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Bộ Khoa học và Công nghệ 

Tóm tắt: 

Bài báo nghiên cứu các tác động của nhà máy điện (NMĐ) mặt trời có công suất lớn tại khu vực 
tỉnh Đắk Lắk (quy hoạch năm 2025). Thực hiện mô hình hóa các thiết bị điện, BESS, 
STATCOM, mô hình toán học của pin mặt trời, cấu trúc lưới điện trên phần mềm PSS/E phù hợp 
với quy hoạch điện năm 2025. Thực hiện giả định các kịch bản nguy hiểm bằng cách thay đổi 
cường độ bức xạ mặt trời, mô phỏng các sự cố ngắn mạch 3 pha trên đường dây truyền tải có đầu 
nối với nhà máy điện mặt trời. Các kết quả nghiên cứu tập trung vào sự dao động của tần số và 
điện áp theo các kịch bản nguy hiểm. Để nâng cao sự ổn định của hệ thống điện, bài báo đề xuất 
ứng dụng các thiết bị STATCOM, BESS lắp đặt tại thanh cái 220KV nhà máy điện mặt trời, 
đồng thời so sánh và lựa chọn thiết bị BESS để hỗ trợ ổn định hệ thống điện khi nhà máy điện 
mặt trời công suất lớn đầu nối vào hệ thống. 
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Abstract: 

This paper investigates the impacts of a large-scale photovoltaic power plant in Dak Lak 
province (planning for 2025). The model of electrical devices, BESS, STATCOM, mathematical 
models of photovoltaic grid structure have been implemented based on PSS/E software with the 
power planning for 2025. The risk scenarios by changing intensity of the solar radiation, 
simulating the three-phase short-circuit on the transmission lines connected to the solar power 
plant have been presented. The research results focus on frequency and voltage oscillation in 
dangerous scenarios. To enhance stability of the power system, the paper suggests installing 
STATCOM, BESS devices at the 220 kV busbar of the solar power plant, to compare their 
advantages, and to select the BESS device in supporting stability of the power system when a 
large-scale power plant is connected to the system. 
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