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Tóm tắt: 

Bài báo giới thiệu lợi ích và cách thực hiện việc tách đảo (Islanding) lưới điện phân phối có 
nguồn điện phân tán khi hệ thống lớn bị sự cố để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Phương án 
tách đảo được tính toán trên cơ sở cân bằng công suất phát của các nguồn điện phân tán và phụ 
tải cực đại của khu vực dự định tách đảo có xét đến tổn thất công suất trên lưới, công suất của 
các nguồn điện dự phòng và thiết bị bù ở lưới điện được tách. Để nâng cao hiệu quả tách đảo có 
thể kết hợp việc chia cắt lưới điện với sa thải phụ tải. Phương pháp nghiên cứu được minh họa 
trên ví dụ tách đảo lưới điện 110kV khu vực lân cận nhà máy điện gió Tuy Phong và thủy điện 
Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận. 
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Abstract: 

 The paper introduces the benefits of the islanding of distribution grids with distributed 
generation sources to improve the reliability of power supply. The islanding plan is calculated 
based on the power balance between the distributed generation sources and the local maximum 
load of the region intended for islanding with notice being taken of the loss of power on the grid, 
the capacity of the backup power and the equipment of compensation in the grid. To improve the 
efficiency of islanding, there can be a combination between a dividing grid and load shedding. 
The research methodology is illustrated via an example of the islanding of the 110kV grid 
around Tuy Phong wind power plant and Bac Binh hydropower generator in Binh Thuan 
province. 
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