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 Trong vòng 30 năm trở lại đây điện năng lượng tái tạo đã có những

bước đột phá rất lớn, đặc biệt là điện gió. Theo nghiên cứu của cơ

quan năng lượng quốc tến (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. Quá trình biến đổi năng lượng gió thành điện năng được thực

hiện bởi các động cơ gió (ĐCG) hay còn gọi là turbin gió.

 Công suất cánh quạt ĐCG được tính theo công thức:

 (1)



 với ηCQ – là hiệu suất cánh quạt của ĐCG; ρ – là tỷ trọng không khí; 

A – là diện tích mặt quay của cánh quạt; v tốc độ gió.



 Được biết việc tính toán hiệu suất ĐCG cho đến nay chủ yếu

vẫn dựa vào định luật Betz được ông chứng minh vào đầu

thế kỷ XX với mục đích tìm ra giới hạn trên cho hiệu suất thu

năng lượng của cánh quạt của ĐCG đó (xem tài liệu tham

khảo 2); giới hạn này theo tính toán của Betz là 59,3%.

 Tuy nhiên, giới hạn Betz, nếu đúng, thì chỉ mới là hiệu suất

hấp thụ năng lượng của cánh quạt của ĐCG nói chung chứ

chưa quan tâm được tới năng lượng thu được đó có được

chuyển thành công cơ học để quay cánh quạt đó hay không?

Về sau này, có những tính toán chính xác hơn đã giảm giới

hạn này xuống chỉ còn 30,1%, ví dụ như như ở [3], nhưng

không hiểu sao lại không được phổ biến rộng rãi bằng?



 Có một thực tế đáng lẽ ra phải đặt dấu chấm hỏi “?” khi chỉ nhìn

bằng mắt thường thôi vào quan hệ giữa tiết diện cánh quạt ĐCG

với diện tích mặt tròn mà các cánh quạt quét qua quá chênh lệch

– tới ~20 lần (~5%) thì hiệu suất 30% này lấy đâu ra được chứ?

 Hình 1.

 Vì vậy, việc đánh giá thực trạng của ĐCG hiện nay nên bắt đầu

lại ngay từ định luật Betz.



 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 hướng 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 của Betz 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 từ điểm 2.



 Ta sẽ xem xét mô hình dòng chảy theo giả thiết thứ 2.

 Hình 2

 Betz đã áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để viết các đẳng

thức:

 (2)

 với A1, A, A2 – tương ứng là tiết diện khối không khí phía trước

cánh quạt, tại cánh quạt và đằng sau cánh quạt; v1, v, v2 – tương

ứng là tốc độ gió đi qua các tiết diện A1, A, A2.
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 Khi đó, buộc phải xem luồng khí này phải như chạy trong một

“đường ống” kín mới có thể áp dụng được định luật bảo toàn chứ?

 Nhưng như vậy có thể thấy là dòng khí bên ngoài thể tích giới hạn

bởi các tiết diện này không được tính vào quá trình trao đổi năng

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

cánh quạt cũng không bao gồm năng lượng của dòng khí này?

 Để kiểm tra, tác giả đã 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 như trên Hình 3.

 A0

 Hình 3
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 Kết quả là 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!

 Như vậy, không có chuyện áp dụng được định luật bảo toàn

khối lượng được mà ngược lại, buộc phải chấp nhận khối lượng

khối không khí đi qua tiết diện A0 = A trong một đơn vị thời gian phải

lớn hơn khối lượng khối không khí đi qua tiết diện A cũng trong thời

gian đó vì ở tiết diện A có cánh quạt cản trở tốc độ dòng khí đi qua

nên v < v1.
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 Do đó, cần phải chấp nhận có sự thay đổi về khối lượng riêng 

của không khí ρ trong trạng thái động nữa chứ? 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 để áp phương trình trạng thái của chất khí lý 

tưởng đã được biết để tính toán lại là chuyện khác hẳn.

 Khi đó, một phần động năng của dòng khí qua tiết diện vành khăn 

giữa A0 và A1 sẽ ép dòng khí đi qua A làm tăng khối lượng riêng 

của không khí tại đây lên, còn bản thân dòng khí đó lại lượn vòng 

qua tiết diện A. 

 Tóm lại, định luật Betz là không thể áp 
dụng được.



 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 để rồi sa vào một cái “mê cung” do

chính ông ta giăng ra, khiến các thế hệ sau cứ luẩn quẩn trong đó,

không có lối nào thoát?

 Tác giả đã tiến hành theo ba bước theo thứ tự như sau:

 1- Xác định hệ số đón gió tĩnh kt của cánh quạt là tỷ số giữa tiết diện 

đón gió (s) của n cánh quạt trên tiết diện mặt tròn (A) mà các cánh quạt 

quét qua:

 (3)

 2- Xác định bằng thực nghiệm hệ số khí động kđ phụ thuộc vào tốc độ 

gió v và tiết diện cụ thể s của cánh gió: 

 kđ = (2,5÷3,5)kt (4)



 Đấy mới chỉ là khả năng hấp thụ năng lượng của cánh quạt đặt

vuông góc với hướng gió thổi, gây nên biến dạng cho cánh quạt,

chứ chưa liên quan gì tới khả năng cánh quạt có thể quay được.

 3- 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 4.

 Hình 4



 Khi đó, Fα chỉ có thể đạt cực đại bằng 0,5F khi α = 45o, cũng tức là 

hệ số đón gió tĩnh của cánh quạt lúc nghiêng thế này chỉ còn ½ . 

Tổng thể ta có hiệu suất đón gió của cánh quạt là:

 Ví dụ, với cánh quạt cụ thể như trên Hình 5, với kt = 3,8%, hiệu suất 

đón gió động kđα của cả bộ cánh chỉ là ~7%! nếu có xoay lại cánh 

vuông góc với hướng gió thì hiệu suất đón gió cũng chỉ là 2x7 = 

14% ~ ¼ giới hạn Betz là ~60% thôi

 Hình 5



 - Định luật betz xác định hiệu suất hấp thụ năng lượng ĐCG dựa 

trên cơ sở một mô hình hoàn toàn trái với thực tế, nên lên tới 

~59,3% là không đúng và vì thế không thể áp dụng được. 

 - Hiệu suất ĐCG theo như tuyên bố của nhà sản xuất là ~30% có vẻ 

như phù hợp khi nghĩ rằng bằng ~1/2 của giới hạn Betz để chuyển 

thành mô men quay cho ĐCG là hợp lý, nhưng có biết đâu nó lại là 

rào chắn cho mọi nỗ lực nâng cao hiệu suất của ĐCG. 

 - Hiệu suất của ĐCG thực ra là rất nhỏ, cụ thể chỉ dưới 7%. Điều 

này khiến ngành công nghiệp điện gió 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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