
Kết nối Xe điện với Lưới điện 

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới về việc 

sử dụng xe điện (EV), trong khi Vương quốc Anh bị bỏ xa. Tuy 

nhiên, lưới điện cần được duy trì để theo kịp nhu cầu và sử dụng 

năng lượng được lưu trữ trong hàng triệu xe điện có thể giúp giảm 

bớt căng thẳng trên lưới điện. Tại Vương quốc Anh, một báo cáo 

của chính phủ Anh đã chỉ ra rằng vào năm 2030, sẽ có 4,1 triệu xe 

điện trên đường phố Anh. Điện được tạo ra bởi xe điện được ước 

tính đáp ứng 16% nhu cầu của quốc gia. 

Mạng lưới điện của Hoa Kỳ đã bị căng thẳng rất lớn và ngày càng 

dễ bị mất điện. Có vẻ như những sự cố mất điện này đang trở nên 

thường xuyên hơn và tàn phá hơn, như trường hợp vào năm 2021 

khi hàng triệu người Texas bị mất điện trong nhiều giờ. Việc áp 

dụng hàng loạt xe điện cũng sẽ gây căng thẳng rất lớn cho lưới 

điện. Thay vì đổ đầy bình xăng, chủ sở hữu sẽ sử dụng điện từ 

việc sạc xe của họ. Điều này sẽ đòi hỏi nhiều năng lượng tái tạo 

hơn và các công nghệ khác để giảm bớt căng thẳng trên lưới điện. 

Nếu công nghệ này hoạt động, nó sẽ loại bỏ sự cần thiết của các 

nhà máy điện vật lý. Thay vào đó, nó sẽ khai thác các nguồn năng 

lượng phân tán hiện chưa được khai thác - xe cộ, xe tải, v.v. - để 

tạo thành một nhà máy điện ảo. Khi công nghệ phát triển, nó thậm 

chí có thể mở ra nguồn doanh thu mới cho các tài xế, nhà khai 

thác đội xe và nhà sản xuất xe. Ví dụ, họ sẽ có thể bán năng lượng 

mà họ sản xuất cho lưới điện dưới dạng có thể được mua với số 

lượng lớn với giá thấp hơn. 

Để công nghệ thành công, chiếc xe phải có khả năng cung cấp 

năng lượng dư thừa trở lại lưới điện. Điều này sẽ giúp giải quyết 

tình trạng mất điện và đảm bảo an toàn. Nissan Leafs là một ví dụ 

điển hình về công nghệ xe-đến-lưới (vehicle - to - grid), vì chúng 

cung cấp tiềm năng hai chiều khi kết nối với bộ sạc của bên thứ ba. 

Trong các thử nghiệm trình diễn, Nissan Leaf là mẫu xe được chọn. 

Sự tích hợp của nó trong các hệ thống điện quang điện độc lập và 



lưới điện siêu nhỏ cho thấy công nghệ giữa các phương tiện với 

lưới điện có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng như thế nào. 

Công nghệ này chưa khả thi về mặt thương mại, nhưng lợi thế của 

nó là rất lớn. Công nghệ này có thể cung cấp năng lượng cho ngôi 

nhà ngay cả khi mất điện. Trong trường hợp mất điện, xe điện có 

thể cung cấp điện để thắp sáng, điện thoại và tủ lạnh. Với công 

nghệ xe-đến-lưới, xe điện cũng có thể cung cấp điện cho một ngôi 

nhà. Vì vậy, trong khi hệ thống không ổn định, công nghệ này có 

thể được sử dụng trong các tình huống ổn định. 

Công nghệ này là một công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề 

của lưới điện. Bằng cách tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, xe-

đến-lưới (V2G) làm cho lưới điện trở nên linh hoạt hơn. Nó có thể 

cung cấp điện khi tài nguyên tái tạo không đủ. Nó cũng có thể giúp 

đáp ứng các mục tiêu năng lượng sạch. Ví dụ, California đang thực 

hiện sứ mệnh tạo ra điện không carbon vào năm 2045. Hơn nữa, nhà 

nước có nhiều ưu đãi cho xe điện, điều này có thể làm tăng nhu cầu 

về điện. 

Vì nó đã có sẵn trên thị trường, công nghệ này có tiềm năng đáng 

kể cho lưới điện ở Hoa Kỳ. Nó có thể được sử dụng để cung cấp 

điện cho một tòa nhà dân cư. Nó có thể được sử dụng để cung cấp 

năng lượng cho xe điện trên đường công cộng. Với công nghệ này, 

một trạm sạc duy nhất có thể cung cấp năng lượng cho toàn bộ 

khu vực. Trong trường hợp thiếu điện, nó có thể tiết kiệm tới 80% 

hóa đơn năng lượng của đất nước. 

Công nghệ này đã có sẵn và chứng tỏ là một bổ sung có giá trị cho 

lưới điện. Nó có thể làm giảm số lần mất điện và tăng độ tin cậy 

của lưới điện. Nó cũng có thể giúp đáp ứng các mục tiêu năng 

lượng sạch của đất nước. Một ngôi nhà chạy bằng năng lượng mặt 

trời không thể tạo ra điện vào ban đêm, vì vậy một chiếc xe điện có 

thể là một nguồn điện dự phòng có giá tr ị. Nhưng công nghệ này 

vẫn còn một chặng đường dài để đi trước khi nó trở thành một lựa 

chọn khả thi cho tất cả mọi người. 



Công nghệ xe-đến-lưới (V2G) có thể giúp cân bằng lưới điện. Nó 

có thể giúp giảm nhu cầu về các nhà máy điện vật lý. Nó có thể 

khai thác năng lượng phân tán từ xe hơi và xe tải thuộc sở hữu 

của các bên. Một hệ thống như vậy hoạt động như một nhà máy 

điện ảo. Tại Đan Mạch, một dự án thử nghiệm với công nghệ này 

đã đóng góp khoảng 2.000 đô la doanh thu cho thị trường trong hai 

năm qua. Sự phát triển của công nghệ phương tiện giao thông với 

lưới điện là một phần không thể thiếu trong việc giải quyết biến đổi 

khí hậu. 

 


