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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo này, tác giả trình bày phương pháp thiết kế tối ưu một hệ thống điện năng lượng 
mặt trời lắp áp mái tại khu nghỉ dưỡng Premier Village DaNang Resort bằng cách sử dụng phần 
mềm đã được thương mại PVsyst. Từ các số liệu như: vị trí lắp đặt, công suất phụ tải, diện tích 
mái, hình dạng mái,… một hệ thống được thiết kế với các thông số tối ưu như hướng lắp đặt, giá 
trị, số lượng và chủng loại pin quang điện cũng như các biến tần được đưa ra. Thêm vào đó, năng 
lượng bức xạ, quá trình vận hành, trao đổi công suất trong một năm của hệ thống, sản lượng điện 
năng, tổn thất điện năng, khả năng cắt giảm phát thải khí CO2 của hệ thống được phân tích, từ đó 
đánh giá được hiệu quả mà hệ thống mang lại. 
 

         Từ khóa: Hệ thống điện năng lượng mặt trời; Tấm pin quang điện; Biến tần; Định cỡ hệ 
thống; Tổn thất hệ thống..       

  

Abstrac: 
 

In this paper, the author presents an optimal design method for a photovoltaic rooftop system 
installation at the Premier Village Resort DaNang Resort by using PVsyst software. From the 
details such as installation location, load capacity, roof area, roof shape, ... a system designed 
with optimal parameters such as installation direction, value of pick power, quantity and the 
photovoltaic modules as well as inverters are offered. In addition, the global radiation, operation, 
capacity exchange in one year of the system, power output, power loss, CO2 reduction potential 
of the system are also analyzed. Accordingly, we can evaluate  the effect that the system brings.  
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