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Tóm tắt: 
 

Đầu tư phát triển bền vững năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng gió để kịp thời bổ sung 

nguồn điện năng đang là hướng đi đầy tiềm năng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính 

phủ. Việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về kinh tế, xã hội, 

an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

sản lượng điện của tua bin gió để lựa chọn thông số kỹ thuật, vị trí lắp đặt,… sao cho phù hợp 

với tiềm năng gió của từng vùng chưa được đánh giá, tính toán kỹ càng, dẫn đến một số dự án 

khi triển khai còn lãng phí tiềm năng và chi phí, dẫn đến hiệu quả của dự án không cao. 
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Abstract: 
 

Sustainable investment and development of renewable energy, including wind energy to 

supplement power source is a potential direction and has received special attention from the 

government. The exploitation of renewable energy sources is extremely important in terms of 

economy, society, energy security and environmental protection. However, the study of factors 

affecting the power output of the wind turbine to choose technical specifications, installation 

location that suit each region's wind potential has not yet been carefully calculated, resulting in a 

number of wasteful and ineffective projects.   

           Key words:  Turbine; Wind speed; Electricity production; Performance turbines; IEC 
standards; Wind Pro software,... 

  

      

 


