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Tóm tắt: 
 

Ngày nay, nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng trong khi các nguồn năng lượng hóa thạch 
ngày càng cạn kiệt. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cũng như giải quyết các vấn đề môi trường,  
các nguồn năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng gió, đã và đang được khai thác và đưa vào sử 
dụng ngày càng phổ biến ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Tuy nhiên, đặc tính 
ngẫu nhiên của nguồn này gây ra nhiều khó khăn khi kết nối và làm việc trong hệ thống điện. 
Trong bài báo này, phương pháp mô phỏng nguồn năng lượng gió cũng như phương pháp phù 
hợp cho phân tích và tính toán hệ thống điện có kết nối nguồn năng lượng gió được tập trung 
nghiên cứu với mục đích đưa ra những đánh giá toàn diện hơn về hệ thống khi vận hành. 
 

         Từ khóa: Hệ thống điện; Vận tốc gió; Công suất gió; Đường cong công suất; Hàm phân 
bố. 
 

Abstract: 
 

Today, the demand for electricity is increasing while fossil fuels are becoming increasingly 
exhausted. To meet the demand for electricity as well as solve environmental problems, 
renewable energy resources, especially wind power, have been being exploited and widely used 
in Vietnam in particular and in the world in general. However, the random nature of this source 
causes many difficulties in integration and operation in the electrical system. In this article, the 
method for modelling wind energy resources as well as the appropriate method for analyzing and 
calculating power systems with integrated wind resources is studied for the purpose of giving 
comprehensive evaluation of the system.            
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