
Một số khái niệm về Hệ thống đo đếm & ảnh hưởng lên tổn thất điện 

năng lưới truyền tải. 

Mở đầu :  

Đo đếm điện năng vốn đã quen thuộc và nay càng trở nên quan trọng đối với 

công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Bản thân công tơ đã không còn đơn 

thuần là thiết bị ghi đếm điện năng giao nhận giữa bên mua và bên bán điện mà 

được tích hợp nhiều tính năng , tiện ích khác phục vụ vận hành thời gian thực.Tuy 

vậy, một số điểm đáng lưu ý  về “hệ thống đo đếm điện năng” trên lưới truyền tải và 

ảnh hưởng của chúng đến tổn thất điện năng đo được vẫn cần phân tích để  hiểu cho 

thấu đáo hơn. 

Từ thực tế công tác, chúng tôi nêu lên một vài khía cạnh vốn chưa được chú ý 

đến trên hệ thống này, trong đó có kết quả phân tích có thể áp dụng để quản lý tốt 

hơn tổn thất điện năng lưới điện. Bài khảo cứu gồm 2 phần chính:  

Phần I: Hiểu biết thêm về hệ thống đo đếm điện năng và sai số tổng hợp. 

Phần II: Các ảnh hưởng đến sản lượng giao nhận qua ranh giới và TTĐN 

trên đường dây liên kết của sai số tổng hợp HTĐĐ. 

Rất mong nhận được góp ý, phản hồi cho những thiếu sót nếu có trong bài 

viết. 

PHẦN I: 

Hiểu biết thêm về hệ thống đo đếm điện năng và sai số tổng hợp. 

Để tiện trình bày, chúng tôi xin bố cục bài viết dưới dạng trả lời một số câu hỏi: 

1) Hệ thống đo đếm điện năng lưới truyền tải là gì? 

Hệ thống : nhiều cách định nghĩa từ này. Điểm chung nhất đáng lưu ý : hệ 

thống gồm các thực thể có liên hệ và tương tác nhau , hình thành chỉnh thể.Về hệ 

thống đo,  theo TCVN 8095-300 : 2010, TỪ VỰNG KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ 

- CHƯƠNG 300: PHÉP ĐO VÀ DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ,hoàn toàn 

tương đương với IEC 60050-300: 2001 thì : “hệ thống đo là  Tập hợp toàn bộ các 

dụng cụ đo và thiết bị khác được lắp ráp để thực hiện các phép đo qui định”.Đo 

đếm điện năng trong lưới truyền tải luôn phải dùng “hệ thống” : đo đếm điện năng 

trong lưới truyền tải (điện áp danh định từ 220 kV trở lên) đều cần có biến điện áp 

(PT hay TU) và biến dòng điện (CT hay TI) biến đổi tín hiệu điện áp rất cao, dòng 



điện rất lớn trong lưới truyền tải xuống mức áp và dòng thích hợp cho công tơ (và đủ 

an toàn cho người vận hành). Thường thì chúng ta chú ý hết vào công tơ mà quên 

TU,TI nên cần nhắc lại điểm này.Như vậy, hệ thống đo đếm điện năngtại 1 điểm 

trong lưới truyền tải gồm công tơ, TU,TI và dây nối giữa chúng. 

2) Thiết bị TU,TI  được hiểu nhưthế nào? 

TU và TI là các thiết bị biến đổi giá trị, hay đơn giản là một bộ tỉ lệ: Điện áp 

vào => Điện áp ra * hệ số tỉ lệ ; Dòng điện vào=> Dòng điện ra * hệ số tỉ lệ. Nói “hệ 

số tỉ lệ” hàm ý TU,TI không làm thay đổi góc pha (thực tế thì có nhưng rất nhỏ).Cho 

đến nay hầu hết TU,TI là thiết bị điện từ => chỉ dùng trong lưới điện AC.TU lý 

tưởng là một nguồn áp, nghĩa là thiết bị có nội trở (nội kháng) vô cùng nhỏ, khi đó 

điện áp ngay đầu ra của TU  không thay đổi nếu điện áp vào không  đổi, dù tải của 

mạch ngoài biến thiên => có thể ghép song song rất nhiều phụ tải (tăng dòng tải)  ở 

mạch ngoài(xem H.1 và H.2 bên dưới, trong H.2 thì  Z ≈  0.); ngược lại, TI lý tưởng 

là một nguồn dòng, tức có nội trở (kháng) vô cùng lớn, duy trì được dòng điện cấp 

cho mạch ngoài không phụ thuộc vào tình trạng tổng trở tải mạch ngoài => có thể 

ghép nối tiếp rất nhiều (tăng tổng trở) tải (xem H.3 và H.4 bên dưới, trong H.4 thì  

ZTI ≈  ∞.). Dĩ nhiên đó là với thiết bị LÝ TƯỞNG. Đối với thiết bị TU,TI thực tế, 

khai thác quá mức tính chất nguồn áp, nguồn dòng của chúng sẽ dẫn tới vấn đề rắc 

rối là làm tăng sai số đo lường. 

 

3) Sai số trong đo đếm điện năng là gì ?  

Bên trên có nhắc về “sai số”. Có thể nói, đo lường gắn chặt với sai số.Rất 

nhiều sách vở giáo khoa, tài liệu…giảng về sai số đo lường , từ bình dân đến bác 

học.  Ở đây chú ý chính vào các khái niệm có tính thực dụng. Để xác định độ lớn của 

một đại lượng vật lý như chiều dài, khối lượng, nhiệt độ,…(của đối tượng nào đó), ta 

đo. Sẽ có khả năng : 

+ Giá trị thực chất của đại lượng là Gtc và giá trị ta đo được  Gđ cũng bằng 

đúng Gtc: không có sai gì cả. 

+ Gđkhác với Gtc : xuất hiện sai lệch Gđ – Gtc  khác Zero. 

+ Xác suất Gđ – Gtc =0 rõ ràng là hiếm hơn Gđ – Gtc ≠ 0 , kiểu như  dãy các số 

trên trục số thực  mà 0 chỉ là 1 điểm trong dãy đó. 

Độ lệch Gđ – Gtc , về lý thuyết gọi là sai số (tuyệt đối). Chỉ là “lý thuyết”, bởi 

vì không ai biết đích xác Gtc là bao nhiêu, do đó không  có được  Gđ – Gtcchính 

xác.Theo TCVN 8095-300 : 2010, “TỪ VỰNG KỸ THUẬT ĐIỆN QUỐC TẾ - 

CHƯƠNG 300: PHÉP ĐO VÀ DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ”: 

+ Sai số tuyệt đối (Gđ – Gtc  nêu trên)  là “chênh lệch đại số giữa giá trị 

đượcchỉ ra và giá trị so sánh” và giá trị đượcchỉ ra là “Giá trị của đại lượng đo mà 

dụng cụ đo chỉ ra trực tiếp trên cơ sở đường cong hiệu chuẩn của dụng cụ đo đó”, 

“có thể được suy từ số chỉ bằng cách sử dụng đường cong hiệu chuẩn”, Gđ . Nói đơn 



giản hơn: thực hiện một phép đo thì dụng cụ đo cho ra một ‘số chỉ” hay “trị đọc”, 

đem chiếu với “đường cong hiệu chuẩn” (có thể là một bảng tra kèm dụng cụ đo, 

hoặc đã tích hợp ngay trên thang đo) thì được “giá trị được chỉ ra”. 

+ “Giá trị so sánh phải là giá trị thực của đại lượng nhưng vì giá trị thực 

không thể xác định được nên thường sử dụng giá trị thực qui ước”. 

+ Giá trị thực qui ước  được “thiết lập” nhờ “một số lượng lớn các kết quả 

đo của một đại lượng”.  

Trong thực tế, giá trị thực qui ước được lấy là : 

• Hoặc, Trung bình cộng của “số lượng lớn các kết quả đo của một 

đại lượng” (bằng chính dụng cụ đo đang xét). Cách này thường dùng 

trong các phòng thí nghiệm. 

• Hoặc giá trị được chỉ ra bởi một dụng cụ đo “mẫu” hoặc “chuẩn” 

với ý nghĩa là dụng cụ đo có độ chính xác tốt nhất được công nhận, 

trong cùng điều kiện đo (thông thường tiến hành đo đồng thời bằng 

dụng cụ đo đang xét và dụng cụ đo “mẫu”). Cách này phổ biến hơn 

trong ứng dụng thực tiễn. 

Như vậy đã có định nghĩa “sai số tuyệt đối” một phép đo: ∆G= Gđ – Gtc. Đo 

điện năng cũng không ngoại lệ. 

Sai số tương đối: sai số tuyệt đối có phạm vi sử dụng hẹp, khó dùng để tính 

toán trực tiếp. Đại lượng thường dùng hơn là “sai số tương đối”, định nghĩa bằng “tỉ 

số giữa sai số tuyệt đối của đại lượng với giá trị thực chất (thực tế là giá trị thực qui 

ước, lý do đã nêu trên) của nó” : δG= (Gđ-Gtcqu)/Gtcqu (“tcqu”: thực chất quy 

ước).Một tình huống dễ xảy ra là, ngay cả giá trị thực quy ước cũng không có được, 

ví dụ như thực hiện đo đơn lẻ trong thực tế mà không có dụng cụ đo mẫu đồng hành. 

Lúc đó thì giá trị thực (quy ước) còn là ẩn số và một vài tài liệu khuyến nghị sai số 

tương đối khi này được xem gần đúng là δG= (Gđ-Gtcqu)/Gđ .  

Xin hãy lưu ý: So sánh (Gđ-Gtcqu)/Gtcqu với (Gđ-Gtcqu)/Gđtrong điều kiện δG 

không lớn, cỡ dưới vài phần trăm (ví dụ là 0,01, tức Gđ =(1±0,01)Gtc ) thì độ chênh 

lệch tính sai số tương đối theo 2 cách định nghĩa Đúng  và Gần đúng là:  

δGđúng - δGgần đúng= (Gđ-Gtcqu)/Gtcqu -(Gđ-Gtcqu)/Gđ = (Gđ - Gtcqu)
2 / Gđ .Gtcqu 

Thay  Gđ =(1±0,01)Gtc 

=> δGđúng - δGgần đúng= [(1±0,01-1)2 ]/ (1±0,01) = (±0,01)2/ (1±0,01) ≈ 0. 

Như vậy, sai số tương đối theo 2 cách tính sai lệch nhau gần nhưbằng 0 nên 

chấp nhận được.Sử dụng phổ biến nhất là “sai số phần trăm”, hoặc đúng ra là “sai số 

tương đối phần trăm”: Đơn giản chỉ cần nhân sai số tương đối lên 100 lần và thêm 



ký hiệu “%”. Ở trên có ví dụ sai số tương đối bằng 0,01: khi tính theo sai số phần 

trăm, sẽ là 1% (trong thực tế là một mức sai số khá lớn, ít dùngđo điện năng tác 

dụng lưới truyền tải). 

4) Sai số tổng hợp của hệ thống đo đếm điện năng: 

Như đã nêu từ đầu, trong lưới truyền tải, luôn dùng “hệ thống” đo đếm điện 

năng và các phần tử cần quan tâm nhất khi xem xét sai số của hệ thống là TU,TI và 

công tơ. Với vai trò là thiết bị đo lường hoặc cấp tín hiệu để đo lường, TU, TI và 

công tơ đều có mức chính xác riêng, tức là đều tạo ra sai số riêng ở mỗi phép đo: với 

TU có δU, với  TI có δI và với công tơ có δCt.δU, δI và δCt riêng lẻ có thể xác định 

đơn giản chiếu theo định nghĩa, song sai số tổng hợp của hệ thống đo đếm thì 

không phải dễ hiểu với tất cả mọi người. Tuy nhiên, cái phức tạp sẽ được phân giải 

từ những cái đơn giản hợp thành. 

a. Sai số của TU (∆U và δU):Hình 1 

 

 

 

Ũ=k*ũ  (Ũ và ũ là các giá trị phức, k là hệ số biến áp). Lý tưởng, không có lệch góc 

giữa Ũ và ũ nên  xem lý tưởng là U=k*u  (giá trị hiệu dụng). 

Do có sai số nên chính xác thì U+ ∆U = k*u, theo như định nghĩa sai số: ∆U = k*u –

U  (k*u là trị được chỉ ra và U là trị so sánh). Do đó, sai số tương đối δU : 

δU = ∆U /U = (k*u –U  )/U. 

 và δU% = 100* (k*u –U  )/U ≈ 100* (k*u –U  )/ (k*u). 

TU là thiết bị điện từ và phẩm chất của vật liệu, kích thước lõi từ quyết định 

chất lượng biến áp của TU. Nói chung, δU% không phải là hằng số khi phụ tải của 

mạch thứ cấp TU thay đổi. Có thể lý giải đơn giản thay đổi này dựa trên sự tương 

đồng về định nghĩa sai số đo lường của TU với phân tích một máy biến áp có tải : 

dòng thứ cấp chạy qua mạch tải sẽ tạo nên độ sụt áp trên tổng trở nội của TU , tạo ra 

chênh lệch giữa sức điện động đầu ra thứ cấp  với  điện áp đo trên mạch thứ 

cấp:Hình 2 

 

       δU= | [(Ũ-ĩ *Z)-Ũ]| /U = |-ĩ *Z |/U 
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H.2  

Vậy có các lưu ý đối với sai số của TU: 

- δU không phải là hằng số mà phụ thuộc dòng tải mạch thứ cấp và tổng 

trở nội của TU (mạch từ& dây quấn+ dây cáp nhị thứ).=> cần gỉam 

thiểu điện trở cáp nhị thứ vì xem đó là một phần của nội trở TU . 

- Ngược lại, cần giữ tổng trở phụ tải của TU như cuộn dây công tơ, 

cuộn dây Vôn kế…mắc song song nếu có,ở mức cao  để giảm dòng thứ 

cấp, tức là không ghép nhiều thiết bị song song. 

Một bảng số liệu kiểm định TU làm ví dụ sau đây cho thấy phụ thuộc 

sai số độ lớn (F%) rất mạnh vào tải mạch thứ cấp:Hình 3 

 

Sai số của TI (∆I và δI ): 

Lý tưởng : Ĩ =k* ĩ . Tương tự như TU, cũng có :I+ 

∆I = k*i 

             Hay suy ra sai số tương đối : 

δI = ∆I /I = (k*i –I  )/I. 

Hình 4                            và δI% = 100* (k*i –I  )/I. 

Sai số của TI cũng không là một hằng số  nhưng có khác biệt với TU, sai số 

của TI phụ thuộc đáng kể vào độ lớn của dòng điện phía sơ cấp trong khi cũng phụ 

thuộc vào tải mạch thứ cấp . Dòng sơ cấp của TI lại có thể thay đổi trong một 

khoảng rất rộng, từ Zero lên đến trên trị số định mức của TI và do đường cong từ 

hóa làm cho quan hệ giữa I và i trở nên phi tuyến rõ ràng hơn so với TU ( U chỉ biến 

thiên trong dải hẹp gần U định mức). Thông thường người ta phân biệt và xem xét 

sai số của TI ở các giá trị dòng bằng 5%,  20% định mức, 100% định mức   và 120% 

định mức.  
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ĩ 
Zt 



 

                                                             Tương quan ĩ và ĩz  là : k*ĩ =Ĩ -ĩz. 

 

Hình 5    =>δI = |(Ĩ-ĩz –Ĩ)| / I = |-ĩz| /I 

Cần lưu ý đối với sai số TI: 

- δI không phải là hằng số mà phụ thuộc dòng tải mạch sơ cấp=> sai số 

lớn sẽ xảy ra ở những giá trị I sơ cấp quá nhỏ  (gần zero ) hoặc quá lớn ( 

>>I định mức, do bão hòa từ) . 

- Giá trị δI càng bé nếu Iz  càng bé . Tuy nhiên tương quan iz  với I hay 

với k*i : 
𝑖𝑧

𝑘∗𝑖
 = 

𝑍𝑡

𝑍𝑇𝐼
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𝑘∗𝑖+𝐼𝑧
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𝑍𝑡

𝑍𝑇𝐼+𝑍𝑡
= 1-

𝑍𝑇𝐼

𝑍𝑇𝐼+𝑍𝑡
 có trị số càng 

lớn khi Zt cànglớn  => cần giảm tổng trở ghép nối tiếp trong mạch nhị 

thứ TI (cũng để giảm tải thứ cấp)  : dây nối, tổng trở thiết bị chỉ thị 

dòng…để
𝑖𝑧

𝐼
 gần 0. 

Một ví dụ về sai số của TI cho thấy sự phụ thuộc vào  tỉ số % định mức 

và phụ tải mạch thứ cấp : 

 

 

Hình 6 

 

b. Sai số của công tơ  (∆Ct và δCt ) :Công tơ là thiết bị Nhân , hay đúng ra là 

thiết bị chỉ thị kết quả phép Nhân hai đại lượng điện là Áp và Dòng đưa 

vào. Một cách logic và nhất quán với các ý niệm về sai số TU,TI đã nêu 

trên, phải xác định : Áp và Dòng đưa vào công tơ (Ct) ở đây không phải là  

U hay Ũ và I hay Ĩ  màlà ku* ũ  và ki * ĩ .  

Ĩ 
Ĩ- iz iz 

ZTI Zt 



Sai số công tơ được định nghĩa một cách thông thường :  

  ΔCt = (Ađ –Atc  )  và  δCt = (Ađ –Atc  )/ Atc , với Ađ là Giá trị chỉ ra trên 

công tơ còn Atc là giá trị điện năng thực chất quy ước, và khi liên hệ với 

trình bày về TU,TI  ở trên, Atc cần hiểu là : 

Atc = phần thực của (ku* ũ ) * (ki * ĩ),khác với phần thực của tíchŨ* Ĩ. 

Sai số công tơ phụ thuộc nhiều tham số , trong đó đáng chú ý là I% (so với I 

định mức ghi trên công tơ ) và góc lệch (u,i)  hay “phi” . Tuy nhiên, với công tơ kỹ 

thuật số ngày nay, sai số công tơ không thay đổi nhiều giữa các dải gía trị độ lớn I% 

và góc lệch  (phi), kể cả giữa hai chiều “Giao” và “Nhận” . Xin xem Một bảng số 

liệu kiểm định sai số công tơ điển hình dưới đây:hình 7 



 

c. Sai số tổng hợp HTĐĐ gồm TU,TI,Công tơ xác định ra sao? 

Đây là nội dung chính cần đi đến .Sơ đồ mô tả như sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

Hình 8 

Điện năng truyền từ X đến Y  và từ đầu X, điện năng được đo bằng Công tơ Ct; Tín 

hiệu được đưa vào Ct là Áp ũ sau thứ cấp TU và Dòng ĩsau thứ cấp TI như trên sơ 

đồ.  

- Như trên, Điện năng thực chất của toàn bộ hệ thống gồm TU,TI,Ct là 

Phần thực của tích       Ũ* Ĩhay =U*I* cosphi 

Còn Điện năng thực chất đối với công tơ Ct  lại là Phần thực của 

tích (ku* ũ ) * (ki * ĩ). 

- Sai số của hệ thống đo đếm (HTĐĐ) sẽ là sai lệchgiữaPhần thực của 

tích  Ũ* Ĩvới Giá trị chỉ ra trên công tơ Ct, là Ađ. 

- Đi ngược dần từ Ct:  sai số (tương đối)  công tơ là  

 δCt = (Ađ –Atc  )/ Atc hay  Atc = Ađ /(1+δCt) (1) 

Như nhắc ở trên, Atc đối với Ct là (ku* u ) * (ki* i) cos (ũ ,ĩ )  

Atc≈ku*u*ki *i *cosphi  

(xem góc giữa Ũ và Ĩ  thay đổi không đáng kể qua các thiết bị biến đổi 

U,I và công tơ).  

Quan hệ u với  δU và giữa i với  δI : δU = (ku*u –U  )/U; δI = (ki*u –I  )/I. 

Suy ra :  ku*u = U*(1+δU)  và  ki*i = I*(1+δI) 

 =>Atc≈ U*(1+δU)* I*(1+δI)* cosphi  = U*I*(1+δU)*(1+δI)* cosphi 

=> U*I*cosphi =Atc/( (1+δU)*(1+δI)) ; thay Atc ở (1) vào : 

     U*I*cosphi = Ađ / [(1+δCt)*(1+δU)*(1+δI)] 

ũ Ũ 
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=> Ađ= U*I*cosphi * [(1+δCt)*(1+δU)*(1+δI)]  (2) 

- Gọi sai số tương đối tổng hợp của HTĐĐ là  δA :  

Theo định nghĩa, δA= (Ađ –U*I*cosphi)/ U*I*cosphi ; Thay Ađ ở (2) vào: 

δA= (U*I*cosphi * [(1+δCt)*(1+δU)*(1+δI)] - U*I*cosphi)/ U*I*cosphi 

 δA  =  [(1+δCt)*(1+δU)*(1+δI)] -1 ; khai triển tích , bỏ qua các vô cùng bé 

bậc 2 và 3 như (δCt*δU), (δCt*δI), (δU *δI) và (δCt*δU*δI), có : 

δA ≈ δCt + δU + δI  (3)  

5) Những giải pháp nên áp dụng để giảm tổn thất điện năng cho phù hợp 

thực tế? 

a. TU, TI là thiết bị điện từ nên cơ bản là phi tuyến => các sai số δI, δU 

phụ thuộc từng khoảng giá trị của U,I và tải mạch thứ cấp=>tải (đối với 

TI : vừa tải nhất thứ, vừa tải nhị thứ)  khoảng nào thì chọn sai số ở 

khoảng đó. 

b. Tuy bản chất nguồn của TU và TI là khác hẳn nhau (nguồn Áp >< 

nguồn Dòng), song nếu muốn giảm thiểu sai số đo lường , đều cần 

phải GIẢM  điện trở dây nối phía thứ cấp TU lẫn TI. 

c. Về sai số tương đối (và tương đối %) : sai số tổng hợp của hệ thống 

(TU,TI,Ct) bằng tổng các sai số thành phần. Từ đó suy ra, có nhiều 

cách (lý thuyết: 07 tổ hợp) thay đổi TU,TI,Ct để thu được một giá trị 

sai số tổng hợp mong muốn, kể cả sai số tổng hợp xấp xỉ Zero. 

 

 

(hết phần I)./. 

 

 

 

 

 

 

 


