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MỞ ĐẦU 

Hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông là hệ thống đèn 

được sử dụng để hướng dẫn điều khiển các phương tiện tham gia 

giao thông tại các giao lộ có lưu lượng giao thông phức tạp. Đây là 

một hệ thống quan trọng không chỉ đảm bảo an toàn cho con người 

và các phương tiện mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an 

toàn giao thông. 

Về cơ bản, khi xây dựng hệ thống, hệ thống phải hoạt động 

liên tục 24h/24h, trong quá trình thi công phải hạn chế đào xới, 

khoan cắt lòng lề đường và trong một số trường hợp cấp thiết hệ 

thống phải có khả năng ứng cứu kịp thời để điều tiết, phân luồng 

giao thông (hệ thống linh động, cơ động). Tuy nhiên với việc đầu tư 

xây dựng hạ tầng giao thông không đồng bộ như hiện nay (đường có 

trước, đèn tín hiệu có sau) thì việc đào xới, khoan cắt lòng đường, 

vỉa hè là điều không tránh khỏi.  Bên cạnh đó nguồn điện lưới cung 

cấp hoạt động không ổn định cũng là vấn đề làm ảnh hưởng đến hoạt 

động của hệ thống, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. 

Vì vậy cần có những nghiên cứu ứng dụng nguồn năng lượng 

tại chỗ kết hợp với công nghệ truyền tín hiệu điều khiển không dây 

trong hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông để giải quyết các 

bất cập nêu trên. 

Với sự phát triển của công nghệ đèn LED và mạch tích hợp 

công suất nhỏ dùng trong hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh 

báo giao thông phương thức cung cấp nguồn điện cấp bằng ứng dụng 

pin năng lượng mặt trời mang đến nhiều ưu điểm: 

- Nguồn năng lượng sạch, phong phú và thân thiện với môi 

trường 

- An toàn (12VDC), tăng tuổi thọ thiết bị, thi công nhanh. 
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- Hạn chế khoan cắt đường, đào xới vỉa hè, để xây dựng hạ 

tầng cống bể, giảm phá vỡ cảnh quan, hư hỏng hạ tầng xây dựng 

trước đó tránh gây ách tắc giao thông… trong quá trình triển khai thi 

công hạ tầng kỷ thuật. 

- Kinh phí đầu tư xây dựng một hệ thống dùng pin năng lượng 

mặt trời tại chỗ kết hợp với việc truyền tín hiệu điều khiển không dây 

trong hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông và đèn cảnh báo 

giao thông thấp hơn nhiều so với kinh phí đầu tư xây dựng theo 

phương pháp xây dựng cống bể đi dây truyền thống . 

Đó cũng chính là lý do tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Ứng 

dụng pin mặt trời cấp nguồn điện cho hệ thống đèn tín hiệu và đèn 

cảnh báo giao thông”  

 

CHƢƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PIN NĂNG LƢỢNG MẶT 

TRỜI VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG 

TRONG HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG 

1.1 . HỆ THỐNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 

1.1.1. Tiềm năng năng lƣợng mặt trời tại Việt Nam và Đà 

Nẵng 

Để đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời thường người ta 

dùng 2 đại lượng, đó là   t đ  năng lượng mặt trời trung b nh 

ngà  (chính là tổng xạ và đo bằng đơn vị Wh/m
2
.ngày hay 

kWh/m
2
.ngày) và số giờ n ng trung b nh năm (đo bằng giờ/năm). 

Tính trung bình cho cả nước thì m t đ  nănglượng mặt trời 

trung b nh ngà  là 4,5kWh/m
2
.ngày và số giờ n ng trung b nh năm 

khoảng 2000 giờ/năm. Tùy theo vị trí địa lý mà năng lượng mặt trời 

trên các vùng lãnh thổ khác nhau cũng khác nhau. 
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Bảng 1.1. Bảng số liệu năng lượng mặt trời tr n các v ng l nh th  

 iệt  am 

STT KHU VỰC 
MẬT ĐỘ NL 

(kWh/m
2
.ngày) 

SỐ GIỜ 

NẮNG 

TRUNG BÌNH 

(giờ/năm) 

1 Khu vực Đông Bắc 3,3 - 4,1 1500 - 1800 

2 Khu vực Tây Bắc 4,1 - 4,9 1890 - 2102 

3 Khu vực Bắc Trung Bộ 4,6 - 5,2 1700 - 2000 

4 Khu vực Nam Trung bộ, 

Tây Nguyên 

4,9 - 5,7 2000 - 2600 

5 Khu vực Nam bộ 4,3 - 4,9 2200 - 2500 

 Trung bình cả nước 4,6 2000 

Như vậy, tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến cực nam đất 

nước có tiềm năng năng lượng mặt trời rất cao và phân bố khá đồng 

đều với lượng bức xạ bình quân nhận được trong mỗi ngày ít thay 

đổi trong cả năm.  

1.1.2. Giải pháp pin năng lƣợng mặt trời 

a. Nguyên lý hoạt động của pin năng lượng mặt trời 

Pin năng lượng mặt trời là tập hợp nhiều phần tử bán dẫn có 

chức năng chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện 

dựa trên hiệu ứng quang điện. 

Pin mặt trời được cấu tạo gồm một lớp tiếp xúc bán dẫn p-n, 

thông thường được chế tạo từ silic. Quá trình sản sinh điện năng bắt 

đầu khi các nguyên tử silic hấp thụ một phần ánh sáng. Năng lượng 

của ánh sáng đánh bật một số electron ra khỏi các nguyên tử. Các 

electron chạy qua giữa hai lớp. Dòng chạy đó tạo ra một dòng điện. 

Dòng điện có thể đi ra khỏi tế bào qua các tiếp xúc kim loại và được 

sử dụng. 
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Hình 1.1. Sơ đồ cấu tạo hệ thống pin năng lượng mặt trời 

b. Ghép nối hệ thống pin năng lượng mặt trời 

Như ta đã biết các module pin mặt trời đều có công suất và 

hiệu điện thế xác định từ nhà sản xuất. Để tạo ra công suất và điện 

thế theo yêu cầu thì phải ghép nối nhiều tấm module đó lại với nhau. 

Có hai cách ghép cơ bản: 

- Ghép nối tiếp các tấm module lại sẽ cho điện áp ra lớn hơn. 

- Ghép song song các tấm module lại sẽ cho dòng điện ra lớn. 

Trong thực tế phương pháp ghép hỗn hợp được sử dụng nhiều 

hơn để đáp ứng cả yêu cầu về điện áp và dòng điện. 

c. Mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời 

 

Hình 1.2.  ô h nh m t hệ thống điện năng lượng mặt trời  
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Hệ thống điện năng lượng mặt trời gồm các thành phần chính: 

- Hệ thống dự trữ năng lượng 

- Các tấm thu năng lượng mặt trời 

- Các bộ biến đổi bán dẫn 

  -    Nguồn năng lượng dự phòng 

1.2. CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG TRONG 

ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU 

1.2.1. Hệ thống điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu 

Hệ thống điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu là một hệ 

thống quan trọng không những đảm bảo an toàn cho các phương tiện 

mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.  

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông bao gồm các thành phần 

chính: 

- Đèn tín hiệu giao thông 

- Tủ điều khiển giao thông 

- Các thành phần phụ trợ 

1.2.2. Giải pháp tiết kiệm năng lƣợng trong điều khiển giao 

thông sử dụng đèn LED 

a. Nguyên lý hoạt động của đèn LED 

LED (Light Emitting Diode - Điốt phát quang) là các điốt có 

khả năng phát ra ánh sáng hay tia hồng ngoại, tử ngoại. Cũng giống 

như điốt, LED được cấu tạo từ một khối bán dẫn loại p ghép với một 

khối bán dẫn loại n. 

Tùy theo mức năng lượng giải phóng cao hay thấp mà bước 

sóng ánh sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của LED sẽ khác 

nhau). Mức năng lượng (và màu sắc của LED) hoàn toàn phụ thuộc 

vào cấu trúc năng lượng của các nguyên tử chất bán dẫn. 
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b. Ứng dụng của đèn LED trong hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông 

Trước đây, hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng các loại 

đèn sợi hay đốt, Halozen. Tuy nhiên với sự ra đời và cải tiến kỹ thuật 

không ngừng của các thế hệ đèn LED, chúng đã nhanh chóng thay 

thế đèn sợi đốt, Halozen... với nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt là về 

phương diện tiết kiệm năng lượng. 

Bảng 1.5. Bảng thông số kỹ thu t các loại đèn 

Công nghệ LED Huỳnh quang Sợi đốt 

Hiệu suất phát sáng (lm/W) 200 85 16 

Tuổi thọ (x1000 giờ) > 100 10 1 

Thông lượng (lm/đèn) 1500 3400 1200 

Công suất vào (W/đèn) 7.5 20 75 

Chi phí /lm (USD/klm) < 2 1.5 0.4 

Giá đèn (USD/đèn) < 3 5 0.5 

Chất lượng ánh sáng (CRI) > 80 82 95 

1.2.3. Giải pháp tiết kiệm năng lƣợng trong điều khiển giao 

thông sử dụng hệ thống điều khiển không dây 

Trong mô hình hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng điều 

khiển không dây, nguồn điện của đèn tín hiệu được cung cấp tại chỗ 

từ hệ thống pin năng lượng mặt trời và tín hiệu điều khiển được cung 

cấp từ tủ điều khiển đến đèn thông qua các bộ thu phát không dây.  

Tại mỗi trụ đèn tín hiệu sẽ được đặt 1 bộ điều khiển phụ (CPU 

slave) để điều khiển đèn tín hiệu tại trụ đèn đó và các CPU slave này 

sẽ được điều khiển bởi bộ điều khiển trung tâm (CPU master) thông 

qua các loại kết nối vô tuyến không dây khác nhau. 
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Hình 1.4. Mô hình hệ thống đèn tín hiệu giao thông kết nối không 

dây 

1.2.4. Giải pháp tiết kiệm năng lƣợng trong điều khiển giao 

thông sử dụng các mức năng lƣợng khi nguồn cung cấp suy giảm 

Các cảm biến dòng tại bộ điều khiển sạc của ắc quy sẽ cung 

cấp thông tin về công suất nguồn cung cấp từ năng lượng mặt trời tới 

thành phần xử lý tích hợp tại tủ điều khiển chính. Khi nguồn cung 

cấp giảm sút tới một mức năng lượng nhất định, tủ điều khiển sẽ đưa 

ra chế độ đóng cắt các bộ đèn và đèn LED tương ứng. 

Chế đ  1: Ngắt hoạt động của một số bộ đèn trên một trụ 

Chế đ  2: Ngắt hoạt động của một số lượng LED trên một bộ 

đèn 
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CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI KẾT HỢP ĐIỀU 

KHIỂN KHÔNG DÂY CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG ĐÈN 

TÍN HIỆU GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO 

THÔNG VÀ CẢNH BÁO GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG 

Hệ thống điều khiển, đèn tín hiệu điều khiển giao thông và đèn 

cảnh báo giao thông, tại thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm điều 

hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, trực thuộc Sở 

GTVT thành phố Đà Nẵng quản lý, bao gồm ba bộ phận chính:  

2.1.1. Hệ thống các tủ và nút đèn tín hiệu đƣợc kết nối về 

điều khiển trung tâm 

 

Hình 2.1.  ô h nh cấu trúc hệ thống điều khiển tín hiệu giao 

thông tại thành phố Đà  ẵng 

Hệ thống bao gồm các thành phần:  

- Hệ thống điều khiển, giám sát Trung tâm (Level 1) 

- Các tủ điều khiển vùng (Level 2) 

- Các tủ điều khiển nút (Level 3) 

Hiện tại, Trung Tâm quản lý 60 tủ điều khiển Local. Trong đó 
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có 03 tủ Local quản lý hai nút đèn tín hiệu giao thông có vị trí gần 

nhau. 

- Các loại dây dẫn kết nối 

2.1.2. Hệ thống các nút đèn tín hiệu điều khiển giao thông 

độc lập 

Hiện tại, Trung Tâm quản lý 70 tủ điều khiển giao thông hoạt 

động độc lập. Hệ thống này có chi phí giá thành thấp, cài đặt, lập 

trình dễ dàng. 

2.1.3. Hệ thống các nút đèn cảnh báo nháy vàng với ứng 

dụng năng lƣợng mặt trời 

Hệ thống đèn nháy vàng thường được bố trí ở những điểm 

khuất tầm nhìn, đường cong và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao 

thông nếu thiếu chú ý quan sát. 

Hiện tại, Trung Tâm quản lý trên 150 nút đèn cảnh báo nháy 

vàng. 

2.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI KẾT HỢP ĐIỀU 

KHIỂN KHÔNG DÂY CUNG CẤP NGUỒN NÚT ĐÈN TÍN 

HIỆU GIAO THÔNG NGUYỄN VĂN LINH – NGUYỄN TRI 

PHƢƠNG 

2.2.1. Nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Tri Phƣơng 

Nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Tri Phương là một trong 

những nút giao thông quan trọng nhất trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng, kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với các tuyến đường có lưu 

lượng giao thông đông đúc vào tất cả các thời điểm trong ngày như 

Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Thọ… 
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Hình 2.3.  ị trí nút giao  gu ễn  ăn Linh –  gu ến Tri Phương 

Phương án tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu giao thông 

bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

a. Cải tạo cấu trúc giao thông 

- Phá dỡ đảo vòng xoay trung tâm 

- Lắp đặt hệ thống đảo phân chia làn rẽ phải trên tất cả các 

hướng kết hợp phá dỡ vỉa hè mở rộng làn đường tại khu vực vào nút. 

- Tổ chức cắm biển báo, phân luồng, sơn kẻ. 

b. Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông 

- Đảm bảo phân pha riêng biệt cho 04 hướng duy chuyển, 

trong đó ưu tiên cho hai hướng di chuyển từ Nguyễn Hữu Thọ và 

Nguyễn Tri Phương vào nút. 

- Giảm thiểu tối đa xung đột giữa hướng di chuyển đi thẳng và 

rẽ trái. 

Bảng 2.1. Chu kỳ phân pha đèn tín hiệu tại nút  gu ễn  ăn Linh 

–  gu ễn Tri Phương 

Phân 

pha 
Hƣớng cho phép di chuyển 

Thời gian 

 xanh (s) 

Thời gian 

 đỏ (s) 

Pha 1 

- Đi thẳng Nguyễn Hữu Thọ 

- Rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ 

- Đi thẳng Nguyễn Tri Phương 

29 75 
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Pha 2 
- Đi thẳng Nguyễn Tri Phương 

- Rẽ trái Nguyễn Tri Phương 
30 74 

Pha 3 
- Đi thẳng Nguyễn Văn Linh 

- Rẽ trái Nguyễn Văn Linh 
17 86 

Pha 4 
- Đi thẳng Sân bay 

- Rẽ trái Sân bay 
17 86 

Tổng chu kỳ là 105 giây. Thời gian chuyển pha đèn vàng là 

01 giây. 

2.2.2. Lựa chọn mô hình 

Mô hình thiết kế được tác giả đề tài lựa chọn cho nút giao 

Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Tri Phương là hệ thống đèn tín hiệu 

điều khiển không dây được cấp nguồn tại chỗ bằng pin mặt trời.  

a. Mô hình hệ thống pin năng lượng mặt trời 

Hệ thống được phân chia thành 07 vị trí cấp nguồn tương ứng 

với 07 hệ thống con với mô hình hệ thống pin năng lượng mặt trời 

độc lập có dự trữ. Ngoài ra, tại vị trí đầu dải phân cách còn lắp đặt 

thêm 04 trụ đèn cảnh báo nháy vàng độc lập sử dụng năng lượng mặt 

trời. 

 

H nh 2.7. Sơ đồ chu ển đ i năng lượng của hệ thống pin năng 

lượng mặt trời 
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b.  Mô hình hệ thống điều khiển không dây 

Tủ trung tâm thực hiện khả năng giám sát và điều khiển hoạt 

động của các đèn tín hiệu thông qua 06 bộ điều khiển tại trụ. Giao 

thức kết nối không dây được sử dụng là wifi 802.11. 

Các module mở rộng cho phép tủ điều khiển có khả năng kết 

nối về trung tâm điều hành. 

 

H nh 2.8.  ô h nh bố trí thiết bị hệ thống điều khiển không dâ  

kết hợp Pin mặt trời 

2.2.3. Lựa chọn hệ thống đèn LED 

 ị trí 1: Trụ chính hướng  gu ễn  ăn Linh (3 làn xe hỗn hợp đi 

thẳng và rẽ trái), gồm: 

 - 03 bộ đèn X-V-Đ D300 

 - 01 bộ đèn đếm lùi D450  

 - 01 bộ đèn chữ thập đỏ D300 
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H nh 2.10. Trụ đèn chính hướng  gu ễn  ăn Linh 

 ị trí 2: Trụ người đi b  hướng  gu ễn  ăn Linh 

- 02 bộ đèn X-Đ D200 dành cho người đi bộ 

 

H nh 2.11. Trụ đèn người đi b  hướng  gu ễn  ăn Linh 

 ị trí 3: Trụ chính hướng  gu ễn Hữu Thọ (3 làn xe hỗn hợp đi 

thẳng và rẽ trái), gồm: 

 - 02 bộ đèn X-V-Đ D300 (mũi tên đi thẳng) 

 - 01 bộ đèn X-V-Đ D300 

 - 01 bộ đèn đếm lùi 450 

 - 01 bộ đèn X-Đ D200 dành cho người đi bộ 
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Hình 2.12. Trụ đèn chính hướng  gu ễn Hữu Thọ 

 ị trí 4: Trụ người đi b  hướng  gu ễn Hữu Thọ 

- 02 bộ đèn X-Đ D200 dành cho người đi bộ 

 

H nh 2.13. Trụ người đi b  hướng  gu ễn Hữu Thọ 

 ị trí 5: Trụ chính hướng Sân ba  (3 làn xe hỗn hợp đi thẳng và rẽ 

trái), gồm: 

 - 03 bộ đèn X-V-Đ D300  

 - 01 bộ đèn đếm lùi 450 
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 - 01 bộ đèn chữ thập đỏ D300 

 

H nh 2.14. Trụ chính hướng Sân ba   

 ị trí 6: Trụ người đi b  hướng Sân ba  

 - 02 bộ đèn X-Đ D200 dành cho người đi bộ 

       

Hình 2.15. Trụ người đi b  hướng Sân ba  

 ị trí 7: Trụ chính hướng  gu ễn Tri Phương (4 làn xe: 02 làn đi 

thẳng và 02 làn rẽ trái), gồm: 

 - 02 bộ đèn X-V-Đ D300 (mũi tên rẽ trái) 

 - 02 bộ đèn X-V-Đ D300 (mũi tên đi thẳng) 

 - 01 bộ đèn đếm lùi D450 (Bỏ bớt 1 bộ so với hiện trạng) 



16 

  - 01 bộ đèn mũi tên rẽ phải D300 

 - 01 bộ đèn X-Đ D200 dành cho người đi bộ 

 

H nh 2.16. Trụ chính hướng  gu ễn Tri Phương 

Các vị trí nhá  vàng cảnh báo: Tại nút giao còn lắp đặt 

thêm 04 trụ nháy vàng cảnh báo ở đầu các dải phân cách, hoạt động 

bằng nguồn năng lượng mặt trời độc lập. 

- 01 bộ đèn nháy vàng D300 

2.2.4. Thiết kế hệ thống điều khiển không dây 

Chức năng điều khiển không dây được thực hiện thông qua 

tủ điều khiển giao thông không dây wifi và các bộ điều khiển phụ tại 

trụ. Tất cả thiết bị trong thiết kế đều được sản xuất bởi công ty 

Sitech. 
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H nh 2.17. Tủ điều khiển không dâ  

2.2.5. Tính toán phụ tải cho hệ thống 

Thông thường hệ thống đèn tín hiệu giao thông có hai chế độ 

hoạt động: Chế độ Xanh – Vàng – Đỏ và chế độ nháy vàng. Mỗi chế 

độ hoạt động có tải công suất rất khác nhau. 

Với nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Tri Phương, 

kết quả tính toán công suất tiêu thụ theo chương trình hằng ngày như 

sau: 

a. Chế độ hoạt động Xanh – Vàng – Đỏ: Từ 6 giờ - 22 giờ 

Vị trí 1:                                                

          

Vị trí 2,4,6:                                        

Vị trí 3:                                                   

Vị trí 5:                                                   

Vị trí 7:                                                     

b. Chế độ hoạt động nháy vàng: Từ 22 giờ - 6 giờ sáng hôm sau 

Vị trí 1:                                                        

Vị trí 2,4,6:                                 

Vị trí 3:                                                  
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Vị trí 5:                                                

Vị trí 7:                                                 

c.  Tổng lượng điện tiêu thụ của hệ thống 

Bảng 2.12. Bảng t ng công suất ti u thụ điện tại các vị trí trụ đèn 

Vị trí Vị trí 1 
Vị trí 

2,4,6 

Vị trí  

3 

Vị trí  

5 

Vị trí  

7 

Công suất chế độ ban đêm 

(W) 8h (22h00-6h00) 
29,1 10 24,1 24,1 28,8 

Công suất chế độ ban ngày 

(W) 16h (6h00-22h00) 
53,84 19,7 45,46 43,84 56,63 

Tổng tiêu thụ cả ngày Eout 

(Wh) 

1094,24 395,2 921,76 894,24 1136,48 

Tổng lượng điện tiêu thụ mỗi ngày mỗi trụ Eout = Công suất 

6h-22h x 16 h + Công suất 22h-6h x 8 h  

2.2.6. Tính toán lựa chọn pin mặt trời 

a. Lượng điện (Wh) mà các tấm pin mặt trời phải cung cấp 

cho toàn tải mỗi ngày 

Do tổn hao trong hệ thống, số Watt-hour của tấm pin trời cung 

cấp phải cao hơn tổng lượng điện tiêu thụ của toàn tải. 

PV modules phải cung cấp = 1,3 x Eout   (Wh/day) 

Trong đó 1,3 là hệ số an toàn, dùng để bù suy hao do hệ thống. 

b. Tính toán tổng Watt-peak (Wp) cần có của hệ thống mặt trời 

Lượng Wp mà pin mặt trời tạo ra lại tùy thuộc vào khí hậu của 

từng vùng trên thế giới.  Cùng một tấm pin mặt trời nhưng đặt ở nơi 

này thì mức độ hấp thu năng lượng sẽ khác với khi đặt nó nơi khác. 

Để thiết kế chính xác, người ta phải khảo sát từng vùng và đưa ra hệ 

số phát điện của pin mặt trời. Hệ số phát điện này là tích số của hiệu 

suất hấp thu và độ bức xạ năng lượng mặt trời trong các tháng ít nắng 

của vùng, đơn vị tính của nó là (kWh/m2/ngày). 

Mức hấp thu năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng (Khu 
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vực Nam Trung Bộ) là từ 4,9 - 5,7 kWh/m2/ngày. Ta chọn giá trị là 5 

kWh/m2/ngày. 

Tổng Wp cần có hệ thống mặt trời = PV modules phải cung 

cấp/5 

Bảng 2.13. Bảng tính lượng điện (Wh) tại các tấm pin mặt trời 

cung cấp cho toàn tải mỗi ngà  

Vị trí Vị trí 1 Vị trí 2,4,6 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 

Tổng tiêu thụ 

cả ngày Wh 

1094,24 395,2 921,76 894,24 1136,48 

PV Modules 

(Wh/ngày) 

1422,5 513,8 1198,3 1162,5 1477,4 

Wp cần có 284,5 102,8 239,7 232,5 295,5 

c. Chọn loại pin mặt trời 

Do yêu cầu lắp đặt các panel trên đỉnh mỗi trụ đèn tín hiệu và 

trên cần vươn, nên Wp của panel bằng với Tổng Wp cần có hệ thống 

mặt trời. 

Theo tính toán chọn loại panel 110W, 240W, 290W của hãng 

RED SUN (loại cell poly-crystals) với các thông số cơ bản như sau: 

Bảng 2.17. Bảng thông số cơ bản của 3 loại panel 

Loại tấm pin 
P618-

110W 

P630-

240W 

P639-

290W 

Số lượng cells trên mỗi 

tấm pin 4x9 6x10 6x12 

Kích thước (LxWxH) mm 

677x1243x

35 

993x1643

x40 

993x1951

x50 

Điện áp danh định ( Vpm) 17.53 30.6 35.5 

Dòng điện danh định (Ipm)                                                                   6.28 7.69 7.89 

Điện áp hở mạch (Voc)                                                                 21.99 36.9 43.76 

Dòng ngắn mạch (Isc)                                                                   6.72 8.46 8.44 

Vị trí 2,4,6 3 và 5 1 và 7 
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Để tiện thi công lắp đặt và mua sắm ta chọn một loại panel  

          Tại vị trí: 2,4,6 chọn 01 tấm P618-110W 

 Tại vị trí: 3,5 chọn 02 tấm P618-110W 

 Tại vị trí: 1,7 chọn 03 tấm P618-110W 

2.2.7. Tính toán hệ thống ắc quy và bộ điều khiển sạc 

a.  Bộ điều khiển sạc 

Bộ điều khiển sạc có điện thế vào phù hợp với điện thế của pin 

mặt trời và điện thế ra tương ứng với điện thế của ắc quy. Công suất 

của bộ điều khiển sạc phải đủ lớn để nhận điện năng từ panel và đủ 

công suất để nạp ắc quy. 

Với hệ số an toàn là 1,3 và chọn hệ ắc quy 12VDC, ta cần bộ 

điều khiển có dòng Imax = 1,3 x dòng ngắn mạch Isc của hệ pin mặt 

trời (8.46A) 

Vậy ta chọn 2 loại bộ điều khiển sạc là Leonics SPT-1212 và 

Leonics SPT-1230 

Bảng 2.18. Bảng thông số b  điều khiển sạc 

Loại bộ điều khiển SPT-1212 SPT-1230 

Công suất pin mặt trời tốt 

đa 
160 W 400 W 

Điện áp hở mạch tối đa 96 V 96 V 

Điện áp ắc quy 12 V 12 V 

Dòng sạc tốt đa 20 A 30 A 

Kích thước (H/W/D)  
210x192x115 mm 

210x192x115 

mm 

Khối lượng 2,80 Kg 3 Kg 

Ngưỡng ngắt sạc (ắc quy 

đầy) 

15,0±0,2 / 14,2± 

0,2 

15,0±0,2 / 14,2± 

0,2 

Ngưỡng điện áp sạc lại 12,5±0,2  Vdc 12,5±0,2  Vdc 

Ngưỡng điện áp thấp cắt 10,8±0,2  Vdc 10,8±0,2  Vdc 

Nhiệt độ làm việc 0-45
o
C 0-45

o
C 

Vị trí lắp đặt 2,4,6 1,3,5,7 
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b.  Bộ ắc quy 

Battery dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời là loại deep-

cycle. Loại này cho phép xả đến mức bình rất thấp và cho phép nạp 

đầy nhanh. Loại này có khả năng nạp xả rất nhiều lần (có nhiều 

cycle) mà không bị hỏng bên trong, do vậy khá bền, tuổi thọ cao. 

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

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

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

(khoảng 0,7   0,8), mức sâu xả điện thích hợp DOS (khoảng 0,6   

0,8) và được tính theo công thức: 

 Ahout

X b OS

E * D
C =

V *η *D

 

Trong đó: Eout  là tổng lượng điện tiêu thụ mỗi ngày tại mỗi trụ. 

Ta chọn:  D =3 (ngày) 

DOS  = 0,7 

b = 0,8 

Vx = 12 V 

Ta có kết quả tính toán cho từng vị trí: 

Bảng 2.19. Bảng thông số công suất chọn  c qu  

Vị trí 1 2,4,6 3 5 7 

Tổng tiêu thụ ngày 1094,2 395,2 921,76 894,24 1136,5 

Dung lượng ắc quy 488,48 176,4 411,5 399,2 507,36 

Chọn loại ắc quy 100Ah 100Ah 100Ah 100Ah 100Ah 

Số lượng ắc quy 5 2 4 4 5 

Chọn loại ắc quy Vision Pure Gel chuyên dụng cho các ứng 

dụng năng lượng mặt trời với các thông số cơ bản: 
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Bảng 2.20. Bảng thông số của 3 loại  c qu  

Loại 

Điện áp  

danh 

định(V) 

Dung 

lƣợng  

danh 

định 

(10hr/Ah) 

Chiều 

dài  

mm 

Chiều 

rộng 

 mm 

Chiều 

cao 

 mm 

Tổng 

chiều 

cao 

 mm 

Trọng 

lƣợng 

 kg 

CGT12-100X 12 100 436 108 317 317 36 

 

CHƢƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ HIỆU CỦA GIẢI PHÁP DÙNG PIN MẶT TRỜI 

KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY CUNG CẤP NGUỒN 

CHO HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU VÀ ĐÈN CẢNH BÁO GIAO 

THÔNG SO VỚI GIẢI PHÁP CẤP NGUỒN ĐIỆN LƢỚI 

3.1. DỰ TOÁN THEO GIẢI PHÁP CUNG CẤP NGUỒN BẰNG 

ĐIỆN LƢỚI TẠI NÚT GIAO THÔNG NGUYỄN VĂN LINH – 

NGUYỄN TRI PHƢƠNG  

Mô hình được lựa chọn là hệ thống THGT sử dụng tủ điều khiển 

5 pha hoạt động độc lập điều khiển nguồn cung cấp cho các đèn tín hiệu 

tại các trụ qua hệ thống dây dẫn từ một vị trí tủ điều khiển. Nguồn cung 

cấp là điện lưới hạ áp 220VAC-50HZ tại vị trí nút giao. 

-Tổng chi phí xây dựng công trình:  1.532.560.000 đồng            

- Tổng chi phí đầu tư công trình: 1.824.451.000 đồng 

(  t tỷ, tám trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm năm mươi mốt 

ngh n đồng) 
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3.2. DỰ TOÁN THEO GIẢI PHÁP CUNG CẤP NGUỒN BẰNG 

HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN 

KHÔNG DÂY NÚT GIAO THÔNG NGUYỄN VĂN VINH – 

NGUYỄN TRI PHƢƠNG 

Trong đó tủ điều khiển chính và tủ điều khiển phụ được lắp 

đặt thêm bộ điều khiển sạc và các ắc quy có công suất tương ứng với 

công suất hệ thống pin năng lượng mặt trời tại trụ. Các tấm pin mặt 

trời được lắp đặt trên đầu trụ của trụ đèn tín hiệu giao thông hướng 

tấm pin xoay về nam lệch 3 đến 5 độ. 

-  Tổng chi phí xây dựng công trình: 999.327.000 đồng 

-  Tổng chi phí đầu tư công trình: 1.205.304.000 đồng 

(  t tỷ, hai trăm linh năm triệu, ba trăm linh tư ngh n đồng) 

3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ KẾT QUẢ SO SÁNH 

HAI PHƢƠNG ÁN 

3.3.1. Hiệu quả tiết kiệm năng lƣợng 

- Lượng điện năng tiết kiệm trong 01 năm : 1.910  kWh 

- Chi phí tiết kiệm chi trả điện năng tiêu thụ 01 năm: 

3.190.000 đồng 

3.3.2. Hiệu quả tiết kiệm chi phí xây dựng 

- Tổng chi phí tiết kiệm được: 619.147.000  đồng 

- Tương đương tiết kiệm 33,94 % so với phương án cấp nguồn 

từ điện lưới 

CHƢƠNG 4 

KẾT LUẬN 

4.1. KẾT LUẬN 

  - Đề tài đã thiết kế và đưa ra giải pháp kỹ thuật chủ yếu việc ứng 

dụng pin mặt trời kết hợp điều khiển không dây để cung cấp nguồn điện 

cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông và cảnh báo giao thông. 

  - Xây dựng dự toán chi tiết cho cả hai phương án cấp nguồn 

điện đồng thời đánh giá được hiệu quả kinh tế khi xây dựng phương 
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án ứng dụng pin mặt trời cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông. 

4.2. KIẾN NGHỊ 

Sau khi thực hiện xong đề tài, người thực hiện đề tài xin đưa 

ra một số kiến nghị sau:  

Cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu và phát triển hệ thống ở quy mô 

lớn hơn với nhiều nút giao thông và hệ thống điều khiển tập trung để 

kết quả đem lại có ý nghĩa hơn về mặt ứng dụng thực tiễn. 

Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ 

về vốn cũng như kỹ thuật cho việc phát triển của các ứng dụng năng 

lượng tái tạo nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng. 

4.3. HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông di động với ứng 

dụng hệ thống không dây kết hợp pin năng lượng mặt trời có kết nối 

về trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu về việc điều tiết giao thông khi 

xảy ra các tình huống cục bộ khẩn cấp. 

Phát triển các giải pháp tủ điều khiển có khối chức năng tích 

hợp với camera cảm biến giao thông phục vụ phối hợp điều khiển tín 

hiệu giao thông không dây, thiết lập phối hợp điều khiển giữa các nút 

và giữa các tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Phát triển giải pháp giám sát nguồn năng lượng có thể tự động 

thống kê và điều chỉnh các chế độ hoạt động của hệ thống điều khiển 

tập trung gồm nhiều nút giao thông, trong đó có sự kết hợp giữa nguồn 

điện lưới, nguồn năng lượng mặt trời và các nguồn dự phòng khác.  


