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Tóm tắt. Đầu tư vào điện gió đã có bề dày hàng thế kỷ, tuy nhiên vấn đề cốt lõi nằm ở 

nguyên lý là xác định hiệu suất động cơ gió thì lại bị sai ngay từ buổi ban đầu bởi 

Betz's law và sai tới mức không thể tin nổi: hiệu suất động cơ gió theo Betz được đánh giá 

cao hơn không dưới 4 lần so với khả năng lý thuyết có thể đạt được! Trong khi đó, toàn 

bộ ngành công nghiệp điện gió đều lấy Betz's law làm gốc để từ đó tính toán và thiết kế 

động cơ gió. Bên cạnh đó, phải nói tới sai lầm khi cho rằng công suất của động cơ gió tỷ 

lệ thuận với bậc ba tốc độ gió thay vì chỉ là bậc hai. Kết quả là đầu tư vào điện gió bị đội 

lên so với mức đầu tư thực cần có, làm tăng giá thành điện gió lên tương ứng, lãng phí 

vốn đầu tư, của cải xã hội trên phạm vi toàn thế giới trong khi trong tương lai, điện gió sẽ 

chiếm 30% trong cơ cấu năng lượng toàn cầu. 

Từ khóa: Điện gió, động cơ gió, định luật Betz. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong vòng 30 năm trở lại đây điện năng lượng tái tạo như điện gió, điện Mặt trời... 

đã có những bước đột phá rất lớn. Theo nghiên cứu của cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), 

đến năm 2025, năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn sản xuất điện chính, cung cấp một 

phần ba lượng điện trên thế giới, ước tính, công suất điện gió và quang điện sẽ vượt công 

suất của khí đốt vào năm 2023 và than đá vào 

năm 2024. Đầu tư vào điện gió đã có bề dày 

hàng thế kỷ, tuy nhiên vấn đề cốt lõi nằm ở 

nguyên lý là xác định hiệu suất ĐCG vẫn căn 

cứ vào định luật Betz [1] được chứng minh từ 

năm 1919: 59,3% là giới hạn hiệu suất thu năng 

lượng gió của cánh quạt ĐCG.  

 

Hình 1. Hình ảnh ĐCG thực tế. 

Sau này, việc tính toán các dự án năng lượng gió đã được chương trình hóa bằng 

bằng phần mềm WinPRO [2] trên cơ sở định luật Betz đó, mặc dù về sau này, có những 

tính toán chính xác hơn trên máng thủy lực đã giảm giới hạn này xuống chỉ còn 30,1%, 

ví dụ như ở tài liệu tham khảo [3], nhưng lại không được phổ biến rộng rãi bằng. 

Điều trái khoáy là ở chỗ dường như tất cả các ĐCG đã và đang được vận hành thực 

tế bấy lâu nay trên toàn thế giới đều phù hợp với thiết kế lý thuyết, nên việc nghi ngờ tính 

đúng đắn của lý thuyết tính toán ĐCG là không có cơ sở [4]? Các nhà sản xuất ĐCG tuyên 

bố hiệu suất động cơ của họ đều là 30-45% cả? Tuy nhiên, chỉ bằng mắt thường nhìn vào 

các cánh quạt của ĐCG trên thực tế (xem Hình 1) với tổng tiết diện đón gió chỉ vào khoảng 

~5% thôi, trong khi tốc độ quay của cánh quạt chỉ ở đâu đó trong phạm vi 6÷15 vòng/phút, 

mà lại có được hiệu suất lớn hơn cả chục lần như thế thì thật sự là phi lý! Cho dù nguyên 

nhân có thể là gì thì việc vênh nhau tới gần mười lần, 5% với 40%, như thế thì đây là sự 

thay đổi về chất rồi chứ không còn đơn thuần là về lượng nữa! Phải giải quyết cái “chất” 

trước đã xong rồi mới tính đến cái “lượng”! Chính vì vậy, việc đánh giá thực trạng của 

ĐCG hiện nay nên bắt đầu lại ngay từ định luật Betz, sau đó mới là đến các cơ sở lý 

thuyết và thực nghiệm tương ứng với hoạt động của ĐCG trên thực tế. 
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II. NHỮNG BẤT CẬP CỦA ĐỊNH LUẬT BETZ 

Công suất của gió đi tới cánh quạt của động cơ gió (ĐCG) hay còn gọi là turbin gió 

được tính bằng công thức của Betz [1]: 

      𝑃𝑔𝑖ó = 0,5𝜌𝐴𝑣3 ,               (1) 

ở đây, ρ – là tỷ trọng không khí; A – là diện tích mặt quay của cánh quạt và v tốc độ gió 

tại phía trước cánh quạt. Quá trình biến đổi năng lượng gió thành điện năng được thực 

hiện bởi các ĐCG với hệ số công suất cánh quạt 𝐶𝑃, do đó bằng: 

      𝑃𝐶𝑄 = 0,5𝐶𝑃𝜌𝐴𝑣3 ,               (2) 

hay       𝐶𝑃 = 𝑃𝐶𝑄/𝑃𝑔𝑖ó = 𝑃𝐶𝑄/0,5𝜌𝐴𝑣3 .            (3) 

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

ĐCG, Betz đã chấp nhận 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. 

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 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.  

Theo điểm 2, ta có mô hình dòng chảy với dạng như được chỉ ra ở Hình 2 đã 

được sử dụng trong chứng minh của Betz. 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 tới, 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. Hay nói cách khác, phải xem 

luồng không khí này dường như trong một “đường ống” mới 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: 

 

ta 

, t2 

, t1 

 tb 

Hình 2. Mô hình dòng chảy theo 

giả thiết 2 của Betz 
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                                        �̇� = 𝜌𝐴1𝑣1 = 𝜌𝐴𝑣 = 𝜌𝐴2𝑣2,              (4) 

ở đây, �̇� – là khối lượng của khối không khí qua các tiết diện tương ứng trong một đơn 

vị thời gian. Tóm lại, bên ngoài thể tích giới hạn bởi các tiết diện này, theo Betz, 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.  

Đây thực sự là một thiếu sót về “chất” không hề nhỏ! Để kiểm tra, tác giả đã tìm 

cách loại bỏ ảnh hưởng của dòng khí này bằng cách thử lồng thêm lần lượt 3 ống có 

đường kính khác nhau với tiết diện A0 < A; A0 ≈ A và A0 > A vào phía trước ngay cánh 

quạt thì nhận được kết quả bất ngờ khi: A0 < A – áp lực gió lên cánh quạt giảm xuống; 

A0 ≈ A – áp lực lên cánh quạt không thay đổi và A0 > A – áp lực lên cánh quạt  tăng lên. 

Điều này cho thấy, mô hình chỉ phù hợp với thực tế khi A0 ≈ A, tức là mô hình theo giả 

thiết 2 của Betz với A1 < A như trên Hình 2 không đúng!  

Vậy, đúng là phần không khí bao quanh tiết diện 𝐴1 có thể không đi xuyên qua 

được tiết diện A, mà uốn lượn vòng quanh nó, nhưng nếu không có phần không khí đó 

chuyển động, gây sức ép thì phần không khí bên trong “đường ống” tại tiết diện 𝐴1 đã 

phải tản ra xung quanh trước khi đến được tiết diện A rồi. Như vậy, năng lượng của 

khối không khí đồng hành đó cũng phải được tính đến chứ không thể chỉ gán cho riêng 

khối lượng không khí bên trong tiết diện 𝐴1 hay A được. Tức là nếu xét tới hiệu suất 

của ĐCG thì không thể chỉ tính đến động năng của khối không khí đầu vào chỉ giới hạn 

bên trong tiết diện A với tốc độ v < 𝑣1 như Betz đã làm, mà phải tính cả phần động năng 

của khối không khí đồng hành bên ngoài tiết diện đó tham gia vào nữa, khiến hệ số 

công suất thật sự của ĐCG 𝐶𝑃𝑡 phải giảm xuống theo đúng với tỷ lệ các tiết diện 𝐴/𝐴1 – 

theo các kết quả đo đạc thực nghiệm trên mô hình, nó đạt tới ~2 lần: 

 𝐶𝑃𝑡 = 𝐸Đ𝐶 𝐸𝐴⁄ ≈ 0,5𝐶𝑃𝑣            (5) 

ở đây, 𝐸Đ𝐶 – là năng lượng hữu ích thu được từ gió bởi cánh quạt ĐCG; 𝐸𝐴 – là năng 

lượng của khối lượng gió qua tiết diện A đã tính đến tổng năng lượng khối không khí đi 

tới cánh gió bao gồm cả phần khối lượng không khí lượn ra bên ngoài tiết diện A nữa; 

𝐶𝑃𝑣 – là hệ số công suất ĐCG khi không tính đến sự tham gia của dòng khí bên ngoài 

các tiết diện 𝐴1 và A tương ứng theo như mô hình của Betz (xem công thức 1). 

Như vậy, một cách gián tiếp, gần đúng có thể coi như khối lượng riêng của khối 

không khí trước tiết diện A tăng lên tương ứng ~2 lần đó. Vì vậy, việc ứng dụng cái gọi 

là định luật bảo toàn khối lượng mà thực hiện theo các giả thiết ở điểm 2 và điểm 3 là 

không được phép! Việc chưa có phương pháp đo khối lượng riêng của không khí ρ 

trong trạng thái động đối với ĐCG là một chuyện, còn việc coi nó cũng chỉ như trong 

trạng thái tĩnh 𝜌1 để áp phương trình trạng thái của chất khí lý tưởng đã được biết để 

tính toán lại là chuyện khác hẳn. Bên cạnh đó, còn chưa kể tới việc năng lượng gió mà 

cánh quạt đón được này, dù đã giảm tới 2 lần rồi, cũng mới chỉ là để bẻ cong cánh quạt 

thôi chứ cánh quạt vẫn chưa hề quay, tức là nếu giá trị ~60% là đúng thì hệ số công 

suất ĐCG 𝐶𝑃𝑣 không có cách gì vượt quá được 30%! Việc có một số nhà khoa học cố 

tìm cách “cứu vãn” định luật Betz bằng cách sử dụng thêm cả nguyên lý Bernoulli đối 
với chất lưu trong đường ống để kết hợp với nguyên lý lực nâng Zhukovski chỉ sử 
dụng trong không gian mở như ở [5] thành một “món hẩu lốn” là một cách tiếp cận 
thiếu khoa học!!! 

III. XÉT LẠI CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ GIÓ 

Được biết, động năng của luồng gió chảy phân tầng đều đặn có khối lượng m  

trong một khoảng thời gian T sẽ bằng: 

tb 
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  𝐸𝑘𝑖𝑛 = 0,5𝑚𝑣2 = (0,5𝜌𝐴𝑣𝑇)𝑣2            (6) 

Công suất của khối không khí tương tác với cánh quạt nảy sinh tại cánh quạt của 

ĐCG được xác định bởi tỷ số giữa động năng 𝐸𝑘𝑖𝑛 và khoảng thời gian T bằng chu kỳ 

quay của cánh quạt thông qua hệ số công suất 𝐶𝑃𝑣  bằng:  

    𝑃𝑣 = 𝐶𝑃𝑣𝐸𝑘𝑖𝑛/𝑇 = (0,5𝐶𝑃𝑣𝜌𝐴𝑣)𝑣2           (7) 

Ở đây, ta đặt:     𝑋 = 0,5𝐶𝑃𝑣𝜌𝐴𝑣,             (8) 

và gọi là “tham số công suất” của một ĐCG cụ thể được thiết kế cho mọi tốc độ v nhỏ 

hơn tốc độ định mức 𝑣đ𝑚 cho động cơ đó. Khi đó, (7) có dạng:  

     𝑃𝑣 = 𝑋𝑣2             (9)   

Tại giá trị tốc độ gió định mức 𝑣đ𝑚 tương ứng ta phải có một công suất định mức 𝑃đ𝑚: 

      𝑃đ𝑚 = 𝑋𝑣đ𝑚
2              (10) 

Nếu tạm bỏ qua ảnh hưởng của tốc độ gió đến các thông số còn lại của ĐCG trong (8), 

ta có thể viết:                      

     𝑋 ≈ 𝑃đ𝑚/𝑣đ𝑚
2                       (11) 

Thay (11) vào (9), ta có:  𝑃𝑣 = (𝑃đ𝑚/𝑣đ𝑚
2 )𝑣2                       (12)  

Biểu thức (12) bây giờ có thể được sử dụng một cách gần đúng để tính toán công 

suất ĐCG trong mỗi bin theo Tiêu chuẩn Quốc tế IEC 61400-12-1 [7] và đã được tác giả 

kiểm nghiệm tính toán sản lượng điện năng hàng năm (AEP) của một dự án 40 MW cụ 

thể đã được lập cho thấy nó hoàn toàn phù hợp với sai lệch chỉ có 1,4%, trong khi sự 

sai khác với đường cong công suất đo được lại ít hơn nhiều so với khi tính theo lập 

phương tốc độ gió ở (2). Nếu tính đến các yếu tố đã tạm bỏ qua ở (8) thì sự sai khác sẽ 

giảm đi. Chính sự phụ thuộc hệ số công suất 𝐶𝑃𝑣~1/𝑣 (như sẽ thấy ở Mục IV) trong 

tham số công suất X đã không được tính đến nên gây ra việc hiểu lầm về sự phụ thuộc 

vào bậc ba tốc độ gió của công suất này!!! 

IV. MỘT CÁCH TIẾP CẬN KHÁC 

 Vẫn biết, việc tính được một cách đầy đủ và giải chính xác bài toán này là không 

đơn giản, nhưng nếu yêu cầu đặt ra chỉ đơn thuần là tìm giới hạn trên của hiệu suất 

ĐCG như Betz đã đề xuất thì hà tất phải phức tạp hóa vấn đề đơn giản như thế? Nhất là 

hiện nay, ĐCG hầu như chỉ tập trung vào có một loại duy nhất như đã chỉ ra ở trên với 

tiết diện đón gió tĩnh chỉ vào khoảng < 4% diện tích cánh quạt quét qua và mọi việc 

tính toán đã được chương trình hóa bằng phần mềm WindPro rồi? Khi đó, chỉ cần tiếp 

cận từ một dạng cánh quạt đang được sử dụng đó để xác định hiệu suất của ĐCG thuần 

túy từ phương diện cơ học chất điểm Newton mà chưa nhất thiết phải áp dụng tới cơ 

học chất lưu, trừ những hiệu ứng khí động học phổ biến vốn cũng đã được biết đến như 

trở lực khí động học chẳng hạn. Tác giả đề xuất tiến hành xác định giới hạn hiệu suất 

ĐCG như sau: 

Khi khối lượng không khí đi qua cánh quạt ĐCG có chiều dài L, bề rộng là b, 

diện tích đón gió là s = Lb sẽ xảy ra va chạm khiến một phần động năng của nó mất đi, 

truyền cho cánh quạt. Nếu n các cánh quạt với tổng diện tích ns đặt vuông góc với 

hướng gió thì sẽ chỉ bị gió uốn cong đi mà không thể quay được, tức là đơn giản chỉ 

chịu áp lực gió theo công thức đã biết [6]: 

     𝑊𝑣 = 0,613𝑣2  (N/m2)          (13) 

và sinh ra một lực tổng hợp tác động lên cánh quạt bằng: 
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    𝐹𝑡 = 0,613𝑣2𝑛𝑠 = 0,613𝑣2𝐴𝑘𝑡                    (14) 

với      𝑘𝑡 = 𝑛𝑠 𝐴⁄  .            (15) 

ở đây, A = πL2 – là diện tích mặt tròn bán kính L.   

Ngoài ra, do phía sau cánh quạt xuất hiện dòng xoáy tạo nên sự chênh áp đã được 

biết đến qua cái gọi là trở lực khí động học đặc trưng bởi hệ số khí động kđ phụ thuộc 

vào tốc độ gió v và tiết diện cụ thể ns của cánh gió. Một cách gần đúng có thể viết: 

                                      kđ  ≈ εkt/v                            (16) 

với ε > 1 –  là hệ số được xác định bằng thực nghiệm. 

Tổng hợp lại từ (15) và (16), ta có: 

     𝑘𝑇 ≈ (1 + 𝜀/𝑣)𝑘𝑡.               (17) 

Khi đó, thay 𝑘𝑡 ở (14) bằng 𝑘𝑇 ở (17), ta có: 

     𝐹𝑇 = 0,613𝑣2𝐴𝑘𝑇                     (18) 

Năng lượng mà các cánh quạt nhận được chính bằng công suất 𝐹𝑇𝑣 của lực tổng 

hợp 𝐹𝑇 do gió gây nên làm biến dạng các cánh quạt trong một khoảng thời gian T: 

    𝐴𝐹 = 𝐹𝑇𝑣𝑇 = (0,613𝐴𝑘𝑇𝑣𝑇)𝑣2.           (19) 

Như vậy, tỷ số giữa năng lượng này với tổng động năng của khối lượng không khí 

đi đến diện tích A theo (6) sẽ là hệ số đón gió động của cánh quạt:  

    𝑘đ = 𝐴𝐹 𝑊𝑘𝑖𝑛⁄ = 0,613𝑘𝑇 0,5𝜌⁄ = 𝜃𝑘𝑇         (20) 

ở đây, đặt    𝜃 = 0,613 0,5𝜌⁄ .           (21) 

Lúc này cánh quạt ĐCG vẫn đứng yên chưa quay được.  

Để có thể quay được, cánh quạt cần phải được làm nghiêng một góc α so với mặt 

phẳng vuông góc với hướng gió để xuất hiện thành phần lực 𝐹𝛼 vuông góc với trục 

cánh quạt: 

     𝐹𝑇𝛼 =  𝐹𝑇cos𝛼sin𝛼                (22) 

Khi nghiêng đi một góc α thì tiết diện đón gió của cánh quạt chỉ còn là: 

       𝑠𝛼 = 𝑠. cos𝛼             (23) 

Như thế, hệ số đón gió tĩnh 𝑘𝑡𝛼 của n cánh quạt ở góc nghiêng α sẽ bằng: 

    𝑘𝑡𝛼 = 𝑛𝑠𝛼 𝐴⁄ = (𝑛𝑠 𝐴⁄ )cos𝛼 = 𝑘𝑡cos𝛼,          (24) 

Thay 𝑘𝑡𝛼 vào vị trí của 𝑘𝑡 ở (17), ta sẽ có: 

 𝑘𝑇𝛼 = 𝑘𝑇cos𝛼 ≈ (1 + 𝜀/𝑣)𝑘𝑡𝛼           (25) 

Thay 𝐹𝑇𝛼 ở (22) vào vị trí của 𝐹𝑇 trong (19), có tính đến (25), ta được: 

   𝐴𝐹𝛼 = 𝐹𝑇𝛼𝑣𝑇 = [0,613𝐴(𝑘𝑇𝛼sinα)𝑣𝑇]𝑣2.           (26) 

Khi đó, “hiệu suất đón gió” của cánh quạt sẽ là:  

   𝜂𝐶𝑄𝑣 = 𝐴𝐹𝛼 𝑊𝑘𝑖𝑛⁄ = 𝜃𝑘𝑇𝛼sin𝛼 ≈ (1 + 𝜀/𝑣)𝑘𝑡𝛼sin𝛼             (27) 

đây cũng chính là hệ số công suất 𝐶𝑃𝑣 của ĐCG đã được nói đến ở [7] cần phải xác 

định. Không khó khăn gì để có thể nhận ra rằng, 𝐹𝑇𝛼 chỉ có thể đạt cực đại bằng 𝐹𝑇/2 

khi α = 45o, tức là chỉ có không quá 50% áp lực gió mà cánh quạt hấp thụ được có khả 

năng chuyển thành mô men quay làm quay cánh quạt mà thôi. Khi đó, ta có: 

       𝐶𝑃𝑣𝑚 = (0,5 + 𝜀/2𝑣)𝑘𝑡                          (28) 

Ở tốc độ v < 3 m/s ĐCG ngừng hoạt động, cũng tức là lúc 𝜂𝐶𝑄𝑚𝑎𝑥 đạt giá trị lớn 

nhất bằng: 

       𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 = (0,5 + 𝜀/6)𝑘𝑡                  (29) 
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 Bằng thực nghiệm trong phạm vi tốc độ 1,5÷10 m/s tác giả đã xác định được 𝜀 ≈ 

10,5. Như trên đã nói, với ĐCG GW155/4500 của Goldwind được lắp đặt trên thực tế có 

s = 241 m2; n = 3; S = 18.869 m2 thì 𝑘𝑡 ≈ 3,8% và tại v = 3 m/s thì 𝜂𝐶𝑄𝑚𝑎𝑥 ≈ 8,5%. 

Công thức (29) sẽ là giới hạn hiệu suất đón gió của cánh quạt của riêng GW155/4500 
thôi, nó không phải là một con số cố định cho mọi ĐCG. 

IV. KHẢO SÁT HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ GIÓ THỰC TẾ ĐANG VẬN HÀNH 

Trên cơ sở số liệu thu được từ các ĐCG 4,5MW đang vận hành hòa vào lưới điện 

quốc gia, tác giả đã thực hiện việc đánh giá hiệu suất của chúng căn cứ vào công thức 

(3) sau khi thay vào đó các chỉ số giá trị công suất 𝑃𝐶𝑄 và tốc độ gió v hiển thị trên 

bảng điều khiển với ρ = 1,163 kg/m3; A = 18.869 m2. Các số liệu đo đạc được của tốc 

độ gió v, công suất điện phát lên lưới P cùng kết quả tính toán được lập thành bảng sau 

dưới đây. Giá trị hiệu suất trung bình 31% là tương đối phù hợp với tuyên bố của nhà 

sản xuất ĐCG, được ghi trong tài liệu kỹ thuật của ĐCG. Vậy là hiệu suất đón gió của 

cánh quạt ĐCG được xác định theo công thức (3) phải là đúng chứ? Đó chính là lý do 

mà suốt cả thế kỷ qua, không có bất cứ nghi ngờ nào về giới hạn Betz cả! 

Tốc độ gió Công suất Tỷ số 𝑷𝑪𝑸/v3 Hiệu suất 𝜂𝐶𝑄 

(m/s) (kW) kWs3/m3 (%) 

7,1 1361,46 4,12 35 

7,2 1539,31 3,32 38 

7,4 1344,23 3,31 30 

7,5 1394,93 3,22 30 

7,9 1588,29 3,07 29 

8,1 1633,49 2,80 28 

8,4 1659,03 4,91 26 
 Giá trị hiệu suất trung bình 31 

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ công thức (3) thì thấy ngoại trừ công suất 𝑃𝐶𝑄 ra, tất cả 

ba số liệu đo đạc được là ρ, A và v đều sai cả! Thứ nhất, khối lượng riêng ρ của không khí 

không phải là đang chuyển động ngay phía trước cánh quạt, mà chỉ là của khối không khí 

tĩnh trong quá trình khảo sát địa điểm lắp đặt ĐCG; nó nhỏ hơn khoảng ~2 lần như đã thấy 

trong Mục III, trong khi lẽ ra phải thay định luật bảo toàn khối lượng bằng định luật bảo 

toàn năng lượng mới tạm được coi là đúng chứ? Thứ hai, diện tích đón gió A được cho là 

nằm gọn trong mặt tròn mà các cánh quạt quét qua là chưa hoàn toàn đúng như đã được chỉ 

ra ở Mục III, vì khi gió bị cánh quạt đẩy ra ngoài tiết diện A thì bản thân cánh gió đã phải 

hấp thụ một phần năng lượng do định luật III Newton rồi – nó gây nên một hệ số đo được 

cụ thể ở đây bằng ~1,15. Thứ ba, tốc độ gió đo được bởi các đồng hồ đo gió không đặt 

phía trước cánh quạt, mà lại đặt trên buồng kỹ thuật chứa máy phát điện phía sau cánh 

quạt, tức là đo được 𝑣2 < 𝑣. Bằng các phép đo thực tế trên mô hình cho thấy v ≈ 1,25𝑣2, 

tức là quy ra công suất đã tăng lên 1,253 ≈ 2 lần. Và cuối cùng là đại lượng tính toán được 

theo công thức (1) là 𝑃𝑔𝑖ó, sau khi đã thay thế tất cả các hệ số liên quan tới các đại lượng 

trong đó như vừa liệt kê, thì cần phải nhân thêm hệ số 2x1,15x2 = 4,6 nữa mới là đúng.  

Vậy là, hiệu suất ĐCG tính theo (3) chỉ còn là 31/4,6 ≈ 6,7% – sự phù hợp hơn giữa 

tính toán lý thuyết mà tác giả đề xuất với thực tế đo đạc tại hiện trường đã được khẳng định 

ít ra cũng còn nằm trong phạm vi của sai số đo chứ không phải là chênh nhau theo số lần 

như với giới hạn Betz! 

V. KẾT LUẬN 
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- Việc xác định giới hạn hệ số công suất cánh quạt 𝐶𝑃𝑚𝑎𝑥 của ĐCG đặt ra ngay từ 

đầu của Betz vẫn chưa thể thực hiện được và cũng tức là con số 59,3% không hề là của 

giới hạn mà các nhà sản xuất điện gió đã ngộ nhận và được áp dụng trong suốt hơn một 

thế kỷ qua!  

- Công suất của ĐCG không phụ thuộc vào lập phương mà là bình phương tốc độ. 

Chính sự tỷ lệ nghịch với tốc độ gió không được tính đến của hệ số đón gió động đã gây 

nên sự hiểu lầm này. 

- Hiệu suất của ĐCG thực ra là rất nhỏ so với giới hạn Betz, cụ thể chỉ dưới 7% - đây 

không đơn thuần chỉ là sự sai khác giữa “lý tưởng” với “thực tế” mà là sự hiểu sai bản chất 

của các quá trình vật lý và do vậy, cùng với Điểm hai ở trên khiến ngành công nghiệp điện 

gió hứng chịu tổn thất rất lớn khi phải bỏ ra chi phí rất cao mà kết quả lại chẳng được bao 

nhiêu, khiến tổng vốn đầu tư vào điện gió bị đội lên so với mức đầu tư thực cần có, làm 

tăng giá thành điện gió lên tương ứng, lãng phí vốn đầu tư, của cải xã hội trên phạm vi toàn 

thế giới trong khi trong tương lai, điện gió sẽ chiếm 30% trong cơ cấu năng lượng toàn 

cầu. 
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