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Tóm tắt: 

Bài báo đã đánh giá kết quả đo thử nghiệm và mô phỏng quá trình kết hợp các nguồn năng lượng 
tái tạo để cung cấp năng lượng cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các khu vực ven biển của 
Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy sự kết hợp ba nguồn năng lượng đạt được hiệu quả nhất 
định với điều kiện cho phép khi sử dụng các loại năng lượng sạch này thay thế năng lượng 
truyền thống hiện nay từ lưới điện và máy phát sử dụng động cơ đốt trong. Ngoài ra, hiệu quả về 
việc sử dụng  năng lượng mặt trời sẵn có để cung cấp năng lượng cho hệ thống đèn tín hiệu giao 
thông chiếm phần lớn, với mô hình thử nghiệm trong nghiên cứu được bố trí và kết hợp một cách 
tối ưu, mang lại hiệu quả kinh tế trong vấn đề năng lượng để giảm tiêu hao năng lượng từ lưới 
điện truyền thống, góp phần phát triển công nghệ điều khiển thông minh trong giao thông tại các 
khu vực ven biển của Việt Nam. 
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Abstract: 

This paper evaluates the results of measurement and simulates the combined process of 
renewable energy sources to provide energy for traffic signal systems in coastal  areas of 
Vietnam. Analytical results show that the combination of three sources of energy has achieved 
much with certain conditions, which allows the use of clean energies to replace the traditional 
energy from the grid and generators using combustion engines. In addition, the article also shows 
that the efficiency of using available solar power to provide for the traffic light system is 
significant, with the experimental model  in the research arranged and combined optimally, 
which brings economic efficiency in the field of energy,and  reduces  energy  consumption  from  
the  traditional  grid, contributing to the development of intelligent control technology in 
transportation in coastal areas in Vietnam. 
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