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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự phát triển của nền kinh tế đã kéo theo tốc độ đô thị hóa 

nhanh chóng, hàng loạt các tòa nhà cao tầng được đầu tư xây dựng 

cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến Việt Nam đang 

đứng trước nguy cơ mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu 

nguồn năng lượng. Trong khi đó tiết kiệm năng lượng tiêu thụ trong 

các cơ quan, trường học hiện nay vẫn chưa được quan tâm nhiều. 

Vị trí Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng 

Ngãi thuộc miền Trung của Việt Nam. Nơi có vị trí địa lý gần xích 

đạo, có tổng số giờ nắng và cường độ bức xạ nhiệt cao (trung bình 

xấp xỉ 5 KWh/m2/ngày), được đánh giá là khu vực có tiềm năng rất 

lớn về năng lượng mặt trời.  

Với các lý do trên, đề tài “Thiết kế hệ thống sử dụng năng 

lượng mặt trời tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn 

Quốc – Quảng Ngãi” vừa là một trong những giải pháp tiết kiệm, 

sử dụng hiệu quả năng lượng đồng thời cũng góp phần thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng ảnh 

hưởng đến tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. 

2. Mục đích nghiên cứu  

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng 

mặt trời thành điện năng và nhiệt năng cung cấp cho các khu nhà của 

Trường. Giảm thiểu tình trạng lệ thuộc hoàn toàn nguồn năng lượng 

tiêu thụ từ lưới điện và giảm tác động đến môi trường. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Nguồn bức xạ mặt trời tại nơi triển khai mô hình hệ thống 

điện và nhiệt dùng năng lượng mặt trời. 

- Nhu cầu điện năng và nhiệt năng trong các tòa nhà. 

- Hệ thống chiếu sáng tại trường. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Tổng quan về năng lượng mặt trời, tìm hiểu các mô hình biến 

đổi năng lượng mặt trời thành điện năng và nhiệt năng cùng với hệ 

thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng để triển khai áp dụng tại 

Trường CĐN Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích lý thuyết và các mô hình biến đổi năng 

lượng mặt trời thành nhiệt năng và điện năng, kết hợp với các công 

cụ phần mềm để tính toán triển khai tại Trường CĐN Việt Nam-Hàn 

Quốc-Quảng Ngãi. 

Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của đề tài 

Tác giả muốn nghiên cứu triển khai ứng dụng nguồn năng 

lượng mặt như một bước đi tiên phong trong công tác ứng dụng 

nguồn năng lượng tái tạo tại tỉnh nhà. 

5. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn được trình bày thành 4 chương: 

Chương 1:  Cơ sở lý thuyết năng lượng mặt trời  

Chương 2:  Các mô hình sử dụng năng lượng mặt trời  

Chương 3:  Phân tích thực trạng sử dụng lượng mặt tại Trường 

Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi 

Chương 4:Áp dụng tính toán, thiết kế hệ thống năng lượng mặt 

trời tại Trường Cao đẳng nghề Viêt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi 

 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 

1.1. Giới thiệu về năng lƣợng mặt trời 

Mặt trời luôn phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ và một 

phần nguồn năng lượng đó truyền bằng bức xạ đến trái đất chúng ta. 

Trái đất và Mặt trời có mối quan hệ chặt chẽ, chính bức xạ mặt trời 

là yếu tố quyết định cho sự tồn tại của sự sống trên hành tinh của 

chúng ta.  
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Hình 1.1. Bên ngoài mặt trời 

1.2. Bức xạ mặt trời 

Phần năng lượng bức xạ mặt trời truyền tới bề mặt trái đất trong 

những ngày quang đãng ở thời điểm cao nhất vào khoảng 1.000W/m2 

(hình 1.5). Yếu tố cơ bản xác định cường độ của bức xạ mặt trời ở một 

điểm nào đó trên Trái đất là quãng đường nó đi qua. Sự mất mát năng 

lượng trên quãng đường đó gắn liền với sự tán xạ, hấp thụ bức xạ và 

phụ thuộc vào thời gian trong ngày, mùa, vị trí địa lý.  

 
Hình 1.5. Quá trình truyền năng lượng bức xạ mặt trời qua lớp khí 

quyển của Trái đất 

1.3. Tính toán bức xạ năng lƣợng mặt trời 

Quan hệ giữa bức xạ mặt trời ngoài khí quyển và thời gian 

trong năm có thể xác định theo phương trình sau:  

2
ng o

360.n
E E 1 0,033.cos      [W / m ]

365

 
  

 
 (1.4) 

Với Eng là bức xạ ngoài khí quyển được đo trên mặt phẳng vuông góc 

với tia bức xạ vào ngày thứ n trong năm.  
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1.3.1. Tính toán góc tới của bức xạ trực xạ 

 
Hình 1.7. Quan hệ các góc hình học của tia bức xạ mặt trời trên mặt 

phẳng nghiêng 

Tia bức xạ mặt trời khi chiếu xuống một mặt phẳng nghiêng 

được phân tích như trong hình 1.7. 

1.3.2. Bức xạ mặt trời ngoài khí quyển lên mặt phẳng nằm 

ngang  

1.3.3. Tổng cường độ bức xạ mặt trời lên bề mặt trên Trái đất 

 Tổng bức xạ mặt trời lên một bề mặt đặt trên mặt đất bao 

gồm hai phần chính đó là trực xạ và tán xạ. Thành phần tán xạ thì khá 

phức tạp. Có thể xem bức xạ tán xạ là tổng hợp của 3 thành phần: 

Thành phần tán xạ đẳng hướng, thành phần tán xạ quanh tia và thành 

phần tán xạ chân trời (hình 1.8). 

 

 
Hình 1.8. Sơ đồ phân bố các thành phần bức xạ khuếch tán. 

1.4. Các ứng dụng năng lƣợng mặt trời 

1.5. Kết luận 

Ở chương 1, tác giả đã trình bày các cơ sở lý thuyết về năng 

lượng mặt trời: Giới thiệu về cấu tạo của mặt trời; Bức xạ mặt trời; 

Các bước tính toán năng lượng bức xạ mặt trời. Để từ đó làm cơ sở 
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cho việc đo đạc các thông số trong thực tế nhằm tính toán, thiết kế 

các thiết bị một cách hiệu quả. 

 

Chƣơng 2 

CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 

2.1. Mô hình biến đổi năng lƣợng mặt trời thành điện năng 

2.1.1. Mô hình biến đổi độc lập không kết lưới 

a) Mô hình 1 

 
Hình 2.1.Mô hình sử dụng hệ thống PV độc lập DC 

b) Mô hình 2 

 
Hình 2.2.Hệ thống PV độc lập DC & AC 

H T
ả
i
 
D

C 
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c) Mô hình 3 

 
Hình 2.3.Hệ thống PV có lưu trữ năng lượng 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm Ứng dụng 

Có khả năng 

lưu trữ năng 

lượng dư thừa. 

Chỉ dùng cho TB cần nguồn DC (a) 

Giá thành cao (a)& (b) do phải đầu tư 

hệ thống Acquy nhiều (dự phòng) 

Áp dụng rộng rãi 

cho các trang trại 

chưa có điện lưới. 

d) Mô hình 4 

 
Hình 2.4.Mô hình hệ thống PV độc lập kết hợp với nguồn dự phòng 

 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm Ứng dụng 

Có khả năng lưu trữ 

năng lượng dư thừa. 

Duy trì cấp điện khi 

thời tiết xấu. 

Giá thành cao do phải 

đầu tư thêm nguồn dự 

phòng và dung lượng 

Acquy lớn. 

Áp dụng rộng rãi cho các tòa 

nhà, trang trại, căn hộ chưa 

có điện lưới. Thường công 

suất hệ thống PV không lớn. 

e) Mô hình 5 

 

Hình 2.5.Mô hình hệ thống PV độc lập kết hợp với điện lưới 
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Ƣu điểm Nhƣợc điểm Ứng dụng 

Có khả năng lưu trữ 

năng lượng dư thừa. 

Vận hành linh hoạt 

khi mất điện lưới. 

Giá thành cao, phải xác 

định nhóm phụ tải dùng 

điện của HT PV  Sơ đồ 

cung cấp điện phức tạp 

Áp dụng rộng 

rãi cho các tòa 

nhà, trang trại, 

căn hộ có điện 

lưới. 

2.1.2. Mô hình biến đổi có kết lưới 

a) Mô hình 6 

 

Hình 2.6.Mô hình hệ thống PV có lưới 

Ƣu điểm Nhƣợc điểm Ứng dụng 

Có khả năng lưu trữ năng 

lượng dư thừa. Vận hành rất 

linh hoạt, giảm tối đa lượng 

điện năng tiêu thụ từ lưới 

 giảm hóa đơn tiền điện. 

Giá thành cao Áp dụng rộng rãi cho 

các tòa nhà, trang trại, 

căn hộ tiêu thụ điện 

năng nhiều và có điện 

lưới. 

2.2. Các bƣớc tính toán thiết kế hệ thống biến đổi năng lƣợng 

mặt trời thành điện năng 

2.2.1. Các lưu ý 

2.2.2. Các thông số cần thiết để thiết kế hệ thống điện MT 

2.2.3. Các bước thiết kế 

a) Lựa chọn sơ đồ khối 

b Tính toán hệ nguồn điện pin mặt trời  

 Tính phụ tải điện yêu cầu  

 Tính năng lượng điện mặt trời cần thiết Ecấp 

 Tính công suất dàn pin mặt trời Wp (Peak Watt)  

 Tính số modun mắc song song và nối tiếp  

 Dung lượng của bộ acquy tính theo Ampe-giờ, Ah  

 Các bộ điều phối năng lượng  
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2.3. Mô hình biến đổi năng lƣợng mặt trời thành nhiệt năng 

2.3.1. Cơ sở lý thuyết 

Khác với pin mặt trời, thiết bị nhiệt mặt trời nhận bức xạ nhiệt 

mặt trời và tích trữ năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Thiết bị nhiệt 

mặt trời có rất nhiều loại khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng 

của chúng. Tuy nhiên, hầu hết chúng hoạt động dựa trên nguyên lý 

hiệu ứng lồng kính (hình 2.11). 

 

 

Hinh 2.11.Hiệu ứng lồng kính 

2.3.2. Các mô hình cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời 

a) Hệ thống cung cấp nước nóng có nhiệt độ thấp  

 

Hình 2.12. Mô hình cung cấp nước nóng dùng NLMT nhiệt độ thấp 

a1. Bề mặt hấp thụ  

a2. Khung đỡ Collector  

a3. Cách nhiệt Collector  

a4. Bình chứa  

a5. Ống nối giữa Collector và bình chứa  

Hệ thống cung cấp nước nóng có nhiệt độ thấp dùng năng 

lượng mặt trời (hình 2.10) hiện nay được sử dụng rộng rãi trong sinh 

hoạt gia đình hoặc trong nhà hàng, khách sạn với mục đích tắm giặt, 

rửa chén bát, hâm nước bể bơi và hâm nóng nước trước lúc nấu nhằm 
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tiết kiệm năng lượng...  

b) Hệ thống cung cấp nước nóng có nhiệt độ cao  

 

 

Hình 2.13. Các mô hình cung cấp nước nóng dùng NLMT nhiệt độ 

cao 

c) Đánh giá sơ bộ các mô hình biến đổi nhiệt 

Mô 

hình 
Kỹ thuật Kinh tế Ứng dụng 

Nhiệt 

độ 

thấp 

Công suất và hiệu suất 

chủ yếu phụ thuộc vào 

Collector, môi chất là 

nước 

Vốn đầu 

tưkhông 

cao 

Thích hợp cho các tòa 

nhà cao tầng, trang trại, 

căn hộ gia đình  Tính 

phổ biến cao 

Nhiệt 

độ 

cao 

Ứng dụng nhiều kỹ 

thuật nhiệt, động lực 

học kết hợp với nguồn 

nhiệt khác để tạo nhiệt 

độ môi chất rất cao,. 

Vốn đầu tư 

rất lớn 

Chủ yếu là ứng dụng cho 

các xí nghiệp sử dụng 

nhiệt năng trong sản xuất. 

2.2.3. Thiết kế hệ thống 

Đầu tiên cần có các số liệu sau:  

- Cường độ bức xạ nơi lắp đặt : R ( KWh/m2)  

- Tổng lượng nước nóng cần thiết : G ( Lít,kg)  

- Nhiệt độ nước nóng yêu cầu: tnn (
o
C )  

- Nhiệt độ của nước lạnh cung cấp: tnl (
o
C )  

- Hiệu suất của mẫu hệ thống mà mình định chế tạo, lắp đặt. 

Từ các thông số trên ta tính được lượng nhiệt cần thiết: Q  



10 

Q = G.(tnn - tnl).Cn [KWh]   (2.13) 

Hiệu suất η (%) của hệ thống có thể tính: 

 
π.a.G.Cp

η
4b.En.F1

  (2.14) 

Diện tích bề mặt Collector cần thiết F:  

 F = Q/(η.R)  (2.15) 

2.2.4. Lắp đặt hệ thống  

a) Hệ thống tuần hoàn tự nhiên  

b) Hệ thống tuần hoàn cưỡng bức  

c) Lắp ráp hệ thống lớn  

 
2.4. Kết luận 

Trong chương 2, tác giả đã giới thiệu một số mô hình sử 

dụng năng lượng mặt trời, được chia thành 2 nhóm chính: mô hình 

biến đổi năng lượng mặt trời thành điện năng và mô hình biến đổi 

năng lượng mặt trời thành nhiệt năng. Giới thiệu các bước tính toán, 

thiết kế hệ thống điện mặt trời, hệ thống nước nóng sử dụng năng 

lượng mặt trời làm cơ sở lý thuyết cho việc tính toán, thiết kế ở các 

chương sau. 

 

Chƣơng 3 

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNGSỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG TẠI 

TRƢỜNG CĐNVIỆT NAM - HÀN QUỐC – QUẢNG NGÃI 

 

3.1. Giới thiệu tổng quan về trƣờng CĐN Việt Nam-Hàn Quốc-

Quảng Ngãi 

3.1.1. Thông tin chung 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc-Quảng Ngãi nằm 

tại thành phố Quảng Ngãi, có diện tích 6,6 ha. Trường được thành lập 

vào ngày 20/12/2013 là trường công lập, hoạt động theo mô hình 
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trường cao đẳng nghề công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là 

đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

3.1.2. Sơ đồ tổ chức 

3.1.3. Năng lực cung cấp 

Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi được cấp 

từ nguồn lưới điện như sau: 

+ Từ trạm biếm áp 110kV Quảng Phú 

+ Đường dây 22kV và trạm biến áp Trường CĐN Việt Nam – 

Hàn Quốc – Quảng Ngãi 22/0.4kV  

3.1.4. Năng lực tiêu thụ 

Căn cứ vào số liệu chi trả cho điện và nước năm 2015, số liệu 

được tổng hợp như bảng 3.1, hình 3.3 và hình 3.4. Trong đó tiêu thụ 

chủ yếu cho văn phòng và dạy học 

Bảng 3.1.Bảng tổng kết điện năng và lượng nước tiêu thụ trong năm 

2015 

Tháng Điện năng tiêu thụ (kWh) Lƣợng nƣớc tiêu thụ (m3) Ghi chú 

1 27.012 900  

2 27.243 960  

3 27.511 950  

4 28.910 1000  

5 29.034 1020  

6 26.211 980  

7 12.748 450  

8 13.089 410  

9 25.564 880  

10 27.218 900  

11 28.021 920  

12 28.273 930  

Tổng 300.834 10.300  

3.2 Phân tích hiện trạng sử dụng năng lƣợng tại trƣờng CĐN 

Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi 

3.2.1. Số liệu thu thập và biểu đồ phụ tải ngày của các thành 

phần phụ tải của Nhà trường 

Dựa vào các số liệu đo đạc của các khu vực có thiết bị tiêu thụ 
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năng lượng điện và sử dụng năng lượng điện, ta có bảng tổng hợp công 

suất và đồ thị phụ tải ngày của toàn Trường như bảng 3.2 và hình 3.8 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp công suất (kW) các giờ trong ngày tại 

Trường(trung bình) 

Giờ 
Khu nhà 

Hiệu bộ 

Nhà thực hành khối 

A 
Ký túc xá Tổng 

1 0.2 0.15 3.1 3.45 

2 0.2 0.15 3.0 3.35 

3 0.2 0.15 2.6 2.95 

4 0.2 0.15 1.9 2.25 

5 0.2 0.15 1.9 2.25 

6 0.1 01 2.4 2.6 

7 0 0 2.6 2.6 

8 23 85 0.3 108.3 

9 25 87 0.3 112.3 

10 27 81 0.1 108.1 

11 19 67 3.5 89.5 

12 0 0 7.7 7.7 

13 0 0 7.6 7.6 

14 24 72 2,1 98.1 

15 25 76 2.1 103.1 

16 23 74 1.7 98.7 

17 17 56 2.8 75.8 

18 0 0 7.3 7.3 

19 0.2 0.15 8.2 8.55 

20 0.2 0.15 8.1 8.45 

21 0.2 0.15 7.2 7.55 

22 0.2 0.15 7.6 7.95 

23 0.2 0.15 4.4 4.75 

24 0.2 0.15 2.5 2.85 

 
Hình 3.5 Đồ thị phụ tải ngày của Trường 
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3.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống cung cấp điện và tiêu thụ điện 

của trƣờng cđn việt nam – hàn quốc – quảng ngãi 

3.3.1 Những mặt tích cực và tồn tại trong quản lý sử dụng 

điện của Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi 

* Những mặt tích cực 

- Hệ thống chiếu sáng bảo vệ được điều khiển theo sự hoạt 

động của cảm ứng ánh sáng và rơ le thời gian. 

- Các phòng, khoa, trung tâm được thiết kế chiếu sáng tự nhiên. 

- Văn phòng làm việc được tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng 

cách bố trí bàn làm việc gần cửa sổ. 

- Có quy trình rõ về việc sử dụng các thiết bị điện. 

* Những mặt còn tồn tại 

- Tiêu thụ điện năng của Trường còn chưa hợp lý 

3.3.2. Nguyên nhân 

Qua quá trình khảo sát và nghiên cứu cho thấy tổn thất điện 

năng của Nhà trường do một số nguyên nhân sau: 

- Các thiết bị điện phần lớn được lựa chọn và lắp đặt chưa có 

sự tính toán chính xác trên cơ sở khoa học. 

- Ý thức tiết kiệm điện năng của đa số các cán bộ, giáo viên, 

nhân viên chưa cao. 

3.4. Kết luận 

Trong chương 3 tác giả đã thể hiện được hiện trạng sử dụng 

năng lượng tại Nhà trường. Đồng thời cũng đo đạc, nắm được các số 

liệu cần thiết từ các thiết bị tiêu thụ năng lượng và đánh giá những 

mặt tích cực, tồn tại trong việc sử dụng năng lượng tại Trường. 

Với đặc điểm địa lý là nằm trong khu vực nội chí tuyến với 

thời gian nắng trong ngày dài, Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – 

Quảng Ngãi hoàn toàn phù hợp trong việc triển khai các mô hình sử 

dụng năng lượng mặt trời. Đó cũng là bước đi tất yếu nhằm tiết kiệm 

năng lượng cũng như chủ động hơn trong việc cung cấp năng lượng 

tại Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. 
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Chƣơng 4 

ÁP DỤNG TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI TẠI TRƢỜNG CĐN 

VIỆT NAM – HÀN QUỐC – QUẢNG NGÃI 

4.1. Đặc điểm địa lý  

4.2. Nhu cầu về năng lƣợng 

4.2.1. Nhu cầu về điện năng 

Các thiết bị sử dụng điện năng tại Nhà trường được thống kê 

chi tiết ở bảng 3.3 và bảng 3.4 

4.2.2. Nhu cầu về nhiệt năng 

Tòa nhà Hiệu bộ và Khu nhà Ký túc xá được thiết kế xây dựng 

với phong cách hiện đại có trang bị hệ thống điện hiện đại. 

Tổng số căn phòng của Khu nhà Ký túc xá là:  

Số căn phòng: 5 x 10 = 50 (căn phòng) 

Số học sinh, sinh viên ở Ký túc xá: 50 x 6 =300 (HS,SV) 

Theo tiêu chuẩn cấp nước trung bình là 25 lít nước 

nóng/người/một ngày đêm. Như vậy khối lượng nước nóng cần cung 

cấp cho  Khu nhà Ký túc xá là:  300 x 25 = 7.500 (lít) 

4.3. Triển khai mô hình sử dụng năng lƣợng hiệu quả trong chiếu 

sáng 

4.3.1. Sử dụng chiếu sáng tự nhiên 
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Hình 4.1. Sử dụng tấm hướng ánh sáng trong công trình xây dựng 

4.3.2. Thiết bị hẹn giờ, bộ chuyển mạch ánh sáng khuếch tán 

hoặc mờ và bộ cảm biến 

4.4. Triển khai mô hình biến đổi năng lƣợng mặt trời thành nhiệt 

năng 

4.4.1. Chọn mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành 

nhiệt năng cho hệ thống nước nóng 

4.4.2. Tính toán cụ thể cho hệ thống 

a) Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật 

- Cường độ bức xạ trung bình một năm nơi lắp đặt:  

R = 4,425(kWh/m
2
) 

- Tổng lượng nước nóng cần thiết : G = 7.500 (Lít,kg)  

- Nhiệt độ nước nóng yêu cầu: tnn = 60 (
o
C )  

- Nhiệt độ của nước lạnh cung cấp: tnl = 25 (
o
C )  

- Chọn mẫu hệ thống có dải tấm hấp thụ được đan xen vào dãy 

ống, với loại này có hiệu suất là: η = 40 % = 0,4.  

Nhiệt dung riêng trung bình của nước Cn = 1,16 Wh/kg.
0
C  

Với số liệu trên ta tính được lượng nhiệt cần thiết trong một 

ngày là:  

    (         )     [kWh/ngày] (theo công thức 2.31) 

         (     )              [Wh/ngày] 

         = 304,5       [kWh/ngày]  

Và diện tích bề mặt Collector cần thiết: 

    (   )  [ m2
]                                (theo công thức 2.32) 

        (         )      [ m
2
]                                 

Vậy cần phải có 172 m
2
 Collector để cung cấp 7.500 lít nước 



16 

nóng 60
0
C trong một ngày.  

Kích thước chuẩn của mỗi Collector là 2 m
2
, như vậy số lượng 

Collector cần dùng sẽ là: 

           [cái] 

 
Hình 4.2: Sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp nước nóng NLMT(cho 

01 khối nhà Ký túc xá) 

b) Tính toán chỉ tiêu kinh tế 

Bảng 4.1 Chi phí đầu tư hệ thống cung cấp nước nóng NLMT 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(vnđ) 

1 Collector Bộ 86 4.500.000 387.000.000 

2 

Bồn nước nóng 

2500 lít 
Cái 04 23.000.000 92.000.000 

3 

Bình nước nóng 

200 lít 
Cái 10 10.000.000 100.000.000 

4 

Áp tô mát và dây 

dẫn 
Bộ 10 1.200.000 12.000.000 

5 

Ống dẫn nước nóng 

và các phụ kiện 

(ước tính) 

   60.000.000 

 Tổng chi phí    651.000.000 

c) Đánh giá chỉ tiêu kinh tế 

Thời gian hoàn vốn (PP) của hệ thống cung cấp nóng năng 

lượng mặt trời 
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       (năm) 

 

 Số tiền tiết kiệm được khi sử dụng hệ thống cung cấp nước 

nóng năng lượng mặt trời trong một năm: 

152.645.850 - 33.073.267,5 = 119.572.582,5 VNĐ/năm  

4.5. Triển khai mô hình biến đổi năng lƣợng mặt trời thành điện 

năng 

4.5.1. Lựa chọn mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành 

điện năng 

Sơ đồ hệ thống (hình4.3) bao gồm đường tải một pha 220V, 

50Hz; Các nguồn điện từ pin mặt trời, ắc quy được biến đổi thành 

điện xoay chiều 220V – 240V, 50Hz nhờ bộ biến đổi điện và sau đó 

được đưa vào đường trục 220V, 50Hz. Các bộ biến đổi có thể hoạt 

động theo chiều ngược lại.  

Ví dụ: Khi ắc quy đói, điện từ pin mặt trời hoặc nguồn lưới có 

thể nạp cho ắc quy. Hệ thống còn có thể lấy điện từ lưới khi pin mặt 

trời và ắc quy không đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải.  

 

Hình 4.3. Mô hình hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời. 
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4.5.2. Xác định quy mô công suất 

Công suất đỉnh của dàn pin mặt trời trong hệ thống cấp điện 

cho Nhà trường là khoảng 89,93 kWp cho năm 2016  

4.5.3 Lựa chọn giải pháp công nghệ 

Tác giả lựa chọn dàn pin có công suất 160Wp và điện áp của 

dàn là 35,1V. Pin mặt trời dung loại tinh thể Si, hiệu suất cao, tuổi 

thọ trên 20 năm. 

Cần có 560 tấm pin mặt trời công suất 160 Wp – 35,1 V tổ hợp 

thành 56 dãy này được đấu nối song song tạo thành cả hệ thống có 

công suất 89,6 kWp 

4.5.4. Sản lượng điện do dàn pin mặt trời sản xuất 

4.5.5. Hệ thống kho ắc quy 

Chọn 17 nhóm ắc quy 1000Ah/48V, và dung lượng thực sự 

của ắc quy là 17000Ah/48V, vì vậy thời gian dự phòng thật sự của ắc 

quy là 1,54 ngày. 

4.5.6. Bộ biến đổi điện mặt trời 

Hệ thống pin mặt trời biến đổi năng lượng mặt trời thành điện 

một chiều, vì vậy cần phải có các bộ biến đổi điện một chiều từ pin 

mặt trời thành điện xoay chiều 220V để cấp cho các phụ tải. 

4.5.7. Bộ biến đổi điện ắc quy 

Hệ thống ắc quy được đối nối với hệ thống qua bộ biến đổi 

hoạt động hai chiều, biến đổi nguồn điện một chiều từ ắc quy thành 

điện xoay chiều 220VAC 50 - Hz để cung cấp điện cho phụ tải, đồng 

thời là bộ nạp điện cho ắc quy khi cạn và điện từ pin mặt trời dư thừa 

được nạp vào ắc quy.Trong hệ thống này, sử dụng bộ biến đổi Sunny 

Island SI 5048 

4.5.8. Đánh giá chỉ tiêu kinh tế 

Các thành phần: Điện năng tiêu thụ, sản lượng điện mặt trời do 

hệ thống cung cấp, phần chênh lệnh giữa lượng điện năng được cung 

cấp và tiêu thụ liệt kê ở bảng 4.8 
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Bảng 4.8 Các thành phần điện năng được cung cấp từ hệ thông phát 

điện 

Tháng 

Điện 

năng 
tiêu thụ 

(kWh) 

Sản lƣợng 

điện mặt 

trời (kWh) 

Phần chênh 

lệch giữa điện 

năng cung cấp 

và tiêu thụ 

(kWh) 

Phần điện 

bù lấy từ 

lƣới (kWh) 

1   27.012 6.564,76 -20.447,24 20.447,24 
2 27.243 8.752,80 -18.490,20 18.490,20 
3 27.511 11.331,93 -16.179,07 16.179,07 
4 28.910 14.223,55 -14.686,45 14.686,45 
5 29.034 12.660,48 -16.373,52 16.373,52 

6 26.211 11.175,36 -15.035,64 15.035,64 

7 12.748 11.253,98 -1.494,02 1.494,02 

8 13.089 10.315,87 -2.773,13 2.773,13 
9 25.564 8.205,79 -17.358,21 17.358,21 

10 27.218 7.658,78 -19.559,22 19.559,22 

11 28.021 5.861,18 -22.159,82 22.159,82 

12 28.273 5.548,70 -22.724,30 22.724,30 

Cả năm 300.834 113.553,18 -187.280,82 187.280,82 

 

Bảng 4.9. Chi phí đầu tư hệ thống phát điện sử dụng NLMT 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

(USD) 
Thành tiền 

(USD) 

4 
Pin mặt trời 

(160Wp/tấm) 
Tấm 560 368,00 206.080,00 

5 Bộ ắc quy GM 1000 Cái 480 114,00 54.720,00 

6 
Bộ biến đổi SMC 

5000A 
Bộ 19 1.948,14 37.014,66 

7 Bộ biến đổi SI 5048 Bộ 17 2.839,61 48.273,37 

8 
Bộ điều khiển Sunny 

WebBox 
Bộ 01 1.103,00 1.103,00 

 Tổng chi phí 347.191,03 

 
Quy đổi ra tiền Việt Nam VNĐ (tỷ giá tháng 

11/2016 1 USD = 22.040 VNĐ) 
7.652.090.301 
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Nhận xét: Hệ thống điện mặt trời vừa thiết kế chưa đủ khả 

năng cung cấp điện cho toàn bộ Nhà trường nhưng có đủ khả năng 

cung cấp cho nhà Hiệu bộ và Khu ký túc xá. Sản lượng điện mặt trời 

tại các tháng 2,3,4,5,6,7,8,9,10 lớn hơn lượng điện năng tiêu thụ của 

nhà Hiệu bộ và Khu ký túc xá nên không phải lấy điện từ lưới.  

Từ bảng 4.8 và bảng 4.9 ta có: 

Nếu sử dụng điện năng từ lưới với giá 1.671 VNĐ thì chi phí 

hóa đơn tiền điện trong một năm sẽ là: 300.834x 1.671 = 

502.693.614 VNĐ 

Số tiền tiết kiệm được khi sử dụng hệ thống điện mặt trời trong 

một năm: 

113.553,18 x 1.671 = 189.747.363,8 VNĐ 

Thời gian hoàn vốn (PP): 

   
             

                         
       (   ) 

4. . X y dựng mô hình trên matlab  imulink 

Sử dụng phần mềm Matlab/Simulink xây dựng mô hình hệ 

thống năng lượng pin mặt trời kết nối vào lưới phân phối được thể 

hiện trên hình 4.7. 

 
Hình 4.7. Sơ đồ mô phỏng hệ thống pin mặt trời nối lưới phân phối 
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Hình 4.8. Mô hình hệ thống pin mặt trời 

 

 
Hình 4.9. Điều khiển công suất 

Kết quả mô phỏng trên matlab 

 

a) Đặc tính I – V                   b) Đặc tính P – V 

Hình 4.13. Các đặc tính làm việc của pin mặt trời 

Qua kết quả mô phỏng mô hình của bốn tấm pin PV ghép nối 

tiếp với nhau pin mặt trời có thể thấy rằng; tại hình 4.10 khi cường độ 

chiếu sáng thay đổi (từ 200 400 600 800 1000 W/m
2
) thì dòng PV 

thay đổi mạnh, còn áp PV ít thay đổi và công suất của PV phụ thuộc 

ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng. 
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Hình 4.14. Công suất của pin mặt trời (W) 

4.7. Kết luận 

Trong chương 4, tác giả đã trình bày được một số đặc điểm địa 

lý cũng như các thông số khí tượng của tỉnh Quảng Ngãi. Qua tính 

toán, ta thấy mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt năng 

có chi phí đầu tư ban đầu thấp, hiệu suất sử dụng cao, sẽ đem lại 

nhiều lợi ích về kinh tế hơn so với hệ thống cung cấp nước nóng 

dùng điện sau thời gian sử dụng là 0,976 năm. Đồng thời hệ thống 

cũng đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu sử dụng nước nóng tại Khu ký 

túc xá với thời gian hoàn vốn là 5,444 năm và số tiền tiết kiệm được 

hàng năm là 119.572.582,5VNĐ/năm, có khả năng triển khai rộng rãi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, mô hình biến đổi năng 

lượng mặt trời thành điện năng có chi phí đầu tư ban đầu cao, hiệu 

suất biến đổi năng lượng còn thấp do hạn chế về công nghiệp, thời 

gian hoàn vốn là 20.994 năm, số tiền tiết kiệm được trong một năm là 

166.289.264,2 VNĐ, có khả năng cung cấp được hoàn toàn nhu cầu 

năng lượng tại Tòa nhà Hiệu Bộ và Khu ký túc xá từ tháng 3 đến 

tháng 9, các tháng còn lại do các điều kiện về khí tượng nên không 

cung cấp đủ năng lượng phải lấy thêm từ lưới nhưng không đáng kể. 

Do vốn đầu tư ban đầu cao thời gian hoàn vốn lớn, tuổi thọ thiết bị 

không cao nên mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành điện năng 

không đem lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên khi sử dụng lâu dài sẽ giúp 

giảm thiểu các tác động không tốt đến môi trường đồng thời giúp chủ 

động hơn trong việc cung cấp năng lượng tại Nhà trường, tránh phụ 

thuộc hoàn toàn vào lưới điện quốc gia. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Đề tài đã nghiên cứu Sử dụng năng lượng mặt trời tại Trường 

CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi đạt được các kết quả sau: 

1. Trình bày được mô hình đánh giá và tính toán bức xạ năng 

lượng mặt trời, từ cơ sở nguồn năng lượng mặt trời tại một vị trí xác 

định sẽ phân tích và xây dựng được mô hình sử dụng nguồn năng 

lượng mặt trời đó một cách hợp lý.  

 2. Tổng hợp và phân tích được các mô hình biến đổi năng 

lượng mặt trời thành nhiệt năng và điện năng từ đó kết hợp với việc 

phân tích nguồn năng lượng bức xạ mặt trời sẽ giải quyết được bài 

toán nhu cầu năng lượng cho các tòa nhà. 

3. Trên cơ sở lý thuyết kết hợp với thực tiễn sử dụng các thiết 

bị biến đổi năng lượng mặt trời để xây dựng các bước tính toán ứng 

dụng cụ thể cho hệ thống điện mặt trời và hệ thống nước nóng dùng 

năng lượng mặt trời. 

4. Phân tích hiện trạng sử dụng năng lượng mặt trời tại Trường 

Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. Đồng thời đánh 

giá những mặt tích cực, tồn tại trong việc sử dụng năng lượng tại Nhà 

trường.Đề xuất giải pháp nhằm giải quyết bài toán sử dụng năng 

lượng tại Trường. 

5. Áp dụng các mô hình biến đổi năng lượng triển khai thiết kế 

hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời cho Trường Cao đẳng nghề 

Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. 

2. Kiến nghị 

Việc áp dụng và xây dựng các dự án xanh sử dụng năng lượng 

tái tạo, năng lượng mới thân thiện với môi trường trên thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng đang diễn ra rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó 

thì vẫn còn nhiều trở ngại lớn khi áp dụng đại trà cho người dân do 

chi phí đầu tư ban đầu quá cao, triển khai còn mang tính hình thức. 
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Để việc ứng dụng năng lượng được phổ biến và có chiều sâu, tác giả 

có một số kiến nghị sau: 

- Bên cạnh luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần 

có các chính sách thông thoáng và có đầu tư hợp lý cho các tổ chức, 

đơn vị tiên phong trong vấn đề sử dụng năng lượng mới tiết kiệm và 

hiệu quả. 

- Có các tiêu chuẩn thiết kế thực sự phù hợp để là công cụ cho 

các nhà tư vấn thiết kế áp dụng hiệu quả. 

- Cần nghiên cứu sâu hơn các tiêu chuẩn của các nhóm phụ tải. 

- Cần nghiên cứu kỹ hơn việc sử dụng các nguồn năng lượng  

mới để cho mô hình đem lại hiệu quả cao hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






