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WASP TRONG VAN DE QUY HOACH BIEN NGUYÊN TÙ

GS. CaoChi
Vuong Minh Quang- Nguyèn Trf HÔ

Viên Nëng luang nguyên tù quôc gia

WASP (Wien Automatic System Planning Package) là chuong trinh qui hoach phât
trién hê thdng diên (gom 2 version: Mainframe va PC-version) do IAEA (International
Atomic Energy Agency) va mot sd viên nghiên cûu cùa My nhu TVA (Tennessee Valley
Authority), ORNL (Oak Ridge National Laboratory) cùng phdi h<3p xây dung. Trên thé
gidi hiên nay dâ cô 60 nuoc va 6 ta chûc quô'c té su dung WASP (trong dô 32 nude vùa
cô Mainframe version vùa cô PC version). Dèic biêt ddi vdi câc nudc trong khuôn kfcd
hçp tâc vùng (Trung qudc, Indonesia, Nam trfèu tien, Malaysia, Srilanka, Thâi lan, Viftt
nam, Philippines...), bên canh nhûng chudng trinh qui hoach khâc (châng han nhu
WIGPLAN), WASP dude su dung nhu mât câng eu cô hiêu quà trong quâ trinh qui
hoach diên nguyên tù. IAEA dâ phdi hop cùng Ngân hàng phât trién châu Â ADB
(Asian Development Bank) td chùc nhùng lùp dào tao ngân han, nhûng cuûc hôi thào
vë kinh nghiêm su dung WASP trong khu vue châu Â - Thâi binh dudng. Viêt nam dâ
tham gia nhûng ldp này va thu dude nhièu kinh nghjêm trong viêc khai thâc WASP.

Thai gian gàn dây ANL (Argonne National Laboratory) trong khuôn khd mOt du an
do United States Department of Energy (USDOE) tài trd, dâ phât trién mot hê chuong
trinh qui hoach nâng ludng dùng cho mây vi tinh cô tên: Chudng trinh dânh giâ nâng
ludng va diên lue ENPÈP (Energy and Power Evaluation Program). Dô là mot phân
mëmgbm 7 module: MACRO, DEMAND, PLANTDATA, BALANCE, LOAD,
ELECTRIC, IMPACTS. Module ELECTRIC chinh là WASP III.

Trong quâ trinh qui hoach phât trién diên nguyên tù ddi vdi hê thdng diên Viêt nam,
phông Nâng ludng hat nhân (Viên khoa hoc va ky thuât hat nhân - Viên Nàng ludng
nguyên tù qudc gia) chù yéu su dung chudng trinh WASP. Chung toi dâ nhân dude bô
chuong trinh WASP chay trên mây lùn tù nâm 1981 va nhân dude tù ADB PC-version tù
nâm 1986. Tù dô dén nay chûng toi lien tue khai thâc chuong trinh WASP va dâ thu
dude m§t sd kê't quà nhât dinh.

I- GIÔITHIÊU CHUONG TRÏNH WASP
WASP dude s i dung dé tîm chfnh sâch phât trién tâi uu, thoâ mân ede dieu kiên cûa

nguôi su dung, cho mot hê thdng diên. Nô su dung phuong phâp mô phông xâc suât dé
tinh toân câc chi phi (chi phi sàn xuât diên nâng, chi phi nâng ludng không dâp ùng va
dO tin cây cùa hê thdng) va plutdng phâp qui hoach dông theo nguyên tâc toi uu cûa
Bellman dé so sânh câc phudng an nhàm xâc dinh chinh sâch phât trién toi uu. Chudng
trinh cô eau tao kiéu module nên cho phép nguôi su dung kiém tra két quâ trung gian,
trânh lâng phi thôi gian chay mây tinh do nhûng sai sôt vè mât sd lieu.

1. Hàm mue tiêu va câc rang buôc:
Tiêu chudn toi uu cûa WASP là eue tiéu chi phi quy dan cùa hê thdng trong sudt thôi

gian quy hoach. Hàm mue tiêu cô dang:
Bj = 2 1 - l.T [ Ij,r - Sj,r + Fj.r + Lj,r + Mj,T + Qj,r] (1)
Trong dô:
Bj - Hàm mue tiêu cùa chinh sâch phât trién thû j
t - Thdi gian (nâm)
T - Do dài cùa thôi ky quy hoach
I - Chi phi dàu tu
S - Giâ trj cùn lai cùa chi phi d'au tu sau thôi ky quy hoach (Salvage value)
F - Chi phi nhiên lieu



L - Chi phi bào quàn va du trû nhiên lieu
M - Chi phi vân hành va bûo duông (không tinh dën nhiên lieu)
Q - Chi phi nàng luong không dûp ûng
Dâu gach ngang trên dau câc b? hiêu thé hiên câc giâ tri. chi phi dâ dUQc quy vë cùng

mât goc thài gian.
Chinh sâch phât trién toi uu là chinh sâch thôa mân câc dieu kiên rang buôc va dat

tdi giâ tr| cyc tiéu cùa chi phi quy dân:
Minimum Bj vôi mçi j (2)
Néu gpi [Ki] là mOt véc ta chûa tât cà câc ta mây dang vân hành trong nàm t cùa mât

ké hoach phât trién nào dô thi quan hê sau phài duçc thôa mân:
[K,] = [K,.i] + [A,]-[R,] + [Ut] ' (3)
O dây:
[At] là véc to chûa câc tô mây châc chân duôc dua vào trong nâm t
[Rt] là véc to chûa câc ta mây châc chân loai khôi hê thdng trong nâm t
[Ut] là véc to chûa câc du an phât trién (candidates) duoc công thêm vào hê thdng

trong nâm t, do dô [Ut] aO
[At] va [Rt] là sa lieu dàu vào, [Ut] là giâ trj càn tim. [Ut] duçc goi là câu hînh hê

thdng (System configuration)
Moi câu hinh ducjc WASP châ*p nhâln phài thôa mân mot sd rang buôc sau:
11 Rang bu$c vè dif trû le (reserve margin)
(1+ai) * Dt,P a P(Kt,P) > (1 +bt) * Dt>p (4)
O dây: v
at, bt là du trû le eue dai va eue tiéu trong nâm t
Di,p là nhu câu phu tâi dinh trong chu ky toi han p, nâm t
P(Kt,p) là công suât dàt cùa hê thdng à chu ky toi han p trong nâm t
21 Rang buçc vè xâc suât mdt tài
LOLP(Kt,a) sCt,a (5)
LOLP(Kt,i) s Q,p (doi vdi moi chu ky) (6)
Trong dô:
LOLP(Kt,a), LOLP(Kt,i) - Xâc suât mât tài nâm, chu ky tuong ûng cùa mot câu hînh

dude châp nhân
Ct,a; Ct,p - Giâ tri gidi han mât tài nâm va chu ky (input)
LOLP cô quan hê malt thiê't vdi nâng lu0ng không dâp ûng Nt. Nt duoc dinh nghïa

nhu sau:
Nt = Et-Gi (7)
ôdây:
Et - Nhu câu nàng luçng
Gt - San luong diên nàng cùa cà hê thdng
31 Rang buçc dilàng hhm
[Uto]s[Ut]s[Uto] + [DUt] (8)
Trong dô
[Uto] - Giâ tq nhû nhât cho phép cûa [Ut]
[DUt] Dô rang duâng ham (Giâ tri ldn nhât cho phép công thêm vào [Ut])
Vân de co ban cùa WASP là xâc djnh [Ut] tdi uu, thôa mân câc biéu thûc tù (1) dê'n

(8). Dé làm dude dieu dô WASP âp dung ky thuât quy hoach dông.
2. Tinh toân câc thanh ph'ân chi phi
Dé tinh toân câc thành phàn chi phi co bàn cùa hàm mue tiêu (1) WASP su dung

nhûng công thûc tdng quât sau:



al Chi phi <îâu tu va giâ tri thu hoi:

l
Sj.t = (1+0 * 2 [dk,t • Ulk • MWk] (10)
Trong do:
2 - Tdng tat cà câc to mây k (nhiêt diên hay thùy diên) duûc công vào trong nâm t cùa

kë hoach phât triénj
Ulk - Chi phi dàu tu cùa td mây k (USD/MW)
MWk - Công suât cùa td mây k (MW)
dk,i - Hê so giâ trj thu hbi cùa td mây k ô cuoi giai doan quy hoach
i - Hê sd quy dân
t' = t + to -1
T = T + to
to - Sô nâm chênh lêch giûa nâm gôc dé quy dân va nâm dàu tien cùa chu ky nghiên

cûu
T - Dô dài cùa chu ky quy hoach
bl Chi phi nhiên UÇu:

Fj,. = (1+i)'1*'0'5 • 2h=l,NHYD É*h * yj,i,h]
àdây:
«*h - Xâc suât cûa dieu kiên thùy vân h
Vj,t,h - Tdng chi phi nhiên lieu ô tùng dieu kiên thùy vân
NHYD - So câc dieu kiên thûy vân
ci Chiphibào quàn nhiên liçu:

Lj,« = J 0 +') ' ' ' ; 0 +0"T > ] / 2 [UFICk, * MWkt] (12)
Lây tdng cho tât cà câc td mây nhiêt diên kt duçc dua vào hê thdng trong nâm t
UFICkt là chi phi kiém kê nhiên lieu cùa td mây kt (USD/MW)
d/ Chi phi vain hànli va bào ditdng

Mj,i = (1+i)-tM)>5 * { 2 [(UFO&Mi • MWi + (UVO&Mi » Gi,t)]> (13)
Trong dô:
UFO&Mi - là chi phi vân hành va bào duông cd dinh cûa td mây 1 (USD/MW - nâm)
UVO&Mi là chi phi vân hành va bào duSng (phân thay ddi) cûa td mây 1

(USD/kWh)
Gt,l - Nâng luong phât cùa td mây 1 trong nàm t (kWh)
Nâng luting phât cùa mot td mây bàng tdng nàng luûng sàn xuât cùa td mây trong

tùng dieu kiên thùy vân tinh theo trong sd cûa xâc suât dieu kiên thùy vàn.
e/Chi phinâng lupng kiiông dâp ûng

' 0 5Qj,t = (l+i)-1'"0'5 * Sh=l,NHYD[a+b/2*(Nt)h/EA,)+c/3*(Nt>h/EAt)2]*N,,h *«h (14)
Trong dô:
a,b,c - Hê so do nguôi su dung dua vào
Ni,h - Giâ tri nàng luûng không dâp ûng trong dieu kiên thùy vân h, nâm t
EAt - Nhu câu nâng ludng cùa hê thdng nâm t
3. Sd dô khûi
WASP - III gbm 7 mô dun trong dô 3 mô dun dàu cô thé chay dôc lâp. Câc mû dun

tiép theo phài chay theo mot thû tu bât buôc. Moi mô dun sau khi chay dëu cô thé in ra
két qùa, tao thuân loi cho viêc phân tich kêt qùa va chay tiép câc mô dun sau.

Mô dun 1: LOADS Y (Load System Description), mô ta câc sd lieu vê phu tài va
duàng cong phu tài cùa hê thdng. Mô dun này xù ly câc sd lieu dàu vào va tao ra câc Gles
kêt qùa dé su dung cho câc mô dun sau.



Mû dun 2: FIXSYS (Fixed System Description), mû ta câc so lieu vë hê thong hiên
hành va câc du an phût trién chiic chân cùa hê thû'ng.

Mû dun 3: VARSYS (Variable System Description), mô ta dÈic tinh kinh té ky thuât
cùa câc nhà mây cô thé phât trién trong tuong lai (Expansion candidates).

Mû dun 4: CONGEN (Configuration Generator), dya trên két qùa cùa 3 mû dun dàu
va câc rang buôc cûa hê thô'ng xâc djnh tât câ câc câu hinh phât trién cô thé trong tùng
nàm va trong sudt giai doan quy hoach.

Mû dun 5: MERSIM (Merge and Simulation), su dung phuang phâp ma phông xâc
suât (Probabilistic Simulation) dé tinh chi phi sân xuât, nâng ludng không dâp ûng va d0
tin cây cùa hê thdng (System reliability) cho tùng câu hinh phât trién dâ duûc CONGEN
tao ra. MERSIM côn cô thé tînh duçsc câ thû tu mang tài kinh të (Economie loading
order) cùa câc nhà mây.

Mô dun 6: DYNPRO (Dynamic Programming Optimization), su dung phuûng phâp
quy hoach dông dé tim câc câu hinh phât trién hê thdng toi uu. Dông thôi dua ra két
qùa ve chi phi dàu tu, chi phi vân hành, va chi phi nâng luong không cîâp ûng cûa chinh
sâch phât trién tô'i uu.

Mô dun 7: REPROBAT (Report Writer of WASP in a Batched Environment) in bâo
câo (toàn bô hoâc tùng phàn) vë chinh sâch phât trién tdi uu.

Su dô khoi cùa WASP dutfc trinh bày ô hinh 1.
4. Khà nâng su dung chinh cùa chtidng trinh WASP
- Giai doan quy hoach: 30 nâm
- Sd chu ky trong mot nàm: 12
- Sd duông cong phu tài: 360
- Sd loai nhà mây (phân theo loai nhiên lieu): 7

Nhiêt diên: 5
Thùy diên: 2

- Sd td mây nhiêt diên: 58
- Sd loai du an phât trién: 14
Trong dô: Nhiêt diên: 12

Thùy diên: 2 (Moi loai cô thé gbm 30 td mây)
- Sd dieu kiên thùy vân: 5
- Sd câu hinh phât trién tdi da trong 1 nâm: 300
- Tdng sd câu hinh phât trién tdi da trong giai doan nghiên cûu: 3000
- Sd hê sd quy dân dùng cho chi phi dàu tu: 60

Nôi tê: 30 va ngoai tê: 30
- Sd hê sd quy dân chung cho chi phi vân hành: 60

Nôi tê: 30 Ngoai tê: 30
5. Câch chay chuong trinh WASP
Sau khi chudn bj dày dû sd lieu, nguôi su dung se khôi chay 3 mô dun: LOADSY,

FIXSYS, VARSYS. Câc mô dun này cô thé chay theo thû tu tùy y. Sau khi chay moi mot
mô dun tao ra nhûng files két qùa vùa dé in bâo câo vùa dé phuc vu cho câc mô dun sau.

Mô dun CONGEN se chay tiép sau 3 mô dun nôi trên. Néu két qûa cûa CONGEN là
châp nhân dufle thi MERSIM dude dua vào khai thâc. Sau khi chay thành công
MERSIM nguôi su dung se thuc hiên DYNPRO. Tmông hôp két qùa nh?n duoe tù
DYNPRO chua phài là chinh sâch toi uu tuyêt ddi thi bô ba mô dun
CONGEN-MERSIM-DYNPRO phài dude chay lai sau khi dâ chinh ry sd lieu cho toi
khi dat tdi chinh sâch phât trién toi uu tuyêt ddi.

Cudi cùng REPROBAT dude dùng dé in bâo câo tdng kët cùa chuong trinh WASP.



1- Thuy ç
Trong WASP câc tu mây thuy diên dudc chia lam 2 loai: loai dieu tiét dài han LOTS va

loai dieu tiët ngân han SHTS. Moi to may thuy diên dudc phân thành block dînh va block
nën. Sau dô câc td mây cùng loai se duûc gôp lai thành mot nhà mây goi là nhà mây thuy
diên composite. Câc tinh toân trong WASP dudc tien hành cho tùng chu ky, tùng dieu kiên
thuy vàn (vâi xâc suât dieu kiên thuy vàn tuong ûng). Trên quan diém thuy diên là nguon
nâng ludng kinh té nên càn dudc tân dung, nhâ't là ddi vâi câc nude dang phât trién. Do cô su
uu tien nhu vây nên thû tu vào cùa câc nhà mây thuy diên dûng theo trinh tu ma nguôi qui
hoach dua vào WASP. WÀSP cho phép xem xét 7 chë dô vân hành thuy diên nhu sau :

1- Td mây thuy diên vâi hb chûa nhô (run of river)
2- Dieu tiét ngày
3- Dieu tiët tuan
4- Dieu tiët mua
5- Nâng ludng dong chày lôn hûn khà nâng phât diên eue dai cùa td mây.
6- Nâng ludng toi thiéu Idn hdn nâng ludng dông chày
7- Nhà mây vân hành nhiëu hon 5 ngày trong 1 tuàn
2. Module MERSIM va mô phùng xâc suâ't (Probabilistic Simulation)
WASP dùng thugt toân mô phông xâc suât trong môdun MERSIM dé tinh toân cho tùng

câu hinh (do CONGEN tao ra) à tùng chu ky va tùng dieu kiên thu^ vân, tinh toân su ngùng
cuông bûc cùa câc nhà mây nhiêt diên. Yêu càu bào duông cûa câc td mây nhiêt diên cûng
dudc tinh dén, do vây MERSIM chuân bj mot kë hoach bào duông cho câc td mây trong câu
hinh dua trên phu tài hê thdng va dàc tinh cûa nhà mây.Kê't quà quan trong nhâ't cûa quâ
trinh mô phông là tînh dudc chi phi vân hành hàng nàm cûa hê thdng, xâc suât mât tâi
(LOLP - Loss Of Load Probability) nâng ludng không dâp ûng (ÊNS-Energy Not Served).
Câc giâ tri này dëu dudc tinh toân vdi trong so cùa xâc suât dieu kiên thuy vàn.

Y djnh su dung mô phông xâc suât dé tinh toân chi phi vân hành cùa câc nhà mây diên
trong hê thdng diên dudc giôi thiêu vào nàm 1967 va dâ dudc châp nhân à My va Châu au.
Nôi chung, ky thuât mô phông xâc suât dudc dùng dé tinh chi phi v§n hành hê thdng trong
mât khoàng thôi gian dài bang each dy bâo nâng luûng sàn xuât cùa tùng nhà mây. Mô hinh
cd sa cùa ky thuât này dôi hôi câc so lieu sau:

- Duông cong phu tài hê thdng
- Thû tu mang tài cûa câc td mây
- Dâc tinh cùa câc td mây phât (trong dô cô p-xâc suât hiên hûu, q-xâc suât ngùng cuông

bûc)
- Chi phi nhiên lieu
- Nâng ludng dudc cung câp bâi câc td mây bi giâi han vê mât nâng ludng nhu nhà mây

thuy diên.
Uu diém cd bàn cùa ky thuât này là khà nâng mô phông câc ành huâng cùa nhûng su kiên

ngâu nhiên. Dé thuân tien cho viêc tinh toân trong ky thu|t mô phông xâc suât nguôi ta su
dung dang duông cong phu tài dào ngudc (inverted LDC).

Dé tinh toân nâng ludng sàn xuât cùa tùng nhà mây càn phài xâc djnh thû tu mang tài cùa
td mây. Trong thuc te câc td mây bj ngùng mot câch ngâu nhiên, tan suât va dô dài cûa su cd
không thé biët truôc dudc. Trong mô hinh xâc suât don giàn nhât dé nghiên cûu dô tin cây
cùa td mây, cô hai trang thâi duoe xâc dinh: Td mây hoâc là vân hành vdi công suât tdi da
hoâc là không hoat dông, ûng vdi moi trang thâi cô mot xâc suât. Khô khàn cd bàn trong viêc
su dung duông cong phu tài dé xâc djnh su mang tài cùa câc td mây là vj tri cûa câc td mây
dang vân hành trong su lien hê vdi duông cong phu tài se thay ddi khi m$t td mây bât ky
ngùng cuông bûc. Thû tu mang tài cùa câc td mây trên hinh 3, cho thây hê thdng se thay o*di
nhu thé nào khi td mây 1 không hoat dông. So sânh hinh 2 va hinh 3 ta thây rô rang câc td
mây dèu bj dich chuyén vë bên trâi giâ tri dûng bàng công suât cûa td mây 1. Càn phâi luu y



rang cô su thay ddi cân bàn trong sàn xuât nâng lucmg à mot so to may, dâc biêt là câc td
mây ô vùng phu tài hê thong cue dai.

Dé kê't hop su ngùng cuûng bûc cùa câc td mây vôi phu tài hê thung thành 1 bien duy nhât
- phu tài tuong duang (hinh 4)- phu tài tuang duong duôc djnh nghia nhu sau:

E U i = L + Oi
ELi-i - Phu tài tuong duong tinh dën su ngùng hoat dông cùa câc td mây truôc td mây i

trong thû tu mang tài (nghïa là câc td mây l,2,....i-l)
L - Duông cong phu tài hê thdng
Oi - Phân td mây i phài sàn xuât thêm do su ngùng hoat dông cùa câc td mây trude nô.

Phuong phâp mô phông xâc suât tinh toân nâng luong sàn suât cùa câc td mây bàng câch
xây dung duong cong phu tài tuang duang va sau dô lây tich phân xâc djnh cho tùng td mây.

Quâ trinh tinh toân dudng cong phu tài tuang duang kê't thûc khi tât cà câc td mây trong
hê thdng dëu duqc xem xét. Tù duông cong phu tài tuong duong cudi cùng ta cô thê* nh|n
duge thêm mot so thông tin vè hê thdng £hinh 4).

Xn là tdng công xuât cùa hê thdng, P là xâc suât mât tài (LOLP). Diên tich gach gach là
nâng luûng không dâp ûng. Mô hinh mô phông xâc suât hoàn toàn cô thé mô phông câc td
mây thuy diên. Nhung chuong trinh WASP nhân manh DNT cho nên quâ trinh mô phông
không thuc hiên cho tùng nhà mây thuy diên. Nguoi ta gôp câc nhà mây thuy diên thành 2
nhà mây thuy diên composite: loai A va B. Cûng nhu nhiêt diên, công suât cùa nhà mây thuy
diên duûc chia làm 2 block: nën va dinh. Trude khi tinh toân nâng ludng sân xuât cûa tùng
nhà mây MERSIM phài lâp kê' hoach bào duông câc nhà mây nhiêt diên dua trên duông
cong phu tài cùa hê thdng va nhûng sd lieu vë bào duông do nguôi su dung dua vào. Trude
tien WASP lâp kê' hoach bào duông cho tât cà câc block bào duông lôn nhât, sau dô toi câc
block lôn tiê'p theo va cû tiê'p tue cho dê'n hê't. Sau dô MERSIM tinh toân công suât khà
dung thuc té (nghïa là công suât dâ trù di phan bào duông theo ké hoach) cho câc td mây
nhiêt diên. Dua trên thû tu mang tài co sô dâ duoe xâc dinh "ô câc module truôc, MERSIM
se tinh lai thû tu mang tài cûa câc block nhiêt diên cô luu y dê'n du trû nông cûa hê thdng.
Thû tu phu tài này se bât dàu vôi block nën cûa nhà mây thuy diên composite loai B theo sau
là block nën cûa nhà mây thu£ diên loai A. Doan giûa là câc block nën va dinh cûa nhiêt
diên. Phân dïnh cùa câc nhà mây thuy diên composite se duôc dât ô vi tri cudi cùng trong thû
tu mang tài.

Tinh toân nâng ludng sàn xuât cùa moi nhà mây là phân quan trong nhât, dôi hôi nhieu
thôi gian tinh toân nhât không chi cùa MERSIM ma cûa câ chuong trinh WASP. Vë mât
nguyên tâc chuong trinh cd gang su dung toi da nâng ludng khà dung cùa nhà mây thuy diên
nhàm giàm phân sàn xuât cùa nhiêt diên à phân dinh cûa dô thi phu tâi. Trude tien chuong
trinh tinh duong cong phu tài tuong duong cudi cùng (ELDCn). Sau dô công suât cùa mai td
mây nhiêt diên se duoe tinh toân lai dua trên kê' hoach bâo duông. Nâng luûng sàn xuât cùa
moi td mây trong thû tu mang tài (châng han nhà mây i) duûc tinh toân dua trên duông cong
phu tài tuong duong ELDQ-i, nghia là duông cong phu tâi dâ tinh dén su ngùng cuông bûc
cûng nhu theo ké hoach cùa (i-1) td mây truôc td mây thû i. Quâ trinh cû tiép tue nhu v&y
cho dén khi tât cà câc td mây dëu dude tinh toân. Dua vào ELDCn chuong trinh tinh ra xâc
suât mât tài va nâng luong không dâp ûng.

Truong hop thùa nâng luong dinh cùa thuy diên, chuong trinh se tien hành tinh toân
dé thay thé dàn phàn dïnh nhiêt diên bàng nâng luong dinh cûa thuy diên nhàm tijn dung hét
nâng luong phât cùa thuy diên. Dây là mot dâc diém quan trong cùa module MERSIM.

3. DYNPRO va thuât toân qui hoach dông
Trong WASP, thuât toân qui hoach dông dua trên nguyên tâc toi uu cûa Bellman duOc su

dung trong module DYNPRO dé tim giài phâp phât trién toi Uu cùa hê thdng. Giai doan qui
hoach duoe chia thành câc stage bàng 1 nâm. Nhûng thay ddi cûa hê thdng (dua td mây vào
hê thdng kèm theo câc khoàn mue chi phi) trong khoàng giûa 2 nâm duçic tinh vào d'au nâm
sau.



Chuong trinh dua vào 2 hê so quy ddi : Hê so quy dân (discount rate) va ty lé leo thang
giâ cà (escalation ratio) hai hè so này duoc su dung nhàm quy ddi moi chi phi vè cùng mot
mue thôi gian dé so sânh. Dé gôp ành huâng cùa 2 hê so này nguôi ta dua ra mât hé so
chung:

Qkj = (l + M k ) p / (1 + Ik)n

Trong dô:
Mk - ty so leo thang giâ cà cùa nhà mây k trong nàm j
Ik - hê so qui dân cùa nhà mây k trong nâm j
p - tdng so nâm ké tù nâm co" sa cùa Mk dén nâm j
n - tdng so nâm ké tù nâm co sô cùa Ik dén nâm j .

Dây là công thûc tdng quât, trong nhiêu truông hop nguôi ta thuông chon sao cho n=p; Ik
va Mk không thay ddi.

Ddi vdi moi nâm, mai câu hinh phât trién bât ky cùa giai doan quy hoach, DYNPRO se
tien hành tinh toân câc so hang â vë phài hàm mue tiêu: Chi phi dàu tu (I), giâ trj con lai (S),
chi phi nhiên lieu (F), chi phï vân hành va bào duông không kë nhiên lieu (M), chi phi du
trû, bào quàn nhiên lieu (L) va chi phi nâng luong không dâp ûng (Q).

Tdng chi phi ma ta phài bô ra néu chap nh$n câu hinh x trong nâm j là:
L(x) = 21=i,T(lj - Sj +Fj +Mj +Lj +Qj)

Nhu vây cû sau 1 lân chay 3 module CONGEN - MERSIM - DYNPRO ta thu duoe m0t
tâp hop câc giâ tri {L(x)} à nâm cudi cùng cùa giai doan quy hoach. So sânh câc giâ trj L(x)
vûi nhau ta tim dude Lmin tuong ûng vôi chinh sâch phât triên toi uu theo quan diëm cùa
WASP.

Két quà cùa DYNPRO là két quà cudi cùng va quan trong nhât cûa viêc su dung WASP
vào công tac quy hoach.

III - MQT SO KÉT QUÂ" KHAITHÂC CHl/ONG TRÏNH WASP
Phong NLHN dâ khai thâc chuong trinh WASP trong nhieu nâm nay. Trudc dây WASP

duoe su dung cho qui hoach tùng hê thdng diên riêng ré va qui hoach hê thdng thdng nhât
giâ dinh. Két quà sd bô cho thay rang vdi nhu câu phu tài theo du bâo trong tdng sa db phât
trién hê thdng nâng luông Viêt nam giai doan II, III mien Nam se càn diên nguyên tù vào
câc nâm sau 2005. Côn hê thdng diên mien Bac do su xuât hiên cùa nhà mây thuy diên Son
la nên nhu càu phu tài duoe dâp ûng. Nhûng két quà này dâ dûdc tdng két trong bâo câo cùa
ViênNLNTQG.

Tù dàu nâm 1992, sau khi viêc xây dung duàng dây 500kV duac quyét djnh, phông NLHN
t|ip trung vào viêc quy hoach cho 1 hê thdng nhât vdi khoàng thôi gian qui hoach 1995-2010
(nhûng du bâo phu tâi chi dua ra du bâo dén nàm 2010)

1- Câc sô' lieu ââu vào co bàn va phtfdng an toi Uu
Trên cO sô câc tài lieu hiên cô (chinh sâch nâng luûng qude gia, tdng so db phât trién

hê thdng nàng luong Viêt nam...) Sau khi dâ xû Iy dé làm thich ûng ddi vdi WASP, chûng toi
dâ tien hành quy hoach hê thdng vôi du bâo nhu càu nàng luông nhu sau (bàng 1).

Câc nhà mây nhiêt diên hiên cô cùng vâi câc nhà mây se dude dua vào vân hành dén nàm
1995 (cum tua bin khi hdn hop Thù duc 3 x 37.4MW, cum Bà ria 3 x 37,4, mot td mây nhiêt
diên công suât 45 MW do chinh phù Italia tài tro) dude dua vào module FIXSYS.

Nhûng du an phât trién nhiêt diên trong tuûng lai, ké cà câc nhà mây diên nguyên tû, se
xem xét trong chuong trinh WÀSP, dude dua vào module VARSYS.

Ddi vdi câc nhà mây thuy diên, bên canh nhûng nhà mây hiên cô va dang xây dung (Thâc
mo, Sông Hinh, Vînh son...), trong VARSYS chûng toi chi dua ra xem xét mot sd công trinh
cd tïnh chat khà thi cao trong giai doan quy hoach (bàng 2).



Bang 1: Du bâo phu tài hê tliông

Nam

1995

1996

1997

1998

1999

2000

&2001

2002

Phu lui Jinh

MW

3432

3750

4098

4479

4894

5351

5758

6198

Nâng !i/Ong

GVVH

17431

27200

Nûm

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Phu lài itinh

MW

6670

7178

7724

83131

8974

9229

9763

10200

Nâng lifting

GWH

38158

50391

Bàng 2: Câc du an thùy cîiên

TCn

Yaly

Son la

Hàm thuan

Dami

Pleikrông

S6 t<5 may

4

12

3

2

2

Công suât mai t6

MW

175

(200) 300

120

80

60

SOng

Sông Se san

SOngdà

Sang La ngà

Sông Dông nai

Sông Sa san

Ngoài ra, trong phuong an quy hoach cd sa chûng toi su dung mot sd thông sd kinh te
ky thuât sau :

40%
10%

- Xâc suât mât tài nâm eue dai :
- Hê sd quy dân ( Discount Rate )
-Dut rû lë :40%
- Giâ nhiên lieu :

+ Giâ than tai Mien bac :
+ Giâ than tai Mien nam :
+ Giâ dàu FÔ :
+ Gié khi :

30$/tân
40$/tân
100$/tân
0,065$/m3

- Cô 3 dieu kiên thuy van, xâc suât tuûng ûng là 0,25; 0,41; 0,34.
Dé dat duoc giài phâp toi uu chûng toi dâ chay tdng công 10 làn vôi tdng sd 4933 câu

hinh. Giâ tri hàm mue tiêu trong phuong an toi uu là 4.351.217.000 $.
Théo phuong an toi uu, dên nàm 2000 hê thdng diên Viêt nam càn xây dung them 1000

MW công suât dât nhiêt diên va 650 MW thuy diên. Dên nâm 2005, so vdi nâm 1995, hê
thông càn xây dung thêm 1600 MW nhiêt diên va 2510 MW thuy diên. Dén nàm cuôi cùng
cùa giai doan quy hoach, nâm 2010, phuong an phât trién tdi uu hê thdng diên nhu sau
(bàng 3).

Bat dau tù nam 2006, trong phuong an phât trién toi Uu, se xuât hiên 1 td mây diên
nguyên tù chay bàng lô nuoe âp lue vôi công suât dât 900MW. Tù làn chay thû nhât dén làn
chay thû 5 chuong trînh dua vào xem xét 2 loai td mây diên nguyên tù (loai lô CANDU -
300MW va PWR - 600MW) moi loai 1 td mây. Nhung tù nhûng làn chay sau dô cho toi khi
dat duoc giài phâp toi uu, 2 loai lô dô bj loai ra, chuong trînh chï xét duy nhât loai PWR -
900MW.



Bang 3: Phiklng an pliât trien tùi uu

Loai tu may

Than mifcn Bic -200MW

Than Ô mûn - 100MW

Than Phû M? - 20UMW

PWR - 900MW

Thuy di$n

T<5ng cOng

Soi 16 may can phut tricn

S

2

2

1

23

Cûng suât dût, MW

1000

200

400

900

4940

7440

Théo phuong an phât triën toi uu, tdng công suât cùa hê thdng diên trong tùng nâm nhu sau :

Nûm

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Congsudt(MW)

4064

4098

4331

4704

5056

5776

6076

6576

Nam

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Cûng suât (MW)

7196

7816

8186

8936

9709

10.009

10.761

11.361

2. Sap xêp thû tu kinh te câc lô phàn ûng hat nhân
Chuong trinh phât trién diên nguyên tû, theo kinh nghiêm cùa nhiëu nudc dang phât

trién, dôi hoi phài cô su phân tich tù nhièu khia canh. Dâc biêt càn phât trién loai lô nào dôi
hôi chûng ta không nhûng quan tâm tdi khia canh kinh té, ma côn phài quan tâm tdi nhièu
khia canh khâc nhu an toàn, ky thuât, van de thî truông Trên khia canh thuàn tuy kinh té
chuong trinh WASP cho ta thây rô rang phât trién loai lô PWR - 900 MW là kinh té nhât.
Nhung nhu û trên dâ nôi, viêc khang dinh xây dung nhà mây diên nguyên tù vdi loai lô này
chua cô dû co sô. Van de dât ra cho chûng toi là néu vi mot ly do nào dô loai trù khà nâng
phât trién loai là này thî vë mât kinh té nên nhâp loai lô nào? Dé trà loi câu hôi này chûng
toi dâ su dung chudng trinh WASP dé sap xép thû tu kinh té câc loai là phàn ûng dua vào
nghiên cûu. Kê't quà nhu sau :

1

2

3

4

Ton lô phàn ûng

PWR -900MW

BWR -1000 MW

PWR -600MW

CANDU

600 MW

300MW

Sô lô ctén nam 2010 trong

phtfûng an toi Uu

1

1

1

1

1

Giâ trj hàm mue tiâu

( 1000 USD )

4.351.217

4.351.296

4.368.215

4.384.836

xuat hi$n dông thôi cà 2 loai

3. Nghiên cûu dô nhay
Do tinh bât dinh cao cùa quâ trinh quy hoach nên nghiên cûu dô nhay là mot van de quan

trong. Nô cho phép nguôi su dung cô mot câi nhin khâch quan hon, dông hon ddi vdi kê't quà
quy hoach. Chûng toi dâ tien hành nghiên cûu dp nhay trên mot sô thông sd co bàn sau :



a. HÇ' su quy dân (Discount Rate)
Dé dânh giâ hê ành huàng cùa hê sci quy dan dén két quà quy hoach, chûng tûi xét dén hê

su quy dân vôi câc giâ tri sau : 8% , 9% , 10% (phuong an co so) 12% va 15%. Kët quà nhu
sau :

Giài phâp idi Uu (sa td mây)

HC sô quy d3n

8%

9%

10%
12%

15%

DMBT- 200

5

5

5
5

5

DOMT- 100

2

2

2
2

2

DPMT

2

2

2

2

2

PWR- 900

1

1

1

BWR -1000

1

1

Thuy diÇn

23

23

23

23

23

-1000 MW. Tù giâ tri 10% tro lên td mây diên nguyên tù duçc châp nhân chuyen sang loai
PWR -900 MW. Dieu này cûng dé hiéu vi 2 loai dô dûng canh nhau trong thû tu kinh té cùa
câc nhà mây diên nguyên tù.

b. Xâc suât mât tài (Loss of Load Probability -LOLP)
Xâc suât mât tài là mot giâ tri quan trong do nguoi su dung an djnh phù hdp vdi hê

thông diên dang nghièn cûu. Giâ tri Ct,a va Q,p, do nguoi su dung dua vào chuong trinh, thay
ddi se dân dén su thay ddi giài phâp toi Uu duçc châp nhân.

LOLP

2-40%

1,5%

0,7-1%

DMBT- 200

5

5

5

(

DOMT-100

to
 

to
 

to

3iùi phâp tâi Uu (sa id mây)

DPMT-200

to
 

to
 

to

BWR -1000

1

CANDU

-300

1

PWR-900

1

1

Thuy dien

23

23

22

Vôi nhûng thay ddi ô vùng giâ tri nhà (<2%) cùa LOLP se dân dén nhûng thay ddi lôn
trong phuong an toi uu. Côn nhûng bien thiên â vùng giâ tri lân hûn 2% không ành huông
dén két quà vi LOLP ûng vdi phuong an toi uu cû sô < 2% .

c. Nâng lUQng không dàp ûng
Nhûng thay ddi vë câc hê so tinh chi phi nâng luông không dâp ûng trong quâ trinh tdi uu

cûng ành huông khâ lôn dén két quà nghièn cûu. Vôi câc giâ tri a = 0,05 va b = 0 thï td mây
PWR -900 trong phuong an tdi uu cd sô duûc thay thé bàng td mây CANDU -300. vdi câc
giâ tri (a = 0,05 ; b = 150) ( a =0,2 ; b = 95) td mây PWR -900 dudc thay thé bàng td mây
BWR-1000.

d. Von d'au tu
Chûng toi nghièn cûu câc truông hop sau :
1. Chi thay ddi von dâu tu cùa diên nguyên tù, côn câc giâ tri khâc giû nguyên nhu

phuong an co so.
Khi von diiu tu cùa câc nhà mây diên nguyên tù giâm xuô'ng 15% va 20% thi td mây PWR

-900 trong phuong an tdi uu co sô dudc thay thé bàng td mây BWR -1000. Vôi nhûng thay
ddi khâc (von dau tu giàm 5%, 10%, va tâng 5%, 10%, 15%, 20%) két quà toi uu không thay
ddi.

2. Thay ddi vôn d'au tu cùa thuy diên. Chi trong truông hôp vôn dàu tu tâng lên 20% moi
cô su thay ddi: PWR-900 duôc thay thé bàng BWR-1000. Vôi nhûng thay ddi khâc kêt quà
van giû nguyên.
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3. Truông hop thay ddi d'ông thôi vôn dau tu cùa câc nhà may không làm thay ddi gi giài
phâp toi Uu.

T6m lai, két quà quy hoach khâ nhay ddi vôi nhûng thay ddi cùa hê sd quy dân va xâc suât
mâ't tài. Dieu này nguài su dung chuong trinh WASP can luu y.

WASP là m0t chuong trînh duoc sù dung khâ rang trên thé giôi trong lînh vue quy hoach
diên nguyên tù. Phông NLHN chûng toi, qua mot thôi gian dài khai thâc công vôi su" tham
gia câc hÇi thào va câc lôp huân luyên do IAEA td chûc, dà thu duoc mot sô" kinh nghiêm va
mût sd két quà nhât djnh. Chûng tûi mong muon hop tâc vôi Viên Nàng luong là co quan dâ
sù dung WASP va câc co quan khâc cô lien quan dé cùng khai thâc WASP trong van de quy
hoach nâng luong à Viêt nam va cùng nhau khac phuc nhûng nhuoc diem cùa chuang trinh
này.
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