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Mức năng  lượng cung cấp toàn cầu năm 2017 
Tái tạo và  không tái tạo  
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Năng lượng tái tạo và không tái tạo 
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Năng lượng hóa thạch (không tái tạo) 
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Năng 
lượng 
tái tạo 
(Năng 
lượng 
xanh) 

12/16/2018 giaiphapnangluongxanh 6 

Năng lượng xanh 

• Năng lượng tái tạo. 

• Ánh nắng mặt trời. (Sunlight) 

• Gió. (Wind) 

• Sóng biển. (Waves) 

• Thủy triều. (Tides) 

• Địa nhiệt. (Geothermal heat) 

• Sinh khối. (Biomass). 

• Thủy điện. (Hydro-Electric) 
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Các dạng phổ biến 

• Phát điện. 

• Làm nóng/mát không khí hoặc nước. 

• Giao thông vận tải. 

• Phục vụ nông nghiệp – nông thôn. 
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Mức đầu tư cho năng lượng tái tạo toàn cầu năm 2017 
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Năng lượng tái tạo toàn cầu năm 2007-2017  
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Năng lượng mặt trời dùng đun nước thế giới 2016   

Năng lượng xanh & Phát triển bền vững 

• “Phát triển đáp ứng được nhu cầu hiện tại và 
không làm tổn hại đến khả năng phát triển 
của thế hệ tương lai”. 

• Là ‘không’ : 
–  “ Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. 

–  “ Cha làm thầy, con bán sách”. 

– ….. 

• Năng lượng xanh góp phần phát triển bền 
vững. 
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Công trình xanh 

• Là công trình sử dụng hiệu quả năng lượng, 
nước và tài nguyên khác. 

• Bảo vệ sức khỏe của con người và cải thiện năng 
suất làm việc. 

• Giảm chất thải, ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

• Còn gọi là “Kiến trúc xanh”. 

• Hay “ Tòa nhà thân thiện môi trường”. 

• Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng có tỷ trọng lớn. 
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Từ Bắc Trung bộ (Thanh 
Hoá) trở vào Nam, bức 
xạc mặt trời tốt. Trung 
bình năm đều từ 
4KW/m2/ngày trở lên. 
Tức nếu lắp 1KWp PV 
Module thì lượng điện 
phát ra sẽ là 
1,450KWh/năm trở lên 
(Đã trừ tiêu hao) 

Bức xạ mặt trời ở Việt Nam 
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Các giải pháp năng lượng xanh 

• Chiếu sáng. 

• Thông gió. 

• Làm mát. 

• Sưởi ấm. 

• Phát điện. 

• Bơm nước. 

• Giao thông vận tải. 

• ……  
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Giải pháp kiến trúc –truyền thống 

1. Hướng nhà. 

2. Mặt bằng nhà trải dài theo hướng Đông –Tây. 

3. Tận dụng chiếu sáng tự nhiên. 

4. Thông gió tự nhiên. 

5. Các giải pháp làm mát bằng tường dày, cây 
xanh, mái nhà xanh,… 

6. Bố trí cây xanh, mặt nước trong và ngoài 
nhà,.. 
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Điện Thái Hòa – Hoàng thành - Huế 
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Điện Thái Hòa – Hoàng thành – Huế 
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Chùa Một Cột – Hà Nội 
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Chùa Vĩnh Nghiêm – Tp HCM 
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Mặt tiền nhà phố - KTS Võ Trọng Nghĩa 
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Mái nhà xanh – KTS Võ Trọng Nghĩa. 
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Tường xanh 
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Mặt tiền nhà phố 
(Kts  
Võ Trọng Nghĩa) 
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Sơ đồ Mặt cắt Nhà phố - KTS Võ Trọng Nghĩa Lợi ích của năng lượng mặt trời 

1. Là năng lượng tái tạo, sạch. 
2. Giảm phát thải khí nhà kính.  
3. Làm cho thế giới sạch hơn. 
4. Đầu tư ban đầu cao, nhưng sẽ không trả thêm 

chi phí sau đó. 
5. Kiến trúc theo tiêu chuẩn (năng lượng) mặt 

trời (Solar architecture standards) thân thiện 
môi trường. 

6. Tấm năng lượng mặt trời có thể làm cho công 
trình hấp dẫn hơn. 
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Công trình ở Long An sử dụng NLMT 

1. Nhà ở . 

2. Cơ quan. 
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Nhà ở 
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Trên mái nhà xưởng 
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Trên mái công trình hành chánh – văn phòng 
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Lượng điện phát ra trung bình 100kWh/ngày. 
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Công suất 

tức thời hệ 

thống sinh ra 

Chi  phí thu 

hồi kể từ khi 

lắp đặt 

Biểu đồ dữ 

liệu sản xuất 

điện năng 

Số KWh sản 

xuất được 

trong ngày 

Lượng giảm 

phát thải nhà 

kính 

Trạng thái 

hoạt động 

của hệ thống 

Phần mềm giám sát trực tuyến từ xa 
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Trang trại bò sữa  
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Bơm nước cho vườn rau – vườn thanh long 
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Tấm năng lượng đặt trên mái nhà  
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Một bộ hê thống năng lượng mặt trời xách tay  

Một số công trình trên thế giới sử 
dụng năng lượng mặt trời 

1. 4 Times Square (Condé Nast) – New York. 

2. National Stadium in Kaosiung, Taiwan (KTS 
Toyo Ito). 

3. Sundial Building in China. 

4. Solar City Tower in Rio de Janeiro – Brasil. 

5. PV: Photovoltaic: tấm quang điện. 
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4 Times Square - NewYork  

Các tấm năng lượng được bố trí từ tầng ; 37-43 
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Tường bằng tấm Photovoltaic 
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National Stadium in Kaosiung – Taiwan –KTS Toyo Ito 
(2009) 

8.844 tấm năng lượng mặt trời  được đặt trên mái công trình 

12/16/2018 giaiphapnangluongxanh 46 

Mái bằng tấm Photovoltaic 
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Mái thẳng và cong 
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Bên trong Sân vận động 
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Sundial Building – China. 
Đức Chậu (Dezhou) – Sơn Đông  

Là Trung tâm triễn lãm, nghiên cứu khoa học, khách sạn bền vững’ 
Chi phí xây dựng 740 triệu USD. 
 



12/19/2018 

9 

12/16/2018 giaiphapnangluongxanh 50 

Với 5000 m2 tấm năng lượng mặt trời, 
Sản xuất 95% năng lượng cần cho công trình (75.000m2). 
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Solar City Tower in Rio de Janeiro – Brasil 
Nằm trên đảo Cotonduba , gần bờ biển. 
Là tháp quan sát,  
Vừa là dấu hiệu  
  đón chào du khách đến  
               từ đường không. 
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Công trình phục vụ Olympic Games năm 2016 

Là công trình Zero carbon, nhờ sử dụng năng lượng mặt trời 
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Tháp là một công trình phức hợp  
gồm  phòng hòa nhạc, café, giảng đường, khu mua sắm,… 
Thang máy đưa du khách lên đỉnh tháp để ngắm cảnh. 
Ban ngày, các tấm năng lượng cung cấp điện cho  tháp,  
                                                    và bơm nước biển lên cao, 
Ban đêm nước làm chạy các turbin để tiếp tục sản xuất điện. 
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Tấm năng lượng  
và cấu tạo các turbines bên trong 

12/16/2018 giaiphapnangluongxanh 55 

Solar City tower ban đêm 
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Tấm quang điện tinh thể rắn 
(Crystalline PV) 

• Tấm quang điện tinh thể rắn (Crystalline PV) 
với kính cường lực : Thường được sử dụng, có 
hiệu suất cao (18% - 22%), giá thành hạ do 
được sản xuất đại trà. 

• Với kính cường lực có thể thay thế cho mái 
lợp, nhà xe, nông trại,… 

• Solar farm trên mặt đất 

 

 

Sản phẩm BIPV 
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Tấm quang điện màng mỏng 
(Thin Film PV) 

• Tấm quang điện màng mỏng (Thin Film PV) : 
Tráng màng mỏng với nhiều chất liệu đế khác 
nhau như nhôm , kính, nhựa,… có thể xuyên sáng 
(thay thế cho cửa sổ truyền thống), uốn cong (mỹ 
quan trong kiến trúc), tráng trên kính cường lực 
(thay thế cho vách kính cường lực trong nhà cao 
tầng) 

• Hiệu suất kém hơn , giá thành cũng cao hơn. 

• Đẹp, phù hợp trong yêu cầu hài hoà của kiến trúc 

Sản phẩm BIPV 
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Tấm quang điện màng mỏng 
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Ngói Tesla : 355,6mm*219,71mm 
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Bố trí tấm ngói trên mái nhà 
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Cấu tạo bên trong 
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Các tấm năng lượng được bố trí trên mái nhà 
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Trên mái cong và tấm đứng 
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Bố trí trên mái nhà (ngói ) sẵn có 
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Bố trí trên mái bằng 
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Trên mái tôn (độ dốc nhỏ) 
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Trên mái có độ dốc lớn 
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Trên cửa sổ nhà cao tầng 
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Trên cửa sổ nhà cao tầng 
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Trên balcon 
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Trên Ôvăng cửa sổ 
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Tấm che nắng 
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Cách làm việc của tấm năng lượng 
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Cách làm việc của tấm năng lượng 
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Cách làm việc của tấm năng lượng 

Giải pháp kiến trúc cho PV 

1. Tường. 

2. Mái. 

3. Cửa sổ. 

4. Nhà chính. 

5. Nhà phụ. 

6. Balcon. 

7. Logia. 
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Tường 
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Solar Wall 
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Panel trên công trình công cộng 
(mái cong) 
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Panel trên vỏ cầu 
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Tấm Panel nhiều màu 
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Bullitt Center 
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CIS Tower - England 
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Tấm năng lượng trên mái bằng  
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Panel khổ lớn 
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Panel hình cánh buồm 
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Sulfur cell Solar 
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Solar Panel  
trên tường bệnh viện 
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Mái Trường học 
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Mái trường phủ các tấm năng lượng 
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Mái nhà để xe bằng tấm năng lượng 
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Nguồn điện DC tạo ra 
từ các tấm NLMT  
được chuyển thành 
điện AC và hòa vào lưới 
điện thông qua  
Inverter và cung cấp 
cho các thiết bị điện. 

Lượng điện dư từ HTNLMT sẽ được tải vào lưới điện.  
Công tơ 2 chiều sẽ đo đếm lượng diện tải vào và tiêu thụ. 
Khi mất điện hệ thống sẽ ngừng hoạt động và tự khởi 
động lại. 
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Sơ đồ đấu nối 
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Tấm quang điện 
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Bộ inverter 
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Tủ điện 
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Bộ tích hợp 
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Hộp điều khiển 
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Dây đấu nối từ bộ tích hợp qua bộ charge. 
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Phụ kiện 

Những ứng dụng đơn giản 

• Đèn năng lượng mặt trời. 

• Bình nước nóng năng lượng mặt trời. 
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Đèn xách tay 



12/19/2018 

18 

12/16/2018 giaiphapnangluongxanh 104 

Đèn trên cổng nhà – sân vườn 
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Đèn trên cổng nhà – sân vườn 
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Bộ NLMT xách tay 
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Đèn ngoài nhà – Đèn đường 

Một số đơn vị cung cấp  
Hệ thống NLMT 

1. Redsun Việt Nam (Long An). 
2. Lazada.vn . 
3. VTP Solar: vtpsolar.com. 
4. Four Season Solar: fssolar.com.vn. 
5. Tân Á Đại thành: bonnocdaithanhvn.com. 
6. Samtrix: samtrix.vn. 
7. Vũ Phong Solar: vuphong.vn. 
8. Gpsolar: gpsolar.vn. 
9. Amazone.com/luva.com.vn./ledsaigon.vn. 
10. worldtechsolar.com/dennangluongmattroi.vn/lazada.vn. 
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Kết luận 

1. Ưu tiên cho giải pháp kiến trúc. 

2. Thông gió, chiếu sáng tự nhiên. 

3. Ưu tiên giải pháp cây xanh. 

4. Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

5. Sử dụng năng lượng mặt trời . 

6. Và các năng lượng tái tạo khác. 
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