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NHỮNG BẤT CẬP CỦA CÔNG NGHIỆP ĐIỆN GIÓ 

I. SỰ PHI LÝ CỦA HIỆU SUẤT TURBIN GIÓ THEO TUYÊN BỐ 

CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT 

1. Giá trị hiệu suất turbin gió được công bố không tương xứng với 

kết cấu cánh turbin gió 

Theo công bố của các nhà sản xuất turbin gió, hiệu suất turbin gió đều 

nằm trong phạm vi 30÷45% trong khi diện tích tổng của n các cánh quạt là ns 

chỉ vào khoảng ~4% trên tổng diện tích (A = πR2) mà các cánh quạt có chiều 

dài R quét qua như được thể hiện trên ảnh một turbin gió thực tế ở Hình 1. 

  

Chưa cần đi sâu vào tính toán hay đo đạc cụ thể, một cách cảm tính thôi 

cũng có thể nhận thấy ngay rằng chỉ có thể thu được năng lượng gió lớn nhất 

khi tất cả các cánh quạt đều là phẳng với tổng diện tích  đón gió ns = A và đều 

được đặt trực diện luồng gió giống như một cái khiên, tức là kt = ns/A = 

100%. Tuy kt = 100%, nhưng năng lượng thu được từ gió không bao giờ đạt 

100%, tức là bắt gió phải ngừng thổi hoàn toàn được cả  mà toàn bộ dòng 

không khí chỉ giảm tốc độ và lượn qua cái "khiên" đó rồi vòng ra phía sau để 

chuyển động tiếp.  

Nếu như theo tính toán hiện nay người ta chấp nhận rằng theo Betz 

công suất turbin gió đạt cực đại khi tốc độ tại bề mặt cánh quạt đạt giá trị 

bằng V = 0,5(V1 + V1/3) = (2/3)V1 là đúng, tức là tốc độ gió ban đầu V1 chỉ 

R 

Hình 1 
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mới giảm có ~1,5 lần, thì động năng của gió phải giảm tới  1,52 = 2,25 lần, tức 

vẫn còn ~ 44% năng lượng thoát ra khỏi cánh quạt và chỉ thu được tối đa 56% 

thôi!? Đừng nói là 59,3% theo giới hạn Betz đấy chứ? Vậy thì thử hỏi chỉ với 

độ che phủ kt chỉ vỏn vẹn có 4% chứ không phải 100% thì thu được bao nhiêu 

năng lượng?  

Đó là còn chưa kể ở đây, năng lượng thu được đó chỉ mới chuyển được 

thành ứng suất làm cong các cánh quạt thôi chứ chưa đề cập tới việc năng 

lượng thu được đó có thể chuyển đổi thành công cơ học để quay cánh turbin 

gió hay không. Để quay được, cánh quạt phải được xoay nghiêng một góc α so 

với mặt phẳng quét A của cánh quạt sao cho áp lực F mà gió tác động lên cánh 

quạt xuất hiện một thành phần vuông góc với hướng gió, tức là thành phần Fα 

như được thể hiện trên Hình 2, dẫn đến năng lượng thu được làm quay turbin 

chỉ còn cỡ một nửa, tức là chỉ < 28% thôi chứ?  

 
Trên thực tế, người ta đã lắp turbin tới 30 cánh có độ che phủ tới ~25% 

như trên Hình 3 (xem https://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/pho-bien-

kien-thuc/t15490/tuabin-gio-eco-whisper-hieu-suat-cao-do-on-thap.html - 

Tuabin gió Eco Whisper: Hiệu suất cao, độ ồn thấp) mà hiệu suất cũng chỉ 

tăng thêm 30% so với loại 3 cánh ở trên Hình 1. Vậy với 3 cánh quạt chỉ với 

kt ≈ 4% thôi, tức là nhỏ hơn tới 6 lần so với Tuabin gió Eco Whisper thì lấy 

đâu ra hiệu suất tới 30÷45% chuyển được thành điện năng khi còn phải tổn 

thất ở khâu chuyển đổi từ công cơ học của cánh quạt ~10% vào ma sát hộp 

số, máy phát điện, biến thế... nữa chứ?  

Phải nói trắng ra rằng con số 30÷45% được các nhà sản xuất công bố là 

NHẢM NHÍ! Giới hạn Betz 59,3% dẫu sao cũng mới chỉ là tính toán trong 

Hình 2 

F 
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trường hợp "lý tưởng", hơn nữa cũng chưa phải là cơ năng làm quay các cánh 

quạt mà chỉ là để bẻ cong chúng thôi - đúng sai sẽ hạ hồi phân giải?  

 

Hình 3  

2. Bất cập trong việc đo hiệu suất turbin gió trên thực tế  và Tiêu 

chuẩn Quốc tế IEC 61400-12-1 

Câu hỏi được đặt ra là điện gió có từ hàng trăm năm nay, cơ sở lý thuyết 

cũng đã có từ một thế kỷ nay, bắt đầu bằng định luật Betz, công nghiệp điện 

gió bùng nổ cũng từ hơn 30 năm trước với tổng công suất lắp đặt trên toàn 

cầu hiện nay đã lên tới con số xấp xỉ 900 GW, trong khi đó, bất kể một turbin 

gió nào cũng đi kèm với các đồng hồ đo tốc độ gió và công suất phát điện - 

chúng luôn gần như khớp với các con số đã được các nhà sản xuất tuyên bố, 

tức là đã được thực tế khẳng định thì làm sao mà có chuyện sai như thế 

được!? 

Ta sẽ bắt đầu từ những cái gọi là PHÉP ĐO được thực hiện trên thực tế 

tại các turbin gió. Phép đo công suất phát điện P lên lưới được thực hiện bởi 

các đồng hồ đo điện chuyên dụng là đúng để từ đó tính ra doanh thu hàng 

năm. Nhưng phép đo tốc độ gió V1 lại được thực hiện bằng các cảm biến tốc 

độ gió đặt sau các cánh turbin (xem Hình 4), nơi được cho là tốc độ V theo lý 

thuyết của Betz thì phải nhỏ hơn tới ~2,25 lần như đã trình bày ở Mục 1?  Đó 
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là còn chưa nói tới việc nó còn gần với giá trị V2 hơn cả V1 thì lại còn tệ hơn 

nữa? Tức là công suất ĐO ĐƯỢC chỉ tương ứng với tốc độ gió  V nhỏ hơn tốc 

độ gió thiết kế 2,25 lần, cũng tức là nhỏ hơn công suất THỰC TẾ tại tốc độ 

gió thiết kế V1 là 2,253 ≈ 11,4 lần??? Cũng tức là hiệu suất được công bố 

30÷45% thực ra chỉ còn là < 4%??? 

   

Tuy nhiên, đó mới chỉ là các phác tính sơ bộ để suy ngẫm thôi. Bây giờ 

ta sẽ phân tích vào cụ thể các số liệu đã được sử dụng trong Tiêu chuẩn Quốc 

tế IEC 61400-12-1 là Phần 12-1: Đo hiệu suất hoạt động của tua bin gió sản 

xuất điện điện gió (kèm theo đây).  

- Tại Mục 8.4. Hệ số công suất, đã viện dẫn từ định luật Betz công thức  

(8) tính hệ số công suất Cpi: 

      𝐶𝑃,𝑖 =
𝑃𝑖

0,5𝜌0𝐴𝑉𝑖
3, 

trong đó: 

CP.i là hệ số công suất trong bin i; 

Vi là tốc độ gió được chuẩn hóa và lấy trung bình trong bin i; 

Pi là công suất ra được chuẩn hóa và lấy trung bình trong bin i; 

A là diện tích quét của rotor của tua bin gió; 

ρ0 là mật độ không khí tham chiếu. 

Ở đây, ngoại trừ giá trị CÔNG SUẤT Pi là thực sự xuất phát từ số liệu 

được ĐO chính xác theo công thức (5), còn lại các thông số khác đều có vấn 

đề về cái gọi là ĐO cả. 

Hình 4 
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+ Đại lượng ρ0 không phải là mật độ không khí trong trạng thái 

CHUYỂN ĐỘNG ngay tại nơi cánh quạt turbin gió đang tiếp nhận công suất 

gió mà chỉ là mật độ không khí trong trạng thái TĨNH tại mực nước biển để 

từ đó TÍNH ra, chứ không phải ĐO được, mật độ không khí ρ10min theo 

phương trình trạng thái Clapeyron của chất khí lý tưởng  bởi công thức (1) 

thông qua kết quả đo áp suất và nhiệt độ, làm cơ sở để thực hiện việc 

CHUẨN HÓA và THAM CHIẾU! Phương trình (1) không thể áp dụng được 

trong không gian mở, hơn nữa không khí còn là ĐỘNG, không phải TĨNH 

như đối với turbin gió thì lẽ ra ai cũng phải biết chứ?  

Vấn đề TỒN ĐỌNG là cần phải ĐO mật độ không khí trong trạng thái 

CHUYỂN ĐỘNG chứ không được áp dụng phương trình (1). 

+ Đại lượng A không phải là diện tích đón gió của turbin mà chỉ là diện 

tích quét của cánh quạt turbin gió. Bên ngoài diện tích này vẫn có luồng gió 

chuyển động mà nếu không có nó, luồng không khí bên trong diện tích A sẽ 

tràn ra ngoài xa đến bao nhiêu nữa, làm giảm áp lực gió lên cánh quạt? Sự 

tham gia này sao không được tính đến? 

+ Đại lượng Vi không phải là giá trị tốc độ gió đo được mà là được TÍNH 

lại từ các giá trị tốc độ gió đo được vốn đã sai như được trình bày ở trên, nhờ 

cách CHUẨN HÓA bởi công thức (3) theo mật độ không khí cũng vừa được 

CHUẨN HÓA theo công thức sai (1), tức là HAI yếu tố sai! 

Với tất cả những yếu tố SAI như vừa phân tích thì làm sao ra được hệ 

số công suất CP.i ĐÚNG được? 

- Tại Hình 4 trong Tiêu chuẩn – trình bày ví dụ đường Cp cho cơ sở dữ 

liệu A và B (xem Hình 5 dưới đây) cho thấy hoàn toàn KHÔNG phù hợp với 

công thức (8). Cụ thể, tại tốc độ gió V19 = 9,5 m/s, ta có hệ số công suất cực 

đại bằng CP.19 ~0,45. Đối chiếu với dữ liệu A ở Bảng 1, ta được công suất 

bằng 556,1 kW. Được biết, để có công suất định mức 1000 kW tại tốc độ gió 

định mức 12,5 m/s như turbin gió đang đo đạc ở đây, turbin gió cần phải có 

chiều dài cánh quạt 36,5 m nên diện tích do nó quét qua là A ≈ 4194 m2 - giá 

trị này không được viện dẫn đến trong Tiêu chuẩn, hay cố tình lờ đi , không 

đề cập đến để không ai có thể kiểm tra được?  
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Bây giờ ta tính thử hệ số công suất CP.19 của turbin gió tại V19 = 9,5 m/s 

và P19 = 556,1 kW là bao nhiêu theo công thức (8): 

     𝐶𝑃.19 =
𝑃19

0,5𝜌0𝐴𝑉19
3 =

556.100

0,5∗1,225∗4194∗9,53
≈ 0,25. 

Điều ngạc nhiên là giá trị này nhỏ hơn giá trị trên đồ thị ở Hình 5 trong 

Tiêu chuẩn là 0,45 tới ~1,8 lần!? Sau khi tính lại toàn bộ 44 hệ số công suất ở 

Bảng 1 theo đúng công thức (8) đó, ta nhận được giá trị hệ số công suất trung 

bình CP.tb ≈ 0,13 = 13% - nhỏ hơn ~3 lần công bố của nhà sản xuất!? Và, như 

đã nói ở trên, các số liệu về giá trị thật của Vi đã bị "làm giả" nhỏ hơn 2,25 

lần và A cũng nhỏ hơn thực tế 1,25 lần nữa, do đó, nếu tính đúng thì CP.tb 

phải nhỏ đi 2,25*1,25 ≈ 2,8 lần, chỉ còn ≈ 4,6% - đây mới là giá trị đúng của 

hệ số công suất CẦN ĐO mà Tiêu chuần hướng tới, nó phù hợp với diện tích 

cánh quạt có ~4% đã được đề cập tới ở Mục 1!  

Kết luận lại là: Mục tiêu của Tiêu chuẩn Quốc tế IEC 61400-12-1 là 

"đo hiệu suất hoạt động của tua bin gió" hoàn toàn không được thực hiện, 

mà chỉ cố tình "nhào nặn" cho phù hợp với định luật Betz! 

II. SỰ PHI LÝ CỦA ĐỊNH LUẬT BETZ 

Để tính giới hạn hệ số công suất 𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 hấp thu năng lượng gió của cánh 

quạt turbin gió, Betz đã đề xuất bốn giả thiết sau: 

1- Rôto không có trục quay và là loại lý tưởng, với vô số cánh quạt không 

có trở lực. Bất kỳ trở lực nào sẽ chỉ làm giảm giá trị lý tưởng hóa này.  

Hình 5 
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2- Dòng chảy vào và ra khỏi rôto là đồng trục. Đây là việc phân tích một 

thể tích bị khống chế, và để xây dựng một giải pháp, thể tích bị khống chế phải 

chứa tất cả các dòng chảy đến và đi, bỏ qua các dòng chảy này sẽ vi phạm các 

phương trình bảo toàn. 

3- Dòng chảy không thể nén được. Khối lượng riêng không đổi, không có 

sự truyền nhiệt. 

4- Lực đồng đều áp tác động lên đĩa hoặc rôto. 

Trước tiên, ta sẽ phân tích lại các giả thiết ở trên. Theo điểm 1, nếu cánh 

quạt đã “không có trở lực” thì cũng đương nhiên cũng sẽ chẳng có lực nào của 

gió tác động lên nó cả vì nếu không, sẽ vi phạm định luật III Newton? Và như 

thế thì giả thiết theo điểm 4 cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa? Mà một khi gió 

chuyển động không gặp phải chướng ngại vật-lực cản thì nó thay đổi tốc độ 

bằng cách nào để xuất hiện lực theo định luật II Newton, tức là bỏ qua cả định 

luật II Newton nữa, nhưng trong tính toán lại vẫn cứ sử dụng nó? Với sự “lý 

tưởng hóa” này thì tốt hơn hết là không nên làm gì cả vì như thế thì có khác gì 

“nói đến cánh quạt nhưng phải được hiểu là không có cánh quạt”!? Toàn bộ 3 

điểm sau đó và các tính toán liên quan đều không còn ý nghĩa gì nữa? Vì vậy, 

việc đầu tiên cần làm là phải loại bỏ giả thiết này thì mới có quyền xem xét tiếp 

các giả thiết tiếp theo. Được rồi, ta sẽ làm như thế.  

Theo Điểm 2: "Dòng chảy vào và ra khỏi rôto là đồng trục", thì mô hình 

dòng chảy phải có dạng hình trụ chứ sao lại áp mô hình dòng chảy với dạng 

“đường ống thắt cổ chai” như được chỉ ra ở Hình 6 và đã được sử dụng trong 

chứng minh của Betz?  

 

Hình 6. Mô hình dòng chảy theo giả thiết của Betz 

ta 

, t2 

, t1 

 tb 
V2 

V1 
V 
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Trong khi đó ở đây, tiết diện A mà các cánh gió quét qua được cho là tiết 

diện mà khối không khí với tốc độ V đi qua, mang theo năng lượng để truyền 

cho các cánh quạt. Còn trước đó, tại tiết diện 𝐴1 khối không khí này có tốc độ 

V1 lớn hơn nên 𝐴1 < A vì theo điểm 3: “Dòng chảy không thể nén được. Khối 

lượng riêng không đổi”, tức là cả thể tích và khối lượng không khí trong một 

đơn vị thời gian phải không thay đổi trong quá trình dịch chuyển từ 𝐴1 đến 𝐴2 

để có thể áp dụng được định luật bảo toàn khối lượng cho dòng khí tại ba tiết 

diện 𝐴1, A và 𝐴2 như Betz đã làm: 

                              �̇� = 𝜌𝐴1𝑉1 = 𝜌𝐴𝑉 = 𝜌𝐴2𝑉2,                      (1) 

ở đây, �̇� (kg/s) – là khối lượng của khối không khí qua các tiết diện tương ứng 

trong một đơn vị thời gian T0 = 1s (trong hệ SI): 

       �̇� =
𝑚

𝑇0
,                (2) 

ở đây,     m = ρAl0 = ρAVT0                (3) 

là khối lượng của một thể tích không khí đi qua tiết diện A trong một đơn vị thời 

gian T0.  

Nhưng một khi đã định áp dụng định luật bảo toàn với hệ "không khí- 

turbin gió" giới hạn bởi tiết diện A thì hệ "không khí-turbin gió" giới hạn đó 

phải kín, nhưng với hệ này thì đâu có kín? Hãy xem phân bố dòng không khí 

trong toàn bộ không gian xung quanh tiết diện A của turbin gió như được mô 

phỏng trên Hình 7 dưới đây, nhưng như thế có khác gì Điểm 2 và Điểm 3 lại 

cũng vẫn mâu thuẫn với nhau?  

 

 

      Hình 7. 

Chưa hết, sau khi truyền năng lượng cho các cánh quạt, tốc độ dòng khí 

giảm từ V xuống còn 𝑉2, thì tiết diện 𝐴2 mới lớn hơn A được, tương ứng với tốc 
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độ dòng khí giảm xuống đó. Như vậy, bên ngoài thể tích giới hạn bởi các tiết 

diện này, theo Betz (xem Hình 6), dòng khí không tham gia vào quá trình trao 

đổi năng lượng với cánh quạt, nên năng lượng gió được cho là tương tác với 

cánh quạt không bao gồm năng lượng của dòng khí này.  

Để kiểm tra định lượng, chúng tôi đã thực hiện phép đo áp lực gió trên mô 

hình thí nghiệm như được chỉ ra trên Hình 8 gồm quạt gió đặt phía trên cao, 

cánh quạt mô phỏng gắn trên một thanh dựng đứng ở giữa đường tâm quạt gió 

mà đế giữ thanh này lại được đặt lên bề mặt của một cân điện tử với độ phân 

giải 0,01g, trong khi áp lực gió lên cánh quạt cần đo là ~1g, tức là đảm bảo sai 

số tổng cộng ~ 2-3%. Ảnh hưởng của bóng rợp khí động học trước và sau cánh 

quạt cũng được tính đến và giảm thiểu ở mức < 5%.  

 
 

Hình 8. Đo áp lực gió lên cánh quạt mô phỏng. 

Cụ thể, để nhận biết ảnh hưởng của dòng khí nói trên, chúng tôi đã thử lồng 

thêm lần lượt 3 ống có đường kính khác nhau với tiết diện A0 = 0,7A; A0 = 1,25A 

và A0 = 2,5A vào ngay phía trước cánh quạt như trên Hình 8. Nếu chỉ số cân 

Quạt gió 

Cánh quạt A 

Hộp 

chắn gió 

Cân 

điện tử 

Cần giữ cánh quạt  

Các 

ống 

𝑨𝟎 

Vị trí đặt ống 𝑨𝟎 
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không thay đổi khi có mặt ống nào thì chứng tỏ đường kính ống đó chính là giới 

hạn thật sự của dòng không khí tác động lên cánh quạt và nhận được kết quả bất 

ngờ khi: A0 = 0,7A – áp lực gió lên cánh quạt giảm xuống; A0 = 1,25A – áp lực 

lên cánh quạt hầu như không thay đổi và A0 = 2,5A  – áp lực lên cánh quạt tăng 

lên. Điều này cho thấy, mô hình chỉ phù hợp với thực tế khi A0 ≈ A, cụ thể là ≈ 

1,25A, tức là mô hình theo giả thiết 2 của Betz với A1 < A, cụ thể ≈ 0,67A như 

trên Hình 5 là không phù hợp với thực tế, tức là năng lượng gió tác động lên 

turbin gió bị đánh giá nhỏ hơn ~2,25*1,25 ≈ 2,8 lần! 

Ngoài ra, trong tính toán của Betz đã vấp phải hàng loạt các lỗi cả về bản 

chất vật lý lẫn toán học mà đã được chúng tôi phân tích, làm rõ trong một bài 

báo dự kiến sẽ đăng trên một tạp chí uy tín (ISI) về vật lý, chẳng hạn như: 

- Việc áp dụng định luật II Newton cho chất lưu ở dạng có khối lượng 

không đổi: F = ma, thay vì ở dạng đạo hàm của động lượng F = dpt/dt = 

d(mtVt)/dt với khối lượng thay đổi; 

- Lấy năng lượng của khối không khí trao đổi với cánh quạt để tính công 

suất chỉ trong một đơn vị thời gian (1s) thay vì phải lấy trong khoảng thời gian 

bằng một chu kỳ quay T của cánh quạt; 

- Đồng nhất khái niệm công suất tức thời với công suất trung bình  để từ đó 

rút ra giá trị tốc độ gió V tại tiết diện A bằng trung bình cộng của các tốc độ V1 

và V2 tại các tiết diện A1 và A2 tương ứng; 

- Việc đánh giá công suất cực đại của gió lại chỉ giới hạn bởi tốc độ gió v2 

= v1/3, tức v = v0 = 2v1/3, thay vì tốc độ gió tại cánh quạt v = vA – một giá trị tốc 

độ gió tối thiểu để chuyển động tiếp khi vật chắn có hình mâm tròn kín không 

cho gió lọt qua mà gió chỉ lượn vòng quanh mâm thôi mới đúng, vì như vậy 

trung bình cộng của tốc độ gió ban đầu v1 và cuối cùng v2 bằng v = v1/2 < v0 là 

đã đánh giá cao công suất thực của luồng gió có tốc độ v1 tới (v1/2vA)3 lần. Hay 

nói cách khác, năng lượng của luồng gió với tốc độ v1 đã bị đánh giá sai tới ~ 

(v1/2vA)3 lần rồi. Sự sai sót này nằm ở mô hình “thắt cổ chai” của Betz nói riêng, 

và của động lực học chất lưu nói chung.  

Hãy hình dung turbin gió có n cánh quạt mà mỗi cánh có diện tích bằng s = 

A/n thì để thu được công suất lớn nhất chỉ khi các cánh quạt nghiêng so với 

hướng gió một góc bằng π/4 và bị phanh giữ không cho chuyển động. Lúc này, 

tổng diện tích đón gió tĩnh sẽ chỉ còn ~ A/2 và nếu áp dụng định luật bảo toàn 
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năng lượng thì gió đi thoát qua cánh quạt chỉ với tốc độ còn bằng v1/2, tức là 

động năng của gió thoát ra khỏi cánh quạt chỉ còn ¼, hay độ biến thiên động 

năng bằng ¾ động năng ban đầu – toàn bộ năng lượng này được cánh quạt hấp 

thụ hết và “phân bổ” như nhau theo hai hướng: hướng trùng với chuyển động 

của gió ban đầu v1 chỉ làm biến dạng cánh quạt, tức mô men uốn, và hướng 

vuông góc với v1 gây ra mô men xoắn! Tức là chỉ có 3/8 ~37,5% biến thiên 

động năng ban đầu là hữu ích với điều kiện phanh giữ các cánh quạt được nhả ra 

và gió vẫn đi đến cánh quạt rồi ra khỏi cánh quạt với tốc độ như cũ. Tuy nhiên, 

khi các cánh quạt bắt đầu quay, các tốc độ v1 và v sẽ phải thay đổi theo chiều 

hướng giảm do sự khuấy động dòng không khí đi đến, làm tăng chiều dài bóng 

rợp khí động, và đi qua. Điều này khiến cho công suất của turbin gió giảm 

không còn được như giá trị 3/8 lúc cánh quạt chưa quay, nghĩa là 37,5% vẫn 

chưa phải là giới hạn hệ số công suất lớn nhất mà các turbin gió lý tưởng có thể 

đạt được chứ đừng nói gì tới 59,3%. 

- Nhầm lẫn giữa giá trị công suất gió nhận được vốn chỉ là hàm của biến 

thiên tốc độ gió từ giá trị ban đầu v1 đã xác định tới giá trị cuối cùng v2, tức khi 

coi vt là biến số xuất phát từ v1 đến v2, với giá trị công suất là hàm của biến thiên 

tốc độ gió ban đầu v1, tức khi coi v1 là biến số có thể xuất phát từ 0 đến giá trị 

vmax. 

v.v.. 

Tóm lại, định luật Betz là hoàn toàn phi lý! Con số 59,3% chẳng liên quan gì 

đến hiệu suất của động cơ gió như cho đến nay các nhà thiết kế điện gió trên toàn 

thế giới vẫn lầm tưởng cả! Chính vì vậy, việc sử dụng định luật này trong phần 

mềm WindPRO để tính toán động cơ gió cũng đem đến các kết quả không đủ độ tin 

cậy. 

III. NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ 

ZHUKOPSKY TRONG TÍNH TOÁN LỰC NÂNG CÁNH TURBIN GIÓ 

Như đã biết, đã từ lâu lực nâng Zhucopsky được áp dụng để tính toán 

cánh máy bay trong hàng không và đã được kiểm nghiệm là phù hợp trên điều 

kiện thực tế cả trăm năm nay. Tuy nhiên, việc ứng dụng nó vào tính toán điện 

gió với các cánh quạt turbin lại trở nên khập khiễng vì: 

1- Không thể tính được công suất gió cũng như hệ số công suất của 

turbin gió mà vẫn phải dựa hoàn toàn vào định luật Betz  vốn đã sai như trên 
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vừa phân tích. Chính vì vậy, không còn các dữ liệu đủ tin cậy để làm căn cứ 

tính toán lực nâng Zhucopsky và kiểm nghiệm tính đúng đắn của kết quả tính 

toán đó. Trong khi đó, với cánh máy bay, năng lượng cất cánh không phải lấy 

được từ gió mà là từ động cơ với mức tiêu tốn nhiên liệu luôn có thể xác định 

được một cách chính xác. 

2- Nguyên lý hoạt động của cánh máy bay và của cánh turbin gió hoàn 

toàn đối ngược nhau:  

- Trong khi cánh máy bay phải được tạo dạng khí động học để giảm 

thiểu tác động của áp lực gió để bay về phía trước, nhưng với diện tích cánh 

đủ rộng để hấp thu lực nâng Zhucopsky, thì cánh turbin gió lại cần tạo dáng 

sao cho ở chính hướng gió thì cần có trở lực đủ lớn phù hợp để hấp thu động 

năng của gió và chuyển thành mô men quay lớn nhất. 

- Trong khi cánh máy bay chịu tốc độ gió lên tới trên trăm m/s để có 

được lực nâng Zhucopsky đủ lớn thì cánh turbin gió chỉ phải chịu tốc độ làm 

việc từ 3 đến 12 m/s, nhỏ hơn cả hàng chục lần, cũng tức là chỉ đối diện với 

khả năng thu được áp lực nhỏ hơn cả hàng trăm lần.  

- Trong khi cánh máy bay có thể được xem như chỉ tham gia vào một 

chuyển động trong không khí nên có thể lập được phương trình khí động học 

đơn giản, trong khi cánh turbin gió cần được xem như tham gia đồng thời vào 

hai chuyển động: theo hướng gió và theo hướng vuông góc với hướng gió  (do 

quay xung quanh trục) mà theo hướng này, tốc độ không khí lại thay đổi liên 

tục theo chiều dài cánh từ 0 ở trục quay tới giá trị lớn nhất tại đầu cánh  gây 

khó khăn cho việc lập các phương trình khí động lực học, đặc biệt là việc tối 

ưu hóa. Chính vì vậy, không thể có một kết cấu cánh quạt turbin gió nào tối 

ưu với mọi tốc độ gió và với mọi công suất được cả. 

3- Chế độ làm việc của cánh máy bay có thể dễ dàng kiểm nghiệm được 

thông qua mô hình thực tế trong các hầm khí động hoặc mô phỏng hai chiều 

trong khi đó, với cánh turbin gió có độ dài cánh lớn gần như không có khả 

năng kiểm nghiệm trên mô hình thực tế hoặc mô phỏng hai chiều mà phải là 3 

chiều phức tạp hơn nhiều (xem Mohammad Sheibani1, Ali Akbar Akbari. 

Finite element modeling of a wind turbine blade). Chính điều này đã khiến 
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cho việc phát hiện những bất cập trong công nghiệp điện gió thông qua vận 

hành thực tế trở nên khó khăn ngay cả với việc soạn thảo thành Tiêu chuẩn 

Quốc tế như đã trình bày tại Mục II. 

Tóm lại, với công nghiệp điện gió, CẦN MỘT CÁI NHÌN MỚI HOÀN 

TOÀN KHÁC để đến được với những đột phá mới! 


