ liệu nhóm công tơ điện tử tại các trạm 110kV do Công ty 

Công nghệ thông tin điện lực miền Nam tự phát triển và vận hành, Tổng công ty Điện 

miền Nam giao Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Nam tiếp tục nghiên cứu 

triển khai mô hình trên áp dụng cho hệ thống đo đếm bán điện khách hàng trạm 

chuyên dùng, trong đó một modem GPRS/3G có thể thu thập đồng thời 6-8 công tơ 

với khoảng cách điểm kết nối modem xa nhất đến hơn 200m. 

Từ khóa: Đọc nhóm công tơ điện tử bằng modem GPRS/3G 

The current customer substation data collection model is that each electronic meter is 

connected to a GPRS/3G modem. Southern Power Corporation (SPC) has more than 

110,000 customer substations, so the investment cost is very large. Through the 

reading groups of electronic meters model at 110kV stations developed and operated 

by the SPC’s Information Technology Company (SPCIT), SPC has assigned SPCIT to 

continues to research and deploy model to apply for the customer substations, in 

which a GPRS/3G modem can simultaneously collect data from 6-8 meters with a 

distance of any meter to the modem that can be up to more than 200m. 

Keyword: reading groups of electronic meters by GPRS/3G modem 

1. KHAI THÁC TÍNH NĂNG MULTI-DROP CỦA CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ KẾT HỢP GIẢI PHÁP LẬP 

TRÌNH PHẦN MỀM THU THẬP DỮ LIỆU CÔNG TƠ THEO NHÓM TẠI TRẠM 110 KV 

1.1. Quá trình nghiên cứu, phát triển 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ từ năm 2013, Công ty Công nghệ thông tin điện lực 

miền Nam (SPCIT) nghiên cứu công tơ Elster A1700 đang được sử dụng phổ biến để đo 

đếm điện năng tại các trạm 110kV, áp dụng tính năng đọc nhóm công tơ (multi-drop) 

qua các khối truyền thông RS232 hoặc RS485 như sau: 

mailto:nghiatt@evnspc.vn
mailto:Cuongtc@evnspc.vn
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 Công tơ có khối truyền thông RS232: 

- Là khối truyền thông có thể tháo rời, hoạt động chế độ plug & play. 

- Các công tơ có thể kết nối khối truyền thông để truyền dữ liệu nhóm đến 10 

công tơ. 

- Có khoảng truyền từ công tơ đến hệ thống đọc là 12 m. 

 Công tơ có khối truyền thông RS485: 

- Là khối truyền thông có thể tháo rời, hoạt động chế độ plug & play. 

- Các công tơ có thể kết nối khối truyền thông để truyền dữ liệu nhóm đến 32 

công tơ. 

- Có khoảng truyền từ công tơ đến hệ thống đọc là 1,2 km. 

  

Module RS232 Module RS485 

1.2. Mô hình multi-drop thu thập dữ liệu công tơ từ xa tại các trạm 110kV:  

Triển khai hệ thống từ năm 2013, các công tơ A1700 được lắp chủ yếu các module 

RS232 được đấu nối chế độ multi-drop để thu thập dữ liệu từ xa như sau: 
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Điểm thuận lợi là các công tơ thường đặt gần nhau, trong cùng tủ công tơ, nằm trong 

phạm vi công trình của đơn vị điện lực, được che chắn, ít bị ảnh hưởng môi trường công 

cộng bên ngoài.  

Khoảng cách từ công tơ gần nhất đến máy tính tại trạm đạt đến 150m, vượt hơn thông 

số kỹ thuật của nhà sản xuất công tơ. Các cán bộ chuyên trách tại SPCIT đã giải quyết 

các vấn đề phát sinh với khoảng cách truyền lớn, đảm bảo hệ thống thu thập đầy đủ dữ 

liệu, vận hành ổn định. 

2. NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG TÍNH NĂNG MULTI-DROP TỪ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐO ĐẾM 

TRẠM 110KV SANG HỆ THỐNG ĐO ĐẾM BÁN ĐIỆN KHÁCH HÀNG TRẠM CHUYÊN DÙNG 

2.1. Tiền đề thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ: 

Thực hiện nhiệm vụ EVN giao trang bị 100% cho trạm chuyên dùng, Tổng công ty 

Điện lực miền Nam gặp thách thức lớn trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực 

đầu tư lớn và vận hành một hệ thống thu thập dữ liệu bằng modem GPRS/3G lớn nhất 

trong toàn Tập đoàn. 

Đến năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã trang bị 97.500 modem GPRS để 

thu thập dữ liệu trạm công cộng và trạm chuyên dùng. Đây là hệ thống có quy mô lớn 

nhất trong toàn Tập đoàn và sẽ tiếp tục mở rộng đến 200.000 để đạt tỷ lệ 100% trang bị 

đo xa. 

Hàng loạt khó khăn trong đầu tư, vận hành hệ thống đã thúc đẩy ý tưởng nghiên cứu mở 

rộng tính năng multi-drop từ mô hình hệ thống đo đếm trạm 110kV sang hệ thống đo 

đếm bán điện khách hàng trạm chuyên dùng cuối năm 2019.  

Tham khảo tài liệu nhà sản xuất công tơ Elster (A1700 Communication), các công tơ 

A1700 được lắp các module RS232 hoặc RS485 và kết hợp modem GPRS/3G để thu 

thập dữ liệu từ xa, người dùng có thể kết nối các công tơ thành nhóm và dùng chung 01 

thiết bị truyền thông để thu thập dữ liệu nhóm công tơ như sau: 
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2.2. Thử nghiệm giải pháp nghiên cứu: 

a. Đối tượng thử nghiệm: 

Sau hàng loạt thực nghiệm tại văn phòng, một thử nghiệm chính thức đã được triển khai 

tại Điện lực Đức Hòa vào đầu năm 2020 với kết quả rất khả quan. Khảo sát lựa chọn 03 

khách hàng có 4 trạm thuộc khu công nghiệp tham gia: 

Tên khách hàng Mã điểm đo ID công tơ 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THẾ GIỚI NHÀ 

PB06030013601001 16093515 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG VIỆT SƠN 

PB06030018215001 16096908 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS 

VIỆT NAM (T1) 

PB06030021980001 14139722 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS 

VIỆT NAM (T2) 

PB06030031300001 17027021 

b. Cáp kết nối công tơ trong mô hình multi-drop: 

Để kết nối các công tơ qua cổng RS232 cần kéo cáp mạng LAN đặt ngoài trời có cáp 

chịu lực căng dây (dây treo) là loại dùng khá phổ biến trong mạng viễn thông.  

Cấu trúc loại cáp sử dụng cáp mạng ngoài trời CAT5, hoặc CAT6 chống nhiễu, có đặc 

tính kỹ thuật cơ bản như sau: 

 Dây dẫn kim loại: Dây đồng ủ mềm theo tiêu chuẩn ASTM B3, có độ tinh 

khiết lớn hơn 99,97%, đồng nhất, tiết diện tròn. 

 Chất cách điện: cách điện solid polyethylene, theo tiêu chuẩn ASTM D1248 

typeIII; class A; categogy 4. 

 Xoắn đôi: Bước xoắn đôi <85 mm, hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Hai sợi 

dây dẫn được xoắn cùng chiều, để đảm bảo tính kháng nhiễu sóng AM. 

 Dây treo: 

- Ứng suất kéo đứt dây treo, min là 1.230 N/mm
2
. 

- Độ giãn dài min 1,2%. 

- Lớp kẽm mạ phủ trên dây treo min 30 g/m2. 

 Vỏ bảo vệ dây: nhựa Polyethylene màu đen, tiêu chuẩn ASTM D1248 Type1, 

class C, categogy 4, grade E4, E5, J3 hoặc PVC màu đen, tiêu chuẩn T11-

TM1-BS6746. 
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c. Sơ đồ đấu dây multi-drop công tơ A1700: 

 
 

d. Phần mềm: 

Phần mềm thu thập dữ liệu hiện hữu (một công tơ kết nối một modem) là phần mềm 

EVNHES. Phần mềm EVNHES chưa có tính năng đọc multi-drop. SPCIT xây dựng 

chương trình thu thập dữ liệu riêng, có tính năng đọc dữ liệu theo chế độ multi-drop. 

Core của chương trình là phần mềm PMU của nhà sản xuất công tơ Elster cung cấp cho 

Tổng công ty Điện lực miền Nam. 
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d. Sơ đồ lưới thử nghiệm: 

 

Theo mô hình thí điểm, trạm gốc (trạm chủ - master) đặt modem là Trạm Việt Sơn. 

Trạm vệ tinh 1 (slave) là Trạm Thế giới nhà cách trạm gốc 57 m. Trạm vệ tinh 2 là 

Trạm Siam Brothers T1 cách trạm gốc 240 m. Trạm vệ tinh 3 là Trạm Siam Brothers T2 

cách Trạm Siam Brothers T1 là 3 m và cách trạm gốc 243 m. 

Các đơn vị thực hiện thi công kéo cáp, đấu nối công tơ, modem, thiết lập phần mềm 

đọc. SPCIT hoàn thành thiết lập chương trình giám sát nhóm công tơ trên Chương trình 

Phân tích dữ liệu đo đếm (MDAS) dùng chung của Tổng công ty. 

e. Các vấn đề phát xử và giải pháp xử lý: 

Với mô hình thử nghiệm, cách khoảng cách giữa điểm đo Master đến Slave đều trên 

khoảng cách 12m khuyến nghị của nhà sản xuất công tơ. Do đó, trong giai đoạn đầu, 

chất lượng thu thập dữ liệu chưa ổn định, đặc biệt thông số vận hành thường bị mất chu 

kỳ đọc, tỷ lệ chỉ đạt 6-70%, độ trễ một số thời điểm vượt trên 10 phút. Đối với dữ liệu 

biểu đồ phụ tải phải thực hiện đọc lại trường hợp dữ liệu ngày bị thiếu, tần suất từ 3-4 

lần trong ngày. Dữ liệu ngày có ngày mất, tỷ lệ rớt kết nối cao, đến 30-40% 

Để xử lý, SPCIT phối hợp đơn vị điện lực thực hiện các giải pháp:  
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 Hiệu chỉnh phần mềm đọc dữ liệu công tơ từ xa: SPCIT bổ sung tính năng cho 

phép đọc dữ liệu theo các bộ chỉ số riêng biệt giúp giảm thời gian đọc công tơ 

xuống còn 1-2 phút/công tơ/lần đọc. Đây là vấn đề cần nhiều thời gian xử lý 

trong quá trình thử nghiệm. 

 Đổi nhà cung cấp SIM data do tại khu vực thí điểm thường xuyên bị lỗi kết nối. 

Sau khi chuyển đổi, chất lượng dịch vụ và tỷ lệ luôn đạt 100%. 

 Xử lý giảm tiếp xúc module RS232 do số dây đấu multi-drop nhiều, gây cấn. 

Ngoài việc dùng dây cáp để cố định modem với công tơ, SPCIT cũng từng bước phối 

hợp PCLA sử dụng giải pháp ốc vít cố định giữa modem và RS232 của công tơ khi triển 

khai thực tế để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ. 

Các đơn vị hoàn thành xử lý trong gần 3 tháng kế từ khi lắp đặt thiết bị. 

g. Kết quả thử nghiệm: 

Hệ thống thử nghiệm đã thu thập được đầy đủ dữ liệu tương tự khi khai thác mô hình 

một modem một công tơ. Một số hình ảnh khai thác trên MDAS: 

 Thông số vận hành ngày: 
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 Chỉ số điện năng từng thời điểm: 

 

 Chỉ số chốt: 

 

 Biểu đồ phụ tải: 
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3. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã mở ra khả năng ứng dụng chức năng multi-drop của công tơ điện tử kết 

hợp giải pháp phần mềm thu thập dữ liệu để triển khai thu thập nhóm công tơ có khoảng 

cách lớn. Từ ứng dụng, Tổng công ty Điện lực miền Nam có thể giảm đến 10% số 

modem cần trang bị so với mô hình cũ, đồng thời nâng cao năng lực làm chủ công nghệ 

trong thời gian tới. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] A1700 CT metering, Direct Connected Metering, Communications, Meter Applications. 

[2] Thiết kế và vận hành Chương trình Đọc thông số vận hành trạm 110kV tại Tổng công ty Điện 

lực miền Nam. 
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ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG BIG DATA VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  

TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN 

Vương Hữu Ngọc 

Tổng Công ty Điện lực miền Nam ( EVNSPC), Email : ngocvh@evnspc.vn – ngocvh@gmail.com, Điện 

thoại: 0963 865 626 

1. GIỚI THIỆU  

Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence–AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet 

vạn vật (Internet of things) nổi lên như một bằng chứng của cuộc Cách mạng Công 

nghiệp 4.0 (CMCN4.0). Các giải pháp này đã và đang trở thành thành phần cốt lõi trong 

các hệ thống công nghệ cao. Nó đã len lỏi vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống mà 

có thể chúng ta không nhận ra. Ví dụ: xe tự hành của Google và Tesla, hệ thống tự tag 

khuôn mặt trong ảnh của Facebook, trợ lý ảo Siri của Apple, hệ thống gợi ý sản phẩm 

của Amazon, hệ thống gợi ý phim của Netflix, hệ thống dịch đa ngôn ngữ Google 

Translate, máy chơi cờ AlphaGo và gần đây là AlphaGo Zero của Google DeepMind. 

Máy học (Học máy, Machine learning–ML) là một phần của AI. Nó là một lĩnh vực nhỏ 

trong khoa học máy tính, có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu được đưa vào mà 

không cần phải được lập trình cụ thể (Machine Learning is the subfiled of computer 

science, that “gives computers the ability to learn without being explicitly programmed” 

theo Wikipedia) 

Những năm gần đây, sự phát triển của các hệ thống tính toán cùng với lượng dữ liệu 

khổng lồ được thu thập bởi các hãng công nghệ lớn đã giúp ML tiến thêm một bước dài. 

Một lĩnh vực mới được ra đời được gọi là học sâu (deep learning–DL). DL đã giúp máy 

tính thực thi những việc tưởng chừng như không thể vào mười năm trước như: phân loại 

cả ngàn vật thể khác nhau trong các bức ảnh, tự tạo chú thích cho ảnh, bắt chước giọng 

nói và chữ viết của con người, giao tiếp với con người, chuyển đổi ngôn ngữ. 

Như chung ta đã biết: Thông tin là những dữ liệu có giá trị, ý nghĩa được sử dụng trong 

quá trình tác nghiệp. Thông tin cũng là một dạng tài sản như những tài sản khác trong 

sản xuất kinh doanh. Thông tin mang lại giá trị cho tổ chức, khách hàng. Do đó thông 

tin cần được quản lý, bảo vệ phù hợp; An toàn thông tin là đảm bảo thông tin và các hệ 

thống thông tin tránh, chống lại được các nguy cơ thảm họa tự nhiên, mối nguy và các 

hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, chỉnh sửa bất hợp pháp; thông tin được 

cung đến đúng đối tượng; Các yếu tố để đảm bảo an toàn thông tin: Bảo mật (C-

Confidenttiality), toàn vẹn (I-Integrity), sẵn sàng (A-Availability). Mức độ áp dụng mỗi 

yếu tố phụ thuộc vào mức độ quan trọng của thông tin, môi trường quản lý thông tin và 

các đối tượng tác động lên thông tin đó; Các yếu tố tác động đến an toàn thông tin, bao 

gồm: Con người, qui trình, công nghệ. 

mailto:ngocvh@evnspc.vn
mailto:ngocvh@gmail.com


CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 509   

 
Hình 1 : Các yếu tố đảm bảo an toàn 

thông tin 

 
Hình 2 : Các yếu tố tác động đến an toàn 

thông tin 

2. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT  

2.1. Quy định của EVN  

Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) : các đơn vị phải ghi nhận và 

lưu giữ nhật ký sự kiện các thiết bị mạng, thiết bị an ninh mạng, hệ điều hành, cơ sở dữ 

liệu, các phần mềm ứng dụng trong thời gian tối thiểu 30 ngày và lưu trữ an toàn để 

phục vụ công tác kiểm tra, phân tích khi cần thiết. Trong Tổng công ty Điện lực miền 

Nam (EVNSPC), với khối lượng thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, máy chủ như hiện nay 

thì việc sao lưu, kiểm tra nhật ký, sự kiện vận hành các hệ thống, thiết bị theo như quy 

định thì phải mất rất nhiều nhân lực và mất thời gian. Nếu kiểm tra được thì thời điểm 

đó tính sẵn sàng trong an toàn thông tin cũng không còn đáp ứng. Trong trường hợp 

thiết bị không hoạt động được do sự cố, việc xác định nguyên nhân trước khi sự cố xảy 

ra là không thể. Các thiết bị chỉ cung cấp các công cụ đơn giản, đơn lẻ trên mỗi trên mỗi 

thiết bị để kiểm tra nhật ký, tìm kiếm đơn giản. Khả năng tìm kiếm qua nhiều tập nhật 

ký, nhiều thiết bị, nhiều hệ thống để phân tích mối tương quan giữa các sự kiện nhằm 

đánh giá và chuẩn đoán nguyên nhân sự cố đáp ứng trong một khoản thời gian ngắn là 

chưa thực hiện được. 

2.2. Giải pháp kỹ thuật  

Với sự hỗ trợ của công nghệ như hiện nay, để đảm bảo an toàn thông tin kịp thời trong 

quá trình quản lý và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của SPC, thì việc ứng 

dụng Big data và AI vào công tác phân tích cảnh báo là hết sức cần thiết.  

Xây dựng Kho dữ liệu : 

Trước tiên, xây dựng kho dữ liệu và thu thập dữ liệu thô (raw data) đạt các tính chất của 

giải pháp Big data, bao gồm: 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
510 

 Thiết lập hệ thống lưu trữ đáp ứng đủ để lưu dữ liệu nhật ký (log), dữ liệu sự 

kiện (event) của các thiết bị và các hệ thống sinh ra theo thời gian mong muốn, 

thời gian lưu trữ dữ liệu cần đảm bảo đủ độ sâu về lịch sử để tăng mức độ 

chính xác khi phân tích dữ liệu.  

 Giải pháp thu thập dữ liệu phải đáp ứng thu thập đủ và kịp tốc độ thiết bị sinh 

ra dữ liệu log và sự kiện. 

 Dữ liệu thu thập được phải đảm bảo tính chính xác và có giá trị đối với nhu cầu 

Các thành phần, khả năng đáp ứng và mô hình của giải pháp: 

Từ nguồn dữ liệu thô thu thập được, căn cứ yêu cầu bài toán đặt ra, triển khai giải pháp 

làm sạch, phân loại và chuyển dữ liệu. Giải pháp này được gọi là ETL (Extracts – 

Transforms - Load). Hiện nay có rất nhiều giải phải ETL, sau đây là một giải pháp điển 

hình:  

 Giải pháp bao gồm 3 thành phần:  

(1) Cơ sở dữ liệu để lưu trữ, tìm kiếm và truy vấn log;  

(2) Tiếp nhận log từ nhiều nguồn, sau đó xử lý log và ghi vào cơ sở dữ liệu;  

(3) Tương tác người dùng. 

 Khả năng đáp ứng của giải pháp:  

(1) Có khả năng đọc log từ nhiều loại thiết bị, bao gồm: Core switch, Router, 

Wi-Fi Controller/AP, Firewall, RADIUS, Active Directory/LDAP, Anti-

Virus, Máy chủ ảo hóa VMware vSphere 6.5, SAN, Máy chủ đo ghi xa, Máy 

chủ ứng dụng, Cơ sở dữ liệu CMIS, Đo ghi xa PLC, IFC, Ghi chỉ số gạch nợ 

Mobile, Máy trạm, Hệ điều hành Windows, Linux …;  

(2) Có khả năng tiếp nhận các sự kiện do các hệ thống gửi về trong thời gian 

thực, tối thiểu 3000 sự kiện/giây; Có khả năng phân tích, xây dựng mối 

tương quan giữa các sự kiện từ nhiều nguồn, nhiều hệ thống rời rạt trong một 

khoảng thời gian;  

(3) Có khả năng tích hợp thu thập sự kiện từ các hệ thống an ninh mạng: tường 

lửa, IPS/IDS, xác thực, …; Hỗ trợ công cụ thiết lập cảnh báo qua tin nhắn, 

thư điện tử dựa trên hình mẫu dựng sẵn. 

 Mô hình triển khai của giải pháp : 

- Giải pháp này được triển khai tập trung hệ thống tại Phòng máy chủ/Trung tâm 

dữ liệu, với mô hình này cần hai máy chủ: 

01 máy chủ đóng vai trò tiếp nhận các sự kiện và lưu vào hàng đợi để 
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chờ xử lý, nhằm không làm mất log và chia tải  

01 máy chủ thiết lập 3 thành phần nêu trên. 

- Các log trên các hệ thống, thiết bị được thu thập thông qua các giao thức 

SNMP, Syslog, ... 

 

Hình 3 : Mô hình triển khai 

Ứng dụng Big Data và AI vào giải pháp : 

Sau khi nguồn dữ liệu đã được phân loại và làm sạch, thì việc ứng dụng AI trong công 

tác phân tích, cảnh báo để gia tăng tính sẵn sàng và toàn vẹn an toàn thông tin có thể 

được thực hiện. Như chúng ta đã biết, ML là một phần của AI, ML về cơ bản là dự đoán 

dựa trên dữ liệu, DL là một nhánh của ML với đặc điểm là sử dụng các mô hình phi 

tuyến tính có chiều sâu để dự đoán. Mạng thần kinh, Neural Network là nên tảng của 

DL là một mô hình với nhiều lớp được chồng lên nhau, nhằm học được các khái niệm từ 

đơn giản đến phức tạp. Chính vì vậy yêu cầu ban đầu đặt ra hết sức quan trọng cho việc 

xác định bài toán trong ML, một số bài toán cơ bản: 

 Phân loại hai lớp (two-class classification) 

 Phân loại đa lớp (multi-class classification) 

 Phát hiện sự bất thường (anomaly detection) 

 Hồi quy (regression) 
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Hình 4 : Tổng quan về bài toán trí tuệ nhân tạo 

Triển khai Machine Learning phải trải qua 2 giai đoạn là huấn luyện (training phase) và 

kiểm thử (test phase) 

 

Hình 5 : Các giai đoạn trong Machine Learning 
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Việc lựa chọn ngôn ngữ phát triển phụ vào rất nhiều yếu tố. Do đó khi chọn ngôn ngữ 

nào đó phải bảo đảm rằng nó có thể sử dụng bao quát và không cục bộ. Sau đây là một 

số ngôn ngữ phổ biến: Python, Java, Lisp, Prolog, C++… 

3. KẾT LUẬN  

Định hướng ứng dụng Big Data và Trí truệ nhân tạo trong công tác phân tích Log đảm 

bảo an ninh bảo mật và an toàn thông tin trong Tổng Công ty Điện lực miền nam là một 

giải pháp ứng dụng Công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mà hiện nay Tập 

Đoàn đang triển khai thực hiện.  

Trong thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền nam đã thực hiện tốt các sự kiện an 

toàn thông tin và đã ứng phó kịp thời về sự cố đảm bảo an toàn thông tin của Tổng 

Công ty; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số sự cố vẫn chưa ứng phó kịp thời do 

thiếu thông tin phân tích hoặc đánh giá rủi ro chưa đầy đủ. Trong thời gian tới, để kiểm 

soát an toàn thông tin và quản lý sự cố ATTT tốt hơn nữa, EVNSPC cần phải nâng cao 

công tác quản lý: báo cáo chi tiết các điểm yếu, các sự cố an toàn thông tin của các đơn 

vị khác trong ngành để học hỏi, bằng chứng thu thập được, đánh giá và quyết định an 

toàn thông tin bằng giải pháp và định hướng đã đề cập nêu trên. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

[1] Gartner - https://www.gartner.com/ 

[2] Salesforce - https://www.salesforce.com/ 
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EVNHANOI TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM HẠ TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN 

TIẾN SỬ DỤNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH (AMI - ADVANCED METERING 

INFRASTRUCTURE) 

Nguyễn Việt Hùng  

Ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, 0968605555, hung.nguyenviet@evnhanoi.vn 

Tóm tắt: EVNHANOI đang nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm Hạ tầng đo đếm tiên tiến 

(AMI - Advanced Metering Infrastructure) gồm các chủng loại công tơ điện tử thông minh, các 

thiết bị truyền dữ liệu thông minh, các thiết bị phụ trợ, các module chức năng phần mềm và 

được tích hợp vào các hệ thống backend như CMIS, MDMS, Kho nợ/Cổng thanh toán, Cổng 

thông báo CSKH, CRM, App/Web CSKH… kết hợp với các cơ chế, quy trình, quy định phù 

hợp sẽ tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới để cung cấp cho khách hàng, các giải pháp mới không 

chỉ phục vụ công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng như dịch vụ thanh toán ứng trước tiền 

điện, chức năng đóng cắt điện từ xa, chức năng hiển thị dữ liệu trong nhà In Home Display, 

giám sát chất lượng điện năng, chủ động cảnh báo mất điện tức thời, thông báo các sự kiện của 

hệ thống bằng Hệ sinh thái chăm sóc khách hàng …; ngoài ra Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) 

là một thành phần của Lưới điện thông minh nên hệ thống sẽ còn hỗ trợ cho công tác Kỹ thuật, 

Vận hành, Đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác của EVNHANOI.  

Trong thời gian tới, khi triển khai Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI), ngoài các hiệu quả mang lại 

trong công tác SXKD của EVNHANOI thì đối với Khách hàng sẽ có nhiều trải nghiệm mới khi 

sử dụng các dịch vụ điện của EVNHANOI, việc sử dụng điện của khách hàng sẽ đảm bảo được 

cung cấp an toàn, liên tục, tin cậy và chất lượng cao, từ đó EVNHANOI nâng cao năng lực 

cạnh tranh, nâng tầm thương hiệu, cũng như góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, 

hiện đại. 

Từ khoá: công tơ thông minh; hạ tầng đo đếm tiên tiến; công tơ trả trước; đóng cắt 

điện từ xa; hiển thị dữ liệu trong nhà. 

Abstract: EVNHANOI is researching, building and testing Advanced Metering 

Infrastructure (AMI) including smart electronic meters, intelligent data transmission 

devices, auxiliary devices, software function modules and integrated into backend 

systems such as CMIS, MDMS, Debt online/Payment Gateway, Customer Service 

Notification Portal, CRM, Customer Caring Service App/Web… in combination with 

mechanisms, processes, and regulations suitablewill create new products and 

services to provide customers, new solutions not only for business and customer 

service such as electricity bill advance payment service, power switch function remote 

function, In Home Display data display function, power quality monitoring, proactive 

power failure warning, notification of system events by the Customer Care 

Ecosystem... In addition, the Advanced Measurement Infrastructure (AMI) is a 

component of the Smart Grid, so the system will also support the Engineering, 

Operation, Construction Investment and other fields of EVNHANOI. 

In the coming time, when deploying Advanced Metering Infrastructure (AMI), in 

addition to the efficiency brought about in production and business activities of 

mailto:hung.nguyenviet@evnhanoi.vn
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EVNHANOI, customers will have many new experiences when using EVNHANOI's 

electricity services, the use of electricity by customers will ensure safe, continuous, 

reliable and high-quality supply, from which EVNHANOI improves competitiveness, 

elevates its brand, as well as contributes to the construction of the Capital increasingly 

civilized and modern. 

Keywords: smart meter; advanced metering infrastructure; prepaid meter; remote 

power switch; in home display. 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVNHANOI Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội 

AMI Advanced Metering Infrastructure: Hạ tầng đo đếm tiên tiến 

Smart Grid Lưới điện thông minh 

KD&DVKH Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng 

CSKH Chăm sóc khách hàng 

TBA Trạm biến  

CMIS Hệ thống quản lý thông tin khách hàng 

MDMS Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm 

Smart meter Công tơ điện tử thông minh 

Smart DCU Bộ tập trung dữ liệu thông minh 

CRM  Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 

SMS Brandname Tin nhắn thương hiệu 

Email Thư điện tử 

App Ứng dụng CSKH trên thiết bị di động 

Zalo Ứng dụng mạng xã hội đa chức năng, hoạt động trên nền tảng 

di động và máy tính. 

1. GIỚI THIỆU 

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ 4 và triển khai các giải 

pháp chuyển đổi số vào mọi mặt trong công tác sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng 

tâm. Việc triển khai từng bước Smart Grid trong thời gian vừa qua chưa tạo ra đột phá 

lớn trong sản xuất kinh doanh, chưa tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích bắt kịp với xu 

hướng của thị trường, xu hướng công nghệ để mang lại các trải nghiệm mới về dịch vụ 

mà EVNHANOI cung cấp cho khách hàng cũng như mang lại hiệu quả lớn cho 

EVNHANOI và Xã hội. 

Việc nghiên cứu, triển khai Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) đã được một số Công ty 
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Điện lực trên thế giới sử dụng như tại Mỹ, Canada, Braxin, Nhật Bản… cũng như một 

số nước trong Đông Nam Á đang nghiên cứu áp dụng. Tuy nhiên, đối với EVNHANOI, 

mục tiêu xây dựng Hạ tầng đo đếm tiên tiến AMI phải đáp ứng tiêu chí kế thừa cũng 

như nâng cấp, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, xây dựng các chức năng của Hạ 

tầng đo đếm tiên tiến AMI phù hợp với nhu cầu ngày càng cao trong công tác 

KD&DVKH và sử dụng Hệ sinh thái CSKH sẵn có đã được kết nối với Khách hàng để 

cung cấp các thông tin, tiện ích một cách kịp thời. 

Việc nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) sẽ mang lại 

các kết quả và sản phẩm như sau: 

 Công tơ điện tử thông minh. 

 Thiết bị truyền dữ liệu từ xa thông minh, cảm biến và thiết bị phụ trợ. 

 Các module chức năng của phần mềm. 

 Giải pháp nâng cấp, tích hợp các hệ thống phần mềm backend. 

 Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích mới cho khách hàng. 

 Đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. 

Trong các phần sau của bài báo sẽ trình bày cụ thể mô hình hệ thống, các chức năng của 

các thiết bị và phần mềm, tích hợp hệ thống với các phần mềm hiện hữu, các sản phẩm, 

dịch vụ, tiện ích mới cung cấp cho khách hàng… 

2. HIỆN TRẠNG 

Hiện nay, EVNHANOI quản lý 2.809.627 công tơ điện tử gồm 2,560,666 công tơ điện 

tử 1 pha và 248,961 công tơ điện tử 3 pha. 

Từ năm 2021, EVNHANOI đã triển khai lắp đặt 100% công tơ điện tử, hiện này đều đã 

được tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa với tần suất 30 phút/lần hoặc 1 ngày/lần tùy 

theo loại điểm đo. Chi tiết như sau: 

Hệ thống đo xa đầu nguồn ranh giới thu thập dữ liệu 30 phút/lần hiện có  1.571 điểm đo 

đầu nguồn và 181 điểm đo ranh giới. 

Hệ thống đo xa khách hàng EVNHES: 

 25.000 điểm đo lắp modem/module GPRS/3G/4G của các nhà cung cấp Hữu 

Hồng, IFC, Vinasino (thu thập dữ liệu 30 phút/lần). 

 587.000 điểm đo công nghệ PLC của Vinasino (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần);  

 450.000 điểm đo công nghệ RF-Mesh của Hữu Hồng (thu thập dữ liệu 1 

ngày/lần);  
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 52.000 điểm đo công nghệ RS485 và PLC của OMNI ( thu thập dữ liệu 1 ngày/ 

lần) 

 750.000 điểm đo công nghệ PLC của Hữu Hồng (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần). 

 295.000 điểm đo công nghệ PLC của Psmart, IFC (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần). 

 697.000 điểm đo công nghệ RF của Gelex (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần). 

EVNHANOI đang sử dụng các ứng dụng backend phục vụ công tác Kinh doanh và 

Dịch vụ khách hàng gồm: Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng (CMIS), Hệ thống 

quản lý dữ liệu đo đếm (MDMS), Kho nợ online, Cổng thanh toán, Chương trình quản 

lý quan hệ khách hàng (CRM), Cổng nhắn tin chăm sóc khách hàng (qua SMS, Email, 

Zalo…), Website/Ứng dụng Chăm sóc khách hàng, Phần mềm Nghiên cứu phụ tải 

(LRS), Phần mềm quản lý điều chỉnh phụ tải (DRMS), Hệ thống quản lý thông tin mất 

điện (OMS)… và trong thời gian tới tiếp tục đưa vào sử dụng nhiều hệ thống khác. 

EVNHANOI đã xây dựng hệ sinh thái CSKH gồm các kênh giao tiếp như sau: web/app 

EVNHANOI, tổng đài 19001288, Phòng giao dịch khách hàng, SMS Brandname 

EVNHANOI, SMS MO 8088, Email, Zalo, Fanpage EVNHANOI trên Facebook, 

Chatbot, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Khách hàng sử dụng điện dễ dàng tra cứu toàn 

bộ dữ liệu chỉ số đo xa, sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày… và đều được công khai, 

minh bạch trên Hệ sinh thái CSKH. 

Với hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có và các hệ thống phần mềm backend phục vụ 

công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng kết hợp với hệ sinh thái CSKH, 

EVNHANOI đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư với các công nghệ như Vạn vật kết nối (IoT - Internet of Thing), Trí tuệ nhân 

tạo (AI - Artificial Intelligence), Máy học (Machine Learning), Dữ liệu lớn (Big Data), 

Khai phá dữ liệu (Data mining), Tự động quy trình robotic ( RPA- Robotic Process 

Automation), Hệ thống báo cáo, dashboard thông minh (BI - Business Intelligence)... để 

ứng dụng hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, phát triển các chức năng phần mềm 

cũng như kết hợp với các quy trình, quy định để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và tiện 

tích mới phục vụ công tác KD&DVKH. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Mô hình tổng thể của hệ thống như sau: 
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Sau đây là các thành phần, chức năng chính của hệ thống: 

3.1. Công tơ điện tử thông minh 

Có nhiều chức năng hơn công tơ điện tử đang sử dụng hiện nay, có khả năng tự chuẩn 

đoán, tự cảnh báo khi bị lỗi đo đếm, cảnh báo mất an toàn điện, cảnh báo vi phạm sử 

dụng điện, đo đếm riêng biệt từng pha, tự xác định pha cấp điện, tự động chốt chỉ số 

hàng ngày vào lúc 0h. Công tơ được sử dụng module công nghệ truyền số liệu thông 

minh (Hybrid communication), có thể sử dụng 2 trong số các công nghệ: 

RF/PLC/RS485/Lora để truyền dữ liệu từ công tơ về Smart HES thông qua DCU hoặc 

modem 4G/5G nên việc kết nối sẽ đảm bảo liên tục, tin cậy. Bên trong công tơ có bộ 

điều khiển đóng cắt nên có thể ứng dụng đóng cắt điện từ xa để cắt điện đòi nợ, cắt điện 

khẩn cấp đảm bảo an toàn điện, cứu hỏa… 

Khi xảy ra mất điện nguồn cấp vào công tơ, công tơ bị hỏng, mất điện sau aptomat dẫn 

đến đường dây sau công tơ của khách hàng bị mất điện… thì sự kiện mất điện sẽ được 

truyền ngay về hệ thống. 

Công tơ có khả năng phát hiện vi phạm sử dụng điện (phát hiện mở nắp hộp đấu dây, 

nắp vỏ công tơ, đấu sai sơ đồ, đấu tắt…) và truyền dữ liệu tức thời sự kiện đó về hệ 

thống để cảnh báo cho người quản lý vận hành biết và xử lý. Trong quá trình cung cấp 
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điện, công tơ 3 pha lắp đặt cho khách hàng sản lượng lớn, điểm đo quan trọng có chức 

năng đo được sóng hài trên lưới điện, truyền dữ liệu về hệ thống kịp thời. 

Công tơ còn có chức năng thanh toán ứng trước tiền điện, có khả năng cập nhật sản 

lượng đã thanh toán ứng trước, có khả năng cảnh báo 3 lần theo 3 ngưỡng sản lượng sắp 

hết, khi khách hàng sử dụng hết sản lượng điện năng thanh toán ứng trước mà không có 

nhu cầu dùng nữa hoặc không thanh toán ứng trước thì hệ thống và công tơ có khả năng 

tiếp tục cảnh báo hoặc cắt điện. 

3.2. Thiết bị tự động thu thập dữ liệu từ xa thông minh: 

Bộ tập trung dữ liệu (DCU) thông minh: 

Có nhiều chức năng hơn so với DCU hiện nay, có thể tự động thu thập dữ liệu công tơ 1 

pha, 3 pha sử dụng công nghệ truyền số liệu thông minh (Hybrid communication), có 

thể sử dụng ít nhất 2 công nghệ RF/PLC/RS485/LoRa tương ứng với công nghệ truyền 

số liệu của công tơ, tự động nhận biết công tơ được treo lên lưới, pha đấu nối và tự động 

khai báo, cập nhật vào DCU của TBA tương ứng trên HES, không bị nhầm công tơ của 

các TBA khác nhau, có khả năng thu thập dữ liệu cảnh báo sự kiện từ công tơ kể cả khi 

mất điện sau đó truyền dữ liệu ngay về HES, có khả năng kết nối với công tắc, cảm biến 

bên ngoài để truyền dữ liệu ngay khi khi xảy ra hiện tường mở nắp hòm công tơ, tủ 

chống tổn thất, tủ điện… phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm trái phép, có khả 

năng giao tiếp với công cụ xử lý hiện trường để có thể hỗ trợ kiểm tra, xử lý sự cố về 

truyền dữ liệu. 

Modem 4G/5G tự động thu thập dữ liệu từ xa thông minh: 

Tự động phát hiện công tơ đấu nối với modem và tự động cập nhật dữ liệu điểm đo lên 

HES, hỗ trợ cài đặt đồng bộ thời gian công tơ từ xa, có khả năng vận hành độc lập đọc 

và lưu trữ dữ liệu ngay cả khi mất kết nối mạng viễn thông, tự động truyền về HES khi 

có kết nối, tự động cập nhật firmware từ xa. Modem có khả năng duy trì hoạt động bình 

thường trong vòng 05 phút kể từ khi mất nguồn điện cấp, tự động gửi cảnh báo về 

server ngay sau khi mất nguồn điện cấp và có nguồn điện cấp trở lại. 

Modem có khả năng kết nối với công tắc, cảm biến bên ngoài để truyền dữ liệu khi xảy 

ra hiện tượng mở nắp hòm công tơ, tủ chống tổn thất, tủ điện…phát hiện kịp thời các 

hành vi xâm phạm trái phép. 

3.3. Các cảm biến về điện, nhiệt độ, độ ẩm, đóng mở… sẽ được kết nối với module 

truyền dữ liệu từ đó có thể truyền các dữ liệu cảm biến về hệ thống để phục vụ cung cấp 

thông tin, dữ liệu cho các module phần mềm chức năng. 
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3.4. Các nhóm module phần mềm chức năng 

 

a) Nhóm chức năng quản lý công tơ, thiết bị tự động thu thập dữ liệu từ xa (Smart 

HES): 

Có đầy đủ chức năng quản lý, thu thập dữ liệu của một HES cơ bản. Ngoài ra có khả 

năng thu thập đầy đủ dữ liệu đo đếm, sự kiện, cảnh báo của công tơ, chỉ số điện năng 

tổng, các biểu giá, từng pha, Pmax, thông số vận hành, chất lượng điện năng, các cảm 

biến mở hòm, mở nắp hộp đấu dây, mở nắp vỏ công tơ...Tự động nhận biết công tơ và 

thiết bị đo xa, tự động thiết lập nhóm công tơ theo từng TBA với đầy đủ các thông tin 

từng điểm đo (mã khách hàng, mã điểm đo, tên khách hàng, địa chỉ, chủng loại công tơ, 

số công tơ, hệ số nhân.) 

Khả năng giao tiếp 2 chiều tức thời từ xa để đọc dữ liệu, đóng cắt điện từ xa, trạng thái 

công tơ, đọc công tơ đấu nối kiểu multi-drop…Quản lý công tơ (1 pha 3 pha) theo từng 

lộ từng pha (A-B-C), tự gán và quản lý công tơ 1 pha theo từng pha. Giao tiếp với 

module hiển thị dữ liệu trong nhà khách hàng (In Home Display) cung cấp đầy đủ dữ 

liệu mới nhất cho khách hàng. Khả năng đồng bộ thời gian chuẩn từ xa cho DCU, 

modem và công tơ; cập nhật firmware từ xa cho DCU, modem và thiết bị đo xa. 

b) Nhóm chức năng quản lý thanh toán ứng trước tiền điện, quản lý nguồn điện 

phát ngược lên lưới, quản lý trạm sạc cho xe điện, quản lý đóng cắt điện từ xa… 

Quản lý các điểm đo khách hàng thuộc đối tượng thanh toán ứng trước tiền điện có thấu 

chi và không có thấu chi gồm 2 hình thức thanh toán sử dụng ngay và thanh toán mua 

mã kích hoạt từ đó hệ thống sẽ thực hiện cấp phát – xác thực – kích hoạt mã số ứng 

trước tiền điện. Hệ thống kết nối với hệ thống web/app EVNHANOI, CMIS, kho nợ 

online, cổng thanh toán để khách hàng dễ dàng thanh toán qua Ngân hàng và Tổ chức 

trung gian thanh toán. 

Quản lý giám sát các nguồn điện phát ngược lên lưới (năng lượng mặt trời, máy phát 

điện…) khi ở chế độ bình thường hoặc khi huy động máy phát của khách hàng để giảm 

công suất đỉnh hoặc khi hạn chế để giảm ảnh hưởng đến độ ổn định vận hành lưới điện. 
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Chức năng quản lý các trạm sạc cho xe điện, quản lý đóng cắt điện từ xa, ngưỡng các 

thông báo, cảnh báo cho khách hàng, Tính toán tổn thất online từng lộ đường dây trung 

thế, từng trạm từng máy biến áp phân phối, từng lộ từng pha đường dây hạ thế. 

c) Nhóm chức năng tác nghiệp tại hiện trường (Smart Mobile Work): 

Quản lý các công việc hiện trường (giao phân công công việc, tiến độ công việc, đôn 

đốc, tổng hợp kết quả). Tra cứu và hiển thị đầy đủ các thông tin phục vụ giải đáp thắc 

mắc của khách hàng (tiền điện tăng cao, sự cố đo đếm…) bao gồm các số liệu cụ thể, có 

thể hiển thị dạng biểu đồ để dễ dàng so sánh giải thích… 

Phần mềm kết hợp phần cứng thiết bị hỗ trợ kiểm tra tại hiện trường: kiểm tra, xử lý sự 

cố về đo đếm, truyền dữ liệu… 

Chức năng tự động kiểm tra, tính toán sai số của công tơ từ xa (không cần phải tháo 

công tơ hoặc mở hòm công tơ). 

Cập nhật dữ liệu kiểm tra, treo tháo công tơ và thiết bị đo xa, định vị vị trí điểm đo, 

nhân viên tác nghiệp… 

d) Nhóm chức năng rà soát, phân tích dữ liệu mua bán điện thông minh (Smart 

Detection Analysis):  

Hệ thống có khả năng rà soát liên tục dữ liệu các điểm đo sau các chu kỳ thu thập dữ 

liệu định kỳ hoặc bất thường. Có đầy đủ cơ sở dữ liệu mẫu các tình trạng vận hành bình 

thường, bất thường, vi phạm sử dụng điện, các ngưỡng cảnh báo. Phân tích với các mẫu 

trong cơ sở dữ liệu để phát hiện, cảnh báo các bất thường, vi phạm sử dụng điện. Phát 

hiện bất thường trong công tác vận hành lưới điện: phát hiện nhanh sự cố đến từng điểm 

đo, lộ đường dây, sự cố mất điện từng pha từng đoạn đường dây hạ thế, quá tải…Cảnh 

báo về chất lượng điện năng. Xác định chính xác tọa độ điểm đo đang có hiện tượng bất 

thường, vi phạm sử dụng điện để người kiểm tra có thể đi đến vị trí nhanh chóng và 

chính xác.  

Tự phân tích, ước tính toán sản lượng điện để hỗ trợ công tác truy thu, thoái hoàn cho 

khách hàng. Có công cụ đào tạo, bổ sung các tình huống bất thường. Hệ thống có khả 

năng tự học, tự cập nhật, tự phân tích các tình huống bất thường qua quá trình vận hành 

hệ thống. 

Đẩy dữ liệu cảnh báo sang module gửi thông báo cho nhân viên theo phân quyền  

(theo đơn vị, theo nhóm, đội…) kèm tọa độ vị trí điểm đo hoặc gửi thông báo cho khách 

hàng. 

e) Chức năng hiển thị dữ liệu trong nhà khách hàng (In Home Display): 

Hiển thị chi tiết dạng đồ họa, hình động và dạng ký tự các thông tin sử dụng điện của 

khách hàng: tên, địa chỉ, số công tơ, hệ số nhân, chỉ số - điện năng  tháng trước, chỉ số - 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
522 

điện năng hiện tại, tỷ lệ tăng giảm, tiền điện tạm tính…Dữ liệu được cập nhật theo chu 

kỳ thu thập dữ liệu hoặc tức thời. Thông tin dự kiến lịch cắt điện, thông báo sắp đến thời 

điểm cắt điện, khách hàng có thể phản hồi nhanh với EVNHANOI khi bị sự cố điện 

hoặc thắc mắc trong quá trình sử dụng điện… 

Hiển thị cảnh báo bất thường từ hệ thống, hiển thị thông tin chủ động của EVNHANOI 

về thông báo hóa đơn tiền điện, thông báo nhắc thanh toán tiền điện, thông báo cắt điện, 

thông báo thay công tơ định kỳ… và các thông báo khác. 

Có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa âm thanh phát ra tương ứng với nội dung hiển thị. 

Khả năng hiển thị theo các tab hoặc trang hoặc theo tùy biến bố cục của khách hàng, tự 

động điều chỉnh theo độ phân giải của màn hình hiển thị. Dễ dàng cập nhật phiên bản 

mới của giao diện mà không phụ thuộc vào khách hàng. 

g) Chức năng quản lý thông báo (Smart Notification): 

Kết nối với Cổng thông báo CSKH của EVNHANOI để có thể gửi đến khách hàng cũng 

như gửi cho người vận hành hệ thống thông qua SMS, email, Zalo…Ưu tiên gửi các 

cảnh báo qua email hoặc Zalo cho người vận hành hệ thống theo đúng phân quyền. 

Quản lý tập trung các dữ liệu cần đưa ra gửi thông báo, cảnh báo. Quản lý các thông báo 

theo phân nhóm nội bộ, khách hàng. 

h) Nhóm chức năng dự báo phụ tải thông minh (Smart Load Forecast): ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo để dự báo phụ tải. 

Tổng hợp thống kê dữ liệu thời tiết, sản lượng quá khứ; tìm kiếm và cho phép cấu hình 

các ngày điển hình (ngày làm việc, ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ…); cung cấp số liệu 

dự báo thời tiết trong tương lai. 

Cung cấp cách thức import, export (xuất, nhận) lưu trữ dữ liệu sản lượng tiêu thụ trong 

quá khứ, giám sát biểu đồ thay đổi nhiệt độ 48 chu kỳ trong ngày. 

Áp dụng giải thuật di truyền, mạng noron, trí tuệ nhân tạo trong việc nghiên cứu huấn 

luyện dựa trên dữ liệu quá khứ, kết hợp với các phương pháp hệ số đàn hồi, tương quan 

xu thế trong dự báo, tổng hợp toán phân tích, xây dựng biểu đồ phụ tải và lập báo cáo 

kết quả phân tích xây dựng biểu đồ phụ tải năm, quý của tổng công ty, tổng hợp báo cáo 

dự báo biểu đồ phụ tải năm, tháng, tuần đảm bảo phù hợp yêu cầu nội dung theo qui 

định, tổng hợp tính toán dự báo biểu đồ phụ tải năm, tháng của đơn vị phục vụ dự báo 

phụ tải, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối và xây dựng giá điện. 

Dự báo sản lượng tiêu thụ (của chu kỳ tới trong ngày hiện tại, của từng chu kỳ, phân 

biệt theo từng biểu giá của các ngày tới, của từng tuần trong tháng tới, của từng tháng 

trong năm tới …), phân tích dự báo và đưa ra biểu đồ điển hình của ngày làm việc, ngày 

thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ trong tháng, trong năm dự báo. Dự báo Amax, Pmax, 
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Pmin, Qmax, Qmin trong khoảng thời gian tuần, tháng, quý, năm cấp Tổng công ty. Dự 

báo sản lượng, Pmax, Pmin, Qmax, Qmin cho từng TBA và tổng hợp chung cho các 

trạm trong từng khoảng thời gian: tuần, tháng, quí, năm. 

i) Nhóm chức năng phân tích dữ liệu thông minh (Smart Data Analytics): 

Xây dựng cơ cở dữ liệu quá khứ của khách hàng bao gồm cả các dữ liệu có cấu trúc, phi 

cấu trúc, bán cấu trúc được lưu trữ trong các chương trình CMIS, HES, MDMS, OMS, 

GIS, Cổng nhắn tin CSKH, Cổng thanh toán tiền điện….Tổng hợp, lập mô hình dữ liệu 

theo các nhóm để phân tích. 

Thực hiện phân tích: Phân tích mô tả, Phân tích chuẩn đoán, Phân tích dự đoán, Phân 

tích mô tả kết quả, Phân tích đề xuất. Báo cáo kết quả phân tích theo nhiều lĩnh vực và 

có thể tự tạo ra các báo cáo kết quả theo nhu cầu của người sử dụng ít nhất gồm những 

nội dung sau: 

 Phân tích hành vi, nhu cầu của khách hàng và dự báo hành vi, nhu cầu của 

khách hàng. 

 Phân tích dự báo bất thường. 

 Phân tích vận hành thiết bị (công tơ, thiết bị đo xa, thiết bị cung cấp điện cho 

khách hàng…) 

 Phân tích chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. 

 Dự báo phụ tải khách hàng. 

 Phân tích đề xuất nhu cầu của khách hàng 

 Các báo cáo, phân tích khác. 

k) Nhóm chức năng Giám sát thông minh (Smart Monitor) và Báo cáo thông minh 

(Smart Report): 

Sử dụng công cụ BI (Business Intelligence) để tổng hợp dữ liệu tự động, phân tích và 

biểu diễn bằng đồ họa thông qua các dashboard trực quan. Người sử dụng dễ dàng tự 

tạo báo cáo, các báo cáo dễ dàng tùy biến theo nhu cầu của người sử dụng mà không 

cần phải lập trình. Có thể đặt ngưỡng cảnh báo các giá trị (tổn thất, sản lượng, tỷ lệ mất 

kết nối, chất lượng điện năng…)  để người sử dụng dễ dàng nhận biết và ngưỡng cảnh 

báo các tính năng dự báo kết quả thực hiện theo mốc thời gian.  

Report/Dashboard được hiển thị dưới dạng Web, chạy được trên PC, laptop, thiết bị di 

động với các loại trình duyệt phổ biến trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau gồm 

Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge. Cho phép tổng hợp và kết xuất tất cả các báo 

cáo, dashboard dưới dạng bản in hoặc định dạng file phổ biến như Word, Excel, PDF, 

Powerpoint…, phục vụ theo nhiều mục đích khác nhau. 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
524 

Chức năng quản lý, thiết kế giao diện hiển thị giám sát dạng đồ họa đa sắc với các kiểu 

dạng. Có khả năng hiển thị giám sát các dữ liệu (đo đếm, tổn thất, trạng thái, cảnh báo, 

quá tải, mất điện, chất lượng điện…) của hệ thống theo phân quyền của người dùng. 

Chức năng cảnh báo kèm thông tin để người sử dụng dễ dàng nhận diện.Tự động điều 

chỉnh với độ phân giải của màn hình hiển thị. 

3.5. Các hệ thống phần mềm backend của EVNHANOI: tích hợp, chia sẻ, trao đổi dữ 

liệu giữa các module chức năng của hệ thống AMI với hệ thống phần mềm backend của 

EVNHANOI và thực hiện nâng cấp một số phần mềm backend. 

 CMIS: được bổ sung các chức năng có thể quản lý các khách hàng thanh toán 

ứng trước tiền điện, hợp đồng mua bán điện, dữ liệu khách hàng được quản lý, 

tính toán, lập hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử trên hệ thống CMIS. Đồng 

bộ dữ liệu với web/app EVNHANOI, kho nợ online, cổng thanh toán để ghi 

nhận, quản lý các khoản thanh toán ứng trước tiền điện của khách hàng sau đó 

đồng bộ dữ liệu điện năng sang hệ thống AMI để cài đặt từ xa sản lượng đã 

ứng tiền trước vào công tơ. Chia sẻ dữ liệu về tình trạng thanh toán để hệ thống 

AMI thực hiện tự động cắt điện từ xa đối với khách hàng trả sau nợ tiền điện 

quá hạn… 

 MDMS: tự động đẩy dữ liệu sang hệ thống MDMS để quản lý toàn bộ dữ liệu 

đo đếm cũng như chia sẻ dữ liệu các điểm đo hiện hữu trong MDMS. 

 EVNHES: trao đổi dữ liệu để các điểm đo chưa sử dụng công tơ thông minh sẽ 

có thể được khai thác sử dụng một phần các chức năng của hệ thống phần mềm 

AMI (nếu cần). 

 Timeserver EVNHANOI: để thực hiện đồng bộ thời gian chuẩn của hệ thống 

với nguồn thời gian chuẩn Quốc gia. 

 OMS: Dữ liệu tự động cập nhật tức thời thông tin mất điện từng điểm đo, lộ 

dường dây vào OMS. OMS gửi dữ liệu thông tin mất điện sang module In 

Home Display và sang module quản lý Thông báo kết nối Cổng nhắn tin Zalo, 

email, SMS để thông báo cho khách hàng dự kiến lịch cắt điện của điểm đo 

theo kế hoạch hoặc thông báo sự cố kèm theo thông tin sẽ có người đến để 

kiểm tra xử lý. 

 Hệ thống tự động hóa lưới phân phối (DAS) và các ứng dụng của khối kỹ thuật 

vận hành:  

- Cung cấp dữ liệu để phát hiện nhanh sự cố đến từng điểm đo, từng lộ từng 

đoạn đường dây hạ thế, sự cố mất điện từng pha. 

- Tình hình vận hành từng trạm biến áp từng lộ từng đoạn đường dây hạ thế: 
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- Tình trạng mang tải : non tải, đầy tải quá tải 

- Điện áp tại các điểm. 

- Cosφ 

- Chất lượng điện năng 

 GIS: tự động cập nhật tọa độ vị trí các điểm đo (điểm đo mới, cập nhật các 

điểm đo hiện hữu) vào hệ thống. Khi điểm đo khách hàng bị sự cố, GIS sẽ cung 

cấp tọa độ cho phần mềm tác nghiệp tại hiện trường để dẫn đường tới vị trí 

điểm đo một cách nhanh chóng nhất, công nhân sửa chữa kể cả không quản lý 

trực tiếp khu vực đó cũng có thể dễ dàng xác định vị trí điểm đo, đặc biệt là 

trong các ngõ ngách hẻm hoặc những nơi ngoại thành địa chỉ hành chính rất 

chung chung, khó xác định. 

 LRS, DRMS: chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu phụ tải, quản lý điều 

chỉnh phụ tải điện chính xác, kịp thời. Dễ dàng giám sát quá trình khách hàng 

điều chỉnh phụ tải, nếu cần thì có thể gọi điện ngay để trao đổi với khách hàng 

thực hiện điều chỉnh tiết giảm từ đó đảm bảo chỉ tiêu của Tổng công ty được 

giao. 

 CRM: chia sẻ dữ liệu cho nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời các yêu cầu 

của khách hàng nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ thông tin về trạng thái có 

điện/mất điện, chất lượng điện năng, chỉ số, sản lượng chi tiết cả quá trình sử 

dụng điện, thông tin thanh toán ứng trước tiền điện, tư vấn cho khách hàng với 

các thông tin được kết xuất từ module phân tích dữ liệu thông minh… 

 Cổng thông báo CSKH của EVNHANOI: nâng cấp để có thể gửi thông tin mới 

của hệ thống AMI đến khách hàng (kể cả thông tin 3 lần cảnh báo nhắc tiếp tục 

thanh toán ứng trước tiền điện khi sắp hết sản lượng) cũng như gửi thông tin, 

cảnh báo cho người vận hành hệ thống thông qua SMS, email, zalo… 

 Kho nợ online, Cổng thanh toán tiền điện của EVNHANOI: nâng cấp để tạo 

danh mục khoản tiền thanh toán ứng trước, hỗ trợ trao đổi dữ liệu thanh toán 

ứng trước tiền điện của khách hàng. 

 Web/App EVNHANOI: nâng cấp chức năng Web/App EVNHANOI để khách 

hàng dễ dàng lựa chọn sản lượng/số tiền thanh toán ứng trước và thực hiện 

thanh toán dễ dàng. Gửi cho khách hàng 3 lần cảnh báo nhắc tiếp tục thanh 

toán ứng trước tiền điện khi sắp hết sản lượng. 

4. KẾT LUẬN 

Sau khi nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm và triển khai Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) 

sẽ mang lại các hiệu quả, ý nghĩa như sau: 
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 Đối với EVNHANOI: 

- Hiện đại hóa hệ thống đo đếm được phát triển lên một tầm mới, bắt kịp với xu 

hướng công nghệ trên thế giới. 

- Dữ liệu thu thập chi tiết, nhiều thông tin, kết quả phân tích dữ liệu không chỉ 

phục vụ công tác KD&DVKH, chăm sóc khách hàng mà còn phục vụ các công 

tác Kỹ thuật, Vận hành, Đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác.  

- Chủ động chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút và giữ 

chân khách hàng sử dụng dịch của của EVNHANOI cung cấp. 

- Công tác quản lý chặt chẽ, chi tiết, dễ dàng, nhanh chóng ra quyết định để xử 

lý kịp thời các trường hợp sự cố, mất kết nối, chỉ số tổn thất, vi phạm sử dụng 

điện… 

- Bổ sung, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu của 

thị trường, bổ sung thêm 1 kênh giao tiếp miễn phí với khách hàng. 

- Nâng cao hiệu quả lao động, nâng cao chất lượng quản trị trong Tổng công ty. 

 Đối với khách hàng: 

- Có thêm lựa chọn về dịch vụ mua điện phù hợp với nhu cầu, thu nhập và hoàn 

cảnh của khách hàng. 

- Việc trải nghiệm về sử dụng dịch vụ điện, tiện ích mới cũng như nhận được sự 

chăm sóc khách hàng từ ngành điện sẽ được tốt hơn. 

- Được trao quyền và được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về sử dụng điện, 

dữ liệu cung cấp được cập nhật liên tục thông qua đa phương tiện như zalo, 

sms, email, app, thiết bị hiển thị dữ liệu trong nhà. Khách hàng có thêm các 

thông tin đầy đủ để dễ dàng đánh giá sự hài lòng trong quá trình sử dụng dịch 

vụ điện của EVNHANOI. 

- Việc sử dụng điện của khách hàng sẽ đảm bảo được cung cấp điện an toàn, liên 

tục, tin cậy và đảm bảo chất lượng. 

 Đối với Quốc gia:  

- Nâng cao hình ảnh Quốc gia, thương hiệu Quốc gia về lĩnh vực điện so với các 

nước trong khu vực và trên thế giới. 

- Góp phần nâng cao sức cạnh tranh về việc cung cấp, kinh doanh mua bán điện 

trước cảnh cửa hội nhập và thị trường mua bán điện cạnh tranh. 

- Người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, góp phần 

đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 
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Đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước, cấp trên một số nội dung sau: 

 Nghiên cứu, bổ sung các quy trình về thử nghiệm, kiểm định phương tiện đo 

kịp thời với xu hướng công nghệ trên thế giới. 

 Nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách để mở rộng phạm vi 

mục đích sử dụng điện thanh toán ứng trước cũng như các quy định liên quan. 

 Có cơ chế khuyến khích người sử dụng điện sử dụng dịch vụ thanh toán ứng 

trước tiền điện. 

 Tạo điều kiện để việc triển khai Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI - Advanced 

Metering Infrastructure) trong thời gian tới. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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tổng thể phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam. 
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HIỆU QUẢ ĐỘT PHÁ KHI NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ, 

XỬ LÝ TỰ ĐỘNG CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRÊN HỆ SINH THÁI  

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA EVNHANOI 

BREAKING EFFICIENCY IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION  

OF MANAGEMENT SOLUTIONs, AUTOMATICALLY PROCESSING CUSTOMER 

SERVICE WORK ON EVNHANOI's CUSTOMER CARE  ECOSYSTEM 

Tô Lan Phương 

Ban Kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực  thành phố Hà Nội, 0904860172, phuong.tolan@evnhanoi.vn 

 

Tóm tắt: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã triển khai nghiên cứu giải pháp 

thu thập, phân tích, xử lý dự liệu và tự động hóa các kịch bản chăm sóc khách hàng 

như sau: 

Tổng hợp thông tin khách hàng đến từ các hệ thống hiện hữu đang có để có bức 

tranh tổng quát về hành vi của một khách hàng thông qua một phân hệ tổng hợp dữ 

liệu kinh doanh và dịch vụ khách hàng, từ đó chuẩn hóa thành các nhóm khách hàng 

khác nhau. Hiện tại EVNHANOI đang phân nhóm khách hàng ra làm 56 nhóm theo 

tiêu chí của cấp Tổng Công ty và có thể bổ sung thêm các nhóm theo từng đặc thù 

vùng miền của từng Công ty Điện lực, mỗi khách hàng có 52 thông tin xoay quanh 

khách hàng. 

1. Chủ động thu thập dữ liệu khách hàng từ Internet và mạng xã hội để nắm bắt các 

phản ánh, tâm tư nguyện vọng của khách hàng để chủ động xử lý kịp thời, đồng 

thời cũng soi chiếu ngược lại quy trình nghiệp vụ nội bộ để giải quyết tận gốc các 

vấn đề của khách hàng. Thông tin được tổng hợp từ hệ thống dữ liệu lớn, áp dụng 

trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để đánh giá các thông tin tích cực, tiêu 

cực liên quan đến EVNHANOI. 

2.  Chuẩn hóa các kịch bản chăm sóc khách hàng, ứng dụng công cụ chăm sóc 

khách hàng tự động, cho phép tùy chỉnh, kéo thả các kịch bản chăm sóc khách 

hàng, giúp chủ động và tức thời chăm sóc khách hàng khi rơi vào tình huống/kịch 

bản đã được thiết lập trước, đồng thời tối ưu nhân lực thực hiện các thao tác thủ 

công lặp đi lặp lại. Trong giai đoạn 1, EVNHANOI sẽ tự động hóa 20 kịch bản 

chăm sóc khách hàng, giúp tiết kiệm nhiều công làm việc thủ công. Trong các giai 

đoạn tiếp theo, EVNHANOI sẽ tiếp tục tự động hóa các kịch bản chăm sóc khách 

hàng còn lại. 

3. Quản trị hiệu quả hơn hành trình trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ điện 

bởi trên mỗi điểm chạm giữa khách hàng và EVNHANOI, EVNHANOI đều nhận 

biết được đặc điểm của khách hàng và có các chính sách chăm sóc riêng cho từng 

nhóm đối tượng khách hàng hướng đến cá nhân hóa chăm sóc khách hàng. 

Từ khoá: chăm sóc khách hàng; phân nhóm; cá nhân hóa; trí tuệ nhân tạo; tự  

động hóa. 
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Abstract: Hanoi Power Corporation has researched solutions to collect, analyze, 

process data and automate customer care scenarios as follows: 

1. Aggregate customer information from existing systems to get an overview of a 

customer's behavior through a module that aggregates business and customer service 

data, from which into different customer groups. Currently, EVNHANOI is grouping 

customers into 56 groups according to the criteria of the Corporation level and can add 

more groups according to each specific region of each Power Company, each customer 

has 52 information about client. 

2. Collect proactively customer data from the Internet and social networks to capture the 

customer's reflections, thoughts and aspirations to proactively handle it in a timely 

manner, and also review internal business processes to solve the root problems of 

customers. Information is synthesized from a big data system, applying artificial 

intelligence and big data analysis to evaluate positive and negative information related 

to EVNHANOI. 

3. Standardize customer care scenarios, apply automated customer care tools, allow 

customization, drag and drop customer care scenarios, help proactively and 

immediately take care of customers when falling into pre-established 

situations/scenarios, and at the same time optimize human resources to perform 

repetitive manual operations. In phase 1, EVNHANOI will automate 20 customer care 

scenarios, saving a lot of manual work. In the next stages, EVNHANOI will continue to 

automate the remaining customer care scenarios. 

4. More effectively manage the customer experience journey when using electricity 

services because on each touchpoint between the customer and EVNHANOI, 

EVNHANOI recognizes the characteristics of the customer and has separate care 

policies for each customer, target group of customers towards personalized customer 

care. 

Keyword: customer care; subgroups; personalized; artificial intelligence; automation. 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVNHANOI Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội 

CSKH Chăm sóc khách hàng 

AI Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo 

CSDL Cơ sở dữ liệu 

OMS Hệ thống quản lý mất điện  

EVNHES Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa của EVN  

CRM  Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 

SCC  Tổng đài thông minh 

SMS Brandname Tin nhắn thương hiệu 

Email Thư điện tử 
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App Ứng dụng CSKH trên thiết bị di động 

Zalo Ứng dụng mạng xã hội đa chức năng, hoạt động trên 

nền tảng di động và máy tính. 

1. GIỚI THIỆU 

EVNHANOI triển khai nghiên cứu để giúp giải quyết 03 vấn đề thách thức trong công 

tác chăm sóc khách hàng cần giải quyết là: 

 Khối lượng công việc tăng lên do phân nhóm, cá nhân hóa chăm sóc khách 

hàng 

 Số lượng người sử dụng điện và cần chăm sóc nhiều hơn so với số lượng khách 

hàng đứng tên trong hợp đồng mua bán điện. 

 Khối lượng thông tin cần phải xử lý tăng lên bao gồm dữ liệu từ các hệ thống 

bên trong của EVNHANOI đến từ các ứng dụng như CMIS, CRM, Tổng đài 

thông minh, Web/app EVNHANOI, OMS, EVNHES, …. và thông tin đến từ 

bên ngoài EVNHANOI như Internet, mạng xã hội trong khi nguồn lực chăm 

sóc khách hàng không được bổ sung thêm. 

EVNHANOI ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa để giải 

quyết các thách thức đã nêu ở trên. Hiện tại, trên thị trường chưa có giải pháp tổng thể 

để giải quyết đồng thời các thách thức, một số giải pháp giải quyết đơn lẻ như thu thập 

thông tin trên mạng xã hội (Buzz Metrics, Reputa…), hay công cụ quản lý và chăm sóc 

khách hàng tự động (Salesforce, Microsoft Dynamic 365 …). Có thể nói rằng, trên thị 

trường đã có nhiều đơn vị triển khai các sản phẩm để giải quyết một trong các vấn đề đã 

nêu,  tuy nhiên hiện tại chưa có đơn vị nào triển khai tổng thể cả hệ thống bao gồm Thu 

thập và Phân tích thông tin mạng xã hội, Kho dữ liệu kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

dùng chung cũng như Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động để phục vụ cho việc phân 

nhóm khách hàng, cá nhân hóa khách hàng và chăm sóc khách hàng tự động. Do đó, 

việc nghiên cứu và triển khai giải pháp này tại EVNHANOI sẽ tạo điều kiện để 

EVNHANOI tiên phong trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ 

chăm sóc khách hàng. 

Kết quả nghiên cứu sẽ có các sản phẩm sau:  

 Hệ thống thu thập và phân tích thông tin mạng xã hội. 

 Kho dữ liệu dùng chung về kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 

 Dữ liệu phân nhóm khách hàng, cá nhân hóa. 

 Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động theo phân nhóm, cá nhân hóa. 
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 Các chỉ số và công cụ quản trị, đánh giá hành trình trải nghiệm khách hàng. 

2. HIỆN TRẠNG 

Trong các năm vừa qua, EVNHANOI đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác chăm sóc khách hàng như đưa vào hoạt động hệ thống tổng đài chăm sóc 

khách hàng 19001288 trên địa bàn thành phố Hà nội vào tháng 9/2015, ra mắt ứng dụng 

EVNHANOI CSKH vào tháng 12/2015, triển khai ứng dụng Chatbot vào tháng 6/2018, 

ra mắt Hệ sinh thái CSKH vào tháng 2/2020… hiện tại có các hệ thống liên quan đến 

khách hàng đang được sử dụng như sau: 

 Hệ thống tổng đài AVAYA 

 Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng (CMIS) 

 Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) 

 Hệ thống cuộc gọi thương hiệu EVNHANOI (Voice Brandname) 

 Website EVNHANOI 

 Ứng dụng EVNHANOI trên thiết bị di động 

 Ứng dụng Epoint trên thiết bị di động  

 Hệ thống quản lý thông tin mất điện (OMS) 

 Hệ thống tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa (EVNHES) 

 Cổng dịch vụ công Quốc Gia 

 Hệ thống quản lý cấp điện trung áp 

 Cổng nhắn tin chăm sóc khách hàng (qua SMS Brandname, Email, Zalo, App) 

 Hệ thống đánh giá chất lượng cuộc gọi (ICCRating) 

 Phần mềm đánh giá năng suất (QA) 

 Hệ thống tổng đài thông minh (SCC) 

EVNHANOI đã xây dựng hệ sinh thái CSKH gồm các kênh giao tiếp như sau:  
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Dữ liệu của các hệ thống mang lại các góc nhìn khác nhau về trên 2,7 triệu khách hàng 

của EVNHANOI, tuy nhiên các thông tin còn phân mảnh trên từng hệ thống, chưa được 

tập trung lại để phác họa chân dung tổng thể của khách hàng. Theo phân tích dữ liệu của 

EVNHANOI, với những thông tin hiện có của doanh nghiệp và các thông tin thu thập 

thêm bên ngoài, một khách hàng có thể có 52 thuộc tính đại diện cho hành vi sử dụng 

dịch vụ, 52 thuộc tính này lại được phân loại thành thành 12 nhóm thông tin: 

 Thông tin cơ bản (họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, Công ty điện lực quản 

lý…) 

 Thông tin liên quan (Thông tin người thân: quan hệ với chủ hợp đồng, SĐT, 

địa chỉ…) 

 Nhóm khách hàng 

 Thông tin hợp đồng  

 Thông tin thanh toán  

 Thông tin về sử dụng hệ sinh thái CSKH của khách hàng 

 Lịch sử chương trình ưu đãi dành cho khách hàng 

 Thông tin cung ứng điện 

 Thông tin lịch sử sử dụng điện 
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 Thông tin tiến độ xử lý yêu cầu 

 Thông tin hóa đơn 

 Các thông tin khác (Thông tin về kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ của 

khách hàng, Lịch sử tích điểm của khách hàng….) 

EVNHANOI cũng đã đưa ra một số tiêu chí về phân nhóm khách hàng theo các  

chiều như: 

Theo loại khách hàng: Ngoài sinh hoạt, sinh hoạt, có hệ thống điện mặt trời. 

Theo mức tiêu thụ điện: Trung bình tháng trên 3 triệu kWh, từ 1 triệu – 3 triệu kWh… 

Theo mục đích sử dụng điện: Cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức đoàn thể cấp TW, 

cấp Tỉnh/Thành phố; Các đại sứ quán, các tổ chức của Liên hợp quốc; Bệnh viện cấp 

TW, cấp Tỉnh/ Thành phố; Trường Đại học, Cao đẳng; Cơ quan truyền thông, thông tấn 

báo chí; Khách hàng sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất…. 

Theo các tiêu chí khác…. 

Tuy nhiên để các thể hóa việc chăm sóc khách hàng cần thực hiện khối lượng công việc 

rất lớn, mỗi sự kiện/điểm chạm lại cần cá nhân hóa theo từng nhóm khách hàng nên 

nguồn lực nhân sự CSKH hiện tại của EVNHANOI vẫn chưa thực hiện được. 

Với sự bùng nổ thông tin trên Internet và mạng xã hội ngày nay, khách hàng của 

EVNHANOI là đa phần là khách hàng sử dụng điện thoại thông minh có kết nối 

Internet do đó công tác theo dõi sức khỏe của thương hiệu EVNHANOI, chủ động lắng 

nghe thông tin xem khách hàng nói gì về mình trên Internet và mạng xã hội cũng rất 

quan trọng. Tuy nhiên, EVNHANOI hiện tại vẫn đang chưa sử dụng công cụ chủ động 

nào, toàn bộ quá trình đang được theo dõi thủ công nên không tránh khỏi trường hợp 

những tin tức tiêu cực không kịp xử lý. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

EVNHANOI triển khai nghiên cứu giải pháp thu thập, phân tích, xử lý dự liệu và tự 

động hóa một số kịch bản chăm sóc khách hàng với mô hình và các tính năng như sau: 
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 Thu thập các thông tin, phản ánh của khách hàng, báo chí, trên Internet và 

mạng xã hội, nắm bắt các thông tin tích cự, tiêu cực, nguồn thông tin, tác giả 

bài đăng, chủ động định danh và liên hệ, xử lý các tin tức tiêu cực, các phản 

hồi không tốt của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ để nâng cao trải 

nghiệm của khách hàng dùng điện. Các nguồn thông tin mà EVNHANOI thu 

thập được từ Internet và mạng xã hội có thể kể tới như: 

- Thông tin và thống kê lượng tin từ mạng xã hội như Facebook (tổ chức, cá 

nhân, các hội nhóm…), Youtube… 

- Thông tin và thống kê lượng tin từ các nguồn báo điện tử trên Internet. 

- Thông tin và thống kê lượng tin từ các diễn đàn trên Internet… 

Từ các thông tin thống kê được, EVNHANOI tiến hành phân loại thông tin theo các sắc 

thái tích cực, tiêu cực, truy vết đến tận gốc nguồn thông tin đến từ tin/bài bài, các nội 

dung bài viết hay các bình luận của khách hàng trên mạng xã hội, thống kê theo nhân 

khẩu học, khu vực địa lý để từ đó có phác họa chân dung của các khách hàng hay có 

hành vi phản hồi trên internet, và các mạng xã hội, từ đó xây dựng phương án chăm sóc 
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khách hàng chủ động cho từng nhóm đối tượng khách hàng. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn thu thập dữ liệu từ các hệ thống đang sử dụng nội 

bộ, từ đó xây dựng chân dung khách hàng đang sử dụng điện và tiến hành phân 

nhóm khách hàng theo nhiều chiều dữ liệu. Với 52 thuộc tính cần quản lý và 

làm giàu thông tin, tạo ra bức tranh hoàn chỉnh về chân dung khách hàng, điều 

mà trước đây chưa có được hoặc chỉ có góc nhìn theo từng phân mảnh. 

 

 Xây dựng 46 kịch bản chăm sóc khách hàng để đưa vào hệ thống tự động hóa, 

giúp tiết kiệm chi phí nhân công, đáp ứng ngay lập tức, kịp thời các vấn đề liên 

quan đến khách hàng, chủ động chăm sóc khách hàng ngay khi có sự kiện diễn 

ra mà không cần có sự can thiệp của con người. Công cụ tự động hóa này cho 

phép nhân viên chăm sóc khách hàng tự động thiết lập. 

 Chủ động thu thập thông tin đánh giá hành trình trải nghiệm khách hàng thông 

qua các dữ liệu về cung cấp dịch vụ điện, dữ liệu khách hàng, chương trình 

khảo sát tự động được thiết lập theo chiến dịch hoặc tự động gửi ngay sau khi 

kết thúc phiên làm việc của khách hàng với tư vấn viên… sẽ tự động tính toán 

ra các chỉ số như sau:  

- Chỉ số mức độ dễ dàng khi tiếp cận dịch vụ (CES) 

- Chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) 

- Chỉ số trung thành của khách hàng (NPS). 

- Thời Gian Phản Hồi Đầu Tiên (FRT) 

- Thời Gian Xử Lý Trung Bình (AHT) 

Từ đó hệ thống sẽ cảnh báo online cho người dùng từ cấp Đội quản lý điện, cấp Công ty 

Điện lực, cấp Tổng Công ty biết để kịp thời điều chỉnh trong việc thực hiện để đảm bảo 

chỉ số đánh giá theo đúng chỉ tiêu được giao. 
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Trong thời gian tới EVNHANOI sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chỉ số khác như: 

 Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng (CLV) 

 Điểm Chất Lượng Nội Bộ (IQS) 

 Các chỉ số khác… 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Việc triển khai thu thập thông tin khách hàng từ internet, phân nhóm khách hàng theo 

hành vi tiêu dùng để cá thể hóa chăm sóc, ứng dụng công nghệ tự động vào chăm sóc 

khách hàng nhằm mục tiêu chăm sóc khách hàng đúng người, đúng lúc, đúng kênh (đa 

kênh) bước đầu sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu xử lý khối lượng thông 

tin ngày càng lớn và đối tượng khách hàng cần chăm sóc ngày càng đa dạng trong bối 

cảnh nguồn nhân lực chăm sóc khách hàng không được bổ sung thêm. 
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hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn Điện lực Việt 
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 EVNHANOI TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM HẠ TẦNG ĐO ĐẾM  

TIÊN TIẾN SỬ DỤNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH (AMI - ADVANCED 

METERING INFRASTRUCTURE) 

EVNHANOI RESEARCH, TRIAL ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE 

USING SMART METERS (AMI) 

Nguyễn Việt Hùng 

Ban Kinh doanh – Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, 0968605555, hung.nguyenviet@evnhanoi.vn 

Tóm tắt: EVNHANOI đang nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm Hạ tầng đo đếm tiên tiến 

(AMI - Advanced Metering Infrastructure) gồm các chủng loại công tơ điện tử thông minh, các 

thiết bị truyền dữ liệu thông minh, các thiết bị phụ trợ, các module chức năng phần mềm và 

được tích hợp vào các hệ thống backend như CMIS, MDMS, Kho nợ/Cổng thanh toán, Cổng 

thông báo CSKH, CRM, App/Web CSKH… kết hợp với các cơ chế, quy trình, quy định phù 

hợp sẽ tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới để cung cấp cho khách hàng, các giải pháp mới không 

chỉ phục vụ công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng như dịch vụ thanh toán ứng trước tiền 

điện, chức năng đóng cắt điện từ xa, chức năng hiển thị dữ liệu trong nhà In Home Display, 

giám sát chất lượng điện năng, chủ động cảnh báo mất điện tức thời, thông báo các sự kiện của 

hệ thống bằng Hệ sinh thái chăm sóc khách hàng …; ngoài ra Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) 

là một thành phần của Lưới điện thông minh nên hệ thống sẽ còn hỗ trợ cho công tác Kỹ thuật, 

Vận hành, Đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác của EVNHANOI.  

Trong thời gian tới, khi triển khai Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI), ngoài các hiệu quả mang lại 

trong công tác SXKD của EVNHANOI thì đối với Khách hàng sẽ có nhiều trải nghiệm mới khi 

sử dụng các dịch vụ điện của EVNHANOI, việc sử dụng điện của khách hàng sẽ đảm bảo được 

cung cấp an toàn, liên tục, tin cậy và chất lượng cao, từ đó EVNHANOI nâng cao năng lực 

cạnh tranh, nâng tầm thương hiệu, cũng như góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, 

hiện đại. 

Từ khoá: công tơ thông minh; hạ tầng đo đếm tiên tiến; công tơ trả trước; đóng cắt 

điện từ xa; hiển thị dữ liệu trong nhà. 

Abstract: EVNHANOI is researching, building and testing Advanced Metering 

Infrastructure (AMI) including smart electronic meters, intelligent data transmission 

devices, auxiliary devices, software function modules and integrated into backend 

systems such as CMIS, MDMS, Debt online/Payment Gateway, Customer Service 

Notification Portal, CRM, Customer Caring Service App/Web… in combination with 

mechanisms, processes, and regulations suitablewill create new products and 

services to provide customers, new solutions not only for business and customer 

service such as electricity bill advance payment service, power switch function remote 

function, In Home Display data display function, power quality monitoring, proactive 

power failure warning, notification of system events by the Customer Care 

Ecosystem... In addition, the Advanced Measurement Infrastructure (AMI) is a 

component of the Smart Grid, so the system will also support the Engineering, 

Operation, Construction Investment and other fields of EVNHANOI. 
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In the coming time, when deploying Advanced Metering Infrastructure (AMI), in 

addition to the efficiency brought about in production and business activities of 

EVNHANOI, customers will have many new experiences when using EVNHANOI's 

electricity services, the use of electricity by customers will ensure safe, continuous, 

reliable and high-quality supply, from which EVNHANOI improves competitiveness, 

elevates its brand, as well as contributes to the construction of the Capital increasingly 

civilized and modern. 

Keywords: smart meter; advanced metering infrastructure; prepaid meter; remote 

power switch; in home display. 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVNHANOI Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội 

AMI Advanced Metering Infrastructure: Hạ tầng đo đếm tiên tiến 

Smart Grid Lưới điện thông minh 

KD&DVKH Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng 

CSKH Chăm sóc khách hàng 

TBA Trạm biến  

CMIS Hệ thống quản lý thông tin khách hàng 

MDMS Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm 

Smart meter Công tơ điện tử thông minh 

Smart DCU Bộ tập trung dữ liệu thông minh 

CRM  Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 

SMS Brandname Tin nhắn thương hiệu 

Email Thư điện tử 

App Ứng dụng CSKH trên thiết bị di động 

Zalo Ứng dụng mạng xã hội đa chức năng, hoạt động trên nền tảng 

di động và máy tính. 

1. GIỚI THIỆU 

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ 4 và triển khai các giải 

pháp chuyển đổi số vào mọi mặt trong công tác sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng 

tâm. Việc triển khai từng bước Smart Grid trong thời gian vừa qua chưa tạo ra đột phá 

lớn trong sản xuất kinh doanh, chưa tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích bắt kịp với xu 

hướng của thị trường, xu hướng công nghệ để mang lại các trải nghiệm mới về dịch vụ 

mà EVNHANOI cung cấp cho khách hàng cũng như mang lại hiệu quả lớn cho 

EVNHANOI và Xã hội. 
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Việc nghiên cứu, triển khai Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) đã được một số Công ty 

Điện lực trên thế giới sử dụng như tại Mỹ, Canada, Braxin, Nhật Bản… cũng như một 

số nước trong Đông Nam Á đang nghiên cứu áp dụng. Tuy nhiên, đối với EVNHANOI, 

mục tiêu xây dựng Hạ tầng đo đếm tiên tiến AMI phải đáp ứng tiêu chí kế thừa cũng 

như nâng cấp, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, xây dựng các chức năng của Hạ 

tầng đo đếm tiên tiến AMI phù hợp với nhu cầu ngày càng cao trong công tác 

KD&DVKH và sử dụng Hệ sinh thái CSKH sẵn có đã được kết nối với Khách hàng để 

cung cấp các thông tin, tiện ích một cách kịp thời. 

Việc nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) sẽ mang lại 

các kết quả và sản phẩm như sau: 

 Công tơ điện tử thông minh. 

 Thiết bị truyền dữ liệu từ xa thông minh, cảm biến và thiết bị phụ trợ. 

 Các module chức năng của phần mềm. 

 Giải pháp nâng cấp, tích hợp các hệ thống phần mềm backend. 

 Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích mới cho khách hàng. 

 Đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. 

Trong các phần sau của bài báo sẽ trình bày cụ thể mô hình hệ thống, các chức năng của 

các thiết bị và phần mềm, tích hợp hệ thống với các phần mềm hiện hữu, các sản phẩm, 

dịch vụ, tiện ích mới cung cấp cho khách hàng… 

2. HIỆN TRẠNG 

Hiện nay, EVNHANOI quản lý 2.809.627 công tơ điện tử gồm 2,560,666 công tơ điện 

tử 1 pha và 248,961 công tơ điện tử 3 pha. 

Từ năm 2021, EVNHANOI đã triển khai lắp đặt 100% công tơ điện tử, hiện này đều đã 

được tự động thu thập dữ liệu đo đếm từ xa với tần suất 30 phút/lần hoặc 1 ngày/lần tùy 

theo loại điểm đo. Chi tiết như sau: 

Hệ thống đo xa đầu nguồn ranh giới thu thập dữ liệu 30 phút/lần hiện có  1.571 điểm đo 

đầu nguồn và 181 điểm đo ranh giới. 

Hệ thống đo xa khách hàng EVNHES: 

 25.000 điểm đo lắp modem/module GPRS/3G/4G của các nhà cung cấp Hữu 

Hồng, IFC, Vinasino (thu thập dữ liệu 30 phút/lần). 

 587.000 điểm đo công nghệ PLC của Vinasino (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần);  
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 450.000 điểm đo công nghệ RF-Mesh của Hữu Hồng (thu thập dữ liệu 1 

ngày/lần);  

 52.000 điểm đo công nghệ RS485 và PLC của OMNI ( thu thập dữ liệu 1 ngày/ 

lần) 

 750.000 điểm đo công nghệ PLC của Hữu Hồng (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần). 

 295.000 điểm đo công nghệ PLC của Psmart, IFC (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần). 

 697.000 điểm đo công nghệ RF của Gelex (thu thập dữ liệu 1 ngày/lần). 

EVNHANOI đang sử dụng các ứng dụng backend phục vụ công tác Kinh doanh và 

Dịch vụ khách hàng gồm: Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng (CMIS), Hệ thống 

quản lý dữ liệu đo đếm (MDMS), Kho nợ online, Cổng thanh toán, Chương trình quản 

lý quan hệ khách hàng (CRM), Cổng nhắn tin chăm sóc khách hàng (qua SMS, Email, 

Zalo…), Website/Ứng dụng Chăm sóc khách hàng, Phần mềm Nghiên cứu phụ tải 

(LRS), Phần mềm quản lý điều chỉnh phụ tải (DRMS), Hệ thống quản lý thông tin mất 

điện (OMS)… và trong thời gian tới tiếp tục đưa vào sử dụng nhiều hệ thống khác. 

EVNHANOI đã xây dựng hệ sinh thái CSKH gồm các kênh giao tiếp như sau: web/app 

EVNHANOI, tổng đài 19001288, Phòng giao dịch khách hàng, SMS Brandname 

EVNHANOI, SMS MO 8088, Email, Zalo, Fanpage EVNHANOI trên Facebook, 

Chatbot, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Khách hàng sử dụng điện dễ dàng tra cứu toàn 

bộ dữ liệu chỉ số đo xa, sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày… và đều được công khai, 

minh bạch trên Hệ sinh thái CSKH. 

Với hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có và các hệ thống phần mềm backend phục vụ 

công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng kết hợp với hệ sinh thái CSKH, 

EVNHANOI đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư với các công nghệ như Vạn vật kết nối (IoT - Internet of Thing), Trí tuệ nhân 

tạo (AI - Artificial Intelligence), Máy học (Machine Learning), Dữ liệu lớn (Big Data), 

Khai phá dữ liệu (Data mining), Tự động quy trình robotic ( RPA- Robotic Process 

Automation), Hệ thống báo cáo, dashboard thông minh (BI - Business Intelligence)... để 

ứng dụng hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, phát triển các chức năng phần mềm 

cũng như kết hợp với các quy trình, quy định để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và tiện 

tích mới phục vụ công tác KD&DVKH. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Mô hình tổng thể của hệ thống như sau: 
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Sau đây là các thành phần, chức năng chính của hệ thống: 

3.1. Công tơ điện tử thông minh 

Có nhiều chức năng hơn công tơ điện tử đang sử dụng hiện nay, có khả năng tự chuẩn 

đoán, tự cảnh báo khi bị lỗi đo đếm, cảnh báo mất an toàn điện, cảnh báo vi phạm sử 

dụng điện, đo đếm riêng biệt từng pha, tự xác định pha cấp điện, tự động chốt chỉ số 

hàng ngày vào lúc 0h. Công tơ được sử dụng module công nghệ truyền số liệu thông 

minh (Hybrid communication), có thể sử dụng 2 trong số các công nghệ: 

RF/PLC/RS485/Lora để truyền dữ liệu từ công tơ về Smart HES thông qua DCU hoặc 

modem 4G/5G nên việc kết nối sẽ đảm bảo liên tục, tin cậy. Bên trong công tơ có bộ 

điều khiển đóng cắt nên có thể ứng dụng đóng cắt điện từ xa để cắt điện đòi nợ, cắt điện 

khẩn cấp đảm bảo an toàn điện, cứu hỏa… 

Khi xảy ra mất điện nguồn cấp vào công tơ, công tơ bị hỏng, mất điện sau aptomat dẫn 

đến đường dây sau công tơ của khách hàng bị mất điện… thì sự kiện mất điện sẽ được 

truyền ngay về hệ thống. 

Công tơ có khả năng phát hiện vi phạm sử dụng điện (phát hiện mở nắp hộp đấu dây, 

nắp vỏ công tơ, đấu sai sơ đồ, đấu tắt…) và truyền dữ liệu tức thời sự kiện đó về hệ 

thống để cảnh báo cho người quản lý vận hành biết và xử lý. Trong quá trình cung cấp 

điện, công tơ 3 pha lắp đặt cho khách hàng sản lượng lớn, điểm đo quan trọng có chức 
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năng đo được sóng hài trên lưới điện, truyền dữ liệu về hệ thống kịp thời. 

Công tơ còn có chức năng thanh toán ứng trước tiền điện, có khả năng cập nhật sản 

lượng đã thanh toán ứng trước, có khả năng cảnh báo 3 lần theo 3 ngưỡng sản lượng sắp 

hết, khi khách hàng sử dụng hết sản lượng điện năng thanh toán ứng trước mà không có 

nhu cầu dùng nữa hoặc không thanh toán ứng trước thì hệ thống và công tơ có khả năng 

tiếp tục cảnh báo hoặc cắt điện. 

3.2. Thiết bị tự động thu thập dữ liệu từ xa thông minh: 

Bộ tập trung dữ liệu (DCU) thông minh: 

Có nhiều chức năng hơn so với DCU hiện nay, có thể tự động thu thập dữ liệu công tơ 1 

pha, 3 pha sử dụng công nghệ truyền số liệu thông minh (Hybrid communication), có 

thể sử dụng ít nhất 2 công nghệ RF/PLC/RS485/LoRa tương ứng với công nghệ truyền 

số liệu của công tơ, tự động nhận biết công tơ được treo lên lưới, pha đấu nối và tự động 

khai báo, cập nhật vào DCU của TBA tương ứng trên HES, không bị nhầm công tơ của 

các TBA khác nhau, có khả năng thu thập dữ liệu cảnh báo sự kiện từ công tơ kể cả khi 

mất điện sau đó truyền dữ liệu ngay về HES, có khả năng kết nối với công tắc, cảm biến 

bên ngoài để truyền dữ liệu ngay khi khi xảy ra hiện tường mở nắp hòm công tơ, tủ 

chống tổn thất, tủ điện… phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm trái phép, có khả 

năng giao tiếp với công cụ xử lý hiện trường để có thể hỗ trợ kiểm tra, xử lý sự cố về 

truyền dữ liệu. 

Modem 4G/5G tự động thu thập dữ liệu từ xa thông minh: 

Tự động phát hiện công tơ đấu nối với modem và tự động cập nhật dữ liệu điểm đo lên 

HES, hỗ trợ cài đặt đồng bộ thời gian công tơ từ xa, có khả năng vận hành độc lập đọc 

và lưu trữ dữ liệu ngay cả khi mất kết nối mạng viễn thông, tự động truyền về HES khi 

có kết nối, tự động cập nhật firmware từ xa. Modem có khả năng duy trì hoạt động bình 

thường trong vòng 05 phút kể từ khi mất nguồn điện cấp, tự động gửi cảnh báo về 

server ngay sau khi mất nguồn điện cấp và có nguồn điện cấp trở lại. 

Modem có khả năng kết nối với công tắc, cảm biến bên ngoài để truyền dữ liệu khi xảy 

ra hiện tượng mở nắp hòm công tơ, tủ chống tổn thất, tủ điện…phát hiện kịp thời các 

hành vi xâm phạm trái phép. 

3.3. Các cảm biến về điện, nhiệt độ, độ ẩm, đóng mở… sẽ được kết nối với module 

truyền dữ liệu từ đó có thể truyền các dữ liệu cảm biến về hệ thống để phục vụ cung cấp 

thông tin, dữ liệu cho các module phần mềm chức năng. 
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3.4. Các nhóm module phần mềm chức năng: 

 

Nhóm chức năng quản lý công tơ, thiết bị tự động thu thập dữ liệu từ xa (Smart 

HES): 

Có đầy đủ chức năng quản lý, thu thập dữ liệu của một HES cơ bản. Ngoài ra có khả 

năng thu thập đầy đủ dữ liệu đo đếm, sự kiện, cảnh báo của công tơ, chỉ số điện năng 

tổng, các biểu giá, từng pha, Pmax, thông số vận hành, chất lượng điện năng, các cảm 

biến mở hòm, mở nắp hộp đấu dây, mở nắp vỏ công tơ...Tự động nhận biết công tơ và 

thiết bị đo xa, tự động thiết lập nhóm công tơ theo từng TBA với đầy đủ các thông tin 

từng điểm đo (mã khách hàng, mã điểm đo, tên khách hàng, địa chỉ, chủng loại công tơ, 

số công tơ, hệ số nhân.) 

Khả năng giao tiếp 2 chiều tức thời từ xa để đọc dữ liệu, đóng cắt điện từ xa, trạng thái 

công tơ, đọc công tơ đấu nối kiểu multi-drop…Quản lý công tơ (1 pha 3 pha) theo từng 

lộ từng pha (A-B-C), tự gán và quản lý công tơ 1 pha theo từng pha. Giao tiếp với 

module hiển thị dữ liệu trong nhà khách hàng (In Home Display) cung cấp đầy đủ dữ 

liệu mới nhất cho khách hàng. Khả năng đồng bộ thời gian chuẩn từ xa cho DCU, 

modem và công tơ; cập nhật firmware từ xa cho DCU, modem và thiết bị đo xa. 

Nhóm chức năng quản lý thanh toán ứng trước tiền điện, quản lý nguồn điện phát 

ngược lên lưới, quản lý trạm sạc cho xe điện, quản lý đóng cắt điện từ xa… 

Quản lý các điểm đo khách hàng thuộc đối tượng thanh toán ứng trước tiền điện có thấu 

chi và không có thấu chi gồm 2 hình thức thanh toán sử dụng ngay và thanh toán mua 

mã kích hoạt từ đó hệ thống sẽ thực hiện cấp phát – xác thực – kích hoạt mã số ứng 

trước tiền điện. Hệ thống kết nối với hệ thống web/app EVNHANOI, CMIS, kho nợ 

online, cổng thanh toán để khách hàng dễ dàng thanh toán qua Ngân hàng và Tổ chức 

trung gian thanh toán. 

Quản lý giám sát các nguồn điện phát ngược lên lưới (năng lượng mặt trời, máy phát 

điện…) khi ở chế độ bình thường hoặc khi huy động máy phát của khách hàng để giảm 

công suất đỉnh hoặc khi hạn chế để giảm ảnh hưởng đến độ ổn định vận hành lưới điện. 

Chức năng quản lý các trạm sạc cho xe điện, quản lý đóng cắt điện từ xa, ngưỡng các 
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thông báo, cảnh báo cho khách hàng, Tính toán tổn thất online từng lộ đường dây trung 

thế, từng trạm từng máy biến áp phân phối, từng lộ từng pha đường dây hạ thế. 

Nhóm chức năng tác nghiệp tại hiện trường (Smart Mobile Work): 

Quản lý các công việc hiện trường (giao phân công công việc, tiến độ công việc, đôn 

đốc, tổng hợp kết quả). Tra cứu và hiển thị đầy đủ các thông tin phục vụ giải đáp thắc 

mắc của khách hàng (tiền điện tăng cao, sự cố đo đếm…) bao gồm các số liệu cụ thể, có 

thể hiển thị dạng biểu đồ để dễ dàng so sánh giải thích… 

Phần mềm kết hợp phần cứng thiết bị hỗ trợ kiểm tra tại hiện trường: kiểm tra, xử lý sự 

cố về đo đếm, truyền dữ liệu… 

Chức năng tự động kiểm tra, tính toán sai số của công tơ từ xa (không cần phải tháo 

công tơ hoặc mở hòm công tơ). 

Cập nhật dữ liệu kiểm tra, treo tháo công tơ và thiết bị đo xa, định vị vị trí điểm đo, 

nhân viên tác nghiệp… 

Nhóm chức năng rà soát, phân tích dữ liệu mua bán điện thông minh (Smart 

Detection Analysis):  

Hệ thống có khả năng rà soát liên tục dữ liệu các điểm đo sau các chu kỳ thu thập dữ 

liệu định kỳ hoặc bất thường. Có đầy đủ cơ sở dữ liệu mẫu các tình trạng vận hành bình 

thường, bất thường, vi phạm sử dụng điện, các ngưỡng cảnh báo. Phân tích với các mẫu 

trong cơ sở dữ liệu để phát hiện, cảnh báo các bất thường, vi phạm sử dụng điện. Phát 

hiện bất thường trong công tác vận hành lưới điện: phát hiện nhanh sự cố đến từng điểm 

đo, lộ đường dây, sự cố mất điện từng pha từng đoạn đường dây hạ thế, quá tải…Cảnh 

báo về chất lượng điện năng. Xác định chính xác tọa độ điểm đo đang có hiện tượng bất 

thường, vi phạm sử dụng điện để người kiểm tra có thể đi đến vị trí nhanh chóng và 

chính xác.  

Tự phân tích, ước tính toán sản lượng điện để hỗ trợ công tác truy thu, thoái hoàn cho 

khách hàng. Có công cụ đào tạo, bổ sung các tình huống bất thường. Hệ thống có khả 

năng tự học, tự cập nhật, tự phân tích các tình huống bất thường qua quá trình vận hành 

hệ thống. 

Đẩy dữ liệu cảnh báo sang module gửi thông báo cho nhân viên theo phân quyền (theo 

đơn vị, theo nhóm, đội…) kèm tọa độ vị trí điểm đo hoặc gửi thông báo cho khách 

hàng. 

Chức năng hiển thị dữ liệu trong nhà khách hàng (In Home Display): 

Hiển thị chi tiết dạng đồ họa, hình động và dạng ký tự các thông tin sử dụng điện của 

khách hàng: tên, địa chỉ, số công tơ, hệ số nhân, chỉ số - điện năng  tháng trước, chỉ số - 

điện năng hiện tại, tỷ lệ tăng giảm, tiền điện tạm tính…Dữ liệu được cập nhật theo chu 
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kỳ thu thập dữ liệu hoặc tức thời. Thông tin dự kiến lịch cắt điện, thông báo sắp đến thời 

điểm cắt điện, khách hàng có thể phản hồi nhanh với EVNHANOI khi bị sự cố điện 

hoặc thắc mắc trong quá trình sử dụng điện… 

Hiển thị cảnh báo bất thường từ hệ thống, hiển thị thông tin chủ động của EVNHANOI 

về thông báo hóa đơn tiền điện, thông báo nhắc thanh toán tiền điện, thông báo cắt điện, 

thông báo thay công tơ định kỳ… và các thông báo khác. 

Có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa âm thanh phát ra tương ứng với nội dung hiển thị. 

Khả năng hiển thị theo các tab hoặc trang hoặc theo tùy biến bố cục của khách hàng, tự 

động điều chỉnh theo độ phân giải của màn hình hiển thị. Dễ dàng cập nhật phiên bản 

mới của giao diện mà không phụ thuộc vào khách hàng. 

Chức năng quản lý thông báo (Smart Notification): 

Kết nối với Cổng thông báo CSKH của EVNHANOI để có thể gửi đến khách hàng cũng 

như gửi cho người vận hành hệ thống thông qua SMS, email, Zalo…Ưu tiên gửi các 

cảnh báo qua email hoặc Zalo cho người vận hành hệ thống theo đúng phân quyền. 

Quản lý tập trung các dữ liệu cần đưa ra gửi thông báo, cảnh báo. Quản lý các thông báo 

theo phân nhóm nội bộ, khách hàng. 

Nhóm chức năng dự báo phụ tải thông minh (Smart Load Forecast): ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo để dự báo phụ tải. 

Tổng hợp thống kê dữ liệu thời tiết, sản lượng quá khứ; tìm kiếm và cho phép cấu hình 

các ngày điển hình (ngày làm việc, ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ…); cung cấp số liệu 

dự báo thời tiết trong tương lai. 

Cung cấp cách thức import, export (xuất, nhận) lưu trữ dữ liệu sản lượng tiêu thụ trong 

quá khứ, giám sát biểu đồ thay đổi nhiệt độ 48 chu kỳ trong ngày. 

Áp dụng giải thuật di truyền, mạng noron, trí tuệ nhân tạo trong việc nghiên cứu huấn 

luyện dựa trên dữ liệu quá khứ, kết hợp với các phương pháp hệ số đàn hồi, tương quan 

xu thế trong dự báo, tổng hợp toán phân tích, xây dựng biểu đồ phụ tải và lập báo cáo 

kết quả phân tích xây dựng biểu đồ phụ tải năm, quý của tổng công ty, tổng hợp báo cáo 

dự báo biểu đồ phụ tải năm, tháng, tuần đảm bảo phù hợp yêu cầu nội dung theo qui 

định, tổng hợp tính toán dự báo biểu đồ phụ tải năm, tháng của đơn vị phục vụ dự báo 

phụ tải, lập kế hoạch vận hành hệ thống điện phân phối và xây dựng giá điện. 

Dự báo sản lượng tiêu thụ (của chu kỳ tới trong ngày hiện tại, của từng chu kỳ, phân 

biệt theo từng biểu giá của các ngày tới, của từng tuần trong tháng tới, của từng tháng 

trong năm tới …), phân tích dự báo và đưa ra biểu đồ điển hình của ngày làm việc, ngày 

thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày lễ trong tháng, trong năm dự báo. Dự báo Amax, Pmax, 

Pmin, Qmax, Qmin trong khoảng thời gian tuần, tháng, quý, năm cấp Tổng công ty. Dự 
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báo sản lượng, Pmax, Pmin, Qmax, Qmin cho từng TBA và tổng hợp chung cho các 

trạm trong từng khoảng thời gian: tuần, tháng, quí, năm. 

Nhóm chức năng phân tích dữ liệu thông minh (Smart Data Analytics): 

Xây dựng cơ cở dữ liệu quá khứ của khách hàng bao gồm cả các dữ liệu có cấu trúc, phi 

cấu trúc, bán cấu trúc được lưu trữ trong các chương trình CMIS, HES, MDMS, OMS, 

GIS, Cổng nhắn tin CSKH, Cổng thanh toán tiền điện….Tổng hợp, lập mô hình dữ liệu 

theo các nhóm để phân tích. 

Thực hiện phân tích: Phân tích mô tả, Phân tích chuẩn đoán, Phân tích dự đoán, Phân 

tích mô tả kết quả, Phân tích đề xuất. Báo cáo kết quả phân tích theo nhiều lĩnh vực và 

có thể tự tạo ra các báo cáo kết quả theo nhu cầu của người sử dụng ít nhất gồm những 

nội dung sau: 

- Phân tích hành vi, nhu cầu của khách hàng và dự báo hành vi, nhu cầu của khách hàng. 

 Phân tích dự báo bất thường. 

 Phân tích vận hành thiết bị (công tơ, thiết bị đo xa, thiết bị cung cấp điện cho 

khách hàng…) 

 Phân tích chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. 

 Dự báo phụ tải khách hàng. 

 Phân tích đề xuất nhu cầu của khách hàng 

 Các báo cáo, phân tích khác. 

Nhóm chức năng Giám sát thông minh (Smart Monitor) và Báo cáo thông minh 

(Smart Report): 

Sử dụng công cụ BI (Business Intelligence) để tổng hợp dữ liệu tự động, phân tích và 

biểu diễn bằng đồ họa thông qua các dashboard trực quan. Người sử dụng dễ dàng tự 

tạo báo cáo, các báo cáo dễ dàng tùy biến theo nhu cầu của người sử dụng mà không 

cần phải lập trình. Có thể đặt ngưỡng cảnh báo các giá trị (tổn thất, sản lượng, tỷ lệ mất 

kết nối, chất lượng điện năng…)  để người sử dụng dễ dàng nhận biết và ngưỡng cảnh 

báo các tính năng dự báo kết quả thực hiện theo mốc thời gian.  

Report/Dashboard được hiển thị dưới dạng Web, chạy được trên PC, laptop, thiết bị di 

động với các loại trình duyệt phổ biến trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau gồm 

Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge. Cho phép tổng hợp và kết xuất tất cả các báo 

cáo, dashboard dưới dạng bản in hoặc định dạng file phổ biến như Word, Excel, PDF, 

Powerpoint…, phục vụ theo nhiều mục đích khác nhau. 

Chức năng quản lý, thiết kế giao diện hiển thị giám sát dạng đồ họa đa sắc với các kiểu 

dạng. Có khả năng hiển thị giám sát các dữ liệu (đo đếm, tổn thất, trạng thái, cảnh báo, 
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quá tải, mất điện, chất lượng điện…) của hệ thống theo phân quyền của người dùng. 

Chức năng cảnh báo kèm thông tin để người sử dụng dễ dàng nhận diện.Tự động điều 

chỉnh với độ phân giải của màn hình hiển thị. 

3.5. Các hệ thống phần mềm backend của EVNHANOI: tích hợp, chia sẻ, trao đổi dữ 

liệu giữa các module chức năng của hệ thống AMI với hệ thống phần mềm backend của 

EVNHANOI và thực hiện nâng cấp một số phần mềm backend. 

 CMIS: được bổ sung các chức năng có thể quản lý các khách hàng thanh toán 

ứng trước tiền điện, hợp đồng mua bán điện, dữ liệu khách hàng được quản lý, 

tính toán, lập hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử trên hệ thống CMIS. Đồng 

bộ dữ liệu với web/app EVNHANOI, kho nợ online, cổng thanh toán để ghi 

nhận, quản lý các khoản thanh toán ứng trước tiền điện của khách hàng sau đó 

đồng bộ dữ liệu điện năng sang hệ thống AMI để cài đặt từ xa sản lượng đã 

ứng tiền trước vào công tơ. Chia sẻ dữ liệu về tình trạng thanh toán để hệ thống 

AMI thực hiện tự động cắt điện từ xa đối với khách hàng trả sau nợ tiền điện 

quá hạn… 

 MDMS: tự động đẩy dữ liệu sang hệ thống MDMS để quản lý toàn bộ dữ liệu 

đo đếm cũng như chia sẻ dữ liệu các điểm đo hiện hữu trong MDMS. 

 EVNHES: trao đổi dữ liệu để các điểm đo chưa sử dụng công tơ thông minh sẽ 

có thể được khai thác sử dụng một phần các chức năng của hệ thống phần mềm 

AMI (nếu cần). 

 Timeserver EVNHANOI: để thực hiện đồng bộ thời gian chuẩn của hệ thống 

với nguồn thời gian chuẩn Quốc gia. 

 OMS: Dữ liệu tự động cập nhật tức thời thông tin mất điện từng điểm đo, lộ 

dường dây vào OMS. OMS gửi dữ liệu thông tin mất điện sang module In 

Home Display và sang module quản lý Thông báo kết nối Cổng nhắn tin Zalo, 

email, SMS để thông báo cho khách hàng dự kiến lịch cắt điện của điểm đo 

theo kế hoạch hoặc thông báo sự cố kèm theo thông tin sẽ có người đến để 

kiểm tra xử lý. 

 Hệ thống tự động hóa lưới phân phối (DAS) và các ứng dụng của khối kỹ thuật 

vận hành:  

- Cung cấp dữ liệu để phát hiện nhanh sự cố đến từng điểm đo, từng lộ từng 

đoạn đường dây hạ thế, sự cố mất điện từng pha. 

- Tình hình vận hành từng trạm biến áp từng lộ từng đoạn đường dây hạ thế: 

Tình trạng mang tải : non tải, đầy tải quá tải 

Điện áp tại các điểm. 
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Cosφ 

Chất lượng điện năng 

 GIS: tự động cập nhật tọa độ vị trí các điểm đo (điểm đo mới, cập nhật các 

điểm đo hiện hữu) vào hệ thống. Khi điểm đo khách hàng bị sự cố, GIS sẽ cung 

cấp tọa độ cho phần mềm tác nghiệp tại hiện trường để dẫn đường tới vị trí 

điểm đo một cách nhanh chóng nhất, công nhân sửa chữa kể cả không quản lý 

trực tiếp khu vực đó cũng có thể dễ dàng xác định vị trí điểm đo, đặc biệt là 

trong các ngõ ngách hẻm hoặc những nơi ngoại thành địa chỉ hành chính rất 

chung chung, khó xác định. 

 LRS, DRMS: chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu phụ tải, quản lý điều 

chỉnh phụ tải điện chính xác, kịp thời. Dễ dàng giám sát quá trình khách hàng 

điều chỉnh phụ tải, nếu cần thì có thể gọi điện ngay để trao đổi với khách hàng 

thực hiện điều chỉnh tiết giảm từ đó đảm bảo chỉ tiêu của Tổng công ty được 

giao. 

 CRM: chia sẻ dữ liệu cho nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời các yêu cầu 

của khách hàng nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ thông tin về trạng thái có 

điện/mất điện, chất lượng điện năng, chỉ số, sản lượng chi tiết cả quá trình sử 

dụng điện, thông tin thanh toán ứng trước tiền điện, tư vấn cho khách hàng với 

các thông tin được kết xuất từ module phân tích dữ liệu thông minh… 

 Cổng thông báo CSKH của EVNHANOI: nâng cấp để có thể gửi thông tin mới 

của hệ thống AMI đến khách hàng (kể cả thông tin 3 lần cảnh báo nhắc tiếp tục 

thanh toán ứng trước tiền điện khi sắp hết sản lượng) cũng như gửi thông tin, 

cảnh báo cho người vận hành hệ thống thông qua SMS, email, zalo… 

 Kho nợ online, Cổng thanh toán tiền điện của EVNHANOI: nâng cấp để tạo 

danh mục khoản tiền thanh toán ứng trước, hỗ trợ trao đổi dữ liệu thanh toán 

ứng trước tiền điện của khách hàng. 

 Web/App EVNHANOI: nâng cấp chức năng Web/App EVNHANOI để khách 

hàng dễ dàng lựa chọn sản lượng/số tiền thanh toán ứng trước và thực hiện 

thanh toán dễ dàng. Gửi cho khách hàng 3 lần cảnh báo nhắc tiếp tục thanh 

toán ứng trước tiền điện khi sắp hết sản lượng. 

4. KẾT LUẬN 

 Sau khi nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm và triển khai Hạ tầng đo đếm tiên 

tiến (AMI) sẽ mang lại các hiệu quả, ý nghĩa như sau: 

- Đối với EVNHANOI: 
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- Hiện đại hóa hệ thống đo đếm được phát triển lên một tầm mới, bắt kịp với xu 

hướng công nghệ trên thế giới. 

- Dữ liệu thu thập chi tiết, nhiều thông tin, kết quả phân tích dữ liệu không chỉ 

phục vụ công tác KD&DVKH, chăm sóc khách hàng mà còn phục vụ các công 

tác Kỹ thuật, Vận hành, Đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác.  

- Chủ động chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút và giữ 

chân khách hàng sử dụng dịch của của EVNHANOI cung cấp. 

- Công tác quản lý chặt chẽ, chi tiết, dễ dàng, nhanh chóng ra quyết định để xử 

lý kịp thời các trường hợp sự cố, mất kết nối, chỉ số tổn thất, vi phạm sử dụng 

điện… 

- Bổ sung, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu của 

thị trường, bổ sung thêm 1 kênh giao tiếp miễn phí với khách hàng. 

- Nâng cao hiệu quả lao động, nâng cao chất lượng quản trị trong Tổng công ty. 

 Đối với khách hàng: 

- Có thêm lựa chọn về dịch vụ mua điện phù hợp với nhu cầu, thu nhập và hoàn 

cảnh của khách hàng. 

- Việc trải nghiệm về sử dụng dịch vụ điện, tiện ích mới cũng như nhận được sự 

chăm sóc khách hàng từ ngành điện sẽ được tốt hơn. 

- Được trao quyền và được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về sử dụng điện, 

dữ liệu cung cấp được cập nhật liên tục thông qua đa phương tiện như zalo, 

sms, email, app, thiết bị hiển thị dữ liệu trong nhà. Khách hàng có thêm các 

thông tin đầy đủ để dễ dàng đánh giá sự hài lòng trong quá trình sử dụng dịch 

vụ điện của EVNHANOI. 

- Việc sử dụng điện của khách hàng sẽ đảm bảo được cung cấp điện an toàn, liên 

tục, tin cậy và đảm bảo chất lượng. 

 Đối với Quốc gia:  

- Nâng cao hình ảnh Quốc gia, thương hiệu Quốc gia về lĩnh vực điện so với các 

nước trong khu vực và trên thế giới. 

- Góp phần nâng cao sức cạnh tranh về việc cung cấp, kinh doanh mua bán điện 

trước cảnh cửa hội nhập và thị trường mua bán điện cạnh tranh. 

- Người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, góp phần 

đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 

Đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước, cấp trên một số nội dung sau: 
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 Nghiên cứu, bổ sung các quy trình về thử nghiệm, kiểm định phương tiện đo 

kịp thời với xu hướng công nghệ trên thế giới. 

 Nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách để mở rộng phạm vi 

mục đích sử dụng điện thanh toán ứng trước cũng như các quy định liên quan. 

 Có cơ chế khuyến khích người sử dụng điện sử dụng dịch vụ thanh toán ứng 

trước tiền điện. 

 Tạo điều kiện để việc triển khai Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI - Advanced 

Metering Infrastructure) trong thời gian tới. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam.  

[2] Quyết định số 4602/QĐ-BCT ngày 25/11/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án 

tổng thể phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam. 

[3] Căn cứ Báo cáo xây dựng yêu cầu kỹ thuật hệ thống AMI (Advanced Metering Infrastructure) 

cho Việt Nam của tư vấn Mercados (Tây Ban Nha) – năm 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 551   

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THU THẬP DỮ LIỆU TIÊN TIẾN  

TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Lê Thành Huy 
1
, Trần Quốc Tính 

2
, Nguyễn Hữu Thanh Thi 

3
, Nguyễn Vũ Thụy 

4
 

1 Ban Kinh doanh – Tổng công ty Điện lực TP.HCM, 0916208808, Huy1lt@hcmpc.com.vn 

 2 Ban Kinh doanh – Tổng công ty Điện lực TP.HCM, 0932636696, Tinhtq@hcmpc.com.vn 
3 Ban Kỹ thuật – Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, 0779947245, Thinht@hcmpc.com.vn 

4 Công ty Công nghệ thông tin Điện lực TP.HCM, 0909772742, Thuy2nv@hcmpc.com.vn 

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về các công nghệ thu thập tự động dữ liệu công tơ điện tử 

và vai trò của công nghệ đo đếm tự động/hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMR/AMI) trong 

việc xây dựng lưới điện thông minh và chuyển đổi số. Ngay từ năm 2012, Tổng công 

ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã triển khai thử nghiệm, thí điểm nhiều công nghệ 

thu thập dữ liệu đo đếm tiên tiến được sử dụng phổ biến trên thế giới như: công nghệ 

truyền dữ liệu trên đường dây tải điện (PLC), qua mạng lưới sóng vô tuyến (RF-

MESH) và thu thập dữ liệu trực tiếp từ công tơ qua modem 3G/4G. Thời điểm ban 

đầu, EVNHCMC triển khai dự án thử nghiệm hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa 

cho các trạm biến áp phân phối. Sau thành công của dự án, EVNHCMC mở rộng triển 

khai lắp đặt cho các khách hàng còn lại. Tính đến tháng 10/2022, toàn EVNHCMC đã 

thực hiện thay thế 2,69 triệu công tơ đo xa, tương ứng 99,18% tổng số công tơ khách 

hàng.  

EVNHCMC đã nghiên cứu, xây dựng nhiều ứng dụng để khai thác hiệu quả dữ liệu 

thu thập từ xa phục vụ cho công tác quy hoạch lưới điện, dự báo phụ tải, sửa chữa 

bảo dưỡng tiên tiến (CBM), quản lý kỹ thuật (giám sát U/I/cosφ/lệch pha, cảnh báo 

mất điện tức thời, tính toán chỉ số độ tin cậy tự động,…), quản lý tổn thất điện năng 

(cảnh báo bất thường hệ thống đo đếm, tính toán tổn thất online, cảnh báo vi phạm 

sử dụng điện,…), kinh doanh và dịch vụ khách hàng (khai thác hóa đơn tự động, cung 

cấp điện năng tiêu thụ hàng ngày, cảnh báo tiêu thụ điện tăng cao,… cho khách 

hàng). Những ứng dụng này giúp ngành điện Thành phố giám sát được hệ thống điện 

gần với thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, cũng như 

nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đặc biệt là trong việc phát triển lưới điện 

thông minh. Theo kết quả đánh giá chỉ số lưới điện thông minh năm 2021 do SP 

Group thực hiện, chỉ số lưới điện thông minh của EVNHCMC đạt 67,9 điểm, xếp vị trí 

53/86 Công ty điện lực thuộc 37 quốc gia trên thế giới và đứng thứ 2 khu vực Đông 

Nam Á. Qua thực tiễn triển khai, hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo xa là công nghệ 

cốt lõi của lưới điện thông minh, được ứng dụng hợp lý về chi phí và hiệu quả tại 

EVNHCMC trong bối cảnh chưa đủ điều kiện về chính sách, hạ tầng, chi phí để triển 

khai AMI. Việc triển khai thành công hệ thống đo xa thể hiện khả năng làm chủ công 

nghệ của EVNHCMC, mở ra tiền đề cho chuyển đổi số.  

Định hướng trong thời gian tới, EVNHCMC sẽ triển khai dự án dữ liệu lớn (Big Data) 

về phân tích hành vi khách hàng cũng như tiếp tục nghiên cứu AMI, … 

mailto:Huy1lt@hcmpc.com.vn
mailto:Tinhtq@hcmpc.com.vn
mailto:Thinht@hcmpc.com.vn
mailto:Thuy2nv@hcmpc.com.vn
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Từ khóa: AMR; AMI; Smart Grid; Hệ thống đo xa. 

Abstract: This paper introduces technologies for automatic collection of electronic 

meter data and role of automated meter reading/advanced metering infrastructure 

(AMR/AMI) in building smart grids and digital transformation. Right from 2012, Ho Chi 

Minh City Power Corporation (EVNHCMC) has piloted many advanced-metering data 

collection technologies that are being used commonly in the world such as: Power 

Line Carrier technology (PLC), Radio Frequency Mesh (RF-MESH) and collect data 

directly from the meters via the GPRS/3G modems. Initially, EVNHCMC implemented 

a pilot project of a remote metering data collection system for distribution substations. 

After success of the project, EVNHCMC has expanded installation to the remaining 

customers. As of October 2022, EVNHCMC has replaced 2.69 million remote meters, 

equivalent to 99.18% of total customer meters. 

EVNHCMC has researched and built many applications to effectively exploit remotely 

collected data for grid planning, load forecasting, condition-based maintenance 

(CBM), engineering management. (U/I/cosφ/phase difference monitoring, 

instantaneous power outage warning, automatic reliability index calculation, etc.), 

power loss management (abnormal warning of metering system, online loss 

calculation, warning of electricity-use breaches, etc.), business and customer services 

(providing automatic bills, daily electricity consumption, warning of increased electricity 

consumption, etc. for customers). These applications help the City's power sector 

monitor the power system in close to real time, contribute to improvement of 

management and administration efficiency. Moreover, they improve quality of 

customer service, especially in smart grid development. According to assessment 

result of the smart grid index in 2021 conducted by SP Group, the EVNHCMC’s smart 

grid index reached 67.9 points, ranking 53/86 power companies in 37 countries 

around the world and ranked the second in Southeast Asia. Through practical 

implementation, the remote-metering data collection system is the core technology of 

the smart grid, which is reasonably and cost-effectively applied at EVNHCMC in the 

context of insufficient conditions of policy, infrastructure, costs to deploy AMI. A 

successful implementation of the remote metering system demonstrates EVNHCMC's 

ability to master technology, opening premises for digital transformation.  

Oriented in the coming time, EVNHCMC will implement a big data project (Big Data) 

on analyzing customer behavior as well as continuing to research on AMI, etc. 

Keyword: AMR; AMI; Smart Grid; remote metering system 

CHỮ VIẾT TẮT 

EVNHCMC Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

AMR  Automatic Meter Reading (công tơ đọc tự động). 

AMI  Advanced Metering Infrastructure (hạ tầng đo đếm tiên tiến). 

DCU  Data Concentrator Unit (thiết bị thu thập dữ liệu tập trung). 
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HES  Head End System (phần mềm thu thập dữ liệu). 

RF  Radio Frequency (công nghệ truyền qua tần số vô tuyến). 

PLC Power line Communication (công nghệ truyền dẫn trên đường 

dây tải điện). 

IoT  Internet of Things (internet vạn vật). 

IoT Gateway Cầu nối giữa các thiết bị IoT. 

JMS Java Message Service (giao diện lập trình ứng dụng Java cho 

phần mềm trung gian hướng tin nhắn). 

API Application Programming Interface (phương thức trung gian kết 

nối các ứng dụng và thư viện khác nhau). 

LRS Load Research System (nghiên cứu phụ tải).  

DRMS Demand Response Management System (hệ thống giám sát và 

điều khiển phụ tải từ xa). 

CMIS Customer Management Information System (hệ thống thông tin 

khách hàng). 

MDIS  Meter Data Integration System (hệ thống tích hợp dữ liệu đo xa). 

GIS  Geographic Information System (hệ thống thông tin bản đồ số). 

AI  Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo). 

BigData  Dữ liệu lớn. 

PMIS Power Network Management Information System (hệ thống 

thông tin quản lý lưới điện) 

OMS Outage Management System (hệ thống quản lý thông tin mất 

điện),  

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (hệ thống thu thập dữ 

liệu và giám sát điều khiển lưới điện). 

BI  Business Intelligence (cổng thông tin thông minh). 

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA 

Công nghệ đo đếm tự động (AMR) là một thuật ngữ rất quen thuộc và phổ biến đối với 

ngành điện Việt Nam trong một thập kỉ gần đây. Mục tiêu triển khai sử dụng AMR
1
 

nhằm thay thế cho việc ghi chỉ số bằng thủ công để khắc phục những khuyết điểm như: 

chi phí nhân công cao, việc ghi nhận không diễn ra đồng thời, có khả năng sai sót do 

yếu tố con người. 

                                                           
1
 Hệ thống AMR hoạt động dựa trên nguyên tắc mỗi công tơ sẽ được gắn một thiết bị truyền dữ liệu để 

truyền thông tin về hệ thống thu thập dữ liệu tập trung 
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Hiểu được vai trò mà AMR mang lại, từ năm 2015, EVNHCMC đã triển khai thử 

nghiệm, hệ thống AMR cho 3.000 điểm đo khách hàng có điện năng tiêu thụ trên 

50.000 kWh/tháng dùng công nghệ thu thập qua modem 3G và 3.500 điểm đo ở xã đảo 

Thạnh An (huyện Cần Giờ) dùng công nghệ thu thập qua DCU - PLC/RF. 

Đến thời điểm hiện tại, EVNHCMC đã lắp đặt 2.689.869/2.710.413 công tơ đo xa, đạt 

tỷ lệ 99,24%, trong đó gồm 1.395.525 công tơ sử dụng công nghệ truyền dữ liệu RF, 

chiếm tỷ lệ 51,88%, 1.242.377 công tơ sử dụng công nghệ truyền dữ liệu PLC, chiếm tỷ 

lệ 46,19%. Việc triển khai lắp đặt hoàn tất hệ thống AMR được xem là tiền đề cho việc 

xây dựng các ứng dụng quản lý vận hành lưới điện cũng như nâng cao chất lượng phục 

vụ khách hàng của EVNHCMC. 

2. GIẢI PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA TẠI EVNHCMC 

2.1. Mô hình và giải pháp thu thập dữ liệu từ xa 

EVNHCMC đang khai thác công nghệ AMR để thu thập dữ liệu đo đếm từ xa. Hệ thống 

AMR tại EVNHCMC gồm 3 cấu phần chính: (i) công tơ, (ii) thiết bị thu thập dữ liệu tập 

trung (DCU) là thiết bị trung gian để kết nối hệ thống HES với các công tơ, (iii) phần 

mềm thu thập dữ liệu (HES).  

RF-Mesh/PLC

GPRS/3G/4G 
APN Network

(1) (2) (3)

MDIS

(4)

DCU

Modem 3G/4G

Modem Cáp 
quang

GPRS/3G/4G 
APN Network

IP Local

Công tơ khách 
hàng

Công tơ trạm 
phân phối

Công tơ trạm 
trung gian

 

Hình 1. Mô hình thu thập dữ liệu đo đếm từ xa tại EVNHCMC 

Để thực hiện hiện được việc thu thập, EVNHCMC đã xây dựng hệ thống IoT Gateway 

(hệ thống được thiết kế theo hướng cân bằng tải, tương tác hai chiều). Thiết bị 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 555   

modem/DCU sau khi thu thập sẽ chuyển dữ liệu về server thông qua một Gateway duy 

nhất. Gateway sẽ nhận thông tin và chuyển dữ liệu về các kênh socket
2
 của server JMS. 

 

Hình 2. Mô hình thu thập dữ liệu công tơ đo xa của EVNHCMC 

Người dùng khai thác số liệu qua website IoT Gateway cung cấp hay tương tác đến 

modem/DCU thông qua phương thức trung gian kết nối các ứng dụng và thư viện khác 

nhau (API). Hệ thống với các chức năng chính giúp xử lý nghiệp vụ từ xa như (i) đọc số 

liệu công tơ từ xa tức thời bản tin thông số vận hành tức thời, load profile, chỉ số chốt 

tháng; (ii) cảnh báo các điểm đo có biến động chuyển tải trên lưới điện; (iii) định vị 

điểm đo, modem, DCU tích hợp trên bản đồ điện tử để người dùng nhanh chóng khoanh 

vùng phân tích vị trí nếu có trường hợp lỗi xảy ra, giám sát được tín hiệu sóng của sim, 

pin dự phòng gắn trong modem 3G/GPRS; (iv) hỗ trợ cảnh báo tức thời cho đơn vị điểm 

đo mất kết nối, điểm đo có kết nối nhưng không thu thập bản tin; (v) kiểm soát khai báo 

điểm đo với các hệ thống thông tin khác như CMIS, PMIS,…; (vi) quy hoạch hóa xây 

dựng chức năng tiện ích để giao tiếp đến thiết bị mà modem/DCU có chức năng ra lệnh 

hỗ trợ tương ứng để người dùng thao tác nhiều thiết bị cùng lúc, không cần phải kiểm 

tra ra lệnh từng thiết bị; (vii) tích hợp các chỉ số U, I, S định mức để cảnh báo vận hành 

điểm đo (non/đầy/quá tải, sụp/quá áp, quá/thiếu bù, lệch pha); (vii) chia sẻ dữ liệu thu 

thập thông số vận hành, phụ tải, chỉ số chốt tháng đúng với số liệu ghi nhận trên công tơ 

cho các hệ thống khai thác liên quan như nghiên cứu phụ tải (LRS), hệ thống giám sát 

và điều khiển phụ tải từ xa (DRMS), chốt số liệu hóa đơn/tổn thất trên hệ thống thông 

tin khách hàng (CMIS), thể hiện số liệu lên hệ thống thông tin bản đồ số (GIS), hệ 

thống tích hợp dữ liệu đo xa (MDIS),...; (ix) ứng dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo 

(AI), dữ liệu lớn (BigData) trong việc phân tích dữ liệu. 

                                                           
2
 Phần các kênh socket của server JMS sẽ được mở rộng thêm số kênh socket và tài nguyên tương ứng 

nhanh chóng khi hệ thống hiện hành tăng tải kết nối modem/DCU 
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2.2. Mô hình tích hợp, khai thác dữ liệu đo xa (MDIS) nhằm phục vụ quản lý lưới điện 

Với mong muốn xây dựng một hệ thống chung nhất đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khai 

thác phục vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp dữ liệu cho nhiều ứng dụng mới sau này, 

EVNHCMC đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình MDIS để thu thập, lưu trữ, 

phân tích và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu công tơ đo xa này. 

Chương trình tích hợp dữ liệu công tơ đo xa tập trung sẽ đáp ứng được các yêu cầu như 

(i) tích hợp dữ liệu đo xa thành một hệ thống chuẩn; (ii) quản lý hiệu quả dữ liệu đo xa; 

(iii) xây dựng các cảnh báo phục vụ công tác vận hành lưới điện; (iv) ngăn chặn sai lệch 

hóa đơn, theo dõi quá trình vận hành, xử lý mất kết nối; (v) kế thừa lại dữ liệu từ các hệ 

thống có sẵn và khai thác triệt để dữ liệu; (vi) chia sẻ thông tin hiệu quả cho các hệ 

thống khác: CMIS, PMIS, OMS, LRS, DRMS, … Thành phần các nhóm dữ liệu: (i) dữ 

liệu điểm đo đo xa
3
; (ii) dữ liệu thông số vận hành

4
; (iii) dữ liệu chỉ số điện năng

5
; (iv) 

dữ liệu Loadprofile
6
; (v) dữ liệu sự kiện & cảnh báo; (vi) dữ liệu khách hàng

7
; (vii) dữ 

liệu chốt hóa đơn của khách hàng
8
; (viii) dữ liệu thống kê báo cáo

9
; (ix) dữ liệu nhật ký 

xử lý đo xa
10

; (x) dữ liệu cấu trúc lưới theo cây
11

; (xi) dữ liệu chốt tổn thất
12

. 

Thông qua việc tích hợp, trao đổi cơ sở dữ liệu giữa MDIS với các hệ thống thông tin 

như: (i) hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo xa (HES); (ii) hệ thống thông tin quản lý 

lưới điện (PMIS); (iv) hệ thống thông tin khách hàng (CMIS); (iii) hệ thống quản lý 

thông tin mất điện (OMS); (v) hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát điều khiển lưới 

điện (SCADA); (vi) hệ thống thông tin bản đồ số (GIS),…, EVNHCMC đã xây dựng 

được mô hình hợp nhất, dữ liệu được cập nhật đồng bộ liên tục, ngày càng được chuẩn 

xác hoàn thiện, được chia sẻ và khai thác hiệu quả phục vụ cho công tác quản lý, điều 

hành cũng như mang lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng sử dụng điện.  

                                                           
3
 Cung cấp thông tin điểm đo có đo xa trên lưới 

4
 Đây là phần thông tin này được modem chốt tức thời và không được lưu trong công tơ. Nhóm dữ này 

bao gồm các thông tin như thông tin vận hành U, I, cosδ, … của công tơ điện tử 
5
 Thông tin chỉ số điện năng chốt tức thời tại thời điểm tiêu thụ giao nhận của công tơ điện tử 

6
 Thông tin công suất và sản lượng giao nhận được lưu trong bộ nhớ công tơ 

7
 Thông tin khách hàng đang sử dụng điện có gắn đo xa 

8
 Lưu lại số liệu chốt số điện theo đo xa để chuẩn bị ra hóa đơn khách hàng khi có yêu cầu từ hệ thống 

CMIS 
9
 Các bảng lưu lại bảng kê hệ thống tự chốt để người dùng phân tích 

10
 Các bảng lưu lại thông tin vết điểm đo bị lỗi, chuyển giao phân công đến 1 đội phù hợp để xử lý và lưu 

vết lại quá trình xử lý 
11

 Lưu lại cấu trúc lưới điện, cấp cha con của các phần tử điện tương ứng với gắn đo xa 
12

 Lưu lại số liệu chốt số điện theo đo xa để chuẩn bị ra hóa đơn khách hàng khi có yêu cầu từ hệ thống 

CMIS 
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Hình 3. Mô hình tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa MDIS và các hệ thống thông tin 

Chương trình tích hợp các hệ thống đo xa giúp thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng các 

công nghệ mới trong toàn ngành điện và tại EVNHCMC, hướng đến mục tiêu hiện đại 

hóa nguồn và lưới điện; quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao 

chất lượng và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về kinh tế - xã hội. Trên cơ sở nguồn dữ liệu 

được tích hợp, từ năm 2021, EVNHCMC đã triển khai thành công Kho dữ liệu, Báo cáo 

và phân tích chuyên sâu (BI) phục vụ cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Các 

báo cáo được phân tích đa chiều, trực tuyến theo thời gian thực hỗ trợ đắc lực cho lãnh 

đạo trong việc khai thác, ra quyết định kịp thời, đạt hiệu quả. 

3. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐO XA TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH TẠI EVNHCMC 

Dựa trên nền tảng về công nghệ thu thập, tích hợp dữ liệu (thông số đo lường phục vụ 

công tác vận hành lưới điện theo từng pha bao gồm dòng điện, điện áp, hệ số công suất, 

tần số, góc lệch pha giữa U và I, công suất tác dụng, công suất phản kháng; tính năng 

cài đặt các ngưỡng giới hạn để theo dõi chất lượng điện năng bao gồm sụt áp, quá áp, 

quá dòng, mất cân bằng công suất, mất áp pha), EVHCMC đã linh hoạt ứng dụng, khai 

thác nguồn dữ liệu trên một cách tối ưu và triệt để vào lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ 

khách hàng, quản lý kỹ thuật và điều hành sản xuất.  
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3.1. Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

3.1.1. Hỗ trợ đối soát số liệu trước khi tính toán hóa đơn 

Tính năng tự động đối soát số liệu thu thập từ hệ thống đo xa với dữ liệu trên chương 

trình CMIS để đưa ra cảnh báo cho các trường hợp khách hàng có chỉ số điện năng tiêu 

thụ tăng/giảm bất thường, giúp người dùng dễ dàng phát hiện để kiểm tra, phúc tra  

chỉ số để đảm bảo tính chính xác trước khi khai thác số liệu tính toán hóa đơn cho  

khách hàng. 

3.1.2. Thống kê xử lý mất kết nối 

Tính năng tổng hợp các điểm đo mất kết nối từ hệ thống đo xa để phân công xử lý, theo 

dõi kết quả xử lý và cập nhật kết quả xử lý tại hiện trường trực tiếp trên trang web của 

chương trình như (i) thống kê và phân công xử lý trên website; (ii) theo dõi kết quả xử 

lý của các đơn vị; (iii) cập nhật kết quả xử lý mất kết nối tại hiện trường. 

3.1.3. Cung cấp thông tin biểu đồ phụ tải 

Tính năng đồng bộ dữ liệu hệ thống đo xa cung cấp thông tin biểu đồ phụ tải cũng như 

chỉ số điện năng tiêu thụ hàng ngày cho khách hàng thông qua website trung tâm chăm 

sóc khách hàng https://cskh.evnhcmc.vn/tracuu/thongtinphutai, ứng dụng di động. Điều 

này giúp cho khách hàng thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra sản lượng điện năng 

hàng ngày thông qua thiết bị di động thông minh. 

 

Hình 4. Cung cấp biểu độ phụ tải 

3.1.4. Ứng dụng quản lý hệ thống đo xa trên bản GIS  

EVNHCMC đã quản lý giám sát được tình trạng hoạt của các công tơ đo xa, quản lý 

khách hàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên nền bản đồ GIS một cách trực quan sinh 
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động, đồng thời giúp cho người quản lý vận hành xác định nhanh nguyên nhân, vị trí, 

khu vực công tơ mất kết nối để phân công kiểm tra, xử lý ngoài hiện trường một cách 

hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cụ thể: (i) Thống kê số lượng mất kết nối theo 

từng Quận, phường, trạm khu vực để thuận tiện trong công tác phân công xử lý mất kết 

nối tại hiện trường; (ii) Xác định vị trí công tơ mất kết nối thông qua biểu tượng cảnh 

báo trên bản đồ GIS; (iii) Giám sát được các trường hợp lắp đặt công tơ không đúng 

công nghệ thu thập trong trạm thông qua màu sắc được quy định trên nền bản đồ GIS. 

Chương trình hỗ trợ người dùng phát hiện nhanh các trường hợp thay đổi công suất dựa 

trên sự khác biệt giữa ảnh vệ tinh so với mặt bằng tổng thể của dự án tại thời điểm 

khách hàng và ngành điện ký hợp đồng 

3.1.5. Nâng cao dịch vụ khách hàng 

EVNHCMC đã sớm phát triển nhiều ứng dụng, tiện ích chăm sóc khách hàng song song 

với triển khai hệ thống đo xa. Việc này đã giúp cho ngành điện nâng cao năng lực khai 

thác cũng như quản lý nguồn năng lượng hiệu quả và tiết kiệm nhất, đồng thời tạo ra 

một môi trường tương tác sinh động, hiệu quả, nhanh chóng và thuận lợi nhất cho khách 

hàng thông qua việc cung cấp một số dịch vụ mới để chủ động trao quyền cho khách 

hàng theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của mình, đồng thời giám sát được chất 

lượng dịch vụ của ngành điện ở mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng CSKH, website 

CSKH của EVNHCMC. 

  

Hình 5. Ứng dụng EVNHCMC CSKH 
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Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến tình hình sử dụng 

điện của khách hàng như: cảnh báo các trường hợp điện năng sử dụng tăng/giảm bất 

thường, cảnh báo các thông số vận hành dòng điện, điện áp, hệ số công suất,… những 

cảnh báo này sẽ được tự động gửi đến khách hàng thông qua tin nhắn SMS/ứng dụng 

CSKH, Zalo, email,… Từ đó khách hàng có thể chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng 

điện được linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm hơn, góp phần bảo vệ môi trường và giảm chi 

phí kinh tế cho gia đình và xã hội. 

3.2. Lĩnh vực quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện 

3.2.1. Công tác giám sát, vận hành lưới điện 

(i) Cảnh báo vận hành trạm biến áp phân phối: thông qua việc khai thác dữ liệu từ trục 

tích hợp dữ liệu ESB
13

, EVNHCMC tổ chức triển khai xây dựng (i) bộ mã cảnh báo vận 

hành cho công tác quản lý trạm biến áp phân phối, (ii) công thức để đưa ra ngưỡng cảnh 

báo, (iii) báo cáo tổng hợp cảnh báo vận hành đối với từng đơn vị trực thuộc. Các nhóm 

cảnh báo gồm: 10 nhóm cảnh báo vận hành (mất điện, quá tải pha, non tải pha, đầy tải 

pha, độ lệch pha quá ngưỡng, không tải, tụt áp pha, quá áp pha, thiếu bù pha và quá bù 

pha; 02 nhóm cảnh báo đo lường (mất dòng, mất tín hiệu đo lường áp). Từ đó, người 

quản lý có thể đánh giá tổng quan tình hình vận hành các trạm biến áp trên địa bàn, thực 

hiện kiểm tra, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp với từng loại cảnh báo một cách 

nhanh chóng, nhằm nâng cao chất lượng điện năng cũng như đảm bảo cung cấp điện 

liên tục và ổn định cho khách hàng. 

(ii) Xây dựng bản đồ GIS cảnh báo vận hành: từ việc xây dựng bộ mã cảnh báo vận 

hành, với mong muốn trực quan hóa tình hình vận hành lưới điện, hỗ trợ trực tiếp người 

lập kế hoạch xử lý có thể khoanh vùng, chọn giải pháp phù hợp như cắt lưới chia tải, 

cấy mới trạm tại khu vực còn thiếu trạm hoặc hoán chuyển máy tại các trạm lân cận để 

tối ưu vận hành lưới, EVNHCMC đã linh động liên kết thông tin cảnh báo vận hành với 

bản đồ GIS. 

                                                           
13

 Liên kết dữ liệu từ hệ thống đo xa và chương trình PMIS, CMIS, GIS, OMS để phân tích đưa ra các 

cảnh báo vận hành như mất dòng, mất áp, sụt áp, quá áp, đầy tải, quá tải… cho các trạm phân phối 
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Hình 6. Kết quả áp dụng kết quả cảnh báo vận hành trên chương trình GIS 

(iii) Quản lý mất điện: Trên cơ sở các kỹ thuật kết nối dữ liệu giữa 2 ứng dụng AMR và 

OMS (khi nhận được tín hiệu mất điện từ hệ thống AMR, chương trình OMS sẽ tiến 

hành phân tích và so sánh với hiện trạng vận hành sơ đồ đơn tuyến. Trong trường hợp 

sơ đồ đơn tuyến chưa được ghi nhận mất điện, hệ thống sẽ lập tức phát cảnh báo bằng 

âm thanh và đồng thời hiển thị cảnh báo chuyển động thu hút sự chú ý tại vị trí thiết bị 

đang mất điện. Tất cả quá trình phát sinh cảnh báo này đều được áp dụng theo cơ chế 

cận thời gian thực). Các tín hiệu mất điện và có điện TBAPP được cảnh báo để hỗ trợ 

điều hành bằng hình ảnh và âm thanh trên phân hệ vận hành tại các Công ty Điện lực 

(tần suất cập nhật dữ liệu là 01 phút/lần; điều này cho phép tình trạng mất điện/có điện 

của TBAPP được giám sát cận thời gian thực (độ trễ < 03 phút)). 

 

Hình 7. Mô hình cơ chế trao đổi dữ liệu giữa AMR và OMS 
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Điều này giúp các Công ty Điện lực chủ động liên hệ với khách hàng để xử lý kịp thời 

nhằm rút ngắn thời gian mất điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như 

nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 

 

Hình 8. Cảnh báo mất điện trạm THOI AN 2 trên OMS từ tín hiệu AMR  

và danh sách các trạm có tín hiệu mất điện 

3.2.2. Nâng cao chất lượng điện năng: 

 Quản lý, giảm tổn thất điện năng:  

Thông qua việc ứng dụng, khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đo xa, EVNHCMC đã 

xây dựng và phát triển thành công “Công cụ tính toán tổn thất online” cho lưới điện 

phân phối. Công cụ này được phát triển theo nền tảng BigData thông qua việc kết nối, 

kế thừa từ nhiều nguồn dữ liệu từ hệ thống khác trong Tổng công ty, đồng thời thực 

hiện số hóa dữ liệu, thông tin điểm đo và triển khai xây dựng một số thuật toán đối với 

kiện toàn các dữ liệu khiếm khuyết (ví dụ như ước sản lượng khi có hiện tượng mất kết 

nối từ thiết bị đo đếm) hay vận dụng các lý thuyết về phân tích dữ liệu
14

 để đánh giá 

tính ổn định/xu hướng tổn thất, tìm ra tổn thất kỳ vọng đối với từng Công ty Điện lực.  

 

Hình 9. Cấu trúc công cụ tính toán 

                                                           
14

 Học thuyết đồ thị Histogram 
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Hình 10. Biểu đồ tổn thất điện năng của 01 tuyến dây theo ngày 

 

Hình 11. Dashboard giám sát tính ổn định của kết quả tính toán theo từng tuyến dây 

Số hóa điểm đo, tự động hóa quy trình quản lý tổn thất khu vực là mục tiêu, định hướng 

của EVNHCMC trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu suất lao động 

song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số của EVNHCMC. 

 Giám sát công suất phản kháng, cải thiện hệ số công suất:  

Với mục tiêu giám sát, quản lý tốt hơn nữa điện năng tổn thất, thực hiện đúng chủ 

trương, chỉ đạo của EVN trong công tác giám sát công suất phản kháng, nâng cao hiệu 

quả công tác đầu tư lắp đặt tụ bù, EVNHCMC cũng đã ứng dụng dữ liệu, thông tin về 

hệ số công suất, công suất tác dụng, công suất phản kháng từ hệ thống đo xa để xây 

dựng báo cáo BI đối với việc giám sát hàng ngày công suất phản kháng tại các máy cắt 

tổng, máy cắt phát tuyến trên địa bàn và báo cáo đánh giá tình hình sụt/quá áp, thiếu/quá 

bù đối với các trạm biến áp phân phối. 
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Hình 12: Báo cáo BI đối với công tác giám sát công suất phản kháng, hệ số công suất  

tại các máy cắt tổng/phát tuyến tại trạm 110/22kV 

 

Hình 13: Báo cáo BI đối với thống kê trạm biến áp phân phối có cảnh báo sụt/quá áp, 

thiếu/quá bù 

3.3. Các ứng dụng từ phân tích dữ liệu đo đếm thu thập từ xa của EVNHCMC giữ vai 

trò quan trọng trong việc góp phần nâng ví trí xếp hạng về lưới điện thông minh do 

tổ chức SP Group đánh giá 

Điểm đánh giá bộ chỉ số lưới điện thông minh năm 2021 của SP Group được thực hiện 

trên 86 công ty phân phối điện từ 37 quốc gia, EVNHCMC đã đạt 67,9 điểm (bằng điểm 

với các công ty điện lực TNB – Malaysia, MEA – Thái Lan, Dominion Energy – Mỹ, 

Eversource – Mỹ, Vatterfall – Thụy Điển) tăng 16,1 điểm so với bảng đánh giá năm 

2020 (51,8 điểm) với chỉ số nổi bật là Giám sát và điều khiển, đạt vị trí 53/86 công ty 

điện lực thuộc 37 quốc gia trên thế giới và đứng vị trí thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á 

(sau SP Group với 75 điểm, xếp hạng 36/86). Trong đó, tiêu chí về “Phân tích dữ liệu” 

(01 trong 07 tiêu chí của bộ chỉ số lưới điện thông minh) đạt điểm khá cao là  

3,5/4 điểm. 

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Qua thực tiễn triển khai, hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo xa là công nghệ cốt lõi 
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của lưới điện thông minh, được ứng dụng hợp lý về chi phí và hiệu quả tại EVNHCMC 

trong bối cảnh chưa đủ điều kiện về chính sách, hạ tầng, chi phí để triển khai AMI. Việc 

triển khai thành công hệ thống đo xa thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, mở ra tiền 

đề góp phần cho sự thành công của quá trình chuyển đối số tại EVNHCMC. 

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Trong giai đoạn tới, EVNHCMC sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thiện các chương trình, ứng 

dụng phân tích dữ liệu đo xa với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị, 

điều hành của Tổng công ty, đồng thời tạo ra một môi trường tương tác sinh động, hiệu 

quả, nhanh chóng và thuận lợi nhất cho khách hàng, góp phần nâng cao sự trải nghiệm 

của khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 
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Tóm tắt: Bài viết trình bày về vai trò của công tác quản lý mất điện đối với việc nâng 

cao độ tin cậy cung cấp điện và quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý mất 

điện tại EVNHCMC.  

Từ năm 2010 trở về trước, công tác quản lý điện mất điện được EVNHCMC quản lý 

thủ công trên file Excel. Sau năm 2010, Tổng công ty nghiên cứu và phát triển thành 

công ứng dụng chương trình Quản lý mất điện cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy 

nhiên, với yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện ngày càng nâng cao và đáp ứng 

chuyển đổi số, từ năm 2016, EVNHCMC đã nghiên cứu thành công xây dựng 

“Chương trình quản lý mất điện” trên sơ đồ đơn tuyến (OMS).  

Chương trình OMS đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động chuyển đổi số trong công tác 

quản lý mất điện của EVNHCMC do được viết trên mã nguồn mở, hiện đã tích hợp 

được với hầu hết các phần mềm quản lý, vận hành lưới điện như SCADA, đo đếm từ 

xa, GIS, PMIS, CMIS để quản lý mất điện chính xác theo với thời gian thực, trên sơ 

đồ đơn tuyến và bản đồ địa dư, tính toán và kiểm soát độ tin câỵ cung cấp điện tự 

động, báo cáo tự động trên PMIS, tự động thông báo mất điện tới khách hàng qua 

tổng đài đa kênh (SMS, zalo, FB,…), tự động tính toán tổn thất lưới điện, ứng dụng 

công nghệ báo cáo thông minh (Business Intelligent) để phân tích mất điện chuyên 

sâu theo nguyên nhân, tần suất, thời gian, cảnh báo các trường hợp ảnh hưởng nhiều 

tới khách hàng.  

Cùng với việc phát triển các hạ tầng hiện đại như Trung tâm điều khiển, phòng trực 

vận hành kiểu mẫu tại các Công ty Điện lực, việc từng bước chuyển đổi số trong công 

tác quản lý mất điện đã mang lại hiệu quả cao về nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

và quản lý mất điện chuyên sâu. Cụ thể, trong thời gian 10 năm, từ chỉ số SAIFI là 

25,04 lần và SAIDI là 3.433 phút năm 2011; đến năm 2021, EVNHCMC đã đạt SAIFI 

0,54 lần và SAIDI 41 phút (bình quân mỗi năm giảm SAIFI 32,71% và SAIDI 35,57%). 

Chỉ số này đã tương đương với các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực và trên 

thế giới  

Từ những thành công và kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số trong quản lý mất 

điện, trong thời gian tới, EVNHCMC sẽ tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu xây dựng các 

mô hình dự báo, phân tích độ tin cậy cung cấp điện dựa trên trí tuệ nhân tạo và Big 

data giúp cho việc điều hành sản xuất, kinh doanh chính xác và đạt hiệu quả cao. 

Từ khóa: OMS, quản lý mất điện, độ tin cậy cung cấp điện. 

mailto:binhlq@hcmpc.com.vn
mailto:huydd@hcmpc.com.vn
mailto:hao2nv@hcmpc.com.vn
mailto:SanPH@hcmpc.com.vn
mailto:Thangnm@hcmpc.com.vn
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Abstract: This paper presents role of power outage management in improving power 

supply reliability and digital transformation in power outage management at 

EVNHCMC. 

Before 2010, power outage management was manually managed by EVNHCMC on 

Excel file. After 2010, the Corporation successfully researched and developed an 

application of power outage management program which basically meet EVNHCMC’s 

demand. However, with the increasing requirements for reliability of power supply and 

response to digital transformation, since 2016, EVNHCMC has successfully 

researched and built an "Outage Management System" on a single-line diagram 

(OMS). 

The OMS program has strongly promoted digital transformation activities in power 

outage management of EVNHCMC because it is written on open source code. 

Presently it is integrated with most grid management and operation software such as: 

SCADA, remote metering, GIS, PMIS, CMIS for accurate outage management in real 

time, in single-line diagrams and geographical  maps, automatic power supply 

reliability calculation and control, automatic report in PMIS, automatic notification to 

customers of power outage via multi-channel switchboard (including SMS, Zalo, Face 

Book, etc.), automatic power loss calculation, smart reporting technology (Business 

Intelligent) to analyze in-depth power outage by cause, frequency, time, and warnning 

of cases that significatly affect customers. 

Along with development of modern infrastructure such as: Control Centers, model 

operation room at Power companies, the step-by-step digital transformation in power 

outage management has improve efficiency in power supply reliability and intensive 

power outage management. Specifically, in 10 years, from SAIFI index 25.04 times 

and SAIDI 3,433 minutes in 2011, by 2021, EVNHCMC has achieved SAIFI 0.54 times 

and SAIDI 41 minutes (average reduction per year SAIFI 32.71% and SAIDI 35.57%). 

These indexes are already equivalent to advanced power companies in the region and 

in the world 

From the aboce successes and experiences in the digital transformation process in 

power outage management, in the coming time, EVNHCMC will continue to research 

and build models of predicting analyzing reliability of power supply based on Artificial 

Intelligence and Big Data helping management of production and business with high 

accuracy and efficiency. 

Keyword: OMS, Outage Management System, power supply reliability 
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CSKH Chăm sóc khách hàng 

CTĐL Công ty Điện lực 

SAIDI  System Average Interruption Duration Index: Chỉ số về thời 

gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối 

SAIFI  System Average Interruption Frequency Index: Chỉ số về số 

lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối 

CAIDI  Customer Average Interruption Duration Index: Chỉ số này 

thể hiện thời gian trung bình cần để phục hồi cung cấp điện 

cho khách hàng trong một lần mất điện  

CAIFI  Customer Average Interruption Frequency Index: Chỉ số về 

số lần mất điện trung bình của một khách hàng (trong một 

khu vực) trong một năm 

MAIFI  Momentary Average Interruption Frequency Index: Chỉ số 

về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân 

phối 

CMIS  Customer Management Information System: Hệ thống thông 

tin Quản lý Khách hàng dùng điện 

PMIS  Power Network Management Information System: Hệ thống 

phần mềm Quản lý kỹ thuật Nguồn điện và Lưới điện 

GIS  Geographic Information System: Hệ thống quản lý sơ đồ 

trên nền bản đồ địa lý 

CRM  Customer Relationship Management: Hệ thống quản trị mối 

quan hệ khách hàng 

MDMS  Meter Data Management System: Hệ thống thu thập dữ liệu 

đo đếm từ xa. 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition: hệ thống điều 

khiển giám sát và thu thập dữ liệu. 

1. TỔNG QUAN 

Đối với nội dung nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, EVNHCMC xác định công tác 

quản lý dữ liệu mất điện là vô cùng quan trọng và đòi hỏi phải có các quy trình, quy 

định và công cụ kiểm soát cụ thể, hiệu quả. 

Từ năm 2010 trở về trước, công tác quản lý điện mất điện được EVNHCMC quản lý thủ 

công trên file Excel. Sau năm 2010, Tổng công ty nghiên cứu và phát triển thành công 
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ứng dụng chương trình Quản lý mất điện dựa trên sơ đồ cây thư mục, cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu quản lý mất điện; Tuy nhiên, chương trình quản lý mất điện này được thể 

hiện dạng cây thư mục, thiếu trực quan, sinh động lưới điện. Tốc độ xử lý chương trình 

rất chậm, tốn rất nhiều thời gian không thể vừa thao tác vừa vận hành lưới điện. Việc 

mô phỏng cấu trúc lưới điện theo sơ đồ cây không thể hiện đươc tính trực quan về hiện 

trạng lưới điện thực tế. Lưới điện vận hành thường xuyên xử lý nghiệm vụ chuyển 

nguồn, hòa lưới, sơ đồ mô phỏng sơ đồ cây không thể đáp ứng được nghiệp vụ này. Số 

lượng phân cấp trên lưới chỉ mang tính giả định không khớp với thực trạng hiện trường.  

 Với yêu cầu ngày càng nâng cao về nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng 

chuyển đổi số, từ năm 2016, EVNHCMC đã nghiên cứu thành công xây dựng “Chương 

trình quản lý mất điện” trên sơ đồ đơn tuyến (OMS). Sau khi ứng dụng chương trình 

này trên toàn địa bàn TP.HCM, việc cung cấp điện, phát hiện mất điện, sửa chữa điện, 

quản lý cung cấp điện được thực hiện trực quan sinh động trên sơ đồ đơn tuyến  

(Hình 1).  

 

Hình 1: Mô hình lưới điện trên sơ đồ đơn tuyến 

Chương trình Quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến (OMS) là chương trình Quản lý 

mất điện đầu tiên trên sơ đồ vận hành đơn tuyến tại Việt Nam, do đội ngũ kỹ sư, cán bộ 

kỹ thuật thuộc Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu và phát 

triển dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ phần mềm lõi tiên tiến. Chương trình có 
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khả năng tương thích và dễ dàng tích hợp với các hệ thống đặc trưng Ngành điện đang 

sử dụng. Chương trình do EVNHCMC tự phát triển, được đăng ký bản quyền, do đó sẽ 

không phát sinh các chi phí mua bản quyền hàng năm. Công tác bảo trì, nâng cấp 

Chương trình hoàn toàn được thực hiện từ nguồn nhân lực nội bộ, không phụ thuộc vào 

nhà cung cấp bên ngoài.  

Chương trình OMS đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đánh giá rất cao và 

được công nhận là sản phẩm “Make by EVN” được chấp thuận chuyển giao công nghệ 

và cho phép ứng dụng đại trà đối với tất cả các 05 Tổng công ty thuộc EVN trên cả 

nước. Qua đó, góp phần giúp cho mọi công tác quản lý và vận hành đều được đồng bộ, 

đồng thời đặt nền tảng, cơ sở để phù hợp lộ trình chuyển đổi số và phát triển lưới điện 

thông minh sâu rộng trong tương lai. 

2. CHƯƠNG TRÌNH OMS THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUẢN 

LÝ ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN: 

2.1. Hoàn thiện các liên kết với các chương trình khác để nâng cao năng lực quản lý 

vận hành lưới điện (Hình 2) 

 Liên kết với chương trình Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhằm cung cấp 

thông tin mất điện chính xác, kịp thời để nâng cao chất lượng phục vụ khách 

hàng (tự động nhắn tin thông báo trước đối với cắt điện có kế hoạch, gửi tin 

nhắn khi có sự cố kèm theo các thông tin về dự kiến thời gian tái lập thông qua 

tổng đài đa kênh (SMS, Zalo, ứng dụng CSKH…); 

 Liên kết với Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ chuyên đề 

quản lý mất điện trên nền địa dư (Hình 3) tương tự như bản đồ GIS trong quản 

lý giao thông; 

 Liên kết với chương trình Quản lý nguồn điện và lưới điện (PMIS) phục vụ 

trích xuất các báo cáo quản lý kỹ thuật nội bộ tự động, báo cáo các nội dung 

quản lý kỹ thuật theo Quy định của EVN.  
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Hình 2: Mô hình liên kết giữa OMS với các chương trình khác 

 

Hình 3: Bản đồ GIS quản lý mất điện 
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2.2. Chức năng tự động trao đổi dữ liệu với: (i) Hệ thống SCADA tại 58 trạm biến áp 

110, 220kV và 2.877 thiết bị đóng cắt trung thế (Recloser, RMU, LBS); (ii) Hệ thống 

đo xa 30.963 công tơ tổng tại các trạm biến áp phân phối (93,69% trạm phân phối) 

thông qua Data diode và trục ESB nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong việc chia sẻ dữ 

liệu, tự động cập nhật thông tin mất điện, thay thế các thao tác cập nhật thủ công giúp 

nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quản lý mất điện. Tính năng này giúp phát 

hiện và hiển thị thông tin mất điện tức thời tới mức trạm biến áp phân phối, tính toán 

các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tự động, tập trung và online. Ngoài ra, EVNHCMC 

cũng đã khai thác dữ liệu đóng/cắt, chuyển tải lưới điện trên chương trình OMS để phục 

vụ việc tính toán tự động, online tổn thất tuyến dây trung thế. Đây là một trong các công 

cụ hiệu quả để đánh giá chính xác tổn thất tuyến dây trung thế từ đó đề ra các giải pháp 

góp phần giảm tổn thất điện năng.  

2.3. Chức năng đăng ký và duyệt lịch cắt điện trực tuyến có tích hợp ký số: số hóa toàn 

bộ quy trình nghiệp vụ từ đăng ký, duyệt lịch cắt điện kế hoạch và thông báo mất điện 

cho khách hàng (Hình 4). 

Công ty Điện lực

Công ty Lưới điện Cao thế
Lịch công tác OMS

TT Điều độ HTĐ

Khách hàng

Zalo, SMS, CMR App, ...

 

Hình 4: Đăng ký và duyệt lịch cắt điện trực truyến 

2.4. Báo cáo thông minh: ứng dụng công nghệ báo cáo thông minh (Business 

Intelligent) để phân tích mất điện chuyên sâu theo nguyên nhân, tần suất, thời gian, cảnh 

báo các trường hợp ảnh hưởng nhiều tới khách hàng (Hình 5) 
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Hình 5: Báo cáo thông minh phục vụ điều hành lưới điện 

3. HIỆU QUẢ  

Quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý mất điện, cùng với việc làm 

chủ công nghệ tự động hóa lưới điện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chỉ số độ 

tin cậy cung cấp điện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Trong đó việc nghiên cứu thành 

công và đưa vào ứng dụng chương trình quản lý mất điện phiên bản mới trên nền sơ đồ 

đơn tuyến đã giúp Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực 

quản lý vận hành lưới điện, chất lượng dịch vụ khách hàng và đặc biệt là nâng cao độ 

tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, việc chủ động xây dựng chương trình thể hiện được 

tính năng động, sáng tạo của tập thể CNVC-LĐ trong EVNHCMC cũng như việc quán 

triệt và triển khai định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng 

dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam.  

Hiệu quả của quá trình chuyển đổi số trong quản lý mất điện thể hiện rõ qua các số liệu 

độ tin cậy cung cấp điện và điểm đánh giá bộ chỉ số lưới điện thông minh của SPGroup. 

 Về độ tin cậy cung cấp điện, trong 10 năm từ 2011 đến 2021, chỉ số SAIFI giảm từ 

25,04 lần/khách hàng (KH) xuống còn 0,54 lần/KH, bình quân mỗi năm giảm 32,71%; 

chỉ số SAIDI giảm từ 3,433 phút/KH xuống còn 41 phút/KH, bình quân mỗi năm giảm 

35,57% (Hình 6). 

Trong năm 2021, điểm đánh giá bộ chỉ số lưới điện thông minh của SP Group được 

thực hiện trên 86 công ty phân phối điện từ 37 quốc gia, EVNHCMC đã đạt 67,9 điểm 

(bằng điểm với các công ty điện lực TNB – Malaysia, MEA – Thái Lan, Dominion 
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Energy – Mỹ, Eversource – Mỹ, Vatterfall – Thụy Điển) tăng 16,1 điểm so với bảng 

đánh giá năm 2020 (51,8 điểm) với chỉ số nổi bật là Giám sát và điều khiển, đạt vị trí 

53/86 công ty điện lực thuộc 37 quốc gia trên thế giới và đứng vị trí thứ 2 trong khu vực 

Đông Nam Á (sau SP Group với 75 điểm, xếp hạng 36/86).  

 

Hình 6: Chỉ số SAIFI, SAIDI chung của lưới điện phân phối EVNHCMC giai đoạn 2011-2021 

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

EVNHCMC đã đề ra lộ trình đến năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp số với các mục 

tiêu trong tâm trong công tác quản lý vận hành lưới điện: (i) Quản lý, vận hành, bảo trì 

tài sản dựa trên trí tuệ nhân tạo. (ii) Áp dụng các quy trình và công nghệ quản lý  

lưới điện tiên tiến. (ii) Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), phân tích dữ liệu 

không gian.  

Đối với công tác quản lý độ tin cậy cung cấp điện, EVNHCMC sẽ tiếp tục hoàn thiện 

chuyển đổi số trong thời gian tới, cụ thể: 

 Tiếp tục xây dựng hệ thống thu thập, tích hợp, quản lý và khai thác dữ liệu mất 

điện trên nền tảng công nghệ Big Data một cách toàn diện kết hợp với việc xây 

dựng các báo cáo thông minh Business Intelligence (BI) giúp đề ra các giải 

pháp hữu hiệu nhằm giảm sự cố, giảm mất điện, nâng cao độ tin cậy và chất 

lượng cung cấp điện. 

 Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình dự báo, phân tích độ tin cậy cung 
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cấp điện dựa trên trí tuệ nhân tạo giúp cho việc điều hành sản xuất, kinh doanh 

chính xác và đạt hiệu quả cao. 

Việc nâng cao độ tin cậy là nhiệm vụ hàng đầu để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội 

cho Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần phát triển bền vững Quốc gia. Trong đó, công 

tác hiện đại hóa lưới điện, triển khai lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ mới, 

công nghệ số là đặc biệt quan trọng. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Tổng công ty 

Điện lực TP.HCM tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. 2021. 

[2] Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh của Tổng công ty Điện lực TP.HCM giai đoạn 2022 

– 2025, tầm nhìn đến 2030. 2022. 

[3] Bài báo: https://smartgrid.evnhcmc.vn/bai-viet/make-by-evn  
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CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH ĐIỆN VÀ NHỮNG TIỆN ÍCH 

Phạm Thị Thu Trà 

Email: traptt.eic@evn.com.vn, Điện thoại: 0963705998 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu đang là một trong những từ được sử dụng nhiều 

nhất trong mảng công nghệ thông tin (IT) của các doanh nghiệp vào thời điểm hiện 

tại. Chuyển đổi số doanh nghiệp có thể được hiểu một cách khá đơn giản - đó là quá 

trình tích hợp công nghệ vào hoạt động của doanh nghiệp. Có thể thấy rằng bất kỳ 

quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nào đều dựa trên một trong những yếu tố chính 

là lưu trữ dữ liệu. Tại sao chuyển đổi số không thể tách rời lưu trữ dữ liệu? Lý do là 

vì hầu hết tất cả các hệ thống và quy trình liên quan đến chuyển đổi số dù ở mức độ 

cao hay thấp đều dựa vào việc lưu trữ dữ liệu. 

Trong xu thế phát triển công nghệ số ngày càng được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam và 

trên thế giới, ngành Điện cũng không nằm ngoài xu thế này và đã xác định hướng đi xây 

dựng một hệ thống số dùng chung cho toàn ngành.  

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vai trò của hệ thống lưu trữ dữ liệu và những 

đóng góp của website cơ sở dữ liệu ngành Điện trong công tác lưu trữ dữ liệu toàn 

ngành. 

2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Trong thời buổi công nghệ số hiện nay, nhiều quy trình, công đoạn hay các hệ thống 

quản trị đều được mã hóa và vận hành bởi các thiết bị, phần mềm nhằm giúp doanh 

nghiệp đạt được hiệu suất làm việc tốt nhất. Trên cơ sở đó, các hệ thống quản trị cơ sở 

dữ liệu ra đời và đóng vai trò quan trọng trong xử lý và kiểm soát nguồn thông tin bởi 

quản lý cơ sở dữ liệu sẽ góp phần: 

 Lưu trữ theo một cấu trúc nhất định, có tính nhất quán cao. Với đặc điểm này, 

CSDL giúp người dùng thuận tiện trong việc tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm và sử 

dụng dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng; 

 Đảm bảo toàn vẹn và an toàn dữ liệu; 

 Đảm bảo khả năng truy xuất đồng thời của nhiều người dùng trên dữ liệu: 

Nhiều người có thể sử dụng CSDL cùng lúc mà không phải qua các khâu rườm 

rà phức tạp nhờ vào việc truy xuất từ các cách khác nhau. Do đó, đây chính là 

điểm thuận lợi trong việc việc sử dụng, quản lý, truy cập dữ liệu,… 

 Linh hoạt thay đổi theo nhu cầu của người dùng: Có những CSDL chỉ gồm vài 

trăm bản ghi, nhưng có những CSDL có dung lượng rất lớn lưu trữ tới hàng 

mailto:traptt.eic@evn.com.vn
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trăm đến hàng triệu bản ghi. CSDL cũng được lưu trữ khá đa dạng, từ bản text 

tới hình ảnh, video, pdf…  

 Công tác quản lí dễ dàng hơn: Một CSDL được thiết kế, hình thành, lưu trữ để 

dễ dàng trong việc tạo lập, cập nhập và khai thác thông tin. Dữ liệu sẽ được cập 

nhật thường xuyên và hoàn toàn không trùng lặp. Sử dụng CSDL giúp tạo ra 

các sản phẩm chuyên nghiệp hơn, lưu trữ có hệ thống, dễ dàng trong công tác 

quản lí. 

3. SỰ RA ĐỜI CỦA WEBSITE CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH ĐIỆN 

Chính vì những tiện ích trên mà việc tích hợp CSDL với hệ thống website là xu hướng 

hiện nay của các tổ chức, doanh nghiêp. Việc tích hợp này cho phép tổ chức, doanh 

nghiệp đó gửi, thu thập và chia sẻ thông tin với người dùng nhanh gọn và hiệu quả.  

Các CSDL bắt đầu được EVN EIC xây dựng từ cuối những năm 90 thế kỷ trước, nhưng 

chỉ thực sự phát triển mạnh từ năm 2005. Lúc đầu chỉ có các CSDL thư mục, chỉ dẫn và 

sau đó là các CSDL tóm tắt, đến nay EVNEIC đã xây dựng được hệ thống các CSDL 

toàn văn. Phổ biến nhất vẫn là các CSDL Sách, Tạp chí trong nước và nước ngoài, đề tài 

nghiên cứu khoa học - công nghệ, ảnh, dự án điện, video, điểm báo, tiêu chuẩn, hội 

nghị, hội thảo.  

Các CSDL đó liên kết với nhau tạo nên “ngân hàng” dữ liệu và hình thành thư viện số 

về KH&CN. Với vai trò là nguồn nguyên liệu cơ bản của hoạt động thông tin nên thông 

tin KH&CN ngành Điện ngày càng được quan tâm và được thu thập bổ sung một cách 

chủ động từ nhiều nguồn khác nhau 

Website https://www.cosodulieu.com.vn là một trong số hệ thống lưu trữ dữ liệu 

lớn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quan tâm và cho phép ra mắt chính thức 

vào tháng 8/2014 nhằm cung cấp các tài liệu đã được số hóa tới toàn thể CBCNV ngành 

Điện. 

4. CÁC ỨNG DỤNG VÀ TRÌNH DUYỆT TRÊN WEBSITE CSDL NGÀNH ĐIỆN 

Từ hệ thống các CSDL khổng lồ và nhu cầu thông tin KH&CN trong toàn ngành Điện 

là rất lớn, tháng 8/2014 trang web https://www.cosodulieu.evn.com.vn đã chính thức ra 

mắt và năm 2021 được nâng cấp với các tính năng sau:  

4.1. Trang chủ 

Đến với trang chủ web cơ sở dữ liệu ngành Điện, bạn đọc được tiếp nhận những thông 

tin về tin tức mới nhất liên quan đến các hoạt động về lĩnh vực điện của Việt Nam và 

trên thế giới.  

https://www.cosodulieu.com.vn/
https://www.cosodulieu.evn.com.vn/
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Tiếp theo đó là thông tin giới thiệu sơ qua về các tab chính có trong website như: Cơ cở 

dữ liệu, bộ sư tập, điểm báo, nghiên cứu khoa học, số liệu thống kê và tra cứu từ điển kỹ 

thuật điện. 

4.2. Tab “Tra cứu dữ liệu” 

 Đây là tab quản lý và kết nối toàn bộ hệ thống các CSDL ngành Điện có trong web 

cosodulieu.evn.com.vn. Khi bạn đọc chọn Tab “Tra cứu dữ liệu”, màn hình hiển thị các 

tiêu chí tìm kiếm và phần hướng dẫn tìm kiếm tài liệu. Người dùng muốn tìm tài liệu 

theo nhu cầu thì điền các trường lọc đã định sẵn trên chương trình như: Nhan đề, tác 

giả, từ khóa, chủ đề… 

 
Hình 1. Màn hình hiển thị các trường tra cứu 

Sau khi lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm theo như mình móng muốn: Ví dụ tìm trong 

CSDL Tạp chí trong nước với từ khóa thủy điện, Kết quả hệ thống tìm kiếm được 890 

tài liệu, mỗi trang hiển thị được danh mục 10 tài liệu. 
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HÌnh 2. Màn hình hiển thị kết quả tìm kiểm 
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Khi màn hình tìm kiếm hiển thi toàn bộ kết quả tìm kiếm, độc giả có thể nhấp chuột vào 

một kết quả nào đó để xem toàn văn tài liệu. Lúc đó màn hình sẽ hiển thị tóm tắt tài liệu 

và nội dung toàn văn. Ngoài ra, độc giả còn có thể gửi bình luận của mình về tài liệu tìm 

kiếm được (xem hình minh họa) 

 
Hình 3. Màn hình hiển thị toàn văn tài liệu 
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4.3. Tab “bộ sưu tập” 

Là hệ thống các CSDL và tài liệu có trong website cơ sở dữ liệu ngành Điện nhưng 

được sắp sếp theo các nhóm: Chủ đề, tên tài liệu, năm xuất bản, tác giả để giúp bạn đọc 

thuận tiện, dễ dàng tìm kiếm các thông tin mà không cần phải dùng đến công cụ tra cứu. 

Bạn đọc có thể chọn cây thư mục cần tra cứu và xem toàn văn tài liệu.  

 
Hình 4. Màn hình hiển thị tab “Bộ sưu tập” 

Hiện tại trong tab Bộ sưu tập có 12 bộ tài liệu được phân loại. Trong mỗi bộ tài liệu sẽ 

có nhiều chủ đề khác nhau. 

Ví dụ trong bộ sưu tập Tạp chí trong nước có 15 đầu tạp chí. 
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Hình 5. Màn hình hiển thị kết quả bộ sưu tập Tạp chí trong nước 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 583   

4.4. TAB “ĐIỂM BÁO” 

Đây là Tab giúp độc giả xem được toàn bộ các bài viết trên các phương tiện thông tin 

đại chúng đang viết về các hoạt động của ngành Điện hàng ngày hàng giờ. Tính đến hết 

tháng 10/2022, đã có 127.805 bài báo viết về ngành Điện. Bước vào trang điểm báo, 

độc gải có thể tìm kiếm thông tin các bài báo theo các gợi ý thông dụng nhất như: Báo 

điện tử hay báo giấy; thể loại tin hay bài; tên báo, chủ đề bài báo và khoảng thời gian 

bài báo xuất bản. 

Việc đưa các thông tin tìm kiếm ra bên tay trái màn hình giúp cho độc giả tìm kiếm và 

truy cập đến bài viết được nhanh nhất. 

Dưới đây là màn hình hiển thị của Tab “Điểm báo” 

 
Hình 6. Màn hình hiển thị trang chủ Tab “Điểm báo” 
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Khi nhấp chuột vào một bài báo để xem toàn văn, độc giả có thể đến ngay tới link gốc 

bài báo nếu là báo điện tử, hoặc xem được toàn văn dưới dạng file PDF nếu là báo giấy. 

 
Hình 7. Màn hình hiển thị xem toàn văn một bài báo giấy 
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4.5. Tab “số liệu thống kê” 

Bao gồm dữ liệu, chỉ tiêu về lĩnh vực điện lực của Việt Nam, Châu Á, Thế giới. Độc giả 

có thể lựa chọn các chỉ tiêu và thời gian để tìm kiếm thông tin như: Cơ cấu nguồn điện, 

sản lượng điện, đường dây truyền tải, dung lượng máy biến áp, tỷ lệ tổn thất điện năng, 

độ khả dụng của hệ thống, giá bán điện bình quân, doanh thu, …  

Hiện tại các dữ liệu về ngành Điện Việt Nam được cập nhật sau khi EVN phê duyệt và 

số liệu có từ năm 2006 đến nay. Các dữ liệu về chỉ tiêu ngành Điện trên thế giới được 

cập nhật từ năm 1980 đến nay, thông tin theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng 

lượng Hoa Kỳ (EIA).  

 
Hình 8. Màn hình hiển thị tab “Số liệu thống kê” và các tiêu chí tìm kiếm 
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Khi độc giả muốn xem tất cả các tiêu chí thì nhấp chuột vào nút “tất cả” ở mục lựa chọn 

dữ liệu bên trái màn hình. Còn không muốn xem tất cả tiêu chí thì có thể xem từng tiêu 

chí theo nhu cầu của mình. 

 
Hình 9. Màn hình hiển thị kết quả xem tất cả các tiêu chí tìm kiếm 
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4.6. Tab “nghiên cứu khoa học” 

Khi độc giả truy cập vào tab “Nghiên cứu Khoa học” sẽ nhận được các thông tin danh 

mục và toàn văn: Đề tài đã nghiệm thu, Sáng kiến đã công nhận, Danh mục nghiên cứu 

khoa học mới cập nhật. 

 
Hình 10. Màn hình toàn văn tab “Nghiên cứu khoa học” 
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Hiện tại trang Web đã xây dựng được chức năng “ĐĂNG KÝ NCKH” trực tuyến. Nếu 

độc giả muốn đăng ký đề cương trực tuyến phải có tài khoản được EVN cấp. Đây là một 

trong những công cụ mới đáp ứng nhu cầu về công tác chuyển đổi số. Khi vào Đăng ký 

nghiên cứu khoa học, độc giả điền các thông tin cần thiết như: Tên đề tài/sáng kiến; chủ 

nhiệm đề tài, cán bộ phối hợp, lĩnh vực nghiên cứu, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, 

kinh phí dự kiến thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, … và đính kèm file tài liệu 

toàn văn. 

Sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin độc giả nhấp chuột vào ô ĐĂNG KÝ để gửi đề 

cương tới tài khoản quản lý nghiên cứu khoa học của EVN. 

Chức năng này hiện tại đang đóng, chưa mở. Sau khi được EVN thẩm định sẽ mở và 

cung cấp tài khoản cho các đơn vị để cập nhật online. 

 
Hình 11. Màn hình xem tóm tắt một sáng kiến đã được công bố 
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4.7. Tab “tra cứu từ điển kỹ thuật điện” 

Năm 2013, EVN đã nghiệm thu đề tài “Biên soạn Từ điển chuyên ngành Điện Anh – 

Việt” do Trung tâm Tư vấn và Phát triển điện thực hiện. Một năm sau, Ban Khoa học 

Công nghệ và Môi trường EVN đã giao Trung tâm Thông tin Điện lực và Công ty Viễn 

Thông Điện lực và Công nghệ Thông tin xây dựng phần mềm tra cứu online từ điển 

chuyên ngành Điện Anh – Việt và tích hợp trên trang cosodulieu ngành Điện. Bộ từ 

điển có trên 3.000 từ chuyên ngành Điện giúp độc giả có nhu cầu quan tâm đến lĩnh vực 

điện có thể truy cập vào để tra cứu. 

 
Hình 12. Màn hình hiển thị tab “tra cứu từ điển kỹ thuật điện” 

5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Sau 8 năm đi vào hoạt động, hiện tại hệ thống CSDL trên website đã có khối lượng tài 

liệu như sau:  

 CSDL Sách: 566 đầu sách;  
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 CSDL các đề tài NCKH: 754 đề tài các cấp;  

 CSDL sáng kiến: 174 sáng kiến đã được công nhận 

 CSDL Tạp chí trong nước:15 đầu tạp chí với 12.624 bài báo;  

 CSDL Ảnh ngành điện: 36.205 ảnh;  

 CSDL Dự án điện: 261 dự án;  

 CSDL Video: 1.058 video;  

 CSDL Điểm báo: 127.805 bài báo;  

 CSDL Tạp chí nước ngoài: 45 đầu tạp chí với 32.100 bài báo;  

 CSDL Tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế: 3.620 tiêu chuẩn; 

 CSDL Tiêu chuẩn Việt Nam: 1.126 tiêu chuẩn. 

Lượng truy cập 300.000 lượt truy cập/năm. 

Hằng tháng Trung tâm đều cung cấp tài liệu toàn văn theo thư yêu cầu của độc gải gửi 

về hòm thư: cosodullieu@evn.com.vn. Tổng lượng tài liệu đã cung cấp cho độc giả lên 

tới hàng nghìn file tài liệu (đối với loại CSDL không được xem toàn văn, chỉ được xem 

thư mục). 

6. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 

6.1. Cơ hội 

Trong thời đại về công nghệ số thì các website tra cứu CSDL và các thư viện điện tử 

đang được đầu tư và quan tâm rất nhiều. 

Nhu cầu của người dùng tin thúc đẩy hoạt động hợp tác, liên kết giữa các thư viện 

tại Việt Nam và trên thế giới 

Đối tượng phục vụ chủ yếu của các website cơ sở dữ liệu và thư viện điện tử là cán bộ 

lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên. Các đối tượng 

này ngày càng quen với việc sử dụng các cơ sở dữ liệu điện tử cũng như nhu cầu sử 

dụng tài liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngày càng tăng. 

Trên thực tế, nhu cầu này đôi khi vượt quá khả năng phục vụ của các web cơ sở dữ liệu 

và thư viện. Chính vì thế, Trung tâm đang tìm kiếm các hoạt động hợp tác, liên kết giữa 

các thư viện nhằm thúc đẩy mạnh nhu cầu tìm kiếm và nâng cao chất lượng phục vụ nhu 

cầu của độc giả. 

mailto:cosodullieu@evn.com.vn
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Sự phát triển của công nghệ thông tin và gia tăng sử dụng Internet cũng mang lại 

cơ hội cho sự hợp tác, liên kết giữa các thư viện tại Việt Nam và trên thế giới. 

Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của các nguồn tài liệu điện tử và sự phát triển của 

thư viện số. Điều này đã làm cho các dự án hợp tác ngày càng vượt xa những chương 

trình hợp tác truyền thống. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều thông tin trên Internet hoàn 

toàn miễn phí. Điều này đồng nghĩa rằng các đơn vị hợp tác mà sử dụng Internet như là 

nền tảng hoạt động và áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện thì 

thông tin mà họ chia sẻ sẽ trở nên rẻ hơn rất nhiều khi so sánh với thông tin được in ra 

và vận chuyển xa. Công bằng mà nói, mỗi một cơ quan thông tin, thư viện đều có bộ 

sưu tập của chính họ để phục vụ cho cộng đồng người sử dụng một cách miễn phí hay 

gần như miễn phí. Tuy nhiên, nguồn tài liệu điện tử cho phép các thư viện vượt qua 

được rào cản về mặt địa lý để cung cấp nguồn tài liệu toàn văn cho người sử dụng. Một 

lượng lớn tài liệu giấy sẽ không cần phải vận chuyển xa. Đối với việc trao đổi tài liệu, 

nếu các tài liệu điện tử bị mất trong quá trình truyền tin, họ có thể thực hiện chuyển lại 

một cách dễ dàng. 

6.2. Thách thức 

Văn hóa hợp tác vẫn chưa thực sự phát triển trong môi trường hoạt động của các 

trung tâm thông tin và thư viện điện tử tại Việt Nam. 

Trong lĩnh vực chia sẻ nguồn lực thông tin, nhiều thư viện điện tử và các trung tâm 

thông tin tại Việt Nam vẫn chưa quen với các hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ. Bên 

cạnh đó, sự cạnh tranh, ngờ vực và chủ nghĩa địa phương, cục bộ, lo sợ thất bại, không 

sẵn lòng để mạo hiểm, sự không tự nguyện chia sẻ các bộ sưu tập có giá trị là những rào 

cản vẫn còn đang tồn tại trong môi trường hoạt động của các thư viện và cơ sở dữ liệu 

tại Việt Nam. 

Hợp tác liên thư viện tại Việt Nam vẫn chưa mang tính hệ thống và chưa mang tính bắt 

buộc. Hoạt động này vẫn còn dựa vào các mối quan hệ sẵn có của các thư viện và trung 

tâm thông tin là chủ yếu. Chính vì thế, làm thế nào để các nhà quản lý cũng như cán bộ 

thư viện sẵn sàng tham gia vào các hoạt động hợp tác, liên kết và xem hợp tác như là 

một điều hiển nhiên và cần thiết là một thách thức không nhỏ. 

Các thư viện cần tạo ra các sự kiện, dự án, hay thiết lập các đội nhóm để liên kết cán bộ 

thư viện lại với nhau. Thông qua các hoạt động này cán bộ thư viện có thể chia sẻ 

những kinh nghiệm và xem xét những khó khăn trong quá trình hợp tác. Từ đó giúp cải 

thiện môi trường hợp tác. 
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Đối với sự hợp tác trong lĩnh vực số hóa, việc chia sẻ tài liệu số hóa bị cản trở bởi 

vấn đề bản quyền. 

Làm thế nào để có thể tận dụng được tối đa nguồn tài liệu điện tử thông qua việc chia sẻ 

cho các thư viện thành viên phục vụ người sử dụng nhưng vẫn đảm bảo được vấn đề 

bản quyền là một thách thức với các thư viện, trung tâm thông tin tại Việt Nam. Đối với 

tài liệu số hóa do Trung tâm sản xuất, Trung tâm tập trung vào chia sẻ tài liệu quảng bá 

về EVN và các đơn vị ngành Điện là những tài liệu miễn phí bản quyền. Tiếp đến việc 

chia sẻ các bản số hóa đề tài, sáng kiến được thực hiện dựa trên tinh thần đồng ý của tác 

giả. Tính bản quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu có trong CSDL 

hoặc một thư viện điện tử khi triển khai một hệ thống thông tin có tính mở là rào cản  

rất lớn. 

7. KẾT LUẬN 

Website Cơ sở dữ liệu ngành Điện nói riêng và thư viện điện tử nói chung đang nắm 

trong tay không ít những cơ hội để đẩy mạnh hoạt động hợp tác liên thư viện. Đồng thời 

cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cũng như thách thức để tạo lập và/hoặc duy trì 

hoạt động này. Hy vọng, trong những năm tới, Trung tâm Thông tin Điện lực sẽ tiếp tục 

bổ sung được những nguồn tài liệu có giá trị để cung cấp đến cho độc giả trong và ngoài 

ngành quan tâm đến lĩnh vực điện lực Việt Nam. 
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PHỤ TẢI VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐIỆN 
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1
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1Ban quản lý dự án điện 1, Tập đoàn điện lực Việt Nam, 0904373240, tunglt229@gmail.com 
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Tóm tắt: Đảm bảo an ninh năng lượng là vấn đề cấp thiết ở mỗi Quốc gia, trong đó 

việc quản lý vận hành hệ thống điện ổn định và sử dụng năng lượng điện hiệu quả 

được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay các nghiên cứu trong 

ngành điện đang tập trung chủ yếu đến các giải pháp hiệu quả năng lượng đối với 

nguồn phát và lưới điện truyền tải, phân phối. Hiệu quả sử dụng năng lượng dân 

dụng ít được quan tâm hơn, song đây là thành phần chiếm tỷ trọng đáng kể và có vai 

trò quyết định đến sự ổn định của hệ thống điện. Hiện nay với sự phát triển của công 

nghệ thông tin, các giải pháp số trong quản lý hệ thống điện nhỏ, hộ gia đình được 

nhắc đến nhiều như nhà thông minh. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa phổ biến do 

chi phí đầu tư thiết bị, cũng như tái cấu trúc mạng điện tòa nhà tương đối cao. Bài 

báo này giới thiệu giải pháp giúp các tòa nhà, hộ gia đình quản lý điện năng tiêu thụ 

một cách chủ động, giảm đến 20% hóa đơn tiền điện hàng tháng, làm đều phụ tải hệ 

thống và gần như không mất chi phí đầu tư ban đầu. Giải pháp đề cập ở đây là “Giám 

sát tải không xâm nhập” (GSTKXN), tức là chỉ thông qua số liệu đo tải điện ở đầu vào 

tòa nhà từ công tơ điện tử có thể nhận biết và phân tách tải của các thiết bị điện đang 

sử dụng, chuẩn đoán sự bất thường và lỗi của các thiết bị tiêu tốn điện trong thời gian 

thực. Trong bài báo mô tả tổng quan các nghiên cứu GSTKXN trên thế giới, đồng thời 

giới thiệu mô hình thử nghiệm được phát triển bởi các tác giả, dựa trên các phân tích 

dữ liệu phụ tải, thuật toán học sâu (Deep learning) thông minh. Kết quả của mô hình 

thử nghiệm cho thấy giải pháp GSTKXN tương đối khả thi, giúp khai thác được dữ 

liệu dùng điện, trở thành một phần của lưới điện thông minh góp phần ổn định hệ 

thống, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải ròng khí CO2. 

Từ khóa: Hiệu quả sử dụng năng lượng; Giảm phát thải ròng; Giám sát tải không 

xâm nhập; Hệ thống điện thông minh; Deep learning. 

CHỮ VIẾT TẮT 

GSTKXN Giám sát tải không xâm nhập 

EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam 

DL Học sâu (tiếng Anh: Deep learning) 

AI Trí tuệ nhân tạo (tiếng Anh: Artificial intelligence) 

CNN Mạng nơ-ron tích chập (tiếng Anh: Convolutional neural network) 

RNN Mạng nơ-ron hồi quy (tiếng Anh: Recurrent neural network) 

CSN Nhánh hồi quy (tiếng Anh: Regression Sub-network) 

mailto:tunglt229@gmail.com
mailto:ledaiduongvnth@gmail.com
mailto:nguyenngochai.tin47@gmail.com
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RSN Nhánh phân loại (tiếng Anh: Classification Sub-network) 

LSTM Bộ nhớ dài-ngắn hạn (tiếng Anh: Long short-term memory) 

REDD Bộ dữ liệu phân tách tải năng lượng 

1. GIỚI THIỆU 

Theo thống kê các tòa nhà và hộ gia đình trên thế giới chiếm tới 40% tổng lượng điện 

năng tiêu thụ và 20% tổng lượng khí thải CO2 [1,2,3]. Theo số liệu thống kê của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 27 triệu hộ gia đình ở nước ta tiêu thụ điện chiếm 34%, 

các tòa nhà thương mại, ngân hàng, ... chiếm 5% tổng lượng điện năng tiêu thụ toàn 

quốc [4]. Ước tính nếu tiết giảm được 1% lượng điện năng tiêu thụ của các hộ gia đình 

tương đương 630 triệu kWh mỗi năm, sẽ tiết kiệm được 1.174 tỷ đồng. Nâng cao hiệu 

quả sử dụng năng lượng giúp cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, bảo tồn nguồn năng 

lượng sơ cấp quốc gia, sớm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 

(cam kết tại COP26 về chống biến đổi khí hậu). An ninh năng lượng và phát triển ngành 

năng lượng bền vững luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Nghị 

quyết 55 của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu tổng quát là “Bảo đảm vững chắc an ninh năng 

lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã 

hội ổn định, có tính chất nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao 

đời sống của nhân dân”. Bên cạnh các giải pháp đảm bảo cung ứng nguồn điện, việc sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an 

ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã đề ra 

chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 

(Chương trình VNEEP3) với mục tiêu tiết kiệm từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn 

quốc trong giai đoạn đến năm 2025 và đạt từ 8-10% trong toàn giai đoạn. 

Hiện nay, các biện pháp tiết giảm và đảm bảo hiệu quả năng lượng đã và đang được 

thực hiện tích cực như: (i) Các quy định pháp luật về dán nhãn năng lượng cho thiết bị 

điện; (ii) Tối ưu hóa hạ tầng lưới điện để giảm hao phí trong quá trình truyền tải và phân 

phối điện năng; (iii) Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người sử dụng điện là khách 

hàng cá nhân tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả hơn. Các biện pháp hiện thời góp phần 

không nhỏ vào tiết giảm và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, nhưng vẫn có một giới 

hạn nhất định do chi phí đầu tư cao hoặc quán tính lớn, người tiêu thụ điện vẫn hoàn 

toàn thụ động trong việc điều tiết và quản lý năng lượng. Tác động của người dùng và 

hành vi của họ đối với mức tiêu thụ năng lượng của tòa nhà là đáng kể, các nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng khoảng 30% lượng tiêu thụ này bị lãng phí do hoạt động dưới mức tối ưu 

hoặc trục trặc của thiết bị hệ thống điện tòa nhà hoặc do hành vi của người sử dụng 

[5,6]. Hơn 7 tỷ USD bị lãng phí ở Hoa Kỳ do các điều kiện hoạt động lỗi của thiết bị 

trong các tòa nhà thương mại vào năm 2017 [1]. Sự phản hồi liên tục về công suất tiêu 

thụ của từng thiết bị cho phép tiết kiệm 5- 20% lượng điện năng tiêu thụ [7]. Việc tăng 
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hiệu quả sử dụng năng lượng có thể được thực hiện một cách chủ động từ người dùng 

nhờ công cụ cho phép theo dõi năng lượng tiêu thụ trên các thiết bị theo thời gian thực. 

Thông tin tải điện của các thiết bị có thể được sử dụng để lập kế hoạch cải thiện hiệu 

quả sử dụng, như làm sạch máy điều hòa không khí hoặc xả đá tủ lạnh, chuẩn đoán lỗi 

các hệ thống, thiết bị tiêu thụ tốn điện lớn. 

Tính đến hết năm 2019 số công tơ điện tử bán điện cho khách hàng của EVN đã đạt 

14,52 triệu, chiếm 51,7% số công tơ bán điện [8]. Hiện nay, đã có hơn nửa số điện lực 

lắp đặt và thay thế 100% công tơ điện tử và đo xa. Cùng với đó, các Tổng công ty điện 

lực của EVN đều có các ứng dụng di động hỗ trợ người dùng theo dõi điện năng tiêu thụ 

theo từng ngày. Tuy nhiên, việc theo dõi chỉ phản hồi tổng lượng điện năng tiêu thụ 

không thể cho phép người dùng nhận ra được từng thiết bị đang tiêu tốn điện năng ra 

sao, cũng không thể phân tích cảnh báo bất thường, cảnh báo lỗi sai của các thiết bị. 

Phần lớn người dùng điện không am hiểu về đặc tính của các thiết bị điện, do đó không 

thể quản lý sử dụng, bảo dưỡng hoặc thay thế đồ dùng điện đúng lúc, đúng cách. Trong 

những năm gần đây, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng 

IoT vào trong hệ thống điện nói chung và hệ thống điện tòa nhà nói riêng bắt đầu được 

nhắc đến nhiều hơn. Trong những ngôi nhà thông minh (smart home) được minh hoạ 

trên hình 1, các cảm biến điện áp và dòng điện được lắp đặt vào từng thiết bị của hệ 

thống điện để thông qua đó có thể theo dõi, cảnh báo, điều khiển các thiết bị điện. Một 

hệ thống điện như vậy có giá thành tương đối cao, đó là lý do mà hiện nay ở Nước ta và 

trên thế giới những tòa nhà có hệ thống điện như vậy vẫn không phổ biến. Các thiết bị 

điện hiện đại trên thị trường cũng có các tính năng kết nối và điều khiển thông qua ứng 

dụng di động của nhà cung cấp, song việc có quá nhiều thiết bị cần cài đặt nhiều ứng 

dụng với mức độ cảnh báo thường xuyên cũng làm cho người sử dụng cảm thấy phiền 

phức, hơn nữa người dùng thường có suy nghĩ là khí hậu ở Nước ta dễ gây hư hỏng các 

thiết bị điện có tích hợp nhiều thành phần mạch điện tử nên đa số thường không sử dụng 

các thiết bị như vậy hoặc bỏ qua tính năng này. 

 

Hình 1. Mô hình hệ thống giám sát điện năng của ngôi nhà thông minh. 
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Hình 2. Minh họa hệ thống giám sát tải không xâm nhập  

Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu giải pháp giúp các hộ gia đình, tòa nhà theo dõi 

được từng thiết bị điện trong thời gian thực chỉ bằng duy nhất một thiết bị đo tải điện ở 

đầu nguồn cung cấp cho tòa nhà. Thông tin được thu thập ở đầu nguồn, sau đó được 

phân tách để có được thông tin về thời gian hoạt động và tải điện tiêu thụ của thiết bị 

(hình 2). Giải pháp GSTKXN có thể được chia thành bốn phần: dữ liệu, xử lý dữ liệu, 

nhận biết và phân tách tải, hiển thị. Phần dữ liệu là phần cứng dùng để đo và ghi dữ liệu 

tải điện chung (công tơ điện tử). Phần xử lý dữ liệu là phần mềm được sử dụng để điều 

chế tín hiệu tải điện thành đầu vào cho mô hình phân tách. Phần nhận diện và phân tách 

tải là mô hình để xác định thiết bị và phân tách tải thiết bị điện từ dữ liệu tổng hợp. 

Phần hiển thị là giao diện biểu diễn kết quả phân tách tải điện đến người dùng thông qua 

máy tính và các thiết bị di động. GSTKXN giúp theo dõi các thiết bị điện hoạt động ẩn 

bên trong tổng tải điện tiêu thụ, đồng thời chuẩn đoán bất thường, phân biệt các lỗi hoạt 

động của thiết bị. Giải pháp này giúp chúng ta có thể tận dụng được các công tơ điện tử 

hiện có, hoặc chỉ cần lắp đặt thêm duy nhất một thiết bị đo đếm điện năng sau công tơ 

của các điện lực. Qua đó, tiết giảm được hóa đơn tiền điện nhờ giảm lỗi vận hành, bảo 

dưỡng thiết bị đúng lúc. Ngoài ra việc thu thập được dữ liệu hoạt động thiết bị giúp các 

nhà cung cấp tối ưu hóa sản phẩm với hiệu năng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu, thói 

quen người dùng.  

2. TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH DỮ LIỆU TẢI ĐIỆN 

Ý tưởng chính của việc GSTKXN là thu được thông tin cụ thể về thiết bị mà không cần 

kết nối với thiết bị đó. Việc phân tách điện lượng tiêu thụ của các thiết bị khác nhau 

thông qua tải điện tổng hợp lần đầu tiên được đề xuất năm 1992 bởi Hart G. W . [9].  
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Vào thời điểm đó các thuật toán tối ưu tổng hợp (combinatorial optimization) được sử 

dụng như là kỹ thuật chính cho việc phân loại và nhận diện tín hiệu. Cách tiếp cận này 

sử dụng trạng thái hoạt động của các thiết bị riêng lẻ, việc phân tách được xác định bằng 

các dấu hiệu thay đổi điện năng tiêu thụ từ trạng thái ổn định này sang trạng thái ổn 

định khác. Những thay đổi trạng thái ổn định ở đây, được gọi là sự kiện (event 

detection), tương ứng với thiết bị vừa bật hoặc tắt, được đặc trưng bởi độ lớn của các 

giá trị công suất phản kháng và tác dụng. Hình 3 minh họa đồ thị tiêu thụ điện năng của 

tủ lạnh và lò vi sóng, trong đó hai tín hiệu khác nhau được chồng lên nhau. Biết tần suất 

của mỗi sự kiện bật/tắt và độ lớn của các bước công suất, có thể xác định được thời 

điểm tủ lạnh và lò vi sóng bật/tắt, do đó xác định được năng lượng tiêu thụ của mỗi thiết 

bị. Cách tiếp cận này có những hạn chế nhất định, không cho phép xác định tải của thiết 

bị trong một số hợp: (i) khi có tải chồng lên nhau không rõ ràng, (ii) khi hai hoặc nhiều 

tải được bật/tắt đồng thời, (iii) khi tải bật/tắt nhanh hơn so với đồng hồ đo điện có thể 

ghi lại trạng thái ổn định và (iv) khi thiết bị có chế độ hoạt động phức tạp.  

 

Hình 3. Mô hình GSTKXN được giới thiệu tại đai học công nghệ Massachusetts (1992) [9]. 

Trong thập niên gần đây các thuật toán khai thác dữ liệu, nhận diện, phân loại được phát 

triển hoàn thiện hơn với những ứng dụng mạng tính cách mạng như nhận diện hình ảnh, 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xe tự lái, chuẩn đoán, dự báo,... Phương pháp GSTKXN ngày 

càng được quan tâm hơn cùng với sự phát triển của các thuật toán học máy thông minh 

(AI). Ứng dụng AI cho phép nhận diện được các thiết bị điện có chế độ hoạt động phức 

tạp cùng lúc. Các phương pháp GSTKXN dựa trên các thuật toán AI cơ bản được chia 

thành phương pháp học máy với thầy dậy và phương pháp tự học [10]. Các thuật toán tự 

học đa dạng được ứng dụng cho việc nhận diện và phân tách tải điện như phương pháp 
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vec-tơ hỗ trợ (Support vector machine) [11], mô hình xác suất thông kê (hidden Markov 

models  - HMM [12], factorial hidden Markov models - FHMM [13]), mô hình phân 

loại K-trung bình(K-means), K-gần nhất (K-Nearest Neighbor) [14], phương pháp xử lý 

tín hiệu đồ thị (graph signal processing)  [15]. Các thuật toán tự học không cần dữ liệu 

đào tạo ban đầu, tuy nhiên dữ liệu đầu vào vẫn cần có các khoảng thời gian khi chỉ có 

một thiết bị chạy để có thể xây dựng được mô hình thống kê hiệu quả. Khi cần phân 

tách tín hiệu có độ nhiễu cao (cùng lúc có rất nhiều thiết bị hoạt động) hoặc cần nhận 

diện tín hiệu với độ trễ thấp, các thuật toán này sẽ cho độ chính xác không cao.  

Những năm gần đây ngày càng có nhiều dữ liệu tải điện hoạt động của các thiết bị điện 

khác nhau được thu thập [16-19], cùng với đó là sự phát triển của các thuật toán học sâu 

(DL) như mạng nơ-ron tích chập (CNN) hay mạng nơ-ron hồi quy (RNN), cho phép 

nâng cao độ chính xác của phương pháp, tiệm cận đến khả năng thương mại hóa giải 

pháp GSTKXN. Các giải pháp khác nhau dựa trên các thuật toán DL thông minh được 

giới thiệu trong các công bố [20-25]. Sau khi đánh giá tổng quan các nghiên cứu cho 

giải pháp GSTKXN chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình thử nghiệm với sự kết hợp 

và cải tiến các phương pháp trong [20-25]. Ở các phần tiếp theo của bài báo trình bày 

mô tả mô hình và những kết quả đạt được.   

3. MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM 

3.1. Xác định vấn đề 

Xem xét tải điện của một tòa nhà/ hộ gia đình với tín hiệu công suất đầu vào là 𝑤 =

(𝑤1, … , 𝑤𝑇), tải điện ở thiết bị i là �̃�𝑖 = (�̃�1
𝑖 , … , �̃�𝑇

𝑖 ), tổng tải điện của các thiết bị còn 

lại là là �̃� = (𝑢1, … , 𝑢𝑇). Khi đó, ta có tải điện chính tại thời điểm t tương ứng là 

𝑤𝑡 =  ∑ �̃�𝑡
𝑖 + 𝑢𝑡 + 𝑤𝑛𝑡

𝑁𝑡𝑏
𝑖=1 , ở đây 𝑁𝑡𝑏 – số thiết bị tiêu thụ điện phân tách;  𝑤𝑛𝑡 – nhiễu 

tổng hợp của các thiết bị được đánh giá theo phân phối chuẩn có giá trị kỳ vọng là 0.  

3.2. Mô hình mạng thần kinh học sâu (Deeplearning Neural Network – DNN) 

Mô hình DNN đề xuất được biểu diễn trên hình 4, có dạng Sequence to Sequence 

(Seq2seq), dữ liệu đầu vào là đoạn dữ liệu tải tổng hợp (cửa sổ dữ liệu) có độ dài là T 

(số bước thời gian giữa 2 lần ghi tín hiệu tải điện) trượt theo đồ thị phụ tải. Cửa sổ dữ 

liệu để chuẩn đoán cho thời gian t là 𝑤𝑡,𝑇 = (𝑤𝑡−𝑇+1, … , 𝑤𝑡). Dữ liệu đầu ra là đoạn dữ 

liệu tải phân tách của thiết bị i, ký hiệu là 𝑦𝑡,𝑇
𝑖 = (𝑦𝑡−𝑇+1

𝑖 , … , 𝑦𝑡
𝑖). Mô hình được phân ra 

2 nhánh, một nhánh giải quyết bài toán hồi quy (Regression Sub-network – RSN) để tạo 

ra biểu đồ tín hiệu công suất 𝑓𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟
𝑖 (𝑤𝑡,𝑇) = (𝑝𝑡−𝑇+1

𝑖 , … , 𝑝𝑡
𝑖), một nhánh để xác định 

trạng thái bật/tắt (Classification Sub-network – CSN) với xác suất bật  𝑓𝑜𝑛
𝑖 (𝑤𝑡,𝑇) =

(𝑠𝑡−𝑇+1
𝑖 , … , 𝑠𝑡

𝑖). Công suất phân tách cho thiết bị i ở đầu ra là tích số tưng ứng của các 

tín hiệu đầu ra ở hai nhánh phụ.  
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Hình 4: Mô hình nhận diện và phân tách tải 

Sử dụng CNN cho CSN, còn đối với RSN sử dụng CNN kết hợp mô hình “Bộ nhớ dài-

ngắn hạn” (tiếng Anh: Long short-term memory - LSTM) và trọng số chú ý (Attention 

model) để tăng độ chính xác, mô hình RSN được biểu diễn trên hình 5. Trạng thái 

bật/tắt của thiết bị dùng để đào tạo cho nhánh CSN được tạo thành thông qua ngưỡng 

công suất 15W (lớn 15W trạng thái bật). Mô hình được đào tạo bằng thuật toán tối ưu 

với SGD (Stochastic Gradient Descent) với mô men Nesterov. Trong mô hình sử dụng 

hàm mất mát (loss function) L = Loutput + Lon, trong đó Loutput là hàm mất mát của đầu ra 

mô hình tổng thể là độ lệch bình phương trung bình (the mean square error)  hàm Lon 

của nhánh CSN là binary cross-entropy. Số epoch lớn nhất là 50, tốc độ đào tạo khởi tạo 

là 0,01và được giảm dần theo bước 10
-6

. Quá trình đào tạo được dừng trước khi sai số 

của tập kiểm chứng (validation set) tăng, để tránh xảy ra quá khớp dữ liệu (Overfitting). 
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Hình 5: Mô hình mạng nơ-ron RSN. 

Mô hình DNN đề xuất được đào tạo và kiểm tra trên bộ dữ liệu tải điện của 6 hộ gia 

đình ở Massachusetts, Mỹ do đại học MIT thu thập trong thời gian từ 3 đến 19 ngày, với 

tần số lấy mẫu cho tín hiệu tải chính là 1Hz, cho từng thiết bị là 3 giây một lần (REDD). 

Bộ dữ liệu này được công bố bởi J Zico Kolter, Matthew J Johnson năm 2011 [16], toàn 

bộ số liệu được J Zico Kolter cung cấp qua thư điện tử cho chúng tôi. Các dữ liệu từ nhà 

số 2 đến nhà số 6 được dùng để đào tạo, nhà số 1 dùng để kiếm chứng mô hình. 

4. KẾT QUẢ  

Để đánh giá kết quả kiểm nghiệm mô hình chúng tôi sử dụng 2 tiêu chí chính gồm sai 

số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error - MAE) và yếu tố đánh giá phát hiện sự 

kiện bật/tắt (F1). Công thức tính toán của 2 tiêu chí được thể hiện dưới đây: 

𝑀𝐴𝐸𝑖 =  
1

𝑇
 ∑|𝑦𝑡

𝑖 − �̃�𝑡
𝑖|

𝑇

𝑡=1

 

𝐹1 =  
2𝑃∙𝑅

𝑃+𝑅
; 𝑃 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
; 𝑅 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

ở đây, TP (True positive) – tổng số sự kiện bật được chuẩn đoán đúng;   FP (False 

positive) – tổng số sự kiện bật chuẩn đoán sai; FN (False Negative) – tổng số sự kiện tắt 

chuẩn đoán sai. 

Trong bộ dữ liệu REDD có 3 thiết bị máy rửa bát, tủ lạnh và lò vi sóng. Chúng tôi thực 

hiện đào tạo cho mô hình đối với cả 3 thiết bị trên máy tính với GPU 2060-super 8G, 

RAM 32G. Thông tin quá trình đào tạo và kết quả kiểm chứng mô hình thể hiện trong 

bảng 1. Kết quả phân tách bằng mô hình có sai số tuyệt đối trung bình tương đối thấp. 

Đối với tiêu chí đánh giá phát hiện sự kiện bật tắt thiết bị độ chính xác ở mức khá, điều 
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này có thể được giải thích bởi lượng dữ liệu đào tạo chưa đủ nhiều và đa dạng. So sánh 

đồ thị phụ tải thực tế hoạt động của thiết bị với kết quả của mô hình phân tách biểu diễn 

trên các hình 6, 7, cho thấy mô hình hoạt động rất tốt khi thiết bị hoạt động đơn trạng 

thái bật/tắt. Trên các đồ thị cũng thể hiện khả năng phân tách các tải điện ở trạng thái 

động, cũng như đối với các thiết bị có đa chế độ làm việc hoạt động cùng lúc với các 

thiết bị khác (máy rửa bát – hình 7). 

Bảng 1. Kết quả đào tạo mô hình. 

Thiết bị MAE, W F1, % Số epoch 
Thời gian đào 

tạo, giờ 

Máy rửa bát 9,13 73,5 23 40 

Tủ lạnh 16,81 88,1 16 65 

Lò vi sóng 12,17 70,0 12 5 

 

 
(a)  

(b) 

Hình 6. Kết quả nhận diện tải tủ lạnh trong 6 giây (a) và lò vi sóng trong 3 giây (b) 

 

 

Hình 7. Kết quả phân tách tải của máy rửa bát trong 3 giây 
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Hình 8. Biểu đồ tải của máy rửa bát trong 3 giây. 

So sánh kết quả thu được của mô hình đề xuất với các công bố [13,20] được trình bày 

trong bảng 2, cho thấy kết quả kiểm nghiệm trên bộ dữ liệu REDD của mô hình trong 

bài báo này là tốt nhất. Cùng một loại thiết bị có thể hoạt động rất khác nhau ở các hộ 

gia đình khác nhau như biểu diễn trên hình 8, do đó để mô hình phân tách có độ chính 

xác cao thông qua các thuật toán DL cần phải có bộ dữ liệu đa dạng.  

Bảng 2. So sánh kết quả phân tách tải cho bộ dữ liệu REDD. 

Mô hình Tiêu chí Máy rửa bát Tủ lạnh Lò vi sóng 

FHMM [13] 
MAE, W 

F1, % 

101.3 

12.9 

98.67 

35.1 

87.00 

12.0 

SGN [20] 
MAE, W 

F1, % 

15.77 

58.8 

26.11 

80.1 

16.95 

45.0 

Mô hình đề 

xuất 

MAE, W 

F1, % 

9.13 

73.5 

16.81 

88.1 

12.17 

70.0 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Việc đào tạo và thử nghiệm mô hình đề xuất sử dụng dữ liệu của các hộ gia đình độc lập 

nhau, thu được kết quả với độ chính xác tương đối cao. Điều này cho thấy giải pháp 

GSTKXN cơ bản đáp ứng những nhu cầu mong đợi giúp người dùng điện có công cụ 

hữu ích nắm bắt được thông tin kịp thời, tăng cường hiểu biết về thói quen tiêu thụ điện, 
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giúp tiết giảm được hóa đơn tiền điện hàng tháng và tăng tuổi thọ sử dụng của thiết  

bị điện.  

Mô hình GSTKXN hoạt động hiệu quả và chính xác khi các công tơ điện tử đo tải điện 

có tần số lấy mẫu cao hơn 1Hz và cần có bộ dữ liệu phong phú được thu thập trong các 

hộ gia đình hoặc thí nghiệm các thiết bị khác nhau sử dụng ở Nước ta. Các dữ liệu đo 

điện của các điện lực hiện nay có tần số lấy mẫu tương đối thấp (>30phút/lần), do đó để 

áp dụng giải pháp cần nâng cấp cấu hình công tơ, hoặc người dùng cần lắp thêm một 

công tơ phụ sau công tơ mua bán điện. Khuyến nghị các cấp và EVN đầu tư nghiên cứu 

thử nghiệm, ứng dụng giải pháp cho các công ty điện lực. 

Trong thời gian tới để áp dụng được giải pháp GSTKXN vào thực tiễn cần triển khai 

thực hiện những công việc sau: Nghiên cứu tối ưu hóa thuật toán, xem xét kết hợp 

phương pháp dựa trên đặc tính vật lý (Knowlege driven) với dữ liệu (Data driven) giúp 

tăng tính linh hoạt cho mô hình; Xây dựng thuật toán để chuẩn đoán bất thường, lỗi hoạt 

động của các thiết bị thông qua số liệu được phân tách từ tải chung; Các dữ liệu đào tạo 

mô hình tương đối hạn chế và từ các nguồn ở phương tây. Cần chuẩn bị bộ dữ liệu các 

thiết bị sử dụng ở nước ta, trong đó có các thiết bị chính như điều hoà, bếp điện, bình 

nóng lạnh, tủ lạnh, máy giặt,...; Xây dựng ứng dụng di động giúp người tiêu thụ điện 

theo dõi được việc sử dụng năng lượng của từng thiết bị theo thời gian thực, biết được 

thời điểm hoạt động kém hiệu quả kịp thời, kết nối người sử dụng điện với các dịch vụ 

sửa chữa, bảo trì; Nghiên cứu để tích hợp mô hình vào trong các lưới điện nhỏ có các 

nguồn phát như điện mặt trời áp mái để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. 
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TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI TẠI HÀ NỘI  

ASSESSMENT OF ROOFTOP SOLAR POWER DEVELOMPMENT POTENTIAL 

IN HANOI 

Chu Thanh Hà 

Văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 0966983356, hact@evn.com.vn 

Tóm tắt: Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch và vô tận mà thiên nhiên đã 

ban tặng cho con người; ngay từ thủa sơ khai, con người đã biết tận dụng nguồn 

năng lượng mặt trời để sưởi ấm, sấy khô, đun nước nóng, làm bếp nấu ăn … và phát 

điện. 

Nước ta có lãnh thổ trải dài khoảng 15 vĩ độ từ 23
o
23’B đến 8

o
34’B nên có nhiều lợi 

thế về điều kiện tự nhiên, đặc biệt là năng lượng mặt trời; trung bình, tổng bức xạ 

năng lượng mặt trời ở Việt Nam vào khoảng 5 kW/h/m2/ngày ở các tỉnh miền Trung 

và miền Nam và vào khoảng 4 kW/h/m2/ngày ở các tỉnh miền Bắc. Từ dưới vĩ tuyến 

17, bức xạ mặt trời không chỉ nhiều mà còn rất ổn định trong suốt thời gian của năm, 

giảm khoảng 20% từ mùa khô sang mùa mưa. Số giờ nắng trong năm ở miền Bắc 

vào khoảng 1.500 - 1.700 giờ trong khi ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, con số 

này vào khoảng 2000 - 2600 giờ mỗi năm. 

Thủ đô Hà Nội là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước, với tốc độ phát 

triển GDP năm 2020 đạt 7,39 % và tăng trưởng đều hàng năm; do đó, nhu cầu về 

năng lượng của Thủ đô là rất lớn, nhìn vào số liệu thống kê số giờ nắng so với các 

tỉnh phía Nam thì Hà Nội cũng như đa số các tỉnh phía Bắc, số giờ nắng không nhiều 

(1600 - 1750) về lý thuyết hiệu quả khai thác điện năng lượng mặt trời sẽ không cao.  

Tuy nhiên với mật độ dân cư cao, Hà Nội hiện có rất nhiều các nhà cao tầng (khu 

chung cư kết hợp văn phòng và nhà ở), có diện tích mặt bằng đủ lớn, không bị hạn 

chế che lấp, thông thoáng có tiềm năng rất lớn để khai thác điện năng lượng mặt trời; 

nếu khai thác và tính toán hợp lý, điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại Hà Nội sẽ đem 

lại những hiệu quả kinh tế nhất định, góp phần làm giảm phát thải, xây dựng hình ảnh 

Thủ đô là thành phố hoà bình, phát triển và thân thiện với môi trường. 

Bằng số liệu khảo sát thực tế (ghi chép) 01 hệ thống ĐMTMN tại quận Hà Đông, tác 

giả nhận định việc khai thác ĐMTMN tại Hà Nội có tính khả thi và mang lại hiệu quả 

về truyền thông, kinh tế và môi trường. 

Từ khoá: Điện mặt trời mái nhà; năng lượng mặt trời; số giờ nắng. 

Abstract: Solar energy is a clean and unlimited source of energy offered by the 

nature; primitively, solar energy was taken advantage to heat, dry, boil water, cook 

and … energize. 

The mainland territory of Vietnam is characterized by 15 latitudes from latitude 8o 34’ 

to 23o 23’ N. Vietnam has been favored by a series of natural conditions, specially 

solar energy; On average, total solar radiation varies within 5 kW/h/m2/day and 4 
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kW/h/m2/day in the Central and Northern provinces and the Northern provinces, 

respectively. From the Seventeenth parallel or lower, the solar radiation is not only 

abundant but also extremely stable throughout the year, degreasing by approximately 

20% due to transition from dry season to rainy season. The sunshine hours in the 

North range from 1,500 to 1,700 h per year, meanwhile the sunshine hours in the 

Central and Southern region of Vietnam range from 2000 to 2600 h per year.  

Vietnam’s capital Hanoi is one of the two largest economies, featured by 2020 

average annual GDP growth rate of 7.39% and steadily annual increase. As a result, 

Hanoi’s extremely high demand on energy is recognized. In the light of statistics on 

sunshine hours with the Southern provinces, Hanoi and most of Northern provinces 

are characterized by modest sunshine hours (1600-1750), heoretically, its solar 

energy operation efficiency may not be high. 

However, thanks to high population density, Hanoi is the home of a series of high-rise 

buildings (office & apartment complexes), characterized by large enough ground area, 

unrestricted cover, ventilation and ventilation and great potential to develop solar 

power; If it is properly calculated and exploited, Hanoi-based rooftop solar power 

(RSP) will offer certain economic benefits, facilitate emission reduction, development 

of Hanoi Capital image as a City for Peace, Development and Environmental 

Friendliness. By actual survey data (recording) of 01 RSP systems in Ha Dong 

District, Hanoi-based RSP development is believed to be feasible and effective in 

terms of communication, economy and environment by the author. 

Keyword: Rooftop solar power; solar energy; sunshine hours. 

CHỮ VIẾT TẮT 

ĐMT Điện mặt trời 

ĐMTMN Điện mặt trời mái nhà 

NLMT Năng lượng mặt trời 

PV Quang điện 

1. GIỚI THIỆU  

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là tại các thành phố 

như Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh … và các tỉnh/thành ở miền Bắc là rất lớn, bên 

cạnh đó giá nhiên liệu đầu vào như than đá, dầu mỏ, khí đốt … ngày càng tăng do tình 

trạng cạn kiệt dần nguồn tài nguyên này và tình hình bất ổn chính trị trên thế giới dẫn 

tới xu hướng tăng giá năng lượng (điện) ở Việt Nam để đảm bảo cho chi phí sản xuất 

đem lại lợi nhuận. Vì vậy, điện năng được ngành Điện khuyến cáo người dân sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả và không khuyến khích người dân sử dụng nhiều; năng lượng điện 

trở thành mặt hàng đặc thù, giá điện sinh hoạt được tính bậc thang với đơn giá/kWh của 

bậc sau cao hơn bậc trước. 
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Bảng 1. Sản lượng điện tiêu thụ của Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh/thành ở miền Bắc  

tăng dần theo các năm 

ĐVT: kWh 

STT Năm Hà Nội Hải phòng Quảng Ninh Bắc Ninh 

1 2019 19.520.444.339 6.180.038.206 4.681.451.845  6.942.154.335 

2 2020 20.033.370.258 6.403.421.867 4.738.544.513 7.534.951.990 

3 2021 20.674.886.901 7.415.337.850 4.989.210.318 7.905.864.759 

 

Bảng 2. Số liệu minh họa giá nhiên liệu đầu vào tăng  

ĐVT: VNĐ 

STT Thời điểm Loại than Giá than (VNĐ/tấn) Khu vực 

1 1/1/2022 Than cám 5a.10 2.431.000 Thái Bình 

2 27/9/2022 Than cám 5a.10 2.889.000 Thái Bình 

 

Bảng 3. Bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 

của Bộ Công Thương 

VNĐ/kWh 

Bậc 1  

(0-50) 

Bậc 2 

(51-100) 

Bậc 3 (101-

200) 

Bậc 4 (201-

300) 

Bậc 5 (301-

400) 

Bậc 6 

(>400) 

1.678 1.734 2.014 2.536 2.834 2.927 

Đánh giá thực tế việc phát triển ĐMTMN tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh/thành phố lớn ở 

miền Bắc sẽ có vai trò hết sức quan trọng trong những năm tiếp theo; đặc biệt tại hội 

nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26), Thủ tướng Chính 

phủ đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050, do 

đó việc phát ĐMTMN các trở nên cấp thiết trong các đô thị lớn phía Bắc. 

Như đã trình bày trong phần mở đầu của báo cáo, Thủ đô Hà Nội cũng như hầu hết các 

tỉnh/thành phố ở miền Bắc có số giờ nắng thấp hơn so với các tỉnh miền Trung và miền 

Nam, về mặt lý thuyết việc khai thác ĐMT tại khu vực này sẽ không đem lại hiệu quả 

cao, tuy nhiên nếu so sánh với mốt số quốc gia ở Châu Âu có ngành công nghiệp sản 

xuất  điện từ NLMT rất phát triển như tại Đức (số giờ nắng trung bình ở Đức đối với hệ 

thống ĐMTMN là 892h/năm) thì với số giờ nắng trung bình ở miền Bắc còn cao hơn rất 

nhiều (khoảng 1200h/năm), như vậy tiềm năng phát triển điện NLMT vô cùng lớn. 

Bên cạnh đó, công nghệ bán dẫn hiện nay đã giúp cho những tấm pin NLMT đạt hiệu 

xuất chuyển đổi quang năng thành điện năng rất cao (ví dụ: 21,4% Jinko solar), các 

inverter đạt được hiệu suất cao hơn (ví dụ: 98,6% đối với inverter của Huawei) với giá 
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thành ngày cảng giảm do đó việc đầu tư hệ ĐMTMN tại Hà Nội hoàn toàn khả thi. 

Với những nội dung trình bày ở trên, báo cáo nhằm tập trung giải quyết vấn đề việc đầu 

tư hệ thống ĐMTMN tại Hà Nội sẽ đem lại hiệu quả về hiệu quả đầu tư trong điều kiện 

giá mua ĐMTMN hợp lý, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường; 

mang lại hiệu quả về mặt truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà 

Nội với bạn bè quốc tế. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT/PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Năm 2020, theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến 

khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; ở các tỉnh miền Trung và miền Nam, các hệ 

thống ĐMTMN được các hộ dân và các chủ trang trại đầu tư triển khai lắp đặt hàng 

loạt, phần nào đã bổ sung nguồn điện cho một số khu vực. Tuy nhiên, tại một số địa 

phương đã xuất hiện tình trạng dư thừa nguồn điện cục bộ do hệ thống ĐMTMN phát 

hết công xuất vào buổi trưa và điện tự dùng của các trang trại không nhiều, một số trang 

trại nông nghiệp chưa kịp triển khai phần nông nghiệp bên dưới mái nhà dẫn đến tình 

trạng nêu trên. Tại các tỉnh phía Bắc, hệ thống ĐMTMN được đầu tư có sự kiểm soát 

tính toán cân nhắc hợp lý, tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp có mái nhà xưởng 

rộng, thông thoáng và trên mái nhà của các hộ dân, ĐMTMN của các trang trại nông 

nghiệp tập trung nhiều ở tỉnh Sơn La, Điện Biên, Bắc Ninh …, các tỉnh có số giờ nắng 

cao nhất miền Bắc. 

Bảng 4. Thống kê số lượng khách hàng và công suất lắp đặt hệ thống ĐMTMN 

tại một số tỉnh phía Bắc 

ĐVT: kWp 

STT Đơn vị 
 Số lượng khách hàng lắp 

đặt ĐMT mái nhà (T9-
2022) 

Tổng công suất lắp 
đặt (kWp) 

1 Sơn La 701 61.479 

2 Điên Biên 475 28.896 

3 Bắc Ninh 491 20.222 

4 Hưng Yên 378 26.404 

  Tổng số liệu toàn miền Bắc 8.732                583.058  

Với giá mua điện cố định trong 20 năm đối với hệ thống ĐMTMN là 8,38Uscent/kWh, 

đối với các hộ dân lắp đặt điện mái nhà đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; khả năng 

hoàn vốn trong khoảng từ 5 - 6 năm; nếu tính toán chi tiết đối việc sử dụng điện của hộ 

gia đình thời gian hoàn vốn có thể dưới 5 năm do “cắt” được số điện có giá bậc thang 
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cao, điều này còn phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ điện của khách hàng lắp đặt 

ĐMTMN, khách hàng có sản lượng điện sử dụng càng cao, chi phí “tiết kiệm” được do 

hệ thống ĐMTMN tự cung cấp càng lớn. 

Qua kháo sát thực tế mức tiêu thụ điện của 01 hệ thống ĐMT mái nhà tại Hà Nội tác giả 

nhận định chủ trương đúng đắn cũng như các khuyến nghị của ngành điện về ĐMTMN 

là hoàn toàn phù hợp. 

Bài viết được đánh giá dựa trên số liệu vào việc khảo sát thực tế 1 hệ thống ĐMTMN 

tại được lắp đặt tài Hà Nội có công xuất lắp đặt 5,28kWp. 

Bảng 5. Thông số cơ bản của hệ thống ĐMT mái nhà được lắp đặt tại Hà Nội 

S

T

T Hệ thống 

Thôn

g số Đơn vị 

Hãng sản 

xuất 

Hiệu 

suất 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Công suất lắp đặt (PV) 5.28 kW 

    

2 

Tấm pin quang điện 

(PV) 0.44 kW 

Canadian 

- solar 

19.92

% 12 

 

3 Min 5000 TL-X 5 kW Growatt 

98.40

% 1 

 4 Diện tích che phủ mái 28 m2 

    

5 Hướng trục hệ thống 11
o 

Hướng Bắc 

- Nam 

    

6 

Thời gian bắt đầu vận 

hành hệ thống 02/9/2020 

7 Tổng mức đầu tư 62.000.000 (VNĐ) 

Khi triển khai lắp đặt hệ thống, chủ đầu tư đã nghiên cứu thực tế về mức độ tiêu thụ 

điện của gia đình, các thiết bị sử dụng trong nhà và diện tích mái, hướng mái để khảo 

sát lắp đặt.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/TÍNH TOÁN/MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN  

Hệ thống được ĐMTMN được khảo sát số liệu có thời điểm lắp đặt vào tháng 9/2020. 

Số liệu về sổng sản lượng điện hàng tháng phát ra từ hệ thống tính đến tháng 10/2022 

được thống kê theo bảng số liệu sau: 
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Bảng 6. Sản lượng ĐMTMN (kWh) của hệ thống 5,28kWp  

tính đến thời điểm tháng 10/2022 

ĐVT: VNĐ 

Doanh thu trung bình 01 tháng: 01M = 23.930.329/25 = 957.213 (VNĐ) 

Doanh thu trung bình 01 năm:   01Y = 12*957.213 = 11.486.556 (VNĐ) 

Với mức đầu tư 62.000.000 VNĐ thì thời gian hoàn vốn theo lý thuyết sẽ là: 

Thv = 62.000.000/11.486.556 = 5,4 năm (Thv : thời gian hoàn vốn) 

Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế nếu bù trừ với số diện hộ gia đình tự dùng (giảm chi phí 

mua các số điện có giá bậc thang cao) thì hiệu quả đầu tư sẽ tốt hơn thời gian hoàn vốn 

rút ngắn hơn, ước tính dưới 5 năm để hoàn vốn. Phương pháp tính toán cụ thể như sau: 

 Lợi nhuận thu về thực tế được tính bằng công thức:  

LN = Tbđ + Tcl           (1) 

Trong công thức (1): 

LN: lợi nhuận thu về của dự án, tính theo 12 tháng. 

Tbd: tiền bán điện cho Điện lực. 

Tcl: tiền chênh lệch do hộ gia đình không phải trả tiền điện cho các số điện bậc thang. 

Tbd được thống kê theo thực tế tiền điện được điện lực chi trả theo Bảng 7: 

Bảng 7. Sản lượng điện phát được lên lưới của hệ thống 

ĐVT: VNĐ 

Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng số 
Giá 

điện   

 

2021 
    

      

291  

     

241  

           

404  

      

444  

      

447  

      

432  

        

411  

       

424  

         

274  

       

546               3.914  

 

1.938 7.585.332  

2022 58 192                     250 1.939  484.750  

                              8.070.082  

Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Tổng 

số 

Giá 

điện 
Doanh thu 

2020                   464 497 416 1.377 1.940     2.671.380  

2021 353 383 286 437 718 684 746 586 581 420 459 411 6.064 1.938   11.752.032  

2022 273 284 347 517 501 649 650 612 518 552     4.903 1.939     9.506.917  

                                 23.930.329  
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Tbđ  = 8.070.082 (VNĐ)       (2) 

Tiền chênh lệch do hộ gia đình không phải trả tiền điện cho các số điện bậc thang được 

tính theo công thức: 

Tcl = ToĐMT – Ttt             (3) 

Trong công thức (3):  

Ttt: Tiền điện thanh toán thực tế theo ghi nhận chỉ số công tơ với Công ty điện lực. 

To ĐMT: Tiền điện phải thanh toán nếu không lắp đặt hệ thống ĐMTMN; số tiền này 

được tính bằng tổng số điện mà hộ gia đình tiêu thụ từ lưới điện quốc gia và số điện tự 

dùng do hệ thống ĐMTMN phát mà hộ gia đình đã sử dụng ( đơn vị tính kWh) và nhân 

với giá điện bậc thang. 

Ttt được thống kê thực tế theo Bảng 8 

Bảng 8. Tổng số tiền điện thanh toán cho Công ty điện lực 

ĐVT:VNĐ 

Tháng Số tiền Tháng Số tiền Tháng Số tiền Tháng Số tiền 

1 534.732 4 478.940 7 893.908 10 548.680 

2 325.631 5 371.538 8 923.091 11 520.784 

3 502.753 6 781.682 9 579.174 12 409.200 

Ttt = 6.870.113 VNĐ                (4) 

Tính toán To ĐMT 

Bảng 9 cho ta số liệu về sản lượng điện mà hệ thống đã phát ra, thời điểm thống kê từ 

tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 (12 tháng). 

Bảng 9. Sản lượng điện phát ra từ hệ thống trong 12 tháng 

ĐVT: kWh 

Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11  T12 

2021   286 437 718 684 746 586 581 420 459  411 

2022 273 284              

Theo dõi số liệu mà hệ thống ĐMTMN phát được lên lưới theo chỉ số công tơ ghi được 

ở đồng hồ đo đếm, ta có thống kê như Bảng 10. 

 

 



CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 

 
 613   

Bảng 10. Sản lượng điện phát được lên lưới điện quốc gia  

ĐVT: kWh 

Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

2021     291 241 404 444 447 432 411 424 274 546 

2022 58 192                     

Từ Bảng 9 và Bảng 10, ta có bảng sản lượng điện tự dùng hay sản lượng điện mà hộ gia 

đình đã dùng từ hệ thống ĐMTMN (Bảng 12.) 

Bảng 12. Sản lượng điện tự dùng của hộ gia đình  

ĐVT:kWh 

Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

2021     -5 196 314 240 299 154 170 -4 185 -135 

2022 215 92                     

Sử dụng app EVNHN để tra cứu, thống kê số lượng điện năng mà hộ gia đình đã  

sử dụng qua lưới điện của Công ty điện lực từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022 ta có 

Bảng 13. 

Bảng 13. Sản lượng điện tiêu thụ từ điện lưới của hộ gia đình  

ĐVT:kWh 

Năm  T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7   T8   T9   T10   T11   T12  

2021     241 225 183 330 366 408 284 250 240 200 

2022 245 165                     

Từ Bảng 12 và Bảng 13, ta có bảng tổng hợp sản lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình 

trong 12 tháng bao gồm điện tự dùng (từ hệ thống ĐMTMN) và điện từ lưới điện của 

Công ty điện lực (Bảng 14). 

Bảng 14. Tổng sản lượng điện của hộ gia đình trong 12 tháng 

ĐVT: kWh 

Năm  T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7   T8   T9   T10   T11   T12  

2021     236 421 497 570 665 562 454 246 425 65 

2022 460 257                     
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Theo giá điện bậc thang tại Bảng 3, căn cứ vào số liệu ở Bảng 14, tác giả tính toán được 

số tiền điện phải trả của hộ gia đình khi không lắp hệ thống ĐMTMN như Bảng 15. 

Bảng 15. Tính toán tiền điện phải trả của hộ gia đình theo giá điện bậc thang 

                                                                                                ĐVT:VNĐ 

Tháng Số tiền Tháng số tiền Tháng số tiền Tháng số tiền 

1 1.084.620 4      970.467  7     1.684.655  10    488.656  

2 516.552 5   1.192.919  8     1.383.174  11    982.175  

3 463.296 6   1.406.590  9     1.067.058  12    109.910  

ToĐTM: được tính bằng tổng số tiền điện trong 12 tháng theo Bảng 15: 

ToĐTM = 11.350.072 (VNĐ)            (5) 

Từ công thức (3) và kết quả tính toán số (4), số (5) ta có: 

T cl = 11.350.072 – 6.870.113 = 4.479.959       (VNĐ)            (6) 

Từ công thức (1) và kết quả tính toán số (2), số (6) ta có: 

LN = Tbđ + Tcl  = 8.070.082 + 4.479.959 = 12.550.041     (VNĐ)          (7) 

Từ kết quả tính toán số (7) với tổng mức đầu tư là 62.000.000 VNĐ, như vậy thời gian 

hoàn vốn thực tế có thể tính toán được là: Thv = 62.000.000/12.550.041 = 4,9 (năm). 

Từ các số liệu thực tế và kết quả tính toán trên cho thấy việc phát triển điện ĐMTMN 

tại Hà Nội mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; nếu hộ gia đình trong khảo sát trên có mức 

tiêu thụ điện đều hơn trong ngày và mức tiêu thụ điện lớn hơn thì thời gian hoàn vốn lại 

càng nhanh. Số liệu và phương pháp tính toán trên cũng có thể làm cơ sở để tham khảo, 

tính toán lắp đặt cho các hệ thống ĐMTMN khác ở Hà Nội để hệ thống đem lại hiệu quả 

khai thác tối ưu.  

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  

Việc xây nghiên cứu, xây dựng chính sách riêng phát triển ĐMTMN ở Hà Nội và các 

tính phía Bắc nếu xét về tiềm năng khai thác là hoàn toàn khả thi, đem lợi ích về kinh tế, 

môi trường và hiệu quả truyền thông như phần mở đầu tác giả đã đề cập. Tuy nhiên các 

chủ trương, chính sách, quy định cần có sự ràng buộc chặt trẽ để đảm bảo phát triển hệ 

thống ĐMTMN đúng định hướng mới đem lại hiệu quả rõ rệt. 

Các ràng buộc về mặt quy định có thể xem xét như: giới hạn về công suất lắp đặt, mức 

tiêu thụ điện tự dùng, diện tích mái nhà, nhà xưởng; có quy định riêng với khu vực khu 

công nghiệp, khu trang trại, sinh hoạt hộ gia đình, kinh doanh nhà hàng, khách sạn… 
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Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của Anh/Chị/Em đồng nghiệp ở Văn 

phòng, Ban KHCNMT, Ban KTSX của Tập đoàn; Văn phòng EVNNPC, EVN HN; 

Công ty Điện lực Hà Đông và các đồng nghiệp khác đã giúp đỡ tác giả hoàn thành bài 

viết này. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

[1]  [STT]. Tạp chí năng lượng Việt Nam, 2020. Cập nhật số liệu khảo sát cường độ bức xạ 

mặt trời ở Việt Nam. Truy cập ngày 10/10/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022 

 
616 

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KỸ THUẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN GÓP 

PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG VIỄN THÔNG, 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG EVN 

Nguyễn Quang Tuấn
1
, Trần Công Hân

2
 

1 Phòng Kỹ thuật, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin, 0966662828, 

tuannq.evnit@evn.com.vn. 

 2 Trung tâm Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ 

thông tin, hantc.evnit@evn.com.vn. 

Tóm tắt: Việc xây dụng ứng dụng quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN góp 

phần số hóa công tác quản lý thiết bị, quản lý các phần tử thuộc hệ thống thông tin 

của EVN. 

Quản lý thiết bị theo các mô hình thiết bị mẫu cũng là thư viện kỹ thuật hỗ trợ công tác 

đào tạo nội bộ, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho đội ngũ kỹ thuật các đơn vị 

trong Tập đoàn EVN. 

Việc quản lý thông qua ứng dụng quản lý kỹ thuật góp phần thiết lập được cơ sở dữ 

liệu tập trung về hệ thống viễn thông (VT), công nghệ thông tin (CNTT) của toàn Tập 

đoàn, giúp cho việc tổng hợp, thống kê báo cáo được nhanh chóng, thuận tiện hỗ trợ 

việc ra quyết định của các cấp lãnh đạo, quản lý hệ thống thông tin của EVN. 

Từ khoá: quản lý kỹ thuật, viễn thông, công nghệ thông tin, quản lý tác động. 

1. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT HỆ THỐNG THONG TIN TRONG EVN 

Hiện nay, các đơn vị Tổng công ty thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang quản 

lý hệ thống viễn thông và hạ tầng CNTT với trên 20.000 km cáp quang và trên 1000 

thiết bị truyền dẫn, IP và các thiết bị khác. Các đơn vị đang thực hiện công tác quản lý 

kỹ thuật VT&CNTT với các công cụ và cách thức khác nhau: 

 Quản lý thiết bị qua các file thống kê lý lịch thiết bị 

 Quản lý sơ đồ kết nối các thiết bị DWDM, SDH: file bản vẽ Visio hoặc 

AutoCad. 

 Phần mềm quản lý cáp quang và kênh truyền: File thống kê và cập nhật. 

 Hầu hết sử dụng dạng file excel cho phần thiết bị, cáp quang; file .pdf cho các 

bản vẽ sơ đồ cáp quang và kênh bảo vệ, kênh scada. Các file này được cập nhật 

lên trang Web nội bộ của các Tổng Công ty; các đơn vị thành viên có   trách 

nhiệm, quyền cập nhật, sửa chữa thông tin khi có thay đổi. 

Công tác quản lý kỹ thuật VT& hạ tầng CNTT (HTCNTT) bao gồm các hoạt động: 

 Công tác quản lý kỹ thuật Viễn thông: 

tel:+84966662828
mailto:tuannq.evnit@evn.com.vn
mailto:hantc.evnit@evn.com.vn
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- Giám sát thiết bị truyền dẫn đường trục EVN thông qua hệ thống phần mềm 

TNMS của hãng Coriant.  

Các thiết bị PCM cũng được giám sát bằng phần mềm chuyên dụng của hãng. 

- Dữ liệu quản lý kỹ thuật viễn thông được cập nhật thông qua các file Excel, 

hình vẽ Visio, PDF,.. được lưu trữ trên Server FTP tại địa chỉ nội bộ. 

- Các thông tin vận hành xử lý sự cố được quản lý qua phần mềm quản lý sự cố - 

trang web nội bộ. 

- Các thông tin liên quan đến tác động hệ thống được tạo phiếu, phương án kỹ 

thuật và lưu trữ tại trang Website nội bộ. 

- Tối ưu hệ thống và khai thác tài nguyên. 

 Công tác quản lý kỹ thuật hạ tầng CNTT: 

- Toàn bộ các thiết bị Network, Server, hội nghị truyền hình, … được giám sát 

online trên phần mềm SolarWinds. Phần mềm hỗ trợ tốt cho công tác vận hành, 

cảnh báo các thiết bị nhưng còn thiếu các chức năng phục vụ nhu cầu quản lý 

kỹ thuật của EVN. 

- Quản lý Trung tâm dữ liệu (DC), máy chủ, thiết bị mạng, kênh truyền… thông 

qua hồ sơ hệ thống (file word và excel), sơ đồ visio, quy trình vận hành. 

- Giám sát hệ thống bằng các phần mềm giám sát host monitor, Solarwinds 

- Báo cáo sự cố trên trang quản lý sự cố CNTT tại trang Website nội bộ.  

 Các báo cáo theo chuyên đề hoặc đột xuất của các cấp quản lý.  

 Tối ưu hệ thống và khai thác tài nguyên. 

2. NỘI DUNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 

Căn cứ vào hiện trạng hiện nay của đơn vị, có thể thấy rõ rằng các đơn vị đang đứng 

trước một nhu cầu cấp thiết về việc tìm kiếm các giải pháp để nâng cao công tác quản 

lý, tăng cường hiệu quả và chất lượng hệ thống Viễn thông & HTCNTT. 

Khắc phục được những khó khăn, bất cập hiện tại do việc thao tác thủ công và lưu trữ 

thông tin bằng giấy tờ mang lại. 

Tạo thành một kho dữ liệu dùng chung, cho phép người sử dụng tại mọi bộ phận của 

đơn vị nhanh chóng tìm thấy dữ liệu cần thiết, thay vì phải tìm kiếm một cách thủ công 

trong các tư liệu giấy. 

Nhanh chóng cập nhật thông tin kịp thời, giúp Đơn vị giám sát hệ thống, xử lý các sự cố 

với đầy đủ thông tin. 

http://10.0.0.114:8085/
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Đảm bảo đủ công cụ và thông tin để thực hiện các hoạt động về sản xuất, kinh doanh 

một cách hiệu quả. 

Cung cấp cho Lãnh đạo đơn vị một công cụ quản lý hiệu quả và tin cậy về toàn bộ các 

hoạt động của viễn thông, CNTT trợ giúp lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định chỉ 

đạo điều hành. 

Dễ dàng thực hiện các công tác báo cáo giữa các cấp dựa trên cùng một nguồn thông tin 

đã được cập nhật và tập trung. 

Do khối lượng công việc và các nghiệp vụ nhiều, liên quan đến nhiều đơn vị nên cần 

thiết xây dựng phần mềm Quản lý hệ thống thông tin của EVN nhằm đáp ứng yêu cầu 

quản lý của các đơn vị trong EVN và đáp ứng mục tiêu Chuyển đổi số trong Tập đoàn 

điện lực Quốc gia Việt Nam. 

Cấu trúc xây dựng ứng dụng quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN  

như sau: 
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CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG : 

1. Chức năng Quản lý trạm, phòng máy 

1.1. Chức năng quản lý trạm, cơ quan 

 Cho phép cập nhật các thông tin về trạm, cơ quan 

- Thông tin trạm: Tên trạm, Mã vị trí, Mã QLSC (lấy từ hệ thống QLSC), Công 

suất, Cấp điện áp (500kV, 220Kv, 110Kv, 35Kv, 22Kv, 10kV, 6kV), Tọa độ 

(x,y), Năm xây dựng (ngày, tháng, năm), Năm vận hành (ngày, tháng, năm), 

Giai đoạn, Tình trạng (đang hoạt động, không hoạt động), Tên viết tắt, Loại, 

Loại trạm, Kiểu trạm. 

- Quy mô công suất TBA, đường dây. 

- Địa điểm, liên hệ. 

- Kết nối Scada, Hotline.  

- Sơ đồ kênh truyền 

 Quản lý trạm theo List/Tree 

 Quản lý trạm trên biểu đồ 

 Import các file dữ liệu 

1.2. Chức năng quản lý phòng máy 

 Cho phép cập nhật các thông tin về phòng máy theo trạm, cơ quan: 

- Thông tin phòng máy: Mã phòng máy, Tên phòng máy, Kích thước phòng 

máy, Đơn vị quản lý, Nhóm đơn vị, Loại phòng máy, Liên hệ, ghi chú. 

- Hình ảnh/Tài liệu. 

 Vẽ sơ đồ mặt bằng phòng máy: Vẽ sơ đồ mặt bằng phòng máy thông tin, vẽ tủ 

thiết bị, bố trí thiết bị vào tủ rack và liên kết đến thiết bị thực tế. 

 Quản lý tủ thiết bị theo phòng máy: Cập nhật thông tin quản lý tủ thiết bị bao 

gồm: 

- Mã tủ 

- Tên tủ 

- Số thứ tự 

- Loại tủ 

- Mã tài sản 
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- Đơn vị quản lý 

- Mô tả vị trí 

- Ghi chú 

2. Chức năng Quản lý cáp quang 

2.1. Chức năng quản lý sơ đồ tuyến cáp 

 Cho phép cập nhật thông tin tuyến cáp 

- Thông tin cáp quang (chủng loại, số sợi, chiều dài tuyến, Đơn vị quản lý, 

Thông tin trạm đầu, Thông tin trạm cuối…) 

- Các cột trên tuyến: tọa độ, loại cột. 

- Thông tin măng song (số đầu cáp, vị trí cột treo măng xông…) 

- Thông tin ODF trạm đầu (thông tin trạm, phòng máy, vị trí lắp đặt, số sợi, loại 

connector…) 

- Thông tin ODF trạm đích (thông tin trạm, phòng máy, vị trí lắp đặt, số sợi, loại 

connector…) 

 Vẽ sơ đồ tuyến cáp 

 Import các file sơ đồ 

2.2. Chức năng quản lý bản đồ tuyến cáp 

 Vẽ trụ, tuyến cáp 

 Quản lý tuyến cáp trên nền bản đồ 

2.3. Chức năng quản lý bảo dưỡng sửa chữa tuyến cáp 

 Cập nhật các thông tin về bảo dưỡng sửa chữa tuyến cáp 

- Tuyến cáp quang 

- Nội dung thực hiện 

- Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị giám sát 

- Thời gian bắt đầu 

- Thời gian kết thúc 

- Kết quả thực hiện 
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- Các lưu ý. 

2.4. Chức năng quản lý hợp đồng 

 Cập nhật thông tin hợp đồng cho thuê/thuê/nhận bàn giao quyền sử dụng sợi 

quang bao gồm: 

- Đơn vị thuê/cho thuê/nhận bàn giao quyền sử dụng 

- Số lượng sợi quang thuê/cho thuê/nhận bàn giao quyền sử dụng 

- Mục đích sử dụng 

- Thời gian thực hiện hợp đồng 

- Đầu mối hợp đồng. 

3. Chức năng Quản lý kỹ thuật viễn thông 

3.1. Chức năng quản lý thiết bị viễn thông 

 Cho phép cập nhật các thông tin thiết bị 

- Thông tin chung của thiết bị (Mã thiết bị, tên thiết bị, nhóm thiết bị, loại thiết 

bị, địa điểm…). 

- Slot thiết bị (Tên slot, Loại slot, Nhóm slot, Mô tả slot, Màu slot) 

- Card và port thiết bị (Tên card, Loại card, Nhóm card, Số Port, Start at, Mô tả 

Card…) 

 Gắn Card với Slot 

 Import hình ảnh, tài liệu kỹ thuật của thiết bị  

3.2. Chức năng quản lý mạng 

3.2.1. Chức năng vẽ sơ đồ mạng 

 Vẽ sơ đồ mạng kết nối các thiết bị viễn thông. 

 Hiển thị các thông tin kết nối: Điểm đầu, điểm cuối, thông tin về cáp quang, 

Link quang 

3.2.2. Chức năng quản lý kênh dịch vụ 

 Quản lý kênh dịch vụ, các thiết bị điểm đầu điểm cuối kênh, tọa độ kênh, tốc 

độ băng thông kênh dịch vụ… 

 Đăng ký, phê duyệt kênh dịch vụ. Thêm mới, sửa xóa các kênh dịch vụ.  
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 Vận hành theo dõi kênh dịch vụ để sửa chữa, thay thế. Thu hồi các kênh dịch 

vụ cũ. 

 Theo dõi lịch sử các biến động xử lý sự cố 

3.2.3. Chức năng quản lý công suất quang 

 Quản lý công suất quang của các kết nối quang theo mức thiết bị, trạm, vùng 

miền. 

 Cập nhật dữ liệu công suất quang hàng ngày, hang kỳ. So sánh công suất quang 

giữa các kỳ 

 Lập danh sách các tuyến quang bị cảnh báo, cần xử lý.  

 Lập kế hoạch xử lý tuyến quang.  

3.2.4. Đo kiểm kênh 

 Lập danh sách kênh cần đo kiểm (danh sách tự tạo hoặc tích hợp từ các phần 

mềm khác vận hành kênh truyền như Scada, 64kbps 

 Lập kế hoạch đo kiểm kênh định kỳ hoặc đột xuất.  

 Cập nhật kết quả đo kiểm kênh, so sánh các biến động giữa các lần đo kiểm. 

3.3. Chức năng quản lý nghiệp vụ 

3.3.1. Quản lý tác động 

 Quản lý các tác động lên thiết bị.  

 Thực hiện lập/duyệt phương án kỹ thuật.  

 Lập/duyệt phiếu tác động thiết bị.  

 Cập nhật thông tin tác động. Đánh giá kết quả. 

3.3.2. Quản lý sự cố 

Kết nối với phần mềm BI module Xử lý sự cố để theo dõi tình hình vận hành kênh bảo 

vệ và Scada/Hotline. 

3.3.3. Quản lý bảo dưỡng 

 Lập lịch bảo dưỡng định kỳ.  

 Lập/duyệt các kế hoạch bảo dưỡng.  

 Cập nhật kết quả bảo dưỡng.  
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Đưa ra các cảnh báo, các công việc còn tồn tại cho các kỳ bảo dưỡng sau: 

4. Chức năng Quản lý kỹ thuật hạ tầng công nghệ thông tin 

4.1. Chức năng quản lý thiết bị hạ tầng CNTT 

 Thiết bị mạng 

 Cập nhật thông tin thiết bị 

- Thông tin chung của thiết bị (Mã thiết bị, tên thiết bị, nhóm thiết bị, loại thiết 

bị, địa điểm…). 

- Slot thiết bị (Tên slot, Loại slot, Nhóm slot, Mô tả slot, Màu slot) 

- Card và port thiết bị (Tên card, Loại card, Nhóm card, Số Port, Start at, Mô tả 

Card…) 

 Gắn Card với Slot 

 Import hình ảnh, tài liệu kỹ thuật của thiết bị  

 Thiết bị máy chủ, gateway, cân bằng tải 

 Cập nhật thông tin thiết bị 

 Cấu hình phần cứng 

 Cấu hình phần mềm 

4.2. Chức năng quản lý hệ thống, software, bản quyền 

Cập nhật thông tin: Tên hệ thống/phần mềm/bản quyền. Ngày vận hành.  

4.3. Chức năng quản lý mạng LAN/WAN 

4.3.1. Chức năng vẽ sơ đồ mạng 

 Vẽ mạng lưới kết nối các thiết bị với nhau. Thực hiện kéo thả, di chuyển các 

thiết bị.  

 Thêm mới thiết bị hoặc sửa xóa các thiết bị đã có. Cập nhật thông tin thiết bị, 

cổng port từ sơ đồ. 

 Quản lý các link kết nối giữa các thiết bị với nhau trên sơ đồ. 

4.3.2. Chức năng quản lý kết nối 

4.4. Chức năng quản lý nghiệp vụ 

4.4.1. Quản lý tác động 
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 Quản lý các tác động lên thiết bị.  

 Thực hiện lập/duyệt phương án kỹ thuật.  

 Lập/duyệt phiếu tác động thiết bị.  

 Cập nhật thông tin tác động. Đánh giá kết quả. 

4.4.2. Quản lý sự cố 

Kết nối với phần mềm BI module Xử lý sự cố để theo dõi tình hình vận hành kênh bảo 

vệ và Scada/Hotline. 

4.4.3. Quản lý bảo dưỡng sửa chữa 

 Lập lịch bảo dưỡng định kỳ.  

 Lập/duyệt các kế hoạch bảo dưỡng.  

 Cập nhật kết quả bảo dưỡng.  

 Đưa ra các cảnh báo, các công việc còn tồn tại cho các kỳ bảo dưỡng sau. 

4.4.4. Quản lý sao lưu, dự phòng 

 Lập kế hoạch sao lưu dự phòng 

 Cập nhật thông tin sao lưu dự phòng 

5. Chức năng Quản lý danh mục dùng chung 

5.1. Danh mục trạm 

Cập nhật thông tin danh mục trạm chung EVN và trạm theo từng Tổng công ty 

5.2. Danh mục thiết bị viễn thông mẫu 

Cập nhật thông tin thiết bị viễn thông mẫu 

5.3. Danh mục thiết bị HTCNTT mẫu 

Cập nhật thông tin thiết bị HTCNTT mẫu 

5.4. Danh mục tỉnh thành 

Cập nhật thông tin tỉnh thành 

5.5. Danh mục hãng sản xuất 

Cập nhật thông tin hãng sản xuất. 
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3. HIỆU QUẢ THỰC TẾ THU DƯỢC KHI AP DỤNG GIẢI PHÁP 

3.1. Hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật 

 Là công cụ hỗ trợ theo dõi, điều hành và kiểm soát số liệu trong công tác quản 

lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam. Giúp nâng cao công tác quản lý, tăng cường hiệu quả và chất lượng hệ 

thống thông tin của EVN. 

 Hệ thống phần mềm sẽ khắc phục được những khó khăn, bất cập hiện tại trong 

công tác quản lý kỹ thuật viễn thông, hạ tầng CNTT do sử dụng nhiều công cụ 

phần mềm quản lý rời rạc, cập nhật lưu trữ và báo cáo thủ công. Chưa có một 

hệ thống quản lý thống nhất nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

trong công tác quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN. 

 Tạo thành một kho dữ liệu dùng chung, cho phép người sử dụng tại mọi bộ 

phận của đơn vị nhanh chóng tìm thấy dữ liệu cần thiết, thay vì phải tìm kiếm 

một cách thủ công trong các tư liệu bằng giấy. Nhanh chóng cập nhật thông tin 

kịp thời, giúp đơn vị giám sát hệ thống, xử lý các sự cố với đầy đủ thông tin. 

Đảm bảo đủ công cụ và thông tin để thực hiện các hoạt động về sản xuất, kinh 

doanh một cách hiệu quả. 

 Dữ liệu các đơn vị được quản lý tập trung, phần mềm cung cấp thông tin phục 

vụ việc chia sẻ tài nguyên, sử dụng tài nguyên hiệu quả giữa các đơn vị trong 

EVN, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí 

 Cung cấp cho lãnh đạo đơn vị một công cụ quản lý hiệu quả và tin cậy về toàn 

bộ các hoạt động của hệ thống thông tin, giúp lãnh đạo trong việc đưa ra các 

quyết định chỉ đạo điều hành. 

 Dễ dàng thực hiện các công tác báo cáo giữa các cấp dựa trên cùng một nguồn 

thông tin đã được cập nhật và tập trung. 

 Ngoài ra, phần mềm có nhiều tính năng thác dữ liệu, cho phép lãnh đạo đơn vị, 

phòng ban truy vấn các thông tin trong quyền hạn. 

- Phù hợp với nhiều đối tượng người sử dụng: Toàn bộ các bộ phân liên 

quan công tác quản lý kỹ thuật, vận hành hệ thống thông tin đều tham gia vận 

hành, khai thác hệ thống: 

3.2. Hiệu quả về kinh tế 

 Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN được triển 

khai dùng chung trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giúp tiết kiệm chi 

phí như sau: 
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- Nhanh chóng cung cấp thông tin kỹ thuật của thiết bị, trạm giúp cho công tác 

khắc phục xử lý sự cố được nhanh chóng, giảm thiểu thời gian gián đoạn thông 

tin đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn và 

các đơn vị.  

- Tiết kiệm được thời gian trong việc lập báo cáo, tổng hợp báo cáo giữa các cấp 

của EVN. 

- Tiết kiệm được nguồn nhân lực quản lý kỹ thuật. 

 Hệ thống được thiết kế dạng ứng dụng Web: cho phép hoạt động trên nhiều 

loại thiết bị cũng như trình duyệt phổ biến trên các nền tảng hệ điều hành khác 

nhau như Chrome, Firefox, Safari. Do đó việc sử dụng, khai thác các tính năng 

tiện ích của hệ thống không còn bị giới hạn về thiết bị và hệ điều hành. 

 Giao diện trải nghiệm đối với người dùng, cải tiến các chức năng tiện ích tạo 

hiệu quả áp dụng thực tế, nâng cao hiệu năng ứng dụng khi triển khai với nhiều 

đơn vị và nhiều mô hình tổ chức doanh nghiệp. 

 Mô hình triển khai theo phương án tập trung tại Tập đoàn và các Tổng công ty 

để nâng cao tính quản trị, vận hành và khai thác, điều hành thông tin; và tiết 

kiệm nguồn lực vận hành hệ thống 

3.3. Hiệu quả về xã hội 

 Rút ngắn thời gian chỉ đạo điều hành. 

 Sự thay đổi về văn hóa tổng hợp, trích xuất báo cáo, giải quyết công việc theo 

hướng chuyên nghiệp hơn theo hướng số hóa dữ liệu lĩnh vực quản lý kỹ thuật 

hệ thống thông tin của EVN tại Tập đoàn và các đơn vị. 

 Ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý kỹ thuật hệ thống thông 

tin, cho phép người dùng xử lý theo dõi, khai thác dữ liệu kỹ thuật của hệ 

thống thông tin, các nghiệp vụ tác động, bảo dưỡng, sự cố mọi lúc mọi nơi. 
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