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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu. Hạn hán bất thường, thiếu nước ngọt cho sản xuất và đời sống, xâm 

nhập mặn, nước biển dâng lấn chiếm một số vùng đất vùng Tây Nam Bộ… 

trong những năm gần đây đã cho thấy những tác động của biến đổi khí hậu đến 

nước ta sớm hơn dự kiến. Hơn ai hết, chúng ta cần có những chủ trương, quyết 

sách về chiến lược an ninh năng lượng để đảm bảo sự phát triển bền vững của 

đất nước. 

Nước ta đã khai thác gần như hết tiềm năng thủy điện. Chính phủ đã quyết 

định dừng dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Tương lai 

năng lượng nước ta phụ thuộc nhiều vào các nguồn năng lượng tái tạo. Sự tồn 

tại bền vững của loài người trên hành tinh phụ thuộc vào sự bền vững của nguồn 

năng lượng. Các quốc gia phát triển đang đẩy mạnh việc tìm kiếm và ứng dụng 

các nguồn năng lượng tái tạo để giảm dần sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cấu trúc lại cơ cấu năng lượng trong 

đó nhiên liệu tái tạo thay thế dần nhiên liệu hóa thạch sẽ kéo dài thời gian ổn 

định của nhiệt độ bầu khí quyển tránh hiểm họa bùng nổ khí hậu, ảnh hưởng 

đến sự tồn vong của loài người văn minh trên quả đất. Đó là những cam kết của 

COP21 mà Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia. 

Các quốc gia công nghiệp phát triển đã bắt đầu sử dụng điện năng từ năng 

lượng mặt trời và sử dụng biogas làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. Nguồn 

biogas cung cấp cho các động cơ này thường lấy từ các trạm sản xuất tập trung. 

Các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam, nguồn biogas rất phân tán, 
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qui mô thay đổi trong phạm vi rộng. Trong những năm gần đây, nhóm nghiên 

cứu Động cơ biogas của Đại học Đà Nẵng đã nghiên cứu phát triển công nghệ 

cải tạo động cơ truyền thống thành động cơ biogas để kéo máy phát điện ở nông 

thôn. Công nghệ này phát huy tác dụng tốt ở các trại chăn nuôi, nơi có nguồn 

biogas đủ lớn. Ở các hộ gia đình, do hầm biogas có dung tích bé nên nếu chỉ sử 

dụng nguồn biogas thì không đủ công suất mà cần phối hợp sử dụng với một 

nguồn năng lượng khác, trong đó điện mặt trời rất nhiều hứa hẹn. 

Mới đây nhất, ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết 

định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt 

trời tại Việt Nam. Điều này cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong tìm kiếm 

các nguồn năng lượng tái tạo thay thế dần các nguồn năng lượng truyền thống 

để đảm bảo an ninh năng lượng. Bên cạnh các dự án điện mặt trời lớn, việc 

nghiên cứu sử dụng hiệu quả điện mặt trời ở qui mô nhỏ, phân tán cũng là giải 

pháp thiết thực, phù hợp với lợi thế nước ta.  

Nước ta có gần 75% dân số sống ở nông thôn. Nhu cầu năng lượng cho sản 

xuất và đời sống ở khu vực này rất lớn nhưng phân tán. Nếu áp dụng giải pháp 

năng lượng tái tạo giúp cho mỗi hộ dân vùng nông thôn có thể tự túc được năng 

lượng cho sản xuất và sinh hoạt thì nước ta tiết kiệm được một lượng lớn điện 

năng sản xuất từ các nguồn năng lượng khác. 

Việc kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió, biogas, 

thủy điện nhỏ cũng đã được áp dụng ở nước ta. Tuy nhiên việc kết hợp này mới 

được thực hiện bằng phương thức ĐỘC LẬP, nghĩa là các nguồn điện này được 

sử dụng riêng rẽ, việc tích lũy năng lượng (nếu có) thông qua accu. Đây là một 

trong những lý do kỹ thuật làm hạn chế tính thực tiễn của giải pháp ứng dụng 

năng lượng tái tạo. 

Chương trình nghiên cứu này đề xuất công nghệ hệ thống kết hợp (hybrid) 
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sử dụng năng lượng mặt trời và biogas để cung cấp điện năng phù hợp với điều 

kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn. Hai nguồn năng lượng này LIÊN 

THÔNG với nhau. Ban ngày công suất điện mặt trời dư thì dùng để sản xuất 

hydrogen. Ban đêm nguồn hydrogen này được dùng để làm giàu biogas chạy 

máy phát điện. Hệ thống kết hợp năng lượng tái tạo liên thông như vậy sẽ hoạt 

động hiệu quả hơn hệ thống năng lượng tái tạo độc lập. 

Nhu cầu sử dụng năng lượng ở nông thôn rất đa dạng: phục vụ sinh hoạt 

gia đình; phục vụ chăn nuôi, trồng trọt; phục vụ xay xát; phục vụ sản xuất thủ 

công truyền thống… Điều kiện sẵn có để sản xuất năng lượng tái tạo cũng rất 

khác nhau. Vì thế cần có nghiên cứu tính toán nhu cầu năng lượng, khả năng 

có thể sản xuất biogas, năng lượng mặt trời trong những trường hợp cụ thể để 

thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo hybrid phù hợp. Nghiên cứu này cung cấp 

thông số đầu vào cần thiết để thiết kế, lựa chọn các thông số chính của sản phẩm 

chương trình nghiên cứu. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Xác lập thông số đầu vào để tính toán, thiết kế hệ thống năng lượng hybrid 

biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau ở 

nông thôn 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

• Điện mặt trời 

• Nhiên liệu biogas 

• Phối hợp sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng biogas để phục 

vụ sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn 
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• Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là một phần của hệ thống năng 

lượng hỗn hợp liên thông năng lượng mặt trời/năng lượng biogas. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

• Địa bàn nông thôn nghiên cứu thí điểm thuộc các địa phương Quảng 

Nam và Đà Nẵng. 

• Công suất của hệ thống nhỏ hơn 10kW. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Cách tiếp cận 

- Tổng hợp kinh nghiệm trên thế giới về sử dụng năng lượng tái tạo, phân 

tích những điều kiện khí hậu đặc thù của Việt Nam để lựa chọn loại năng lượng 

tái tạo phù hợp để nghiên cứu ứng dụng ở nông thôn Việt Nam. 

- Phân tích cơ cấu năng lượng ở nước ta, các chủ trương, chính sách của 

Chính phủ về ứng dụng năng lượng tái tạo để xác lập mục tiêu nghiên cứu, góp 

phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

- Phân tích những bất cập trong việc sử dụng các nguồn năng lượng tạo 

tại độc lập về công suất, lưu trữ, đầu tư… để lựa chọn phương án phối hợp sử 

dụng năng lượng tái tạo phù hợp. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Khảo sát thực tế về nhu cầu năng lượng trong phạm vi địa bàn nghiên 

cứu thí điểm. 

- Khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế, tiềm năng sản xuất và ứng dụng 

năng lượng tái tạo cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn nghiên cứu thí điểm. 

- Tính toán, so sánh điều kiện kỹ thuật, đầu tư để xác định các thông số 

cơ bản của hệ thống năng lượng hybrid phù hợp với các mục đích sử dụng năng 

lượng khác nhau ở nông thôn. 
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5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI 

Nội dung đề tài được chia làm 5 chương 

Chương 1: Tổng quan. 

Chương này sẽ trình bày tổng quan về tình hình ứng dụng năng lượng tái 

tạo trên thế giới, tiềm năng sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất và đời 

sống ở Việt Nam. Chương này cũng phân tích cơ cấu nguồn điện của Việt Nam, 

các chính sách của Chính phủ về khuyến khích đầu tư phát triển năng lượng tái 

tạo cũng như đề xuất các phương án phối hợp sử dụng kết hợp các nguồn năng 

lượng khác nhau phục vụ nhu cầu đời sống và sinh hoạt. 

Chương 2: Khảo sát nhu cầu năng lượng cho sản xuất và đời sống ở một 

số khu vực nông thôn Việt Nam. 

Chương này đề cập tới nhu cầu thực tế sử dụng năng lượng của một số 

vùng nông thôn miền Trung Việt Nam, phân tích sự thay đổi nhu cầu năng 

lượng theo các yếu tố như đặc điểm kinh tế của từng khu vực hoặc sự thay đổi 

thời tiết trong năm. 

Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế hệ thống năng lượng 

tái tạo 

Chương này sẽ giới thiệu về khả năng khai thác năng lượng mặt trời ở 

các khu vực khác nhau cũng như các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế hệ thống 

năng lượng mặt trời. Nội dung chương cũng đề cập đến khả năng sản xuất biogas 

của các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, chế biến khác nhau ở nông thôn. 

Chương 4: Thiết kế hệ thống năng lượng hybrid phù hợp với các yêu cầu 

sử dụng ở nông thôn Việt Nam  
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Từ những phân tích về nhu cầu cũng như khả năng cung cấp năng lượng 

tái tạo, chương này giới thiệu một số thiết kế của hệ thống năng lượng hybrid 

biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với các nhu cầu khác nhau ở nông thôn Việt 

Nam.  

Chương 5: Đánh giá hoạt động của hệ thống 

Chương này bao gồm các phân tích, đánh giá về hoạt động của hệ thống 

thử nghiệm được chế tạo, bao gồm các tính ổn định của hệ thống điện mặt trời, 

tính tự động của hệ thống chia/bù công suất và hệ thống giám sát từ xa. 

Các kết luận về hiệu quả và khả năng ứng dụng của hệ thống cũng như các 

tồn tại và hướng giải quyết được đề cập trong phần kết luận và hướng phát triển 

của đề tài. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

 

Để góp phần giảm sự lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch và bảo vệ môi 

trường, nhiều quốc gia trên thế giới từ lâu đã nghiên cứu áp dụng năng lượng 

tái tạo trong sản xuất và đời sống. Tỉ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng 

dần trong tổng năng lượng sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Điều này một mặt là 

do sự phát triển của khoa học công nghệ làm cho giá thành của năng lượng tái 

tạo giảm xuống nhanh chóng và mặt khác, nhờ vào chính sách của các quốc gia 

khuyến khích đầu tư nghiên cứu phát triển và ứng dụng các nguồn năng lượng 

tái tạo. 

1.1 Tình hình nghiên cứu và sử dụng năng lượng tái tạo trên thế giới 

Năng lượng tái tạo nói chung có nguồn gốc từ năng lượng mặt trời. Đối 

với hành tinh của chúng ta thì đó là nguồn năng lượng vĩnh cửu (đối với thời 

gian tồn tại của hệ mặt trời). Sử dụng năng lượng tái tạo không phát thải chất 

khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần hạn chế sự gia tăng nhiệt độ khí quyển. 

Trong số những dạng năng lượng tái tạo được khai thác rộng rãi hiện nay thì 

điện mặt trời, điện gió, biomass, biogas, biofuel chiếm tỉ trọng lớn nhất. Các 

nước phát triển đã và đang phối hợp áp dụng các dạng năng lượng tái tạo này 

với các nguồn năng lượng truyền thống để sản xuất điện năng, phục vụ giao 

thông vận tải…  

Bên cạnh xây dựng những nhà máy năng lượng tái tạo lớn, tùy thuộc 

và tiềm lực kinh tế và điều kiện thực tế của mình, mỗi quốc gia có một chính 

sách riêng về phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo ở qui mô nhỏ như 

các cụm dân cư, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các hộ dân…  
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1.2 Tình hình nghiên cứu và sử dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam 

Việt Nam là một nước nông nghiệp, có nguyên liệu để sản xuất năng 

lượng sinh học khá dồi dào. Những sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt sẽ cung 

cấp nguyên liệu khổng lồ cho sản xuất khí sinh học. Trong cả nước, sản phẩm 

phụ của nông nghiệp có khả năng cung cấp nhiên liệu cho điện sinh khối từ 8-

11 triệu tấn. Riêng sản lượng trấu có thể thu gom ở Đồng bằng sông Cửu Long 

lên tới 1,4 đến 1,6 triệu tấn. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt nếu được xử lí tốt 

cũng là nguồn nhiên liệu đầu vào để sản xuất khí biogas. Tổng sản lượng biogas 

có thể sản xuất mỗi năm ở nước ta có thể lên đến 4 tỷ m3.  

Mặt khác nước ta nằm trong vùng nhiệt đới có bức xạ mặt trời lớn. Tại 

các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, số giờ nắng đạt từ 2.000-2.600 

giờ/năm. Bức xạ mặt trời trung bình 150 kcal/m2, chiếm khoảng 2.000-5.000 

giờ/năm. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng thời gian qua, các sản phẩm sử dụng 

năng lượng mặt trời vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi mà chỉ tập trung tại nông 

thôn, miền núi-nơi mức sống tương đối thấp. Hiện nước ta có hơn 3.000 hộ dân 

vùng sâu, vùng xa được điện khí hóa bằng hệ điện mặt trời gia đình, 8.500 hộ 

sử dụng điện mặt trời qua các trạm sạc ắc quy…  

1.3 Cơ cấu nguồn điện ở Việt Nam và quy hoạch phát triển đến năm 

2030 

Việt Nam là một trong những nước đang phát triển ở Đông Nam Á có 

mức độ gia tăng nhu cầu sử dụng điện khá cao, tốc độ tăng trưởng điện thương 

phẩm bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 10%, đồng thời tỷ trọng năng 

lượng hóa thạch sử dụng trong phát điện vẫn còn khá lớn (Hình 1). 
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Hình 1: Cơ cấu nguồn điện Việt Nam quý 1/2019 (theo EVN). 

Nhằm bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, đa dạng 

về nguồn gốc, giá thành hợp lý hợp lý;  giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn điện 

sản xuất từ than nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; 

hình thành và phát triển hệ thống điện thông minh, có khả năng tích hợp với 

nguồn năng lượng tái tạo có tỷ lệ cao, chính phủ đã ban hành Quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (Quy hoạch VII 

điều chỉnh) (Hình 2, Hình 3). Theo đó, điện sản xuất và nhập khẩu năm 2020 

khoảng 265 - 278 tỷ kWh; năm 2025 Khoảng 400 - 431 tỷ kWh và năm 2030 

khoảng 572 - 632 tỷ kWh; tổng công suất lắp đặt năm 2020 là 60.000 MW, năm 

2025 là 96.500MW và sẽ tăng lên 129.500 MW vào năm 2030.  

Nhiệt điện
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Thủy điện

30%
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CƠ CẤU NGUỒN ĐIỆN QUÝ I/2019
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Hình 2: Quy hoạch điện VII điều chỉnh (điện năng). 

 

Hình 3: Quy hoạch điện VII điều chỉnh (công suất). 
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1.4 Một số mô hình năng lượng tái tạo đang được sử dụng 

1.4.1. Hệ thống năng lượng mặt trời 

Năng lượng mặt trời là ánh sáng và nhiệt từ mặt trời được khai thác 

bằng các công nghệ khác nhau. Hệ thống điện mặt trời là các hệ thống chuyển 

đổi ánh sáng mặt trời thành điện, hoặc trực tiếp bằng cách sử dụng pin mặt 

trời (PV), hoặc gián tiếp bằng cách sử dụng điện mặt trời tập trung (CSP). Hệ 

thống CSP sử dụng ống kính, gương và các hệ thống theo dõi để tập trung một 

khu vực rộng lớn của ánh sáng mặt trời vào một chùm nhỏ. Nhiệt tập trung sau 

đó được sử dụng như một nguồn năng lượng cho một nhà máy điện thông 

thường. Trong khi đó, pin mặt trời, hay tế bào quang điện (PV) trực tiếp chuyển 

đổi ánh sáng thành dòng điện bằng cách sử dụng hiệu ứng quang điện 

1.4.2. Hệ thống năng lượng biogas 

Biogas có thể được dùng để sản xuất điện năng, nấu nướng, sưởi ấm, 

đun nước nóng hay cấp nhiệt. Khi nén biogas trong bình áp suất cao nó có thể 

thay thế khí thiên nhiên để chạy ô tô bằng động cơ nhiệt hay bằng pin nhiên 

liệu. Biogas cũng có thể được tinh luyện đạt tiêu chuẩn khí thiên nhiên, gọi là 

biomethane khi lọc bỏ các tạp chất như carbonic, nước, H2S, các hạt rắn. Nếu 

hệ thống cấp ga cho phép, biomethane có thể được hòa chung vào mạng lưới 

cấp ga thành phố. Nhiên liệu biogas nén ngày càng được sử dụng phổ biến.  

1.5 Kết luận chương 

Nguồn nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt dần, giá nhiên liệu ngày một 

gia tăng gây ảnh hưởng đến sự ổn định của mọi nền kinh tế trên thế giới. 

Nước ta có tiềm năng dồi dào về năng lượng tái tạo như năng lượng 

mặt trời, biogas,... Chính phủ cũng đã có những chính sách nhằm ưu tiên khai 

thác các nguồn năng lượng này để phục vụ đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, 

việc sử dụng và phối hợp hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo khác nhau đòi 

hỏi phải có nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa nhằm khắc phục các nhược 

điểm của mỗi loại năng lượng tái tạo và đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n
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CHƯƠNG 2 

KHẢO SÁT NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO SẢN XUẤT VÀ ĐỜI 

SỐNG Ở MỘT SỐ KHU VỰC NÔNG THÔN VIỆT NAM 

 

Số liệu tiêu thụ điện trong giai đoạn 2016-2018 tại một số khu vực nông 

thôn Việt Nam được thu thập. Bằng việc phân tích các số liệu này, có thể thấy 

được mức tăng trưởng của điện năng tiêu thụ, công suất đỉnh của các hộ gia 

đình cũng như hộ sản xuất kinh doanh và hộ chăn nuôi. 

2.1 Tình hình tiêu thụ điện của hộ gia đình 

2.2 Tình hình tiêu thụ điện của hộ sản xuất kinh doanh 

2.3 Tình hình tiêu thụ điện của hộ chăn nuôi 

2.4 Dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện và mức công suất đỉnh 

Việc thiết kế các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài đảm bảo nhu cầu 

hiện tại cũng còn phải xét đến sự tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ điện trong 

tương lại. 

2.5 Kết luận chương 

Việc thiết kế các hệ thống năng lượng tái tạo cần xét đến nhu cầu thực 

tế và dự báo tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ điện của người sử dụng. Việc 

khảo sát này nhằm đảm bảo các hệ thống được thiết kế và lắp đặt không những 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện năng của người sử dụng mà còn đảm bảo tính 

kinh tế và nhu cầu phát triển trong tương lai.  
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CHƯƠNG 3 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Các hệ thống năng lượng tái tạo chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố 

khác nhau. Đối với hệ thống năng lượng mặt trời, có thể kể đến các yếu tố như 

điều kiện môi trường, cường độ sáng, nhiệt độ,... Đối với hệ thống năng lượng 

biogas, cần phải quan tâm đến các yếu tố tạp chất, áp suất nén,... Nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng, các yếu tố này cần phải được nghiên cứu, tính toán khi 

thiết kế các hệ thống năng lượng tái tạo. 

3.1 Tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam 

Việt Nam là một nước nông nghiệp, có nguyên liệu để sản xuất năng 

lượng sinh học khá dồi dào. Những sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt sẽ cung 

cấp nguyên liệu khổng lồ cho sản xuất khí sinh học. Trong cả nước, sản phẩm 

phụ của nông nghiệp có khả năng cung cấp nhiên liệu cho điện sinh khối từ 8-

11 triệu tấn. Riêng sản lượng trấu có thể thu gom ở Đồng bằng sông Cửu Long 

lên tới 1,4 đến 1,6 triệu tấn. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt nếu được xử lí tốt 

cũng là nguồn nhiên liệu đầu vào để sản xuất khí biogas. Tổng sản lượng biogas 

có thể sản xuất mỗi năm ở nước ta có thể lên đến 4 tỷ m3. 

Ngoài ra, nước ta nằm trong vùng nhiệt đới có bức xạ mặt trời lớn với 

sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương: cường độ bức xạ ở phía Nam 

thường cao hơn phía Bắc. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình ngày trong năm 

thay đổi từ 3,3 kWh/ m2 ở phía bắc đến 5,7 kWh/m2 ở phía nam (Error! 

Reference source not found.). Từ dưới vĩ tuyến 17, bức xạ mặt trời không chỉ 

nhiều mà còn rất ổn định trong suốt thời gian của năm, giảm khoảng 20% từ 

mùa khô sang mùa mưa. Số giờ nắng trong năm ở miền Bắc vào khoảng 1600-

1800 giờ trong khi ở miền Trung và miền Nam Việt Nam, con số này vào 

khoảng 1700-2600 giờ mỗi năm (Error! Reference source not found.), tiềm 
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năng chuyển đổi quang năng-điện năng ở nước ta có thể lên đến 4.6 kWh/kWp 

(Hình 4).  

 

Hình 4: Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời của Việt Nam (theo 

globalsolaratlas.info). 
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3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống năng lượng mặt trời 

3.1.1. Hiệu suất chuyển đổi quang năng-điện năng của tấm pin mặt 

trời 

3.1.2. Sự suy giảm hiệu suất của tấm pin mặt trời 

3.2.2.1. Suy giảm hiệu suất theo thời gian sử dụng 

3.2.2.1. Suy giảm hiệu suất do nhiệt độ môi trường 

3.1.3. Các nguyên nhân gây suy giảm hiệu suất khác 

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống năng lượng biogas 

3.2.1. Ảnh hưởng của các tạp chất có mặt trong biogas 

3.2.2. Yêu cầu lọc biogas trong thực tế sử dụng 

3.2.3. Nén biogas 

3.2.4. Lưu trữ biogas 

3.4 Kết luận chương 

Khi thiết kế các hệ thống năng lượng tái tạo, cần quan tâm đến những 

yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của việc chuyển đổi năng lượng thành 

dạng năng lượng theo yêu cầu cũng như việc lưu trữ. Các hệ thống năng lượng 

mặt trời ở nước ta thường chỉ đạt 75-85% hiệu quả tối đa theo thiết kế do chịu 

ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, nhiệt độ. Tương tự như vậy, nếu không lọc hoặc 

nén biogas sẽ làm giảm hiệu quả của việc sử dụng biogas. Tuy nhiên, khi áp 

suất nén càng cao thì yêu cầu về thiết bị lưu trữ của khí càng khắt khe để đảm 

bảo tính an toàn. 

Với đa số hộ dân ở khu vực nông thôn có mức công suất đỉnh dưới 2 

kW, xét đến các dự báo về sự tăng trưởng nhu cầu điện năng cũng như công 

suất đỉnh, một hệ thống năng lượng mặt trời với quy mô 3kWp có thể đáp ứng 

hầu hết nhu cầu. 
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Với hộ kinh doanh hoặc chăn nuôi nhỏ, có thể thiết kế các hệ thống 

năng lượng tái tạo có mức công suất đỉnh không vượt quá 5kWp. Trong khi đó, 

với hộ chăn nuôi thông thường, mức công suất đỉnh 7kWp có thể đáp ứng được 

phần lớn nhu cầu về điện năng. 
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CHƯƠNG 4 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG HYBRID PHÙ HỢP VỚI CÁC 

YÊU CẦU SỬ DỤNG Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM 

 

Nước ta có gần 75% dân số sống ở nông thôn. Nhu cầu năng lượng cho 

sản xuất và đời sống ở khu vực này rất lớn nhưng phân tán. Nếu áp dụng giải 

pháp năng lượng tái tạo giúp cho mỗi hộ dân vùng nông thôn có thể tự túc được 

năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt thì nước ta tiết kiệm được một lượng lớn 

điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng khác. 

Việc kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió, 

biogas, thủy điện nhỏ cũng đã được áp dụng ở nước ta. Tuy nhiên việc kết hợp 

này mới được thực hiện bằng phương thức độc lập, nghĩa là các nguồn điện này 

được sử dụng riêng rẽ, việc tích lũy năng lượng (nếu có) thông qua ắc quy. Đây 

là một trong những lý do kỹ thuật làm hạn chế tính thực tiễn của giải pháp ứng 

dụng năng lượng tái tạo. Nếu có thể kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo liên 

thông với nhau (hệ thống hybrid), hệ thống sẽ hoạt động hiệu quả hơn hệ thống 

năng lượng tái tạo độc lập.  

4.1 Hệ thống năng lượng tái tạo qui mô nhỏ 

Các nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng ở qui mô nhỏ hiện nay 

thường theo phương thức độc lập, nghĩa là các nguồn năng lượng được sử dụng 

riêng rẽ. Các nguồn năng lượng này không liên thông với nhau. Hình 5 giới 

thiệu sơ đồ sử dụng năng lượng mặt trời và biogas cho hộ gia đình. Hai nguồn 

năng lượng này không kết hợp liên thông với nhau. Điều này không cho phép 

tận dụng tính ưu việt của từng dạng năng lượng tái tạo, đặc biệt là việc lưu trữ 

năng lượng luôn là vấn đề phức tạp và tốn kém. 
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4.2 Đề xuất mô hình phối hợp năng lượng mặt trời và năng lượng 

biogas 

Hình 5 giới thiệu mô hình đề xuất hệ thống năng lượng hybrid kết hợp 

liên thông giữa pin mặt trời và máy phát điện biogas. Nguyên lý của hệ thống 

là lưu trữ năng lượng mặt trời dưới dạng hydrogen thay vì lưu trữ vào bình accu 

như giải pháp truyền thống. Khi công suất của năng lượng mặt trời lớn hơn 

công suất của tải tiêu thụ, phần công suất dư thừa sẽ được dùng để cung cấp 

cho bình điện phân nước. Hydrogen nhận được từ điện phân nước sẽ làm giàu 

biogas cung cấp cho động cơ máy phát điện. Khi công suất tải vượt quá công 

suất của năng lượng mặt trời, máy phát điện sử dụng động cơ biogas đã được 

làm giàu hydro sẽ được khởi động, bù vào phần công suất bị thiếu, đảm bảo 

cho tải tiêu thụ được hoạt động ổn định. Như vậy hệ thống sẽ làm việc linh 

hoạt, có thể sử dụng năng lượng tái tạo cả ban ngày lẫn ban đêm và trong các 

điều kiện thời tiết khác nhau. 
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Hình 5: Sơ đồ hệ thống năng lượng hybrid mặt trời/biogas. 

4.3 Thiết kế hệ thống phối hợp năng lượng mặt trời và năng lượng 

biogas 

Theo các phân tích về nhu cầu tiêu thụ điện năng ở chương 2, để đáp 

ứng  nhu cầu tiêu thụ điện năng của hộ gia đình, ta có thể thiết kế hệ thống có 

công suất đỉnh 3kWp. Ngoài ra, để đáp ứng cho hộ sản xuất, kinh doanh hoăc 

chăn nuôi nhỏ, hệ thống có công suất đỉnh 5kWp là phù hợp và hệ thống 7kWp 

thì phù hợp với các hộ chăn nuôi.  

Hệ thống bao gồm 3 nguồn năng lượng cung cấp chính: hệ thống năng 

lượng dự trữ (từ lưới điện quốc gia hoặc bình điện), điện mặt trời và điện biogas. 

Điện mặt trời sẽ được chuyển đổi DC/AC thông qua bộ Inverter để cung cấp 

cho tải, công suất của tấm pin Solar và công suất tiêu thụ của tải được đo đạc 

theo thời gian thực. Các giá trị đo đạc từ cảm biến sẽ định kỳ gửi dữ liệu về 



 

20 
 

node trung tâm thông qua module LoRa và cập nhật vào hệ thống lưu trữ dữ 

liệu.  

Khi công suất tải (Pload) bé hơn công suất của hệ thống năng lượng 

mặt trời (Psolar), hệ thống sẽ ngắt động cơ biogas và đóng tải là máy điện phân 

nước, nhằm cung cấp phần công suất dư thừa này để điện phân nước, tạo hydro 

làm giàu cho khí biogas. Ngược lại, khi công suất tải lớn hơn công suất của hệ 

thống năng lượng mặt trời, hệ thống sẽ đóng van khí gas, khởi động động cơ 

biogas và ngắt tải là máy điện phân nước.  

Để tránh hiện tượng động cơ biogas khởi động và tắt liên tục trong 

trường hợp năng lượng mặt trời không ổn định, thông thường vào những thời 

điểm mây che, hay tải đột biến cần công suất lớn trong khoản thời gian ngắn, 

thì bộ điều khiển trung tâm sẽ ưu tiên sử dụng hệ thống năng lượng dự trữ trước 

và duy trì trong khoảng thời gian nhất định. Nếu trong khoảng thời gian đó mức 

năng lượng của pin solar vẫn không đủ thì mới khởi động động cơ biogas. Ngoài 

ra, để đảm bảo tính ổn định cho hệ thống và tuổi thọ cho tải tiêu thụ, trước khi 

đóng công tắc cung cấp điện cho tải từ máy phát biogas, hệ thống phải kiểm tra 

xem máy phát đã chạy ổn định chưa. Nếu chưa, sẽ lặp lại quá trình khởi động 

hệ thống máy phát điện này. Trong thời gian chờ đợi, phần công suất thiếu được 

lấy từ hệ thống bình điện (hoặc điện lưới trong trường hợp không có hệ thống 

bình điện dự phòng). 

Tất cả các tham số đo đạt và thu thập, điều khiển đều được cập nhật và 

lưu trữ trên web server, có thể truy cập và quản lý từ xa. 
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Hình 6:Thiết kế đề xuất hệ thống phối hợp năng lượng mặt trời và biogas.  
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4.4 Thiết kế phần cứng 

4.4.1. Node trung tâm 

4.4.1.1. Sơ đồ node trung tâm 

Hình 7 biểu diễn sơ đồ khối xử lý trung tâm của hệ thống, bao gồm 

khối xử lý trung tâm PIC18F4550, khối LoRa, Khối SIM808 (GPRS), Khối 

ESP8266(WiFi) và khối nguồn. 

 

Hình 7: Sơ đồ khối xử lý trung tâm của hệ thống. 

4.4.1.2. Khối xử lý trung tâm 

Khối xử lý trung tâm của hệ thống sử dụng vi điều khiển PIC18F4550. 

Các thông số của vi điều khiển bao gồm: Vdd = 5V, tần số hoạt động 48MHz, 

bộ nhớ flash 32Kb, bộ nhớ SRAM 2Kb, tạo dao động bằng thạch anh 20MHz, 

các chân reset ở mức 0. Vi điều khiển này sử dụng chuẩn giao tiếp ICSP để nạp 

chương trình thông qua các chân: VPP, VCC, GND, PGD, PGC, PGM. 



 

23 
 

4.4.1.3. Khối LoRa 

Khối Lora chuyển dữ liệu thu thập được từ các cảm biến đo đạc về node 

trung tâm. Dữ liệu này được cập nhật và lưu trữ trên server và có thể được truy 

cập trực tuyến để giám sát và quản lý hệ thống từ xa. 

4.4.1.4. Khối Sim 808 

Sim808 là chip tích hợp cả GSM, GPS nên chúng tôi chọn dùng để làm 

mạch truyền dữ liệu GPRS thông qua anten GSM và định vị node mạng thông 

qua anten GPS.  

4.4.1.5. Khối nguồn: 

Điện áp nguồn hoạt động cho Sim808 từ 3,4V đến 4,4V. Dòng hoạt 

động tối đa là 2A. Điện áp hoạt động ổn định là 4V. Vì vậy ta chọn IC nguồn 

là IC MIC29302 để làm nguồn cung cấp cho mạch sim. 

4.4.1.6. Khối giao tiếp 

Để giao tiếp với vi điều khiển thì SIM808 sẽ sử dụng 2 chân TX, RX 

nối chéo với 2 chân TX, RX của vi điều khiển theo chuẩn UART. Nhưng do 

điện áp hoạt động của vi điều khiển là 5V, còn điện áp hoạt động của SIM808 

là 4V nên để giao tiếp được thì ta cần phải làm một mạch chuyển đổi mức tín 

hiệu từ 5V xuống 4V và ngược lại. 

4.4.1.7. Khối Sim Card  

Socket thẻ sim sẽ được kết nối qua SIM808 thông qua chân SIM_VDD, 

SIM_RST, SIM_CLK, SIM_PRE, SIM_DATA, GND. Ngoài ra ta có điện áp 

SIM_VDD từ 1,8V đến 3V nên ta chọn diode zener 2,2V để bảo vệ thẻ sim khi 

điện áp vượt quá ngưỡng. 
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4.4.1.8. Sơ đồ hoàn thiện của khối SIM808 

4.4.1.9. Khối Wifi (ESP8266) 

Esp8266 dùng 2 chân GPIO4, GPIO5 để giao tiếp với PIC18F4550, 

thông qua chuẩn giao tiếp UART. Mục đích thu nhận dữ liệu từ vi điều khiển 

PIC truyền qua để gửi lên website, đồng thời thông báo cho PIC tình trạng kết 

nối wifi và dữ liệu cấu hình từ web cho hệ thống. 

4.4.1.10. Khối nguồn 

Mạch hạ áp LM2596 là mạch nguồn giảm áp sử dụng IC ổn áp 

LM2596. 

Mạch ổn áp có chức năng tạo ra điện áp nhỏ hơn điện áp đầu vào và 

luôn duy trì mức áp này mặc dù áp đầu vào tăng/giảm. 

4.4.2. Node cảm biến 

4.4.2.1. Sơ đồ node cảm biến 

Về cơ bản node cảm biến là phiên bản đơn giản hóa của node trung 

tâm. Khối nguồn và khối LoRa giống ở node trung tâm. Khác biệt là ở node 

cảm biến chúng ta sẽ có khối cảm biến riêng. Nhiệm vụ đo đạt các thông số như 

dòng điện, điện áp, công suất tiêu thụ của tải tiêu thụ xoay chiều, điện áp dòng 

điện một chiều của Pin năng lượng, từ đó tính toán điều khiện để đóng ngắt các 

van, contactor đảm bảo duy trì ổn định công suất điện cung cấp cho tải và nếu 

dư nguồn năng lượng mặt trời sẽ nạp cho máy điện phân dự phòng. 

4.4.2.2. Sơ đồ nguyên lý node cảm biến 

Node cảm biến được thiết kế: 

• Ngõ vào kết nối với các cảm biến đo các tham số như: áp và dòng 1 

chiều cho Pin năng lượng mặt trời và giao tiếp với khối đo công suất 

tiêu thụ, dòng điện, điện áp tải xoay chiều PZEM017. 
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• Ngõ ra kết nối với mạch điều khiển đóng ngắt van điện dùng cung cấp 

khí Gas cho động cơ máy phát Biogas, đồng thời đóng ngắt mạch khởi 

động cho động cơ Biogas. Ngoài ra còn điều khiển 2 contactor xoay 

chiều nhằm đóng ngắt điện xoay chiều từ máy phát và đóng ngắt điện 

xoay chiều cung cấp cho máy điện phân. 

4.5 Thiết kế phần mềm 

4.5.1. Thuật toán chương trình cho node trung tâm và node cảm 

biến 

4.5.1.1. Node cảm biến 

 

 

Hình 8: Sơ đồ thuật toán node cảm biến. 
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4.5.1.2. Node trung tâm 

 

Hình 9: Lưu đồ thuật toán khối đọc dữ liệu cảm biến (PIC18F4550). 
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Hình 10: Lưu đồ thuật toán chương trình cập nhật dữ liệu trên Firebase. 
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4.6 Kết luận chương 

Từ việc phân tích nhu cầu sử dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ 

thống năng lượng tái tạo, các hệ thống năng lượng có công suất đỉnh khác nhau 

được đề xuất nhằm phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau: hệ thống 3kWp 

cho hộ tiêu thụ, 5kWp cho hộ sản xuất, kinh doanh hoặc chăn nuôi nhỏ và 7kWp 

cho hộ chăn nuôi quy mô trung bình. Về cơ bản các hệ thống này khác biệt ở 

số tấm pin mặt trời cần lắp đặt và công suất của động cơ phát điện chạy bằng 

biogas (9 tấm cho hệ thống 3kWp, 15 tấm cho hệ thống 5kWp và 21 tấm cho 

hệ thống 7kWp).  

Về hệ thống điều khiển, ở đây sử dụng khối xử lý trung tâm 

PIC18F4550 để thực hiện việc xử lý thông tin và điều khiển kết nối. Các công 

nghệ giao tiếp, truyền dẫn LoRa, GPRS, Wifi cũng được sử dụng để truyền dữ 

liệu và thực hiện việc giám sát hệ thống. Hệ thống có thể vận hành ở chế độ tự 

động hoàn toàn hoặc bị can thiệp từ xa theo yêu cầu của người sử dụng qua hệ 

thống giám sát.   
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CHƯƠNG 5 

THI CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 

Trên cơ sở phân tích dữ liệu tiêu thụ điện năng thực tế, có tính đến quy 

hoạch phát triển hệ thống điện, các mô hình hệ thống năng lượng hybrid mặt 

trời-biogas phù hợp với nhiều mục địch sử dụng khác nhau đã được đề xuất. 

Nội dung chương này trình bày phần thi công hệ thống điều khiển và đánh giá 

hoạt động của hệ thống. 

5.1 Thi công hệ thống  

5.1.1. Thi công node cảm biến 

5.1.2. Thi công node trung tâm 

5.1.3. Lắp đặt thử nghiệm hệ thống 

Hệ thống được lắp đặt và chạy thử nghiệm tại khu C, trường Đại học 

Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Việc lắp đặt bao gồm lắp đặt và kết nối hệ thống 

pin mặt trời, hệ thống bình điện lưu trữ, động cơ biogas, hệ thống điện phân 

nước và hệ thống điều khiển, giám sát. 

 

Hình 11: Hệ thống pin solar được lắp đặt thử nghiệm. 
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Hình 12: Các contactor đóng/ngắt thiết bị. 

 

Hình 13: Hệ thống điều khiển và truyền dữ liệu. 
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5.1.4. Xây dựng website giám sát và quản lý 

 

Hình 14: Giao diện website giám sát và quản lý. 

Website quản lý (http://vvtsmart.com/monitorEnergy/) được viết trên 

nền tảng ReactJS, là một trong các nền tảng xây dựng website có nhiều ưu điểm 

tại thời điểm hiện nay.  

Thông tin hiển thị trên website bao gồm dữ liệu thời gian thực về điện 

áp, cường độ dòng điện và công suất của pin mặt trời, tải tiêu thụ, tình trạng sử 

dụng năng lượng của hệ thống. Website còn cho phép người sử dụng có thể 

điều khiển các contactor một cách chủ động và cài đặt giờ hoạt động cưỡng bức 

cho các nguồn năng lượng. 

5.2 Vận hành thử nghiệm và đánh giá hệ thống 

5.2.1. Kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống 

Hình 15 trình bày kết quả đo đạc công suất năng lượng mặt trời tạo ra 

từ hệ thống pin được lắp đặt, công suất tải tiêu thụ và phần công suất thiếu được 

bù từ máy phát điện bằng động cơ biogas. 
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Hình 15: So sánh công suất pin solar, tải tiêu thụ và công suất bù. 

Tại những thời điểm công suất pin solar bị sụt giảm do yếu tố thời tiết 

nhưng tải vẫn yêu cầu có công suất cung cấp thì phần công suất thiếu hụt này 

được cung cấp một cách tự động từ bình điện và máy phát điện chạy bằng 

biogas. Hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra 

ban đầu. 

5.2.2. Tính ổn định của hệ thống 

Việc khởi động của máy phát điện chạy bằng biogas tùy thuộc vào 

khoảng cách giữa các lần hoạt động liên tiếp của máy. Nếu khoảng cách này 

càng dài, việc khởi động càng gặp nhiều khó khăn, có thể phải khởi động nhiều 

lần để máy có thể hoạt động ổn định. Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định của hệ 

thống cũng như đảm bảo tuổi thọ cho tải, việc đóng contactor nối máy phát với 

tải chỉ được thực hiện khi đảm bảo được máy phát đã hoạt động ổn định. Việc 

này có thể được thực hiện thông qua đo đạc điện áp đầu ra của máy.  
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Hơn nữa, để tránh tình trạng khởi động động cơ liên tục trong thời gian 

ngắn do sự sụt giảm công suất thoáng qua của tấm pin solar do bị che phủ bởi 

mây, ta có thể cài đặt thời gian chờ tối thiểu trước khi khởi động động cơ. Nếu 

vượt quá khoảng thời gian này mà vẫn thiếu công suất thì động cơ sẽ được khởi 

động. Phần công suất thiếu hụt sẽ được bù từ bình điện dự trữ (hoặc lưới điện 

trong trường hợp không có bình điện). Thời gian chờ tùy thuộc vào yếu tố thời 

tiết, thời điểm trong năm và có thể được cài đặt thông qua website quản lý hệ 

thống. 

5.3 Kết luận chương 

Hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời 

được thiết kế, lắp đặt và vận hành thử nghiệm. Các kết quả đo đạc được lưu trữ 

và quản lý trực tuyến. Việc giám sát và điều khiển hệ thống được thực hiện tự 

động hoàn toàn hoặc do người sử dụng điều khiển cưỡng bức. Hệ thống hoạt 

động ổn định, đảm bảo các yêu cầu thiết kế. Tùy thuộc vào yếu tố thời gian, 

thời tiết, việc cài đặt khoảng thời gian chờ phù hợp để khởi động động cơ biogas 

làm tăng hiệu quả sử dụng động cơ, tăng tính ổn định của hệ thống và tuổi thọ 

của tải tiêu thụ. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

 

Tỉ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng dần trong tổng năng lượng 

sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Điều này một mặt là do sự phát triển của khoa 

học công nghệ làm cho giá thành của năng lượng tái tạo giảm xuống nhanh 

chóng và mặt khác, nhờ vào chính sách của các quốc gia khuyến khích đầu tư 

nghiên cứu phát triển và ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo.  

Bên cạnh xây dựng những nhà máy năng lượng tái tạo lớn, tùy thuộc 

và tiềm lực kinh tế và điều kiện thực tế của mình, mỗi quốc gia có một chính 

sách riêng về phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo ở qui mô nhỏ như 

các cụm dân cư, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các hộ dân… Trên thực tế, các nguồn 

năng lượng tái tạo qui mô nhỏ đang được sử dụng hầu hết theo phương thức 

độc lập nên không tận dụng được hết các ưu điểm của các nguồn năng lượng 

này. Hệ thống năng lượng tái tạo liên thông biogas-năng lượng mặt trời được 

đề xuất trong đề tài này đã phối hợp 2 nguồn năng lượng tái tạo nhằm tận dụng 

hết các ưu điểm của mỗi nguồn năng lượng.  

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, khi thiết kế hệ thống cần tính đến các 

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của các thiết bị chuyển đổi và lưu trữ năng 

lượng cũng như tầm nhìn phát triển của nhu cầu sử dụng năng lượng. Để đáp 

ứng nhu cầu của hộ gia đình ở nông thôn, hệ thống có công suất đỉnh 3kWp là 

phù hợp. Đối với hộ kinh doanh hoặc chăn nuôi nhỏ, hệ thống đề xuất cần có 

công suất đỉnh 5kWp trong khi 7kWp là công suất đỉnh được đề xuất cho hộ 

chăn nuôi qui mô lớn. 
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Hệ thống điều khiển phối hợp máy phát điện chạy bằng biogas và năng 

lượng mặt trời bao gồm mạch vi xử lý để điều khiển việc đóng ngắt, khối truyền 

dữ liệu nhằm truyền dữ liệu về server phục vụ việc giám sát và điều khiển từ 

xa hệ thống. Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động hoặc có thể được điều khiển 

từ xa theo yêu cầu của người sử dụng. 

Mặt khác, để đảm bảo tính ổn định của hệ thống cũng như tuổi thọ của 

thiết bị, hệ thống năng lượng dự trữ (bình điện hoặc lưới điện quốc gia) cũng 

được đề xuất sử dụng kết hợp như 1 nguồn năng lượng dự phòng trong thời 

gian chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng hoặc thời gian sụt áp ngắn. 

Tuy nhiên, khoảng thời gian phụ thuộc vào nguồn năng lượng dự phòng 

này còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, khí hậu, thời gian. Để xác định được 

khoảng thời gian phù hợp, cần có các khảo sát chi tiết hơn. 
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