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1. Bo i ca nh va  Giơ i thiệ  ụ 

1.1. Bối cảnh 

Thông thường, các đặc điểm vật lý của hệ thống phát điện đồng bộ quyết định các đặc tính năng sụất động 

của các hệ thống điện. Tuy nhiên, với sự gia tăng tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo (NLTT) biến đổi, thì ngày 

càng nhiều hệ thống phát điện không đồng bộ (các hệ thống hoạt động theo bộ chuyển đổi như máy phát 

điện tuabin gió với bộ chuyển đổi toàn công suất, bộ chuyển đổi inverter qụang điện hoặc các máy điện 

cảm ứng nguồn kép), thường được điều khiển bằng các bộ chuyển đổi điện tử công suất sẽ thay thế cho các 

hệ thống phát điện đồng bộ. Với sự gia tăng của các hệ thống phát điện không đồng bộ, chế độ hoạt động, 

đặc biệt là sự điều khiển các hệ thống này sẽ là yếu tố quyết định đến tính động của hệ thống điện.    

Trong khi hầu hết các đặc tính động (ngắn hạn) của máy phát điện đồng bộ phụ thuộc vào sự điều chỉnh 

‘tự nhiên’ do đặc tính vật lý (ví dụ độ liên kết từ thông, các khối xoay, v.v…), tính động của các hệ thống 

phát điện không đồng bộ gần như chỉ phụ thuộc vào thiết kế của các thuật toán bộ điều khiển các hệ thống 

này, mà các thuật toán này được xác định bằng mã máy tính theo nhà sản xuất thiết bị. Các bộ điều khiển 

này có thể nhanh chóng điều khiển các đại lượng điện như công sụất tác dụng và công suất phản kháng, 

trong phạm vi khả năng kỹ thuật của hệ thống phát điện. Các đặc tính năng sụất then chốt được quan tâm 

bao gồm:    

• Cung cấp quán tính  

• Cung cấp dòng điện ngắn mạch (hỗ trợ dòng điện phản kháng khi có sự cố lưới điện ) 

• Cung cấp mô-mện đồng bộ và mô-men tắt dần 

• Cung cấp sự hỗ trợ điện áp nhanh và ngắn hạn  

Các dịch vụ này vốn được cung cấp bởi các máy phát điện đồng bộ do đặc tính vật lý do đó cần có thông số 

kỹ thuật rõ ràng cho các hệ thống phát điện không đồng bộ.  

Trong khi các hệ thống phát điện đồng bộ rất thoải mái về các giới hạn kỹ thuật trong ngắn hạn (đến 1 

giây), thì các hệ thống phát điện không đồng bộ lại rất hạn chế vì các bộ chuyển đổi điện tử công suất chỉ 

có khả năng giới hạn về quá tải nhiệt ngắn hạn. Các máy đồng bộ có thể dễ dàng cung cấp dòng điện gấp 3 

hoặc thậm chí 5 lần dòng điện định mức của mình trong ngắn hạn, trong khi đó bộ chuyển đổi điện tử công 

suất có rất ít hoặc không có khả năng qụá tải kỹ thuật. Một giá trị thông thường có thể nằm trong khoảng 

1,2 mỗi đơn vị tùy theo loại công nghệ của bộ chuyển đổi đó (ví dụ làm mát bằng không khí hoặc làm mát 

bằng nước). Do đó, các dịch vụ mà cần khả năng qụá tải nhiệt (ví dụ cung cấp dòng điện ngắn mạch hoặc 

mô-mện đồng bộ) có thể rất tốn kém đối với các hệ thống phát điện không đồng bộ.     

Mặt khác, các hệ thống phát điện không đồng bộ có khả năng chống chịu tốt hơn nhiềụ trước các sai lệch 

tần số so với các hệ thống đồng bộ, do các hệ thống điện và cơ học hoàn toàn tách rời (hoặc do không có hệ 

thống cơ học nào như trong pin qụang điện hoặc pin nhiên liệu).   

Các khía cạnh này phải được xem xét khi xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật về nối lưới đối với các hệ thống 

phát điện không đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và tránh được chi phí không cần thiết.  

Các quy chuẩn kỹ thuật về nối lưới đối với các hệ thống phát điện yêu cầu phải có thông số kỹ thuật về các 

giới hạn điện áp và tần số của các hệ thống điện tương lai và cần xác định các dịch vụ bảo đảm rằng điện 

áp và tần số (bao gồm cả tốc độ biến thiên tần số ROCOF) sẽ vẫn nằm trong các giới hạn này. Các khả năng 

chịu kỹ thuật của hệ thống phát điện phải phù hợp với hiệụ năng điện áp và tần số đã qụy định.   

Nhìn chung, phải xem xét rằng các giới hạn chặt chẽ hơn về điện áp và tần số làm nới lỏng các khả năng 

chịu kỹ thuật được yêu cầu của tất cả các bộ phận cấu thành một hệ thống điện (bao gồm nhưng không 

giới hạn các máy phát điện) nhưng lại làm gia tăng nhụ cầu về dịch vụ để bảo đảm rằng hệ thống có thể đạt 

được hiệu suất này (và ngược lại). Ví dụ, việc cho phép các mức sai lệch điện áp lớn hơn làm giảm nhu cầu 

về khả năng điều khiển công suất phản kháng (và tính động điều khiển), hoặc việc cho phép các mức 

ROCOF lớn hơn làm giảm quán tính cần thiết.  
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Vì các dịch vụ công suất phản kháng cũng có thể được tùy chọn cung cấp bởi các thiết bị phía lưới điện, 

nên việc xác định các dịch vụ công suất phản kháng bắt buộc của các máy phát điện luôn phải căn cứ trên 

một phân tích chi phí – lợi ích để so sánh việc cung cấp các dịch vụ này giữa phía máy phát điện và phía 

lưới điện.  

Bên cạnh các qụy định về nối lưới, các hệ thống điện mà có một tỉ lệ đáng kể điện năng lượng tái tạo biến 

đổi như điện gió hay điện mặt trời cần điều chỉnh các quy trình hoạt động. Các khía cạnh như dự báo phát 

điện gió và điện mặt trời và tích hợp các công cụ này vào trong các quy trình hoạt động phải được xác định 

và thực hiện.  

Ngoài ra, việc đấu thầu mua sắm dịch vụ phụ trợ phải được rà soát, đánh giá vì trong những trường hợp có 

tỉ lệ lớn điện gió và điện mặt trời, sự điều khiển tần số sơ cấp hoặc quán tính cần vận hành một số lượng 

nhất định các thiết bị đồng bộ phải chạy, hoặc điện gió và điện mặt trời phải tích cực đóng góp vào các dịch 

vụ đó. Pin tích năng có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ điều khiển tần số trong các điều kiện này. 

Cuối cùng, phải xây dựng các hướng dẫn về trao đổi dữ liệụ, trong đó xác định các dữ liệụ được trao đổi 

giữa đơn vị vận hành lưới điện và đơn vị vận hành nhà máy. 

Để xác minh rằng các nhà máy điện NLTT tuân thủ các yêu cầu được xác định theo các điều kiện nối lưới, 

cần phải xác định các quy trình, thủ tục tuân thủ Qụy định về lưới điện. Các quy trình, thủ tục tuân thủ này 

phải bao gồm:   

• Các nghiên cứu về tuân thủ Qụy định lưới điện (trong giai đoạn lập kế hoạch) 

• Các kiểm thử về tuân thủ Qụy định lưới điện (trong giai đoạn vận hành thử) 

• Giám sát sự tuân thủ Qụy định lưới điện (trong giai đoạn vận hành thương mại) 

Chỉ khi kết hợp với các quy trình, thủ tục hợp lý về tuân thủ Qụy định lưới điện, mới có thể bảo đảm an 

toàn hệ thống cho một hệ thống có tỉ lệ lớn NLTT biến đổi.  

1.2. Giới thiệu 

Ở Việt Nam, giống như trường hợp của nhiềụ nước khác trên thế giới, dự kiến sẽ có nhiềụ hơn các hệ 

thống phát điện đồng bộ được thay thế bằng các hệ thống phát điện không đồng bộ trong tương lai không 

xa.  

Để phản ánh sự thật rằng điều này sẽ tạo ra các thay đổi lớn đối với đặc tính công suất của hệ thống điện 

Việt Nam trong tương lai, Cục Điều tiết Điện lực đã đề xuất các thay đổi đối với Qụy định về lưới điện của 

Việt Nam. Các thay đổi này được xem là cần thiết để bảo đảm vận hành hệ thống an toàn cho hệ thống điện 

Việt Nam trong tương lai.  

GIZ đã thụê M.P.E đề rà soát đánh giá Qụy định lưới điện hiện nay và đưa ra các đề xuất sửa đổi. Nội dung 

rà soát trình bày trong tài liệu này tập trung cụ thể vào các điểm sau:  

• Các nhà sản xuất có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đề xuất đối với máy phát điện từ gió và mặt 

trời ở mức độ nào. Việc này có thể bao gồm:  

o Mức độ mà các yêu cầụ đang trở thành tiêu chuẩn cho các thiết bị và trong các Quy định lưới điện 

quốc tế  

o Có thể có các chi phí tuân thủ gì và các chi phí này có được xem là hợp lý không 

o Nếụ chi phí chưa hợp lý, thì có thể thay đổi gì đối với các yêu cầụ được đề xuất để mang lại kết quả 

như dự kiến. 

• Qụy định về lưới điện và các đề xuất sửa đổi bảo đảm an toàn hệ thống ở mức độ nào, và liệu có các 
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phương án thay thế khác để đạt được kết quả tương tự không.  

• Qụy định về lưới điện bao gồm các đề xuất sửa đổi có tạo ra các rào cản không cần thiết đối với việc 

tiếp nhận một loại công nghệ phát điện cụ thể không, nếu có thì có thể tránh hoặc giảm thiểu các rào cản 

này bằng cách nào. 

• Các yêu cầu trong qụy định về lưới điện và các đề xuất sửa đổi không nhất quán với các Qụy định quốc 

tế liên quan khác ở mức độ nào.  

• Bằng chứng, ví dụ thực tế có liên qụan đến việc các nước khác cân đối các khung Quy định về lưới điện 

của họ như thế nào về mặt chi phí và năng lực.  

• Bình luận về việc các tiêu chuẩn được đề xuất có phù hợp với các khung khác qụy định về lưới điện 

không, hay có cách khác để đạt được các kết quả này không, như các thị trường hoặc các đơn vị vận hành.  
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2. Bì nh lụa  n vệ  Qụy đi nh lươ i điệ  n 
(Tho ng tư 25/2016 va  dư  tha o sư a đo i) 

2.1. Sửa đổi Điều 3, Thông tư 25 

2.1.1. Khoản 5a/Điều 3 – Định nghĩa công suất định mức  

2.1.1.1 Tóm tắt đề xuất sửa đổi 

5a: Công suất định mức của nhà máy điện là tổng công suất định mức của các tổ máy trong nhà máy điện. 

Công suất định mức của tổ máy là thông số được nhà sản xuất công bố theo thiết kế của tổ máy. Đối với 

nhà máy điện mặt trời, công suất định mức của nhà máy điện mặt trời bằng công suất của các tấm pin 

qụang điện nhân với hệ số chuyển đổi của bộ chuyển đổi inverter do nhà sản xuất công bố.   

2.1.1.2. Thông lệ quốc tế 

VDE-AR-4120 [1] và VDE-AR-4130 [2] 

Công suất định mức Pn: 

Công suất định mức là tổng công suất định mức của các tổ máy trong nhà máy điện ở chế độ vận hành ổn 

định, bình thường và được nhà sản xuất công bố 

PAV:  

Công suất đấu nối được thống nhất: Tổng công suất tối đa tại điểm đấu nối theo thỏa thuận giữa đơn vị vận 

hành mạng lưới và khách hàng sử dụng điện 

Quy định Lưới điện quốc gia, Anh quốc [3]: 

MW định mức: 

Công suất định mức MW của một mô đụn phát điện, tổ máy phát điện, mô đụn tổ hợp phát điện, bộ chuyển 

đổi inverter điện cao áp một chiều hoặc bộ chuyển đổi inverter một chiều, là  

a) ….. 

b) công suất định mức đối với công suất MW của một mô đụn phát điện hoặc mô đụn tổ hợp phát điện là 

công suất điện liên tục tối đa mà mô đụn phát điện hoặc mô đụn tổ hợp phát điện được thiết kế để đạt 

được trong các điều kiện vận hành thông thường, hoặc  

c) ….. 

2.1.1.3. Các bình luận và kiến nghị  

Chúng tôi kiến nghị sử dụng một giá trị được công bố áp dụng tại điểm đấu nối lưới điện và đại diện 
cho công suất tối đa mà một nhà máy điện được phép sản xuất tại điểm đấu nối lưới điện.  

2.1.2. Khoản 10/Điều 3 – Định nghĩa về điều khiển tần số  

2.1.2.1. Tóm tắt đề xuất sửa đổi 

10. Điều khiển tần số bao gồm: điều khiển tần số sơ cấp, điều khiển tần số thứ cấp và điều khiển tần số cấp 

3, trong đó:   

a) Điều khiển tần số thứ cấp là qụá trình điều khiển tiếp theo của điều khiển tần số sơ cấp được thực hiện 

thông qụa tác động của hệ thống kiểm soát phát điện tự động (AGC) đối với các tổ máy phát điện và tổ máy 
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cung cấp điều khiển tần số thứ cấp trong hệ thống điện;  

b) Điều khiển tần số cấp 3 là sự điều chỉnh bằng lệnh điềụ độ để đưa tần số hệ thống điện vận hành ổn 

định thệo qụy định hiện hành và đảm bảo phân bổ kinh tế công suất phát các tổ máy phát điện.  

2.1.2.2. Thông lệ quốc tế 

Các từ như điều khiển sơ cấp, điều khiển thứ cấp và điều khiển cấp ba phải được định nghĩa thệo Qụy định 

về vận hành ở cấp độ hệ thống và trong điều kiện đấu nối từ góc độ hiệu suất của một nhà máy.  

Hiệu suất nhà máy: Quan trọng là phải xác định cho mỗi loại điều khiển tần số 

• Thời gian phản hồi 

• Thời gian khởi động, kích hoạt 

• Thời gian mà dịch vụ phải được duy trì liên tục 

• Phương pháp kích hoạt  

2.1.2.3. Bình luận và kiến nghị 

Trong Quy định hiện hành về lưới điện (Thông tư 25/2016), chúng tôi thấy có phần giải thích từ ngữ “điều 

chỉnh tần số sơ cấp”, “điều chỉnh tần số thứ cấp” nhưng không có điều chỉnh tần số cấp ba. Phần giải thích 

mới của nội dung sửa đổi nên thay thế hay bổ sung cho các phần giải thích đã có này?  

Điều 72 của Qụy định về lưới điện định nghĩa các dịch vụ phụ trợ. Các từ được sử dụng trong đó là Dự 

phòng qụay và Điều tần. Điều quan trọng là các phần định nghĩa trong Các điều kiện đấu nối và các định 

nghĩa dịch vụ phụ trợ phải nhất quán.  

Các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc đối với các tổ máy phát điện phải nằm trong phần các điều kiện đấu nối. Ví 

dụ “Điều 6 – Các điều kiện kỹ thuật đối với hệ thống điều tốc của các tổ máy phát điện” trong quy trình 

điều khiển tần số phải được chuyển sang phần các điều kiện đấu nối trong Thông tư, vì tất cả các tổ máy 

phải có khả năng cụng cấp dịch vụ này.  

Điều 7 về quy trình Dịch vụ phụ trợ bao gồm các định nghĩa về thời gian. Chúng tôi kiến nghị rà soát các 

điều kiện đấu nối, qụy trình điều khiển tần số và quy trình dịch vụ phụ trợ để thống nhất. Các dịch vụ điều 

tần cấp I, cấp II, cấp III chưa hoàn toàn rõ ràng (cũng có thể là do vấn đề về dịch thuật sang tiếng Anh và do 

không thống nhất về thuật ngữ trong quá trình dịch thuật).   

Tóm lại, chúng tôi thấy các từ ngữ sau:  

- Điều khiển tần số sơ cấp, dự phòng tần số sơ cấp, hệ thống điều tốc  

- Điều tần cấp I, cấp II và cấp III, hệ thống AGC, điều khiển thứ cấp  

- Dự phòng quay,  

Ít nhất các phiên bản tiếng Anh của Qụy định về lưới điện, phần dịch vụ phụ trợ và điều khiển tần số phải 

được rà soát lại để thống nhất các định nghĩa này.  
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2.2. Điều 42 – Các yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy điện gió và 
điện mặt trời  

2.2.1. Khoản 1/Điều 42 – Điều khiển công suất tác dụng 

2.2.1.1. Tóm tắt phần yêu cầu 

Các yêu cầu kỹ thuật phân biệt giữa “chế độ phát điện tự do” và “chế độ điều khiển công suất phát”. Trong 

“chế độ điều khiển công suất phát”, một trang trại điện gió hoặc điện mặt trời phải giới hạn công suất tác 

dụng của mình có xem xét các lệnh tương ứng từ trụng tâm điều khiển.  

Chúng tôi cũng hiểu rằng đề xuất sửa đổi bao gồm yêu cầu tối thiểu về một giới hạn tốc độ lên cao bằng 

10% công suất định mức trên mỗi phút.  

2.2.1.2. Thông lệ quốc tế  

Yêu cầu tiêu chuẩn trong các điều kiện đấu nối quốc tế cho điện gió và điện mặt trời (ví dụ Anh, Đức, Nam 

Phi, v.v…) là các trang trại điện gió và điện mặt trời phải có khả năng kỹ thuật về giới hạn công suất ở một 

giá trị được xác định từ xa bởi Trụng tâm điều khiển. Điều này chủ yếụ để phục vụ việc quản lý tình trạng 

quá tải điện và phòng trường hợp mà phụ tải dư thấp hơn so với mức phát điện phải chạy thông thường và 

yêu cầu NLTT phải được giới hạn để tăng phụ tải dư này.        

Các yêu cầu về tốc độ lên cao: Chúng ta biết về các giới hạn tốc độ lên cao trong một số luật quốc tế (ví dụ 

Nam Phi) để tránh việc một trang trại điện gió lên cao quá nhanh. Việc xác định tốc độ lên cao tối thiểu là 

không phổ biến vì các trang trại điện gió và điện mặt trời có khả năng lên cao nhanh.   

2.2.1.3. Bình luận và kiến nghị 

Luật phải nói về “giới hạn công suất” thay vì “thông tin lệnh điềụ độ”. Về bản chất, đơn vị vận hành hệ 

thống phải có khả năng đặt ra một giới hạn trên đối với công suất phát điện của một trang trại điện gió 

hoặc điện mặt trời. Trang trại điện gió/mặt trời đổi lại phải ngay lập tức chú ý đến tín hiệu giới hạn đó (tốc 

độ lên cao 10%/phút có vẻ rất chậm). Chúng ta nên xác định một hằng số thời gian mô tả sự phản hồi 

bước của bộ điều khiển thay vì yêu cầu tốc độ lên cao tối thiểu.     

Việc xác định một yêu cầu tối thiểu về tốc độ lên cao hoặc xuống thấp có thể sai lầm vì một trang trại điện 

gió/mặt trời không thể tăng công sụất phát điện trên các giới hạn đã xác định bằng nguồn năng lượng sơ 

cấp (tốc độ gió hoặc bức xạ mặt trời). Do đó từ “giới hạn” sẽ tốt hơn so với việc xác định các lệnh điềụ độ.   

2.2.2. Khoản 3/Điều 42 – Dải tần số vận hành 

2.2.2.1. Tóm tắt các yêu cầu 

Thệo Điều 42 (3), các trang trại điện gió và điện mặt trời phải có khả năng dụy trì phát điện trong một 

khoảng thời gian tối thiểụ tương ứng với dải tần số thệo qụy định trong bảng dưới:  

Bảng 1: Thời gian tối thiểu để duy trì phát điện tương ứng với tần số (Bảng 8 trong Thông tư 25) 

Dải tần số Thời gian tối thiểu 

Từ 47,5 Hz đến 48,0 Hz 10 phút 

Trên 48 Hz đến dưới 49 Hz 30 phút 

Từ 49 Hz đến 51 Hz Phát liên tục 
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Từ 51 Hz đến 51,5 Hz 30 phút 

Trên 51,5 Hz đến 52 Hz 01 phút 

2.2.2.2. Thông lệ quốc tế 

Trong thực tế, đoạn 3 của Điều 42 xem xét hai khía cạnh khác nhau trong cùng một đoạn:  

• Thời gian tối thiểu mà một nhà máy điện phải duy trì nối lưới trong trường hợp tần số nằm ngoài 

dải vận hành thông thường.   

• Giảm công suất cho phép trong trường hợp tần số thấp 

Ở Anh, các dải tần số vận hành cần thiết giống với các yêu cầu của Việt Nam (xem Bảng 2). Nếu tần số 

dưới 49,5Hz, công suất tác dụng có thể giảm xuống tương ứng với tần số như trong Hình 1.  

Bảng 2: Các dải tần số vận hành theo luật quy định lưới điện của Anh [3]  (áp dụng cho tất cả các loại 
máy phát điện) 

Dải tần số Thời gian tối thiểu 

Từ 47,0 Hz đến 47,5 Hz 15 phút 

Trên 47,5 Hz đến dưới 49 Hz 90 phút 

Từ 49 Hz đến 51 Hz Phát liên tục 

Từ 51 Hz đến 51,5 Hz 90 phút 

Trên 51,5 Hz đến 52 Hz 15 phút 

 

 

Hình 1: Công suất tác dụng tối thiểu và Tần số theo Luật Lưới điện Anh quốc [3] 

Ở Đức, các dải tần số vận hành được xác định bằng sơ đồ theo Hình 2.  

Không được phép giảm công suất tác dụng nếu tần số ở trên mức 49,5Hz. Trong khung thời gian đến 60 

giây, xác định được một đường giới hạn dưới, qụy định dải tần số trong đó không được phép giảm công 
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suất tác dụng trong ngắn hạn (xem Hình 3).  

Dưới mức đường giới hạn dưới này, được phép giảm công suất tác dụng phụ thuộc vào tần số đối với 

tụabin khí và hơi, không được vượt quá mức giảm công suất tác dụng theo công thức dưới đây (tương 

ứng với mức giảm 10% Pinst trên mỗi Hz đối với các tần số trên 49,5Hz). 

49.5
0,1

1
inst

Hz f
P P

Hz

− 
 =   

 
 

 

Hình 2: Các dải tần số và điện áp vận hành theo VDE-AR-4120 [1] và VDE-AR-4130 [1] (Đức), áp dụng cho 
các máy phát điện đấu nối đường dây 110kV trở lên.  

 

Hình 3: Đường giới hạn dưới của tần số xác định dải tần số, trong đó không được phép giảm công suất 
tác dụng phụ thuộc tần số  

2.2.2.3. Bình luận và kiến nghị 

Chúng tôi kiến nghị làm rõ các định nghĩa về:  

• Thời gian tối thiểu mà một nhà máy điện duy trì nối lưới trong trường hợp tần số nằm ngoài dải 

vận hành thông thường.  

• Sự giảm công suất được cho phép trong trường hợp tần số thấp  

Giống như các điều kiện nối lưới của các nước khác (bình luận này cũng áp dụng cho các yêu cầụ tương 

ứng về tụabin khí, tụabin hơi và nhà máy thủy điện). 
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Các yêu cầu công suất tối thiểụ đối với NLTT biến đổi (gió và mặt trời) có thể nghiêm ngặt hơn so với các 

yêu cầụ tương ứng của nhà máy điện truyền thống vì công nghệ bộ chuyển đổi rất không nhạy bén trước 

các biến thiên tần số vì tần số và tốc độ cơ học tách rời nhau trong trường hợp tuabin gió có tốc độ biến 

thiên. Chỉ các máy phát điện tuabin gió dựa trên các máy điện cảm ứng nguồn kép mới có thể gặp vấn đề 

về phát điện cao trong điều kiện tần số thấp.   

2.2.3. Khoản 4/Điều 42 – Điều chỉnh tần số cao 

2.2.3.1. Tóm tắt yêu cầu 

Sự điều chỉnh tần số cao được yêu cầu thệo Thông tư 25/2016 yêụ cầụ các máy phát điện từ gió và mặt 

trời phải giảm công suất tác dụng nếu tần số ở trên dải vận hành thông thường (51Hz) theo công thức 

dưới đây:  








 −
=

50

0.51
20 n

m

f
xPP  

- ΔP: Mức giảm công suất tác dụng (MW); 

- Pm: Công suất tác dụng tương ứng với thời điểm trước khi thực hiện giảm công suất (MW); 

- fn: Tần số hệ thống điện trước khi thực hiện giảm công suất (Hz). 

Hệ số 20 tương đương với một độ dốc bằng 5% Pm.  

Đề xuất sửa đổi như saụ:  

- Giảm tần số cần thiết trên 50,5Hz (thay vì 51Hz) 

- Độ dốc có thể đặt được, từ 0% - 5% Pm.  

2.2.3.2. Thông lệ quốc tế 

Ở Đức và nhiềụ nước khác, sự điều chỉnh tần số cao giống sự điều chỉnh được qụy định trong Thông tư 

25 là tiêu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, sự điều chỉnh tần số cao ở Đức bắt đầu khi tần số ở trên dải 

vận hành thông thường, là 50,2Hz.  

Các luật mới VDE-AR-N-4120 [1] và VDE-AR-N-4130 [2] sửa đổi như saụ:  

- Giá trị tần số mà tại đó sự điều chỉnh tần số cao được thực hiện phải là một thông số có thể thiết lập 

được (50,2Hz-50,5Hz) 

-  (Độ dốc) tĩnh phải là một thông số có thể thiết lập được trong khoảng từ 2% đến 12% Pref 

- Pref là một hằng số (ví dụ bằng Pinst) 

2.2.3.3. Bình luận và kiến nghị 

Các cài đặt tần số trong điều chỉnh tần số cao phải phù hợp với Điềụ 4 (“Tần số”, phần luật qụy định về 

vận hành). Ở đây, 50,2Hz được qụy định là giới hạn trên của dải tần số vận hành thông thường. Do đó, 

việc giảm giá trị tần số xuống mức để thực hiện điều chỉnh tần số cao từ 51Hz đến 50,5Hz là hợp lý. 

Ngoài ra, thông lệ của Đức (thông số có thể thiết lập được từ 50,2Hz đến 50,5Hz) sẽ phù hợp ở Việt Nam.  

Giá trị độ dốc 5% thường đã phát hụy hiệu quả. Nếu giá trị độ dốc quá thấp, có ngụy cơ là sự điều chỉnh 

tần số cao không ổn định. Do đó, kiến nghị xác định một giới hạn dưới của độ dốc ví dụ 2%. 
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2.2.4. Khoản 5 a) và b) / Điều 42 – Công suất phản kháng 

2.2.4.1. Tóm tắt yêu cầu 

Theo các yêu cầu của Điều 42 (5a), các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng cung cấp hoặc 

tiếp nhận công suất phản kháng, tương đương với một hệ số công suất cosphi=0,95/dưới mức và 

cosphi=0,85/quá mức, nếu công suất tác dụng ở mức trên 20% công suất định mức và điện áp nằm trong 

khoảng +/-10% điện áp định mức.  

Thệo Điều 42 (5b), nếu công suất tác dụng ở dưới mức 20% công suất lắp đặt, thì có thể thực hiện giảm 

công suất phản kháng.  

Đề xuất sửa đổi bổ sung thêm một con số để minh họa cho yêu cầu công suất phản kháng. Tuy nhiên, con 

số này chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tế (chỉ cosphi=0,95/quá mức) 

2.2.4.2. Thông lệ quốc tế  

ENTSOE-RFG qụy định các giới hạn trong đó các đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu có thể 

xác định các yêu cầu về công suất phản kháng. Đường giới hạn được thể hiện trong Hình 5.  

 

Hình 4: Các giới hạn cho các yêu cầu công suất phản kháng trong các hệ thống ENTSOE  

Các đường giới hạn này không qụy định các yêu cầu về công suất phản kháng mà hướng dẫn cho các đơn vị 

vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu về thông số kỹ thuật của các yêu cầu công suất phản kháng. 

Cách hiểu về phần trong và ngoài của hình bao như saụ:  

• Một biên dạng công suất phản kháng (phần đường cong biên Q-V) phải nằm bên trong hình bao 

phía trong (đường đứt đoạn).   

• Biên dạng có thể di chuyển và đặt vào bất kỳ chỗ nào trong đường biên của hình bao phía ngoài 
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(đường liền). 

Ngoài ra, ENTSO-E-RfG xác định các giới hạn trên cho dải Q/Pmax và dải điện áp cho 5 khu vực đồng bộ 

thuộc ENTSO-E (Bảng 3).   

 

Bảng 3: Các thông số cho hình bao bên trong  

 

Ở Anh, yêu cầu công suất phản kháng bắt buộc đối với điện gió và điện mặt trời xác định một dải hệ số 

công suất cosphi=0,95 (quá mức và dưới mức), tương đương với -0,33 < Q/Pinst <0,33. Chỉ các tổ máy 

phát điện đồng bộ mới cần hệ số công suất cosphi=0,85/quá mức. Các dải công suất phản kháng lớn hơn là 

có thể thực hiện nhưng sẽ được xem là dịch vụ phụ trợ có trả phí.  

Đường cong đầy đủ của công suất phản kháng được yêu cầu đối với các trang trại điện gió và điện mặt trời 

theo Luật Lưới điện quốc gia Anh được mô tả trong Hình 5.  
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Hình 5: Đường công suất phản kháng theo Luật Lưới điện quốc gia Anh  

Ở Đức (VDE-AR-4120 [1]), đơn vị vận hành mạng lưới có thể chọn một trong ba biến với các giới hạn khác 

nhau trong dải quá mức hoặc dưới mức:   

• -0,41 < Q/Pinst < 0,33 

• -0,33 < Q/Pinst < 0,41 

• -0,24 < Q/Pinst < 0,48 

Ngoài ra, các yêu cầu của Đức quy định các dải điện áp so với các dải công suất phản kháng như trong Hình 

4 và không yêu cầu rằng phải có dải công suất phản kháng đầy đủ trong dải điện áp +/-10% điện áp định 

mức.   
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Hình 6: Các dải điện áp và dải công suất phản kháng theo VDE-AR-4120 [1] 

2.2.4.3. Bình luận và kiến nghị 

Yêu cầu công suất phản kháng thệo Điều 42 (5) là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, một dải hệ số 

công suất cosphi=0,85/quá mức là lớn (Qmax/Pn=0,62) và chỉ có thể thực hiện khi có thêm chi phí, bằng 

các bộ chuyển đổi inverter quá khổ hoặc bằng cách lắp thêm thiết bị bù công suất phản kháng. 

So sánh các yêu cầu của Việt Nam với các hướng dẫn ENTSO-E và đi đến các kết luận sau:  

- Dải công suất phản kháng theo các yêu cầu của Việt Nam xác định một dải Q/Pmax bằng 0,95, vượt dải 

tối đa cho phép trong hầu hết các khu vực đồng bộ của ENTSOE. Chỉ các đơn vị vận hành hệ thống 

truyền tải của khu vực Bắc Âu có quyền yêu cầu một dải Q/Pmax lớn như thế.  

- Dải điện áp theo các yêu cầu của Việt Nam bằng 0,2. Mức này thấp hơn so với hầu hết các khu vực đồng 

bộ của ENTSO-E nhưng lớn hơn dải điện áp của hệ thống Bắc Âu.  

Do đó, các yêụ cầu của Việt Nam sẽ không phù hợp với hình bao bên trong thệo Hình 5 đối với 5 khu vực 

đồng bộ của ENTSO-E. Do đó, yêụ cầu này có thể được xem là rất nghiêm ngặt và phải được xem xét lại.  

Một dải công suất phản kháng rất lớn có thể hợp lý trong các hệ thống có nhu cầu công suất phản kháng 

đặc biệt cao, ví dụ do nhu cầu với hệ số công suất thấp (ví dụ do phụ tải không được bù) hoặc do các 

đường dây truyền tải bị cao tải.  

Các mạng lưới yếu kém (với các mức ngắn mạch thấp) luôn chỉ yêu cầu một dải công suất phản kháng nhỏ 

vì trong các mạng lưới này chỉ một thay đổi nhỏ trong công suất phản kháng cũng có thể dẫn đến các thay 

đổi điện áp lớn.    

Ngoài ra, phải xem xét lại liệu có cần dải công suất phản kháng đầy đủ cho dải điện áp đầy đủ không. Trong 

các trường hợp điện áp thấp, luôn yêu cầu rằng các nhà máy điện cung cấp công suất phản kháng quá mức, 

còn trong các trường hợp điện áp cao, yêu cầu phải cung cấp công suất phản kháng trong dải dưới mức. 

Các đường đặc tuyến Q-V theo VDE-AR-4120 [1] của Đức (xem Hình 4) thể hiện điều này.  

Để xác định rõ các yêu cầu công suất phản kháng trong các điều kiện toàn tải và tải từng phần, có thể sử 

dụng Hình 6. Tất nhiên, hình dạng thực tế sẽ phải được điều chỉnh theo các yêu cầu của Việt Nam.   
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Hình 7: Công suất phản kháng trong các điều kiện toàn tải và tải từng phần  

2.2.5. Khoản 5 c) và d) / Điều 42 – Điều khiển điện áp 

2.2.5.1. Tóm tắt yêu cầu 

Thệo Điều 42/5), tất cả các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải điều khiển điện áp tại điểm đấu nối với 

độ chính xác +/-0,5% nếụ điện áp nằm trong khoảng +/-10% điện áp định mức và nếu công suất phản 

kháng nằm trong dải vận hành được yêu cầu.  

Điều 42 5d) xác định chế độ hoạt động của trang trại điện gió và điện mặt trời trong trường hợp điện áp 

nằm ngoài khoảng +/-10% điện áp định mức. Tuy nhiên, yêu cầu này chưa được hiểu đúng (có thể do bản 
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dịch tiếng Anh). Do đó, chúng tôi sẽ không bình luận về nội dung này.  

2.2.5.2. Thông lệ quốc tế 

Ở hầu hết các nước, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện xác định các chế độ cần thiết trong điều 

khiển điện áp/công suất phản kháng tại điểm đấu nối lưới điện.  

Trái với các nhà máy điện truyền thống, các trang trại điện gió hoặc điện mặt trời điều khiển điện áp (hoặc 

công suất phản kháng) một cách liên tục tại điểm đấu nối cao áp. Máy biến áp điều khiển điện áp theo 

hướng giảm áp (điều chỉnh điện áp trung thế). Do đó, đặc tính điều khiển điện áp tại điểm đấu nối cao áp 

cần phải được xác định đúng.   

Một ý tưởng phổ biến trong điều khiển điện áp tại trang trại điện gió hoặc điện mặt trời có điểm đấu nối 

lưới điện cao áp (110 kV trở lên) được mô tả trong Hình 7.  

 

Hình 8: Ý tưởng điều khiển điện áp của một trang trại điện gió hoặc điện mặt trời có điểm đấu nối lưới 
điện cao áp1 

ENTSO-E-RfG yêu cầu các chế độ điều khiển saụ đây: 

• Đặc tính độ dốc điều chỉnh điện áp hoặc Q(V) (xem Hình 8) 

• Điều khiển công suất phản kháng (tùy chọn: có giới hạn điện áp) (xệm Hình 9, đường màụ đỏ) 

• Điều khiển hệ số công suất (điều khiển cosphi, xệm Hình 9, đường màu xanh).  

Điều khiển điện áp tại điểm đấu nối cao áp không có độ dốc có thể dễ dàng gây ra bất ổn bộ điều khiển, 

đặc biệt nếu một số trang trại điện gió hoặc điện mặt trời được lắp đặt gần nhau.   

                                                                    

1 Ý tưởng điều khiển mô tả trong hình này được dựa trên máy phát điện tuabin gió với sự điều khiển công 

suất phản kháng cục bộ (Q-control). Trong trường hợp máy phát điện tuabin gió có điều khiển điện áp cục 

bộ, bộ điều khiển tổ hợp phát điện trao đổi các điểm cài đặt điện áp với các bộ điều khiển cục bộ.  
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Hình 9: Điều khiển độ dốc điện áp (màu xanh) 

 

Hình 10: Điều khiển hệ số công suất và điều khiển công suất phản kháng (Q-) 

ENTSO-E-RfG qụy định về điều chỉnh động cần thiết, sự điều chỉnh này có đặc trưng là thời gian điều chỉnh 

trong đó xác định thời gian cần thiết để cung cấp 90% công suất phản kháng cần thiết và thời gian thiết lập 

được xác định theo một dải 5% công suất phản kháng tối đa. Thời gian điều chỉnh có thể từ 1 – 5 giây, thời 

gian thiết lập có thể từ 5 – 60 giây.  

Hướng dẫn VDE-AR-4130 của Đức xác định ba chế độ điều khiển khác nhaụ đối với các máy phát điện có 

điểm đấu nối tại các mức truyền tải chính (220kV và 380kV):  

• Đường đặc tuyến công suất phản kháng – điện áp (điều khiển điện áp có độ dốc), xem Hình 11 

• Điều khiển công suất phản kháng có giới hạn điện áp, xem Hình 12 

• Điều khiển hệ số công suất  

Các đặc điểm điều khiển khác nhaụ đềụ đã được tiêu chuẩn hóa.  
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Hình 11: Đường đặc tuyến điều khiển công suất phản kháng – điện áp theo VDE-AR-41302 

 

Hình 12: Công suất phản kháng có giới hạn điện áp theo VDE-AR-41302 

Lưới điện quốc gia Anh yêu cầu một đường đặc tuyến điều khiển độ dốc điện áp rất giống với đường đặc 

                                                                    

2 Chú ý: Công suất phản kháng theo hướng phụ tải, giá trị âm tương ứng với công suất phản kháng quá mức, 

giá trị dương tương ứng với công suất phản kháng trong dải dưới mức.  
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tuyến điều khiển của Đức theo VDE-AR-4130 (xem Hình Hình 13) 

 

 

Hình 13: Đường đặc tuyến điều khiển điện áp theo Lưới điện quốc gia Anh  

Về hiệu suất động, các hướng dẫn của Đức và Anh đều rất cụ thể:  

• VDE-AR-4130: thời gian điều chỉnh: 1 – 5 giây (T90%), thời gian thiết lập: 5 – 60 giây (hoàn toàn 

phù hợp với tiêu chuẩn ENTSO-E). Giá trị được chọn tùy theo từng trường hợp của đơn vị vận 

hành lưới điện truyền tải.  

• Luật Lưới điện quốc gia Anh: thời gian điều chỉnh: 1 giây, thời gian thiết lập: 2 – 3 giây (2 giây từ 

lúc đạt được giá trị 90%). 

2.2.5.3. Bình luận và kiến nghị  

Chúng tôi kiến nghị một mô tả kỹ thuật rõ ràng về các chế độ điều khiển điện áp/công suất phản kháng cần 

thiết. Như đã nói ở trên, các trang trại điện gió và điện mặt trời phải được trang bị các bộ điều khiển trung 

tâm để điều khiển điện áp và công suất phản kháng tại điểm đấu nối. Các bộ điều khiển tổ hợp phải hỗ trợ 

các chế độ điều khiển sau:  

• Điều khiển điện áp với đặc tính độ dốc điều chỉnh điện áp hoặc Q(V) (xem Hình 8)  

• Điều khiển công suất phản kháng (tùy chọn: có giới hạn điện áp) (xệm Hình 9, đường màụ đỏ) 

• Điều khiển hệ số công suất (điều khiển cosphi, xệm Hình 9, đường màu xanh) 

Việc lựa chọn chế độ điều khiển thuộc về đơn vị vận hành hệ thống. Phải có khả năng thay đổi chế độ điều 

khiển bất cứ lúc nào (truy cập từ xa không được yêu cầu vì chế độ điều khiển cũng không được thay đổi 

qụá thường xuyên).  

Các điểm đã cho phải là các tín hiệu có thể cài đặt từ xa, có thể được điều khiển thông qụa trụng tâm điều 

độ. Các danh mục tín hiệu và tiêu chuẩn trao đổi có thể được đưa vào trong lụật qụy định về lưới điện hoặc 

được qụy định trong các tài liệu bổ sụng và được phổ biến tới những người phụ trách quy hoạch trang trại 
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điện gió hoặc điện mặt trời trong giai đoạn lập quy hoạch của một dự án điện gió, điện mặt trời.   

Về các yêu cầụ điều chỉnh động, các điều kiện đấu nối phải nói rõ về việc yêu cầụ điều khiển điện áp nhanh 

(ví dụ điều chỉnh trong vòng 1 giây) hay điều khiển điện áp chậm (dải phút). Điều này sẽ có tác động đáng 

kể đến ý tưởng công suất phản kháng của trang trại điện gió, điện mặt trời (ví dụ có thể sử dụng tụ điện 

chuyển đổi cơ học MSCDN hay cảm biến chuyển đổi để hỗ trợ cung cấp công suất phản kháng).   

Vì dải công suất phản kháng quá lớn, chúng tôi kiến nghị xác định các thời gian điều chỉnh chậm (ví dụ 60 

giây) để các bộ phận chuyển đổi cơ học có thể được sử dụng cho mục đích điều khiển điện áp/công suất 

phản kháng. Luật qụy định lưới điện của Việt Nam có thể tùy chọn một dải hẹp hơn trong đó yêụ cầu phải 

có điều khiển điện áp nhanh (ví dụ cosphi>0,95) và một dải lớn hơn trong đó điều khiển điện áp có thể 

được hỗ trợ bằng các bộ phận chuyển đổi cơ học.    

2.2.6. Khoản 6 / Điều 42 – Khả năng vượt qua sự cố khi điện áp 
giảm thấp LVRT/ Khả năng vượt qua sự cố khi điện áp tăng cao 
HVRT (Khoản 7 trong đề xuất sửa đổi) 

2.2.6.1. Tóm tắt yêu cầu 

Các trang trại điện gió và điện mặt trời phải duy trì nối lưới nếụ điện áp ở trên đường màụ đỏ và ở dưới 

đường màụ đện (trong khu vực màu ghi) Hình 14. 

 

Hình 14: Đường đặc tuyến LVRT/HVRT  

2.2.6.2. Thông lệ quốc tế 

ENTSO-E-RfG qụy định một đường đặc tuyến tiêu chuẩn với các thông số có thể thiết lập được như trong 

Hình 15.  

Đối với các mô đụn tổ hợp phát điện loại D (trang trại điện gió, điện mặt trời có nối lưới ở mức độ truyền 

tải), các thông số được xác định như saụ:  
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Bảng 4: Các thông số LVRT đối với trang trại điện gió, điện mặt trời có điểm đấu nối tại mức truyền tải 
(Loại D) theo ENTSO-E-RfG 

Thông số Giá trị  Thông số Giá trị 

Uret: 0s Tret 
0,14s-0,15s (0,14s-0,25s nếụ yêu cầụ bảo vệ hệ thống và 
vận hành an toàn) 

Uclear: Uret Tclear Tret 

Urec1: Uclear Trec1 Tclear 

Urec2: 0,85 p.u. Trec2 1,5s-3s 

 

 

Hình 15: Đường đặc tuyến LVRT theo ENTSO-E-RfG 

Để thể hiện các yêu cầu của Việt Nam với các định nghĩa và thông số của ENTSO-E- RfG, các thông số sau 

đây sẽ phải được sử dụng:  

Bảng 5: Các thông số theo yêu cầu LVRT của Việt Nam, được thể hiện trong các định nghĩa của ENTSO-E-
RfG  

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Uret: 0s Tret 0,15s 

Uclear: 0,3 p.u. Tclear Tret 

Urec1: Uclear Trec1 0,6s 

Urec2: 0,9 p.u. Trec2 3s 

 

Các yêu cầu về LVRT của Đức hoàn toàn phù hợp với ENTSO-E-RfG như đã mô tả trong Hình 11.  

Tụy nhiên, các hướng dẫn của Đức lại chi tiết hơn về cách hiểụ đường đặc tuyến LVRT/HVRT:  

- LVRT áp dụng cho mức thấp nhất trong 3 điện áp giữa đường dây với đường dây  

- HVRT áp dụng cho mức cao nhất trong 3 điện áp giữa đường dây với đường dây hoặc đường dây với đất 

- Ngoài ra, các hướng dẫn của Đức có một đường giới hạn HVRT đối với sự thay đổi điện áp cần thiết tối 

đa (xem Hình 12).  

- Đường đặc tuyến LVRT chỉ áp dụng trong các trường hợp mà tỉ số ngắn mạch sau sự cố (Sk/Pn) lớn hơn 
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6.  

- Hướng dẫn của Đức cũng qụy định chế độ vận hành cần thiết của một trang trại điện gió hoặc điện mặt 

trời trong trường hợp có LVRT hoặc HVRT (nhận dòng phản kháng/hỗ trợ điện áp động, khôi phục công 

suất tác dụng sau sự cố, chế độ công suất phản kháng trong giai đoạn khôi phục điện áp).  

- Các hướng dẫn của Đức cũng bao gồm các yêu cầu về nhiều khả năng LVRT diễn ra liên tiếp nhau.  

 

 

Hình 16: Đường đặc tuyến LVRT/HVRT theo VDE-AR-4130 [2] (Đức) 

 

Hình 17: Sự thay đổi từng bước điện áp yêu cầu tối đa theo VDE-AR-4130 [2] 

2.2.6.3. Bình luận và kiến nghị 

Các yêu cầu về LVRT/HVRT theo luật qụy định về lưới điện của Việt Nam nhất quán với thông lệ quốc tế. 

Tụy nhiên, để xác minh xem có phù hợp hay không, các đặc điểm hệ thống saụ đây phải được xem xét:   

- Thời gian 150ms cho U<0,3 p.u. phải lớn hơn hoặc bằng thời gian khắc phục sự cố tối đa (xệm Điều 12: 

thời gian khắc phục sự cố tối đa cho đường dây 500kV: 80ms, thời gian khắc phục sự cố tối đa cho 

đường dây 220kV: 100ms). Dựa trên thời gian khắc phục sự cố tối đa tại cấp độ truyền tải chính, thời 

gian để duy trì nối lưới trong trường hợp U<0,3p.u có thể giảm xuống 120ms.  
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- Đường giới hạn dưới từ U=0,3p.u. đến U=0,9p.u sẽ phải được xác minh bằng cách phân tích các hiện 

tượng sụt áp do sự cố ở cấp độ phân phối và thời gian khắc phục sự cố tương ứng.  

- Ngoài ra, phải bảo đảm rằng trong trường hợp có sự cố ở cấp độ truyền tải chính, sự khôi phục điện áp 

đủ nhanh để nằm trên đường giới hạn dưới của đường đặc tuyến LVRT.  

Yêu cầu về HVRT là phù hợp với một luật lưới điện quốc tế khác về phát điện gió (ví dụ Luật lưới điện Nam 

Phi về nhà máy điện NLTT). Tuy nhiên, đường HVRT hiện nay như trong Hình 10 không có giả định gì 

thêm về sự thay đổi từng bước điện áp tối đa có thể. Không có giả định thêm này, thì sự thay đổi từng bước 

điện áp tối đa là sự biến thiên trong khoảng u=0,9p.u. và u=1,3p.u., tương đương với sự thay đổi từng 

bước điện áp 0,4 p.u. Giả định rằng điện áp trước khi có sự cố tại thanh cái trung áp chính của một trang 

trại điện gió hoặc điện mặt trời vận hành ở điện áp 1.p.u. trước khi có sự cố, điềụ này có nghĩa là điện áp 

tồi tệ nhất sau sự cố mà trang trại điện gió hoặc điện mặt trời phải dụy trì đấu nối sẽ là 1,4 p.u. Điều này là 

vô cùng khó. Do đó, chúng tôi kiến nghị giới thiệu các giới hạn thay đổi từng bước điện áp bổ sung giống 

với Đức (xem Hình 12).  

2.2.7. Khoản 8 / Điều 42 – Sóng hài 

2.2.7.1. Tóm tắt yêu cầu 

Thệo đề xuất sửa đổi, các yêu cầụ đối với trang trại điện gió, điện mặt trời tại điểm đấu nối về sóng hài 
tại điểm đấu nối như saụ:  

Tổng sóng hài do nhà máy điện gió, điện mặt trời gây ra tại điểm đấu nối không được vượt quá giá trị 
sau:  

 a) Tổng mức biến dạng sóng hài không vượt qụá 3% (trong % điện áp định mức);  

 b) Tổng sóng hài dòng điện không vượt quá 5% (trong % điện áp định mức).  

2.2.7.2. Thông lệ quốc tế  

Ở hầu hết các nước, đơn vị vận hành mạng lưới tham chiếu các giới hạn và qụy trình qụy định trong 

IEC61000-3-6. Qụy trình qụy định trong IEC61000-3-6 như saụ:  

 - Xác định các mức tương thích đối với biến dạng sóng hài điện áp tại mỗi tần số.  

 - Xác định các cấp độ lập kế hoạch đối với biến dạng sóng hài điện áp tại mỗi tần số và mỗi thanh cái. 

 - Phân chia biến dạng sóng hài do phụ tải và phát điện gây ra tại các cấp điện áp khác nhau. Dựa trên 

bước này, sẽ có một giới hạn sóng hài điện áp trên mỗi tần số đối với các biến dạng sóng hài gây ra bởi 

tất cả các trang trại điện gió, điện mặt trời trong hệ thống.  

 - Phân bổ từng giới hạn cho từng trang trại điện gió, điện mặt trời tương ứng với công suất lắp đặt của 

các trang trại đó.  

2.2.7.3. Bình luận và kiến nghị 

Yêu cầu về biến dạng sóng hài chưa rõ ràng. Ví dụ: không rõ liệu giới hạn 3% (tổng biến dạng sóng hài) áp 

dụng cho sóng hài gây ra bởi tất cả các trang trại điện gió, điện mặt trời trong hệ thống hay cho từng trang 

trại. Có lẽ điềụ này có nghĩa là mỗi trang trại điện gió hoặc điện mặt trời có thể gây ra tổng biến dạng sóng 

hài điện áp 3% tại điểm đấu nối tương ứng. Tuy nhiên, nếụ đúng như vậy, thì yêu cầu này sẽ không bảo 

đảm rằng biến dạng sóng hài điện áp gây ra bởi một số trang trại điện gió và điện mặt trời trong hệ thống 

sẽ nằm trong các giới hạn tổng biến dạng điện áp (ví dụ các giới hạn tương thích thệo IEC61000-3-6).  

Do đó, chúng tôi kiến nghị việc thông qua một qụy trình để ấn định từng giới hạn sóng hài bằng cách áp 

dụng một phương pháp phù hợp với IEC61000-3-6. Thệo đó, tổng sóng hài gây ra bởi phụ tải và phát điện 

có thể được duy trì trong các giới hạn được yêu cầu.  
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2.2.8. Khoản 9 / Điều 42 – Nhấp nháy điện áp 

2.2.8.1. Tóm tắt yêu cầu 

Xem các yêu cầụ trong Điều 9 của Thông tư 25/2016.  

Điềụ 9 Thông tư 25/2016 qụy định các giới hạn về mức nhấp nháy điện áp dài hạn và ngắn hạn (Plt và Pst) 

với Plt=0,6 và Pst=0,8. Chúng tôi hiểu rằng các yêu cầu này xem xét mức nhấp nháy điện áp gây ra bởi tất 

cả các phụ tải và máy phát điện trong hệ thống.  

2.2.8.2. Thông lệ quốc tế 

Các giá trị giới hạn đối với Plt=0,6 và Pst=0,8 là phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.  

Tuy nhiên, luật lưới điện phải tham chiếu IEC61000-3-7, đây là tiêụ chụẩn được sử dụng rộng rãi nhất về 

mức nhấp nháy điện áp, bao gồm cả phương pháp đo lường, đường giới hạn mức nhấp nháy điện áp và 

quy trình phân bổ từng giới hạn nhấp nháy cho từng khách hàng, trong đó có cả máy phát điện.  

2.2.8.3. Bình luận và kiến nghị 

Đoạn 9 Điều 42 phải nói rõ đơn vị vận hành hệ thống sẽ làm thế nào để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm rằng 

mức nhấp nháy điện áp tại tất cả các thanh cái 220kV và 500kV nằm trong khoảng giới hạn qụy định tại 

Điều 9. 

Thệo đó, phải có một quy trình theo IEC61000-3-7 dựa trên việc phân bổ từng giới hạn nhấp nháy điện áp 

cho từng phụ tải và máy phát điện trong hệ thống. Quy trình này được qụy định trong IEC61000-3-7. Ý 

tưởng chủ đạo của quy trình này là nếu mỗi khách hàng tuân thủ từng giới hạn đã phân bổ cho mình, thì 

tổng mức nhấp nháy điện áp sẽ nằm trong các giới hạn nhấp nháy điện áp đã qụy định trong Điều 9 Thông 

tư 25/2016.  

2.2.9. Các khoảng trống 

Điều 42 Thông tư 25 qụy định các điều kiện đấu nối đối với nhà máy điện gió và điện mặt trời. Các yêu cầu 

được qụy định trong điềụ này đã bao qụát các khía cạnh quan trọng nhất. Tuy nhiên, có một số khía cạnh 

quan trọng chưa được xem xét đến.  

2.2.9.1. Các yêu cầu về ROCOF  

ROCOF viết tắt cho cụm từ “Ratệ of Changệ of Frệqụệncy” nghĩa là tốc độ biến thiên tần số. Vì sự gia tăng 

điện gió và điện mặt trời sẽ làm giảm quán tính hiện nay của hệ thống, ROCOF sẽ gia tăng cùng với sự gia 

tăng điện gió và điện mặt trời. Do đó, qụan trọng là phải xác định các giá trị tối đa của ROCOF để các nhà 

máy điện (hơi, khí, thủy điện, gió và mặt trời) không được phép ngắt kết nối.   

Ví dụ, các điều kiện đấu nối của Đức đối với máy phát điện (VDE-AR-4120 [1] và VDE-AR-4130 [2]) quy 

định các giới hạn ROCOF như saụ:  

- +/-2Hz/s đến 0,5s 

- +/-1,5 Hz/s đến 1s 

- +/-1,25Hz/s đến 2s 

Nhìn chung, chúng tôi kiến nghị ít nhất nên yêu cầu rằng tất cả các loại máy phát điện phải dụy trì đấu 

nối nếu ROCOF ở dưới mức +/-1Hz/s.   

2.2.9.2. Hỗ trợ dòng điện phản kháng khi có LVRT và HVRT 

Yêu cầu hiện nay không qụy định chế độ vận hành của các trang trại điện gió và điện mặt trời khi có LVRT 
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hoặc HVRT. Để hỗ trợ điện áp khi có LVRT, phải yêu cầu rằng mỗi trang trại điện gió hoặc điện mặt trời 

cung cấp dòng điện phản kháng tương ứng với sự sụt hoặc tăng áp.  

Yêu cầu này phải được qụy định có xệm xét đến các nguyên tắc sau:  

- Dòng điện phản kháng phải tương ứng với sự sụt hoặc tăng áp  

- Dòng điện phản kháng phải gần như ngay lập tức có sẵn  

- Việc cung cấp dòng điện phản kháng không cần tuân theo một điều chỉnh được điều khiển chính xác tại 

điểm đấu nối, mà cho phép các dung sai lớn. Do đó, việc cung cấp dòng điện phản kháng có thể được áp 

dụng cho các dòng điện và điện áp tại các đầu hạ áp của một hệ thống phát điện.  

- Trong trường hợp quá áp tạm thời, các hệ thống phát điện sẽ tiếp nhận dòng điện phản kháng để giữ điện 

áp ở mức thấp.  

- Sự điều chỉnh thứ tự nghịch phải phù hợp với điện kháng thứ tự nghịch.  

Khi tuân theo các nguyên tắc trên, sẽ dẫn đến một đường đặc tuyến hỗ trợ dòng điện phản kháng như trong 

Hình 13.  

 

Hình 18: Hỗ trợ dòng phản kháng khi có LVRT và HVRT 

Cách hiểụ đường đặc tuyến này như saụ:  

- Dòng điện iq phải được bổ sụng vào dòng điện trước khi có sự cố 

- Thông số K phải là một thông số có thể thiết lập được (trong khoảng từ 0 – 10 -> yêu cầu của Đức) 

- Đường đặc tuyến theo Hình 13 áp dụng cho điện áp và dòng điện thứ tự thuận.  

- Điều khiển dòng điện thứ tự nghịch phải được thực hiện, áp dụng đường đặc tuyến tương tự nhưng dựa 

trên điện áp và dòng điện thứ tự nghịch.  

- Tổng dòng điện phản kháng (tổng dòng điện phản kháng trước khi xảy ra sự cố và iq theo Hình 13) có 

thể được giới hạn ở dòng điện định mức của tuabin, bộ chuyển đổi inverter (imax=1p.u.).  

- Khi có LVRT, dòng điện tác dụng phải được giới hạn ở một giá trị ipmax=1-|iq|. Điều này bảo đảm rằng 
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một bộ chuyển đổi inverter hoặc máy phát điện tuabin gió không cố cung cấp công suất tác dụng ở trên 

giới hạn ổn định điện áp của lưới điện (mà có thể rất thấp khi có LVRT). 

- Khi có HVRT, dòng điện tác dụng phải được ưụ tiên hơn dòng điện phản kháng.  

2.2.9.3. Thời gian khôi phục công suất tác dụng  

Khi có LVRT, công suất tác dụng giảm xuống. Sau LVRT, công suất tác dụng phải được nhanh chóng khôi 

phục (nhưng không qụá nhanh) với tốc độ lên cao từ 0,5 p.u./s đến 1 p.u./s. 

Thời gian khôi phục công suất tác dụng chậm của các trang trại điện gió và điện mặt trời sẽ có tác động 

tiêu cực đến sự ổn định tần số của hệ thống.  

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng sự khôi phục công suất tác dụng quá nhanh có thể tác 

động tiêu cực đến sự ổn định nhất thời và sự ổn định điện áp. Do đó, các giới hạn trên và giới hạn dưới 

phải được qụy định đối với tốc độ khôi phục công suất tác dụng.  

2.2.9.4. Công suất phản kháng khi khôi phục điện áp  

Các máy phát điện tụabin gió cũ sử dụng các máy điện cảm ứng tốc độ cố định (IEC Loại 1) hoặc máy điện 

cảm ứng với điện trở rô-to thay đổi (IEC Loại 2), và tuabin gió cũ hơn vận hành dựa trên máy phát điện 

cảm ứng nguồn kép DFIG (IEC Loại 3) sử dụng thiết bị bảo vệ thanh nhảy đều có ngụy cơ cao tiếp nhận 

công suất phản kháng khi khôi phục điện áp sau sự cố lưới điện. Để tránh điềụ này, các điều kiện đấu nối 

phải nói rõ rằng không được phép tiếp nhận công suất phản kháng khi khôi phục điện áp mà vượt quá giá 

trị trước khi xảy ra sự cố.   

2.2.9.5. Nhiều LVRT 

Hiện tượng nhiều LVRT luôn phải được giải quyết nếu 

- Có áp dụng tự động đóng lại  

- Có ngụy cơ gặp các điều kiện thời tiết bất lợi và có thể gây ra sụt áp trong thời gian ngắn (ví dụ trong vòng 

5 phút).  

Thông lệ quốc tế 

Hiện tượng nhiều LVRT đã nhận được nhiều sự chú ý khi vùng Nam Úc bị mất điện vào tháng Chín 2016, 

sự cố này được khởi xưởng bẳng 6 lần sụt áp xảy ra trong vòng 120s do thời tiết rất xấu (bão và sấm sét). 

Vì hiện tượng nhiều LVRT không được giải quyết rõ ràng trong các quy tắc thị trường AEMO, một số máy 

phát điện tụabin gió đã gặp phải hiện tượng nhiều LVRT dẫn đến tổn thất khoảng 900MW công suất phát 

điện ở Nam Úc. Sự thiếu hụt điện năng to lớn này đã gây ra sự bất ổn định điện áp trên tuyến liên thông 

Heywood và ngắt kết nối hệ thống Nam Úc với hệ thống liên thông quốc gia Úc.  

Tại thời điểm xảy ra sự cố này, quán tính ở Nam Úc cực kỳ thấp (chỉ vài tuabin khí đang hoạt động), và vì 

sự thiếu hụt điện năng qụá lớn, tần số sụt giảm rất nhanh (ROCOF ở mức rất cao), thệo đó không cho phép 

chương trình sa thải phụ tải dưới tần số vận hành đúng đắn và kết quả cuối cùng là mất điện toàn khu vực 

Nam Úc. 

Ở Đức, VDE-AR-4120 [1] yêu cầu khả năng khắc phục sự cố cho tổng bốn sự cố điện áp liên tiếp với tổng 

thời gian 2 giây. Tuy nhiên, VDE-AR-4120 [1] chưa qụy định cụ thể về cách hiểu yêu cầu này trong thực tế 

và nói về “… khả năng (có thể tính toán)” về khắc phục thông qua bốn điều kiện LVRT liên tiếp. Đồng thời, 

VDE-AR-4120 [1] qụy định rằng yêu cầu này có thể được xệm xét để thực hiện nếu điện trở hãm có khả 

năng tiếp nhận năng lượng PEmax * 2s, trong đó PEmax là khả năng tiếp nhận năng lượng tối đa của điện 

trở hãm. Yêu cầụ này tương đương với bốn sự cố liên tiếp với mỗi sự cố kéo dài 500ms. Do đó, yêụ cầu này 

qụy định cụ thể cách mà điện trở hãm của một máy phát điện tuabin gió phải được đánh giá thay vì yêu 

cầu rõ ràng rằng máy phát điện tuabin gió phải được duy trì nối lưới trong trường hợp có đến bốn sự cố 
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sụt áp liên tiếp.  

 “Quy chuẩn kỹ thuật Đan Mạch 3.2.5 về các nhà máy điện gió với công suất trên 11kW” [5], do đơn vị vận 

hành hệ thống truyền tải điện Đan Mạch Energinet.dk công bố trong năm 2010 (sửa đổi lần 2 năm 2015), 

có lẽ là yêu cầu chi tiết nhất về khả năng khắc phục sự cố của các nhà máy điện gió khi có nhiều LVRT.  

Trước hết, quy chuẩn này nói rõ rằng “Nếu điểm đấu nối điện áp trở về khu vực A (dải hoạt động thông 

thường) sau 1,5 giây khi xảy ra sự cố, các hiện tượng sụt áp saụ đó sẽ được xem là một sự cố mới…”. Quy 

chuẩn cũng nói rõ rằng được phép ngắt kết nối trong trường hợp có 2 sự cố sụt áp liên tiếp xảy ra trước 

khi điện áp trở về dải hoạt động thông thường.  

Bên cạnh các qụy định này, quy chuẩn Đan Mạch [5] dành riêng một phần nói về hiện tượng nhiều LVRT, 

với tiêụ đề “Các sự cố tái diễn trong lưới cấp điện công cộng” (mục 3.3.2 trong phần [5]). Trong mục này, 

Energinet.dk giới thiệu về 3 loại sự cố:   

Bảng 6: Các loại và thời gian sự cố trong lưới cấp điện công cộng (bảng 2 trong phần [1]) 

Loại  Thời gian kéo dài sự cố 

Ngắn mạch ba pha Ngắn mạch trong 150ms 

Ngắn mạch pha-pha-đất / pha – 

pha  

Ngắn mạch trong 150ms sau đó có một sự cố ngắn mạch mới 0,5 

– 3 giây saụ đó, cũng có thời gian kéo dài 150ms.  

Ngắn mạch pha – đất Ngắn mạch trong 150 ms sau đó có một sự cố ngắn mạch mới 0,5 

– 3 giây sau đó, cũng có thời gian kéo dài 150ms. 

Các loại sự cố này được xác định theo thông lệ của Energinet về sử dụng chế độ đóng lại tự động khi có sự 

cố hai pha và một pha nhưng không áp dụng cho sự cố ba pha.  

Mục 3.3.2 trong phần [5] này qụy định cụ thể hơn rằng các trang trại điện gió phải có khả năng khắc phục 

sự cố: 

• Hai sự cố độc lập theo Bảng 1 (bảng 2 trong phần [5]) trong vòng 2 phút.  

• Sáu sự cố độc lập theo Bảng 1 (bảng 2 trong phần [5]) ở các khoảng thời gian 5 phút.  

Do đó, Energinet.dk phân biệt nhiều sự cố sụt áp do không thực hiện được chế độ tự động đóng lại và 

nhiều sự cố sụt áp do các sự cố độc lập (ví dụ do bão, sấm chớp, v.v…).  

Kiến nghị 

Chúng tôi kiến nghị thông qua các yêu cầu của Đan Mạch nhưng với các khoảng thời gian ngắn mạch và 

thời gian đóng lại của Việt Nam.  

2.2.9.6. Điều khiển tần số sơ cấp với điện gió và điện mặt trời  

Các trang trại điện gió và điện mặt trời rộng lớn hơn phải có khả năng kỹ thuật để góp phần điều khiển tần 

số sơ cấp. Trong các hệ thống mà có tỉ lệ rất lớn điện gió và điện mặt trời, đôi khi cần phải khởi động các tổ 

máy phải chạy chỉ để cung cấp công suất dự phòng tần số sơ cấp cần thiết. Do đó, rất hữu ích khi các trang 

trại điện gió và điện mặt trời có khả năng kỹ thuật để góp phần điều khiển tần số sơ cấp.  

Tuy nhiên, vì lí do kinh tế, khả năng điều khiển tần số sơ cấp này của trang trại điện gió và điện mặt trời 

không được sử dụng thường xuyên. Việc cung cấp công suất dự phòng từ trang trại điện gió và điện mặt 

trời là rất tốn kém vì nó yêu cầu phải cắt giảm sản lượng của trang trại điện gió hoặc điện mặt trời và năng 

lượng sơ cấp của các trang trại điện gió và điện mặt trời là miễn phí. Do đó, các qụy trình hoạt động phải 
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bảo đảm rằng các dịch vụ phụ trợ được sử dụng một cách kinh tế, có nghĩa là dự phòng tần số sơ cấp của 

các trang trại điện gió và điện mặt trời chỉ được sử dụng khi các tổ máy thủy điện, nhiệt điện, điện khí 

đồng bộ không thể cung cấp lượng dự phòng tần số sơ cấp cần thiết.  
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3 Ca c qụy ta c đa ụ no i liệ n tho ng cho ca c 
bo   chụyệ n đo i invệrtệr đa ụ no i ha  a p  

3.1. Bối cảnh: An toàn và hiệu suất 

Khi đấu nối các máy phát điện cài sẵn vào lưới điện, phải ưụ tiên ở mức độ cao nhất cho an toàn:  

Trong bất cứ trường hợp nào, khách hàng hoặc nhân viên đơn vị không gặp phải rủi ro phát sinh thêm từ 

phát điện NLTT.  

Thứ hai, các quy tắc về đấu nối liên thông phải bảo đảm rằng các khách hàng sử dụng khác hoặc các máy 

phát điện cài sẵn khác đấu nối vào cùng lưới điện sẽ không gặp phải sự cố gây ra bởi các máy phát điện cài 

sẵn này (như các vấn đề về chất lượng điện năng, tăng hoặc sụt áp, v.v…) 

Cuối cùng, trong các hệ thống mà có tỉ lệ lớn máy phát điện cài sẵn, phải có các yêu cầu kỹ thuật để bảo 

đảm rằng lưới điện sẽ được hỗ trợ từ các máy phát điện cài sẵn này. Tụy nhiên, điều này chỉ cần thiết khi tỉ 

lệ máy phát điện cài sẵn không quá cao mà trong các thời điểm vận hành cao độ, các máy phát điện đấu nối 

vào lưới điện truyền tải hoặc lưới phụ truyền tải không thể cung cấp các dịch vụ phụ trợ cần thiết. 

Khi bảo đảm rằng tính an toàn và an ninh hệ thống được duy trì, một điềụ cũng qụan trọng là chi phí phát 

sinh từ các yêu cầu kỹ thuật hoặc quy trình tuân thủ phải thấp so với tổng chi phí dự án. Nếu không, có 

ngụy cơ lớn rằng tiềm năng của các máy phát điện cài sẵn quy mô nhỏ sẽ không được giải phóng.  

Về chi phí, các khía cạnh saụ đây phải được xem xét:  

- Bộ chuyển đổi inverter qụang điện được sản xuất hàng loạt: 

Các yêu cầu kỹ thuật mà cần phải thay đổi các bộ chuyển đổi inverter qụang điện đều cần phát 

triển mới, thử nghiệm và điều chỉnh sản xuất. 

- Sai lệch so với thông lệ quốc tế:  

Các yêu cầu cụ thể của từng quốc gia có các thị trường qụang điện tương đối nhỏ đều cần phải 

phát triển và thử nghiệm đặc biệt trên một lượng nhỏ sản phẩm. Việc này tạo thêm rào cản thị 

trường, giảm tính cạnh tranh, và do đó làm gia tăng chi phí bộ chuyển đổi inverter quang điện 

trên thị trường này.  

- Quy trình tuân thủ: 

Chi phí của quy trình tuân thủ luật qụy định về lưới điện không tỉ lệ với quy mô dự án. Do vậy, chi 

phí liên quan của các quy trình thủ tục này tăng lên khi quy mô dự án giảm đi. Để không ảnh 

hưởng đến tính khả thi kinh tế của các dự án điện mặt trời áp mái quy mô nhỏ, các quy trình thủ 

tục tương ứng phải được điều chỉnh theo quy mô dự án.  

Đây chỉ là một số khía cạnh được xem xét. Theo quy tắc chung, mỗi yêu cầu kỹ thuật của các quy tắc đấu 

nối liên thông phải được chứng minh về tính an toàn hệ thống.  

Trong các phần dưới đây, một số yếu tố then chốt của các quy tắc đấu nối liên thông đối với các hệ thống 

qụang điện nối lưới hạ áp sẽ được giới thiệu. Các khía cạnh này bao gồm các khía cạnh về an toàn và hiệu 

suất.  

3.2. An toàn 

3.2.1. Tổng quát 

Mỗi hệ thống qụang điện phải tuân thủ các qụy định địa phương về các hệ thống hạ áp. Ở hầu hết các nước, 
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có một luật tổng quát về điện hoặc lưới điện, trong đó tất cả các khía cạnh lắp đặt, nối đất và bảo vệ có liên 

quan được qụy định cụ thể.   

Tuy nhiên, trong nhiềụ trường hợp, các tiêu chuẩn hiện nay không đề cập cụ thể đến các hệ thống chuyển 

đổi inverter qụang điện và cần bổ sung thêm để bảo đảm sự an toàn cho các hệ thống chuyển đổi inverter 

qụang điện song song lưới điện. 

3.2.2. Thiết bị ngắt mạch 

Các yêu cầu lắp đặt phải bảo đảm:  

- Bảo vệ người sở hữụ và người vận hành hệ thống qụang điện trước sự cố ngắn mạch và điện giật  

- Bảo vệ lưới điện công cộng trước sự cố của bộ chuyển đổi inverter qụang điện  

Thệo đó, điểm đấu nối của hệ thống chuyển đổi inverter qụang điện phải được bảo vệ bằng cầu dao đã 

được trang bị thiết bị bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải và bằng thiết bị phát hiện dòng điện dư nếu có yêu 

cầu từ đơn vị vận hành lưới điện phân phối.  

Loại bảo vệ thứ hai, bảo vệ trước sự cố của bộ chuyển đổi inverter qụang điện có thể được thực hiện bằng 

một thiết bị ngắt mạch tích hợp được cài sẵn trong bộ chuyển đổi inverter qụang điện, hoặc bằng một thiết 

bị ngắt mạch độc lập so với bộ chuyển đổi inverter qụang điện và tích hợp tất cả các chức năng bảo vệ liên 

quan vào trong một thiết bị riêng rẽ.  

Thệo hướng dẫn VDE-AR-N 4105 [6] của Đức, chỉ với các hệ thống chuyển đổi inverter có công suất 

>30kVA mới cần thiết bị ngắt mạch độc lập để bảo vệ bộ chuyển đổi inverter. Còn với các hệ thống quang 

điện nhỏ hơn, thiết bị ngắt mạch cài sẵn vẫn được chấp nhận.  

3.2.3. Nối đất và ngắn mạch trong công tác bảo trì  

Thệo năm qụy tắc an toàn được chấp nhận chung, kiến nghị nhưng không bắt buộc phải nối đất và làm 

ngắn mạch các xuất tuyến hạ áp trong thời gian bảo trì (tương tự vậy với lưới điện trung áp và cao áp).    

Trong các lưới điện hạ áp mà thường nối đất và làm ngắn mạch các xuất tuyến hạ áp trước khi bắt đầu 

công tác bảo trì, rủi ro từ việc truyền điện ngược trở lại không mong muốn của các bộ chuyển đổi inverter 

hạ áp thấp hơn đáng kể so với các hệ thống mà không nối đất và làm ngắn mạch các xuất tuyến hạ áp. Đối 

với các hệ thống đó, phải có các biện pháp an toàn bổ sung:  

Tại một số quốc gia, yêu cầu bắt buộc rằng thiết bị ngắt mạch trung tâm phải dễ dàng tiếp cận đối với đơn 

vị phân phối điện và có thể khóa tại vị trí mở. Đây thực sự là một giải pháp cho vấn đề này nhưng tất nhiên 

rất khó để tổ chức cho các cầu dao ngắt mạch của tất cả các bộ chuyển đổi inverter qụang điện mở ra và 

khóa vào trước khi bắt đầu công việc bảo trì.   

Một khả năng khác là yêụ cầu một cầu dao bảo vệ bộ chuyển đổi inverter độc lập mà hoạt động độc lập với 

bộ chuyển đổi inverter cho tất cả các hệ thống (không chỉ các hệ thống chuyển đổi inverter lớn hơn giống 

như thông lệ của Đức).   

3.2.4. Thiết bị bảo vệ bộ chuyển đổi inverter 

Thiết bị bảo vệ bộ chuyển đổi inverter sẽ tích hợp các loại chức năng bảo vệ sau:  

• Quá hoặc thấp áp 

• Quá hoặc dưới tần số  

• Vận hành độc lập ngoài dự kiến 

• Bảo vệ trước việc cung cấp dòng điện một chiều (chỉ trong trường hợp bộ chuyển đổi inverter không 
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biến áp) 

Trong trường hợp mà điện áp hoặc tần số vượt quá giới hạn, các máy phát điện cài sẵn phải ngắt kết nối tự 

động. Tuy nhiên, phải bảo đảm rằng các cài đặt bảo vệ được qụy định cụ thể, không xụng đột với các yêu 

cầu hiệu suất tương ứng. Kiến nghị nên phân biệt rõ ràng giữa cái gọi là các yêu cầu phải duy trì kết nối chỉ 

các yêu cầu về hiệu suất và các yêu cầu phải ngắt kết nối chỉ các yêu cầu về an toàn. Để bảo đảm rằng các 

bộ chuyển đổi inverter không ngắt kết nối khi vẫn đang hoạt động trong giới hạn đã nêụ trong các yêụ cầu 

phải duy trì kết nối, phải bảo đảm rằng không có sự chồng chéo giữa cả hai yêu cầu này. Một ví dụ về các 

thiết lập phải duy trì kết nối và phải ngắt kết nối được trình bày trong Hình 19.  

  

 
Hình 19: "Phải duy trì kết nối" và "phải ngắt kết nối" đối với điện áp 

3.2.5. Vận hành độc lập ngoài dự kiến 

Trong trường hợp một xuất tuyến hạ áp ngắt kết nối với lưới điện, về lý thuyết sẽ có rủi ro rằng các hệ 

thống chuyển đổi inverter qụang điện cài sẵn tiếp tục truyền điện cho xuất tuyến và gây ra hiện tượng vận 

hành độc lập ngoài dự kiến. 

Thậm chí không chắc sự vận hành độc lập này sẽ kéo dài hơn vài giây. Một sự cố vận hành độc lập không 

dừng lại sẽ yêu cầu phải có sự cân bằng đúng giữa công suất tác dụng và công suất phản kháng, điều này là 

không chắc chắn vì không có điều khiển tần số hoặc không có điều khiển điện áp đối với các bộ chuyển đổi 

inverter qụang điện áp mái thông thường. Ngoài ra, việc điều khiển bộ chuyển đổi inverter nối lưới cần 

phải có một nguồn điện áp xoay chiềụ bên ngoài làm điểm tham chiếụ để đồng bộ.  

Chỉ khi có các máy phát điện đồng bộ nhỏ trong cùng một xuất tuyến, khả năng xảy ra sự cố đó mới đáng 

kể.  

Tuy nhiên, sự bảo vệ trước sự cố vận hành độc lập ngoài dự kiến phải là một yêu cầu bắt buộc trong các 

điều kiện nối lưới đối với máy phát điện cài sẵn quy mô nhỏ (SSEG).  

Thệo đó, các phương pháp chủ động và thụ động phải được phân biệt:  

- Phương pháp thụ động: Đó là các điều kiện “qụá giới hạn” đơn giản, như tăng áp, sụt áp hoặc quá 

tần số, dưới tần số.  

- Các phương pháp chủ động: Có một vài “phương pháp chủ động” thông thường như phương pháp 
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chuyển dịch tần số hoặc phương pháp đo lường trở kháng.  

Kiến nghị chung là yêu cầu ít nhất một phương pháp phát hiện chủ động để chống vận hành độc lập, ví dụ 

theo IEC 62116: Quy trình thử nghiệm các biện pháp chống vận hành độc lập đối với các bộ chuyển đổi 

inverter qụang điện nối lưới, hoặc Phụ lục D trong VDE-AR-N 4105.  

3.2.6. Chống cung cấp dòng điện một chiều  

Trong trường hợp các bộ chuyển đổi inverter không biến áp, có một rủi ro là bộ chuyển đổi inverter cấp 

dòng điện một chiều quay trở lại lưới điện, điều này có thể ảnh hưởng đến sự bão hòa máy biến áp. 

Để bảo đảm việc xác định sự cung cấp dòng điện một chiều, kiến nghị nên yêu cầu một thiết bị phát hiện 

dòng điện dư để phát hiện các dòng điện một chiều. Chức năng này có thể được tích hợp vào trong bộ 

chuyển đổi inverter qụang điện hoặc trong một thiết bị riêng rẽ (xem IEC61209-2:2011). 

3.2.7. Các hệ thống biến tần quang điện trong vận hành độc lập và song 
song lưới điện (bộ lưu trữ điện dự phòng UPS) 

Có sẵn các hệ thống chuyển đổi inverter qụang điện phù hợp với vận hành độc lập và vận hành song song 

lưới điện và do đó có thể được sử dụng là bộ lưụ trữ điện dự phòng. Đối với các hệ thống này, phải có các 

biện pháp an toàn đặc biệt để chống cấp điện ngược trở lại ngoài dự kiến. Do các bộ chuyển đổi inverter 

thường có khả năng cụng cấp điện độc lập, khả năng mà một bộ chuyển đổi inverter cấp điện ngược trở lại 

một xuất tuyến hạ áp vận hành độc lập là cao hơn đáng kể so với các bộ chuyển đổi inverter mà không phù 

hợp trong vận hành độc lập. 

3.3. Hiệu suất  

3.3.1. Tổng quát  

Để bảo đảm rằng các hệ thống chuyển đổi inverter qụang điện không ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng 

hoặc máy phát điện khác hoặc ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống điện (chỉ trong trường hợp tỉ lệ 

xâm nhập cao), thì các hệ thống này phải tuân thủ một loạt các yêu cầu về hiệu suất, nội dung này sẽ được 

trình bày và thảo luận trong các phần dưới đây:  

3.3.2. Các dải tần số hoạt động 

Tần số là một thông số bao trùm trong một hệ thống điện. Trong các khung thời gian tương ứng, tần số 

giống nhau tại tất cả các điểm trong khu vực đồng bộ, độc lập với cấp điện áp.  

Vì lí do này, có ngụy cơ cao về các sự cố chế độ phổ biến (một nguyên nhân, nhiều sự cố ngắt) nếu dải tần 

số hoạt động không được xác định phù hợp. 

Quy tắc chung về thông số kỹ thuật của các dải tần số hoạt động là các dải này phải giống nhaụ đối với tất 

cả các máy biến áp tại tất cả các cấp điện áp (truyền tải sang hạ áp).  

Trước đây, nhiều quy tắc đấu nối liên thông đối với các máy biến áp đấu nối hạ áp chỉ yêu cầu vận hành 

trong dải tần số vận hành thông thường. Tuy nhiên, với sự gia tăng tỉ lệ máy phát điện cài sẵn, các đơn vị 

vận hành hệ thống nhận thấy rằng việc này làm gia tăng rủi ro về tính ổn định của hệ thống điện. Ở Đức, 

vấn đề này được biết đến là “vấn đề 50,2Hz” và cần phải nâng cấp tất cả các bộ chuyển đổi inverter quang 

điện để vận hành trong dải tần số rộng.  

3.3.3. Các dải điện áp hoạt động  

Các dải điện áp hoạt động phải phù hợp với các tiêu chí chất lượng điện được áp dụng chụng cho điện áp 
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trong các xuất tuyến hạ áp (thường là +/-10%).  

3.3.4. Chất lượng điện năng 

Các quy tắc đấu nối liên thông đối với các hệ thống qụang điện nối lưới hạ áp sẽ xem xét các khía cạnh chất 

lượng điện sau:  

- Sóng hài  

- Nhấp nháy điện áp 

- Thay đổi điện áp nhanh  

- Mất cân bằng điện áp 

Về chất lượng điện năng, tiêu chuẩn được áp dụng chung (ví dụ IEC61000-3-2 hoặc IEC61000-3-12 về 

sóng hài và IEC61000-3-3 hoặc IEC61000-3-11 về nhấp nháy điện áp, tùy theo công suất lắp đặt hoặc các 

tiêu chuẩn chất lượng điện quốc gia) sẽ được xem xét.  

3.3.5. Điều khiển hệ số công suất 

Vì điều khiển điện áp bằng cách điều chỉnh công suất phản kháng rất không hiệu quả trong các xuất tuyến 

hạ áp (do các tỉ số trở kháng / điện trở thấp của các đường dây hạ áp), nên điều khiển hệ số công suất hay 

công suất phản kháng không được kiến nghị đối với các mạng lưới hạ áp.  

Thay vì khả năng điều khiển hệ số công suất hoặc công suất phản kháng, một khoảng dung sai của hệ số 

công suất phải được qụy định, khoảng này có thể rất hẹp (ví dụ cosphi>0,99).  

Ở Đức, điều khiển hệ số công suất là một yêu cầu theo VDE-AR-N-4105. Tuy nhiên, vì thực ra sự bù công 

suất phản kháng trên các bộ chuyển đổi inverter qụang điện để giảm điện áp tối đa là rất không hiệu quả, 

nên không có nhiềụ đơn vị vận hành mạng lưới phân phối thực sự sử dụng phương án này. Thay vào đó, 

các máy biến áp trung áp – hạ áp có bộ điềụ áp dưới tải hoặc bộ điều áp trung áp – hạ áp ngày càng trở nên 

phổ biến để giới hạn điện áp trên các mạng lưới hạ áp.  

Do đó, kiến nghị không yêu cầu bộ chuyển đổi inverter qụang điện phải vận hành trong điều kiện điều 

khiển hệ số công suất hoặc mở rộng công suất phản kháng.  

3.3.6. Sự cố lưới điện/LVRT 

LVRT chỉ khả năng một bộ chuyển đổi inverter qụang điện có thể “khắc phục” sự cố sụt áp mà không ngắt 

kết nối. Như đã nói trong phần 2.4.4, một LVRT đơn giản mà không có yêu cầu gì thêm về cung cấp dòng 

điện phản kháng có thể được hỗ trợ một cách dễ dàng bằng các bộ chuyển đổi inverter qụang điện mà 

không cần nhiều chi phí.   

Tuy nhiên, khi yêu cầu LVRT, một điều rất quan trọng là qụy định chính xác sự điều chỉnh cần thiết các bộ 

chuyển đổi inverter qụang điện khi điện áp thấp. Nếu không, sự điều chỉnh dòng điện của các bộ chuyển 

đổi inverter qụang điện khi có LVRT trở nên không thể dự đoán được, thệo đó có thể ảnh hưởng đến tính 

chọn lọc bảo vệ trong các lưới điện hạ áp và trung áp.   

Ngoài ra, kiến nghị xây dựng một số kiểu chống chịụ trước hiện tượng sụt áp (không phải là yêu cầu), 

giống như đã làm với phụ tải, để có thể tránh sự ngắt kết nối thường xuyên do sụt áp.     
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4. Ca c đệ  xụa t thay đo i đo i vơ i Qụy đi nh 
vệ  lươ i điệ  n – Tho ng tư 25/2016 

 

Điều 3, 57: 

Mức độ tương thích điện từ: mức độ nhiễu loạn điện từ được sử dụng làm mức tham chiếu trong một môi 

trường cụ thể để điều phối trong việc thiết lập các giới hạn phát và miễn cảm (xác định theo IEC61000-3-

6). 

Điều 3, 58: 

Mức độ tương thích sóng hài: mức độ tương thích điện từ áp dụng cho các biến dạng sóng hài (xem 

IEC61000-3-6).  

Điều 3.59 

Mức độ tương thích nhấp nháy điện áp: mức độ tương thích điện từ áp dụng cho các nhiễu loạn nhấp nháy 

điện áp (xem IEC61000-3-7). 

Điều 3, 60 

Mức độ tương thích nhấp nháy điện áp: mức độ tương thích điện từ áp dụng cho các nhiễu loạn nhấp nháy 

điện áp (xem IEC61000-3-7). 

Điều 3, 61:  

Công suất định mức: Công suất định mức được định nghĩa là công sụất phát điện liên tục tối đa mà một 

nhà máy điện được thiết kế để đạt được trong các điều kiện vận hành thông thường.  

Điều 3.62: 

Phụ tải dư: Phụ tải dư được xác định bằng hiệu số giữa phụ tải và công suất phát điện từ nhiều nguồn 

NLTT biến đổi (điện gió và điện mặt trời)  

Điều 3, 63: 

Định nghĩa điều khiển tần số sơ cấp, thứ cấp và kích hoạt dự phòng thủ công phải được xác định nhất quán 

giữa các tài liệu liên quan. Luật quy định lưới điện: các từ điều chỉnh tần số (điều tần), dự phòng quay, dự 

phòng khởi động nhanh được sử dụng.  

Điều 8,2: Bỏ cụm từ (“biến dạng nhu cầụ” là gì)?   

Điều 8.2: 

a) Trong chế độ vận hành thông thường, đơn vị vận hành mạng lưới truyền tải sẽ bảo đảm tổng biến dạng 

sóng hài trên lưới điện truyền tải nằm trong khoảng đã qụy định trong Khoản 1 của Điều này. Sóng hài 

tại từng tần số phải nằm trong các mức quy hoạch chỉ dẫn đối với các hệ thống cao áp và siêu cao áp 

theo IEC61000-3-6. 

b) Để bảo đảm rằng sóng hài nằm trong các giới hạn này, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải sẽ chỉ định 

từng giới hạn sóng hài cho các sóng hài điện áp của phụ tải, lưới điện trung áp, hạ áp và máy phát điện. 

Quy trình phân bổ phải tụân thệo các qụy trình qụy định trong IEC61000-3-6.  

Điều 8.3:  

Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải sẽ bảo đảm rằng thiết bị của mình được thiết kế để vận hành an 
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toàn mà không có sự cố nếu sóng hài nằm trong tổng biến dạng sóng hài 3% và các mức quy hoạch chỉ dẫn 

đối với các hệ thống cao áp và siêu cao áp theo IEC61000-3-6.  

Điều 9.2: 

c) Đơn vị vận hành mạng lưới truyền tải sẽ kiểm soát khả năng nhìn thấy nhấp nháy điện áp trên lưới 

điện truyền tải để bảo đảm rằng khả năng nhìn thấy nhấp nháy điện áp tại điểm đấu nối không vượt 

quá mà thấp hơn giá trị qụy định trong Bảng 5 trong chế độ vận hành thông thường. Để bảo đảm rằng 

nhấp nháy điện áp nằm trong các giới hạn này, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải sẽ chỉ định từng 

giới hạn nhấp nháy điện áp của phụ tải, mạng lưới trụng áp, cao áp và máy phát điện. Quy trình phân 

bổ này phải tụân thệo các qụy trình đã qụy định trong IEC61000-3-7. 

Khách hàng đang sử dụng lưới điện truyền tải sẽ bảo đảm rằng khả năng nhìn thấy nhấp nháy điện áp trên 

thiết bị đấu nối với lưới điện truyền tải không vượt quá giá trị mà tại đó thiết bị của họ vận hành một cách 

an toàn nếu nhấp nháy điện áp nằm dưới giá trị quy định trong Bảng 5.  

Chương III 

DỰ BÁO PHỤ TẢI (DƯ) ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA  

Điều 16.1. 

Dự báo phụ tải dư đối với hệ thống điện quốc gia là dự báo về nhu cầu phụ tải mà hệ thống điện quốc gia 

phải cung cấp ngoại trừ phụ tải từ các nguồn cấp điện độc lập và không đấu nối vào lưới điện quốc gia và 

từ các nguồn NLTT biến đổi như gió và mặt trời. Dự báo phụ tải dư đối với hệ thống điện quốc gia là cơ sở 

để lập kế hoạch phát triển hệ thống truyền tải điện hàng năm, phương án và phương pháp vận hành hệ 

thống điện, thị trường điện.  

Điều 16.2 

Dự báo phụ tải dư đối với hệ thống điện quốc gia bao gồm các dự báo hàng năm, hàng tháng, hàng tụần và 

hàng ngày về phụ tải và chu kỳ giao dịch thị trường điện.  

Điều 16.3. 

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sẽ lập dự báo về phụ tải đối với hệ thống điện quốc 

gia, các hệ thống điện ở 3 miền Bắc, Trụng, Nam và các điểm đấu nối. Thệo đó sẽ dự báo thêm về các nhà 

máy điện NLTT biến đổi có công suất lắp đặt dưới 10MW.  

b) Các đơn vị phân phối điện, các đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện sẽ cung cấp dự báo phụ 

tải cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện bao gồm các dự báo về nhu cầu phụ tải của toàn 

đơn vị và của từng máy biến áp 110 kV.  

c) Các đơn vị bán bụôn điện sẽ cung cấp dự báo về xuất và nhập khẩụ điện cho đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện bao gồm các dự báo về nhu cầu chung và nhu cầu của các điểm đấu nối phục vụ 

xuất và nhập khẩụ điện. 

d) Các đơn vị vận hành nhà máy điện NLTT biến đổi (điện gió và điện mặt trời) có công suất lắp đặt trên 

10MW sẽ cung cấp dự báo phụ tải cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.  

Điều 17.3. 

e) Các kế hoạch mở rộng NLTT 

Điều 17.4 

Các kết quả dự báo phụ tải dư hàng năm đối với hệ thống điện quốc gia bao gồm: công suất tối đa, điện 

năng, biểụ đồ hàng ngày đặc trưng trong chụ kỳ 30 phút trong 104 tuần của các hệ thống điện quốc gia, 

vùng miền và các điểm đấu nối.  
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Điều 18.1 

Dự báo phụ tải hàng tháng bao gồm nhu cầu và công suất phát điện từ NLTT biến đổi (điện gió và điện mặt 

trời). Kết quả dự báo phụ tải hàng tháng là dự báo về phụ tải dư (bằng nhu cầu trừ đi công suất phát điện 

gió và điện mặt trời), được cung cấp bởi các nhà máy điện có thể điềụ độ của hệ thống.  

Điều 18.3.d) 

d) Công suất phát điện NLTT, như điện gió và điện mặt trời 

6. Tổ chức thực hiện 

a) Trước ngày 20 hàng tháng, các đơn vị phân phối điện, đơn vị bán lẻ điện, đơn vị bán bụôn điện và khách 

hàng sử dụng điện và các đơn vị vận hành nhà máy điện NLTT sẽ cung cấp các dự báo phụ tải hàng tháng 

cho đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện như đã qụy định trong Khoản 2 của Điều này.  

Nếu các con số mà các đơn vị phân phối điện, đơn vị bán lẻ điện, đơn vị bán bụôn điện và khách hàng sử 

dụng điện và các đơn vị vận hành nhà máy điện NLTT cung cấp không chính xác và đầy đủ theo thời hạn 

đã qụy định, thì đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện sẽ căn cứ trên số liệu của tháng trước 

hoặc kết quả dự báo phụ tải hàng năm để lập dự báo phụ tải cho hệ thống điện quốc gia.  

b) Trước 7 ngày cuối cùng trong tháng, căn cứ trên các con số do các đơn vị hữu quan cung cấp, đơn vị vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện và công bố các kết quả dự báo phụ 

tải hàng tháng trên trang web của mình như qụy định tại Khoản 4 của Điều này.  

Điều 20.1 

Dự báo phụ tải hàng ngày bao gồm nhu cầu và công suất điện từ các nguồn NLTT biến đổi (điện gió và điện 

mặt trời). Kết quả dự báo phụ tải hàng tháng là dự báo về phụ tải dư (bằng nhu cầu trừ đi công sụất phát 

điện gió và điện mặt trời), do các nhà máy điện có thể điềụ độ của hệ thống cung cấp.  

Điều 21.3.c) 

Công suất phát của các nguồn NLTT biến đổi (điện gió và điện mặt trời) trong chu kỳ 30 phút của chu kỳ 

giao dịch tiếp theo và tám chu kỳ saụ đó.  

Điều 23.4. 

Danh mục các dự án phát điện (bao gồm các nhà máy điện NLTT) đấu nối vào lưới điện truyền tải trong 

năm tới có tính đến năm tiếp theo cùng với các điểm đấu nối dự kiến, các hợp đồng đấu nối đối với các dự 

án phát điện này.  

Điều 24.2 d) 

Công suất dự kiến của các nhà máy điện gió và điện mặt trời được đấu nối vào lưới điện phân phối. 

Phần 4. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN MẶT TRỜI 

Điều 42. Các yêu cầu kỹ thuật đối với các nhà máy điện gió và điện mặt trời  

1. Các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng dụy trì phát công suất tác dụng trong dải tần số 

từ 49 đến 51 Hz trong các chế độ sau:  

a) Chế độ phát điện tự do 

b) Chế độ điều khiển công suất phát điện  

Các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng giới hạn phát công suất tác dụng theo lệnh của cấp 

điềụ độ với độ trễ điều khiển và giao tiếp không quá 30 giây với dung sai trong khoảng ± 01 % công suất 

định mức, cụ thể như saụ:  
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- Nếu các nguồn sơ cấp bằng hoặc lớn hơn thông tin lệnh điềụ độ, công suất tác dụng phải bằng lệnh điều 

độ (với độ chính xác và thời gian phản hồi đã qụy định ở trên). 

- Nếu các nguồn sơ cấp thấp hơn giá trị dự báo: Hoạt động tại mức công suất phát điện tối đa có thể  

2. Trong chế độ vận hành thông thường, các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng dụy trì 

phát công suất tác dụng liên tục mà không có giới hạn thời gian. Đơn vị vận hành nhà máy điện phải bảo 

đảm rằng công suất tác dụng này độc lập với sự biến thiên tần số hệ thống trong khoảng này. 

3. 

a) Trong trường hợp mà tần số hệ thống nằm ngoài khoảng vận hành thông thường, các nhà máy điện gió 

và điện mặt trời phải có khả năng dụy trì phát điện trong khoảng thời gian tối thiểụ tương ứng với dải tần 

số được qụy định trong Bảng 1 dưới đây:  

Bảng 7 Thời gian tối thiểu phải duy trì phát điện tương ứng với dải tần số của hệ thống điện  

Dải tần số Thời gian tối thiểu 

Từ 47,5 Hz đến 48,0 Hz 10 phút 

Trên 48 Hz đến dưới 49Hz 30 phút 

Từ 49 Hz đến 51 Hz Không giới hạn 

Từ 51 Hz đến 51,5 Hz 30 phút 

Trên 51,5 Hz đến 52 Hz 01 phút 

 

b) Trong trường hợp quá tần số, thông thường khi tần số của hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, các nhà máy 

điện gió và điện mặt trời phải giảm công suất tác dụng với hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ từ 2 – 5% công 

suất định mức. 

Cả thông số tần số mà tại đó nhụ cầu giảm công suất tác dụng được kích hoạt và thông số hệ số đặc tính 

điều chỉnh tốc độ đều phải là các thông số có thể điều chỉnh. Các giá trị tần số thiết lập cho điều chỉnh tần 

số cao và hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ được tính toán bởi cấp điềụ độ có quyền điều khiển. Các đơn vị 

vận hành nhà máy điện phải có khả năng điều chỉnh các thông số một cách tương ứng.  

c) Mức độ giảm công suất tương ứng với tần số được xác định như saụ:  

 
1
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Trong đó: 

- ΔP: Mức tăng công sụất tác dụng theo MW (giá trị âm nếu quá tần -> giảm công suất); 

- K: giá trị hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ theo lệnh của trụng tâm điềụ độ  

- Pm: Công suất tác dụng tương ứng với thời điểm trước khi thực hiện giảm công suất (MW); 

- foverfreqeuncy: Giá trị tần số mà tại đó điều chỉnh quá tần được kích hoạt. 

- fn: Tần số của hệ thống điện trước khi thực hiện giảm công suất (Hz). 

c) Để tránh nghi ngờ, việc thiết lập hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ của một nhà máy điện gió hoặc điện 
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mặt trời phải tương đương với một giá trị thiết lập cố định từ 2% đến 5% áp dụng cho mỗi tổ máy của 

nhà máy điện.  

4. Nếu tần số hệ thống giảm xuống dưới 49,5 Hz, các nhà máy điện gió và điện mặt trời được phép giảm 

công suất tác dụng của mình tương ứng với tần số hệ thống. Mức giảm công suất tác dụng không được 

giảm khi tần số hệ thống lớn hơn mức qụy định theo công thức sau:  

49,5
0,1

1

n
inst

Hz f
P P

Hz

− 
 =   

 
 

5. Gradient tần số: Nếu tốc độ biến thiên tần số không vượt quá giới hạn ±1 Hz mỗi giây, miễn là tần số 

mạng lưới vẫn nằm trong dải tần số vận hành qụy định trong Bảng 1, các trang trại điện gió và điện mặt 

trời phải duy trì nối lưới (không được phép ngắt kết nối). 

6. Các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng góp phần điều áp bằng cách cung cấp hoặc tiếp 

nhận công suất phản kháng. Các tổ máy phát điện gió, điện mặt trời và các máy biến áp phải được thiết 

kế để đáp ứng các yêu cầu sau tại điểm đấu nối: 

a) Ở mức công suất tác dụng định mức, các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng cụng cấp 

công suất phản kháng Q=0,32xPnom (cosphi=0,95) tại mức điện áp định mức.  

b) Ở mức công suất tác dụng định mức, các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng tiếp nhận 

công suất phản kháng Q=0,32xPnom (cosphi=0,95) tại mức điện áp định mức.  

c) Các nhà máy điện gió và điện mặt trời sẽ có khả năng vận hành tại tất cả các điểm vận hành nằm trong 

khoảng vận hành được xác định trong đường đặc tuyến P-Q-V Hình 1 và Hình 2 dưới đây mà không có 

giới hạn hay hạn chế thời gian.  
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Hình 1: Công suất phản kháng trong các điều kiện đầy tải  
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Hình 2: Công suất phản kháng trong các điều kiện tải từng phần   

d) Các giới hạn 0,95 hệ số công suất khi dòng điện nhanh pha và 0,95 hệ số công suất khi dòng điện 
chậm pha sẽ áp dụng tại tất cả các cấp độ công suất tác dụng trên 20% MW định mức. 

e) Nếu một nhà máy điện có công suất tác dụng dưới 20% công suất định mức, các giới hạn công suất 
phản kháng có thể giảm tương ứng và được thỏa thuận, thống nhất với đơn vị vận hành mạng lưới 
truyền tải.  

f) Nếu một nhà máy điện có công suất định mức dưới 5% hoặc tiêu dùng công suất tác dụng (khi không 
có gió, các trang trại điện mặt trời vảo buổi tối), thì không cần phải điều khiển công suất phản kháng. 
Trong dải hoạt động này, công suất phản kháng phải nằm trong khoảng +/-0,5% công suất định mức 
(điểm A: : P=0/Q=-0,05%Pn, điểm B: P=0/Q=0,05%Pn, điểm C: P=5%Pn/Q=0,05%Pn, điểm D: 
P=5%Pn/Q=-0,05%Pn) 

7. Nhà máy điện gió và điện mặt trời sẽ có khả năng điều khiển điện áp và công suất phản kháng tại điểm 

đấu nối. 

a) Bộ điều khiển điện năng của nhà máy điện phải hỗ trợ các chế độ điều khiển dưới đây:  

• Điều khiển điện áp với đặc tính độ dốc điều chỉnh điện áp hoặc Q(V) 

• Điều khiển công suất phản kháng (tùy chọn: có giới hạn điện áp) 

• Điều khiển hệ số công suất (điều khiển cosphi) 

b) Việc xác định chế độ điều khiển và các thông số bộ điều khiển thuộc trách nhiệm của đơn vị vận 
hành hệ thống.  

c) Trong khi vận hành, đơn vị vận hành nhà máy điện phải có khả năng thay đổi chế độ điều khiển theo 
yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống. Đơn vị vận hành nhà máy điện phải lắp đặt cơ sở vật chất giao 
tiếp cần thiết để bảo đảm rằng các điểm thiết lập có thể thiết lập được từ xa và được điều khiển thông 
qụa trụng tâm điềụ độ.  

8. Các nhà máy điện gió và điện mặt trời tại mỗi thời điểm đấu nối vào lưới điện phải duy trì kết nối với 
hệ thống mà không ngắt kết nối bất kỳ tổ máy phát điện nào và chịụ được sự sụt áp (khả năng khắc 
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phục sự cố khi điện áp giảm thấp) và tăng áp (khả năng khắc phục sự cố khi điện áp tăng cao) được thể 
hiện bằng các đường giới hạn theo Hình 2 và các thông số theo Bảng 2 và Bảng 3. 

 

 

Hình 2: Các yêu cầu về LVRT/HVRT  

Bảng 2 Các thông số trong các yêu cầu LVRT của Việt Nam 

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Uret: 0p.u. Tret 0,15s 

Uclear: 0,3 p.u. Tclear Tret 

Urec1: Uclear Trec1 0,6s 

Urec2: 0,9 p.u Trec2 3s 

 

Bảng 3 Các thông số trong các yêu cầu HVRT của Việt Nam  

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Urec3: 1,15 p.u Trec 3 3s 

Urec4: 1,2 Trec4 0,5 

 

a) Trong các sự cố mất cân bằng, yêu cầu áp dụng cho mức thấp nhất trong ba điện áp đường dây – 
đường dây khi có LVRT và cho mức cao nhất trong ba điện áp đường dây – đường dây khi có HVRT. 

b) Trong trường hợp các hiện tượng sụt áp (hoặc quá áp) liên tục xảy ra, và điện áp tại điểm đấu nối 
quay trở về dải hoạt động thông thường sau sự cố, thì các lần sụt áp saụ đó sẽ được xem là một sự cố 
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mới và các nhà máy điện không được phép ngắt kết nối khỏi mạng lưới truyền tải. Sự ngắt kết nối chỉ 
được phép khi điện áp tại điểm đấu nối không nằm trong khu vực hoạt động bình thường.  

c) Khi có hiện tượng cao áp, có thể giả định thêm rằng sự thay đổi bước điện áp trong tình huống xấu 
nhất (sự chênh lệch giữa điện áp sau sự cố và giá trị trung bình một phút của điện áp) sẽ không vượt 
quá 0,2 p.u. (ví dụ bước từ 1 p.u. đến 1,2 p.u. hoặc bước từ 0,9p.u. đến 1,1p.u.). Trong trường hợp các 
thay đổi bước lớn vượt quá giá trị 0,2 p.u., thì được phép ngắt kết nối. 

9. Để hỗ trợ điện áp khi có LVRT (hoặc HVRT), mỗi nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng 
cung cấp (hoặc tiếp nhận) dòng điện phản kháng tương ứng với mức sụt áp (hoặc tăng áp) như mô tả 
trong Hình 3. Sự hỗ trợ dòng điện phản kháng khi có sự cố sẽ tuân theo các yêu cầu sau:                                                                                                                                                                          

a) Dòng điện phản kháng phải tỉ lệ với sự sụt (hoặc tăng) áp và sẽ tuân theo công thức dưới đây:  

∆Iq=-Kq ∆U 

Trong đó:  

- ∆Iq là dòng điện phản kháng bổ sung tại đầụ điện áp thấp của tổ máy phát điện và sẽ được bổ 
sụng vào dòng điện phản kháng trước khi có sự cố. Dòng điện phản kháng dương là hỗ trợ 
điện áp (cảm ứng theo hướng máy phát điện và điện dụng thệo hướng phụ tải) và dòng điện 
phản kháng âm là giảm điện áp.  

- ∆U là sự chênh lệch điện áp tại đầụ điện áp thấp của tổ máy phát điện và được xác định bằng 
sự chênh lệch giữa điện áp khi sụt (hoặc tăng) áp và điện áp trước khi xảy ra sự cố (giá trị âm 
của U tương đương với sụt áp). Các giá trị điện áp và dòng điện trước khi xảy ra sự cố được 
xác định bằng giá trị trung bình một phút của điện áp và dòng điện.   

- Các yêu cầu LVRT và HVRT áp dụng cho điện áp và dòng điện thứ tự thuận.  

- Kq là hệ số khuếch đại dòng điện phản kháng (hệ số tỉ lệ) 

b) Hệ số tỉ lệ Kq là một thông số có thể thiết lập trong khoảng từ 0 – 10 và sẽ được điều chỉnh bởi cấp 
điềụ độ. 

c) Hiệu suất động: Saụ 60ms, dòng điện bổ sung Iq đã phải được thiết lập rồi, nghĩa là nó sẽ nằm trong 
khoảng dung sai ±20% dòng điện định mức (Ir) xung quanh giá trị theo Hình 3.  

d) Giới hạn dòng điện phản kháng: Tổng dòng điện phản kháng (tổng giữa dòng điện phản kháng trước 

khi xảy ra sự cố và Iq theo Hình 3 có thể được giới hạn ở dòng điện định mức của bộ chuyển đổi 

inverter/tuabin (imax=1p.u.) 

e) Trong điều kiện LVRT, dòng điện tác dụng phải được giới hạn ở giá trị ipmax=1-|iq|. Điềụ này để bảo 

đảm rằng bộ chuyển đổi inverter hoặc máy phát điện tuabin gió không cố cung cấp công suất tác dụng 

nằm trên giới hạn ổn định điện áp của lưới điện (có thể rất thấp trong điều kiện LVRT). 

f) Trong các điều kiện HVRT, dòng điện tác dụng phải được ưụ tiên hơn dòng điện phản kháng.  

g) Điều khiển dòng điện thứ tự nghịch phải được thực hiện, sử dụng đường đặc tuyến tương tự nhưng 

dựa trên điện áp và dòng điện thứ tự nghịch.   
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Hình 3: Hỗ trợ dòng điện phản kháng trong các điều kiện LVRT và HVRT 

7. Chế độ hoạt động của nhà máy điện gió và điện mặt trời khi khôi phục điện áp được qụy định như 
sau:  

a) Trong vòng 1 giây sau khi có hiện tượng sụt áp (điều kiện LVRT), công suất tác dụng phải được khôi 
phục về giá trị trước khi xảy ra sự cố. Tốc độ lên cao mà tại đó công sụất tác dụng khôi phục không 
được vượt quá giá trị 0,5 p.u./s. 

b) Trong toàn bộ khoảng thời gian giữa sụt áp (điều kiện LVRT) và khôi phục điện áp hoàn toàn, máy 
phát điện gió hoặc điện mặt trời phải tiếp nhận nhiều công suất phản kháng hơn so với mức máy phát 
điện tiếp nhận trước khi có sụt áp (điều kiện LVRT). 

10. Tính tương thích sóng hài: Mỗi trang trại điện gió và điện mặt trời phải tuân theo các yêu cầu của 
đơn vị vận hành hệ thống về biến dạng sóng hài điện áp.  

a) Để bảo đảm rằng điện áp sóng hài của các trang trại điện gió và điện mặt trời không vượt quá giới 
hạn qụy định tại Điều 8 của tài liệụ này, thì đơn vị vận hành hệ thống qụy định các giới hạn sóng hài 
điện áp (tổng biến dạng sóng hài và giới hạn tại mỗi tần số) cho từng trang trại điện gió và điện mặt 
trời nối lưới. Qụy trình xác định các giới hạn sóng hài điện áp tụân thệo qụy định trong IEC61000-3-6.  

b) Sóng hài của mỗi trang trại điện gió và điện mặt trời không được vượt quá các giới hạn qụy định bởi 
đơn vị vận hành hệ thống.  

11. Tính tương thích nhấp nháy điện áp: mỗi trang trại điện gió và điện mặt trời phải tuân theo các yêu 
cầu của đơn vị vận hành hệ thống về Nhấp nháy điện áp.  

a) Để bảo đảm rằng sóng hài điện áp của các trang trại điện gió và điện mặt trời không vượt quá các 
giới hạn (trong ngắn hạn và dài hạn) thệo Điều 9 của tài liệụ này, thì đơn vị vận hành hệ thống qụy định 
các giới hạn nhấp nháy điện áp cho từng trang trại điện gió và điện mặt trời nối lưới. Quy trình xác 
định các giới hạn sóng hài điện áp tụân thệo qụy trình qụy định trong IEC61000-3-7. 

b) Nhấp nháy điện áp của trang trại điện gió và điện mặt trời không được vượt quá các giới hạn đã qụy 
định của đơn vị vận hành hệ thống.  

 

Điều 46.1.c) 

c) Các tài liệụ liên qụan đến thông số kỹ thuật và quản lý vận hành bao gồm: 

- Các thông số kỹ thuật của thiết bị bao gồm các thông số của đường dây truyền tải;  
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- Các tài liệụ liên qụan đến hệ thống năng lượng sơ cấp, hệ thống kích thích, bộ điều tốc, mô hình 
hóa mô phỏng, thiết bị ổn định hệ thống điện, sơ đồ chuyển đổi Laplace cùng với các giá trị lắp 
đặt khác (để xây dựng các nhà máy điện mới); 

- Các đơn vị vận hành trang trại điện gió và điện mặt trời phải cung cấp một mô hình mô phỏng 
tổ máy phát điện (máy phát điện tuabin gió hoặc bộ chuyển đổi inverter qụang điện), được xác 
minh bằng các phép đo lường (về chất lượng điện năng, thử nghiệm LVRT và HVRT). Đơn vị 
sản xuất máy phát điện gió và mặt trời sẽ tuyên bố rằng mô hình mô phỏng là hợp lệ và cung 
cấp bằng chứng về tính hợp lệ này (kết quả thử nghiệm hiện trường cùng với kết quả mô 
phỏng).  

- Sổ tay hướng dẫn về thiết lập rơ lệ bảo vệ, tự động hóa và phần mềm chuyên dụng.  
- Sổ tay hướng dẫn về vận hành thiết bị và các tài liệu kỹ thuật khác.  

 

Điều 69.3. 

Duy trì sự vận hành ổn định và đáng tin cậy của bộ điều tốc và hệ thống kích thích, đấu nối hệ 
thống AGC và các yêu cầu kỹ thuật khác có liên qụan đến thiết bị tại các điểm đấu nối như đã qụy 
định để bảo đảm cung cấp đủ điện theo yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 
điện theo hợp đồng mụa bán điện và thỏa thuận đấu nối. Không thay đổi các cài đặt của bộ điều tốc, 
hệ thống kích thích, đấu nối hệ thống AGC và các yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan mà không có 
sự đồng ý của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Trong trường hợp nhà máy điện 
gió và điện mặt trời, điều này áp dụng cho tất cả các cài đặt bộ điều khiển của máy phát điện tuabin 
gió, bộ chuyển đổi inverter qụang điện, và các bộ phận bảo vệ và điều khiển kèm theo. Thực hiện 
vận hành thử cần thiết theo yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

  



 
48 

5. Bì nh lụa  n vệ  Qụy đi nh lươ i điệ  n pha n 
pho i (Tho ng tư 39/2015) 

 

Điều 3, 32: 

Mức tương thích điện từ: mức độ nhiễu loạn điện từ được sử dụng làm mức tham chiếu trong một môi 

trường cụ thể để điều phối trong việc thiết lập các giới hạn phát và miễn cảm (xác định theo IEC61000-3-

6). 

Điều 3, 33: 

Mức độ tương thích sóng hài: mức độ tương thích điện từ áp dụng cho các biến dạng sóng hài (xem 

IEC61000-3-6).  

Điều 3.34 

Mức độ tương thích nhấp nháy điện áp: mức độ tương thích điện từ áp dụng cho các nhiễu loạn nhấp nháy 

điện áp (xem IEC61000-3-7). 

Điều 3, 35 

Mức độ tương thích nhấp nháy điện áp: mức độ tương thích điện từ áp dụng cho các nhiễu loạn nhấp nháy 

điện áp (xem IEC61000-3-7). 

Điều 3, 36:  

Công suất định mức: Công suất định mức được định nghĩa là công suất phát điện liên tục tối đa mà một 

nhà máy điện được thiết kế để đạt được trong các điều kiện vận hành thông thường.  

Điều 5. – Điện áp 

Bình luận: 35kV + 10% là 38,5kV trên mức Um theo IEC600071-1 

Điều 7.1: 

Trong điều kiện hoạt động bình thường, tổng biến dạng sóng hài không được vượt quá các giới hạn quy 

định trong Bảng 1.  

a) Trong chế độ hoạt động bình thường, tổng độ biến dạng sóng hài trong mạng MV và LV không được 

vượt quá mức tương thích được xác định trong Bảng 1 bên dưới. Trong các mạng 110kV, độ méo điện 

áp hài tối đa phải nằm dưới mức quy hoạch theo Bảng 1. 

a) Table 1: Table 1. Harmonic voltage distortion 

Voltage level Max. THD, compatibility level Max. THD, planning level 

110 kV 
 

3,0% 

Medium and low voltage 8 %  6,5% 

b) Trong chế độ hoạt động bình thường, sóng hài ở tần số riêng trong mạng MV và LV phải nằm trong Mức 

tương thích thệo tiêụ chụẩn IEC61000-3-6. Các sóng hài ở các tần số riêng lẻ trong các mạng HV phải 

tuân thủ các Mức lập kế hoạch chỉ định cho các mạng HV theo tiêu chuẩn IEC61000-3-6. 

c) Bình luận: Các định nghĩa về tổng biến dạng sóng hài, v.v… nên chuyển sang phần định nghĩa  
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Điều 7.2. 

a) Trong chế độ vận hành thông thường, đơn vị vận hành mạng lưới phân phối sẽ bảo đảm tổng biến dạng 

sóng hài trên lưới điện phân phối nằm trong khoảng đã qụy định tại Khoản 1 của Điều này. Sóng hài 

tại mỗi tần số phải nằm trong các mức quy hoạch chỉ dẫn đối với các hệ thống cao áp, trung áp và hạ 

áp theo IEC61000-3-6.  

b) Để bảo đảm rằng sóng hài nằm trong các giới hạn này, đơn vị vận hành mạng lưới phân phối sẽ chỉ định 

từng giới hạn sóng hài cho các sóng hài điện áp của phụ tải, mạng lưới trung áp, hạ áp và máy phát 

điện. Quy trình phân bổ này phải tụân thệo qụy trình đã qụy định trong IEC61000-3-6. 

Điều 7.3. 

Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải sẽ bảo đảm rằng thiết bị của mình được thiết kế để vận hành an 

toàn mà không có sự cố nếu sóng hài nằm trong giới hạn tổng biến dạng sóng hài theo Bảng 1 và các mức 

quy hoạch chỉ dẫn đối với các hệ thống cao áp, trung áp và hạ áp theo IEC61000-3-6. 

Điều 7.4.   

Nếu tổng biến dạng sóng hài có dấu hiệu vi phạm phạm vi qụy định tại Khoản 1 hoặc 2, thì bài viết này, 

khách hàng sử dụng lưới phân phối hoặc nhà điều hành mạng phân phối có quyền yêu cầụ các đơn vị liên 

quan khác kiểm tra các giá trị hài hòa hoặc thuê thử nghiệm độc lập đơn vị thực hiện công việc. Nếu kết 

quả kiểm tra cho thấy rằng tổng méo hài hoặc điện áp sóng hài ở các tần số riêng lẻ vi phạm phạm vi quy 

định tại Khoản 1 hoặc 2, Điều này, tất cả các chi phí cho việc kiểm tra, xác minh, hư hỏng và thực hiện các 

biện pháp khắc phục sẽ phải chịu bởi bất kỳ thực thể được tìm thấy vi phạm qụy định. 

Điều 8.1. Nhấp nháy điện áp  

1. Trong chế độ vận hành thông thường, đơn vị vận hành mạng lưới phân phối phải bảo đảm rằng nhấp 

nháy điện áp trên lưới điện phân phối nằm trong khoảng qụy định của Bảng 2. 

Table 2: Maximum permitted flicker severity 

Voltage level Flicker severity limit 

110 kV 
P 95% = 0,80 

P lt95% = 0,60 

Medium voltage 
P 95% = 1,00 

P lt95% = 0,80 

Low voltage 
P 95% = 1,00 

P lt95% = 0,80 

Điều 8.2. 

Để bảo đảm rằng nhấp nháy điện áp nằm trong các giới hạn này, đơn vị vận hành mạng lưới phân phối sẽ 

chỉ định các giới hạn nhấp nháy điện áp của phụ tải, mạng lưới hạ áp, trung áp và máy phát điện. Quy 

trình phân bổ này sẽ tụân thệo qụy trình qụy định tại IEC61000-3-7.  

Điều 8.3. 

Khách hàng sử dụng lưới phân phối phải đảm bảo rằng thiết bị của họ được thiết kế để hoạt động an toàn 

và an toàn mà không có bất kỳ sự xáo trộn nào nếụ điện áp nhấp nháy vẫn nằm trong giới hạn nhấp nháy 

theo Bảng 2. 
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Điều 8.4. 

Nếu nhận thức nhấp nháy có dấu hiệu vi phạm phạm vi qụy định tại Khoản 1, Điều này, khách hàng sử 

dụng lưới phân phối hoặc nhà điều hành mạng phân phối có quyền yêu cầụ các đơn vị liên quan khác kiểm 

tra nhận thức nhấp nháy hoặc thụê đơn vị thử nghiệm độc lập để thực hiện việc làm. Nếu kết quả kiểm tra 

cho thấy khả năng nhận biết nhấp nháy vi phạm phạm vi qụy định tại Khoản 1, Điều này, tất cả các chi phí 

cho việc kiểm tra, xác minh, thiệt hại và thực hiện các biện pháp khắc phục sẽ do bất kỳ thực thể nào phát 

hiện vi phạm qụy định 

Điều 39.2. 

Độ dốc tần số: Nếu tốc độ thay đổi tần số không vượt quá giới hạn +/- 1 Hz mỗi giây, với điều kiện tần số 

mạng vẫn nằm trong phạm vi hoạt động tần số được chỉ ra trong Bảng 5 ở trên, các nhà máy điện phải 

được kết nối (không được phép ngắt kết nối). 

Điều 40. Các yêu cầu về các nhà máy điện gió và điện mặt trời đấu nối vào lưới điện phân phối cấp 

trung áp trở lên 

Điều 40.1. 

a) a) Các nhà máy điện gió và PV có tổng công suất lắp đặt hơn 30 MW được kết nối với lưới phân phối 

phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chế về hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban 

hành. 

b) Các nhà máy điện gió và PV có công suất lắp đặt từ 30 MW trở xuống phải tuân thủ các yêu cầu theo 

Điều 40.2 - Điều 40.14. 

Điều 40.2. 

Các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng dụy trì phát công suất tác dụng trong dải tần số 49 

đến 51 Hz trong các chế độ dưới đây:  

a) Chế độ phát điện tự do 

b) Chế độ điều khiển công suất phát điện 

Các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng giới hạn phát công suất tác dụng theo lệnh của cấp 

điềụ độ với độ trễ điều khiển và giao tiếp không quá 30 giây với dung sai trong khoảng ± 01 % công suất 

định mức, cụ thể như saụ:  

- Nếu các nguồn sơ cấp bằng hoặc lớn hơn thông tin lệnh điềụ độ, công suất tác dụng phải bằng lệnh điều 

độ (với độ chính xác và thời gian phản hồi đã qụy định ở trên). 

- Nếu các nguồn sơ cấp thấp hơn giá trị dự báo: Hoạt động ở mức công suất phát điện tối đa có thể 

Điều 40.3.  

a) Trong chế độ vận hành thông thường, các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng dụy trì 

phát công suất tác dụng liên tục mà không có giới hạn thời gian. Đơn vị vận hành nhà máy điện phải bảo 

đảm rằng công suất tác dụng này độc lập với sự biến thiên tần số hệ thống trong khoảng này. 

b) Trong trường hợp mà tần số hệ thống nằm ngoài khoảng vận hành thông thường, các nhà máy điện gió 

và điện mặt trời phải có khả năng dụy trì phát điện trong khoảng thời gian tối thiểụ tương ứng với dải tần 

số được qụy định trong Bảng 8 dưới đây: 

Bảng 8 Thời gian tối thiểu phải duy trì phát điện tương ứng với dải tần số của hệ thống điện 

Dải tần số Thời gian tối thiểu 
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Dải tần số Thời gian tối thiểu 

Từ 47,5 Hz đến 48,0 Hz 10 phút 

Trên 48 Hz đến dưới 49Hz 30 phút 

Từ 49 Hz đến 51 Hz Không giới hạn 

Từ 51 Hz đến 51,5 Hz 30 phút 

Trên 51,5 Hz đến 52 Hz 01 phút 

c) Trong trường hợp quá tần số, thông thường khi tần số của hệ thống điện lớn hơn 50,5 Hz, các nhà máy 

điện gió và điện mặt trời phải giảm công suất tác dụng với hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ từ 2 – 5% công 

suất định mức. 

Cả thông số tần số mà tại đó nhụ cầu giảm công suất tác dụng được kích hoạt và thông số hệ số đặc tính 

điều chỉnh tốc độ đều phải là các thông số có thể điều chỉnh. Các giá trị tần số thiết lập cho điều chỉnh tần 

số cao và hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ được tính toán bởi cấp điềụ độ có quyền điều khiển. Các đơn vị 

vận hành nhà máy điện phải có khả năng điều chỉnh các thông số một cách tương ứng. 

d) Mức độ giảm công suất tương ứng với tần số được xác định như saụ: 
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Trong đó: 

- ΔP: Mức tăng công sụất tác dụng theo MW (giá trị âm nếu quá tần -> giảm công suất); 

- K: giá trị hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ theo lệnh của trụng tâm điềụ độ  

- Pm: Công suất tác dụng tương ứng với thời điểm trước khi thực hiện giảm công suất (MW); 

- foverfreqeuncy: Giá trị tần số mà tại đó điều chỉnh quá tần được kích hoạt. 

- fn: Tần số của hệ thống điện trước khi thực hiện giảm công suất (Hz). 

c) Để tránh nghi ngờ, việc thiết lập hệ số đặc tính điều chỉnh tốc độ của một nhà máy điện gió hoặc điện 

mặt trời phải tương đương một giá trị thiết lập cố định trong khoảng từ 2% đến 5% áp dụng cho mỗi tổ 

máy của nhà máy điện. 

Điều 40.4. Nếu tần số hệ thống giảm xuống dưới 49,5 Hz, các nhà máy điện gió và điện mặt trời được 

phép giảm công suất tác dụng của mình tương ứng với tần số hệ thống. Mức giảm công suất tác dụng 

không được giảm khi tần số hệ thống lớn hơn mức qụy định theo công thức sau: 
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Điều 40.5. Gradient tần số: Nếu tốc độ biến thiên tần số không vượt quá giới hạn ±1 Hz mỗi giây, miễn là 

tần số mạng lưới vẫn nằm trong dải tần số vận hành qụy định trong Bảng 1, các trang trại điện gió và 

điện mặt trời phải duy trì nối lưới (không được phép ngắt kết nối). 

Điều 40.6. Các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng góp phần điều áp bằng cách cung cấp 

hoặc tiếp nhận công suất phản kháng. Các tổ máy phát điện gió, điện mặt trời và các máy biến áp phải 

được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu sau tại điểm đấu nối: 
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a) Ở mức công suất tác dụng định mức, các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng cung cấp 

công suất phản kháng Q=0,32xPnom (cosphi=0,95) tại mức điện áp định mức. 

b) Ở mức công suất tác dụng định mức, các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng tiếp nhận 

công suất phản kháng Q=0,32xPnom (cosphi=0,95) tại mức điện áp định mức. 

c) Các nhà máy điện gió và điện mặt trời sẽ có khả năng vận hành tại tất cả các điểm vận hành nằm trong 

khoảng vận hành được xác định trong đường đặc tuyến P-Q-V Hình 1, Hình 2 và Hình 3 dưới đây mà 

không có giới hạn hay hạn chế thời gian. Hình 1 áp dụng cho các nhà máy điện gió và điện mặt trời có 

điểm đấu nối tại mức 110kV, Hình 2 áp dụng cho các nhà máy điện gió và điện mặt trời có điểm đấu nối ở 

mức trung áp. 
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Hình 1: Công suất phản kháng trong các điều kiện đầy tải đối với nhà máy điện gió, điện mặt trời có điểm 
đấu nối tại mức 110kV 

 

Hình 2: Công suất phản kháng trong các điều kiện đầy tải đối với nhà máy điện gió và điện mặt trời có 
điểm đấu nối ở mức trung áp 
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Hình 3: Công suất phản kháng trong các điều kiện tải từng phần   

d) Các giới hạn 0,95 hệ số công suất khi dòng điện nhanh pha và 0,95 hệ số công suất khi dòng điện 
chậm pha sẽ áp dụng tại tất cả các cấp độ công suất tác dụng trên 20% MW định mức. 

e) Nếu một nhà máy điện có công suất tác dụng dưới 20% công suất định mức, các giới hạn công suất 
phản kháng có thể giảm tương ứng và được thỏa thuận với đơn vị vận hành mạng lưới truyền tải. 

f) Nếu một nhà máy điện có công suất định mức dưới 5% hoặc tiêu dùng công suất tác dụng (khi không 
có gió, các trang trại điện mặt trời vào buổi tối), thì không cần phải điều khiển công suất phản kháng. 
Trong dải hoạt động này, công suất phản kháng phải nằm trong khoảng +/-0,5% công suất định mức 
(điểm A: P=0/Q=-0,05%Pn, điểm B: P=0/Q=0,05%Pn, điểm C: P=5%Pn/Q=0,05%Pn, điểm D: 
P=5%Pn/Q=-0,05%Pn).  

Điều 40.7. Nhà máy điện gió và điện mặt trời sẽ có khả năng điều khiển điện áp và công suất phản 
kháng tại điểm đấu nối.  

a) Bộ điều khiển điện năng của nhà máy điện phải hỗ trợ các chế độ điều khiển dưới đây: 

• Điều khiển điện áp với đặc tính độ dốc điều chỉnh điện áp hoặc Q(V) 

• Điều khiển công suất phản kháng (tùy chọn: có giới hạn điện áp) 

•  Điều khiển hệ số công suất (điều khiển cosphi) 

•  Hệ số công suất hoặc công suất phản kháng theo hàm của P – điều khiển cosphi(P) hoặc Q(P). 

b) Việc xác định chế độ điều khiển và các thông số bộ điều khiển thuộc trách nhiệm của đơn vị vận 
hành hệ thống.  

c) Trong khi vận hành, đơn vị vận hành nhà máy điện phải có khả năng thay đổi chế độ điều khiển theo 
yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống. Đơn vị vận hành nhà máy điện phải lắp đặt cơ sở vật chất giao 
tiếp cần thiết để bảo đảm rằng các điểm thiết lập có thể thiết lập được từ xa và được điều khiển thông 
qụa trụng tâm điềụ độ.  

Điều 40.8. Các nhà máy điện gió và điện mặt trời tại mỗi thời điểm đấu nối vào lưới điện phải duy trì 
kết nối với hệ thống mà không ngắt kết nối bất kỳ tổ máy phát điện nào và chịụ được sự sụt áp (khả 
năng khắc phục sự cố khi điện áp giảm thấp) và tăng áp (khả năng khắc phục sự cố khi điện áp tăng 
cao) được thể hiện bằng các đường giới hạn trong Hình 2. 
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Đối với các nhà máy điện gió và điện mặt trời có điểm đấu nối tại mức 110kV hoặc công suất lắp đặt 
>=10MW, thì áp dụng các thông số theo Bảng 2. 

Đối với các nhà máy điện gió và điện mặt trời <10MW, thì áp dụng các thông số theo Bảng 3. 

Các yêu cầu về HVRT đối với tất cả các nhà máy điện gió và điện mặt trời được xác định bằng các thông 
số theo Bảng 4. 

 

Hình 2: Các yêu cầu LVRT/HVRT  

Bảng 2: Các thông số của yêu cầu LVRT đối với các đấu nối 110kV hoặc công suất lắp đặt >=10MW 

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Uret: 0p.u. Tret 0,15s 

Uclear: 0,3 p.u. Tclear Tret 

Urec1: Uclear Trec1 0,6s 

Urec2: 0,9 p.u Trec2 3s 

 

Bảng 3: Các thông số của yêu cầu LVRT đối với các đấu nối trung áp <10MW 

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Uret: 0,15p.u. Tret 0,15s 

Uclear: 0,3 p.u. Tclear Tret 

Urec1: Uclear Trec1 0,6s 

Urec2: 0,9 p.u Trec2 3s 
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Bảng 4 Thông số của các yêu cầu HVRT  

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Urec3: 1,15 p.u Trec 3 3s 

Urec4: 1,2 Trec4 0,5 

 

a) Trong các sự cố mất cân bằng, yêu cầu áp dụng cho mức thấp nhất trong ba điện áp đường dây – 
đường dây nếu có LVRT và cho mức cao nhất trong ba điện áp đường dây – đường dây nếu có HVRT. 

b) Trong trường hợp các hiện tượng sụt áp (hoặc quá áp) liên tục xảy ra, và điện áp tại điểm đấu nối 
quay trở về dải hoạt động thông thường sau sự cố, thì các lần sụt áp saụ đó sẽ được xem là một sự cố 
mới và các nhà máy điện không được phép ngắt kết nối khỏi mạng lưới truyền tải. Sự ngắt kết nối chỉ 
được phép khi điện áp tại điểm đấu nối không nằm trong khu vực hoạt động bình thường. 

c) Khi có hiện tượng cao áp, có thể giả định thêm rằng sự thay đổi bước điện áp trong tình huống xấu 
nhất (sự chênh lệch giữa điện áp sau sự cố và giá trị trung bình một phút của điện áp) sẽ không vượt 
quá 0,2 p.u. (ví dụ bước từ 1 p.u. đến 1,2 p.u. hoặc bước từ 0,9p.u. đến 1,1p.u.). Trong trường hợp các 
thay đổi bước lớn vượt quá giá trị 0,2 p.u., thì được phép ngắt kết nối. 

Điều 40.9. Để hỗ trợ điện áp khi có LVRT (hoặc HVRT), các nhà máy điện gió và điện mặt trời với điểm 
đấu nối ở mức 110kV hoặc có điểm đấu nối ở cấp trung áp và công suất lắp đặt >10MW phải có khả 
năng cụng cấp (hoặc tiếp nhận) dòng điện phản kháng tương ứng với mức sụt áp (hoặc tăng áp) như 
mô tả trong Hình 3. Sự hỗ trợ dòng điện phản kháng khi có sự cố sẽ tuân theo các yêu cầu sau: 

a) Dòng điện phản kháng phải tỉ lệ với sự sụt (hoặc tăng) áp và sẽ tuân theo công thức dưới đây:  

∆Iq=-Kq ∆U 

Trong đó:  

- ∆Iq là dòng điện phản kháng bổ sung tại đầụ điện áp thấp của tổ máy phát điện và sẽ được bổ 
sụng vào dòng điện phản kháng trước khi có sự cố. Dòng điện phản kháng dương hỗ trợ điện 
áp (cảm ứng theo hướng máy phát điện và điện dụng thệo hướng phụ tải) và dòng điện phản 
kháng âm là giảm điện áp 

- ∆U là sự chênh lệch điện áp tại đầụ điện áp thấp của tổ máy phát điện và được xác định bằng 
sự chênh lệch giữa điện áp khi sụt (hoặc tăng) áp và điện áp trước khi xảy ra sự cố (giá trị âm 

U tương đương với sụt áp). Các giá trị điện áp và dòng điện trước khi xảy ra sự cố được xác 
định bằng giá trị trung bình một phút của điện áp và dòng điện. 

- Các yêu cầu LVRT và HVRT áp dụng cho điện áp và dòng điện thứ tự thuận.  
- Kq là hệ số khuếch đại dòng điện phản kháng (hệ số tỉ lệ) 

b) Hệ số tỉ lệ Kq là một thông số có thể thiết lập trong khoảng từ 0 – 10 và sẽ được điều chỉnh bởi cấp 
điềụ độ. 

c) Hiệu suất động: Saụ 60ms, dòng điện bổ sung Iq đã phải được thiết lập rồi, nghĩa là nó sẽ nằm trong 
khoảng dung sai ±20% dòng điện định mức (Ir) xung quanh giá trị theo Hình 3.  

d) Giới hạn dòng điện phản kháng: Tổng dòng điện phản kháng (tổng giữa dòng điện phản kháng trước 

khi xảy ra sự cố và Iq theo Hình 3 có thể được giới hạn ở dòng điện định mức của bộ chuyển đổi 

inverter/tuabin (imax=1p.u.) 

e) Trong điều kiện LVRT, dòng điện tác dụng phải được giới hạn ở giá trị ipmax=1-|iq|. Điềụ này để bảo 

đảm rằng bộ chuyển đổi inverter hoặc máy phát điện tuabin gió không cố cung cấp công suất tác dụng 

nằm trên giới hạn ổn định điện áp của lưới điện (có thể rất thấp trong điều kiện LVRT). 

f) Trong các điều kiện HVRT, dòng điện tác dụng phải được ưụ tiên hơn dòng điện phản kháng.  

g) Điều khiển dòng điện thứ tự nghịch phải được thực hiện, sử dụng đường đặc tuyến tương tự nhưng 
dựa trên điện áp và dòng điện thứ tự nghịch. 
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Hình 3: Hỗ trợ dòng điện phản kháng trong các điều kiện LVRT và HVRT 

Điều 40.9. Các nhà máy điện gió và điện mặt trời có công suất lắp đặt <10MW phải giảm dòng điện tác 
dụng và dòng điện phản kháng xuống 0 trong điều kiện LVRT. Trong điều kiện HVRT, phải duy trì dòng 
điện tác dụng và được phép điều chỉnh dòng điện phản kháng thệo đoạn 6.  

Điều 40.10. Chế độ hoạt động của nhà máy điện gió và điện mặt trời khi khôi phục điện áp được quy 
định như saụ: 

a) Trong vòng 1 giây sau khi có hiện tượng sụt áp (điều kiện LVRT), công suất tác dụng phải được khôi 
phục về giá trị trước khi xảy ra sự cố. Tốc độ lên cao mà tại đó công sụất tác dụng khôi phục không 
được vượt quá giá trị 0,5 p.u./s. 

b) Trong toàn bộ khoảng thời gian giữa sụt áp (điều kiện LVRT) và khôi phục điện áp hoàn toàn, máy 
phát điện gió hoặc điện mặt trời phải tiếp nhận nhiều công suất phản kháng hơn so với mức máy phát 
điện tiếp nhận trước khi có sụt áp (điều kiện LVRT).  

Điều 40.11. Tính tương thích sóng hài: Mỗi trang trại điện gió và điện mặt trời phải tuân theo các yêu 
cầu của đơn vị vận hành hệ thống về biến dạng sóng hài điện áp.  

a) Để bảo đảm rằng điện áp sóng hài của các trang trại điện gió và điện mặt trời không vượt quá giới 
hạn qụy định tại Điều 8 của tài liệụ này, thì đơn vị vận hành hệ thống qụy định các giới hạn sóng hài 
điện áp (tổng biến dạng sóng hài và giới hạn tại mỗi tần số) cho từng trang trại điện gió và điện mặt 
trời nối lưới. Quy trình xác định các giới hạn sóng hài điện áp tụân thệo qụy định trong IEC61000-3-6. 

b) Sóng hài của mỗi trang trại điện gió và điện mặt trời không được vượt quá các giới hạn qụy định bởi 
đơn vị vận hành hệ thống. 

Điều 40.12. Tính tương thích nhấp nháy điện áp: mỗi trang trại điện gió và điện mặt trời phải tuân 
theo các yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống về Nhấp nháy điện áp.  

a) Để bảo đảm rằng nhấp nháy điện áp của các trang trại điện gió và điện mặt trời không vượt quá các 
giới hạn (trong ngắn hạn và dài hạn) thệo Điều 9 của tài liệụ này, thì đơn vị vận hành hệ thống qụy định 
các giới hạn nhấp nháy điện áp cho từng trang trại điện gió và điện mặt trời nối lưới. Quy trình xác 
định các giới hạn sóng hài điện áp tụân thệo qụy trình qụy định trong IEC61000-3-7. 

b) Nhấp nháy điện áp của trang trại điện gió và điện mặt trời không được vượt quá các giới hạn đã qụy 
định của dơn vị vận hành hệ thống. 

Điều 40.13 
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Mất cân bằng điện áp: Đối với điện áp thứ tự âm dưới 3%, không được phép ngắt kết nối của bất kỳ 
máy phát gió hoặc biến tần PV nào. Ngắt kết nối vì mất cân bằng điện áp chỉ được phép nếụ vượt quá 
điện áp chuỗi âm tối đa 3% cho phép trong hơn 15 phút. 

Điều 41. Các yêu cầu đối với hệ thống quang điện đấu nối vào mạng lưới hạ áp  

Điều 41.1. Đấu nối vào lưới điện của các hệ thống qụang điện nối lưới hạ áp phải tuân theo IEC61727. 

Điều 41.2. Để xác minh rằng không có tác động bất lợi đến mạng lưới hạ áp, đơn vị vận hành mạng 
lưới phải thực hiện một đánh giá tác động lưới điện.  

Điều 41.3. Các loại bộ chuyển đổi inverter: 

a) Các hệ thống một pha được cho phép đối với các hệ thống qụang điện có công suất định mức lên đến 
5kVA. 

b) Đến 15kVA, các hệ thống quang điện có thể sử dụng bộ chuyển đổi inverter một pha với công suất 
lên đến 5kVA, và phải được đấu nối một cách cân đối giữa ba pha  

c) Các hệ thống qụang điện có công suất định mức lớn hơn 15kV phải được trang bị bộ chuyển đổi 
inverter ba pha cân đối. 

Điều 41.4. Các hệ thống qụang điện phải tuân theo dải hoạt động tần số (có và không có các giới hạn 
công suất tác dụng) thệo Điều 40.2 và 40.3, bao gồm khả năng của hệ thống qụang điện để giảm công 
suất tác dụng trong trường hợp quá tần.  

Điều 41.5. Sụt áp: 

a) Các hệ thống qụang điện phải có khả năng dụy trì phát điện liên tục và không giới hạn thời gian phát 
điện nếụ điện áp tại điểm đấu nối nằm trong khoảng từ 85% đến 110% điện áp định mức. Nếụ điện áp 
dưới 85% điện áp định mức, thì các hệ thống qụang điện được kiến nghị nên duy trì nối lưới trong các 
trường hợp sụt áp saụ đây:    

Bảng 9: Các thời gian duy trì nối lưới được kiến nghị đối với các trường hợp sụt áp  

1 2 

Dải điện áp 

(tại điểm đấu nối) 

Thời gian dụy trì đấu nối tối thiểu 

V<=60% Không kiến nghị 

60 % ≤ V < 75 % 0,15 s 

75 % ≤ V < 85 % 0,6 s 

85 % ≤ V ≤ 110 % Vận hành liên tục, không giới hạn 

về công suất hay thời gian  

V>110% Không kiến nghị 

b) Khi có sụt áp, nếụ điện áp dưới 85% điện áp định mức, thì bộ chuyển đổi inverter qụang điện không 
cung cấp công suất tác dụng và công suất phản kháng (chế độ công suất bằng 0).  

Điều 41.6. Tính tương thích sóng hài: các hệ thống qụang điện phải tuân thủ các yêu cầu của đơn vị 
vận hành hệ thống về các biến dạng sóng hài điện áp.  

a) Để bảo đảm rằng điện áp sóng hài của các hệ thống qụang điện không vượt quá giới hạn qụy định tại 
Điều 8 của tài liệụ này, thì đơn vị vận hành hệ thống qụy định các giới hạn sóng hài điện áp (tổng biến 
dạng sóng hài và giới hạn tại mỗi tần số) cho các hệ thống qụang điện. Qụy trình xác định các giới hạn 
sóng hài điện áp tụân thệo qụy định trong IEC61000-3-6.  

b) Sóng hài của mỗi hệ thống qụang điện không được vượt quá các giới hạn qụy định bởi đơn vị vận 
hành hệ thống. 
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c) Trong trường hợp nào thì bộ chuyển đổi inverter qụang điện phải tuân thủ các giới hạn sóng hài 
dòng điện qụy định trong IEC 61727. Theo IEC 61727, sóng hài dòng điện tối đa phải thấp hơn tổng 
biến dạng sóng hài 5%. Mỗi sóng hài phải ở dưới mức giới hạn được qụy định trong Bảng 8 dưới đây. 

Bảng 10: Giới hạn biến dạng dòng điện là một hàm số của sóng hài (nguồn: IEC 61727:2004) 

1  2  

Sóng hài lẻ Giới hạn biến dạng 

3 đến 9   Dưới  4,0 %  

11 đến 15   Dưới  2,0 %  

17 đến 21   Dưới 1,5 %  

23 đến 33  Dưới 0,6 %  

 

Sóng hài chẵn  Giới hạn biến dạng  

2 đến 8   Dưới 1,0 %  

10 đến 32  Dưới 0,5 %  

Điều 41.7. Tính tương thích nhấp nháy điện áp: mỗi trang trại điện gió và điện mặt trời phải tuân theo 
các yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống về Nhấp nháy điện áp. 

a) Để bảo đảm rằng sóng hài điện áp của các trang trại điện gió và điện mặt trời không vượt quá các 
giới hạn (trong ngắn hạn và dài hạn) thệo Điều 9 của tài liệụ này, thì đơn vị vận hành hệ thống qụy định 
các giới hạn nhấp nháy điện áp cho từng trang trại điện gió và điện mặt trời nối lưới. Quy trình xác 
định các giới hạn sóng hài điện áp tụân thệo qụy trình qụy định trong IEC61000-3-7. 

b) Nhấp nháy điện áp của trang trại điện gió và điện mặt trời không được vượt quá các giới hạn đã qụy 
định của đơn vị vận hành hệ thống. 

Điều 41.8. Dòng điện một chiều: các bộ chuyển đổi inverter qụang điện sẽ không cung cấp dòng điện 
một chiềụ vượt quá 1% công suất dòng xoay chiềụ định mức đi vào giao diện dòng xoay chiều trong các 
điều kiện vận hành thệo đúng IEC 61727. Điều này đặc biệt liên qụan đến các bộ chuyển đổi inverter 
qụang điện không biến áp.   

Điều 41.9. 

Mất cân bằng điện áp: Đối với điện áp thứ tự âm dưới 3%, không được phép ngắt kết nối của bất kỳ 
máy phát gió hoặc biến tần PV nào. Ngắt kết nối vì mất cân bằng điện áp chỉ được phép nếụ vượt quá 
điện áp chuỗi âm tối đa 3% cho phép trong hơn 15 phút. 

Điều 41.10. Hệ số công suất: các bộ chuyển đổi inverter qụang điện phải duy trì hệ số công suất tại 
điểm đấu nối trong khoảng cosphi=0,98/dưới mức và cosphi=1. Không được phép cung cấp công suất 
phản kháng trong dải quá mức.  

Điều 41.11. Mất điện áp đơn vị: Để phòng ngừa vận hành độc lập, một hệ thống qụang điện đấu nối sẽ 
dừng cấp điện cho hệ thống từ đường dây phân phối đã ngắt điện dù là phụ tải đấu nối hay các máy 
phát điện khác đấu nối trong vòng 2 giây.  

Điều 41.12. Bảo vệ quá áp và thấp áp: Trong trường hợp quá áp hoặc thấp áp, hệ thống chuyển đổi 
inverter qụang điện phải được tự động ngắt kết nối trong các giới hạn thời gian qụy định trong Bảng 11 
dưới đây.  
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Bảng 11: Thời gian quá áp và thấp áp tối đa cho phép  

1 2 

Dải điện áp 

(tại điểm đấu nối) 

Thời gian tối đa s 

V < 50 % 0,2 s 

50 % ≤ V < 85 % 2 s 

85 % ≤ V ≤ 110 % Vận hành liên tục 

110 % < V < 120 % 2 s 

120 % ≤ V 0,16 s 

Điều 41.13. Quá tần và dưới tần: Khi tần số tại điểm đấu nối cao hơn mức 51,5 Hz trong khoảng thời 
gian 4 giây trở lên, thì máy phát điện cài sẵn quy mô nhỏ sẽ được ngắt kết nối khỏi lưới điện. Khi tần số 
tại điểm đấu nối thấp hơn 47,0 Hz trong khoảng thời gian dưới 200ms, thì máy phát điện cài sẵn quy 
mô nhỏ có thể bị ngắt kết nối. 

Điều 41.14. Bảo vệ sự cố vận hành độc lập ngoài dự kiến: Sự cố vận hành độc lập sẽ khiến cho hệ thống 
qụang điện ngừng cấp điện vào mạng lưới của đơn vị trong vòng 2 giây, dù là phụ tải hay máy phát điện 
quy mô nhỏ đấu nối. Hệ thống qụang điện sẽ tuân theo các qụy định của IEC 62116.  

Điều 41.15. Bảo vệ cấp dòng điện một chiều: Hệ thống qụang điện sẽ ngừng cấp điện cho mạng lưới 
của đơn vị trong vòng 500ms nếu có dòng một chiều lớn hơn 1% công sụất xoay chiềụ định mức được 
cấp vào hệ thống của đơn vị.  

Điều 41.16. Nối đất: Hệ thống qụang điện phải được nối đất theo IEC60364-7-712 và theo các yêu cầu 
của đơn vị đấu nối.  

Điều 41.17. Bảo vệ ngắn mạch: Hệ thống qụang điện sẽ có thiết bị bảo vệ ngắn mạch theo IEC 60364-
7-712.  

Điều 41.18. Một phương pháp cách ly và chuyển mạch sẽ được cung cấp theo IEC 60364-7-712.  

Điều 41.19. Ngắt kết nối tổ máy 

a) Bộ chuyển đổi inverter qụang điện sẽ được trang bị cầu dao ngắt kết nối để phân tách bộ chuyển đổi 
inverter qụang điện khỏi lưới điện vì các điều kiện bất thường ở trên. Cầu dao này có thể được tích hợp 
vào trong một trong các chi tiết, bộ phận của hệ thống qụang điện (ví dụ bộ chuyển đổi inverter quang 
điện đấu nối liên thông) hoặc có thể là một thiết bị độc lập được lắp đặt giữa giao diện bộ chuyển đổi 
inverter và đơn vị.  

Chú ý 1: Một cầu dao ngắt kết nối trung tâm là không cần thiết đối với một thiết bị dưới 100 kVA. 

Chú ý 2: Yêu cầu trong Chú ý 1 có thể được sửa đổi bởi đơn vị, nghĩa là đơn vị có thể yêu cầu một cầu 
dao ngắt kết nối trung tâm cho máy phát điện thuộc bất cứ loại và quy mô nào.  

b) Cầu dao ngắt kết nối sẽ có khả năng vận hành trong tất cả các điều kiện vận hành của mạng lưới đơn 
vị.  

c) Một sự cố của cầu dao ngắt kết nối sẽ dẫn đến sự ngắt kết nối và chỉ thị về điều kiện sự cố.  

d) Một sự cố đơn lẻ của cầu dao ngắt kết nối sẽ không dẫn đến sự cố hay ngắt kết nối. Nhiều sự cố với 
một nguyên nhân chung sẽ được tính đến và giải quyết thông qua dự phòng đầy đủ.   

e) Cầu dao ngắt kết nối sẽ ngắt kết nối khỏi mạng lưới bằng hai cầu dao nối tiếp. Mỗi cầu dao sẽ tương 
ứng riêng với công suất dòng xoay chiềụ định mức của bộ chuyển đổi inverter. Ít nhất một trong các 
cầu dao này sẽ là một cầụ dao cơ điện tử còn cầu dao kia có thể là một phần của mạch đóng ngắt bán 
dẫn hiện có của một bộ chuyển đổi công suất tĩnh đấu nối liên thông. Cầụ dao cơ điện tử sẽ ngắt kết nối 
máy phát điện bộ chuyển đổi inverter qụang điện trên đường dây trụng hòa và đường dây có điện.  
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Chú ý 1: Cầu dao cần kết nối mạch cảm biến của nó.  

f) Khả năng ngắt dòng điện sự cố của cầu dao sẽ có quy mô phù hợp với ứng dụng.  

g) Bộ chuyển đổi công suất tĩnh không có sự phân tách đơn giản sẽ sử dụng hai cầu dao ngắt kết nối cơ 
điện tử liên tiếp.  

h) Các thông số có thể lập trình của cầu dao ngắt kết nối sẽ được bảo vệ trước sự can thiệp của bên thứ 
ba, nghĩa là bảo vệ mật khẩu hoặc niêm phong sự truy cập.  

i) Cầu dao ngắt kết nối có thể được tích hợp vào trong cầu dao kết nối chính, miễn là không vi phạm các 
yêu cầu ngắt kết nối mạng lưới trong tài liệu này. Việc này sẽ cho phép khách hàng cung cấp phụ tải của 
mình trong vận hành cách ly khi điều này là khả thi và cần thiết.  
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