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TÓM TẮT NỘI DUNG 

Hiện tượng quá độ điện từ là sự thay đổi đột ngột các giá trị điện áp hoặc dòng điện của 

mạch điện hoặc mạng lưới điện. Sự thay đổi này một phần do thao tác thiết bị đóng cắt hoặc 

do sự cố xảy ra. Thời gian diễn ra quá độ rất ngắn, chiếm tỉ lệ nhỏ so với thời gian vận hành 

của mạng điện. Tuy nhiên, các giai đoạn diễn ra quá độ là cực kỳ quan trọng đối với các phần 

tử mạng điện vận hành với điện áp và dòng điện cực lớn. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng 

thiết bị, thiết bị không khởi động, ngừng hoạt động nhà máy, hoặc mất điện cả thành phố.  

Luận án này nghiên cứu nhận dạng các hiện tượng quá độ điện từ và tính toán quá độ 

điện từ trong miền thời gian. Dựa trên kỹ thuật Wavelet, kỹ thuật biến đổi z và công cụ trí tuệ 

nhân tạo, luận án đã đề xuất các giải thuật, mô hình toán học, phần mềm ứng dụng để giải 

quyết đảm bảo nhận dạng nhanh chóng, tính toán chính xác hiện tượng quá độ điện từ phục vụ 

cho thiết kế và thử nghiệm hệ thống bảo vệ và hệ thống điều khiển trong hệ thống điện. 

KHÁM PHÁ MỚI CỦA NGHIÊN CỨU 

Luận án tập trung giải quyết ba bài toán liên quan: (a) Nhận dạng các hiện tượng quá độ điện 

từ; (b) Áp dụng tích phân số trong tính toán mô phỏng hiện tượng quá độ; (c) Cải tiến mô 

hình đường dây thông số rải; (d) Triển khai kết quả nghiên cứu trên một phần lưới điện miền 

Nam Việt Nam. Những kết quả đạt được bao gồm: 

1. Sử dụng hàm Wavelet (Daubechies, Haar) thích hợp trong quá trình nhận dạng hiện 

tượng quá độ điện từ; 

2. So sánh và đánh giá các phương pháp phân loại nhiễu bằng mạng Nơ rôn (PNN), kỹ 

thuật suy luận mờ (Fuzzy Logic), mạng suy luận mờ-nơ rôn (Nero-Fuzzy) cùng trên 

một tập mẫu về các hiện tượng quá độ; 

3. Khảo sát, nhận dạng các trường hợp quá độ đóng cắt tụ bù (đóng trạm tụ bù cách ly, 

khuếch đại điện áp, đóng trạm tụ bù song song, phóng điện trước, phóng điện trở lại); 
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4. Đề xuất phương pháp nhận dạng hiện tượng quá độ điện từ có nhiễu tạp và chồng lấn 

trong miền thời gian; 

5. Sử dụng kỹ thuật Wavelet (KWM) trong tính toán hiện tượng quá độ điện từ hệ thống 

điện trong miền thời gian thông qua mô phỏng ngắn mạch trên lưới điện mẫu, đóng 

không tải đường dây cao thế. Kết quả phân tích đã chứng tỏ khả năng áp dụng tốt của 

kỹ thuật Wavelet vào phân tích quá độ trong hệ thống điện; 

6. Xây dựng mô hình mạng thụ động RLC thể hiện ma trận tổng dẫn trong mô hình 

đường dây thông số rải; 

Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

+ Đóng góp về mặt khoa học 

- Nhận dạng các trường hợp đóng cắt tụ bù khác nhau. 

- Đề xuất phương pháp nhận dạng hiện tượng quá độ điện từ có nhiễu tạp và chồng lấn 

trong miền thời gian . 

- Tính toán hiện tượng quá độ trong miền thời gian (ngắn mạch) trong hệ thống điện đơn 

giản (3 nút, 9 nút). 

- Đề xuất mô hình đường dây thông số rải. 

+ Đóng góp về mặt thực tiễn 

- Ứng dụng bài toán 1:  Áp dụng kỹ thuật biến đổi wavelet và mạng nơ rôn trong việc nhận 

dạng sự cố ngắn mạch các đường dây, các hiện tượng mất điện, sóng hài, đóng tải công 

suất lớn trạm 500kV Nhà Bè. Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng kỹ thuật Wavelet 

trong việc nhận dạng các sự cố trên hệ thống điện Việt Nam. Các kết quả cần phải nghiên 

cứu thêm để gia tăng độ chính xác. 

- Ứng dụng bài toán 2: Áp dụng kỹ thuật biến đổi z vào mô hình đường dây thông số rải, 

với khảo sát đóng không tải đường dây 220kV Nhà Bè-Phú Mỹ, với kết quả phía điện áp 

phía Nhà Bè gấp 2 lần điện áp định mức 220kV. Áp dụng cho hệ thống phức tạp cần phải 

nghiên cứu và có phân tích chính xác hơn. 

 

 Cán bộ hướng dẫn 1 Cán bộ hướng dẫn 2 Nghiên cứu sinh 
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