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3 phương án về 
tiềm năng điện sóng gió biển ở nước ta 

Lê Vĩnh Cẩn 
 

Trong các bài trước đây tôi vẫn phải dùng độ cao sóng biển trong 
các bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn 
Trung ương đã thu thập được để tính toán.  Những bản tin dự báo sóng 
biển đó chủ yếu phục vụ cho tàu thuyền đi lại nơi biển xa.  Nay từ những 
độ cao sóng biển đó tôi có thể tính lại độ cao sóng biển nơi biển sâu 5 m.  
Do đã có nhiều bài viết rồi nên trong bài này tôi chủ yếu chỉ trình bày 
những thay đổi trong phương pháp tính toán, kết quả tính toán do có 
những thay đổi đó và những vấn đề các bài trước chưa có. 

Trong bài này tôi tính thêm 2 phương án nữa là: 

- Phương án 2: Khi cho máy phát điện một chiều chạy trên khung đỡ của 
thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển sẽ không cần các bơm nước, 
các ống dẫn nước, đường dẫn nước, nhà máy thủy điện và điện sẽ tập 
trung hết về trạm biến đổi điện.  Khung đỡ sẽ chuyển từ hình bình hành 
sang hình thang cân có các góc là 60 độ và 120 độ.  Phía ngoài biển cứ 
25 khung chịu lực của khung đỡ lại nối với 1 khung đỡ của điện sóng 
biển bằng cầu nhỏ thì số khung chịu lực phía ngoài là: 25x29 = 725 
khung.  Mỗi hàng tăng thêm 1 khung chịu lực nên hàng trong cùng có 
725+6 = 731 khung.  Như vậy đoạn đường đê song song với hướng của 
đường bờ biển dài: 11,8x731 = 8.625,8 m.  Khi đó số phao trên khung 
đỡ là: (725+731)x7/2 = 5.096 phao và số điện gió có thể cắm trên 
khung đỡ là: 732+735+738 = 2.205 điện gió. 

- Phương án 3: Chỉ khác phương án 2 ở chỗ không có đoạn đường đê 
song song với hướng của đường bờ biển nên chỉ còn 1 cầu nhỏ và đoạn 
đường dài khoảng 1 km để đi từ khung đỡ hình thang cân vào bờ, 
nhưng cần bớt 1 phao ở ngay sát cầu này cho lối vào khung đỡ rộng rãi 
hơn và số phao còn lại là: 5.096-1 = 5.095 phao.  Do đường cho xe con, 
xe tải nhỏ chở vật liệu điện đi qua khung đỡ hình thang cân để sang các 
khung đỡ điện sóng biển nên ngay ở hàng trong cùng của khung đỡ này 
phải có đường bằng thép dài: (725-6)x11,8 = 8.484,2 m. 

1. Những thay đổi trong phương pháp tính toán: 

1.1. Từ độ cao sóng biển trong những bản tin dự báo sóng biển tính lại độ 
cao sóng biển nơi biển sâu 5 m: 

Xin phép chụp ảnh toàn bộ nội dung trang 61 trong mục 5.5. Sóng 
ven bờ của sách “Cơ sở đại dương học” do tác giả Phạm Văn Huấn biên 
soạn như sau: 
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Nhìn vào trang này ta thấy chu kỳ sóng khi vào nước nông gần như 
không biến đổi nhưng bước sóng phải giảm so với ngoài biển xa. Từ công 
thức (71) ta có thể tính được ngay khi sóng vào đến nơi biển sâu 5 m thì 
bước sóng chỉ còn bằng ½ so với khi ở nơi biển sâu 20 m.  Từ công thức 
(72) ta có thể tính được khi sóng biển từ nơi biển sâu 20 m vào đến nơi 
biển sâu 5 m thì độ cao sóng biển sẽ cao gấp 1,414 lần.   

Nhưng đầu trang 51 trong mục 5.2.1. Lý thuyết sóng biển sâu 
trong sách “Cơ sở đại dương học” cũng cho biết: Ở độ sâu bằng nửa bước 
sóng, độ cao sóng chỉ còn bằng 0,04 giá trị của nó ở trên mặt.  Trong thực 
tế, người ta coi độ sâu xâm nhập của sóng là nửa bước sóng.  Vì thế ta tạm 
coi độ cao bình quân của sóng trên từng vùng biển đã tính được trong mục 
1.1 của bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” (Bản bổ sung, 
sửa đổi ngày 20/08/2015) đăng ngày 24/08/2015 trong mục Khoa học & 
công nghệ bằng độ cao bình quân của sóng khi ở nơi biển sâu bằng nửa 
bước sóng và tính thử xem khi vào đến nơi biển sâu 5 m thì độ cao của 
sóng, bước sóng và khoảng nâng lên, hạ xuống của phao sẽ là bao nhiêu?  
Kết quả tính toán độ cao bình quân của sóng trên từng vùng biển như 
trong biểu sau: 
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Nhìn trong biểu này ta thấy khi dùng phao hình trụ tròn đường kính 
6 m chỉ có vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang có khoảng nâng lên, hạ 
xuống tối đa của phao khi sóng vào nơi biển sâu 5 m thấp hơn khi sóng ở 
nơi biển xa.  Khoảng nâng lên, hạ xuống tối đa của phao vô cùng quan 
trọng vì công suất phát điện do phao sinh ra tỷ lệ thuận với nó khi chu kỳ 
sóng gần như không thay đổi.  Khoảng nâng lên, hạ xuống tối đa của phao 
phụ thuộc vào tỷ lệ giữa đường kính phao và bước sóng. 

Độ cao của sóng sẽ giảm bớt khi phải đi qua 7 hàng phao, nên cần 
giảm bớt công suất phát điện trên khung đỡ gần bờ khoảng 10%. 

Do sóng từ ngoài biển xa lao vào bị tiêu hao năng lượng do ma sát 
và có tới 30 khung đỡ của điện sóng biển đặt thẳng góc với khung đỡ gần 
bờ, chúng chỉ cách nhau 295 m nên sóng vùng khung đỡ này sẽ bị giảm 
bớt, vì vậy xin tạm giảm bớt sản lượng điện trên khung đỡ này thêm 15% 
nữa cho an toàn. 

1.2. Dự kiến các mức giảm độ cao sóng biển tại vùng khung đỡ gần bờ: 

Khi gió ở ngoài biển xa thổi song song hoặc xiên góc với khung đỡ 
gần bờ thì sóng có thể truyền theo hướng của gió, nhưng khi sóng truyền 
vào vùng gần bờ, nó bị biến dạng và khúc xạ do giảm độ sâu và tăng ma 
sát.  Khi đi vào vùng ven bờ thoải mặt sóng trở nên trật tự hơn do sự tắt 
dần nhanh của các sóng bé, mặt sóng có xu hướng trở thành giống như 
những luống song song khá đều đặn và lao vào bờ.  Vì thế độ cao sóng 
biển khi gió ngoài biển xa thổi xiên góc hoặc song song với khung đỡ ở 
ngay gần bờ so với khi gió ở ngoài biển xa thổi thẳng góc với khung đỡ, 
xin phép tạm giảm như sau:  Gió thổi song song giảm 16%, gió thổi xiên 
góc 45 độ giảm 8%, gió thổi xiên góc 67,5 độ giảm 4%, gió thổi xiên góc 
22,5 độ hoặc gió thổi theo nhiều hướng giảm 12%,... 

Khi gió thổi từ đất liền ra, xin tạm giảm độ cao của sóng 50% so 
với sóng ngoài biển xa do sóng truyền từ ngoài biển xa vào nhưng gió thổi 
từ đất liền ra có thể ngược chiều với sóng. 
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Ta cũng phải tính đến gió từ đất liền vùng bên cạnh thổi sang hoặc 
gió vướng đảo lớn.  Trong trường hợp này tôi xin tạm lấy mức giảm độ 
cao của sóng bằng trung bình mức giảm khi gió thổi song song với hướng 
của đường bờ biển và gió từ đất liền thổi ra, cụ thể như sau: Sóng vùng 
khung đỡ song song với hướng của đường bờ biển: giảm 33% do 
(16+50)/2 = 33, sóng vùng khung đỡ của điện sóng biển: giảm 30% do 
(10+50)/2 = 30. 

1.3. Phương pháp tính độ cao sóng biển khi gió ngoài biển xa thổi song 
song hoặc xiên góc với khung đỡ gần bờ: 

Khi gió ngoài biển xa thổi song song hoặc xiên góc với khung đỡ 
gần bờ thì đáng lẽ ra khi sóng đã vào sát khung đỡ rồi mới tính giảm, 
nhưng cách này không tính được vì tại đó không biết giảm theo hệ số nào.  
Nên phải tính theo cách giảm độ cao của sóng trước tùy theo hướng gió để 
tính khoảng nâng lên hạ xuống tối đa của phao.  Vì vậy ta nên tính thử 
theo cả 2 phương pháp cho từng độ cao sóng biển hay gặp từ 1,1 m đến 3 
m khi gió ngoài biển xa thổi song song với hướng của đường bờ biển có 
mức giảm cao nhất là 16% xem sao.  Kết quả tính thử như trong biểu sau: 

 

Công suất phát điện tỷ lệ thuận với tốc độ nâng lên hạ xuống của 
phao, nên ta cần nhìn vào phần so sánh với giảm sau ở cuối biểu.  Chiều 
cao sóng bình quân trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau là 1,87 m và 
kết quả tính được khi giảm 16% theo cả 2 phương pháp cho chiều cao 
sóng này là như nhau.  Nhưng tại các chiều cao sóng khác nhìn chung 
phương pháp tính giảm trước cao hơn phương pháp tính giảm sau một 
chút và việc giảm trước 16% chỉ tương đương với việc giảm sau khoảng 
13% đến 14%.  Tại các vùng biển khác gió ngoài biển xa thổi song song 
với khung đỡ gần bờ ít hơn rất nhiều.  Khi gió ngoài biển xa thổi xiên góc 
với khung đỡ, do mức giảm ít hơn nên sự chênh lệch giữa 2 phương pháp 
lại càng ít hơn.  Khi gió ngoài biển xa thổi thẳng góc với khung đỡ mức 
giảm 0% nên kết quả tính toán hoàn toàn như nhau cho mọi chiều cao của 
sóng. 

1.4. Phía sau khung đỡ gần bờ, song song với hướng của đường bờ biển có 
đê: 
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Sóng biển đã được tích lũy năng lượng từ rất xa lao vào gặp đê đã 
được bao phủ bằng bê tông chắc chắn, sóng sẽ bị bật ra.  Khung đỡ nằm 
ngoài đê ở ngay chỗ sóng tới và sóng phản xạ gặp nhau, sóng lại càng dữ 
dội hơn nên trong mục 3.3 của bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng 
sóng biển”, tôi đã dự kiến khi gió ở ngoài biển xa thổi thẳng góc với 
khung đỡ, độ cao của sóng tạm tính tăng thêm 20% nhưng do chưa tính 
được độ cao của sóng ở nơi biển sâu 5 m nên sóng đó là sóng ở ngoài biển 
xa.  Nay mức tăng 20% này xin tính chung cho sóng vào đến vùng khung 
đỡ phía sau có đê. 

1.5. Thay đổi trong phương pháp tính toán thủy điện chạy bằng năng 
lượng sóng biển: 

1.5.1. Giảm bớt hiệu suất tổn hao thủy lực và tổn hao cơ khí: 

Khi thay cách tính mới vào thì sản lượng điện trên khung đỡ của 
thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển sẽ tăng lên nhiều nên tôi phải 
xem lại cách tính trong bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển”.  
Do ngoài phần bơm ra còn có ma sát trên các bánh răng truyền lực trước 
khi đến bơm và nước còn phải chảy trên các ống dẫn nước và đường dẫn 
nước trước khi đến các tuabin thủy điện nên trong mục 3.3 tôi đã tạm tính 
hiệu suất tổn hao thủy lực và tổn hao cơ khí là 0,5.  Nay xin giảm hiệu 
suất này xuống còn 0,45 cho an toàn hơn. 

1.5.2. Thay đổi trong phương pháp tính toán khoảng nâng lên hạ xuống 
của phao khi phải quay bơm nước: 

Mục 3.3 trong bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” đã 
tính được khoảng nâng lên hạ xuống của phao khi phải quay bơm nước là: 

h1 = h-2ky2/h 

Trong đó: h là khoảng nâng lên hạ xuống tối đa của phao, y là mức 
phao ngập sâu thêm hoặc ngập nông hơn so với mức ngập trung bình của 
phao và hệ số k tìm được là 0,2963 khi sử dụng phao hình trụ tròn đường 
kính 6 m. 

Nhưng h1 tính theo công thức này chỉ gần đúng với các độ cao sóng 
biển thường gặp ở nước ta khi sử dụng phao hình trụ tròn đường kính 6 m.  
Muốn tính chính xác cần có thêm hệ số điều chỉnh a cho từng độ cao của 
sóng và ta có: 

h1 = a(h-2ky2/h) 

Gọi P1 là công suất phát điện tính theo h1 và P là công suất phát 
điện tính từ công cơ của phao đã giảm bớt khi h lớn hơn nửa chiều cao của 
phao.  Nhưng do P1 và P đều tỷ lệ thuận với tốc độ nâng lên hạ xuống của 
phao nên ta có:   

a = P/P1 
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Khi đã lập trình trên bảng tính Excel, chỉ cần nhấn chuột là ta có 
ngay các h1 mới và P1 tính lại đúng bằng P cho mọi độ cao của sóng.  

1.6. Giảm thêm công suất của điện sóng biển: 

Từ chuyển động nâng lên hạ xuống của phao thành chuyển động 
quay đi quay lại, rồi thành chuyển động quay tròn theo một chiều nhất 
định để quay máy phát điện đã mất một số lực do ma sát nhưng trong mục 
1.2.2 của bài: “Điện sóng gió biển” đăng ngày 28/03/2016 trong mục 
Khoa học & công nghệ mới trừ 10% nên tôi dự kiến trừ 15% cho an toàn 
hơn. 

1.7. Tính công suất lắp máy cho điện sóng biển: 

Khi tính toán điện sóng biển ta đã tính được công suất bình quân 
từng tháng nên có thể dùng công suất bình quân tháng lớn nhất để tính 
công suất lắp máy cho điện sóng biển.  Do kết quả tính toán đã tính cho 
đến khi hòa vào điện lưới quốc gia nên khi tính công suất lắp máy phải 
tính thêm phần điện hao hụt trên đường dây và phần hao hụt trong trạm 
biến đổi điện.  Công suất điện phát sinh lớn nhất cũng chỉ cao hơn công 
suất bình quân tháng lớn nhất một mức nhất định và máy phát điện một 
chiều có thể làm việc trong phạm vi khá rộng.  Vì vậy tôi dự kiến tính 
công suất lắp máy gấp đôi công suất bình quân tháng lớn nhất. 

1.8. Giảm chiều dài khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng 
biển trên vùng biển Quảng Ngãi đến Ninh Thuận cho thống nhất với các 
vùng biển khác: 

Do đường đẳng sâu 20 m vùng biển này ở ngay gần sát bờ nên chỉ 
làm được thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển và không làm điện 
sóng biển nên phần 1 trong bài: “Tiềm năng điện sóng gió biển ở nước ta” 
đăng ngày 15/07/2016 trong mục Khoa học & công nghệ vẫn để khung đỡ 
dài gần 15 km.  Nhưng theo các phương án 2 và 3, trên khung đỡ này sẽ 
cho chạy máy phát điện một chiều nên cần giảm bớt chiều dài của khung 
đỡ để giảm bớt hao hụt điện trên đường truyền và thống nhất với các vùng 
biển khác.  Dự kiến vùng này có thể làm được khoảng 40 cụm điện sóng 
gió biển trong đó Quảng Ngãi 8 cụm, Bình Định đến Ninh Thuận 32 cụm. 

2. Kết quả tính toán do có những thay đổi trong phương pháp tính 
toán: 

2.1. Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển: 

Kết quả tính toán ban đầu theo từng tháng của mỗi khung đỡ trên 
từng vùng biển như trong 2 biểu sau: 
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Khi có sóng rất lớn đã mở hết các tổ thủy điện mà vẫn còn thừa 
nước phải mở cửa xả để giảm bớt áp lực nước, sản lượng điện theo từng 
tháng của mỗi khung đỡ trên từng vùng biển còn lại như trong 2 biểu sau: 
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Khi thủy triều xuống rất thấp và có sóng lớn, bơm nước chạy bằng 
piston có thể không hút được nước lên.  Trường hợp này rất hiếm nhưng 
ta vẫn phải dự phòng nên căn cứ vào mức chênh lệch của thủy triều, trong 
phần 4 của bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” đã giảm 2% 
cho vùng biển Nam Thành phố Hải Phòng đến Ninh Thuận, giảm 4% cho 
vùng biển Bình Thuận đến Vũng Tàu, giảm 6% cho vùng biển Thành phố 
Hồ Chí Minh đến Cà Mau, còn vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang không 
giảm do sóng nhỏ và chênh lệch thủy triều cũng thấp.  Vì thế ta có tiềm 
năng thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển trên từng vùng biển như 
trong biểu sau: 

 

2.2. Điện sóng biển: 

2.2.1. Trên khung đỡ của điện sóng biển: 

Kết quả tính toán cho mỗi cụm điện sóng biển gồm 30 khung đỡ 
trên từng vùng biển theo từng tháng như trong 2 biểu sau: 
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Từ đó ta có thể tính được tiềm năng điện sóng biển trên từng vùng 
biển như trong biểu sau: 

 

2.2.2. Trên khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển cho 
chạy máy phát điện một chiều khi phía sau vẫn còn đê: 

Kết quả tính toán cho mỗi khung đỡ theo từng tháng trên từng vùng 
biển như trong 2 biểu sau: 

 



 10

 

Từ đó ta có thể tính được tiềm năng điện sóng biển trên khung đỡ 
của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển khi phía sau có đê cho từng 
vùng biển như trong biểu sau: 

 

2.2.3. Trên khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển cho 
chạy máy phát điện một chiều khi phía sau không còn đê: 

Kết quả tính toán cho mỗi khung đỡ theo từng tháng trên từng vùng 
biển như trong 2 biểu sau: 
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Từ đó ta có thể tính được tiềm năng điện sóng biển trên khung đỡ 
của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển khi phía sau không còn đê 
cho từng vùng biển như trong biểu sau: 

 

2.3. Điện gió biển: 

Nếu thấy khung đỡ vẫn còn chắc chắn hoặc gia cố thêm khung đỡ 
cho chắc chắn hơn thì ta vẫn có thể lắp thêm điện gió ở phía trên. 

2.3.1. Trên khung đỡ của điện sóng biển: 

Mỗi cụm điện sóng biển có 30 khung đỡ nên ta có thể tính điện gió 
gắn trong mỗi cụm điện sóng biển, rồi tính tiềm năng trong cả nước như 
sau: 

 

2.3.2. Trên khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển: 
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Khi chuyển sang hình chữ T, mỗi hàng khung đỡ hình bình hành 
của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển chỉ còn 725 phao và 726 
cột chống, nên số điện gió cắm trên mỗi khung đỡ chỉ còn 726x3 = 2.178 
điện gió.  Từ đó ta có thể tính được tiềm năng điện gió biển cắm trên các 
khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển như sau: 

 

2.3.3. Trên khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển khi 
cho chạy máy phát điện một chiều: 

Khi cho máy phát điện một chiều chạy trên khung đỡ của thủy điện 
chạy bằng năng lượng sóng biển thì khung đỡ có thể chuyển sang hình 
thang cân và số điện gió có thể cắm trên khung đỡ là 2.205 điện gió.  Nên 
ta có sản lượng điện gió biển trên khung đỡ này như sau:  

 

2.4. Tổng hợp các loại điện sóng gió biển: 

Từ các số liệu về công suất và sản lượng điện trong các biểu trên ta 
có thể tổng hợp được 3 phương án về công suất và sản lượng điện của mỗi 
cụm điện sóng gió biển trong từng vùng biển và tiềm năng điện sóng gió 
biển của từng vùng biển như sau: 

2.4.1. Phương án 1: 
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2.4.2. Phương án 2: 

 

 

2.4.3. Phương án 3: 
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3. So sánh tiềm năng điện sóng gió biển và nhu cầu điện ở nước ta: 

Tổng lượng điện sản xuất và mua của cả nước năm 2015 chỉ là 
159,4 tỷ KWh.  Theo Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 của 
Thủ tướng Chính phủ số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 thì điện 
sản xuất và nhập khẩu năm 2030 khoảng 572 – 632 tỷ KWh.  Nhưng khi 
so sánh tổng lượng điện sản xuất và mua của cả nước năm 2015 là 159,4 
tỷ KWh và nhu cầu điện lớn nhất của năm 2030 là 632 tỷ KWh với 3 
phương án đã tính được trong mục 2.4 ta thấy: 

 

Trong đó sản lượng điện sóng gió biển của riêng vùng biển Bình 
Thuận đến Cà Mau đã chiếm đến 70,71% theo phương án 1, 70,7% theo 
phương án 2 và 70,98% theo phương án 3.  Trong mỗi cụm điện sóng 
biển, cứ 295 m lại có 1 khung đỡ của điện sóng biển cho tàu thuyền đánh 
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bắt hải sản gần bờ hoạt động dễ dàng trong vùng có khung đỡ, nếu thu hẹp 
khoảng cách này lại thì ta sẽ có nhiều điện hơn, nhưng thu hẹp bao nhiêu 
là vừa cho có hiệu quả kinh tế cao có lẽ phải qua quá trình sản xuất điện 
mới rút ra được.  Cả 2 phương án đầu, ngoài việc cung cấp điện rất lớn 
còn tạo thành những vùng biển không còn sóng, nước biển chỉ còn lên 
xuống theo thủy triều mà thôi dài khoảng 10 km và rộng hàng km.  Những 
vùng biển phía trong đó sẽ tạo nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền đánh cá 
và những tàu nhỏ khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bảo vệ đê kè biển và 
bờ biển khỏi bị sạt lở,...  Vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, 
vùng biển Hải Phòng đến Ninh Bình và những nơi có đồng bằng ven biển 
cần những phương án như vậy để phòng chống sạt lở bờ biển, đặc biệt là 
phải tính đến chuyện khi mực nước biển dâng cao thêm 1 m thì gần 40% 
diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long, 10% đồng bằng sông Hồng,… 
sẽ bị ngập chìm trong nước biển.  Sau khi đi qua cửa rộng khoảng gần 1,4 
km, sóng biển sẽ bị yếu đi nhanh chóng do phải truyền lan về khắp mọi 
phía và khi đến bờ độ cao của sóng sẽ còn không đáng kể.  Khi đó câu hỏi 
đặt ra là nếu làm theo phương án 2 thì có cần thiết phải đắp hàng chục km 
đê biển kiên cố, tốn hàng nghìn tỷ đồng để ngăn nước biển dâng lên hay 
không?  Hay là dùng số tiền to lớn đó thuê các tàu hút cát để hút cát ở 
những chỗ biển sâu khoảng 3 m đến 4 m phun vào những chỗ biển nông 
hơn tạo thành vùng cát dài hình vòng cung lõm nổi cao hơn mực nước 
biển khoảng hơn 3 m so với khi thủy triều dâng lên đến mức cao nhất cho 
dân cư sinh sống, phía sau có thể tạo thành các ao nuôi hải sản và trạm 
biến đổi điện có thể xây dựng ngay cạnh đê?  Những vùng cát dài nổi cao 
hơn mực nước biển này không sợ bị sói lở do không còn sóng mạnh và 
các tàu thuyền đánh cá của ngư dân qua lại dễ dàng hơn do có biển lặng 
sóng và sâu hơn, nước biển chỉ còn lên xuống theo thủy triều mà thôi.  Chỉ 
cần đường nối từ đê vào bờ lệch đi một chút là trạm biến đổi điện có thể 
xây dựng ngay cạnh đê và ở quãng giữa đê làm cho khoảng cách bình 
quân từ các máy phát điện một chiều đến trạm biến đổi điện giảm được 
hàng km, tiết kiệm được rất nhiều dây điện, giảm được nhiều hao tổn điện 
trên đường dây.  Ngoài ra nó còn có thể kết hợp với du lịch tạo thành khu 
nghỉ dưỡng lớn trên một số khung đỡ của điện sóng biển như đã trình bày 
trong phần 4 của bài: “Điện sóng biển kết hợp với thủy điện sóng biển” 
đăng ngày 01/06/2016 trong mục Khoa học & công nghệ.  Nếu khung đỡ 
song song với hướng của đường bờ biển được đưa ra ngoài biển xa hơn 
nữa thì vốn đầu tư sẽ tăng lên do đê bọc bê tông phải đặt ở nơi sâu hơn 
nhưng diện tích lấn thêm ra biển lại càng nhiều hơn và tàu lớn hơn có thể 
lánh nạn khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.  Phương án 3 đơn giản nhất và 
có khả năng rẻ nhất vì chỉ cần làm khoảng 1 km đường từ khung đỡ vào 
bờ, rất thuận lợi cho ngành điện và bước đầu có thể làm cụm điện nhỏ chỉ 
có 2 khung đỡ của điện sóng biển và 1 khung đỡ nhỏ song song với hướng 
của đường bờ biển dài khoảng 295 m để sản xuất thử, sau mở rộng ra 
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thành cụm điện sóng gió biển lớn.  Chỉ cần đường từ khung đỡ vào bờ để 
xa các bãi tắm ven biển một chút thì phương án này ít ảnh hưởng đến các 
bãi tắm do vẫn có sóng mạnh vào bờ.  Nhưng phương án này không làm 
được những việc như vừa trình bày trên cho 2 phương án đầu.  

4. Điện sóng biển trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có giá 
thành phát điện rẻ hơn thủy điện khá nhiều hay không? 

Nếu chỉ xét riêng về ngành điện thì làm theo phương án 3 là đơn 
giản nhất và rẻ nhất, nhưng khi xét đến vùng đồng bằng sông Cửu Long 
thì nên chọn 2 phương án đầu.  Vì vậy xin phép đi vào ước tính cụ thể một 
chút về giá thành phát điện của điện sóng biển khi làm theo phương án 2 
như sau:  

4.1. Ước tính vốn đầu tư cho thủy điện có cùng sản lượng điện: 

Sản lượng điện sóng biển trong 1 cụm điện sóng gió biển trên vùng 
biển này là 33.961,7 triệu KWh/năm.  Tính theo suất đầu tư như của nhà 
máy thủy điện Sông Lô 6 là 9,891 tỷ đồng cho sản lượng điện 1 triệu 
KWh/năm thì vốn đầu tư sẽ là: 9,891x33.961,7 = 335.914,8 tỷ đồng.   

4.2. Giá thành phát điện của điện sóng biển trên vùng biển này có rẻ hơn 
thủy điện khá nhiều hay không? 

Số phao trong khung đỡ hình thang cân chỉ còn 5.096 phao bằng: 
5.096/8.813 = 0,5782 so với số phao trong khung đỡ của thủy điện chạy 
bằng năng lượng sóng biển khi sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển.  Do 
không cần đưa nước về cho nhà máy thủy điện nên trong khung đỡ không 
cần những bơm nước piston áp lực cao và những ống dẫn nước áp lực cao, 
còn cầu đường cho xe con hoặc ô tô nhỏ vận chuyển vật liệu điện đi ngang 
qua khung đỡ đã tính cho 30 khung đỡ của điện sóng biển rồi, vì vậy yếu 
tố giảm rất nhiều còn yếu tố tăng lên gần như không có và vốn đầu tư tính 
toán lại sẽ thấp hơn nhiều so với con số: 8.500x0,5782 = 4.915 tỷ đồng, 
nhưng ta cứ quy tròn lên hẳn là 5.000 tỷ đồng cho dễ tính toán.   

Mục 2.2 của bài: “Điện sóng biển kết hợp với thủy điện sóng biển” 
đã so sánh 1 khung đỡ của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển khi 
sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển với 2 khung đỡ của điện sóng biển cũng 
sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển thì yếu tố giảm là: Điện sóng biển không 
dùng 8.813 bơm piston áp lực cao và 1.259 ống dẫn nước có tổng trọng 
lượng khoảng 20.093,67 tấn.  Nhưng yếu tố tăng chỉ có: Làm 2 đường 
bằng thép trên 2 khung đỡ của điện sóng biển, mỗi đường dài 7.536,4 m 
rộng 3 m để xe con, xe tải nhỏ chở vật liệu điện có thể vào đến nơi xa nhất 
của khung đỡ, có chỗ để quay đầu xe, 2 bên đường có lan can và mỗi 
khung chịu lực gắn thêm thanh thép dài 6 m vào chỗ trước đây gắn bơm 
piston áp lực cao để đỡ thanh thép chịu lực tầng liên kết dưới, tổng cộng 
chỉ hết khoảng 8.000 tấn thép và phần tăng thêm do phải mua ống bê tông 
dự ứng lực dài hơn và vận chuyển đến bờ biển hết khoảng 20 tỷ đồng.  
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Nhưng xem kỹ lại tôi thấy việc làm đường bằng thép ngay trên các thanh 
thép liên kết chéo không hề đơn giản vì chúng chéo nhau và cái cao cái 
thấp nên chỉ gắn được đường đi bộ mà thôi.  Đối với đường cho ô tô nhỏ 
đi qua cần làm ở phía trên các thanh thép chịu lực.  Như vậy cần tăng 
thêm trên cả 2 khung đỡ là 631x2 = 1.262 thanh thép chịu lực 
U400x100x10.5x12, mỗi thanh thép nặng 708 kg gác vào các thanh thép 
chịu lực tầng liên kết dưới để đỡ đường và trọng lượng của chúng là: 
708x1.262 = 893.496 kg = 893,5 tấn.  Nhưng các thanh thép chịu lực 
trong tầng liên kết dưới lại để chồng lên nhau, nên 1.262 thanh thép chịu 
lực mới này không thể để cách đều nhau 11,8 m và chúng phải gắn vào 2 
đầu của các thanh thép chịu lực thấp trong tầng liên kết dưới, như vậy các 
thanh thép U300x90x9x12 gắn vào chúng để làm đường sẽ thò ra 2 đầu 
mỗi đầu khoảng: (12-(11,8-0,35))/2 = 0,275 m và những đầu thừa này là 
chỗ để các thanh thép chữ U lớn hơn gối lên, nếu có được U 320 là tốt 
nhất.  Nhưng rất tiếc rằng tôi mới tìm được U360x96x9x12 nặng 576 kg, 
so với U300x90x9x12 nặng hơn: 576-457,2 = 118,8 kg.  Khoảng ½ thép 
U300x90x9x12 cần thay thế bằng thép U360x96x9x12 và trọng lượng 
thép tăng thêm là: 118,8x1.262 = 149.925,6 kg = 149,9 tấn.  Như vậy 
phần thép làm đường sẽ tăng thêm là: 893,5+149,9 = 993,4 tấn và tổng 
trọng lượng thép trong yếu tố tăng sẽ là 8.000+993,4 = 8.993,4 tấn, còn 
thấp hơn so với yếu tố giảm là: 20.093,67-8.993,4 = 11.100,27 tấn.  Nhìn 
vào trọng lượng thép giảm đi khoảng 11.100 tấn ta thấy ngay là số tiền 
này lớn hơn 20 tỷ đồng rất nhiều.  Không những thế tiền mua 8.813 bơm 
nước piston áp lực cao hoặc mua thêm một số thứ không làm được để tự 
làm lấy đều đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, nay không phải dùng đến.  Như vậy 
phần tăng ít hơn phần giảm rất nhiều, nhưng để cho an toàn ta tạm coi 
chúng là tương đương nhau.  Tức là vẫn giữ vốn đầu tư cho 2 khung đỡ 
của điện sóng biển là 8.500 tỷ đồng. 

Báo Dân trí ngày 29/09/2005 đã có bài: “100 tỷ đồng cho một km 
đê biển kiên cố” và câu đầu tiên của bài này là: “Đó là khẳng định của ông 
Đặng Quang Tính - Cục trưởng Cục Phòng, chống lụt bão và Quản lý đê 
điều Trung ương.  Theo ông, Việt Nam chưa đủ điều kiện để kiên cố hóa 
đê biển”.  Mỗi cụm điện sóng biển cần xây dựng khoảng 8,6258+1 
=9,6258 km đê biển và đường trên đê, tính tròn lên hẳn là 10 km, ta tạm 
tính vốn đầu tư cho một km cao gấp lên hẳn 4 lần là: 400x10 = 4.000 tỷ 
đồng.   

Như vậy tổng số tiền đầu tư của những khoản đã ước tính được rất 
rộng rãi trên là: 5.000+8.500x15+4.000 = 136.500 tỷ đồng.  

So với số tiền đã tính được trong mục 4.1 là 335.914,8 tỷ đồng thì 
số tiền còn lại là: 335.914,8-136.500 = 199.414,8 tỷ đồng.  Những việc 
còn lại chỉ là 132.090 máy phát điện một chiều công suất khoảng 86 KW 
gắn vào 30 khung đỡ của điện sóng biển và 5.096 máy phát điện một 
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chiều công suất khoảng 120 KW gắn vào khung đỡ hình thang cân, các 
đường dây điện nối từ các máy phát điện một chiều đó tới trạm biến đổi 
điện sao cho hao tổn điện trên đường dây thấp nhất và xây dựng trạm biến 
đổi điện.  Đối với việc xây dựng trạm biến đổi điện nên tính thêm cả phần 
phun cát biển để tạo mặt bằng xây dựng trạm ở ngay sát đê và đường nối 
từ đê vào bờ nhằm giảm khoảng cách bình quân từ các máy phát điện một 
chiều tới trạm biến đổi điện khoảng 1 km.  Kính mong các chuyên gia về 
xây dựng công trình điện ước tính giúp hộ những việc còn lại đó sẽ hết 
khoảng bao nhiêu tỷ đồng và chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với số 
tiền còn lại khổng lồ là 199.414,8 tỷ đồng vừa ước tính trên.  Từ đó ta có 
thể thấy được ngay giá thành phát điện của điện sóng biển làm theo kiểu 
hoàn toàn Việt Nam trên vùng biển này có rẻ hơn khá nhiều so với thủy 
điện là loại điện có giá thành phát điện thấp nhất so với các loại điện ở 
nước ta hiện nay hay không? 

4.3. Vì sao giá thành phát điện của điện sóng biển làm theo kiểu hoàn toàn 
Việt Nam trên vùng biển này lại thấp như vậy? 

Người xem có thể đặt câu hỏi:  Tại sao giá thành phát điện của điện 
sóng biển do các nước đã làm trước đây rất cao, không thể cạnh tranh 
được với các nguồn điện khác, nhưng khi làm theo kiểu hoàn toàn Việt 
Nam trên vùng biển này lại thấp như vậy?  Xin phép được trả lời như sau: 

4.3.1. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau hội tụ những điều kiện đặc biệt 
thuận lợi cho điện sóng biển và rất khó tìm được nơi nào có những điều 
kiện như thế: 

Nhìn vào bản đồ của Biển Đông ta có thể thấy đoạn giữa bị thắt lại 
do phía tây bắc có vùng Bình Thuận đến Cà Mau, phía đông nam có đảo  
Borneo án ngữ với diện tích lớn hơn 2 lần nước ta, nhưng 2 đầu lại rộng 
hơn.  Sóng ở Biển Đông chủ yếu là từ gió, sóng từ gió đông bắc hoặc từ 
gió tây nam đều phải đi qua vùng biển bị thắt lại này để sang phía bên kia.  
Trong 777 bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Trung ương mà tôi đã thu thập được thì vùng biển này là vùng 
biển có sóng lớn nhất trong tất cả các vùng biển gần bờ của nước ta, 
không những thế điện sóng biển vùng biển này hội tụ những điều kiện đặc 
biệt thuận lợi khó nơi nào có được là: 

4.3.1.1. Gió thổi song song với hướng của đường bờ biển (gió đông bắc và 
gió tây nam) trên vùng biển này chiếm tới trên 92%: 

Các khung đỡ của điện sóng biển đặt thẳng góc với hướng của 
đường bờ biển nên khi sóng đi qua 7 hàng phao, sóng sẽ yếu đi một chút, 
sau sẽ phục hồi lại một cách nhanh chóng.  Tại những vùng biển có khung 
đỡ của điện sóng biển đặt xiên góc hoặc song song với hướng đi của sóng, 
sóng sẽ yếu đi do phải đi qua nhiều hàng phao hơn.   
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Có sóng mạnh quanh năm và sóng chỉ yếu đi trong thời gian giao 
mùa chuyển hướng gió từ đông bắc sang tây nam hoặc ngược lại, nên sản 
lượng điện của điện sóng biển vùng biển này trong cả năm rất cao. 

4.3.1.2. Vùng biển này rất ít khi có gió từ đất liền thổi ra: 

Sóng do gió sinh ra và phải qua quá trình tích lũy năng lượng thì 
sóng mới lớn dần lên, nhưng khi gió từ đất liền thổi ra, ngay gần bờ vẫn 
có sóng do sóng truyền từ ngoài biển xa vào, như vậy trong trường hợp 
này gió và sóng có thể ngược chiều nhau, sóng sẽ bị yếu hẳn đi.  Các bản 
tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung 
ương chủ yếu phục vụ cho tàu thuyền đi lại nơi biển xa, vì vậy để tính 
toán điện sóng biển khi gặp gió từ đất liền thổi ra tôi đã phải tạm giảm độ 
cao của sóng 50% so với độ cao sóng biển trong những bản tin đã thu thập 
được.  Trong 777 bản tin dự báo sóng biển mà tôi đã thu thập được thì 
vùng biển này gió từ đất liền thổi ra chỉ có 3 bản tin chiếm 0,39%, nhưng 
tại các vùng biển gần bờ khác của nước ta thì gió từ đất liền thổi ra nhiều 
hơn nhiều, cụ thể như sau: Nam Hải Phòng đến Ninh Bình: 23 bản tin 
(2,96%), Thanh Hóa đến Nghệ An: 75 bản tin (9,65%), Hà Tĩnh đến 
Quảng Bình: 182 bản tin (23,42%), Quảng Trị đến Quảng Ngãi: 226 bản 
tin (29,09%), Bình Định đến Ninh Thuận: 253 bản tin (32,56%), Cà Mau 
đến Kiên Giang có tới: 449 bản tin (57,79%).  Ngoài ra còn gió từ đất liền 
vùng bên cạnh thổi sang hoặc gió vướng đảo lớn như sau: Nam Hải Phòng 
đến Ninh Bình: 323 bản tin (41,57%), Thanh Hóa đến Nghệ An: 113 bản 
tin (14,54%), Hà Tĩnh đến Quảng Bình: 3 bản tin (0,39%), Cà Mau đến 
Kiên Giang: 4 bản tin (0,51%). 

Nhiều nơi trên thế giới sóng biển còn cao hơn sóng biển vùng biển 
Bình Thuận đến Cà Mau nhiều, nhưng cần xem tại các nơi đó gió từ đất 
liền thổi ra có rất ít không hay lại thổi theo mùa?  Nếu gió từ đất liền thổi 
ra theo mùa thì điện sóng biển khi rất nhiều, khi rất ít theo mùa, giá thành 
phát điện sẽ cao và khi thiếu điện phải bổ sung bằng nguồn điện khác. 

4.3.1.3. Đường đẳng sâu 20 m ở vùng biển này khá xa bờ rất thuận lợi cho 
các khung đỡ của điện sóng biển vươn ra xa hơn nữa để đón sóng từ gió 
đông bắc hoặc gió tây nam: 

Đường đẳng sâu 20 m ở vùng biển này khá xa bờ, có nơi xa đến vài 
chục km.  Vùng biển phía đông nam tỉnh Bạc Liêu và phía đông tỉnh Cà 
Mau, đường này ra đến sát đảo Hòn Trứng Lớn.  Ở phía đông nam của 
tỉnh Sóc Trăng, đường này gần bờ hơn, nhưng có chỗ lại ra tới gần Côn 
Đảo.  Nên nếu cần ta có thể cho các khung đỡ của điện sóng biển đặt theo 
hướng tây bắc – đông nam vươn ra xa hơn nữa để đón sóng từ gió đông 
bắc hoặc gió tây nam thì tiềm năng của điện sóng biển trên vùng biển này 
còn có thể tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần.  Trong giới thiệu của Công ty Cổ 
phần Bê tông ly tâm Thủ Đức về cọc bê tông dự ứng lực, Công ty này cho 
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biết có cọc dài từ 7 m đến 22 m.  Với ống bê tông dự ứng lực dài 22 m, 
khung đỡ của điện sóng biển có thể vươn ra đến nơi biển sâu 16 m.  Muốn 
vươn ra đến nơi biển sâu 20 m thì chỉ cần đặt hàng cho Công ty này hoặc 
Công ty khác sản xuất loại ống bê tông dự ứng lực dài 26 m, phía dưới 
cắm đinh mũ bằng bê tông cốt thép để dễ cắm xuống đáy biển và khi đã 
ngập hết đinh mũ thì không thể xuống sâu thêm được nữa.  Nhưng tôi 
chưa tính đến việc kéo dài thêm khung đỡ của điện sóng biển vì: 

- Khi tính 54 cụm điện sóng gió biển tôi đã loại trừ các cửa sông, các 
cảng biển, các bãi tắm,... Khung đỡ của điện sóng biển chỉ dài bình 
quân gần 7,5 km để ít ảnh hưởng đến việc đi lại của các tàu biển lớn. 

- Nếu kéo dài khung đỡ của điện sóng biển thêm nhiều sẽ ảnh hưởng đến 
việc đi lại của các tàu biển lớn trong và ngoài nước.  

Qua 2 biểu dưới đây về tính thử sản lượng điện hàng tháng của mỗi 
cụm điện sóng biển trong từng vùng biển, ta có thể thấy vùng biển Bình 
Thuận đến Cà Mau hơn hẳn các vùng biển gần bờ khác của nước ta về 
điện sóng biển như thế nào:   

 

 

4.3.2. Biến chuyển động nâng lên hạ xuống của phao thành chuyển động 
quay tròn theo một chiều nhất định:  

Việc biến chuyển động nâng lên hạ xuống của phao thành chuyển 
động quay tròn theo một chiều nhất định để chạy máy phát điện, bơm 
nước,... đã được đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ.  Căn cứ Quyết định số 
36352/QĐ-SHTT ngày 20/06/2016, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp Bằng độc 
quyền Giải pháp hữu ích số 1396 về Cơ cấu biến đổi chuyển động với 3 
phương án.  Độ cao bình quân sóng biển trên vùng biển Bình Thuận đến 
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Cà Mau khoảng 1,87 m, nhưng chỉ cần làm theo sơ đồ trong mục 1.2 của 
bài: “Điện sóng biển kết hợp với thủy điện sóng biển” là có thể có tốc độ 
quay của máy phát điện một chiều lên đến hàng nghìn vòng/phút.  

4.3.3. Khung đỡ trong điện sóng biển không phải xây dựng từ dưới đáy 
biển lên:  

Khung đỡ trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển không 
phải xây dựng từ dưới đáy biển lên rất tốn kém, mà chỉ cần gắn ngay trên 
bờ các thanh thép dài 12 m vào các ống thép của cột chống thành từng 
cụm 3 hoặc 4 cột chống để cắm dần từng cụm xuống biển, đoạn đường đi 
lại và đứng làm việc của công nhân trong cụm cũng được gắn ngay trên 
bờ, rồi gắn tiếp những thanh thép dài 12 m để nối các cụm đó lại với nhau 
thành khung đỡ có diện tích khoảng 1 km2 với 7 hàng phao dài gần 15 km.  
Vấn đề này đã được trình bày rất cụ thể trong mục 2.2 của bài: “Thủy điện 
chạy bằng năng lượng sóng biển”.  Khi làm điện sóng gió biển chiều dài 
của khung đỡ sẽ ngắn hơn và nó có thể là hình lục giác dẹt lệch dài gần 
7,5 km hoặc hình thang cân có đáy lớn dài hơn 8,6 km, nhưng vẫn có thể 
cắm dần từng cụm 3 hoặc 4 cột chống xuống biển, rồi gắn tiếp những 
thanh thép dài 12 m để nối các cụm đó với nhau thành các khung đỡ có 7 
hàng phao.  Các khung đỡ của điện sóng biển đều kết nối với khung đỡ 
của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển nên xe con, xe tải nhỏ chở 
vật liệu điện có thể chạy ra đến chỗ xa nhất khung đỡ của điện sóng biển 
và công nhân đi làm việc có thể để xe máy ngay trên đường đi trong 
khung đỡ. 

5. Tính thử cho từng vùng biển gần bờ của nước ta: 

Tôi cũng dùng cách tính vốn đầu tư rất rộng rãi này để tính thử cho 
điện sóng biển trên các vùng biển gần bờ khác ở nước ta theo phương án 2 
và phương án 3 thì kết quả tính được như sau: 

5.1. Tính thử cho phương án 2: 

 

Nhìn vào biểu này ta thấy ngoài vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau 
ra, không còn vùng biển nào có khả năng giá thành phát điện của điện 
sóng biển rẻ hơn thủy điện. 
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5.1. Tính thử cho phương án 3: 

Trong phương án 3 không phải làm đường đê, chỉ cần làm khoảng 1 
km đường từ khung đỡ hình thang cân vào bờ, làm đường như vậy rẻ hơn 
làm đường đê nhiều, nhưng ta cứ tạm coi như chúng bằng nhau và là 400 
tỷ đồng/km.  Trên khung đỡ hình thang cân phải có 8.484,2 m đường bằng 
thép cho xe con, xe tải nhỏ chở vật liệu điện đi qua khung đỡ này để sang 
các khung đỡ điện sóng biển.  Nhưng khi so sánh khung đỡ hình thang cân 
cho điện sóng biển có 5.096 phao với khung đỡ hình bình hành cho thủy 
điện chạy bằng năng lượng sóng biển cũng có 5.096 phao thì với cách tính 
toán tương tự như trong mục 4.2 ta có thể thấy khi cho đường này rộng tới 
6 m cũng sẽ cho vốn đầu tư cho cả khung đỡ hình thang cân và đường còn 
dưới 5.000 tỷ đồng nhiều, nên ta cứ tạm tính là 5.000 tỷ đồng cho đơn 
giản.  Kết quả tính toán phương án 3 như trong biểu sau: 

 

Nhìn vào số tiền còn lại có vẻ khả quan hơn để dùng vào những 
việc còn lại như: Mua các máy phát điện một chiều, gắn chúng vào khung 
đỡ, các đường dây điện nối từ các máy phát điện một chiều đó tới trạm 
biến đổi điện sao cho hao tổn điện trên đường dây thấp nhất và xây dựng 
trạm biến đổi điện.  Kính mong các chuyên gia về công trình điện ước tính 
giúp hộ xem ngoài vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau ra, còn nơi nào giá 
thành phát điện của điện sóng biển có khả năng rẻ nữa hay không? 

6. Có thể làm cho lượng phù sa màu mỡ vẫn tiếp tục đổ về đồng bằng 
sông Cửu Long được hay không? 

Do lợi ích đất nước họ, 11 nhà máy thủy điện sẽ dần dần được xây 
dựng trên dòng chính sông Mekong ở Lào và Căm Pu Chia.  Như vậy đại 
bộ phận phù sa của sông Mekong sẽ bị lắng đọng xuống đáy các hồ thủy 
điện và sẽ không còn phù sa về đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tình 
trạng sạt lở bờ sông sẽ tăng lên, cá sẽ không thể tự do di cư trên dòng sông 
Mekong,...  Nếu ta xây dựng sớm điện sóng biển trên vùng biển Bình 
Thuận đến Cà Mau với giá thành phát điện có khả năng rẻ hơn thủy điện 
khá nhiều và khi điện sang đến Thái Lan vẫn còn rẻ hơn thủy điện thì các 
nhà đầu tư dại gì phải bỏ những số tiền khổng lồ ra xây dựng những nhà 
máy thủy điện trên sông Mekong để rồi không tiêu thụ được điện, họ sẽ 
thấy việc khởi công thủy điện Don Sahong là vô cùng lãng phí và lượng 
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phù sa màu mỡ của sông sẽ tiếp tục về đến vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long.  Vì vậy vấn đề vô cùng quan trọng là cần nghiên cứu ngay cho thật 
kỹ vấn đề này và sớm đưa ra thử nghiệm để sớm kết luận được giá thành 
phát điện của điện sóng biển trên vùng biển này có khả năng rẻ đến mức 
nào? 

Trên đây là những đề xuất của tôi.  Không biết có chỗ nào còn sai 
sót không?  Rất mong mọi người kiểm tra và phát hiện những chỗ thiếu 
sót để tôi sửa lại cho tốt hơn.  Xin chân thành cám ơn. 
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