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Lời nói đầu 

 

Năng lượng xanh là khái niệm không còn xa lạ đối với chúng ta, đó là khái niệm để 

chỉ những nguồn năng lượng có trữ lượng gần như vô tận và thân thiện với môi 

trường. Trong hoàn cảnh năng lượng hóa thạch đang cạn kiệt dần, chất thải từ việc 

sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường, làm thay đổi khí hậu, đe 

dọa cuộc sống của chúng ta thì vấn đề thay thế dần năng lượng hóa thạch bằng năng 

lượng xanh là vấn đề rất cấp bách! Năng lượng xanh hiện như một viên ngọc thô 

đang trong tiến trình mài giũa, vấn đề là liệu chúng ta có còn đủ thời gian để đối 

mặt với bao thách thức mà năng lượng hóa thạch đặt ra để chờ cho viên ngọc kia 

sáng hay không mà thôi!  

Việt Nam chúng ta đang trong tiến trình hội nhập, nền kinh tế còn non trẻ, khoa học 

kĩ thuật còn chậm phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã 

và đang có những con người tham gia vào tiến trình mài giũa kia với chỉ một mong 

muốn rằng năng lượng xanh sẽ tỏa sáng! Đề tài nghiên cứu này ra đời cũng nhằm 

mục đích góp một phần nhỏ cho mong muốn kia dần trở thành hiện thực. Đề tài 

được tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau và tính khái quát hóa, đề tài chỉ đề 

cập đến những gì cơ bản nhất về năng lượng xanh chứ không đi vào tìm hiểu một 

cách đầy đủ và chi tiết vì vấn đề mà đề tài nghiên cứu là rất rộng. Mong rằng sau 

khi đọc xong đề tài này, người đọc sẽ có những khái niệm cơ bản nhất về năng 

lượng xanh cùng chung tay thực hiện mong muốn khai sáng năng lượng xanh!!  

                                                     Ngày15 tháng 5 năm 2009 

                                                      Nhóm nghiên cứu 
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A.Phần mở đầu 

A.I.Định nghĩa 

Năng lượng xanh là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nguồn năng lượng 

được coi là thân thiện với môi trường và ít gây ô nhiễm. 

Các dạng năng lượng xanh phổ biến 

 Năng lượng mặt trời  

 Năng lượng gió 

 Năng lượng nước (thủy điện) 

 Năng lượng địa nhiệt 

 Năng lượng thuỷ triều và Nhiệt năng biển 

 Năng lượng sinh học 

 Năng lượng hydro 

Dựa trên tiêu chí của nhóm là những nguồn năng lượng ít tác động nhất đến môi 

trường, có tính phổ biến, được nghiên cứu rộng rãi trên khắp thế giới và nhất là có 

khả năng áp dụng vào điều kiện của Việt Nam. Do đó nhóm chúng tôi sẽ tập trung 

vào các nguồn năng lượng xanh sau: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng 

lượng hydro 

A.II. Lý do chọn đề tài: 

A.II.1.Năng lượng hóa thạch không phải là vô hạn 

Sơ lược về quá trình sử dụng năng lượng của con người 

Tổ tiên chúng ta đã biết sử dụng lửa từ hàng trăm nghìn năm trước. Khi con người 

còn sinh hoạt trong hang động, thì lửa được sử dụng để chiếu sáng, sưởi ấm và nấu 

nướng. Nguồn năng lượng động lực trong thời kỳ đó là sức người và gia súc. 

 

Sau đó, nhờ sử dụng lửa, tổ tiên chúng ta đã làm ra được đồ gốm và các công cụ 

bằng kim loại. Với những công cụ đó, con người đã thực hiện được các hoạt động 

sản xuất như canh tác, trồng trọt và chăn nuôi, qua đó các cộng đồng xã hội được 

hình thành. Có thể nói rằng, lửa chính là xuất phát điểm của nền văn minh nhân 

loại. 
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Vào cuối thế kỷ 18, ở Anh đã phát minh ra máy hơi nước dùng nhiên liệu than đá. 

Từ đó, cuộc cách mạng về động lực bùng nổ và dẫn đến cuộc cách mạng công 

nghiệp. 

Hơn nữa, với kỹ thuật của động cơ đốt trong và sử dụng điện ở thế kỷ 19, nhiều 

phát minh có tính bước ngoặt đã ra đời, đẩy mạnh sự phát triển của khoa học kỹ 

thuật, tạo ra một xã hội thịnh vượng và tiện nghi như ngày nay. 

Hiện tại, ở các nước phát triển tiên tiến, tiêu thụ năng lượng bình quân trên đầu 

người cao hơn 50 lần so với xã hội cổ đại và cao hơn 10 lần so với thời điểm trước 

cuộc cách mạng công nghiệp. 

Các nguồn mà con người có thể thu năng lượng: 

- Gỗ 

- Sức nước  

- Sức gió  

- Địa nhiệt  

- Ánh sáng mặt trời 

- Than đá, dầu, khí tự nhiên (nhiên liệu hóa thạch) 

- Uranium (nhiên liệu hạt nhân). 

Và trong số đó nhiên liệu hóa thạch được sử dụng phổ biến và nhiều nhất hiện nay 

Tài nguyên thiên nhiên như than đá, dầu, khí có được do thực vật và vi sinh vật sinh 

trưởng từ xa xưa, trải qua những biến động của vỏ Trái Đất trong một thời gian dài, 

thì được gọi là nhiên liệu hóa thạch. 

Nhiên liệu hóa thạch cung cấp năng lượng cho những phương tiện giao thông, các 

nhà máy công nghiệp, sưởi ấm các toà nhà và sản sinh ra điện năng phục vụ đời 

sống con người. Cho đến nay, con người đã sử dụng một lượng rất lớn nhiên liệu 

hóa thạch như than đá và dầu để đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế và hiện đang 

phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, chiếm khoảng 80% nguồn cung cấp 

năng lượng sơ cấp. 

Tuy nhiên nhiên liệu hóa thạch không phải là vô hạn  
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-Người ta cho rằng còn có thể khai thác dầu trong 40 năm nữa. Số năm có thể khai 

thác này được tính bằng cách chia trữ lượng đã biết cho sản lượng khai thác hàng 

năm hiện nay. 

-Số năm có thể khai thác của khí tự nhiên dự đoán là khoảng 60 năm. Tài nguyên 

khí tự nhiên, so với tài nguyên dầu có ưu điểm là có thể đảm bảo được một lượng 

nhất định trong khu vực Đông Nam Á và thời gian khai thác cũng lâu hơn. Thực tế 

là gần 70% trữ lượng được đảm bảo phụ thuộc vào khu vực Trung Đông và Liên Xô 

cũ 

- Số năm còn có thể khai thác than là khoảng 230 năm. 

A.II.2.Năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường  

Nhiên liệu hóa thạch như dầu, than, khí tự nhiên khi đốt cháy sẽ thải ra CO2, ôxít 

sunphua (SOx), ôxít nitơ (NO2), Methane (CH4), nitơ oxit (N2O)…. Những khí này 

là nguyên nhân dẫn đến một số hậu quả to lớn đối với môi trường sống và ảnh 

hưởng trực tiếp đến chính con người 

+Mưa axit 

SOx, NOx trong khí thải từ các nhà máy và ôtô của lục địa đã tạo ra các phản ứng 

hóa học trong không khí, sau đó di chuyển, rồi tạo ra mưa axít làm tiêu trụi các cánh 

rừng, tiêu diệt các sinh vật trong ao hồ, gây tác hại to lớn cho sản xuất nông nghiệp. 

Hiện tượng này lúc đầu xuất hiện ở Bắc Âu, sau đó, liên tiếp xuất hiện ở khu vực 

Trung Âu cho đến tận khu vực Bắc Mỹ và gần đây đã xuất hiện ở cả những khu vực 

công nghiệp tập trung của Trung Quốc. Tác hại do ô nhiễm không khí đã vượt ra 

khỏi biên giới quốc gia và lan ra một khu vực rộng lớn. Đối sách phòng chống hiện 

tượng này là cần phải có sự hợp tác của cộng đồng quốc tế. 

+Sự nóng lên toàn cầu 

Những loại khí như CO2,CH4, N2O thải ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch 

là nguyên nhân lớn nhất cho vấn đề ấm lên của Trái Đẩt. 

Hậu quả do “sự nóng lên toàn cầu” gây ra. 
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 Thay đổi thời tiết có khả năng đưa tới bất ổn chính trị. Hạn hán và hồng thủy liên 

tục xảy ra khiến cho dân chúng tại nhiều địa phương phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn di 

chuyển đi nơi khác.  

 Băng đá tan, tăng mức độ nước biển, gây ra lụt lội, lở đất dọc theo đại dương và 

giảm nước ngọt cần thiết cho mọi sinh vật. 

 Giông tố bão lụt tăng độ ẩm trên mặt đất. 

 Hạn hán gây thiệt hại canh tác, chăn nuôi  

 Nhiều sinh vật quý hiếm sẽ bị tiêu diệt dần dần vì chúng không tồn tại được trong 

thời tiết quá nóng cũng như tăng độ acid trong nước biển. 

 Trong tương lai, sức nóng có thể tăng khí thải nhà kính bằng cách làm cho các khí 

này thoát ra khỏi nơi tích tụ dưới biển. 

 Ảnh hưởng của hâm nóng toàn cầu đối với sức khỏe con người là điều rất rõ.  

 Theo WHO, các bệnh gây ra do thay đổi khí hậu sẽ tăng lên gấp đôi 

vào thập niên 2030. Các sinh vật mang mầm bệnh như sốt rét, viêm 

não, sốt vàng da sẽ gia tăng vì chúng hợp với khí hậu nóng 

 Khí hậu nóng lên tạo điều kiện tốt cho muỗi và vi khuẩn, những tác 

nhân gây bệnh sốt xuất huyết và viêm não ở người.  

 Thời gian lạnh sẽ thu ngắn nhưng thời gian nóng tăng, đưa tới nhiều 

tử vong vì say nóng (heat stroke). Mùa hè năm 2003 tại Pháp với 

14,842 tử vong vì nóng tới 40°C là một thí dụ. Những người đang có 

bệnh tim mạch mà gặp thời tiết nóng bức thì bệnh tình gia tăng vì tim 

phải làm việc nhiều hơn để giữ cơ thể mát 

 Ung thư ngoài da tăng vì tiếp cận quá nhiều với tia nắng mặt trời. 

 Một số nhà khoa học cho rằng, thời tiết nóng giúp cho sự tăng sinh 

của các loại tảo ở dưới nước, đặc biệt là khi nước bị ô nhiễm. Từ đó 

một số bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy sẽ xảy ra nhiều hơn. 

+Đối với con người 
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Đioxit Sunfua (SO2): rất độc hại đối với sức khoẻ của người và sinh vật, gây ra các 

bệnh về phổi khí phế quản. SO2 trong không khí khi gặp oxy và nước tạo thành axit, 

tập trung trong nước mưa gây ra hiện tượng mưa axit.  

Cacbon monoxit (CO): CO không độc với thực vật vì cây xanh có thể chuyển hoá 

CO => CO2 và sử dụng nó trong quá trình quang hợp. Vì vậy, thảm thực vật được 

xem là tác nhân tự nhiên có tác dụng làm giảm ô nhiễm CO. Khi con người ở trong 

không khí có nồng độ CO khoảng 250 ppm sẽ bị tử vong.  

A.II.3.Năng lượng hóa thạch là nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp trên thế 

giới 

 Tranh chấp khí đốt - “tam quốc diễn nghĩa” giữa Nga – Ukraine – EU 

 Tranh chấp những giếng dầu và khí đốt trên vùng Trung Á giữa Mỹ, Tây Âu và 

Nga 

 Tranh chấp những giếng dầu ở Trung Đông  

 Tranh chấp khí tự nhiên và dầu giữa các quốc gia Mỹ, Canada, các nước Bắc Âu 

và Nga ở Bắc Cực 

Chính những tranh chấp này dẫn đến bất ổn trên toàn thế giới và ảnh hưởng lớn đến 

hòa bình thế giới 

Do đó, chính những lý do trên dẫn đến cần phải tìm những nguồn năng lượng khác 

thay thế nguồn năng lượng hóa thạch này và các nguồn năng lượng xanh là một lựa 

chon hợp lý nhất  

B. Nội dung chính: các dạng năng lượng xanh 

B.I.Năng lượng mặt trời 

B.I.1.Năng lượng mặt trời – nguồn năng lượng của tương lai. 

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng phong phú nhất, dồi dào nhất trong tất cả 

các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên. Năng lượng mặt trời sẽ không bao giờ 

cạn kiệt vì theo những nghiên cứu của thiên văn học thì mặt trời của chúng ta chỉ 

mới sống được một nửa tuổi thọ của nó, tức là nó còn có thể sống thêm khoảng 7.8 

tỷ năm nữa trước khi chuyển sang giai đoạn già và nuốt chửng tất cả các hành tinh 
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Đioxit Sunfua (SO2): rất độc hại đối với sức khoẻ của người và sinh vật, gây ra các 

bệnh về phổi khí phế quản. SO2 trong không khí khi gặp oxy và nước tạo thành axit, 

tập trung trong nước mưa gây ra hiện tượng mưa axit.  

Cacbon monoxit (CO): CO không độc với thực vật vì cây xanh có thể chuyển hoá 

CO => CO2 và sử dụng nó trong quá trình quang hợp. Vì vậy, thảm thực vật được 

xem là tác nhân tự nhiên có tác dụng làm giảm ô nhiễm CO. Khi con người ở trong 

không khí có nồng độ CO khoảng 250 ppm sẽ bị tử vong.  

A.II.3.Năng lượng hóa thạch là nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp trên thế 

giới 

 Tranh chấp khí đốt - “tam quốc diễn nghĩa” giữa Nga – Ukraine – EU 

 Tranh chấp những giếng dầu và khí đốt trên vùng Trung Á giữa Mỹ, Tây Âu và 

Nga 

 Tranh chấp những giếng dầu ở Trung Đông  

 Tranh chấp khí tự nhiên và dầu giữa các quốc gia Mỹ, Canada, các nước Bắc Âu 

và Nga ở Bắc Cực 

Chính những tranh chấp này dẫn đến bất ổn trên toàn thế giới và ảnh hưởng lớn đến 

hòa bình thế giới 

Do đó, chính những lý do trên dẫn đến cần phải tìm những nguồn năng lượng khác 

thay thế nguồn năng lượng hóa thạch này và các nguồn năng lượng xanh là một lựa 

chon hợp lý nhất  

B. Nội dung chính: các dạng năng lượng xanh 

B.I.Năng lượng mặt trời 

B.I.1.Năng lượng mặt trời – nguồn năng lượng của tương lai. 

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng phong phú nhất, dồi dào nhất trong tất cả 

các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên. Năng lượng mặt trời sẽ không bao giờ 

cạn kiệt vì theo những nghiên cứu của thiên văn học thì mặt trời của chúng ta chỉ 

mới sống được một nửa tuổi thọ của nó, tức là nó còn có thể sống thêm khoảng 7.8 

tỷ năm nữa trước khi chuyển sang giai đoạn già và nuốt chửng tất cả các hành tinh 
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khác trong hệ mặt trời. Loài người có thể sẽ không tồn tại đến lúc ấy hoặc có lẽ đến 

lúc ấy con người đã tìm ra những giải pháp cho sự tồn vong của mình! 

Cảm giác cháy da trong những ngày hè nóng bỏng hay cái ấm áp của những ngày 

mùa đông nắng tốt như là một lời nhắc nhở đến sự hiện hữu của mặt trời mà lắm lúc 

ta xem như một tồn tại đương nhiên. Ánh sáng mặt trời là một nguồn năng lượng 

dồi dào, nhưng khi tính ra con số rất ít người biết đến là mặt trời truyền đến cho ta 

một năng lượng khổng lồ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Trong 10 

phút truyền xạ, quả đất nhận một năng lượng khoảng 5 x 1020 J (500 tỷ tỷ Joule), 

tương đương với lượng tiêu thụ của toàn thể nhân loại trong vòng một năm. Trong 

36 giờ truyền xạ, mặt trời cho chúng ta một năng lượng bằng tất cả những giếng dầu 

của quả đất. Năng lượng mặt trời vì vậy gần như vô tận. Hơn nữa, nó không phát 

sinh các loại khí nhà kính (greenhouse gas) và khí gây ô nhiễm. Nếu con người biết 

cách thu hoạch nguồn năng lượng sạch và vô tận nầy thì có lẽ loài người sẽ mãi mãi 

sống hạnh phúc trong một thế giới hòa bình không còn chiến tranh vì những cuộc 

tranh giành quyền lợi trên các giếng dầu.   

Mười vấn đề lớn của nhân loại trong vòng 50 năm tới đã được ghi nhận theo thứ tự 

nghiêm trọng là (1) năng lượng, (2) nước, (3) thực phẩm, (4) môi trường, (5) nghèo 

đói, (6) khủng bố và chiến tranh, (7) bệnh tật, (8) giáo dục, (9) thực hiện dân chủ và 

(10) bùng nổ dân số. Năng lượng quả thật là mối quan tâm hàng đầu của nhiều 

chính phủ trên thế giới. Nguồn năng lượng chính của nhân loại hiện nay là dầu hỏa. 

Nó quí đến nỗi được người ta cho một biệt hiệu là "vàng đen". Một vài giờ cúp điện 

hay không có khí đốt cũng đủ làm tê liệt và gây hỗn loạn cho một thành phố. Cuộc 

sống văn minh của nhân loại không thể tồn tại khi thiếu vắng năng lượng. Theo 

thống kê, hiện nay hơn 85 % năng lượng được cung cấp từ dầu hỏa và khí đốt. 

Nhưng việc thu hoạch từ các giếng dầu sẽ đạt đến mức tối đa trong khoảng năm 

2010 - 2015, sau đó sẽ đi xuống vì nguồn nhiên liệu sẽ cạn kiệt cùng năm tháng. 

Người ta cũng tiên đoán nếu dầu hỏa được tiếp tục khai thác với tốc độ hiện nay, kể 

từ năm 2050 lượng dầu được sản xuất sẽ vô cùng nhỏ và không đủ cung cấp cho 

nhu cầu toàn thế giới. Như vậy, nguồn năng lượng nào sẽ thay thế cho "vàng đen"? 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



10 

Các nhà khoa học đã và đang tìm kiếm những nguồn năng lượng vô tận, sạch và tái 

sinh (renewable energy) như: năng lượng từ mặt trời, gió, thủy triều, nước (thủy 

điện), lòng đất (địa nhiệt) v.v...   

Trong những nguồn năng lượng nầy có lẽ năng lượng mặt trời đang được lưu tâm 

nhiều nhất. Những bộ phim tài liệu gần đây cho thấy ở các vùng hẻo lánh, nghèo 

khổ tại Ấn Độ hay châu Phi, cư dân tràn ngập hạnh phúc khi có điện mặt trời thắp 

sáng màn đêm hay được sử dụng các loại nồi năng lượng mặt trời để nấu thức 

ăn. Dù vậy, cho đến nay con người vẫn chưa đạt được nhiều thành công trong việc 

chuyển hoán năng lượng mặt trời thành điện năng vì một phần mật độ năng lượng 

mặt trời quá loãng, một phần phí tổn cho việc tích tụ năng lượng mặt trời còn quá 

cao. Nếu tính theo mỗi kilowatt-giờ (năng lượng 1 kilowatt được tiêu thụ trong 1 

giờ) thì phí tổn thu hoạch năng lượng mặt trời là $0,30 USD. Trong khi đó năng 

lượng từ gió là $0,05 và từ khí đốt thiên nhiên là $0,03. Một hệ thống chuyển hoán 

năng lượng mặt trời cung cấp đủ điện năng cho một căn nhà ở bình thường tốn ít 

nhất $18000 USD (giá 2005). Chỉ cần yếu tố tài chính không thôi cũng đủ để làm 

người tiêu thụ tránh xa việc sử dụng năng lượng mặt trời. Hệ quả là tại những nước 

tiên tiến như Mỹ điện lực được tạo từ năng lượng mặt trời từ các tế bào quang điện 

(photovoltaic cell; photo = quang, voltaic = điện) chỉ chiếm 0,02 % Tuy nhiên, điều 

đáng mừng là thị trường năng lượng mặt trời toàn cầu trị giá 10 tỷ USD/năm và 

tăng 30 % hằng năm nhờ vào các kết quả nghiên cứu làm giảm giá tế bào quang 

điện  

B.I.2.Biến năng lượng mặt trời thành điện năng. 

B.I.2.a. Silicon và các chất bán dẫn vô cơ. 

 Silicon nguyên chất 

Vật liệu chính cho tế bào quang điện được dùng để chuyển hoán năng lượng mặt 

trời thành điện năng là silicon (Si). Silicon là một nguyên tố nhiều thứ hai sau 

oxygen trên quả địa cầu. Đây là cũng là một nguồn thiên nhiên phong phú gần như 

vô tận. Nó chiếm gần 30 % của vỏ quả đất dưới dạng silica (SiO2), và là một hợp 

chất chính trong cát. Nhìn xung quanh, ta thấy tính hữu dụng của silica hiện hữu từ 
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công nghệ "thấp" như bê tông, thủy tinh đến công nghệ cao như transistor, chip vi 

tính và các linh kiện điện tử khác. Có thể nói rằng silicon, hay đi từ nguyên thủy - 

cát, là xương sống của nền văn minh hiện đại. Nói khác hơn, ngoài đá cát của thiên 

nhiên ta thấy sự hiện diện của nguyên tố silicon hầu hết ở tất cả mọi nơi từ những 

tòa nhà chọc trời đến những linh kiện điện tử thu nhỏ cho máy vi tính ở thang 

nanomét (nhỏ hơn sợi tóc 100.000 lần). 

Silicon có một số tính chất hóa học đặc biệt, trong đó đặc biệt nhất là có cấu trúc 

dạng tinh thể. Một nguyên tử silicon có 14 electron, sắp xếp trên 3 lớp khác nhau. 

Hai lớp nằm trong cùng (nằm gần hạt nhân) thì được lấp đầy hoàn toàn, tuy nhiên 

lớp ngoài cùng thì chỉ được lấp đầy một nửa và chỉ có 4 electron. Một nguyên tử 

silicon luôn có xu hướng lấp đầy hoàn toàn lớp ngoài cùng của nó (cần phải có 8 

electron), để làm được việc đó nó phải chia sẻ các electron ở lớp ngòai cùng của 

mình với 4 nguyên tử silicon lân cận. Điều này cũng giống như mỗi nguyên tử 

silicon “bắt tay” với các “hàng xóm” của mình, trong trường hợp này thì mỗi 

nguyên tử silicon có 4 cánh tay bắt với 4 “hàng xóm”. Đó chính là cấu trúc dạng 

tinh thể và cấu trúc này rất quan trọng đối với các tấm panel. 

Năm mươi năm trước, cùng một lúc với sự phát minh của silicon transistor, pin mặt 

trời (hay là pin quang điện) silicon được chế tạo tại Bell Labs (Mỹ). Pin này có khả 

năng chuyển hoán năng lượng mặt trời sang điện năng với hiệu suất là 6 %. Một con 

số tương đối nhỏ so với hiệu suất lý thuyết tối đa cho silicon là 31 %, nhưng đây là 

một thành quả rất ấn tượng cho bước đầu nghiên cứu của pin mặt trời. Nhóm nghiên 

cứu của giáo sư Martin Green (University of New South Wales, Úc) hiện nay đã đạt 

kỷ lục 24,7 %.   

Cho đến ngày hôm nay những đặc tính cơ bản của pin quang điện mặt trời nầy vẫn 

không có nhiều thay đổi; 95 % các hệ thống, dụng cụ dùng tế bào quang điện chế 

tạo từ silicon với hiệu suất trung bình 15 %. Có ba loại silicon được làm pin 

mặt trời: đơn tinh thể (monocrystalline), đa tinh thể (polycrystalline) và vô định 

hình (amorphous). Phần lớn các pin mặt trời hiện nay xuất hiện trên thương 

trường vẫn là pin của thế hệ thứ nhất (first-generation cell) dùng silicon đơn tinh thể 
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có hiệu suất chuyển hoán 18 %.  Sản phẩm đòi hỏi silicon đơn tinh thể phải có độ 

nguyên chất đạt đến 99,9999 % (6 con số 9) thậm chí 99,999999999 % (11 con số 

9), và quá trình chế tạo cần nhiệt độ cao để làm tan chảy silicon. Độ nguyên chất 

phải ở mực gần như tuyệt đối để bảo đảm sự di động dễ dàng của điện tử tạo ra 

dòng điện. Hai yêu cầu khó khăn này đẩy giá thành lên cao và vì vậy không được áp 

dụng rộng khắp.  

Pin dùng silicon đa tinh thể và vô định hình thuộc thế hệ thứ hai. Silicon đa tinh thể 

được chế tạo ít tốn kém hơn vì không cần đạt đến độ nguyên chất như đơn tinh 

thể. Nhưng đa tinh thể có nhiều đường biên tinh thể (crystalline boundary) cản trở 

sự di động của điện tử làm giảm hiệu suất của pin (12 – 15 %). Ngoài ra, silicon vô 

định hình có thể được xem là vật liệu trong việc sản xuất pin mặt trời giá rẻ. Một 

trong những ưu điểm là khác với silicon tinh thể, silicon vô định hình có thể làm 

thành phim mỏng vừa ít tốn kém nguyên liệu vừa có khả năng hấp thụ năng lượng 

mặt trời cao hơn 40 lần silicon đơn tinh thể; phim silicon dày 1 m có thể hấp thụ 

gần 90 % bức xạ mặt trời. Tuy nhiên, vì bản chất vô định hình hiệu suất chuyển 

hoán thành điện chỉ bằng phân nửa hiệu suất của silicon đơn tinh thể. Điều nầy cũng 

dễ hiểu. Vô định hình như một nắm tóc rối nùi, trong khi tinh thể như một mái tóc 

được chải mượt mà. Hiệu suất tùy vào sự di động của điện tử và sự di động này tạo 

ra dòng điện. Đương nhiên độ đi dộng của điện tử trong một môi trường có một trật 

tự cao hơn trong một không gian vô định hình ngoằn ngoèo như một mê cung. Dù 

vậy, silicon vô định hình vẫn là loại vật liệu được ưa chuộng nhờ vào giá rẻ để chế 

tạo mái ngói hoặc các panô (panel) quang điện cho nhà ở hoặc các cao ốc, công thự. 

Ngoài silicon vô định hình với lợi điểm tạo thành phim mỏng, pin mặt trời thuộc thế 

hệ thứ hai bao gồm các loại hợp chất bán dẫn như indium dislenide đồng và 

cadmium telluride được phủ lên thủy tinh. Các loại bán dẫn nầy có giá rẻ hơn rất 

nhiều so với silicon đơn phân tử nhưng có khuyết tật cấu trúc nên hiệu suất không 

cao.     

Việc phát triển mọi ngành công nghệ đều tập trung vào việc giảm giá thành. Công 

nghệ pin mặt trời cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài việc phổ cập hóa silicon vô 
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định hình, cải thiện quá trình sản xuất silicon đơn tinh thể đã làm giảm giá vật liệu 

nầy. Nhờ vậy, giá điện mặt trời đã giảm 20 lần trong 30 năm qua. Nếu chiều hướng 

nầy tiếp tục thì trong vòng 25 năm tới giá sẽ giảm đến 0,02 $ /kWh. Với sự trợ giúp 

của công nghệ nano người ta dự đoán rằng đến năm 2050 thì năng lượng mặt trời sẽ 

cung ứng 25 % nhu cầu năng lượng của nhân loại. 

 Silicon có pha tạp chất 

Silicon nguyên chất là một chất dẫn điện kém vì nó không có các electron chuyển 

động tự do giống như trong những chất dẫn điện tốt như đồng chẳng hạn. Thay vào 

đó, các electron của silicon nguyên chất bị giữ chặt bên trong các mạng tinh thể. Vì 

thế các tấm panel mặt trời không làm từ silicon nguyên chất mà làm từ silicon có 

pha thêm tạp chất, trong đó những nguyên tử khác sẽ trộn lẫn với các nguyên tử 

silicon và làm thay đổi tính chất của silicon. Chúng ta thường nghĩ rằng tạp chất là 

những chất gây ra những tác dụng không như mong muốn, thậm chí là những rắc 

rối, nhưng trong trường hợp này, các tấm panel của chúng ta không thể làm việc nếu 

không có chúng. Hàm lượng của tạp chất bên trong silicon là rất ít, ví dụ tạp chất là 

photpho thì tỉ lệ về số lượng nguyên tử photpho so với số lượng nguyên tử silicon 

có thể là một phần triệu. Nguyên tử photpho có 5 electron ở lớp ngoài cùng chứ 

không phải 4 electron như nguyên tử silicon. Các nguyên tử photpho vẫn liên kết 

với các nguyên tử silicon ở lân cận, nhưng trong trường hợp này, nguyên tử 

photpho vẫn còn thừa ra một electron chưa liên kết với nguyên tử khác. Electron 

này sẽ không high thành liên kết nhưng vẫn có một hạt proton mang điện tích 

dương nằm ở bên trong hạt nhân nguyên tử photpho giữ nó lại mà không cho nó 

chuyển động tự do. 

Khi ta cung cấp năng lượng cho silicon nguyên chất ví dụ như nhiệt lượng chẳng 

hạn, năng lượng này sẽ làm cho một số electron bẻ gãy liên kết với nguyên tử của 

chúng, rời khỏi nguyên tử và trở thành các electron chuyển động tự do. Khi mỗi 

electron bức khỏi nguyên tử là một lỗ trống được high thành. Các electron sau khi 

bức khỏi nguyên tử sẽ chuyển động một cách hỗn loạn xung quanh các nút mạng 

tinh thể và tìm kiếm một lỗ trống khác để lấp vào. Những electron này được gọi là 
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các electron dẫn tự do và có thể mang dòng điện tích đi. Có rất ít những electron 

như thế bên trong silicon nguyên chất, tuy nhiên những elctron này lại không thực 

sự hữu dụng. Đối với silicon có pha tạp chất với các nguyên tử photpho trộn lẫn bên 

trong thì câu chuyện lại khác. Nó tốn ít năng lượng hơn trường hợp trên rất nhiều để 

bức các electron “thừa” ra khỏi các nguyên tử photpho bởi vì những ectron này 

không bị giữ chặt trong các liên kết (các nguyên tử lân cận không liên kết với nó). 

Kết quả là hầu hết các electron này sẽ được “giải phóng” ra khỏi nguyên tử, vì thế 

chúng ta sẽ có nhiều electron dẫn tự do hơn so với trường hợp siliocn nguyên 

nguyên chất. Quá trình thêm tạp chất với mục đích như trên gọi là quá trình kích 

thích, và khi tạp chất mà chúng ta thêm vào là photpho thì silicon được gọi là là loại 

N (N là viết tắt của negative) do trong silicon lúc này có nhiều ectron tự do. Silicon 

loại N dẫn điện tốt hơn silicon nguyên chất rất nhiều. 

 

 

 

Chỉ một phần của tấm panel 

làm bằng chất bán dẫn loại 

N, phần khác được làm bằng 

chất bán dẫn loại P, đó chính 

là silicon nguyên chất được 

pha thêm boron, trong đó 

boron là chất mà nguyên tử 

chỉ có 3 electron ở lớp ngoài 

cùng. Thay vì có những 

electron tự do như silcon 

loại N, silicon loại P (P viết tắt cho chữ positive) có những lỗ trống tự do, những lỗ 

trống này thực chất ra chỉ là các nút mạng bị mất electron, vì thế các lỗ trống sẽ 

mang điện tích trái với điện tích của electron, tức là mang điện dương. Các lỗ trống 

này cũng di chuyển tự do như các electron tự do. 
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Điều kì thú sẽ xảy ra khi ta 

đặt silicon loại N và loại P 

tiếp xúc với nhau, một điện 

trường sẽ xuất hiện bên 

trong các tấm panel. Các 

electron tự do ở phía bên 

silicon loại N luôn có xu 

hướng tìm các lỗ trống mang 

điện dương để lấp vào, trong 

khi đó ở phía bên silicon loại 

P lại có rất nhiều lỗ trống, vì 

thế các electron ở phía N sẽ tràn sang lấp đầy các lỗ trống ở phía bên loại P. 

 

Liệu các điện tử tự do của bán dẫn N có bị chạy hết sang bán dẫn P hay không? Câu 

trả lời là không. Vì khi các điện tử di chuyển như vậy nó làm cho bán dẫn N mất 

điện tử và tích điện dương, ngược lại bán dẫn P tích điện âm. Ở bề mặt tiếp xúc của 

2 chất bán dẫn bây giờ tích điện trái ngược và xuất hiện 1 điện trường hướng từ bán 

dẫn N sang P ngăn cản dòng điện 

tử chạy từ bán dẫn N sang P. Và 

trong khoảng tạo bởi điện trường 

này hầu như không có e hay lỗ 

trống tự do . 

 

B.I.2.b. Nguyên lý làm việc của pin năng lương mặt trời. 

Nguyên lý của pin mặt trời là hiệu ứng quang điện (photoelectric effect). Hiệu ứng 

quang điện được xem là một trong những phát hiện to lớn của Einstein. Hiệu ứng 

nầy mô tả khả năng của ánh sáng (quang) khi được chiếu trên bề mặt vật liệu có thể 
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đánh bật điện tử (điện) ra khỏi bề mặt nầy. Để giải thích hiệu ứng quang điện 

Einstein đưa ra khái niệm quang tử (photon). Ánh sáng là những quang tử được bắn 

lên vật liệu để tống điện tử của vật liệu thành điện tử tự do. Sự di động của các điện 

tử nầy sẽ cho ta dòng điện.  

Vật liệu silicon nguyên chất là một mạng nối kết các nguyên tố silicon và mạng nầy 

trung tính về điện nên không hữu dụng. Khi silicon được kết hợp một lượng nhỏ 

(vài phần triệu) "chất tạp", mạng sinh ra điện tích. Silicon mang điện tích là vật liệu 

cho nhiều áp dụng cực kỳ quan trọng. Khi silicon kết hợp với chất tạp (dopant) có 

khả năng lấy điện tử (electron acceptor) từ mạng silicon, mạng silicon sẽ có những 

lỗ trống mang điện tích dương (+). Đây là p-silicon (p = positive, dương). Lỗ trống 

(+) vốn dĩ là "nhà" của điện tử, cho nên khi điều kiện cho phép điện tử sẽ chiếm 

đóng trở lại. Mặt khác, khi silicon được kết hợp với chất tạp có khả năng cho điện 

tử, mạng silicon sẽ dư điện tử. Đây là n-silicon (n = negative, âm). Silicon dùng 

trong mọi linh kiện điện tử (thí dụ: transistor, đèn diode) là một vật liệu hỗn 

hợp liên kết giữa p-silicon và n-silicon. Có thể nói rằng p- và n-silicon đã tạo ra một 

cuộc cách mạng khoa học ở thế kỷ 20 và đã cho nhân loại nền văn minh silicon. 

Như một quy luật thiêng liêng trong vạn vật, sự tiếp cận âm dương lúc nào cũng cho 

ta nhiều điều thú vị. Khi p-silicon tiếp cận với n-silicon, vùng chuyển tiếp (junction) 

giữa hai vật liệu nầy sẽ sinh ra một điện áp tự nhiên (0,7 V). Khi quang tử của ánh 

sáng mặt trời chạm vào mạng silicon, nó sẽ đánh bật điện tử ra khỏi mạng thành 

điện tử "vô gia cư" và để lại lỗ trống (+) trên mạng. Tuy nhiên, sau khi bị quang tử 

tấn công cặp điện tử và lỗ trống (+) vẫn còn quyến luyến vì lực hút Coulomb nên 

không chịu rời nhau! Cặp điện tử và lỗ trống (+) còn gọi là exciton. Chỉ có những 

cặp gần vùng chuyển tiếp mới bị điện áp vùng biên kéo cả hai ra xa để lỗ trống (+) 

đi về phía p-silicon và điện tử đi về phía n-silicon. Bây giờ, điện tử mới thật sự tự 

do di động để cho ra dòng điện. Hình 1 cho thấy cấu trúc của pin mặt trời 

silicon. Vùng chuyển tiếp hay là mặt tiếp xúc giữa p-silicon và n-silicon rất rộng để 

tạo ra nhiều khả năng để cặp điện tử và lỗ trống (+) có nhiều cơ hội chia ly. Điện 

trường xuất niện giữa mặt tiếp giáp 2 chất bán dẫn loại P và loại N có tác dụng 
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giống như một điốt, điốt này cho phép (thậm chí là đẩy các electron) di chuyển từ 

phía P sang phía N. Nó giống như một quả đồi, các electron dễ dàng trượt xuống 

đồi (dịch chuyển về phía N) nhưng lại không thể leo lên đồi (đi về phía P). Vì thế 

chúng ta có một điện trường làm việc như một điốt, trong đó các ectron chỉ có thể 

dịch chuyển theo một chiều. 

Thật ra, đây chỉ là cuộc chia ly tạm thời vì điện tử đi đường vòng ra ngoài tạo nên 

dòng điện, "bọc hậu" trở lại p-silicon tìm lại bạn xưa! Cứ như thế, khi ánh 

sáng chiếu liên tục ta sẽ có dòng điện liên tục để sử dụng.  

  

Hình 1: Cấu trúc của 

pin mặt trời silicon và 

cơ chế tạo ra dòng 

điện.  

Chấm đen là điện tử e-; 

chấm trắng là lỗ trống 

h+. 

 

 

Thất thoát năng lượng trên pin năng lượng mặt trời và cách giải quyết. 

 Thất thoát năng lượng: 

Ánh sáng mặt trời cung cấp cho chúng ta khoảng 1 kilowatt/m2 ( Chính xác là 1,34 

KW/m2 :Đây chính là hằng số mặt trời) , tuy nhiên các hiệu suất chuyển thành điện 

năng của các pin mặt trời chỉ vào khoảng 8% đến 12%. Tại sao lại ít vậy. Câu trả lời 

là ánh sáng mặt trời có phổ tần số khá rộng. Không phải tần số nào cũng có đủ năng 

lượng để kích thích điện tử từ vùng hóa trị lên vùng dẫn. Chỉ có những photon năng 

lượng cao hơn khe vùng bán dẫn mới làm được điều này. Đối với bán dẫn Si khe 

vùng vào khoảng 1.1eV. Các photon năng lượng thấp hơn sẽ không sử dụng được. 

Nếu photon có năng lượng cao hơn khe vùng thì phần năng lượng dư đó cũng 

không có đóng góp gì thêm. Vậy tại sao chúng ta không chọn các vật liệu có khe 
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vùng hẹp để tận dụng nguồn photon tần số thấp. Vấn đề là khe vùng cũng xác định 

hiệu điện thế (hay điện trường) ở bề mặt tiếp xúc. Khe vùng càng bé thì hiệu điện 

thế này càng bé. Nên nhớ công suất của dòng điện bằng hiệu điện thế nhân với 

dòng. Người ta đã tính toán được khe vùng tối ưu là vào khoảng 1.4eV, khi đó công 

suất dòng điện thu được tối đa. 

 

Một nguyên nhân nữa cũng cản trở việc nâng cao hiệu suất của pin mặt trời, đó là 

cách chúng ta bố trí các tiếp xúc kim loại để lấy dòng điện. Ở mặt dưới của tấm pin 

hiển nhiên ta có thể cho tiếp xúc 

với 1 tấm kim loại nhưng ở mặt 

trên nó cần trong suốt để ánh 

sáng có thể đi qua. Nếu chỉ bố trí 

các tiếp xúc ở mép tấm pin thì 

các điện tử phải di chuyển quá 

xa trong tinh thể Si mới vào 

được mạch điện (chú ý là bán 

dẫn Si dẫn điện kém, tức điện trở của nó lớn). Vì vậy người ta thường dùng 1 lưới 

kim loại phủ lên bề mặt của pin mặt trời. Tuy nhiên kích thước lưới không thể giảm 

vô hạn nên cũng phần nào làm giảm hiệu suất chuyển năng lượng ánh sáng thành 

năng lượng điện. 

 

 Cách giải quyết: 

Nếu ta dùng những vật liệu bán dẫn với những khe dải khác nhau và liên kết những 

vật liệu nầy thành một cấu trúc chuyển tiếp đa tầng (multi-junction) để hấp thụ 

quang tử mặt trời ở các mực năng lượng khác nhau, hiệu suất chuyển hoán sẽ phải 

gia tăng.   

Năm 2002, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Quốc gia, Lawrence Berkeley 

National Laboratory (Mỹ), thiết kế các hợp chất bán dẫn chứa indium (In), gallium 

(Ga) và nitrogen (N) cho đèn phát quang diode. Trong cơ chế phát quang của đèn 
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diode ta cho dòng điện tạo ra sự kết hợp giữa điện tử và lỗ trống (+) trong chất bán 

dẫn để tạo ra ánh sáng . Cơ chế của pin mặt trời có thể xem là một hiện tượng 

nghịch lại vì ánh sáng làm phân ly điện tử và lỗ trống (+) để cho ra dòng điện. Khi 

hợp chất bán dẫn InGaN được chế tạo, các nhà khoa học Mỹ khám phá ra là bằng sự 

điều chỉnh tỉ lệ của In và Ga, khe dải của hợp chất InGaN có thể biến thiên liên tục 

từ 0,2 đến 3,4 eV bao gồm toàn thể quang phổ mặt trời. Các nhà khoa học ở 

Lawrence Barkerley vừa làm vật liệu cho đèn diode vừa cho pin mặt trời. Một công 

hai việc. Trở ngại chính là sự tốn kém trong việc sản xuất, cấu trúc nầy vì vậy 

không thể trở thành một sản phẩm phổ cập. Nhưng nếu tiền bạc không phải là vấn 

đề quan trọng như trong một số áp dụng đặc biệt chẳng hạn như cho vệ tinh, các 

loại pin nầy là nguồn điện hữu hiệu để vận hành vệ tinh. Chỉ cần kết hợp hai 

tầng InGaN được thiết kế có khe dải 1,1 eV và 1,7 eV, hiệu suất dễ dàng đạt đến 50 

%. Mười hai tầng InGaN có khe dải bao gồm toàn thể quang phổ mặt trời sẽ cho 

hiệu suất 70 %. 

Gần đây (năm 2006), một số chất bán dẫn đã được thiết kế để tối ưu hóa trị số khe 

dải, gia tăng hiệu suất và đồng thời giảm giá thành sản xuất. Trong một cuộc triển 

lãm quốc tế về năng lượng mặt trời (2006), công ty Sharp Solar (Nhật Bản), một 

trong những công ty lớn và uy tín trên thế giới sản xuất pin mặt trời, đã ra mắt một 

panel pin mặt trời có hiệu suất đột phá 36 % mà vật liệu là hợp chất bán dẫn của các 

nguyên tố ở cột III (aluminium, gallium, indium) và cột V (nitrogen, arsenic) trong 

bảng phân loại tuần hoàn. Không chịu thua, cũng vào năm 2006 công ty Boeing - 

Spectrolab (Mỹ) dùng chất bán dẫn với một công thức được giữ bí mật có thể 

chuyển hoán 41% năng lượng mặt trời. Mười tháng sau đó, viện nghiên cứu quốc 

gia Lawrence Berkeley National Laboratory (Mỹ) lại chế tạo một loại pin mặt trời 

dùng chất bán dẫn zinc-manganese-tellium với hiệu suất 45 %. Những con số nầy 

rất ấn tượng, nhưng phải nói rằng panel của Sharp Solar dù ở 36 % nhưng đã đạt tới 

trình độ hữu dụng của một thương phẩm về giá trị thực tiễn cũng như giá cả.  

Hiện nay, việc nghiên cứu các chất bán dẫn vô cơ mà điển hình là silicon được phát 

triển mạnh trên mặt sản xuất làm giảm giá thành, tối ưu hóa những vật liệu hiện 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



20 

có để nâng cao hiệu suất và tìm kiếm những hợp chất bán dẫn mới với các trị số khe 

dải thích hợp. Nền công nghệ nano đang là chủ lực để đạt những mục tiêu nhiều 

tham vọng nầy. Một trong những ý tưởng nano là chế tạo hằng tỷ tế bào pin mặt trời 

ở kích thước nanomét gọi là điểm lượng tử (quantum dot), thay vì dùng từng mảng 

vật liệu như hiện nay. Nhóm của giáo sư Martin Green (University of New South 

Wales, Úc) lần đầu tiên chế biến thành công trong phòng thí nghiệm pin mặt trời 

silicon mang cấu trúc điểm lượng tử với hiệu suất đạt đến gần con số lý thuyết 31 

%. Điểm lượng tử silicon thật ra là tinh thể nano silicon. Tiến sĩ Arthur Nozik thuộc 

Viện Nghiên cứu Năng lượng Tái sinh (Mỹ) (National Renewable Energy 

Laboratory) cũng đã chế tạo thành công tập hợp điểm lượng tử silicon (Hình 3). 

Mỗi điểm có bán kính khoảng 7 nm, chứa 50 - 70 nguyên tử silicon. Thông thường 

một quang tử đánh bật một điện tử, nhưng ở thứ nguyên nano cực nhỏ nầy một 

quang tử khi va chạm vào điểm lượng tử có thể sinh ra hai, ba điện tử tự do. Kết quả 

là ta sẽ có nhiều điện tử tạo ra dòng điện. Theo 

Nozik, nhờ vào hiệu ứng đa điện tử của điểm 

lượng tử  

silicon, hiệu suất chuyển hoán có thể đạt hơn 60 

%, gấp đôi con số lý thuyết 31 % của trường 

hợp một quang tử cho một điện tử. Tuy nhiên, 

để trở thành một sản phẩm thông dụng, người ta 

dự đoán phải cần một thời gian từ 10 đến 15 

năm. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ 

xem.  

  

 

B.I.2.c.Một số phát minh. 

Tàu chạy bằng năng lượng mặt trời: 

Nó chạy chậm và chỉ đi được một đoạn ngắn, nhưng tàu Serpentine Solar Shuttle là 

tàu chở khách chạy bằng năng lượng mặt trời tiên tiến nhất hiện nay.  

3: Tập hợp điểm lượng tử (tinh thể nano) 
silicon.  

Mỗi điểm có đường kính 7 nm và chứa 50 - 70 
nguyên tử silicon  

(Nguồn: Tiến sĩ Arthur Nozik). 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



21 

Chiếc tàu chạy bằng năng lượng mặt trời của Anh ra mắt ngày 18/7 tại Hyde Park, 

London. Các nhà phát triển con tàu hi vọng nó sẽ mở cửa tương lai cho việc vận 

chuyển bằng năng lượng mặt trời.  

Tàu Serpentine Solar Shuttle - chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời - có tốc độ 

8km/giờ, và chở được 42 hành khách.  

“Đây là con tàu có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới vào thời điểm này” – nhà 

thiết kế Christoph Behling, người thiết kế con tàu chạy bằng năng lượng mặt trời 

lớn nhất thế giới tại Hamburg, Đức, nói.  

“Được làm hoàn toàn từ thép không rỉ, điều này có nghĩa, con tàu sẽ không bao giờ 

bị cũ. Nó mở đường cho tàu thuỷ, tàu hoả và các phương tiện giao thông khác trong 

tương lai” – ông Behling nói.  

Con tàu dài 14,6m, có 27 tấm bảng thu nhiệt 

nằm ở phần mái. Hành trình dài nhất mà nó có 

thể đi là 131 km. 

   

Con tàu hầu như không thải ra khí ô nhiễm nào 

trong suốt hành trình bởi nó có hai động cơ tĩnh 

- điều này có nghĩa nó không phát thải khí 

carbon.  

 Thậm chí trong đêm tối, những ngày mưa, vẫn 

đủ năng lượng mặt trời giúp tàu chạy.  

Khi con tàu không hoạt động, điện năng thừa 

sinh ra bởi các tấm bảng hấp thu ánh nắng mặt trời sẽ được cung cấp trở lại mạng 

truyền dẫn quốc gia.  

Chi phí xây dựng tàu Serpentine Solar Shuttle lên tới 421.000 USD – hơn 20% so 

với chi phí xây dựng một con tàu chạy bằng diesel cùng kích cỡ.  

Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời 
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Zephyr -chiếc máy bay nhẹ chạy bằng năng lượng mặt trời - đã phá kỷ lục thế giới 

về hành trình bay không người lái dài nhất khi vận hành 54 giờ không nghỉ, kéo dài 

qua hai đêm.  

Công ty quốc phòng Anh Qinetiq, đơn vị sản xuất chiếc Zephyr, tin rằng đây là lần 

đầu tiên một chiếc máy bay chạy năng lượng 

mặt trời có thể bay bằng năng lượng tự sinh lâu 

như vậy.  

Kỷ lục không người lái trước kia được lập năm 

2001, khi một chiếc phản lực của không quân 

Mỹ bay hơn 30 giờ.  

Hành trình 54 giờ của Zephyr sẽ không được 

ghi vào sách kỷ lục Guiness vì đại diện của Hiệp hội thể thao hàng không thế giới - 

cơ quan chứng nhận trong những trường hợp như thế này - không được thông báo 

về cuộc thử nghiệm bí mật. Tuy nhiên, họ được biết về thử nghiệm thứ hai, kéo dài 

33 giờ, và có thể vẫn là một kỷ lục chính thức.  

Zephyr ban đầu được chế tạo với nhiệm vụ chụp ảnh một khinh khí cầu khổng lồ 

(có tên Qinetiq 1), được xây dựng để phá kỷ lục thế giới về độ cao của khinh khí 

cầu có người lái vào năm 2003. Nỗ lực trên bị hoãn lại sau khi chiếc khí cầu bị rò rỉ.  

Tuy nhiên, công ty quốc phòng trên vẫn tiếp tục chế tạo chiếc máy bay "chụp ảnh" 

này cho các mục đích quân sự, quan sát trái đất và thông tin.  

Zephyr không phải là chiếc máy bay năng lượng mặt trời đầu tiên chạy xuyên đêm. 

Một chiếc khác, có tên là SoLong do công ty AC propulsion của Mỹ chế tạo đã bay 

48 giờ liền năm 2005. Tuy nhiên khác với Zephyr, chiếc SoLong không bay liên 

tục, mà thường xuyên lượn hoặc chao.  

Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cũng đã chế tạo chiếc Pathfinder và Helios với mục đích 

thay thế các vệ tinh hoặc các phương tiện không người lái khác để khám phá các vật 

thể ngoài trái đất. Helios (chiếc thành công hơn Pathfinder) đã vỡ tan trong một 

chuyến bay năm 2003 

Ô tô năng lượng mặt trời đi vòng quanh thế giới  

Zephyr có thể đạt được độ 
cao 18.000 m 
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Sau khi dừng ở 38 nước trên thế giới, chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời 

của một giáo viên người Thụy Sĩ đã có mặt tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của 

Liên hợp quốc tổ chức ở Poznan, Ba Lan. 

Anh Louis Palmer đã vượt hành trình dài 52.086km, qua 38 nước, trước khi tới Ba 

Lan. Đây cũng là lần đầu tiên một chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời thực 

hiện hành trình vòng quanh thế giới.  

 

Ông Yvo de Boer, Tổng thư ký Ban công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí 

hậu (UNFCCC), là hành khách đầu tiên của anh Palmer. Các vị khách danh dự khác 

gồm: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Giám đốc sản xuất phim nổi tiếng thế giới 

James Cameron, Hoàng tử Albert của công quốc Monaco, Thủ tướng Thụy Điển 

Fredrik Reinfeldt, và Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg. 

 

Palmer tạo ra chiếc xe năng lượng mặt trời này nhằm chứng minh rằng hiện đã có 

những công nghệ tối tân phục vụ mục đích giảm khí thải  nhà kính, bảo vệ môi 

trường. Ngoài ý nghĩa bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững, anh 

Palmer tin rằng nếu 

được đầu tư đầy đủ, 

việc khai thác năng 

lượng không có nguồn 

gốc hóa thạch sẽ giúp 

tạo nhiều việc làm mới 

- điều có thể mang tầm 

quan trọng hơn trong 

bối cảnh kinh tế thế 

giới hiện nay. 

Về cấu tạo, chiếc ô tô 

chạy bằng năng lượng 

mặt trời của anh kéo 

    Louis Palmer cùng chiếc xe chạy bằng năng lượng 

mặt trời của mình trên đường đua Taupo ở Niu Dilân
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theo một xe moóc có nóc rộng 6 mét vuông, là các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời 

ghép lại với nhau. Bản thân xe moóc đã chứa bộ pin cho ô tô, có khả năng cung cấp 

điện để xe chạy 15.000km/năm.  

 

Chiếc xe có tốc độ tối đa 90 km/h và có thể chạy 400 km khi pin đầy. Anh Palmer 

cho biết ô tô của anh có mức tiêu thụ năng lượng tương đương chưa đến 1 lít xăng 

cho 100km. Tổng trọng lượng của cả ô tô và rơ-moóc là 750 kg. 

 

Mặc dù chi phí phát triển chiếc xe này khá cao, nhưng anh Palmer khẳng định rằng 

nếu sản xuất với số lượng lớn, chi phí chỉ khoảng 10.000 euro, và thêm 4.000 USD 

cho các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời. Palmer cũng cho biết chiếc xe hoạt động 

khá ổn định, chỉ trục trặc 2 lần trong suốt hành trình vòng quanh thế giới của anh. 

B.I.3. Sử dụng nhiệt năng của ánh sáng mặt trời.  

Sử dụng nhiệt năng của mặt trời đã được con người biết đến từ rất lâu nhằm phục 

vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Hiện nay có 2 cách cơ bản để thu và sử dụng 

nhiệt năng của mặt trời đó là sử dụng hệ thống các dụng cụ quang học để hội tụ ánh 

sáng và sử dụng các tấm panel mặt trời có hệ thống các ống nhỏ bên trong. 

Sử dụng hệ thống các dụng cụ quang học: 

Sử dụng các dụng cụ quang học như hệ thống các chảo parabol hội tụ ánh sáng, các 

thấu kính hội tụ, các tấm phản chiếu… 

Nhiệt thu được từ các hệ thống quang học sẽ được truyền dẫn đến nơi sử dụng bằng 

một hệ thống các sợi 

cáp dẫn nhiệt và giữ 

nhiệt tốt, thông thường 

là các sợi cáp thủy tinh. 
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Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các 

tấm panel, nhiệt nặng của mặt trời sẽ 

được truyền cho hệ thống các ống 

nhỏ nằng bên trong các tấm panel, 

nước sẽ được nung nóng khi chảy qua 

các ống nhỏ này. Nước được nung 

nóng bởi nhiệt mặt trời có thể dùng 

để tắm rửa, giặt giũ hay sưởi ấm 

trong nhà của chúng ta. Khi chúng ta không có nhu cầu sử dụng nhiệt năng thì phần 

nhiệt năng mặt trời thu được vẫn được trữ bên trong các tấm panel vì các tấm panel 

dược thiết kế với mặt trên là chất liệu hấp thu áng sáng mặt trời tốt, mặt dưới và 

xung quanh được làm từ các vật liệu cách nhiệt cực tốt nên nhiệt thu được vẫn được 

trữ bên trong. 

Chúng ta có thể sử dụng được nhiệt năng của mặt trời thông qua các thiết kế được 

giữ cố định. Cửa sổ ở các tầng trên trần nhà có thể tận dụng để thiết kế sao cho 

thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để dẫn nhiệt vào nhà chúng ta, sưởi ấm 

vào mùa đông. 

B.II. Năng lượng gió 

B.II.1.Lịch sử hình thành 

Sức gió đã được con người khai thác, sử dụng từ rất lâu. 

Tuy nhiên, tuabin gió đầu tiên được xây dựng ở Sistan, 

Iran, vào thế kỷ 7. Đó là những chiếc tuabin gió thẳng 

đứng với bộ cánh quạt dài hình chữ nhật (6 đến 12 

cánh), được làm bằng vải phủ lên các bộ khung bằng 

sậy. Những chiếc tuabin gió này được dùng để xay ngô, 

bơm nước,….  

Đến thế kỷ 14, những tuabin gió ở Hà Lan, được sử 

dụng để tháo nước trong khu vực đồng bằng sông Rhine. 

Ở Đan Mạch, đến năm 1900 đã có 2500 tuabin gió được 

Tuabin gió tự vận hành đầu 
tiên của thế giới được xây 
dựng ở Cleverland vào năm 
1888, bởi Charles F. Brush. 
Nó cao 60 feet, nặng 4 tấn 
và có công suất 12kW 

Sử dụng các tấm panel mặt 

trời có hệ thống ống nhỏ 
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sử dụng với công suất cực đại 30 MW. Tuabin gió sản xuất ra điện đầu tiên được 

biết đến, là một máy sạc pin, xây dựng vào năm 1887 bởi James Blyth ở Scotland, 

Anh. Tuabin gió đầu tiên sản xuất ra điện tại Mỹ được xây dựng tại Cleveland, Ohio 

bởi Charles F Brush vào năm 1888, và vào năm 1908 đã có 72 máy phát điện bằng 

sức gió từ 5kW đến 25kW. Đến năm 1930, tuabin gió sản xuất điện, được phổ biến 

đến các trang trại, chủ yếu là ở Mỹ. 

Một tiền thân của mẫu tuabin gió trục ngang hiện đại ngày nay, được xây dựng tại 

Liên xô vào năm 1931. Đó là một máy phát điện 100kW, đặt trên tháp cao 30m. Nó 

được ghi nhận là có hiệu suất 32%, không khác nhiều so với các máy điện gió ngày 

nay. 

B.II.2. Nguyên lý làm việc của tuabin gió 

Các tuabin hoạt động theo một nguyên lý rất đơn giản. Năng lượng của gió làm cho 

2 hoặc 3 cánh quạt quay quanh một roto. Roto được nối với trục chính và trục chính 

sẽ truyền động làm quay trục quay máy phát để tạo ra điện. 

Các tuabin gió được đặt trên trụ cao để thu hầu hết năng lượng gió. Ở độ cao 30 mét 

trên mặt đất thì các tuabin gió thuận lợi: tốc độ nhanh hơn và ít bị các luồng gió bất 

thường. 

B.II.2.a. Cấu tạo của tuabin gió 

Bao gồm các phần chính sau đây: 
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Anemometer: Bộ đo lường tốc độ gió và truyền dữ 

liệu tốc độ gió tới bộ điều khiển. 

- Cảm biến của hệ thống đo tốc độ gió được phân loại 

theo nguyên tắc hoạt động của chúng 

+ Anemometer xoay: dạng tách (cups), chân vịt 

+ Anemometer áp suất: dạng ống, dạng tấm và dạng cầu 

+ Anemometer nhiệt: dây nhiệt (hot wire) và tấm nhiệt 

(hot films) 

+ Dùng sự thay đổi pha: anemometer siêu âm, laser doppler 

anemometer 

Anemometer dạng tách (cups anemometer): sử dụng chuyển 

động quay, thay đổi tùy theo tốc độ gió, để biến thành tín hiệu.  

 

 

Anemometer chân vịt (propeller anemometers): khi gió 

thổi vào chân vịt làm xoay trục của một mát phát điện 

(thường là một chiều), hoặc máy ngắt quãng ánh sáng 

(light chopper) để tạo ra một tín hiệu xung. 

 

 

Tấm áp lực: đây là kiểu anemometer đầu tiên. Áp lực 

của gió tác động lên tấm phẳng, làm tấm phẳng lệch 

vào trong. Khoảng cách lệnh vào phụ thuộc vào vận 

tốc của gió, từ đó ta có thể xác định được vận tốc gió. 

Anemometer dạng này thường được dùng để đo gió 

bão. 

Anemometer âm thanh: anemometer âm thanh đó 

vận tốc gió thông qua sự thay đổi của vận tốc âm thanh. Bằng cách đo vận tốc âm 

thanh giữa các đầu cảm biến, ta có thể suy ra được vận tốc của gió 
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Blades (cánh quạt): Gió thổi qua các cánh quạt, làm cho các cánh quạt chuyển 

động và quay. 

Brake (bộ hãm): dùng để dừng roto trong tình trạng khẩn cấp bằng điện, bằng sức 

nước hoặc bằng động cơ. 

Controller (bộ điều khiển): 

- Bộ điều khiển bao gồm một số lượng máy tính liên tục giám sát các điều kiện của 

các tuabin và thu thập số liệu thống kê về hoạt động của nó.  

- Bộ điều khiển sẽ khởi động động cơ ở tốc độ gió khoảng 8÷16 dặm/1 giờ và tắc 

động cơ khoảng 65 dặm/1 giờ. Các tuabin gió không thể hoạt động ở tốc độ gió trên 

65 dặm/1 giờ bởi vì các máy phát này có thể sẽ phát nóng. 

Gear box (hộp bánh răng): Bánh răng được nối trục có tốc độ thấp với trục có tốc độ 

cao và tăng tốc độ quay từ 30÷60 vòng/phút tới 1200÷1500 vòng/phút, tốc độ quay 

là yêu cầu của hầu hết các máy phát để sản xuất ra điện. Các máy phát có tốc độ 

thấp hơn thì không cần bộ này. 

Generator (máy phát điện): máy phát điện là một trong những thành phần quan 

trọng nhất của một hệ thống chuyển đổi năng lượng gió. Khác với những máy phát 

điện bình thường, máy phát điện của turbine gió phải làm việc với nguồn năng 

lượng thay đổi liên tục, ứng với sự thay đổi của tốc độ gió. Có nhiều loại máy phát 

điện đang được sử dụng trong tuabin gió. Turbines gió nhỏ sẽ được trang bị với máy 

phát điện một chiều với công suất từ vài Watts đến vài kilo Watts. Hệ thống lớn hơn 

thì sử dụng máy phát điện xoay chiều một hoặc ba pha.  

High-speed shaft: trục truyền động của máy phát ở tốc độ cao. 

Low-speed shaft: trục quay tốc độ thấp. 

Nacelle (vỏ): Bao gồm roto và vỏ bọc ngoài, toàn bộ được đặc trên đỉnh trụ và 

bao gồm các phần: gear box, low- and high-speed shafts, generator, controller, and 

brake. Vỏ bọc ngoài dùng bảo vệ các thành phần bên trong vỏ. Một số vỏ phải đủ 

rộng để 1 kỹ thuật viên có thể đứng bên trong trong khi làm việc. 

Pitch (bước răng): Cánh được tiện hoặc làm nghiên một ít để giữ cho roto quay 

trong gió không quá cao hay quá thấp để tạo ra điện. 
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Rotor: Bao gồm các cánh quạt và trục.  

Tower(trụ đỡ): được làm từ thép hình trụ hoặc lưới thép. Bởi vì tốc độ gió tăng 

lên nếu trụ càng cao, trụ đỡ cao hơn để thu được năng lượng nhiều hơn và phát ra 

điện nhiều hơn. 

Wind vane: xử lý hướng gió và liên lạc với ‘yaw drive’ để định hướng tuabin.  

Yaw drive: Dùng để giữ roto luôn luôn hướng về hướng gió khi có sự thay đổi 

hướng gió. 

Yaw motor: Động cơ cung cấp cho ‘yaw drive’ định được hướng gió. 

B.II.2.b. Các loại tuabin gió:  

tuabin gió có thể chia làm hai loại dựa theo chiều của trục quay. Tuabin trục ngang 

được dùng phổ biến hơn tuabin trục đứng. 

Tuabin trục ngang: (HAWT – Horizontal Axis Wind Turbines) 

HAWT có trục roto chính và máy phát điện nằm ở 

trên đỉnh tháp và phải hướng theo hướng gió. 

Những tuabin nhỏ được định hướng nhờ chong 

chóng gió (wind vane) nhỏ, trong khi đó những 

tuabin lớn thường sử dụng cặp cảm biến với động 

cơ trợ lực. Hầu hết các tuabin đều có hộp bánh răng 

để chuyển chuyển động quay chậm của cánh quạt 

thành chuyển động quay nhanh hơn phù hợp để chạy máy phát điện. 

Tuabin trục đứng (VAWTs-Vertical Axis Wind Turbines) 

VAWTs có trục roto chính bố trí theo chiều dọc. Lợi thế của kiểu tuabin này là 

tuabin không cần phải hướng theo hướng gió. Điều này thuận lợi trong những vùng 

có hướng gió thay đổi nhiều. VAWTs có thể sử dụng gió từ nhiều hướng khác nhau. 

Với một trục thẳng đứng, máy phát điện và hộp bánh răng có thể được đặt gần mặt 

đất, do đó, không cần dùng trụ để đưa lên cao, và dễ tiếp cận hơn là để bảo trì. 

Khuyết điểm của một vài kiểu tuabin này là sinh ra moment lực xung động 

(pulsating torque). Lực cản này được sinh ra khi các cánh quạt xoay trong gió. 
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Rất khó để gắn VAWTs lên trụ đỡ, vì vậy người ta thường xây dựng chúng trên 

những giá đỡ thấp gần mặt đất. Càng gần mặt đất thì sức gió càng giảm, do đó ít 

năng lượng gió được cung cấp cho tuabin. Không khí chuyển động gần mặt đất 

hoặc gần các vật có thể tạo nên các dòng bất thường, gây nên sự rung động, tạo ra 

tiếng ồn và làm hư trục quay. Tuy nhiên, khi tuabin được lắp trên mái các tòa nhà, 

các công trình thường làm đổi hướng gió trên mái và có thể làm tăng gấp đôi tốc độ 

gió tới tuabin. Nếu chiều cao của mái nhà có gắn tuabin xấp xỉ bằng 50% chiều cao 

của các công trình thì đây gần như là điền kiện tốt nhất để đạt được năng lượng gió 

tối đa và sự nhiễu loạn của các luồng khí là nhỏ nhất. 

Các loại tuabin trục đứng 

 

 

B.II.2.c. Những tua bin gió kì lạ : 

Tuabin gió dạng chuỗi 

Một chuyên gia Mỹ đã nghĩ ra cách sử 

dụng một chuỗi các rotor nhỏ để thu gió 

thành điện năng, với số tiền đầu tư ít hơn 

nhiều cách truyền thống. Đó là hàng tá 

các rotor cỡ nhỏ hơn trên cùng một thanh 

Darrieus wind turbine Giromill Savonius wind turbine  
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đỡ, gắn với một máy phát điện duy nhất. 

Hệ thống Sky Serpant do Doug Selsam thiết kế làm việc như sau: Được sắp cho 

thẳng hàng ở một góc tối ưu, mỗi rotor sẽ nhận gió của mình, và làm tăng hiệu suất 

tổng cộng của tuarbine. Tất nhiên, thêm nhiều rotor cũng có nghĩa là vật lý học của 

hệ thống sẽ phức tạp hơn. Chìa khóa để tăng hiệu suất là đảm bảo rằng mỗi rotor sẽ 

thu được dòng chảy gió mới của riêng nó, mà không phải là gió tạt từ cái phía trước, 

như nhiều turbine đa rotor trước đây. Điều đó yêu cầu phải tìm ra góc nghiêng tối 

ưu của thanh đỡ so với hướng gió và khoảng cách lý tưởng giữa các rotor.  

Lợi ích của hệ thống này là sử dụng chỉ 1/10 vật liệu làm cánh quạt so với các cánh 

quạt gió khổng lồ hiện nay, nhưng lại tạo ra điện năng tương đương.  

 

Một sinh viên tại Đại học bang 

Arizona, Mỹ, đã đề xuất chiếc tuabin 

băng ngang đường, lợi dụng tốc độ gió 

lên đến ít nhất 10 dặm mỗi giờ do 

những chiếc xe hơi chạy qua tạo ra. 

Điện năng của nó đủ để cung cấp cho 

một ngôi nhà nhỏ.  

 

 

 

 

Chiếc siêu tuabin này có thể được thả 

neo ngoài biển xa hơn nhiều so với các 

tuabin truyền thống. Những rotor tốc 

độ cao làm tăng lượng điện sản ra, một 

khung bằng sợi carbon và cơ chế linh 

hoạt giúp nó chịu được các cơn bão.  
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Còn đây là kế hoạch của một kiến trúc sư 

ở London, muốn chăng một cánh buồm 

khổng lồ trên một chiếc hồ ở Nga. Chiếc 

"Đập gió" này sẽ được nối với một 

tuabin để phát điện. Nó có thể cấp điện 

cho 35 hộ mỗi năm. 

 

 

B.III. Năng lượng Hydro 

B.III.1. Đặc tính của Hydro 

Hyđrô là nguyên tố hóa học nhẹ nhất với đồng vị phổ biến nhất chứa một prôton và 

một điện tử. Ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn nó là dạng khí không màu, không mùi, 

nhị nguyên tử (phân tử). Tỷ trọng hydro bằng 1/14 tỷ trọng của không khí H2 dễ bắt 

cháy, có hóa trị 1, có nhiệt độ sôi 20,27 K (-252,87°C) và nhiệt độ nóng chảy 14,02 

K (-259,14°C). 

Hydro thường tồn tại ở dạng liên kết với các nguyên tố khác như ôxy trong nước, 

cacbon trong khí methane và trong các hợp chất hữu cơ. Do hydro có hoạt tính cực 

mạnh nên hiếm thấy hydro tồn tại như một nguyên tố riêng rẽ. 

Được làm mát tới trạng thái lỏng hydro chiếm 1/700 thể tích của trạng thái khí. 

Hydro khi hoá hợp với ôxy có hàm lượng năng lượng cao nhất trên một đơn vị khối 

lượng là 120,7 GJ/T, và  nhiệt phát ra của một gram dung dịch hydro cháy có giá trị 

142.000 Jun, tương ứng với 24 lần giá trị phát nhiệt của xăng 

Đó là một trong các nguyên nhân tại sao hydro lỏng được sử dụng làm nhiên liệu 

cho các tên lửa vả năng lượng cho tàu vũ trũ, tại đây khối lượng phân từ nhỏ và suất 

hàm lượng năng lượng cao có ý nghĩa hàng đầu. 

Hydro đốt trong oxy tinh khiết, các sản phẩm duy nhất sinh ra là nhiệt lượng với 

nhiệt độ cao và nước. Do đó khi sử dụng hydro sẽ không tạo ra khí nhà kính và 

không phá hoại vòng luân chuyển của nước trong thiên nhiên. 

B.III.2. Sản xuất Hydro:  
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Nguyên tắc chung: Hydro gắn kết trong vật chất hữu cơ và trong nước, nên qua 

việc cắt rời các mối gắn kết đó cho phép ta sản xuất hydro và tiếp đó hydro được sử 

dụng làm nhiên liệu 

Phương pháp sản xuất khí hydro từ khí tự nhiên (chủ yếu là CH4): được sử 

dụng để sản xuất hydro ở quy mô công nghiệp 

Hydro được điều chế thông qua hai giai đoạn 

Giai đoạn 1: Ở nhiệt độ cao (700-1100°C), hơi nước tác dụng với mêtan để sinh ra 

mônôxít cacbon và hiđrô. 

CH4 + H2O → CO + 3H2 

Giai đoạn 2: phản ứng chuyển dịch biến oxít cacbon và nước thành dioxít cacbon 

(C02) và hydro. Phản ứng này xảy ra với nhiệt độ 200 - 250oC. 

CO + H2O → CO2 + H2 

Phương pháp sản xuất hydro từ than  

Phương pháp nầy được áp dụng ở các nhà máy nhiệt điện dùng than và quy trình 

tổng hợp hóa khí trong than (IGCC). Đây là một phương pháp sạch biến than thành 

năng lượng đang ngày càng phát triển ở Hoa kỳ. Đây là một phương pháp biến than 

thành khí (gasification) dựa theo nguyên lý oxid hóa than đá với hơi nước ở nhiệt 

độ và áp xuất cao. Trong điều kiện trên, năng lượng được thành hình để có thể biến 

thành điện năng và khí hydrogen theo như các chuổi phản ứng  

Với phương pháp trên, sản lượng hydrogen có được rất cao, có khả năng cung ứng 

nhiên liệu cho nhiều hệ thống phân phối trong một vùng rộng lớn. Tuy nhiên có một 

điểm bất lợi lớn cho phương pháp nầy là lượng khí CO2 thải ra rất lớn, lớn hơn tất 

cả phương pháp hiện nay để sản xuất hydrogen. Do đó, cần phải có hệ thống thu hồi 

khí carbonic bằng cách áp dụng kỹ thuật chuyển hóa carbon  (sequestration). 

Phương pháp sản xuất hydro từ các nhà máy điện hạt nhân 

Sản xuất H2 từ nguồn năng lượng nầy có hai điểm lợi:  

Nguồn nguyên liệu chính là uranium có trữ lượng lớn ở HK, Canada, và Úc Châu. 

Do đó đây là một nguồn nguyên liệu ổn định và an toàn;  
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Nguồn năng lượng hạch nhân không tạo ra khí carbonic vào bầu khí quyển cũng 

như các khí thải độc hại khác. 

Quá trình sản xuất H2 trong các ló phản ứng hạch nhân theo nguyên tắc như sau: hơi 

nước được điện phân trong phản ứng nhiệt hóa (HTES) từ khoảng 7000C đến 

1.0000C để cho ra H2. Phản ứng nầy chiếm ưu thế hơn ví không cần sự hiện diện 

của các chất xúc tác và cho hiệu suất cao hơn phản ứng nhiệt hóa. 

Tuy nhiên, vì cùng sản xuất đồng loạt địên năng và hydrogen, cho nên cần có sự 

hiện diện của hai lò phản ứng ở trong cùng một phạm vi sản xuất. Điều nầy đòi hỏi 

mức an toàn vận hành rất cao. Mọi sơ suất có thể biền thành một tai nạn thảm khốc  

Phương pháp sản xuất hydro từ nguyên liệu thực vật 

Từ glucoza: người ta nung nóng dung dịch glucoza chiết xuất từ mô thực vật đến 

khoảng 200oC ở điều kiện áp suất xác định. Sau đó, vật liệu được đưa qua chất xúc 

tác gồm có các thể hạt platin nhỏ phân tán trong matrix nhôm oxyt xốp. Quy trình 

này phân huỷ glucoza thành hydro, cacbon dioxyt và một lượng nhỏ metan.  

Kỹ thuật này hiệu quả hơn nếu dùng metanol thay cho glucoza. Hiện nay, người ta 

đã sản xuất metanol và etanol từ những nguồn thực vật như ngô và lúa mì làm nhiên 

liệu sinh học. Tuy nhiên, hydro là nhiên liệu tốt hơn và sạch hơn.  

Ngoài ra người ta còn sản xuất hydro từ tảo. Một loài tảo xanh đơn bào có tên khoa 

học là Chlamydomonas reinhardtii đang là niềm hy vọng cho các nhà khoa học 

trong việc chế tạo hydro. Loài tảo sống trong đất này có khả năng tạo ra một lượng 

nhỏ hydro khi chúng tập trung năng lượng từ sự lên men trong điều kiện kỵ khí. Khi 

đó, hydro được giải phóng qua hoạt động của một enzyme gọi là hydrogenase, được 

cung cấp năng lượng từ electron tạo ra từ sự phá vỡ các hợp chất, hoặc cơ, hoặc 

trong quá trình tách nước do quang hợp, trong đó một phần nhỏ electron được 

chuyển hóa thành hydro. Các nhà khoa học thuộc Khoa Sinh học thực vật Học viện 

Carnegie, Phòng thí nghiệm quốc gia về năng lượng tái sinh (NREL), và Trường 

mỏ Colorado (CSM) đang tập trung nghiên cứu nhằm tăng lượng eclectron, từ đó 

sinh ra lượng hydro cao hơn. Qua nghiên cứu, họ đã phát hiện rằng tảo 

Chlamydomonas lên men nhờ hoạt hóa đường lên men, từ đó làm xuất hiện 
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succinate (một loại hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi để tổng hợp xăng). 

Các nhà khoa học cho rằng họ có thể tăng sản lượng hydro bằng cách ngăn chặn 

hoặc biến đổi một số loại đường trao đổi chất nói trên. 

Phương pháp điện phân nước: Hydro được sinh ra từ điện phân nước là khá dễ 

dàng, nhưng giá thành đắt 

Trong các thiết bị điện phân nước công nghiệp và thử nghiệm công nghiệp đã đạt 

hiệu suất điện phân 70 - 80% với mật độ dòng điện dưới 1A/cm2 kể cả điện phân 

dưới áp suất. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã nghiên cứu triển khai những khối 

điện cực kiểu màng với chất điện phân bằng polime rắn đảm bảo điện phân nước 

với hiệu suất (về điện) trên 90% khi mật độ dòng điện 3A/cm2. 

Trên thế giới thiết bị điện phân công nghiệp kiểu dung dịch kiềm tốt nhất do tập 

đoàn "Stuart Energe" (Canada) chế tạo. Các thiết bị này vận hành ổn định lâu dài, 

đảm bảo suất tiêu hao điện dưới 5 kWh/m3 H2 nên có thể cạnh tranh với phương 

pháp sản xuất hydro bằng biến hoán khí đốt thiên nhiên với việc áp dụng sự hấp thu 

chu trình ngắn. Ngoài ra các thiết bị điện phân đó cho phép thay đổi phụ tải từ 3% 

tới 100%. 

Phương pháp quang điện hóa phân rã 

nước (photoelectrochemical water 

splitting) nhờ năng lượng bức xạ của ánh 

nắng mặt trời với sự có mặt chất xúc tác 

quang. Phản ứng xảy ra như sau: H2O => 

H2 + 1/2O2 

Và để đảm bảo cho việc sản xuất Hydro 

không gây ô nhiêm môi trường người ta 

sử dụng chính nguồn năng lượng mặt trời 

để sản xuất Hydro theo sơ đồ sau:  
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B.III.3. Cất trữ hydro:  

Vì khí hydro ở thể khí nên việc cất trữ đơn giản nhất là bơm hydro vào trong thùng 

chứa nhưng vấn đề đặt ra là về kích thước của thùng nhiên liệu hyđrô, các nhà khoa 

học đã tính kỹ rằng thông thường 1 gallon khí đốt chứa được gấp khoảng 2.600 lần 

1 gallon chứa khí hyđrô, nên sẽ cần một thùng chứa rất lớn thì mới chứa đủ lượng 

hydro cần thiết .  

Do đó phải tạo sức ép cực lớn trong thùng chứa nguyên liệu hyđrô, ví dụ để có đủ 

nguyên liệu để cho một xe chạy trên đoạn đường 300 dặm thì lực ép lên tới 10.000 

poud trên một inch vuông  

Một giải pháp khác đặt ra là có thể chuyển nó sang dạng lỏng, nhưng lúc đó cần có 

các bình chứa đặc biệt để giữ cho nhiệt độ bên trong luôn thấp hơn so với môi 

trường. Hoặc cũng có thể giữ nó trong một bình điều hoà áp suất. Nhưng có điều 

khi một bình điều hoà áp suất bị vỡ, hoặc việc đưa khí hydro vào các bình chứa có 

khuynh hướng tạo ra dòng tĩnh điện sẽ dễ gây nổ. Do đó cần cho những cách thức 

để có thể cất trữ hydro một cách an toàn và thuận tiện hơn 

Một số cách thức giữ hydro an toàn và thuận tiện đang được nghiên cứu 

 Cất giữ hydro an toàn trong hợp chất của lithium 

Hydro được xem là nguồn năng lượng tiềm năng. Nhưng đến 

nay, người ta vẫn chưa tìm ra cách cất trữ nó một cách an toàn - 

dù dưới dạng lỏng hay khí nén. Để khắc phục nhược điểm này, 

các nhà khoa học Singapore đã đưa ra giải pháp: Chứa hydro 

trong một hợp chất của lithium và nitơ. 

Nhóm nghiên cứu của Ping Chen, Đại học Quốc gia Singapore, 

đã chế tạo ra một bình chứa hydro từ hợp chất của lithium và 

nitơ (Li3N). Nó hoạt động theo nguyên lý sau: Ở nhiệt độ 255 độ C, hợp chất của 

lithium phản ứng với hydro, tạo thành một hợp chất mới của lithium, nitơ và hydro. 

Khi cần sử dụng hydro, người ta phải đặt bình chứa vào một môi trường nhiệt độ và 

áp suất thích hợp để hợp chất lithium - nitơ - hydro bị phân hủy thành các nguyên tố 

đơn lẻ. 

 

Cấu trúc phân tử 

hydro. 
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Theo tính toán, trung bình 1 phân tử Li3N sẽ hấp thụ được 3 nguyên tử hydro. Có 

nghĩa là, một bình chứa nặng khoảng 100 kg sẽ chứa được khoảng 9 kg hydro. Đây 

là một tỷ lệ rất cao. (Đến nay, các bình chứa hydro làm bằng than chì, cùng khối 

lượng, hoạt động theo nguyên lý tương tự, chỉ chứa được nhiều nhất là 3-5 kg 

hydro). 

Phương pháp giữ hydro trong hợp chất lithium có ưu điểm là rất an toàn, vì hydro ở 

trong hợp chất với kim loại không thể bị bắt cháy bất chợt. Tuy nhiên, phương pháp 

này còn có một nhược điểm, đó là hydro chỉ có thể kết hợp với lithium ở nhiệt độ 

khá cao (255 độ C). Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra chất 

xúc tác để khắc phục điểm yếu này. 

 Cất trữ hydro ở dạng ở thể rắn (gọi là “viên năng lượng hydro”) 

Các nhà khoa học tại Trường đại học kỹ thuật Đan Mạch (DTU) đã phát minh ra 

công nghệ tạo bước tiến quan trọng trong việc sử dụng khí hydro làm nhiên liệu. 

Viên năng lượng hydro cho phép lưu trữ hydro hiệu quả trong một chất liệu rẻ mà 

an toàn. 

 

Viên năng lượng khí hydro an toàn và không tốn kém, người ta có thể bỏ trong túi 

mà không cần có biện pháp bảo vệ nào. Đây là điều khác biệt so với hầu hết các 

công nghệ lưu trữ khí hydro khác. Đó là nhờ viên năng lượng này chỉ chứa khí 

amoniac ngấm trong nước biển. Amoniac được tạo ra từ khí hydro với khí nitơ 

trong không khí, do vậy viên năng lượng của DTU chứa một khối lượng lớn khí 

hydro. Trong viên năng lượng, khí hydro có thể được lưu trữ trong thời gian mong 

muốn, và khi cần hydro, khí amoniac sẽ được giải phóng qua một chất xúc tác để 

phân rã lại thành dạng khí hydro tự do. Khi viên năng lượng trống rỗng, người sử 

dụng chỉ cần cho khí amoniac vào và được sử dụng trở lại. 

Ưu thế của việc sử dụng khí hydro là chúng không có khí CO2 tự do, và có thể được 

chế tạo bằng nguồn năng lượng thay thế như sức gió. 
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 Sử dụng vật liệu “Borohydrure de lithium” 

Các nhà khoa học Thuỵ Sỹ và Na Uy hiện đang nghiên cứu các hợp chất khác nhau 

có đặc tính là nhẹ, chứa hydro và các dạng khác có thể giải phóng hydro theo nhiệt 

độ và áp suất, borohydrure lithium, LiBH4, là một trong những hợp chất được 

nghiên cứu bởi vì nó chứa đựng một tỷ lệ lớn hydro (18% khối lượng). Trạng thái 

mới của hợp chất này mà các nhà khoa học vừa phát hiện là đầy hứa hẹn bởi vì nó 

không ổn định. Cho tới nay, tất cả các dạng được biết của hợp chất này đều rất ổn 

định, điều đó có nghĩa là nó không để nhiều hydro thoát ra.  

  

Để đạt được những dạng mới của borohydrure lithium, nhóm nghiên cứu đã cho 

mẫu ở áp suất từ 200.000 át-mốt-phe. Áp suất 200.000 át-mốt-phe áp dụng cho 

LiBH4 trong thí nghiệm mạnh hơn khoảng 80 lần áp suất trên đỉnh núi Everest. 

Nhược điểm chính của nó là nó chỉ giải phóng hydro ở nhiệt độ tương đối cao (trên 

300oC). Tuy nhiên nhóm nghiên cứu đã tìm ra một dạng mới của hợp chất này có 

thể giải phóng hydro ở nhiệt độ thấp hơn.  

Giai đoạn tới, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào áp dụng các kỹ thuật hoá học cho 

hợp chất để "làm đóng băng" cấu trúc mới ở những điều kiện xung quanh và kiểm 

chứng xem nó có những đặc tính cho lưu trữ hydro thuận lợi hơn borohydrure 

lithium tinh hay không. 

 Bình chứa hydro làm bằng chất dẻo  

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã xử lý hai loại chất dẻo thông dụng để chế tạo ra một 

bình chứa hydro. Dung lượng (tức lượng hydro có thể chứa bên trong bình) bằng 

8% khối lượng của bình. Với thành tựu này, người ta hy vọng tạo ra các bình chứa 

hydro cho xe hơi chạy đường dài, tương tự như xe chạy xăng. 

 

Đến nay, các động cơ chạy bằng hydro lỏng thường phải trang bị một hệ thống làm 

lạnh cồng kềnh và tốn kém, vì hydro hóa lỏng ở nhiệt độ -253 độ C. Vì thế, việc 

ứng dụng động cơ hydro vẫn còn rất hạn chế trong đời sống thường nhật. 
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Nay, nhóm khoa học của Sung June Cho đã nghiên cứu khả năng chứa hydro của 

hai chất dẻo polyanilin và polypyrrol. Họ ngạc nhiên thấy rằng, ở nhiệt độ phòng, cả 

hai chất dẻo này đều giữ được một lượng hydro tương đương với 6% khối lượng 

của chúng. Khi qua xử lý bằng axit muối, dung lượng còn tăng lên tới 8%. 

 

Bí mật nằm ở khả năng tích điện của hai chất dẻo này. Chính điện tích đã giữ các 

phân tử hydro tụ tập trên các lỗ nhỏ ở bề mặt chất dẻo. Qua việc xử lý bằng axit 

muối, các lỗ nhỏ trên bề mặt càng được thông thoáng, khiến khả năng chứa hydro 

càng tăng hơn. 

B.III.4.Sản xuất điện năng từ hydro 

Nguyên lý: 

Để có thể biến hydro thành điện năng sẽ phải thông qua một thiết bị gọi là pin nhiên 

liệu (Fuel Cell) 

Pin nhiên liệu là gì? 

Pin nhiên liệu là một thiết bị điện hoá mà trong đó biến đổi hoá năng thành điện 

năng nhờ quá trình oxy hoá nhiên liệu, mà nhiên liệu thường dùng ở đây là khí H2 

và khí O2 hoặc không khí 

Quá trình biến đổi năng lượng trong pin nhiên liệu là quá trình biến đổi trực tiếp từ 

hoá năng sang điện năng theo phản ứng H2 + O2 = H2O + dòng điện, nhờ có tác 

dụng của chất xúc tác, thường là các màng platin nguyên chất hoặc hỗn hợp platin, 

hoặc các chất điện phân như kiềm, muối Cacbonat, Oxit rắn ... Không giống như pin 

hoặc ắc quy, pin nhiên liệu không bị mất điện và cũng không có khả năng tích điện. 

Pin nhiên liệu hoạt động liên tục khi nhiên liệu (hiđrô) và chất ôxi hóa (ôxy) được 

đưa từ ngoài vào. 

Cấu tạo: 

Một tế bào nhiên liệu có cấu tạo đơn giản bao gồm ba lớp nằm trên nhau.  

Lớp thứ nhất là điện cực nhiên liệu (cực dương),  

Lớp thứ hai là chất điện phân dẫn ion  

Lớp thứ ba là điện cực khí ôxy (cực âm).  
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Hai điện cực được làm bằng chất dẫn điện 

(kim loại, than chì, ...). Chất điện phân 

được dùng là nhiều chất khác nhau tùy 

thuộc vào loại của tế bào nhiên liệu, có 

loại ở thể rắn, có loại ở thể lỏng và có cấu 

trúc màng.  

Vì một tế bào riêng lẻ chỉ tạo được một 

điện thế rất thấp cho nên tùy theo điện thế 

cần dùng nhiều tế bào riêng lẻ được nối kế 

tiếp vào nhau, tức là chồng lên nhau. 

Người ta thường gọi một lớp chồng lên nhau như vậy là stack. 

Ngoài ra, hệ thống đầy đủ cần có các thiết bị phụ trợ như máy nén, máy bơm, để 

cung cấp các khí đầu vào, máy trao đổi nhiệt, hệ thống kiểm tra các yêu cầu, sự 

chắc chắn của sự vận hành máy, hệ thống dự trữ và điều chế nhiên liệu. 

Phân loại các loại pin nhiên liệu: 

Các hệ thống tế bào nhiên liệu được phân loại theo nhiều cách khác nhau tùy theo 

cách nhìn: 

Phân loại theo nhiệt độ hoạt động 

Phân theo loại các chất tham gia phản ứng 

Phân loại theo điện cực 

Phân theo loại các chất điện phân là cách phân loại thông dụng ngày nay 

Liệt kê dưới đây là 6 loại tế bào nhiên liệu khác nhau: 

AFC (Alkaline fuel cell - tế bào nhiên liệu kiềm) 

PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell - trao đổi hạt nhân qua mạng lọc) 

PAFC (Phosphoric acid fuel cell - tế bào nhiên liệu axit phosphoric) 

MCFC (Molten carbonate fuel cell - tế bào nhiên liệu carbonat nóng chảy) 

SOFC (Solid oxide fuel cell - tế bào nhiên liệu oxit rắn) 

DMFC (Direct methanol fuel cell - tế bào nhiên liệu methanol trực tiếp) 

Nguyên lý hoạt động cơ bản của pin nhiên liệu: 
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Khí hyđrô được nén và thổi vào pin nhiên liệu ở phía cực âm. Tại đây, phân tử 

hyđrô tiếp xúc với platin và phân hủy thành hai ion H+, giải phóng hai điện tử và hai 

điện tử này dịch chuyển. Dòng điện tử chạy trong dây dẫn ra mạch ngoài, tạo thành 

dòng điện, các ion H+ di chuyển trong chất điện phân xuyên qua màng lọc có khả 

năng chỉ cho proton đi qua về cực âm kết hợp với khí ôxy và các điện tử tạo thành 

nước và tỏa nhiệt 

Ưu điểm và những tồn tại của pin nhiên liệu 

Ưu điểm:  

-Hiệu suất cao: nếu chỉ sản xuất điện thì đạt 40% (bằng nhiệt điện), nếu là cụm 

nhiệt điện thì có thể đạt tới 90% 

-Hiệu suất này ít thay đổi theo công suất phát 

-Công suất của pin nhiên liệu có thể từ vài kW tới hàng MW mà không làm thay đổi 

hiệu suất 

-Ít gây ồn ( ngoại trừ máy nén khí và bơm) 

-Ít phải bảo quản và giá thành bảo dưỡng rẻ. 

-Gần như không gây ô nhiễm môi trường : không cháy, không thải khí độc SOx, còn 

COx thì thấp hơn 2 lần và NOx thì thấp hơn 50 lần so với máy phát nhiệt điện. 

Những tồn tại:  

Dù có rất nhiều điểm mạnh song để có thể cạnh 

tranh thương mại thì pin nhiên liệu cần đạt được 

các yêu cầu sau: 

-Độ tin cậy của hệ thống: cần đạt được 40 nghìn 

giờ vận hành với các ứng dụng tĩnh (phát điện lên 

lưới điện). 

-Giá thành sản xuất giảm: phải đạt cỡ 5000F/kW 

công suất đặt. Riêng với ôtô thì giá này cần giảm 10 lần (tức là một pin 50kW giá 

cỡ 25nghìn F) 

-Giảm lượng platine (bạch kim) cần dùng. 
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-Hơn thế nữa là phải đảm bảo ổn định được nguồn nhiên liệu và hoà được vào lưới 

điện.  

Ứng dụng của năng lượng hydro:  

Năng lượng hydro được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong 

các thiết bị điện tử ( như là điện thoại di động, máy tính xách tay….) 

 

B.IV. Năng lượng thủy triều. 

B.IV.1. Nguồn gốc của năng lượng thuỷ triều 

Chuyển năng lượng của thủy triều thành điện hoặc dạng năng lượng hữu ít khác. 

Dù còn chưa được sử dụng rộng rãi, nhưng năng lượng thủy triều là nguồn năng 

lượng đầy tiềm năng trong tương lai. Thủy triều dễ dự đoán hơn năng lượng gió hay 

năng lượng mặt trời. Trong quá khứ, các trạm triều điện đã được sử dụng, cả ở cả 

châu Âu và bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ. Xuất hiện lần đầu tiên vào thời Trung 

Cổ, hoặc thậm chí là thời La Mã. 

Năng lượng thủy triều có nguồn gốc trực tiếp từ sự tương tác giữ mặt trăng và trái 

đất, và một phần nhỏ từ sự tương tác giữa mặt trời và trái đất, thông qua lực hấp 

dẫn. Sự thay đổi tuần hoàn của mực nước và dòng thủy triều đều là do lực hấp dẫn 

của mặt trời và mặt trăng và sự tự quay của trái đất. Bởi vì thủy triều ở trái  đất phụ 

thuộc vào tương tác hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời, vào sự tự quay của trái đất, 

nên năng lượng thủy triều là vô tận và được phân loại là nguồn năng lượng tái tạo. 

Thủy triều càng mạnh (mực nước cao hoặc vận tốc dòng thủy triều), thì có tiềm 

năng tạo ra năng lượng càng lớn. 

Chuyển động của thủy triều gây nên sự mất dần năng lượng trong hệ mặt trăng – 

trái đất do nước chảy qua những chổ hẹp tự nhiên của các đường bờ biển, và do ma 

sát nhớt ở đáy biển. Sự mất dần năng lượng này làm trái đất quay chậm lại trong 4,5 

tỷ năm qua kể từ khi hình thành. Trong suốt 620 triệu năm qua, một chu kì quay của 

trái đất tăng từ 21,9 giờ lên 24. Hiện nay, trái đất đã mất đi 17% năng lượng (xoay). 

Trong khi năng lượng thủy triều có thể lấy thêm năng lượng, tăng tỉ lệ thất thoát 
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năng lượng, hiện tượng này chỉ đáng chú ý trong khoảng thời gian hàng triệu năm, 

còn trong thời đại chúng ta thì không đáng kể. 

B.IV.2.Các loại năng lượng thủy triều: 

Năng lượng thủy triều có thể chia thành hai dạng chính 

- Dòng thủy triều: dùng động năng chuyển động của nước làm quay tuabin, tương tự 

như các tuabin gió sử dụng chuyển động của không khí. Phương pháp này phổ biến 

hơn vì chi phí thấp và ít tác động đến hệ sinh thái hơn so với các đập nước. 

- Đập chắn nước sử dụng thế năng của sự chênh lệch độ cao khi thủy triều lên - 

xuống. Đập chắn nước cơ bản chỉ là một cái đập chắn ngang qua cửa sông. Khuyết 

điểm là chi phí cơ sở hạ tầng rất cao, thiếu diện tích để xây dựng và vấn đề môi 

trường. 

Phá thủy triều, có cấu trúc tương tự như đập chắn nước, nhưng không chắn hoàn 

toàn cửa sông, cần chi phí thấp.  

B.IV.3. Nguyên tắc hoạt động: 

Máy phát điện dùng dòng thủy triều (Tidal stream generators) 

Máy phát điện này lấy năng lượng từ dòng thủy triều tuong tự như những tuabin 

gió. Dòng nước làm quay cánh quạt, chạy máy phát điện đặt bên trong. 

Tỷ trọng của nước gấp 832 lần so với tỷ trọng của 

gió, có nghĩa là một máy phát điện có thể tạo ra một 

năng lượng đáng kể với tốc độ chảy chậm (so với 

tốc độ gió). Với năng lượng tỉ lệ với tỷ trọng của 

môi trường, và lũy thừa ba vận tốc, ta dễ dàng thấy 

rằng khi tốc độ nước chỉ bằng một phần mười tốc độ gió  tạo ra lượng năng lượng 

tương đương nhau, với cùng kích cỡ tuabin. Tuy 

nhiên giới hạn các áp dụng trong thực tế đối với 

những nơi có tốc độ nước nhỏ hơn 1m/s. 

Đập chắn nước 

Một con đập lớn được xây chắn ngang cửa sông. Khi 

thủy triều lên và rút đi, nước chảy qua những đường 
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thông bên trong đập. 

Khi thủy triều xuống, dòng thủy triều được dùng để là quay tuabin hoặc dùng để 

đẩy không khí qua một cái ống để quay tuabin. Đập có một cái cổng lớn, giống như 

ở những con kênh, cho tàu thuyền đi qua. 

Tuy nhiên việc tác động mạnh mẽ đến những dòng chảy ở cửa sông có thể gây ảnh 

hưởng lớn đến môi trường. Một lượng lớn loài chim kiếm ăn ở vùng đầm lầy khi 

thủy triều rút thì sẽ không còn nơi để tìm thức ăn nữa. 

Phá thủy triều 

Một cách mới để tiếp cận năng lượng thủy triều, và 

giải quyết được vấn đề kinh tế cũng như là môi 

trường của đập chắn nước. 

Phá thủy triều được xây dựng cách bờ khoảng một 

dặm hoặc hơn ở vùng có thủy triều cao. Phá thủy triều hoạt động tương tự như đập 

chắn nước 

B.IV.4.Một số dự án khai thác năng lượng thủy triều 

Tuabin trục ngang: Hầu hết những mẫu thử nghiệm hiện nay đang hoạt động, gồm: 

- Kvalsund, Nam Hammerfest, Na Uy. Dù chỉ là mẫu thử nghiệm, nhưng tuabin này 

được báo cáo có công suất 300kW được kết nối với lưới điện ngày 13 tháng 11 năm 

2003 

- Một tuabin dạng chân vịt 300kW -Seaflow- được xây 

dựng bởi Marine Current Turbines (một công ty ở 

Anh) ở bờ biển của Lynmouth, Devon, Anh, trong năm 

2003. 

 

 

- Từ tháng 4 năm 2007, Verdant Power chạy một mẫu 

thử nghiệm ở East River giữa Queens và đảo 

Roosevelt, thành phố New York. Đây là một dự án lớn 

về năng lượng thủy triều ở Mỹ. 
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- Tiếp theo bảng thử nghiệm Seaflow, một bản thử 

nghiệm đầy đủ, gọi là Seagen được xây dựng bởi 

Marine Current Turbines tại Strangford Lough ở Bắc 

Ireland vào tháng 4 năm 2008. Tuabin tạo ra một năng 

lượng lớn, hơn 12MW vào năm 2008 và được báo cáo  

lần đầu tiên thêm 150kW vào mạng lưới điện ngày 17 

tháng 7 năm 2008. 

 

 

 

- OpenHydro, một công ty Ai-len, có một mẩu đang 

được thử nghiệm tại Trung tâm Năng lượng biển châu 

Âu (EMEC), ở Orkney, Scotland. 

 

Tuabin trục đứng 

Tuabin Gorlov là một phiên bản của kiểu Darrieus, là 

một tuabin trục đứng cánh quạt hình xoắn ốc, được thí 

điểm ở Hàn Quốc. 

 

 

 

 

C. Phần kết : Năng lượng xanh tại Việt Nam – thực trạng và tiềm năng phát 

triển. 

C.I. Năng lượng mặt trời: 

C.I.1. Vấn đề sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam: 
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Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng. 

Trong khi đó các nguồn nhiên liệu dự trữ như than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên và 

ngay cả thủy điện thì có hạn khiến cho nhân loại đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng 

lượng. Việc tìm kiếm và khai thác các nguồn năng lượng mới như năng lượng hạt 

nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió và năng lượng mặt trời là một trong 

những hướng quan trọng trong kế hoạch phát triển năng lượng, không những đối 

với những nước phát triển mà ngay cả với những nước đang phát triển.  

Năng lượng mặt trời (NLMT)- nguồn năng lượng sạch và tiềm tàng nhất - đang 

được loài người thực sự đặc biệt quan tâm. Do đó việc nghiên cứu nâng cao hiệu 

quả các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời và triển khai ứng dụng chúng vào thực 

tế là vấn đề có tính thời sự.  

Việt Nam là nước có tiềm năng về NLMT, trải dài từ vĩ độ 8” Bắc đến 23” Bắc, 

nằm trong khu vực có cường độ bức xạ mặt trời tương đối cao, với trị số tổng xạ 

khá lớn từ 100-175 kcal/cm2.năm (4,2 -7,3GJ/m2.năm) do đó việc sử dụng NLMT ở 

nước ta sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời ở Việt 

Nam hiện nay chủ yếu là hệ thống cung cấp điện dùng pin mặt trời, hệ thống nấu 

cơm có gương phản xạ và đặc biệt là hệ thống cung cấp nước nóng kiểu tấm phẳng 

hay kiểu ống có cánh nhận nhiệt. Nhưng nhìn chung các thiết bị này giá thành còn 

cao, hiệu suất còn thấp nên chưa được người dân sử dụng rộng rãi. Hơn nữa, do đặc 

điểm phân tán và sự phụ thuộc vào các mùa trong năm của NLMT, ví dụ: mùa đông 

thì cần nước nóng nhưng NLMT ít, còn mùa hè không cần nước nóng thì nhiều 

NLMT do đó các thiết bị sử dụng NLMT chưa có tính thuyết phục. Sự mâu thuẫn 

đó đòi hỏi chúng ta cần chuyển hướng nghiên cứu dùng NLMT vào các mục đích 

khác thiết thực hơn như: chưng cất nước dùng NLMT, dùng NLMT chạy các động 

cơ nhiệt (động cơ Stirling), nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí dùng NLMT... 

Hệ thống lạnh hấp thụ sử dụng NLMT là một đề tài hấp dẫn có tính thời sự đã và 

đang được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu, nhưng vấn đề sử 

dụng bộ thu NLMT nào cho hiệu quả và thực tế nhất thì vẫn còn là một đề tài cần 

phải nghiên cứu, vì với các bộ thu kiểu tấm phẳng hiện nay thì hiệu suất rất thấp, do 
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đó cần có một mặt bằng rất lớn để lắp đặt bộ thu cho một hệ thống điều hòa không 

khí bình thường. 

Vấn đề sử dụng NLMT đã được các nhà khoa học trên thế giới và trong nước quan 

tâm. Mặc dù tiềm năng của NLMT rất lớn, nhưng tỷ trọng năng lượng được sản 

xuất từ NLMT trong tổng năng lượng tiêu thụ của thế giới vẫn còn khiêm tốn. 

Nguyên nhân chính chưa thể thương mại hóa các thiết bị và công nghệ sử dụng 

NLMT là do còn tồn tại một số hạn chế lớn chưa được giải quyết : 

- Giá thành thiết bị còn cao: vì hầu hết các nước đang phát triển và kém phát triển là 

những nước có tiềm năng rất lớn về NLMT nhưng để nghiên cứu và ứng dụng 

NLMT lại đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, nhất là để nghiên cứu các thiết bị làm lạnh và 

điều hòa không khí bằng NLMT cần chi phí quá cao so với thu nhập của người dân 

ở các nước nghèo.  

- Hiệu suất thiết bị còn thấp: nhất là các bộ thu năng lượng mặt trời dùng để cấp 

nhiệt cho máy lạnh hấp thu cần nhiệt độ cao trên 8500C thì các bộ thu phẳng đặt cố 

định bình thường có hiệu suất rất thấp, do đó thiết bị lắp đặt còn cồng kềnh chưa 

phù hợp với nhu cầu lắp đặt và về mặt thẩm mỹ. Các bộ thu có gương parabolic hay 

máng parabolic trụ phản xạ bình thường thì thu được nhiệt độ cao nhưng vấn đề 

định vị hướng hứng nắng theo phương mặt trời rất phức tạp nên không thuận lợi cho 

việc vận hành.  

- Việc triển khai ứng dụng thực tế còn hạn chế: về mặt lý thuyết, NLMT là một 

nguồn năng lượng sạch, rẻ tiền và tiềm tàng, nếu sử dụng nó hợp lý sẽ mang lại lợi 

ích kinh tế và môi trường rất lớn. Việc nghiên cứu về lý thuyết đã tương đối hoàn 

chỉnh. Song trong điều kiện thực tiễn, các thiết bị sử dụng NLMT lại có quá trình 

làm việc không ổn định và không liên tục, hoàn toàn biến động theo thời tiết, vì vậy 

rất khó ứng dụng ở quy mô công nghiệp. Đặc biệt là trong kỹ thuật lạnh và điều tiết 

không khí, vấn đề nghiên cứu đưa ra bộ thu năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho 

chu trình máy lạnh hấp thụ đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nhằm đưa 

ra bộ thu hoàn thiện và phù hợp nhất để có thể triển khai ứng dụng rộng rãi vào thực 

tế. 
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Nhiều hội thảo quốc tế về vấn đề này mở ra, đại biểu quen mặt nhau nhưng kinh 

nghiệm từ các nước thì vẫn không áp dụng được, tiết kiệm năng lượng vẫn là bài 

toán tìm đáp số hiệu quả... 

Đó là bức xúc của nhiều đại biểu tham gia Hội thảo "Các chính sách hiệu quả năng 

lượng ở VN" tổ chức tại TP.HCM vào ngày 9-10/4. 

Theo kinh nghiệm từ Pháp, ông Philippe Masset (Trưởng ban chương trình và dự án 

quốc tế Cơ quan môi trường và tiết kiệm năng lượng) cho biết, rất nhiều công cụ đa 

dạng trong cơ chế thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng, bao gồm: hỗ trợ 

nghiên cứu và phát triển; giáo dục, thông tin tuyên truyền cho các địa phương, 

doanh nghiệp, cộng đồng; cần có luật và quy định, chế tài và khuyến khích tài 

chính; các công cụ đổi mới kết hợp giữa quy định ràng buộc và thị trường... 

Ông Brahmanand Mohanty (cố vấn khu vực Châu Á, cơ quan Môi trường và kiểm 

soát Năng lượng (ADEME) cũng đưa ra ví dụ từ kinh nghiệm của Thái Lan. Các 

yếu tố cho phép tiết kiệm năng lượng bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích và trợ 

cấp, hỗ trợ các thị trường, pháp luật và tuyên truyền thông tin hữu ích. 

Tuy vậy, những kinh nghiệm này khó áp dụng với Việt Nam, bởi theo ông Nguyễn 

Thường (Trung tâm Phát triển năng lượng bền vững) chỉ một phòng tiết kiệm năng 

lượng của Bộ Công thương, ngoài ra không có quỹ hay trung tâm nào đủ mạnh, đủ 

nhân lực chuyên môn phối hợp cùng thì hoàn toàn không đủ khả năng, không đủ 

sức triển khai những vấn đề mang tính tổng hợp đa ngành như trên để có thể tiết 

kiệm năng lượng hiệu quả. 

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chánh văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công thương 

cho biết, mục tiêu của VN là tiết kiệm từ 3-5% trong giai đoạn 2006-2010 và 5-8% 

trong giai đoạn 2011-2015. Hoạt động chính của chương trình gồm tăng cường 

nhận thức cộng đồng và thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong phát điện, 

truyền tải, phân phối và sử dụng điện. 

Tuy nhiên, ở VN còn nhiều rào cản: thiếu năng lực thực hiện chính sách, cơ chế hỗ 

trợ, kiểm soát và thực thi các hoạt động tiết kiệm năng lượng, nhận thức cộng đồng 

còn hạn chế, chế tài chưa đầy đủ và đủ mạnh cũng như chưa có sự khuyến khích các 
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hoạt đồng tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, các cấp quản lý thiếu sự cam kết, hỗ 

trợ và hạn chế về dịch vụ thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng. 

C.I.2.Tiềm năng phát triển: 

Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý nằm trong khu vực nhiệt đới nên rất thuận lợi 

cho việc phát triển khai thác năng lượng mặt trời. Vấn đề còn lại chỉ là mặt công 

nghệ và kinh phí đầu tư, triển khai các dự án còn nằm trong giấy vở. Tuy còn gặp 

nhiều khó khăn nhưng việc khai thác và sử dụng năng lượng mặt trời không còn xa 

lạ với người dân Việt Nam, thậm chí có nhiều nơi nó còn là nguồn năng lượng sinh 

hoạt chính trong gia đình. Bên cạnh đó nhiều người dân đã tự tìm tòi và sáng chế ra 

những thiết bị, hệ thống khai thác năng lượng mặt trời rất hiệu quả, góp phần nâng 

cao tiềm năng phát triển ngành công nghiệp khai thác năng lượng mặt trời trong 

phạm vi cả nước, tiết kiệm nhiều chi phí sử dụng và thúc đẩy quá trình nghiên cứu 

đẻ làm sao khai thác hiệu quả nhất nguồn năng lượng vô tận này. 

Sau đây xin giới thiệu một số sáng chế tiêu biểu về việc khai thác có hiệu quả năng 

lượng mặt trời phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của người dân Việt Nam: 

Bếp năng lượng mặt trời: 

Mặc dù kiếm sống bằng một nghề không hề liên quan lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học là trang trí nội thất, nhưng ông Trán vẫn sáng chế thành công bếp sử dụng năng 

lượng mặt trời. 

 

"Từ nhỏ tôi đã thích khám phá các loại máy móc, cơ khí. Năm 1994 vô tình tôi mua 

được một cuốn sách về năng lượng mặt trời phục vụ nông thôn. Đọc xong cuốn 

sách, ngay lập tức tôi mong muốn tự mình làm được một cái bếp mặt trời như tôi 

đang có. Thế nhưng, 10 năm sau tôi mới bắt tay thực hiện được ước mơ" - ông Trán 

tâm sự. 
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Ông Đỗ Văn Trán đang đun nước bằng bếp mặt trời 

do ông sáng chế. (Ảnh: M.L) 

 

Vật liệu cấu tạo nên chiếc bếp mặt trời của ông Trán chủ yếu là nhôm, sắt và inock. 

Tổng chi phí cho chiếc bếp nói trên ước tính khoảng 4,5 triệu đồng.  

 

Bếp gồm các bộ phận như: mặt phản xạ thu ánh sáng hình parabol, thùng bếp, bộ 

phận truyền dẫn có tác dụng truyền dẫn nhiệt tới thùng bếp. Mặt bên trong của 

thùng bếp có gắn một số loại mút, xốp có tác dụng giữ nhiệt. Bộ dẫn nhiệt gồm 2 

ống thuỷ tinh giúp giữ thoát nhiệt, bộ phận truyền nhiệt được cấu tạo bởi một ống 

đồng nhỏ có độ dài khoảng 2,2 m để truyền nhiệt vào thùng bếp.  

Bếp mặt trời của ông Trán được vận hành bởi bộ điều khiển tự động và điều khiển 

bằng tay, chảo Parapol sẽ tự động quay sau khi vận hành; nắng ở chỗ nào, chảo sẽ 

tự động quay theo hướng đó. Khoảng 5h chiều chảo parabol sẽ tự động dừng ở 

hướng Tây. 6h sáng hôm sau, chảo sẽ tự động quay về hướng Đông để đón ánh sáng 

mặt trời. 

Ông Trán cho biết, loại bếp mà ông sáng chế có ưu điểm "vượt trội" hơn so với các 

loại chảo parabol khác ở chỗ người sử dụng không phải đứng ngoài nắng để nấu 
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nướng trong lòng chảo. Nhờ vậy, trong khi sử dụng, không phải tiếp xúc trực tiếp 

với lượng ánh sáng mặt trời (gần 200 độ C).  

 

Hơn nữa, trong khi các chảo parabol khác chỉ có thể sử dụng khi trời có nắng và bị 

mất nhiệt khi có gió lớn, thì bếp mặt trời của ông Trán vẫn có thể dùng được khi 

trời râm mát. Thậm chí khi trời mưa, vẫn nấu nướng được do có hệ thống lưu nhiệt 

trong 3 - 4 giờ. 

Bếp mặt trời của ông Trán có tuổi thọ từ 7 - 10 năm.  

 

Được biết, bếp mặt trời do ông Trán sáng chế đã đạt giải khuyến khích tại cuộc thi 

"Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 18" do Sở KH-CN TP.HCM phát động. 

Ngôi nhà với tổ hợp điện mặt trời thông minh 

Chủ nhân ngôi nhà là kỹ sư Trịnh Quang Dũng. Sau khi tốt nghiệp ngành vật lý ở 

Hungary trở về nước, nhận thấy TP.HCM là khu vực có tiềm năng điện mặt trời lớn 

do nắng chiếu quanh năm, ông nảy ra ý tưởng xây dựng ngôi nhà sử dụng điện hoàn 

toàn bằng năng lượng mặt trời.  

Trên thực tế, ngôi nhà này đã tiết kiệm cho gia đình ông Dũng mỗi tháng hơn 

733.000 đồng tiền điện. 

Ý tưởng độc đáo cộng với một chút may mắn đã tạo điều kiện cho ông Dũng thực 

hiện ước mơ của mình. Năm 1997, ông Dũng được chọn giữ trọng trách Chủ nhiệm 

chương trình “Công nghệ năng lượng mới châu Á” do tổ chức SIDA Thụy Điển tài 

trợ cho 6 nước châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Ngay lập tức, ông Dũng lên kế hoạch một chương trình nghiên cứu các công nghệ 

tiết kiệm năng lượng, thiết kế mạng điện mặt trời cục bộ (Madicub). 

Ngôi nhà đầu tiên ứng dụng công nghệ này chính là ngôi nhà mà gia đình ông đang 

ở. 

Ông Dũng vừa vẽ thiết kế, vừa tạo cảnh quan thoáng mát, có khung cảnh tự nhiên 

hài hòa. Nét đặc sắc nhất của ngôi nhà là các bức tường tòa nhà được thiết kế sao 

cho thu được nhiều ánh sáng và tận thu được nguồn gió một cách triệt để nhất. 
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Trên mái ngói của căn nhà, 40 tấm pin mặt trời được lắp đặt bao phủ toàn bộ bề mặt 

khoảng 20m2. Ông Dũng cho biết, dàn pin mặt trời có công suất 2,2kWp cung cấp 

khoảng 200 kWp/tháng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho toàn bộ nhu cầu ánh 

sáng và mọi sinh hoạt khác của gia đình. 

Bộ biến áp kỹ thuật số smart invertor P2000 chuyển hóa điện từ ắc quy thành dòng 

điện 220 volt để hòa vào mạng lưới điện gia đình với công suất là 2KW. Nguồn 

điện mặt trời này cũng được thiết kế như một mạng điện cục bộ sử dụng nguồn điện 

lưới làm nguồn dự phòng trong trường hợp thời tiết xấu. 

Mặt khác, nguồn điện mặt trời là nguồn hỗ trợ phụ tải điện lưới quốc gia khi nó tách 

độc lập khỏi nguồn điện lưới trong giờ trung và cao điểm (từ 4 giờ đến 22 giờ đêm). 

Ở giờ thấp điểm, mạng điện cục bộ tự nhập vào mạng điện quốc gia và dự trữ đầy 

vào hệ thống tồn trữ năng lượng của căn nhà. Khả năng này tạo ra cơ hội mua giá 

điện giá rẻ vào giờ thấp điểm (từ 22 giờ đến 4 giờ) với giá 400 đồng/kwh. 

Ông Dũng đặt tên cho toàn bộ hệ thống vận hành trên là “Tổ hợp điện mặt trời 

thông minh” vì toàn bộ hệ thống vận hành trên gần như tự động hóa hoàn toàn. Đặc 

biệt là tính năng tự động dò tải. Khi nhận tín hiệu có nhu cầu sử dụng, điện mặt trời 

tự động bật lên trong 15 giây, ngược lại nó ở chế độ ngắt để tiết kiệm điện. 

Hệ thống đèn cổng, vườn và hệ thống tưới cây tự động theo chương trình cài đặt 

sẵn. Đây là kỹ thuật định giờ theo mặt trời, lấy thời điểm mặt trời lặn để kích hoạt 

mạch điện tử, điều khiển chức năng như mong muốn. 

Chính vì thế mà khi hoàng hôn vừa buông xuống cũng là lúc dàn đèn sân tự động 

bật lên. Hệ thống cửa lưới tự cuốn lên và đèn, quạt trong phòng khách tự hoạt 

động… đủ để tạo một cảm giác thật sự thoải mái. 

Để đạt được kết quả như ngày nay, kỹ sư Trịnh Quang Dũng phải mất sáu năm trời 

mày mò nghiên cứu. Khó khăn nhất là công nghệ Việt Nam không đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật của việc biến năng lượng mặt trời thành điện năng. 

Đến cuối năm 2002, ông Dũng phối hợp Công ty AST chế tạo thành công bộ biến 

đổi có sóng sin thật thì tổ hợp điện mặt trời thông minh sử dụng hoàn toàn công 

nghệ trong nước mới có thể đi vào vận hành. Và tháng 4-2005 vừa rồi, ông mới gắn 
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đồng hồ đo điện vào hệ thống điện mặt trời để biết điện năng tiêu thụ. “Kết quả cho 

thấy đồng hồ chỉ số điện tiêu thụ là 733 KWh. Nếu tính bình quân 1.000 đồng/KWh 

điện thì gia đình tôi đã tiết kiệm được 733.000 đồng” - ông Dũng phấn khởi giới 

thiệu. 

Có thể nói thành công của ông Dũng đã mở ra một hướng đi mới trong việc sử dụng 

nguồn năng lượng vô tận, an toàn và không ô nhiễm môi trường. 

C.II. Năng lượng gió:  

C.II.1.Tiềm năng điện gió của Việt Nam 

Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế VN đứng trước những thử thách lớn. Để vượt 

qua được những thử thách đó cần có một nền công nghiệp điện năng phát triển. Xây 

dựng điện bằng sức gió là một giải pháp hiện thực, có hiệu quả cao, có thể nhanh 

chóng đáp ứng nhu cầu điện năng của cả nước. Điện bằng sức gió thật sự là một kho 

báu vô tận đang chờ người mở. 

Nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa với bờ biển dài, Việt Nam có một thuận 

lợi cơ bản để phát triển năng lượng gió. So sánh tốc độ gió trung bình trong vùng 

Biển Đông Việt Nam và các vùng biển lân cận cho thấy gió tại Biển Đông khá 

mạnh và thay đổi nhiều theo mùa .  

Trong chương trình đánh giá về năng lượng cho Châu Á, Ngân Hàng Thế Giới đã 

có một khảo sát chi tiết về năng lượng gió khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt 

Nam. Như vậy Ngân Hàng Thế Giới đã làm hộ Việt Nam một việc quan trọng, 

trong khi Việt Nam còn chưa có nghiên cứu nào đáng kể. Theo tính toán của nghiên 

cứu này, trong bốn nước được khảo sát thì Việt Nam có tiềm năng gió lớn nhất và 

hơn hẳn các quốc gia lân cận là Thái Lan, Lào và Campuchia. Trong khi Việt Nam 

có tới 8,6% diện tích lãnh thổ được đánh giá có tiềm năng từ “tốt“ đến “rất tốt“ để 

xây dựng các trạm điện gió cỡ lớn thì diện tích này ở Campuchia là 0,2%, ở Lào là 

2,9%, và ở Thái-lan cũng chỉ là 0,2%. Tổng tiềm năng điện gió của Việt Nam ước 

đạt 513.360 MW tức là bằng hơn 200 lần công suất của thủy điện Sơn La, và hơn 10 

lần tổng công suất dự báo của ngành điện vào năm 2020. 

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



54 

Nếu xét tiêu chuẩn để xây dựng các trạm điện gió cỡ nhỏ phục vụ cho phát triển 

kinh tế ở những khu vực khó khăn thì Việt Nam có đến 41% diện tích nông thôn có 

thể phát triển điện gió loại nhỏ. Nếu so sánh con số này với các nước láng giềng thì 

Campuchia có 6%, Lào có 13% và Thái Lan là 9% diện tích nông thôn có thể phát 

triển năng lượng gió. Đây quả thật là một ưu đãi dành cho Việt Nam mà chúng ta 

còn thờ ơ chưa nghĩ đến cách tận dụng.  

Một số khu vực có thể xây dựng điện gió cho Việt Nam 

Ở Việt Nam, các khu vực có thể phát triển năng lượng gió không trải đều trên toàn 

bộ lãnh thổ. Với ảnh hưởng của gió mùa thì chế độ gió cũng khác nhau. Nếu ở phía 

bắc đèo Hải Vân thì mùa gió mạnh chủ yếu trùng với mùa gió đông bắc, trong đó 

các khu vực giàu tiềm năng nhất là Quảng Ninh, Quảng Bình, và Quảng Trị. Ở phần 

phía nam đèo Hải Vân, mùa gió mạnh trùng với mùa gió tây nam, và các vùng tiềm 

năng nhất thuộc cao nguyên Tây Nguyên, các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu 

Long, và đặc biệt là khu vực ven biển của hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận.  

Theo nghiên cứu của Ngân Hàng Thế Giới, trên lãnh thổ Việt Nam, hai vùng giàu 

tiềm năng nhất để phát triển năng lượng gió là Sơn Hải (Ninh Thuận) và vùng đồi 

cát ở độ cao 60-100m phía tây Hàm Tiến đến Mũi Né (Bình Thuận). Gió vùng này 

không những có vận tốc trung bình lớn, còn có một thuận lợi là số lượng các cơn 

bão khu vực ít và gió có xu thế ổn định là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển 

năng lượng gió. Trong những tháng có gió mùa, tỷ lệ gió nam và đông nam lên đến 

98% với vận tốc trung bình 6-7 m/s tức là vận tốc có thể xây dựng các trạm điện gió 

công suất 3 - 3,5 MW. Thực tế là người dân khu vực Ninh Thuận cũng đã tự chế tạo 

một số máy phát điện gió cỡ nhỏ nhằm mục đích thắp sáng. Ở cả hai khu vực này 

dân cư thưa thớt, thời tiết khô nóng, khắc nghiệt, và là những vùng dân tộc đặc biệt 

khó khăn của Việt Nam.  

C.II.2. Các dự án phong điện ở Việt Nam 

Ngày 12/9/2007, nhà máy phong điện Phương Mai 3 - nhà máy phong điện đầu tiên 

của Việt Nam chính thức khởi công xây dựng tại khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình 

Định. Nhà máy được xây dựng trên mặt bằng rộng 140ha, với tổng số vốn đầu tư 
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hơn 35,7 triệu USD do Công ty cổ phần Phong điện miền Trung làm chủ đầu tư. 

Nhà máy gồm 14 tuabin, 14 máy biến áp, có khả năng cung cấp trên 55 triệu kWh 

điện mỗi năm. Theo khảo sát của các nhà chuyên môn về địa hình, chế độ gió và tốc 

độ gió quanh năm cho thấy địa bàn xã Cát Chánh, Phù Cát có tiềm năng gió lớn. 

Xây dựng nhà máy ở đây sẽ hứng được cả hai hướng gió chính là đông bắc (mùa 

đông) và tây bắc (mùa hạ). 

Ngày 9/12/2008, Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Aerogie Plus (Thụy Sỹ) cho 

biết sẽ xây dựng nhà máy phong điện - diesel tại huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng 

Tàu với tổng chi phí đầu tư lên tới 20 triệu EUR. Chủ đầu tư đã tiến hành ký hợp 

đồng nguyên tắc mua bán điện với UBND huyện Côn Đảo.  

Theo thiết kế, nhà máy phong điện này hoạt động đồng thời bằng hai hệ thống gồm 

các tổ hợp tuabin gió với công suất 7,5MW và nhiệt diesel khoảng 3MW. Hiện chủ 

đầu tư đã tiến hành đo gió, thiết kế kỹ thuật và các phương án vận chuyển thiết bị 

siêu trường, siêu trọng từ đất liền ra Côn Đảo. Dự kiến nhà máy sẽ được khởi công 

đầu năm 2009 và đi vào hoạt động chỉ một năm sau đó. 

C.III.Năng lượng Hydro 

 Những thành công bước đầu của Việt Nam trong việc nghiên cứu pin nhiên liệu 

Vào cuối năm 2004, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn, Phân viện Vật lý tại TP.HCM đã 

công bố những kết quả nghiên cứu đầu tiên của mình về pin nhiên liệu. 

 

Loại pin nhiên liệu mà Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn nghiên cứu là pin sử dụng cồn 

methanol. Theo Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn, có cả chục lọai pin nhiên liệu khác 

nhau. Có lọai dùng để cấp điện cho các thiết bị lớn như trạm không gian, xe ô tô. Có 

lọai dùng cấp điện cho các thiết bị cầm tay như máy tính xách tay, điện thọai di 

động... Đặc điểm chung của pin nhiên liệu là thường sử dụng nhiên liệu như hydro, 

cồn... hoặc một số chất liệu khác. Đối với pin nhiên liệu dùng cấp điện cho các thiết 

bị lớn, người ta phải duy trì nhiệt độ từ hàng trăm đến hàng ngàn độ C thì pin mới 

họat động tối ưu. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là, đối với các thiết bị cầm tay, cần phải 

làm thế nào để pin nhiên liêu có thể họat động tối ưu ở nhiệt độ phòng (20-40 độ C). 
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Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trong điều kiện VN, nếu nghiên cứu, chế tạo 

pin nhiên liệu sử dụng nhiên liệu hydro sẽ có nhiều khó khăn trong việc bảo hành, 

tồn trữ (hydro dễ rò rĩ, nếu gặp tia lửa điện trong không khí sẽ phát nổ). Trường hợp 

sử dụng cồn làm nhiên liệu sẽ có những ưu điểm, như nhiệt độ làm việc thấp, an 

tòan trong tồn trữ và vận chuyển, thời gian pin họat động 

bền lâu. Do đó, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn đã hướng 

đến nhiều hơn việc nghiên cứu pin nhiên liệu sử dụng 

cồn Methanol làm nhiên liệu. 

 

 

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học ở Phân 

Viện Vật lý tại TP.HCM đã nghiên cứu, chế tạo các 

điện cực dùng màng thẩm thấu carbon cho phép có 
Pin nhiên liệu do Phân viện 

Vật lý tại TP.HCM chế tạo

Sơ đồ cấu tạo và hoạt động của pin nhiên liệu cồn 
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độ dẫn điện cao và cho chất khí đi ngang qua. Đồng thời, các nhà khoa học cũng 

chế tạo chất điện phân dùng giấy màng lọc thủy tinh có lỗ thấm siêu nhỏ thay cho 

chất polymer Nafion (PEM) của hãng DuPont. Quá trình nghiên cứu đã cho ra lọai 

pin nhiên liệu có hiệu suất chuyển hóa điện năng 50%, với 250 ml cồn có thể cấp 

600W/ giờ điện. 

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn tiết lộ, hiện đã có một số doanh nghiệp liên hệ để hợp 

tác sản xuất pin nhiên liệu. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc về mặt kỹ thuật 

trước khi đưa vào sản xuất pin nhiên liệu và vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu thêm. 

Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ sản xuất pin nhiên liệu? 

 

Trong khi đó, vào đầu tháng 6/2005, Tiến sỹ Nguyễn Chánh Khê tại Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển (TT R&D) - Khu công nghệ cao TP.HCM (Tên giao dịch: 

SHTP) cũng đã công bố nghiên cứu thành công pin nhiên liệu. Lọai pin nhiên liệu 

mà SHTP nghiên cứu cũng sử dụng cồn làm nhiên liệu họat động cho pin. Tuy 

nhiên, Tiến sỹ Nguyễn Chánh Khê cho biết, thành quả quan trọng trong nghiên cứu 

của mình là chế tạo được màng chuyển hoán proton (Proton Exchange Membrane), 

vốn là cái lõi chính của công nghệ đã và đang được nghiên cứu từ vật liệu nano 

trong nước. Màng chuyển hóa proton (H+) hay còn gọi là màng điện hóa, xử dụng 

chất dẫn dụ của Teflon vốn là chất chống bám dính, có mang một số gốc dẫn 

proton. Dung dịch nước với rượu methanol khi di qua màng sẽ tách thành proton 

H+ và cung cấp điện tử cho mạch ngoài tạo 

thành năng lượng. 

 

 

Hiện nay, pin nhiên liệu do Khu công nghệ 

cao TP.HCM chế tạo hoạt động trong một 

tuần lễ. Sau đó chỉ cần nhỏ thêm một vài giọt 

dung dịch gồm nước và cồn, một cục pin 

nhiên liệu có thể sử dụng cho đến khi màng 
Pin nhiên liệu bằng công nghệ 

nano Việt Nam do SHTP chế tạo
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chuyển hóa bị hư. Tuy nhiên đây là dạng màng có thể tái sử dụng và TT R&D của 

SHTP sẽ sản xuất đại trà trong tương lai. Không dừng lại ở hiệu suất chuyển hóa 

điện năng của loại pin này gần 80%, Trung tâm R&D đang tiến hành một nghiên 

cứu mới để tận dụng hết mọi khả năng chuyển hóa điện năng của pin nhiên liệu. 

 

"Chúng tôi đang nghiên cứu một chất xúc tác mới, có có khả năng dẫn đến hiệu suất 

chuyển hóa điện năng 100% dựa vào phản ứng liên hoàn " TS. Nguyễn Chánh Khê 

tiết lộ. 

 

Tùy theo vật liệu bên trong, ứng dụng của loại pin này vô cùng rộng rãi. Ở quy mô 

nhỏ, pin nhiên liệu được dùng cho các loại máy tính xách tay, điện thoại di động 

hay máy chụp hình kỹ thuật số. Ở qui mô lớn, pin nhiên liệu sẽ thay thế xăng dầu để 

chạy xe gắn máy. Trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng các nguyên tắc pin nhiên 

liệu khác nhau cung cấp điện năng cho xe hơi hay trong các nhà máy phát điện. 

Nhưng khi đến lúc đó, dung dịch không còn là nước pha với rượu, mà là một loại 

oxyt rắn. 

 

Tiến sỹ Nguyễn Chánh Khê cho biết, trong năm 2005, nhóm nghiên cứu của ông 

nhất định lấy cho được bản quyền phát minh tại Hiệp hội phát minh Hoa Kỳ, để tiến 

hành sản xuất. Nhà máy sản xuất của SHTP đang được xây dựng tại quận 9 với tổng 

số tiền đầu tư cho trang thiết bị là trên 11 triệu USD. Vì vậy việc sản xuất pin nhiên 

liệu cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy rằng chưa thể ước tính được giá thành, nhưng 

ông chắc chắn rằng nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các loại pin thương mại hiện đang 

có trên thị trường và rẻ hơn sử dụng xăng. 

Tuy nhiên những nghiên cứu và ứng dụng  trên của Việt Nam chỉ là những thành 

công bước đầu, còn nhiều vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết, nhưng cũng là tín 

hiệu đáng mừng cho việc giải quyết vấn đề về năng lượng cũng như ô nhiễm môi 

trường ở Việt Nam 
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