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Tóm tắt: 

Bài báo này nghiên cứu mô hình giá điện và phương pháp giải quyết tắc nghẽn truyền tải cho thị 
trường điện bán buôn cạnh tranh. Phương pháp giá điện nút được lựa chọn như là mô hình hiệu 
quả, minh bạch, kích thích cạnh tranh trong thị trường điện bán buôn.  Hai phương pháp giải 
quyết tắc nghẽn truyền tải dựa trên tái điều độ các nguồn phát, dựa trên cực tiểu tổng chi phí 
trong vận hành và lắp đặt đường dây mới trong quy hoạch dài hạn cho thấy sự hiệu quả về kinh 
tế lẫn kỹ thuật. Áp dụng mô phỏng cho thị trường điện giá nút cho lưới điện mẫu IEEE 14 nút 
trên phần mềm Power World Simulator V.17. Các kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả của mô 
hình giá điện nút phản ảnh đúng trạng thái khi vận hành thị trường, và phương pháp giải quyết 
tắc nghẽn đảm bảo thị trường điện vận hành ổn định, có thể sử dụng cho thị trường điện bán 
buôn cạnh tranh Việt Nam trong tương lai gần   
 

         Từ khóa: Trào lưu công suất (PF); Trào lưu công suất tối ưu (OPF); Quy hoạch tuyến tính 
(LP); Giá điện nút (LMP); Quản lý tắc nghẽn truyền tải (TCM); Thị trường điện bán buôn cạnh 
tranh Việt Nam (VWEM); Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (SMO). 

  

Abstract: 

This paper studies pricing modeling and transmision congestion management method. Locational 
Marginal Price (LMP) is chosen as the efficient, transparent, stimulating competition model in 
the wholesale power market. Two transmision congestionmanagement methods of the 
competitive wholesale electricity market based on generation redispatch with minimum cost total 
and new transmision line installation in long term planning shows both economic and technical 
efficiency. Applying the nodal price method for the IEEE-14 bus power market on Power World  
Simulator V.17, the simulation results show that the efficiency of the Locational Marginal Price 
and transmission congestion management method reflects the market operation states, ensures a 
stable electricity market and can be used for the Vietnam Wholesale Electricity Market (VWEM) 
in the near future.  
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