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Tóm tắt: 
 

Năng lượng tái tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang dần trở thành một bộ phận quan trọng 
trong hệ thống điện quốc gia. Chính phủ Việt Nam ngày càng quan tâm về loại hình năng lượng 
này, nhất là về năng lượng mặt trời với nhiều dự án đã được phê duyệt. Hiện nay, nhà máy điện 
mặt trời Phong Điền, dự án điện mặt trời đầu tiên của cả nước, đang được quy hoạch xây dựng và 
dự kiến kết nối với lưới điện vào cuối năm 2018. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các chế độ vận hành 
trong lưới điện khu vực. Trong bài báo này, các tác giả trình bày nghiên cứu về tác động của nhà 
máy điện mặt trời Phong Điền đến trào lưu công suất ở chế độ ổn định tĩnh và ổn định động. Các 
tác động tiêu cực cũng như lợi ích của nhà máy điện mặt trời Phong Điền đến lưới điện tỉnh Thừa 
Thiên - Huế được thể hiện trên các kết quả mô phỏng.    
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Abstract:  
 

Renewable energy is growing rapidly and becoming an important part of the national 
electricity system. The Government of Vietnam is increasingly showing interest in this kind of 
energy, especially in terms of solar energy with many projects being approved. Currently, 
Phong Dien Solar Power Plant, the first large scale solar power project in Vietnam, is under 
construction and is scheduled to connect to the grid at the end of 2018. This will affect 
operating mode in the regional power grid. Therefore, the paper studies the impact of Phong 
Dien solar power plant on Thua Thien Hue grid on the power flow in steady-state and 
transient-state. Simulation results show the pros and cons of Phong Dien solar power plant in 
Thua Thien Hue power system.          
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