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Tóm tắt: 
 

Công nghệ kết hợp pin năng lượng mặt trời (NLMT) với công nghệ sản xuất, lưu trữ hydro để 
cấp điện độc lập (off-grid) là một công nghệ mới không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Do 
chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nên việc thiết kế lựa chọn tối ưu công suất thiết bị ban đầu đóng 
vai trò rất quan trọng. Bài báo này sẽ ứng dụng phần mềm HOMER để nghiên cứu phân tích lựa 
chọn hệ thống và đánh giá dựa trên tiêu chí kinh tế và kỹ thuật của hệ thống công nghệ lai ghép 
tiên tiến này trong điều kiện Việt Nam. Bài báo sẽ phân tích đánh giá các chỉ tiêu về kinh tế và 
kỹ thuật hệ thống cung cấp điện cho 12 hộ dân sống ở trên đảo Hòn Chuối,Cà Mau, Việt Nam 
như một case study. Kết quả cho thấy rằng, công nghệ kết hợp NLMT-Hydro đáp ứng về tiêu chí 
kỹ thuật, nhưng về tiêu chí kinh tế thì chưa đáp ứng được, do chi phí đầu tư ban đầu và giá điện 
còn rất cao (~7.700 VNĐ/kWh). 
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Abstract: 
 

The hybrid of solar photovoltaic with hydrogen production and storage for off-grid power supply 
is a state of art technology not only in Vietnam but worldwide. Because of high capital cost, the 
simulation for reducing capital costs plays a very important role in reliability of the system. In 
this paper HOMER software is used to analyse the system selection and evaluate economic and 
technical criteria of this advanced hybrid technology system in Vietnam. 12 households living on 
Hon Chuoi Island, Ca Mau, Vietnam are chosen for standalone electrification as a case study for 
analysis and evaluation. The results show that the hybrid technology of solar hydrogen meets the 
technical criteria, but the economic criteria are not met because the initial investment cost and 
electricity price is too high (~ 7,700 VND/kWh) for Vietnamese people to afford.  
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