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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thế giới đang đứng trƣớc một lựa chọn khó khăn cho sự phát 

triển bền vững trong tƣơng lai khi các nguồn năng lƣợng đang dần 

cạn kiệt. Ngành công nghiệp điện chủ yếu dựa trên công nghệ 

nhiệt điện và thủy điện, đã mang đến cho nhân loại nền văn minh 

điện, nhƣng cũng đã bộc lộ mặt trái của nó đối với môi trƣờng, và 

dần cạn kiệt. Công nghệ điện hạt nhân lại không an toàn và gây ra 

những hiểm họa phóng xạ để lại tác hại lâu dài cho môi trƣờng. Vì 

vậy, với chiến lƣợc phát triển bền vững trên toàn cầu, đặc biệt là thời 

kỳ phát triển “kinh tế xanh”, “năng lƣợng xanh” đã bắt đầu chứng 

kiến những công nghệ mới để sản xuất điện, trong đó việc sản xuất 

điện từ các nguồn năng lƣợng tái tạo trong tự nhiên đang là hƣớng đi 

mới trong ngành công nghiệp năng lƣợng, nguồn năng lƣợng tái tạo 

khá dồi dào, nó có khả năng thay thế các nguồn năng lƣợng hóa 

thạch, giảm thiểu tác hại tới môi trƣờng, đặc biệt là năng lƣợng mặt 

trời. 

Việt Nam là một trong những nƣớc có nguồn năng lƣợng mặt 

trời rất dồi dào, với số giờ nắng trung bình 2200 giờ/năm và cƣờng 

độ bức xạ cao nhất có thể đến 980W/m
2
  Thế nhƣng c c nguồn sản 

xuất điện   nƣớc ta hiện nay chủ yếu là từ nhiệt điện và thủy điện  

 hiều chuy n gia nhận đ nh, nhu cầu điện năng s  thiếu hụt trầm 

trọng với mức tăng ti u thụ từ     –     m i năm   

Tại  ệnh Viện Đa  hoa  uảng  am, nhu cầu s  dụng điện 

năng rất lớn     những trang thiết b  Y tế buộc phải hoạt động   /    

Đặc biệt,  hu  ỹ thuật của đơn v  c   hoa    và  hoa  ồi sức t ch 

cực là nơi trọng yếu nhất  V  thế y u cầu bắt buộc  n đ nh lƣới điện 

là điều rất quan trọng  Thế nhƣng, do tải lớn n n lƣới điện của  ệnh 
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viện hiện nay mới chỉ đ p ứng đủ nhu cầu; thế nhƣng, những giờ cao 

điểm cũng nhƣ những l c s a chữa đƣờng d y hay Điện lực tạm 

ngừng cung cấp điện d n đến những thiết b  h  trợ bệnh nh n b  gi n 

đoạn làm nguy hiểm đến t nh mạng của con ngƣời. 

 Đứng trƣớc những  h   hăn và th  th ch đặt ra, tính thiết yếu 

của đề tài  Giải ph p pin mặt trời cấp điện nối  ƣới cho  hu  ỹ 

thuật Bệnh viện Đa  hoa Quảng Nam  là rất cần thiết, ứng dụng 

thực tế trong điều kiện hiện nay không chỉ ri ng  hu  ỹ thuật của 

 ệnh viện Đa  hoa  uảng mà c n c  thể ứng dụng cho toàn bộ  ệnh 

viện và c c bệnh viện tr n cả nƣớc  Đề tài sau khi thực hiện s  giúp 

chủ động trong việc thiết kế, cải tiến lƣới điện  ệnh viện nhằm n ng 

cao chất lƣợng  h m chữa bệnh, đảm bảo những  hoa ph ng trọng 

yếu của  ệnh viện s  hoạt động xuy n suốt,  h ng gi n đoạn  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

 Tính toán thiết kế với “Giải ph p pin mặt trời cấp điện nối 

 ƣới cho  hu  ỹ thuật Bệnh viện Đa  hoa Quảng Nam . 

 Đ y là đề tài nghiên cứu ứng dụng, đ a chỉ ứng dụng đƣợc xác 

đ nh rõ. Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng của đề tài s  đƣợc 

thực hiện tr n thực tế   iải ph p này  hi đƣa vào vận hành s  đạt 

đƣợc các chỉ tiêu: 

- Đảm bảo lƣới điện  hu  ỹ thuật hoạt động xuyên suốt, lu n 

sẵn sàng c  nguồn thay thế  hi mất điện; 

-   ng cao hiệu quả  h m chữa bệnh; 

- Tăng hiệu suất thiết b ; 

-  hi ph  s  thấp hơn so với s  dụng m y ph t  

3.  Đối tƣợng nghiên cứu 

 Nghiên cứu đƣợc tiến hành trên lƣới điện của  ệnh viện Đa 

 hoa  uảng  am  
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4.  Phạm vi nghiên cứu 

 Đề tài nghiên cứu đƣợc giới hạn trong phạm vi  hu  ỹ thuật 

 ệnh viện Đa  hoa  uảng  am  

5. Phƣơng ph p nghiên cứu 

  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Khảo s t điều kiện thực tế, 

phân tích các yếu tố liên quan của  hu triển khai ứng dụng  Xem x t 

lại toàn bộ cơ s  l  thuyết về pin mặt trời để thành lập hệ thống pin 

năng lƣợng mặt trời từ đ  đƣa vào ứng dụng  

  Phương pháp nghiên cứu tính toán thiết kế: Tính toán thiết kế 

tr n cơ s  chung. 

  Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Khảo sát thực nghiệm 

tr n lƣới điện  ỹ thuật  ệnh viện Đa  hoa  uảng  am  

  Phương pháp chuyên gia: Tham khảo các ý kiến khoa học từ 

thực tiễn của c c chuy n gia để nghe phân tích và nhận đ nh.  

6. Dàn   n i dung chính 

  Ngoài phần m  đầu và phần kết luận, luận văn gồm 3 chƣơng: 

   Đ U 

  ƢƠ   I:  ơ s  lý thuyết về năng lƣợng mặt trời. Các khảo 

sát, thống kê tiềm năng bức xạ mặt trời tại khu kỹ thuật bệnh viện Đa 

khoa Quảng Nam. 

  ƢƠ   II: Tính toán – Thiết kế hệ thống Pin năng lƣợng mặt 

trời cấp điện nối lƣới khu kỹ thuật bệnh viện Đa  hoa  uảng Nam. 

  ƢƠ   III:T ng mức đầu tƣ và t nh hiệu quả khi xây dựng 

hệ thống Pin năng lƣợng mặt trời cấp điện nối lƣới cho khu kỹ thuật 

bệnh viện Đa  hoa  uảng Nam. 

KẾT LUẬ  VÀ  ƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

CÁC PHỤ LỤC 
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7.  Tổng quan về tài  iệu nghiên cứu 

- Các sách hƣớng d n đã đƣợc xuất bản 

-   c b o c o đã đƣợc c ng bố trong  ội ngh   hoa học, Tạp 

ch   hoa học trong và ngoài nƣớc, c c đề tài  hoa học c c cấp, luận 

văn tiến sĩ, thạc sĩ,… của c c t c giả trong và ngoài nƣớc  

-  ùng một số th ng tin, tài liệu tr n Internet. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI  

KHẢO SÁT, THỐNG KÊ TIỀM NĂNG BỨC XẠ MẶT TRỜI 

TẠI KHU KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAM 

1.1. NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 

1.1.1. Kh i niệm năng  ƣợng mặt trời 

1.1.2. Vai trò và  ợi ích của năng  ƣợng mặt trời 

1.1.3. Bức xạ mặt trời 

1.1.4. Phƣơng ph p tính to n năng  ƣợng bức xạ mặt trời 

1.2. PIN MẶT TRỜI CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ 

1.2.1. Cấu tạo pin mặt trời 

1.2.2. Nguyên    hoạt đ ng 

 1.2.3. Đặc tính  àm việc của pin mặt trời 

1.2.4. Ứng dụng 

1.2.5. C ch ghép nối c c tấm năng  ƣợng mặt trời 

1.3. MÔ HÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI THÀNH 

ĐIỆN NĂNG 

1.3.1. Mô hình hệ thống năng  ƣợng mặt trời cấp điện đ c 

lập 

Hình 1.24.  Sơ đồ điển hình của hệ thống NLMT độc lập 
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1.3.2. Mô hình hệ thống đ c  ập,  ết hợp giữa năng  ƣợng 

mặt trời và c c nguồn năng  ƣợng  h c 

Hình 1.25. Mô hình hệ thống độc lập kết hợp giữa NLMT - Diesel 

Hình 1.26. Mô hình hệ thống độc lập kết hợp giữa NLMT- gió-Diesel 

1.3.3. Mô hình hệ thống năng  ƣợng mặt trời  ết nối  ƣới 

a. Mô hình hệ thống năng lượng mặt trời kết nối lưới không 

dự trữ 

Hình 1.27. Sơ đồ điển hình hệ thống NLMT kết nối lưới không dự trữ 



7 

b. Mô hình hệ thống năng lượng mặt trời kết nối lưới có dự 

trữ 

Hình 1.28. Sơ đồ điển hình hệ thống NLMT kết nối lưới có dự trữ 

1.4. GIỚI THIỆU KHU KỸ THUẬT BV ĐA KHOA QUẢNG 

NAM 

 hu  ỹ thuật bệnh viện đa  hoa  uảng  am gồm c c  hoa  

 ồi sức t ch cực,  hoa Ph u thuật –   y m  hồi sức,  hoa  uyết 

học và  hoa  hẩn đo n h nh ảnh   hững ca bệnh nguy   ch hầu hết 

đều phải đƣợc cứu chữa tại đ y   ơi mà ranh giới giữa sự sống và 

c i chết gần nhƣ  h ng c n, ngƣời thầy thuốc phải chiến đấu với t  

thần giành lại sự sống cho bệnh nh n   

1.5. NHU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 

CHO KHU KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAM 

Tại  ệnh Viện Đa  hoa  uảng  am, nhu cầu s  dụng điện 

năng rất lớn  Thế nhƣng, do tải lớn n n lƣới điện của  ệnh viện hiện 

nay mới chỉ đ p ứng; những giờ cao điểm cũng nhƣ những l c s a 

chữa đƣờng d y d n đến những thiết b  h  trợ bệnh nh n b  gi n 

đoạn làm nguy hiểm đến t nh mạng của con ngƣời. 

 Đứng trƣớc những  h   hăn và th  th ch đặt ra, tính thiết yếu 

của đề tài  Giải ph p pin mặt trời cấp điện nối  ƣới cho  hu  ỹ 
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thuật Bệnh viện Đa  hoa Quảng Nam  là rất cần thiết, ứng dụng 

thực tế trong điều kiện hiện nay không chỉ ri ng  hu  ỹ thuật của 

 ệnh viện Đa  hoa  uảng mà c n c  thể ứng dụng cho toàn bộ  ệnh 

viện và c c bệnh viện tr n cả nƣớc  

1.6. CÁC KHẢO SÁT, THỐNG KÊ TIỀM NĂNG BỨC XẠ 

MẶT TRỜI TẠI KHU VỰC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG 

NAM 

Bảng 1.1. Bức xạ mặt trời phân bố theo ngày tại Tam Kỳ  

Giờ 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 

Giá tr  
(W/m2) 

65,2 278 461 542 753 809 806 774 723 542 481 335 

Bảng 1.2. Phân bố bức xạ mặt trời trung bình các tháng tại Tam Kỳ 

Tháng  I II III IV V VI  VII  VIII IX X XI  XII Cả năm 

Số giờ nắng  163 175 221 235 278 267 271 259 191 160 132 102 2454 

T ng xạ 

(kWh/m2.tháng)  
115 122 155 164 194 186 189 181 134 111 92 72 1715 

Vậy,  ƣờng độ bức xạ trung b nh ngày đạt 4,76kWh/m
2
.ngày 

hay 149,9kWh/m
2
.tháng 

1.7. KẾT LUẬN 

 hƣơng này giới thiệu cơ s  lý thuyết về năng lƣợng mặt  

t rời , đƣa ra các mô hình biến đ i năng lƣợng mặt  t rời  thành 

điện năng. Trên cơ s  phân tích các ƣu, nhƣợc điểm của từng loại 

mô hình, điều kiện và cơ s  vật chất hiện có tại  ệnh viện đa  hoa 

 uảng  am, đề xuất lựa chọn mô hình  Giải ph p Pin mặt trời  ết 

hợp nối  ƣới cho  hu  ỹ thuật bệnh viện đa  hoa Quảng Nam . 

Mô hình kiểu này có đầy đủ lợi thế của các nguồn năng lƣợng tiềm 

năng, hiện có tại đ a phƣơng. 
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CHƢƠNG 2 

TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ HỆ THỐNG  

PIN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN NỐI LƢỚI 

KHU KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAM 

2.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI KẾT HỢP NỐI 

LƢỚI, VỊ TRÍ LẮP ĐẶT 

2.1.1. Lựa chọn mô hình hệ thống 

Trong đề tài này, đề xuất lựa chọn Mô hình hệ thống Pin mặt 

trời kết hợp nối lƣới có dự trữ. 

Hình 2.1. Mô hình hệ thống Pin mặt trời kết hợp nối lưới có dự trữ 

2.1.2. Vị trí xây dựng hệ thống pin năng  ƣợng mặt trời 

Hệ thống Pin năng lƣợng mặt trời đƣợc dự kiến xây dựng trên 

mái của khu kỹ thuật Bệnh viện Đa  hoa  uảng Nam. 

2.2. TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG PIN NĂNG 

LƢỢNG MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN NỐI LƢỚI CHO KHU KỸ 

THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAM 

2.2.1. X c định phụ tải  hu Kỹ thuật bệnh viện đa  hoa 

Quảng Nam 
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Phụ tải tính toán của một thiết b : 

                          Ptt = knc . Pđm          (2.1) 

a. Xác định phụ tải thiết bị y tế trong Khu Kỹ thuật 

T ng công suất tính toán các thiết b  y tế của khoa Chẩn đo n 

hình ảnh:    Ptt1 = 13.437,5 W 

T ng công suất tính toán các thiết b  y tế của khoa Ph u thuật 

– Gây mê hồi sức:   Ptt2 = 4.226,4 W 

T ng công suất tính toán các thiết b  y tế của Hồi sức tích cực: 

     Ptt3 = 2.812,3 W 

T ng công suất tính toán các thiết b  y tế của khoa Huyết học:

     Ptt4 = 4.689,9 W 

b. Phụ tải chiếu sáng, quạt, điều hòa, thang máy toàn khu 

Kỹ thuật 

T ng công suất tính toán phụ tải chiếu sáng, quạt, điều hòa, 

thang máy toàn khu Kỹ thuật: Ptt5 = 10.950 W 

c. Tổng công suất tính toán tất cả các thiết bị sử dụng điện 

trong khu kỹ thuật: 

Ptt = Ptt1 + Ptt2 + Ptt3 + Ptt4 + Ptt5 = 36.116,1  W 

 Tổng điện năng phải cấp hằng ngày cho tất cả các thiết 

bị trong khu kỹ thuật: 

Eng = Ptt x 24 = 36.116,1 x 24 = 866.786,4 (Wh/ngày) 

2.2.2. Tính to n  ựa chọn Pin năng  ƣợng mặt trời 

a. Hiệu suất truyền năng lượng của hệ 

s 1 2 3η =η .η .η =0,981.0,99.0,8=0,777  

Trong đ :  

+ 1η  : hiệu suất bộ biến đ i điện. Với  1η  = 0.981  

+ 2η  : hiệu suất bộ điều khiển.     Với  2η  = 0.99 

+ 3η  : hiệu suất nạp/ph ng điện của bộ Acquy. Với 3η = 0.8 
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b. Công suất dàn Pin Mặt Trời cần lắp đặt 

                          

(2.2) 

Trong đ :  

+Eng : nhu cầu điện năng trung b nh ngày của phụ tải (Wh),        

  Eng = 866.786,4 Wh/ngày 

+ I0=1000W/m
2
=1kW/m

2
 là bức xạ   điều  iện ti u chuẩn  

+ IT là cƣờng độ t ng xạ tr n mặt phẳng nghiêng 

+ η : hiệu suất t ng thể của hệ thống bao gồm: bộ điều  hiển, 

bộ biến đ i, hiệu suất ph ng nạp điện của  ho ắc quy,η =  ,777 

* Cường độ tổng xạ trên mặt phẳng nghiêng: 

                       (2.3)

   

Với:      + ITh  lấy trung b nh bằng  6,96 MJ/m
2

.ngày (Phụ lục  ) 

+ IDh  lấy trung bình bằng 6,76 MJ/m
2

.ngày (Phụ lục  ) 

+ R là hệ số phản xạ của mặt nền nơi lắp đặt, gần bằng  ,  

+φ  lấy gần bằng   
0
 (Tỉnh  uảng  am) 

+ β  = φ  + 10
0
 =25

0 

+ δ  lấy gần bằng  3
0
 

+ Đối với mặt phẳng ngang :  

 

 

+ Đối với mặt phẳng nghiêng:      

 

 

  
 Từ c ng thức (  3), ta t nh đƣợc cƣờng độ t ng xạ tr n mặt 

phẳng nghi ng tại nơi đặt dàn pin mặt trời: 

T

I .E
0 ng

E =wp I .η

t
T Th Dh Th

h

cosθ 1+cosβ
I = (I - I )+( )RI

cosθ 2

t

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cosθ =(cosφ.cosβ+sinφ.sinβ).cosδ+sinδ.(sinφcosβ-cosφsinβ)

=(cos15 .cos25 +sin15 .sin25 ).cos23 +sin23 .(sin15 cos25 -cos15 sin25 ) 

=0,84

h

0 0 0 0

cosθ =cosφ.cosδ+sinφ.sinδ

        =cos15 .cos23 +sin15 .sin23 =0,99
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Từ c ng thức (   ), ta t nh đƣợc dung lƣợng dàn Pin Mặt Trời cần 

lắp đặt: 

                     

 

c. Tính toán số lượng Panel 

Trong đề tài này, tác giả chọn loại Pin IREX có công suất là 

300Wp để xây dựng hệ thống pin mặt trời tại  hu  ỹ thuật bệnh viện 

Đa  hoa  uảng  am   

* Dự  iến số  ƣợng tấm Pin mặt trời cần  ắp đặt:        

N = Ewp / Pđm = 239955,95 / 300 = 799,85  

  Chọn số  ƣợng tấm Pin mặt trời sử dụng  à: 800 tấm 

d. Tính toán số tấm Pin mắc song song và nối tiếp 

* Số tấm mắc nối tiếp:   

 

 

Vậy số tấm mắc nối tiếp ta chọn là    module 

* Số tấm mắc song song:  

                     

  

  ng suất hệ thống Pin mặt trời cần lắp đặt: 

EWp = 800 x 300 = 240.000 Wp = 240 kWp 

Sản lƣợng điện năng trung b nh do hệ thống pin mặt trời sản 

suất ra một năm tại  hu  ỹ thuật  V đa  hoa  uảng  am là: 

t
T Th Dh Th

h

2 2

cosθ 1+cosβ 0,84 1+0,906
I = (I -I )+( )RI = (16,96-6,76)+ .0,5.16,96

cosθ 2 0,99 2

                                                      =16,736MJ/m ngày = 4649W. /m .h ngày

 
 
 

0 ng

wp

T

 I .E 1000.866786,4
E = = =239.955,95W 240kW

I .η 4649.0,777


nt

m

V 380
N = = =10,09

V 37,66

ss

m s

I N
N = =

I N
ss

nt

N 800
N = = = 80

N 10

 Wp năm

240×4,649×0,777
E = E  365 =  ×365 = 316.435,115 h× W

1
  kng
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  hƣ vậy, hệ thống Pin mặt trời c  c ng suất      Wp gồm 

8   tấm pin c  c ng suất 3   Wp đƣợc chia thành 8  dãy đấu song 

song, trong đ  m i dãy gồm    tấm pin đấu nối tiếp với nhau; c  

điện  p Vmax = 376,6 V; d ng điện Ilvmax = 8,   A và lƣợng điện năng 

trung b nh do hệ thống pin mặt trời sản xuất ra hằng năm s  là 

316.435,115 kWh. 

2.2.3. Lựa chọn b  biến đổi điện DC-AC (Inverter) 

Trong đề tài này, t c giả đề xuất lựa chọn bộ biến đ i điện 

DC-AC Sunny Tripower 12000TL-   c  t ch hợp sẵn thiết b  h a 

lƣới và bộ RS  8  để truyền th ng tin đến bộ Sunny Web ox, c  thể 

lắp cùng c c bộ biến đ i điện   

* Nối điện dàn Pin mặt trời: 

 ệ thống pin mặt trời c  c ng suất      Wp gồm 8   tấm pin 

c  c ng suất 3   Wp đƣợc chia thành 8  dãy đấu song song, trong 

đ  m i dãy gồm    tấm pin đấu nối tiếp với nhau    c dãy pin này s  

đƣợc chia thành    nh m, trong đ  m i nh m gồm   dãy pin đấu 

song song với nhau để đấu vào    bộ biến đ i điện Sunny Tripower 

12000TL-10 có công suất 12,250 kW và dòng làm việc 33 A. Cuối 

cùng, các bộ biến đ i này s  đƣợc đấu nối vào bộ Sunny WebBox 

lắp đặt cùng với các bộ biến đ i điện. 

2.2.4. Hệ thống  ho Ắc quy 

. Dung lƣợng của hệ thống ắc quy tính ra Ah, phụ thuộc vào 

hiệu điện thế Vx của hệ thống ắc quy, số ngày cần dự trữ năng lƣợng 

(số ngày không có nắng) D, hiệu suất nạp ph ng điện của ắc quy 

bη , độ s u ph ng điện thích hợp DOS (khoảng 0,6    ,7) và đƣợc 

tính theo công thức: 

 

 
 out

X b OS

E *D
C= Ah

V *η *D
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Trong đ : Eout  = Eng = 866.786,4 W là nhu cầu tiêu thụ điện 

năng trung b nh ngày của phụ tải do hệ thống pin mặt trời phát. 

Ta chọn:  D =1 (ngày),   DOS  = 0,7;   bη = 0,8;   Vx = 48 V  

 

 

Số bình ắc quy mắc nối tiếp trong hệ thống là: 

 

  

Để c  điện áp 48V cần gép 24 ắc quy CL 3000 nối tiếp lại với 

nhau thành một dãy c  dung lƣợng 3000Ah/48V. 

Số dãy bình ắc quy mắc song song: 

 

 

Chọn nss =      hƣ vậy, cần ghép song song 10 dãy ắc quy 

3000Ah/48V.  

T ng số bình ắc quy CL 3000 cần lắp đặt đƣợc x c đ nh: 

nt ssn = n .n = 24.10 = 240  

 hƣ vậy, hệ thống kho ắc quy l c này c  dung lƣợng 

30.000Ah/48V gồm 240 ắc quy Vison  L 3    đƣợc lắp ghép với 

nhau thành 10 dãy song song, m i dãy gồm 24 ắc quy mắc nối tiếp. 

2.2.5. B  điều  hiển sạc ắc quy 

  ng suất của m i nh m: Pnhóm = 300 x 10 x 4 = 12.000 Wp 

D ng sạc của hệ ắc quy  : IC = Pnhóm / U 

Trong đ : U là điện  p danh đ nh của ắc quy  

 IC = Pnhóm / U = 12.000 / 48 = 250 A 

 họn hệ số an toàn là  ,  

 D ng sạc lớn nhất của ắc quy:  

ICmax = 1,2 . IC = 1,2 . 250 = 300 A 

 out

X b OS

866.786,4E *D *1
C= = =32.246,52 Ah

V *η *D 48*0,8*0,7

 

nt

V 48
n = = = 24

2

ss

b

C 32.246,52
n = = =10,7

C 3000
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Vậy, cần phải chọn  ộ điều  hiển sạc ắc quy với đ p ứng điện 

 p danh đ nh của ắc quy CL 3000 và có dòng sạc lớn nhất là 300 A. 

Đề xuất lựa chọn Bộ điều khiển sạc ắc quy SYD48-300 do 

HEFEI SUNSOURCE xản xuất. 

 hƣ vậy, phải s  dụng 10 bộ điều khiển sạc ắc quy SYD48-

3    Đầu vào m i bộ này s  đƣợc nối với 2 nhóm pin mặt trời và đầu 

ra m i bộ s  lắp ghép với m i dãy ắc quy.  

2.2.6. B  biến đổi điện Ắc quy  

Trong đề tài này, đề xuất lựa chọn bộ biến đ i điện ắc quy là 

bộ Sunny Island SI 8.0H. Hệ thống pin mặt trời cần xây dựng có 

công suất 240 kW. Vì thế, s  dụng 40 bộ SI 8.0H có công suất 6kW. 

 

 

 

 

 

Hình 2.9. Sơ đồ bố trí hệ thống ắc quy 

Trong đ :     1: Ắc quy CL 3000 

          2: Bộ biến đ i ắc quy gồm 4 bộ SI 8.0H mắc song song 

          3: Bộ Sunny WebBox 

2.3. ĐẤU NỐI HỆ THỐNG 

2.3.1. M t số lƣu ý khi đấu nối 

2.3.2.  Sơ đồ đấu nối 

  ệ thống pin mặt trời gồm 8   tấm pin c  c ng suất 3   Wp 

đƣợc chia thành 8  dãy đấu song song, trong đ  m i dãy gồm    tấm 

pin đấu nối tiếp với nhau    c dãy pin này s  đƣợc chia thành    

nh m, trong đ  m i nh m gồm   dãy pin đấu song song với nhau để 
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đấu vào    bộ biến đ i điện Sunny Tripower 12000TL-       bộ 

biến đ i s  đƣợc đấu vào bộ Sunny Web ox  

a.  Mặt bằng lắp đặt 

 ệ thống Pin mặt trời đƣợc lắp đặt tr n m i  hu  ỹ thuật bệnh 

viện Đa  hoa  uảng  am  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.10. Bản vẽ mái Khu kỹ thuật bênh viện Đa khoa Quảng Nam 

Hệ thống Pin mặt trời được đấu nối theo sơ đồ dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11. Sơ đồ đấu nối hệ thống Pin mặt trời cấp điện nối lưới  

cho khu kỹ thuật bệnh viện Đa khoa Quảng Nam 

THÔNG T NG 
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  b. Sơ đồ ghép nối các tấm Pin với bộ biến đổi điện DC-AC 

Hình 2.14. Sơ đồ ghép nối các tấm Pin với bộ biến đổi điện DC-AC 

c.  Sơ đồ bố trí hệ thống ắc quy 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.15. Sơ đồ bố trí hệ thống ắc quy 

Trong đ : 

 1: Ắc quy CL 3000 

 2: Bộ biến đ i ắc quy gồm 4 bộ SI 8.0H mắc song song 

 3: Bộ Sunny WebBox 

2.3.3. Giải ph p  ắp đặt Pin  ên m i  hu Kỹ thuật 
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CHƢƠNG 3 

TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ TÍNH HIỆU QUẢ KHI XÂY DỰNG 

HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN NỐI LƢỚI CHO 

KHU KỸ THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAM 

3.1. TỔNG MỨC ĐẦU TƢ HỆ THỐNG PIN NĂNG LƢỢNG 

MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN NỐI LƢỚI CHO KHU KỸ THUẬT 

BỆNH VIÊN ĐA KHOA QUẢNG NAM 

3.1.1.  Chi phí xây dựng (CPXD) 

 hi ph  x y dựng gồm chi ph  x y dựng nhà điều hành và chi 

phí gia c ng, lắp dựng gi  đỡ ắc quy và dàn pin mặt trời: 

CPXD = 70.000.000 + 103.950.000  =  173.950.000 (đồng) 

3.1.2.  Chi phí mua thiết bị (CPTB) 

Bảng 3.3. Chi phí mua thiết bị hệ thống Pin mặt trời 

TT Tên thiết bị ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

1 
Pin mặt trời Irex 

300 Wp 
 ộ 800 4.900.000 3.920.000.000 

2 
Ắc quy vision 

CL3000 
 ộ 240 13.500.000 3.240.000.000 

3 

 ộ điều  hiển sạc 

ắc quy SYD-48-

300 

 ộ 10 11.000.000 110.000.000 

4 

 ộ biến đ i điện 

Sunny Tripower 

12000TL-10  

 ộ 20 39.000.000 780.000.000 

5 
 ộ biến đ i 

Sunny Island SI 

8.0H 

 ộ 40 40.000.000 1.600.000.000 

6 Sunny Web box  ộ 2 14.000.000 28.000.000 

 TỔNG CỘNG    9.678.000.000 
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3.1.3.  Chi phí quản    dự  n (CPQLDA), tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng (CPTVĐTXD) và chi phí  h c (CPK) 

Bảng 3.4. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng 

và chi phí khác khi xây dựng hệ thống Pin mặt trời 

TT Các khoản mục Cách tính Chi phí (đồng) 

I Chi phí quản lý dự án 
Chi phí 

(XD+TB)*3,587% 
353.389.447 

II 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng 
 158.264.085 

III Chi phi khác  82.295.399 

 TỔNG CỘNG  593.948.930 

T ng mức đầu tƣ c ng tr nh (T ĐT) ch nh là t ng cộng c c 

chi ph  x y dựng, chi ph  mua thiết b , đền bù, quản l  dự  n, tƣ vấn 

đầu tƣ x y dựng và chi ph   h c đƣợc t nh   tr n: 

    T ĐT =  PXD +  PT  +  P LDA +  PTVĐTXD +  P  

 T ĐT = 173.950.000 + 9.678.000.000 + 353.389.447 +              

158.264.085 + 82.295.399  = 10.445.898.930 (đồng) 

3.1.4.  Chi phí vận hành và bảo dƣỡng hệ thống 

(CPVHBD). 

Bảng 3.5. Chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống hệ thống pin  

TT C c  hoản mục Định mức 
Chi phí 

(đồng/năm) 

1 Trả lƣơng 
          đồng/ 

ngƣời th ng 
48.000.000 

2 
 ảo dƣỡng hệ thống 

pin mặt trời 
    đồng/ Wh 34.807.862 

3 
 ảo dƣỡng hệ thống 

ắc quy 
 ,    chi ph  đầu tƣ 1.675.000 

 TỔNG CỘNG  84.482.862 
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3.1.5. C c chi phí  hấu hao hằng năm (CPKH) 

Giả thuyết thời gian khấu hao của hệ thống là 25 năm, giá tr  

còn lại sau 25 năm s  dụng là 20% t ng giá tr  đầu tƣ công trình. 

Giá tr  khấu hao hằng năm của hệ thống pin mặt trời là:  

CPKH = (TMĐT – 20% x TMĐT)/25 

           CPKH  = (10.445.898.930 - 20% x 10.445.898.930) / 25  

    = 334.268.766 (đồng/năm) 

3.2. PHÂN TÍCH TÍNH HIỆU QUẢ KHI XÂY DỰNG HỆ 

THỐNG PIN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI CHO KHU KỸ 

THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAM 

Số tiền bệnh viện chi trả cho lƣợng điện năng phục vụ  hu  ỹ 

thuật trong một năm nếu  h ng c  hệ thống Pin 

Tnăm = 3 6  3  x     7 =  9  689  9  (đồng) 

 ột năm bệnh viện  h ng phải trả  hoản chi ph : 

      Tcp = Tnăm – CPVHBD 

=  492.689.295 - 8   8  86 =   8   6  33 (đồng) 

 hƣ vậy, thời gian thu hồi vốn của dự án: 

  TTHV = T ĐT / Tcp  

          = 10.445.898.930 /   8   6  33 =   , 9 (năm) 

* Kết luận:  

Khi xây dựng hệ thống pin mặt trời nối lƣới có dự trữ s  giúp 

chủ động trong việc thiết kế, cải tiến lƣới điện  ệnh viện nhằm n ng 

cao chất lƣợng  h m chữa bệnh. Tuy nhiên, thời gian thu hồi vốn 

hơn   ,  năm là qu  dài; v  thế việc đầu tƣ hệ thống năng lƣợng mặt 

trời này không mang lại hiệu quả kinh tế.  ơn nữa, do tu i thọ của 

acquy thƣờng  h ng cao n n chi ph  để s a chữa thay thế bình acquy 

là lớn do đ  thời gian thu hồi vốn có thể lớn hơn   ,  năm  

Do đ , ta cần đề ra giải pháp khác mang lại tính hiệu quả tích 
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cực hơn cho dự án. 

3.3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÍNH HIỆU QUẢ CỦA 

DỰ ÁN 

Qua kết quả tính toán   chƣơng 3, ta nhận thấy rằng, chi phí 

đầu tƣ cho bộ phận dự trữ chiếm khoảng 45% t ng mức đầu tƣ  

X t trƣờng hợp ta không thiết kế hệ thống dự trữ mà chỉ kết 

nối lƣới thì t ng mức đầu tƣ của dự án s  giảm đi đ ng  ể. 

Cụ thể trong trƣờng hợp này: 

+ CPXDkdt = 173.950.000 (đồng) 

+ CPTBkdt = 4.714.000.000 (đồng) 

X y dựng c c bảng t nh to n 3 3 – 3.4 – 3   ta t nh đƣợc c c 

chi ph   hi  h ng thiết  ế hệ thống dự trữ: 

+ CPQLDAkdt = 175.330.767 (đồng) 

+ CPTVĐTXDkdt = 86.837.089 (đồng) 

+ CPKkdt  = 41.853.691 (đồng) 

T ng mức đầu tƣ trong trƣờng hợp này: 

T ĐTkdt = CPXDkdt + CPTBkdt + CPQLDAkdt +     

                   PTVĐTXDkdt + CPKkdt =    9  97    6 (đồng) 

Chi phí vận hành và bảo dƣỡng hệ thống hệ thống pin mặt trời 

 hi  h ng thiết  ế hệ thống dự trữ  bao gồm: chi phí trả lƣơng cho 

công nhân và chi phí bảo dƣỡng hệ thống pin mặt trời. 

CPVHBDkdt =  8         + 3  8 7 86  = 8   87 86  (đồng) 

 hi  h ng thiết  ế hệ thống dự trữ, một năm bệnh viện  h ng 

phải trả  hoản chi ph : 

 Tcpkdt = Tnăm – CPVHBDkdt 

           =  492.689.295 - 82.087.862 =     6    33 (đồng) 

Thời gian thu hồi vốn của dự  n trong trƣờng hợp không có dự 

trữ:  
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TTHV kdt = T ĐT kdt / Tcpkdt  

            = 5.191.971.546 /     6    33 =   ,6  (năm) 

Nhƣ vậy, thời gian thu hồi vốn trong trƣờng hợp không thiết 

kế hệ thống dữ trữ s  là hơn 12,65 năm  

* Kết luận: 

Khi xây dựng hệ thống năng lƣợng mặt trời nối lƣới không 

dự trữ, t ng mức đầu tƣ và thời gian thu hồi vốn trong trƣờng hợp 

này cũng s  giảm hơn một nữa so với hệ thống pin mặt trời nối lƣới 

có dự trữ. 

Giải pháp này s  tăng t nh hiệu quả và triển khai rộng rãi hơn 

rất nhiều so với giải pháp nối lƣới có dự trữ  hi  hà nƣớc có chính 

sách và chủ trƣơng cho t ch trữ và bán phần điện năng dƣ l n lƣới. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết  uận 

Hệ thống điện Việt Nam phát triển rất nhanh trong những năm 

gần đ y nhƣng chƣa thể đ p ứng đƣợc nhu cầu  n đ nh thực tế về 

năng lƣợng tại Bệnh viện Đa  hoa  uảng Nam. Trong bối cảnh các 

nguồn năng lƣợng truyền thống nhƣ dầu mỏ, than đ … ngày dần cạn 

kiệt, giá thành cao và gây ô nhiểm m i trƣờng thì việc nghiên cứu s  

dụng nguồn năng lƣợng tái tạo nhƣ năng lƣợng mặt trời là rất thiết 

thực và cần thiết. 

Đề tài đã t nh to n và đƣa ra c c giải pháp kỹ thuật công nghệ 

chủ yếu để xây dựng hệ thống pin mặt trời cấp điện nối lƣới cho khu 

kỹ thuật bệnh viện Đa  hoa  uảng Nam. Khi hệ thống pin mặt trời 

đƣợc xây dựng s  giúp chủ động trong việc thiết kế, cải tiến lƣới điện 

 ệnh viện nhằm n ng cao chất lƣợng  h m chữa bệnh  
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Kết quả tính toán t ng mức đầu tƣ và ph n t ch hiệu quả kinh 

tế cho thấy sự chênh lệch lớn về thời gian thu hồi vốn giữa việc xây 

dựng hệ thống pin mặt trời nối lƣới có dự trữ là hơn   ,  năm và 

trƣờng hợp hệ thống năng lƣợng mặt trời không dự trữ là   ,6  năm  

 guy n nh n là do chi ph  đầu tƣ cho bộ phận dự trữ chiếm khoảng 

45% t ng mức đầu tƣ  

Hiện nay, việc phát triển năng lƣợng mới và năng lƣợng tái tạo 

đã đƣợc đƣa vào trong chiến lƣợc phát triển năng lƣợng quốc gia của 

Việt  am đến năm     , tầm nh n đến năm       Trong tƣơng lai 

 h ng xa,  hi  hà nƣớc có chính sách và chủ trƣơng cho t ch trữ 

điện năng l n lƣới thì giải pháp xây dựng hệ thống năng lƣợng mặt 

trời không dự trữ s  mang lại hiệu quả kinh tế và đƣợc triển khai 

rộng rãi hơn  

2. Kiến nghị 

Sau khi thực hiện xong đề tài, tác giả xin đƣa ra một số kiến 

ngh  sau:  

Cần tiếp tục đi s u nghi n cứu và phát triển đề tài   quy mô 

lớn hơn nữa để kết quả đem lại c    nghĩa về mặt thực tiễn, có khả 

năng ứng dụng cao.  

 hà nƣớc cần quan t m hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu và 

thực hiện các dự án về ứng dụng các nguồn năng lƣợng tái tạo, đặc 

biệt là năng lƣợng mặt trời. 

Cần có chính sách khuyến  h ch đầu tƣ và h  trợ về vốn ban 

đầu cho những chủ đầu tƣ trong lĩnh vực phát triển các dự án phát 

điện s  dụng năng lƣợng tái tạo n i chung và năng lƣợng mặt trời nói 

riêng. 



24 

 hà nƣớc cần xây dựng cơ chế hiệu quả và khả thi cho các nhà 

đầu tƣ; cho ph p b n và t nh to n gi  b n năng lƣợng mặt trời  Đồng 

thời cho phép, tích trữ điện năng chƣa c  s  dụng nhu cầu l n lƣới. 

3. Hƣớng phát triển của đề tài 

Tiếp tục khảo sát tình hình thực tế, thu thập, thống kê số liệu 

nhằm xây dựng hệ thống năng lƣợng mặt trời cấp điện nối lƣới có 

hiệu quả kinh tế và kỹ thuật để đ p ứng đƣợc nhu cầu năng lƣợng 

cho toàn Bệnh viện Đa  hoa Quảng Nam. 


