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Tóm tắt: 
 

Trong quá trình vận hành hệ thống phát điện hỗn hợp gió – diesel không kèm thiết bị phụ trợ nối 

lưới cô lập nhiều lúc thừa năng lượng gió, nhưng vẫn phải vận hành máy phát điện diesel, gây lãng 

phí nhiên liệu diesel. Bài báo trình bày giải pháp vận hành hệ thống hỗn hợp này theo hướng tiết 

kiệm nhiên liệu diesel. Giải pháp đề xuất vận hành một số máy điện đồng bộ trong điện diesel ở 

chế độ động cơ bù để cung cấp công suất phản kháng và cả dự trữ quay. Bài báo đã tính toán mô 

phỏng trên MatLab để đánh giá hiệu quả của đề xuất với hệ thống phát điện hỗn hợp gió – diesel ở 

đảo Phú Quy. Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả giảm tiêu hao nhiên liệu diesel rất đáng kể. Từ 

đây khuyến nghị áp dụng đề xuất này cho các hệ hỗn hợp gồm năng lượng tái tạo kết hợp diesel.      

           Từ khóa: Hệ thống phát điện hỗn hợp gió – diesel; Máy phát điện diesel; Tuabin gió; Lưới 
cô lập; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng.        
 

Abstract: 
 

In reality, during operation, despite excess of wind energy, many diesel generators of wind – diesel 

hybrid power system without auxiliary devices in isolated grid must operate. Correspondingly, 

diesel fuel is wasted. In this paper, another solution to operate this system toward saving fuel is 

proposed. According to this solution, several synchronous machines in the diesel power station are 

operated as synchronous compensators, to supply reactive power and spring reserve. The effect of 

this solution is evaluated by calculation on MatLab with the wind – diesel hybrid power system on 

Phu Quy Island. The results show that the amount of diesel fuel is significantly reduced. Therefore, 

this paper gives recommendation to apply this solution to renewable energy – diesel hybrid power 

systems.   
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