
Một số điểm nên biết thêm về Hệ thống đo đếm & ảnh hưởng lên tổn 

thất điện năng lưới truyền tải. 

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. 

A. Ảnh hưởng của sai số hệ thống đo đếm đến điện năng giao nhận tại ranh giới 

giữa 2 đơn vị : 

Lưới điện truyền tải thường được phân chia , giao cho các đơn vị khác nhau quản 

lý vận hành tùy theo cơ cấu tổ chức hoặc đặc điểm địa lý…dẫn đến tồn tại các điểm ranh 

giới về quản lý trên lưới điện. Một số điểm ranh giới quản lý trùng với ngay  đầu đường 

dây đấu vào trạm biến áp và tại đó cũng đặt điểm đo ranh giới nhưng một số khác, điểm 

ranh giới quản lý lại nằm trong khoảng giữa 2 đầu đường dây, không trùng với vị trí đặt 

điểm đo điện năng .  

Vấn đề cần bàn là khi tồn tại sai số trong hệ thống đo đếm điện năng tại các điểm 

đo ranh giới thì có những ảnh hưởng gì .  Chúng tôi sẽ phân tích mô hình điển hình sau : 

 

 

 

1. Điện năng truyền theo X→Y ( Thuận , ký hiệu “T”) : 

a. HTĐĐ tại X có sai số tương đối tổng hợp là δXT :  δXT =
AđXT−𝐴𝑡𝑋𝑇

𝐴𝑡𝑋𝑇
; trong đó 

AđXT là điện năng đo được tại HTĐĐ trạm X và AtXT   là Điện năng thực chất 

truyền từ trạm X . 

=>AđXT  =AtXT + AtXT * δXT. 

 

b.  Tương tự, nếu HTĐĐ tại Y có sai số tương đối tổng hợp là δYT :  δYT 

=
AđYT−𝐴𝑡𝑌𝑇

𝐴𝑡𝑌𝑇
; trong đó AđYT là điện năng đo được tại HTĐĐ trạm Y và AtYT   là Điện 

năng thực chất nhận vào trạm Y . 

=>AđYT  =AtYT + AtYT * δYT. 

c.  Tổn thất điện năng (TTĐN)  trên đường dây XY: 
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 - Tổn thất điện năng ghi nhận (đọc được) : 

      ΔAXY = AđXT – AđYT=  AtXT + AtXT * δXT - AtYT - AtYT * δYT = (AtXT - AtYT ) + ( AtXT * 

δXT - AtYT * δYT) 

 = Tổn thất điện năng thực chất (sai số =0) + Độ lệch do sai số đo lường . 

2. Điện năng truyền theo Y→X ( nghịch , ký hiệu “N”) : 

 

 

 

 

a. HTĐĐ tại X có sai số tương đối tổng hợp là δXN :  δXN =
AđXN−𝐴𝑡𝑋𝑁

𝐴𝑡𝑋𝑁
; trong đó 

AđXN là điện năng đo được tại HTĐĐ trạm X và AtXN   là Điện năng thực chất nhận 

vào trạm X . 

=>AđXN  =AtXN + AtXN * δXN. 

b.  Tương tự, nếu HTĐĐ tại Y có sai số tương đối tổng hợp là δYN :  δYN 

=
AđYN−𝐴𝑡𝑌𝑁

𝐴𝑡𝑌𝑁
; trong đó AđYN là điện năng đo được tại HTĐĐ trạm Y và AtYN   là Điện 

năng thực chất truyền từ trạm Y . 

=>AđYN  =AtYN + AtYN * δYN. 

c.  Tổn thất điện năng (TTĐN)  trên đường dây YX: 

 - Tổn thất điện năng ghi nhận (đọc được) : 

      ΔAYX = AđYN – AđXN=  AtYN + AtYN * δYN - AtXN - AtXN * δXN = (AtYN - AtXN ) +( AtYN 

* δYN - AtXN * δXN) 

 Cũng là = Tổn thất điện năng thực chất (sai số =0) + Độ lệch do sai số đo lường. 

3. Sai số HTĐĐ ảnh hưởng lên sản lượng giao nhận qua ranh giới : 

Tổng quát, xem là điểm ranh giới quản lý cách trạm X một khoảng có tỉ lệ m 

(0<m<1) chiều dài đường dây XY . 

 

a. Xét khi truyền tải “Thuận”  :  
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- Điện năng tính tại điểm ranh giới quản lý: AđGNm  ( trị đọc) và AtGNm (thực chất)  

AđGNm=  AđXT-  ΔAXY* m =AđXT -(AđXT – AđYT) * m =(1-m) *AđXT +m* AđYT   = (1-m) * 

(1+ δXT )*AtXT+ m* (1+δYT )*AtYT=  

(1-m) *AtXT +m* AtYT  +  (1-m) *δXT *AtXT + m*δYT*AtYT   (1)  

AtGNm=  AtXT-  ΔAtXY* m =AtXT -(AtXT – AtYT) * m =(1-m) *AtXT +m* AtYT 

 (1)  AđGNm = AtGNm +  (1-m) * δXT *AtXT+ m* δYT* AtYT  

Hay: Điện năng đo được X giao cho Y tại điểm cách X khoảng  m*XY  = 

Điện năng thực chất X giao cho Y tại điểm cách X khoảng  m*XY  +  Độ lệch do sai số 

(=(1-m) *δXT *AtXT + m*δYT*AtYT  ). 

• Xem xét  Độ lệch  (1-m) * δXT *AtXT + m* δYT* AtYT    : nếu có tỉ lệ TTĐN trên 

ĐZ theo chiều Thuận  là  δA thì :  

ΔAđXY  = AđXT * δA =  AđXT – AđYT => AđYT = AđXT *(1- δA)  

 AtYT *(1+δYT) =  AtXT *(1+δXT) *(1- δA)  

 AtYT =  AtXT *(1+δXT) *(1- δA) /  (1+δYT)     (2)  

 Do 
(1+ δXT)

(1+ δYT)
  = 

(1+ δXT+ δYT− δYT)

(1+ δYT)
   = 1+  

( δXT−  δYT )

(1+ δYT)
  ≈ 1  ( δXT 𝑣à  δYT ≪ 1) 

Nên  (2)  AtYT ≈  AtXT *(1- δA)       (2’) 

Thay (2’) vào, Độ lệch  ≈(1-m) * δXT *AtXT + m* δYT* AtXT *(1- δA) 

= AtXT *( (1-m) * δXT+ m* δYT*(1- δA)  )  Nếu bỏ qua tích δYT*δA (VCB bậc 2) 

thì Độ lệch ≈  AtXT *( (1-m) * δXT+ m* δYT). Có các trường hợp của m: 

+  Nếu m=0 ( Ranh giới quản lý ngay tại đầu trạm X ) thì : 

Độ lệch ≈ AtXT * δXT ; δXT>0 thì phía X được “lợi”  và δXT<0 thì ngược lại;  

Độ lệch có giá trị tuyệt đối càng bé nếu  δXT càng gần Zero. 

+ Nếu m=1 (Ranh giới ngay tại đầu trạm Y) thì : 
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Độ lệch ≈ AtXT * δYT , có giá trị tuyệt đối càng bé nếu  δYT càng gần Zero. 

Lưu ý : δYT >0 thì phía X vẫn “lợi” còn Y “thiệt”! 

+ Nếu  0<m < 1 ( Ranh giới quản lý trong khoảng trung gian X đến Y) thì : 

i) Do (1-m) và m đều >0 nên nếu δXT > 0 ( phía X “có lợi”) mà  δYT cũng >0  

thì Độ lệch càng >0, nghĩa là AđGNm càng lớn hơn AtGNm , phía Y càng chịu 

“thiệt” . 

ii) Để Độ lệch  ≈ 0 (1-m) * δXT+ m* δYT ≈ 0 thì 
𝛿𝑋𝑇

𝛿𝑌𝑇
≈ 

𝑚

𝑚−1
< 0 và có trị tuyệt 

đối nằm trong khoảng  (- ∞, 0) =>δXT và δYT cần trái dấu nhau và khi điểm 

ranh giới quản lý càng xa X (m tăng gần về 1) thì trị tuyệt đối của δYT càng 

phải  bé hơn δXT ( không tuyến tính với m). 

 

b. Xét trường hợp Giao Nhận điện năng theo chiều ngược lại, từ Y về X:  

 

  

 

 

 

Điện năng (đọc) tại ranh giới  : AđGNmN=  AđYN-  ΔAYX* (1-m) 

AđGNmN = AđYN- (AđYN-AđXN)* (1-m) = m* AđYN + AđXN* (1-m) 

= m*(1+ δYN )* AtYN + (1-m) * AtXN *(1+δXN)   

=m* AtYN + (1-m) * AtXN + m* δYN * AtYN + (1-m) * AtXN *δXN 

= AtGNmN + Độ lệch do sai số (=(1-m) * AtXN *δXN + m* δYN * AtYN), cũng hoàn 

toàn giống với trường hợp truyền tải Thuận ,nếu δXN = δXT =δX& δYN = δYT=δY. 

Giả thiết này về lý thuyết (tính thuận nghịch của TU,TI ) và thực tế (tính chất của 

công tơ kỹ thuật số ) là đúng . Do đó, Độ lệch trong trường hợp này cũng sẽ rất 

gần Zero nếu  các sai số tổng hợp của HTĐĐ ở hai đầu đường dây liên kết có mối 

quan hệ tỉ lệ với phần trăm khoảng cách không khác khi truyền Thuận:    
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
. Do đó: 

i) Nếu δX& δY  đều >0 , ở trên đã thấy khi truyền Thuận thì phía Y chịu thiệt ; 

bây giờ truyển Ngược , phía X lại chịu thiệt (không hoàn toàn bằng khi Y chịu 

thiệt , dù truyền cùng một lượng trị  đọc). 

trạm 

X 

trạm 

Y 

HTĐĐ 

trạm X 

HTĐĐ 

trạm Y 

m*XY 

Ranh giới 

Quản lý 

(1-m)*XY 



ii) Điều kiện để không bên nào chịu thiệt vẫn là 
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
., nghĩa là nếu “set 

up” được một bộ số δX& δY  để truyền Thuận được “công bằng” thì khi truyền 

Ngược, tự nhiên cũng đạt “công bằng”.   

Như vậy , để Điện năng giao nhận đo được quy về điểm ranh giới  gần với điện 

năng giao nhận thực chất, trong trường hợp chung nhất,  yêu cầu : 

• Sai số tổng hợp của HTĐĐ lại 2 đầu ĐZ  phải trái dấu nhau và 

• Tỉ lệ giá trị tuyệt đối của 2 sai số tổng hợp  gần bằng  tỉ số 2 khoảng cách từ điểm 

ranh giới về mỗi đầu  
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
. 

Ví dụ : Điểm ranh giới cách X  (m=0,3 ) và sai số HTĐĐ tại X đang là +0.6% (tổng 

sai số phần trăm của TU,TI và công tơ)  thì  nếu sai số tổng hợp HTĐĐ tại đầu Y là 

: 
0,6
0,3

(0,3−1)

 = 
−0,42

0,3
 = -1,4  , sẽ có   

Độ lệch = AtXT *[( 1-0,3)* 0,6% + 0,3 *(-1,4%)*(1-δA)] 

= AtXT *[0,42 %– 0,42%*(1-δA)]= AtXT * 0,42% * δA. 

Nếu δA khoảng 3% thì Độ lệch là  AtXT* (1,26 %) %  

= AtXT* 0,000126 (giả sử :AtXT =100 tr. kWh thì Độ lệch chỉ là 12.600 kWh!), 

xem như =0. 

 

4. Các kết luận có thể hữu dụng về Giao nhận qua ranh giới : 

a. Ranh giới quản lý trùng với một đầu đường dây liên kết lưới hai đơn vị :  

- Sai số tổng hợp của hệ thống đo đếm tại điểm ranh giới quyết định Độ lệch 

của sản lượng Giao-Nhận đo được so với sản lựong giao Nhận thực chất: Sai số 

đó càng >0 thì càng “lợi” khi Giao nhưng cũng càng “thiệt” khi Nhận và ở mức  

ngang nhau (đều tỉ lệ với hoặc (m-1)* δX, hoặc m*  δY) 

-  Sai số tổng hợp của hệ thống đo đếm tại điểm ranh giới xấp xỉ Zero thì 

Điện năng giao-nhận đọc đựoc sẽ gần với điện năng giao nhận thực chất, không 

bên nào bị thiệt  theo bất kỳ chiều nào. Có thể đạt được điều kiện “lý tưởng” này 

bằng cách vận dụng nguyên tắc  δA ≈ δCt + δU + δI , nghĩa là tìm ra một tổ 

hợp Công tơ, TU và TI thực tế  thỏa mãn δCt + δU + δI≈ 0. Điều này khó 

nhưng không phải là không thể, trong đó Công tơ là phần tử cơ động, dễ hoán 

chuyển nhất. Đây là điểm rất đáng lưu ý để đưa vào xem xét trong hầu hết các 

thỏa thuận GNĐN ở đo đếm chính ( tổng thứ cấp MBA) . 

b. Ranh giới quản lý là một điểm trung gian trên đường dây liên kết : 



- Để giảm thiểu độ lệch giữa Điện năng giao nhận đo được và thực chất, cần 

chọn lọc thiết bị để  : 

+  Sai số tổng hợp HTĐĐ ở hai đầu đường dây phải Ngược dấu nhau và 

+  Trị số tuyệt đối của Sai số tổng hợp HTĐĐ tỉ lệ thuận với khoảng cách từ 

mỗi đầu đến điểm ranh giới qủan lý (
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
. ) 

Đương nhiên, nếu sai số tổng hợp tại mỗi đầu đồng thời cũng gần với Zero thì 

quá tốt. 

- Khi không (hoặc chưa ) thể làm cho (
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
. ) , ảnh hưởng của δX và δY 

lên điện năng Giao Nhận (đo được) quy về điểm ranh giới, có thể tính theo công 

thức: 

Độ lệch (chiều thuận) ≈  AtXT *( (1-m) * δXT+ m* δYT)= AtXT *( (1-m) * δX+ m* δY) 

Độ lệch (chiều thuận) ≈ AđXT * 
(1−m) ∗ δ𝑋+ m∗ δ𝑌

(1+𝛿𝑋 )
                                 (3)  

Khi truyền ngược với cùng sản lượng (AđYN =AđXT):  

Độ lệch (chiều ngược) ≈ AđYN * 
(m)∗ δ𝑌+ (1−m)∗ δ𝑋

(1+𝛿𝑌 )
                             (3’)  

  Hai  Độ lệch này chỉ khác nhau ở mẫu số (1+ δX) với (1+ δY) mà thôi. 

B. Ảnh hưởng của sai số hệ thống đo đếm đến tổn thất điện năng đo được qua 

phần tử khi đổi chiều công suất: 

 Câu hỏi là: Khi công suất đổi chiều, tổn thất điện năng (TTĐN) đo được trên 

phần tử lưới đó liệu có như nhau không, hay khác biệt thế nào,  nếu giả sử truyền 

cùng một lượng điện năng trong khoảng thời gian tương đương (ví dụ trong 24 

giờ hoặc 1 tháng) ?  

Từ mô hình đường dây có 2 đầu  X,Y như nêu trên, nay xét chiều truyền ngược lại 

(ký hiệu N) và so sánh TTĐN chiều Ngược (N) với chiều Thuận (T)  khi thực tế 

luôn tồn tại sai số đo lường: 

1. Giả thiết đơn giản hóa : 

- Sai số của HTĐĐ tại một đầu X (hoặc Y) khi Điện năng truyền  theo chiều  

Ngược thường cũng gần đúng bằng sai số khi Điện năng truyền theo chiều Thuận 

nếu sản lượng và biểu đồ tải như nhau δXN ≈ δXT  = δX (δYN ≈ δYT  = δY).  Giả thiết 

này suy từ tính chất thuận-nghịch của biến áp, tính chất của công tơ kỹ thuật số  và 

số liệu thống kê thực tế, là gần chính xác.  



- Tỉ lệ TTĐN thực chất trên đường dây XY là không đổi (dù Thuận hay Ngược) 

trong phạm vi ( nhiệt độ môi trường, mức tải…) điện trở R của dây dẫn xem như 

không đổi : 
𝐴𝑡𝑋𝑇−𝐴𝑡𝑌𝑇

𝐴𝑡𝑋𝑇
  =  

𝐴𝑡𝑌𝑁−𝐴𝑡𝑋𝑁

𝐴𝑡𝑌𝑁
 

 1 − 
𝐴đ𝑌𝑇∗(1+𝛿𝑋 )

(1+𝛿𝑌 )∗ 𝐴đ𝑋𝑇
 =  1 −  

𝐴đ𝑋𝑁∗(1+𝛿𝑌)

(1+𝛿𝑋 )∗𝐴đ𝑌𝑁


(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
  = 

𝐴đ𝑋𝑁

𝐴đ𝑌𝑁
 ∗

𝐴đ𝑋𝑇

𝐴đ𝑌𝑇
      (4) 

- Chỉ so sánh với giả thiết Điện năng  tại điểm đầu Truyền Ngược và Truyền 

Thuận là như nhau, tức     AđYN =  AđXT = AđF  (F: phát đi) . 

Khi đó viết lại : 

+        ΔAYX=  AđF - AtXN * (1+δX  ) và   

+        ΔAXY=  AđF - AtYT * (1+δY ) 

Và  (4) 
(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
  =  

𝐴đ𝑋𝑁

𝐴đ𝑌𝑇
  =>𝐴đ𝑋𝑁= 𝐴đ𝑌𝑇 * 

(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
     (5)  

Ý nghĩa  của (5) : Cùng một sản lượng phát đi (giá trị đo) từ mỗi đầu (X hoặc Y), 

sản lượng nhận được (đo)  phía đầu kia là không như nhau; sai khác nhau phụ 

thuộc vào sai số HTĐĐ. Như vậy, TTĐN trên XY khi truyền Thuận và khi 

truyền Ngược cùng một sản lượng (đo được) , sẽ khác nhau tùy thuộc sai số 

HTĐĐ ở hai đầu . 

2. Tính toán TTĐN khi truyền theo 2 chiều T và N : 

 

 

 

 

 

Giả thiết truyền Thuận và Ngược cùng một lượng điện năng đo được là AđF, khi 

đó nếu có tỉ lệ TTĐN trên ĐZ theo chiều Thuận  là  δA thì :  

ΔAXY  = AđF * δA =  AđF – AđYT => AđYT = AđF *(1- δA)      (6)  

Gọi TTĐN theo chiều Ngược  là ΔAYX thì : 

ΔAYX = AđYN – AđXN =AđF –AđXN , với AđXN  như nêu ở (5) là 

trạm 

X 

trạm 

Y 

HTĐĐ 

trạm X 

HTĐĐ 

trạm Y 

m*XY 

Ranh giới 

Quản lý 
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𝐴đ𝑋𝑁= 𝐴đ𝑌𝑇 * 
(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
 

 thay (5) vào trong biểu thức của  ΔAYX: 

 ΔAYX  =  AđF – AđYT * 
(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
   ; lại thay  AđYT tại (6) :   

ΔAYX  =  AđF – 
(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
  *  AđF *(1- δA)       

 ΔAYX  =  AđF *[ 1-  
(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
∗ (1- δA)   ];                                           (7) 

So sánh với ΔAXY =AđF *δA:
∆𝐴𝑌𝑋

∆𝐴𝑋𝑌
     =   [ 1-  

(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2
∗ (1- δA)   ] /  δA   

Khai triển biểu thức tích và loại bỏ các vô cùng bé bậc 2 như δ2
X, δ

2
Y hoặc δX * δY , hoặc 

δX * δA , hoặc  δY * δA  

∆𝐴𝑌𝑋

∆𝐴𝑋𝑌
  ≈ 

1+2∗𝛿𝑌 −(1+2∗𝛿𝑋)∗(1−𝛿𝐴)

(1+ 2∗𝛿𝑌)∗𝛿𝐴
  ≈  

(2∗𝛿𝑌 −2∗𝛿𝑋  +𝛿𝐴)

𝛿𝐴
=  1+   

2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
  (8) 

 ΔAYX ≈ ΔAXY*( 1+   
2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
 ) = ΔAXY *( 1+ 

2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 
∆𝐴𝑋𝑌
𝐴đ𝐹

 )  

= ΔAXY + 2* AđF*(δY− 𝛿X)          (9) 

Nhận xét : 

1) Nếu sai số HTĐĐ ở 2 đầu đường dây cùng dấu  và có giá trị tuyệt đối gần 

bằng nhau, TTĐN khi truyền tải Thuận và Ngược với cùng sản lượng  sẽ có chênh 

lệch bé. Lưu ý rằng tình huống này không thể làm cho Sản lượng giao nhận qua 

ranh giới đo được là  đúng thực chất. 

 

2) Phía nào có sai số tổng hợp HTĐĐ lớn hơn thì TTĐN trên đường dây 

liên kết khi truyền từ đầu đó sẽ lớn hơn : 𝛿𝑌 > 𝛿𝑋  thì 1+   
2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
 >1 và 𝛿𝑌 <

𝛿𝑋 thì ngược lại . 

3) Vì sao có TTĐN trên ĐZ là số  ÂM ? 

TTĐN thực chất không thể âm nhưng TTĐN đọc được rất có thể là số ÂM. Giải 

thích như sau: 



Từ quan hệ : ΔAYX ≈ ΔAXY*( 1+   
2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
 ) do chuyển vế  từ (8) ở trên, nếu giả 

sử ΔAXY >0 và δA cũng >0 do ΔAXY =AđFX * δA >0 thì ΔAYX sẽ <0 khi              1+   
2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
 <0   hay δA < 2* (𝛿X− δY )  . Điều này hoàn toàn có thể xảy ra : 

- Max(𝛿X) = 1,5% nếu theo quy định cấp chính xác  0,5% cho TU,TI, công tơ tại X; 

- Min (𝛿Y ) = - 1,5% cũng nếu theo quy định như trên tại Y. 

- Rất dễ xảy ra δA <2* 3% = 6% nếu  𝛿X =Max trùng hợp 𝛿Y =Min. Các giá trị 

trung gian của 𝛿X và 𝛿Y mà 𝛿X >0 còn 𝛿Y   <0 cũng không khó để δA < 2*( δX – δY). 

Thay đổi vai trò thì ΔAXY cũng có thể là số ÂM khi ΔAYX >0. 

 Nói chung, do phối hợp ngẫu nhiên của các thông số 𝛿X , 𝛿Y và δA mà ΔAXY , 

ΔAYX (trị đọc) là các giá trị đại số , không đúng với bản chất vật lý của TTĐN là 

phải luôn >0. 

4) Nếu sai số tổng hợp ở hai đầu đạt được điều kiện để Sản lượng giao nhận 

thực chất gần bằng sản lượng giao nhận đọc được : 
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
 ℎ𝑎𝑦  𝛿𝑌 = 𝛿𝑋(1 −

1

𝑚
):  

ΔAYX ≈ ΔAXY*( 1+   
2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
 )= ΔAXY * (1 + 

2∗(𝛿𝑋(1−
1

𝑚
)−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
) = ΔAXY * (1- 

2∗𝛿𝑋

𝑚∗𝛿𝐴
) : 

• 𝛿𝑋 >0 thì  ΔAYX < ΔAXY (Truyền Ngược có TTĐN trên ĐZ bé hơn và càng bé nếu 

𝛿𝑋 càng lớn và tích 𝑚 ∗ 𝛿𝐴 càng bé (Ranh giới càng gần X và/hoặc tỉ lệ TTĐN ĐZ 

càng nhỏ).  

• Để đồng thời cũng có chênh lệch TTĐN giữa 2 chiều là tối thiểu thì |
2∗𝛿𝑋

𝑚∗𝛿𝐴
|→ 

Min , tức là |δX| → 0 và m → 1, nghĩa là |δY | cũng  → 0. 

Xét phần TTĐN bên X (ký hiệu thêm “/mX”) phải chịu trong 2 trường hợp 

truyền Thuận  và truyền Ngược: 

+ Truyền thuận (T):  

ΔAXY/mX = ΔAXY *m = AđF * δA*m = m*(AđF – AđYT) =>AđYT= AđF* (1- δA); 

+ Truyền Ngược (N) :ΔAXY/mX =ΔAYX *m = m*(AđF –AđXN) ; và cũng với điều kiện “tỉ 

lệ TTĐN thực chất trên XY không thay đổi khi truyền tải theo 2 chiều Thuận và 

Ngược”, biến đổi tương tự trên (7)và làm gần đúng, suy ra được : 



ΔA𝑌𝑋/𝑚𝑋

ΔA𝑋𝑌/𝑚𝑋
 = 

𝑚∗(𝐴đ𝐹 ∗[ 1−  
(1+𝛿𝑋)2

(1+𝛿𝑌)2∗ (1− δA)   ]

𝑚∗𝐴đ𝐹∗𝛿𝐴
 = 

(1+𝛿𝑌 )
2−(1+𝛿𝑋)2∗(1−𝛿𝐴)

(1+𝛿𝑋)2∗𝛿𝐴
≈ 1+   

2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
 (8’) 

Hay  ΔAYX/mX = ΔAXY/mX  + m* 2* AđF*(δY− 𝛿X)     (9’) 

(* (8’) và (9’) rất giống (8) và (9)). 

Khi mà δX  và δY thỏa mãn điều kiện Độ lệch sản lương Giao/Nhận đo được và thực 

chất là cực tiểu : 
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
 =>δY = δX *(

𝑚−1

𝑚
) 

 ΔAYX/mX = ΔAXY/mX  -2* AđF* δX    (10) 

Biểu thức (10)  cho thấy : i) Dù sản lượng Giao Nhận đo được  tại Ranh giới gần bằng 

sản lựong giao nhận thực chất hay lý tưởng thì Đơn vị quản lý phía X  sẽ chịu TTĐN 

theo chiều Thuận khác với TTĐN theo chiều Ngược với cùng một sản lượng truyền, δX 

>0 thì TTĐN X chịu theo chiều Ngược sẽ ít hơn theo chiều Thuận.; ii) điểm đặc biệt là 

lượng chênh lệch TTĐN giữa 2 chiều mà X chịu  không phụ thuộc vị trí điểm ranh giới 

(luôn bằng 2* AđF* δX ), nghĩa là biết trước được với mỗi bộ δX , δY  và AđF.  

5) Lưu ý rằng δX, δY là Sai số tổng hợp của HTĐĐ tại mỗi đầu chứ không chỉ là Sai 

số Công tơ : 

δX = δTUX + δTIX + δcông tơX ; … 

 

3. Các áp dụng suy ra qua phân tích trong mục B:  

a. Đối với ranh giới chính thức (thương mại) giữa hai đơn vị, mục tiêu chính 

cần đạt là Sản lượng giao nhận đo được phải gần với sản lượng giao nhận thực 

chất. Hãy nên soát xét HTĐĐ tại 2 đầu của các đường dây nối lưới 2 đơn vị liền kề 

mà điểm ranh giới quản lý vận hành không ngay tại một đầu đường dây: Chọn 

lựa tổ hợp TU,TI, Công tơ sao cho có (
𝛿𝑋

𝛿𝑌
≈ 

𝑚

𝑚−1
. ) . 

b. Không ngạc nhiên nếu gặp TTĐN (đọc ) qua ĐZ , MBA là một số ÂM. 

Nguyên nhân nằm ở sự phối hợp sai số HTĐĐ tại hai đầu những ĐZ ngắn, MBA 

tổn hao thấp và đều có tải thấp. 

c.  Ngay cả khi đã đạt được a. nhưng cần tính toán giải trình sự khác biệt  về 

TTĐN trên cùng một phần tử (nhất là đường dây liên kết ) khi truyền công suất 

theo 2 chiều,  hãy sử dụng các công thức (8) hoặc (9)  và (8’) hoặc (9’) trên đây : 

- TTĐN khi truyền từ phía có sai số tổng hợp lớn hơn sẽ cao hơn. 



- Sai biệt TTĐN giữa Ngược và Thuận phụ thuộc 
2∗(𝛿𝑌−𝛿𝑋) 

𝛿𝐴
 hoặc chính là  2* 

AđF*(δY− 𝛿X)  , trong đó AđF là Sản lượng truyền từ một đầu đuờng dây  (Sản 

lượng truyền càng lớn, sai biệt càng lớn); còn việc phụ thuộc các sai số thì đã phân 

tích chi tiết ở trên đây./. 

 

 

 

 

 


