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Tóm tắt: 

Bài báo này phân tích tính khả thi về mặt kinh tế cho một hệ thống điện mặt trời trên mái nối 
lưới. Dựa vào số liệu bức xạ mặt trời tại 14 phường của thành phố Thủ Dầu Một và biểu đồ phụ  
tải tiêu biểu của hộ gia đình tại thành phố Thủ Dầu Một để đưa ra mô hình tính toán và phân tích 
tính khả thi của hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới. Mô hình tính toán sản lượng điện được 
xây dựng dựa trên phần mêm PVsyst. Từ kết quả tính toán cho thấy, đối với các hộ gia đình 
thông thường lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ  3 kW - 5 kW,  sản  lượng  điện  tương  ứng  là  
4,48 - 7,54 MWh/năm là phù hợp. Giá đầu tư cho hệ thống dao động từ 2.827- 40.260 USD, thời 
gian hoàn vốn từ 6 - 7 năm. 
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Abstract: 

This paper proposes a method to analyze the economy for the rooftop photovoltaic system 
connected to grid in Binh Duong province. Based on the solar radiation of 14 wards in Thu Dau 
Mot city and load profile of a household in Thu Dau Mot city to analyse the  possibility  of  
rooftop  photovoltaic  system  connected  to  grid. Furthermore, this study uses the PVsyst 
software to simulate the energy  production  of  the  system.  From  the  analysis  results, the 
economic and technical benefits for a rooftop photovoltaic system are 3kW - 5kW, energy 
production is 4.48 to 7.54 MWh/Yr and the price for this system is from 2,800 to 4,300 USD; the 
feedback year is 6 to 7 years. 
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