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TUA BIN GIÓ
Phần 12-1: Đo hiệu suất hoạt động 
của tua bin gió sản xuất điện 

LỜI MỞ ĐẦU

1.  Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn gồm các Ủy ban Kỹ thuật Điện 
Quốc gia (Các Ủy ban Quốc gia của IEC). Mục tiêu của IEC là thúc đẩy hợp tác quốc tế về tất cả các vấn 
đề liên quan đến tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực điện và điện tử. Để đạt được các mục đích này và các 
mục đích khác, IEC còn xuất bản những tiêu chuẩn quốc tế, các đặc tính kỹ thuật, các báo cáo kỹ thuật, 
các đặc tính sẵn có đã công bố (PAS) và những hướng dẫn [sau đây gọi là “(những) ấn phẩm”]. Việc 
biên soạn những tài liệu này được giao cho các ủy ban kỹ thuật; một ủy ban quốc gia bất kỳ nào của 
IEC nếu có quan tâm đến đề tài sẽ được trình bày trong một ấn phẩm đều có thể tham gia vào công 
việc biên soạn này. Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ có quan hệ với IEC cũng 
có thể tham gia vào công việc này. IEC hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) 
theo các điều kiện được xác định trong thỏa thuận giữa hai tổ chức này.

2.  Những quyết định hoặc thỏa thuận chính thức của IEC về các vấn đề kỹ thuật sẽ thể hiện, sát nhất có 
thể, sự đồng thuận quan điểm quốc tế về những chủ đề liên quan vì mỗi ủy ban kỹ đều có đại diện từ 
cả các ủy ban quốc gia của IEC có quan tâm. 

3.  Ấn phẩm của IEC là những đề xuất sử dụng khắp thế giới và được các Ủy ban Quốc gia của IEC chấp 
thuận. Rất nỗ lực để đảm bảo nội dung kỹ thuật của các ấn phẩm được chính xác, IEC sẽ không chịu 
trách nhiệm về việc các ấn phẩm này được sử dụng thế nào hoặc nếu Bạn đọc hiểu sai.

4.  Để thúc đẩy sự nhất quán quốc tế, trong các ấn phẩm của quốc gia hoặc các ấn phẩm của khu vực, các 
Ủy ban Quốc gia của IEC cam kết áp dụng những ấn phẩm của IEC một cách minh bạch nhất có thể. 
Nếu có sự khác biệt giữa ấn phẩm của IEC và ấn phẩm tương ứng của quốc gia hoặc khu vực thì những 
khác biệt này phải được ghi rõ trong ấn phẩm của quốc gia hoặc khu vực.

5.  IEC không đưa ra quy trình phê chuẩn của mình và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiết bị nào được 
công bố là phù hợp với tiêu chuẩn IEC.

6.  Bạn đọc nên biết mình đang sử dụng ấn phẩm mới nhất.
7.  IEC hoặc các giám đốc, cán bộ, người làm hoặc đại lý của IEC bao gồm cả những chuyên gia cá nhân và 

các thành viên của các Ủy ban Kỹ thuật và các Uy ban Quốc gia của IEC không chịu trách nhiệm cho bất 
cứ thương vong về người, hư hỏng tài sản hoặc những thiệt hại khác bất kể bản chất như thế nào, dù 
trực tiếp hay gián tiếp, hoặc đối với các chi phí (kể cả những phí pháp lý) và những chi phí phát sinh 
từ ấn phẩm, sử dụng, hoặc dựa vào ấn phẩm này của IEC hoặc những ấn phẩm khác của IEC.

8.  Lưu ý đối với những tài liệu tham chiếu có tính quy phạm được trích dẫn trong ấn phẩm này. Sự sử 
dụng những ấn phẩm tham chiếu là cần thiết để áp dụng đúng ấn phẩm này.

9.  Lưu ý có khả năng một số phần của ấn phẩm này của IEC có thể phải chịu quyền sáng chế. IEC sẽ không 
chịu trách nhiệm về việc xác định bất kỳ một hoặc tất cả các quyền sáng chế này.

Hình G.9 – Tốc độ gió tương đối trên đường tâm là hàm của khoảng cách R từ tâm của cột tháp 
dạng lưới hình tam giác của có chiều rộng mặt L đối với các giá trị CT khác nhau

Hình J.1 - Đáp ứng góc đo được của máy đo dạng cốc so với đáp ứng hình sin
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Hình J.4 - Phân bố các thành phần tốc độ gió thẳng đứng với giả thiết tỷ số giữa độ lệch tiêu 
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Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61400-12-1 đã được Ủy ban Kỹ thuật 88 của IEC biên soạn: tua bin gió.

Tiêu chuẩn này loại bỏ và thay thế tiêu chuẩn IEC 614900-12 xuất bản vào năm 1998. Ấn bản đầu tiên 
của IEC 61400-12-1 được điều chỉnh về mặt kỹ thuật. IEC 61400-12-2 và IEC 61400-12-3 là các phần bổ 
sung vào IEC 61400-12-1.

Văn bản của tiêu chuẩn này dựa vào các tài liệu sau:

FDIS Báo cáo biểu quyết

88/244/FDIS 88/251/RVD

Thông tin đầy đủ về biểu quyết thông qua tiêu chuẩn này có trong báo cáo biểu quyết nêu ở bảng trên.

Ấn phẩm này đã được soạn thảo theo các Chỉ thị của ISO/IEC, Phần 2.

IEC 61400-12 gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung là Tua bin gió: 

Phần 12-1: Đo hiệu suất năng lượng của tua bin gió sản xuất điện

Phần 12-2: Thẩm định hiệu suất năng lượng của tua bin gió riêng lẻ (đang xem xét)

Phần 12-3: Thử nghiệm hiệu suất năng lượng của trang trại điện gió (đang xem xét)

Ủy ban đã quyết định rằng những nội dung của ấn phẩm này sẽ không thay đổi cho đến khi kết quả bảo 
dưỡng được đăng trên trang web của IEC http://webstore.iec.ch vào ngày liên quan đến xuất bản cụ thể. 
Vào ngày đó, ấn phẩm sẽ được:

 ▪  tái khẳng định
 ▪  gỡ xuống
 ▪  thay thế bằng một ấn phẩm được điều chỉnh, hoặc
 ▪  sửa đổi, bổ sung

 Sau này, ấn phẩm có thể được phát hành song ngữ.

GIỚI THIỆU
Mục đích của tiêu chuẩn IEC 61400 trong phần này là cung cấp một phương pháp luận thống nhất đảm 
bảo sự nhất quán, chính xác và khả năng lặp lại trong khi đo và phân tích hiệu suất năng lượng của tua 
bin gió. Đối tượng sử dụng của tiêu chuẩn này có thể gồm:

 ▪  nhà chế tạo tua bin gió đang tìm cách đáp ứng những yêu cầu về hiệu suất năng lượng đã được xác 
định và/hoặc một hệ thống công bố có thể;

 ▪  người mua tua bin gió có yêu cầu về hiệu suất năng lượng như trên;
 ▪  người vận hành tua bin gió khi được yêu cầu kiểm tra xác minh các chỉ số hiệu suất năng lượng công 

bố hoặc được yêu cầu có thích ứng với các tổ máy mới hoặc được cải tiến không.
 ▪  người lập quy hoạch hoặc người điều chỉnh tua bin gió phải có khả năng xác định chính xác và đúng 

đặc tính hiệu suất năng lượng của tua bin gió đáp ứng quy định hoặc yêu cầu cho phép đối với hệ 
thống mới hoặc sửa đổi.

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về đo đạc, phân tích, và lập báo cáo thử nghiệm hiệu suất năng lượng 
của tua bin gió. Các bên liên quan đến chế tạo, quy hoạch lắp đặt, xin phép, vận hành, sử dụng, và điều 
khiển tua bin gió có thể sử dụng tiêu chuẩn này. Các kỹ thuật đo đạc và phân tích chính xác về mặt kỹ 
thuật được đề xuất trong tiêu chuẩn này cần được tất cả các bên áp dụng để đảm bảo các tua bin gió luôn 
phát triển và vận hành trong một môi trường thông tin thống nhất và chính xác liên quan đến các quan 
ngại môi trường. Tiêu chuẩn này miêu tả quy trình đo đạc và lập báo cáo, kỳ vọng sẽ cung cấp các kết quả 
chính xác mà những đối tác khác có thể nhân rộng ra. Đồng thời, người sử dụng tiêu chuẩn này nên biết 
rằng khi hướng/tốc độ gió và nhiễu loạn gió cũng như từ các tiêu chí lựa chọn số liệu thay đổi nhiều sẽ có 
thể có thể gây ra những chênh lệch. Do đó, người sử dụng cần xem xét sự ảnh hưởng của mức độ chênh 
lệch cũng như những tiêu chí lựa chọn số liệu liên quan đến mục đích thử nghiệm trước khi ký hợp đồng 
đo hiệu suất năng lượng.  

Một yếu tố chính của thử nghiệm hiệu suất năng lượng chính là đo tốc độ gió. Tiêu chuẩn này quy định 
sử dụng máy đo gió dạng cốc để đo tốc độ gió. Thiết bị này ổn định và từ lâu đã được coi là phù hợp cho 
dạng thử nghiệm này. Mặc dù đều gắn với quy trình hiệu chỉnh bằng tunnel gió khí động phù hợp, những 
trạng thái của trường gió liên quan đến sự dao động của véc tơ gió, cả về độ lớn và hướng sẽ làm cho các 
dụng cụ đo khác nhau có khả năng hoạt động khác nhau.

Các công cụ và quy trình phân loại máy đo gió dạng cốc được trình bày trong Phụ lục I và J. Tuy nhiên, kết 
quả thử nghiệm luôn luôn có khả năng bị ảnh hưởng bởi các dụng cụ đo tốc độ gió được lựa chọn. Do đó 
phải chú ý đặc biệt khi chọn dụng cụ đo gió. 
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TUA BIN GIÓ –
Phần 12-1: Đo hiệu suất năng lượng 
của tua bin gió sản xuất điện 
1.   Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 quy định quy trình đo hiệu suất năng lượng của từng tua bin gió và 
áp dụng thử nghiệm cho mọi loại và cỡ tua bin gió nối lưới. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng quy định quy 
trình khi xác định các đặc tính hiệu suất năng lượng của các tua bin gió cỡ nhỏ (theo định nghĩa trong IEC 
61400) khi nối lưới hoặc vào giàn ắc quy. Quy trình này có thể áp dụng để đánh giá hiệu suất của một số 
tua bin ở những địa điểm đặc thù, tuy nhiên phương pháp luận có thể được dùng để tiến hành so sánh 
các loại tua bin hoặc những cách cài đặt tua bin khác nhau. 

Các đặc tính hiệu suất năng lượng của tua bin gió được xác định bằng đường cong công suất điện đo được 
và sản lượng điện ước tính hàng năm (AEP). Đường cong công suất điện đo được bằng cách xác định cùng 
lúc tốc độ gió và công suất điện tại điểm thử nghiệm trong khoảng thời gian đủ dài để xây dựng cơ sở dữ 
liệu có ý nghĩa về mặt thống kê trong một dải tốc độ gió và trong các điều kiện tốc độ gió và khí quyển 
thay đổi. AEP được tính bằng cách áp dụng đường cong công suất điện đo được trong phân bố tần suất 
xuất hiện tốc độ gió tham chiếu, với giả thiết mức khả dụng là 100%.

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp đo trong đó các số đo của đường công suất và các số sản lượng điện 
năng tính toán phải có thêm đánh giá các nguồn bất định và những ảnh hưởng kết hợp của chúng. 

2.  Những tài liệu tham chiếu có tính quy phạm 

Những tài liệu tham chiếu sau rất cần thiết khi sử dụng tài liệu này. Đối với các tài liệu tham chiếu có ghi 
thời gian, chỉ dùng những ấn phẩm đã được trích dẫn. Đối với những tài liệu không ghi thời gian, thì áp 
dụng lần xuất bản mới nhất của tài liệu tham chiếu. 

IEC 60044-1, Máy biến thế đo lường – Phần 1: Máy biến dòng điện
Sửa lần 1 (2000)
Sửa lần 2 (2002)1 

IEC 60688: 1992, Máy biến đổi đo điện để chuyển đổi các đại lượng điện a.c sang các tín hiệu analog hoặc 
tín hiệu số
Sửa lần 1 (1997)
Sửa lần 2 (2001)2 

IEC 61400-2:1996, Hệ thống máy phát điện tua bin gió – Phần 1: Sự an toàn của tua bin gió loại nhỏ 
ISO 2533:1975, Môi trường tiêu chuẩn 

Hướng dẫn ISO về biểu diễn sự bất định trong khi đo, 1995, ISBN 92-67-10188-9 

3.   Các thuật ngữ và định nghĩa

Trong tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng.

3.1 
độ chính xác
là sự gần nhau giữa kết quả đo và giá trị thực của đối tượng đo

3.2 
sản lượng điện năng hàng năm
AEP
là ước tính tổng sản lượng điện của tua bin gió trong thời gian 1 năm khi áp dụng đường cong công suất 
đo được với các tần suất phân bố tốc độ gió tham chiếu khác nhau ở độ cao của trục cánh quạt, với giả 
thiết mức độ khả dụng là 100%

3.3
địa hình phức tạp
là địa hình xung quanh điểm thử nghiệm có địa hình và các vật cản địa hình đa dạng khiến dòng không 
khí có thể bị biến dạng

3.4
bộ số liệu
là tập hợp các số liệu được lấy mẫu trong một khoảng thời gian liên tục

3.5
hằng số khoảng cách
là tín hiệu thời gian phản ứng của cảm biến gió, được định nghĩa là chiều dài khí quyển phải đi qua dụng 
cụ đo để dụng cụ có thể hiển thị 63% giá trị cuối cùng cho một bước giá trị vào của tốc độ gió

3.6
đường cong công suất ngoại suy
là sự mở rộng của đường cong công suất đo được bằng cách ước tính công suất đầu ra từ tốc độ gió lớn 
nhất đến tốc độ gió dừng phát điện (thấp nhất)

3.7
độ biến dạng của luồng không khí
là sự thay đổi trong luồng không khí do các vật cản, thay đổi địa hình, hoặc tua bin gió khác khiến tốc độ 
gió bị sai lệch so với tốc độ gió của dòng không khí tự do và tạo ra sự bất định lớn

3.8
chiều cao của trục cánh quạt (tua bin gió)
chiều cao của tâm diện tích quét của rotor tính từ mặt đất tại chân cột
GHI CHÚ: Đối với tua bin trục đứng thì chiều cao của trục cánh quạt là chiều cao của mặt phẳng xích đạo 

3.9 
đường cong công suất đo được
bảng và đồ thị thể hiện sản lượng điện của tua bin gió được đo, hiệu chỉnh và chuẩn hóa và là hàm số của 
tốc độ gió đo được theo quy trình đo đã xác định

1 Có một xuất bản tổng hợp 1.2 (2003) bao gồm xuất bản 1 và các bản sửa đổi bổ sung 1 và 2
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3.10
khoảng thời gian đo
khoảng thời gian trong đó cơ sở dữ liệu có ý nghĩa về mặt thống kê đã được thu thập cho thử nghiệm hiệu 
suất năng lượng

3.11
khu vực đo
khu vực có các hướng gió mà số liệu được thu thập để xây dựng đường cong công suất    

3.12
phương pháp bin
quy trình giảm số liệu bằng gộp nhóm các số liệu cho một thông số nhất định thành các khoảng (bin) tốc 
độ gió
GHI CHÚ: Đối với mỗi bin, số lượng các bộ số liệu hoặc mẫu số liệu và tổng của chúng được ghi, và giá trị thông số trung bình trong 

từng bin được tính.

3.13
công suất hữu ích tổng cộng
số đo công suất phát ra của tua bin gió cung cấp vào mạng lưới điện

3.14
những vật cản
là những vật cản gió và gây ra sự biến dạng luồng không khí, như các tòa nhà, cây cối

3.15
góc nghiêng 
là góc giữa đường dây cung tại một vị trí hướng tâm của cánh (thường là 100% bán kính của cánh) và 
mặt phẳng quay của rotor

3.16
hệ số công suất
là tỷ số giữa công suất phát ra thực của tua bin gió và công suất khả dụng trong luồng gió tự do trên diện 
tích quét của rotor

3.17
hiệu suất năng lượng
là số đo của khả năng sản xuất ra công suất điện và năng lượng điện của tua bin gió

3.18
công suất định mức
là công suất chỉ định của một bộ phận, thiết bị hoặc dụng cụ điện, thường do nhà chế tạo quy định, cho 
điều kiện vận hành nhất định
GHI CHÚ:  nó chính là công suất điện phát ra liên tục lớn nhất mà một tua bin gió được thiết kế để có được trong các điều kiện vận 

hành bình thường

3.19
độ bất định tiêu chuẩn
là độ bất định của kết quả đo, được trình bày như một độ lệch tiêu chuẩn

3.20
diện tích quét
đối với tua bin trục ngang, đây là diện tích hình chiếu của rotor quay trên mặt phẳng vuông góc trục quay. 
Đối với rotor trục đứng, giả định rotor duy trì vuông góc đến trục quay tốc độ thấp. Đối với tua bin trục 
đứng, đây là diện tích hình chiếu của rotor chuyển động trên mặt phẳng thẳng đứng

3.21
địa điểm thử nghiệm
là điểm lắp đặt turbine và khu vực quanh đó

3.22
độ bất định trong phép đo 
là thông số, liên quan với kết quả đo, đặc trưng bởi sự phân tán các giá trị lẽ ra có thể được gán cho đối 
tượng đo một cách hợp lý

4.   Ký hiệu và đơn vị

A Diện tích quét của rotor tua bin [m2]
AEP Sản lượng điện hàng năm [Wh]
B Áp suất khí quyển [Pa]
B10min Áp suất không khí trung bình đo trong 10 phút 
Ch Hệ số đầu ống pitot 
Cp,i Hệ số công suất trong bin i 
CQA Hệ số mô men xoắn khí động được tổng quá hóa 
CT Hệ số lực đẩy 
c Hệ số độ nhạy trên một thông số (sai phân riêng) 
cB,i Hệ số độ nhạy của áp suất khí quyển trong bin i [W/Pa]
Cd,i Hệ số độ nhạy của hệ thống ghi lưu dữ liệu trong bin i 
cindex Hệ số độ nhạy của thông số chỉ số 
ck,i Hệ số độ nhạy của thành phần k trong bin i 
Cm,i Hệ số độ nhạy của của điều chỉnh mật độ không khí trong bin i [Wm3/kg]
cT,i Hệ số độ nhạy của nhiệt độ không khí trong bin i [W/K]
cV,i Hệ số độ nhạy của tốc độ gió trong bin i [Ws/m]
D Đường kính rotor [m]
De Đường kính rotor tương đương [m]
Dn Đường kính rotor của tua bin lân cận đang vận hành [m]
d Đường kính cột [m]
F(V) Hàm số phân bố xác suất tích lũy Rayleigh 
fi Sự xuất hiện tương đối của tốc độ gió trong một khoảng tốc độ gió 
H Chiều cao trục cánh quạt của tua bin gió [m]
h Chiều cao của vật cản trừ đi dịch chuyển zero [m]
I Quán tính của rotor của máy đo gió dạng cốc [kgm2]
k Số của cấp gió 
kb Hệ số hiệu chỉnh tắc nghẽn  
kc Hệ số hiệu chỉnh tunnel gió 
kf Hệ số hiệu chỉnh tunnel gió đối với các tunnel khác (chỉ sử dụng để ước tính độ bất định) 
kρ Hệ số điều chỉnh độ ẩm tương đối cho mật độ không khí 
KB,t Khí áp kế 
KB,s Hệ số tăng của khí áp kế 
KB,d Lấy mẫu của khí áp kế 
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KT,t Bộ biến đổi nhiệt độ 
KT,s Hệ số tăng của bộ biến đổi nhiệt độ 
KT,d Lấy mẫu của bộ biến đổi nhiệt độ 
Kp,t Độ nhạy của bộ biến đổi áp suất 
Kp,s Hệ số tăng của bộ biến đổi áp suất 
Kp,d Hệ số biến đổi lấy mẫu của bộ biến đổi áp suất 
L Khoảng cách chân của cột ba chân [m]
L Khoảng cách giữa tua bin gió và cột đo khí tượng [m]
Le Khoảng cách giữa tua bin gió hoặc cột đo khí tượng và vật cản [m]
Ln Khoảng cách giữa tua bin gió hoặc cột khí tượng và tua bin gió ở lân cận đang vận hành [m]
Lh Chiều cao của vật cản [m]
Lw Chiều rộng của vật cản [m]
M Số lượng các thành phần bất định trong từng bin 
MA Số lượng các thành phần bất định loại A 
MB Số lượng các thành phần bất định loại B 
N Số lượng bin 
Nh Số giờ trong một năm ≈ 8760 [h]
Ni Số các bộ số liệu 10 phút trong bin tốc độ gió i 
Nj Số các bộ số liệu 10 phút trong bin tốc độ gió j 
n Số các mẫu trong khoảng lấy mẫu 
n Số mũ của biên dạng tốc độ (n=0,14) 
P0 Độ rỗng của vật cản (0: đất, 1: không có vật cản) 
Pi Công suất ra được chuẩn hóa và lấy trung bình trong bin i [W]
Pn Công suất ra được chuẩn hóa [W]
Pn,i,j Công suất ra được chuẩn hóa của bộ số liệu j trong bin i [W]
P10min Công suất đo 10 phút được lấy trung bình  [W]
Pw Áp suất hơi nước [Pa]
QA Mô men khí động [Nm]
Qf Mômen ma sát [Nm]
R Khoảng cách đến tâm cột [m]
R0 Hằng số khí của không khí khô (287,05) [J/kgK]
Rw Hằng số khí của hơi nước (461,5) [ J/kgK]
r Hệ số tương quan [ ]
s Thành phần bất định loại A [ ]
sA Độ bất định tiêu chuẩn loại A của chuỗi thời gian tốc độ gió tunnel [ ]
sk,i Độ bất định tiêu chuẩn loại A của thành phần k trong bin i [ ]
si Kết hợp các độ bất định loại A trong bin i 
sP,i Độ bất định tiêu chuẩn loại A của công suất trong bin i [W]
sW,i Độ bất định tiêu chuẩn loại A của các biến đổi khí hậu trong bin i 
sα,j Độ bất định tiêu chuẩn loại A của tỷ số tốc độ gió trong bin j 
T Nhiệt độ tuyệt đối [K]
TI Cường độ nhiễu loạn 
T10min Nhiệt độ không khí đo 10 phút và lấy trung bình [K]
t Độ đặc của cột 
t Thời gian [s]
U Tốc độ gió [m/s]
Ud Độ hụt tốc độ gió đường tâm [m/s]
Ueq Tốc độ gió phương nằm ngang tương đương [m/s]
Uh Tốc độ gió tự do ở độ cao h của vật cản [m/s]
Ui Tốc độ gió trong bin i [m/s]

Ut Tốc độ gió ngưỡng [m/s]
U Véc tơ tốc độ gió 
u Thành phần dọc của tốc độ gió  [m/s]
u Thành phần bất định loại B 
uAEP Độ bất định tiêu chuẩn được kết hợp vào sản lượng điện năng hàng năm được ước tính [Wh]
uB,i Độ bất định tiêu chuẩn loại B của áp suất không khí trong bin i [Pa]
uc,i Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp của công suất điện trong bin i [W]
ui Kết hợp các độ bất định loại B trong bin i 
uindex Độ bất định tiêu chuẩn loại B của thông số chỉ số 
uk,i Độ bất định tiêu chuẩn loại B của thành phần k trong bin i 
um,i Độ bất định tiêu chuẩn loại B của điều chỉnh mật độ không khí trong bin i [kg/m3]
uP,i Độ bất định tiêu chuẩn loại B của công suất điện trong bin i [W]
uV,i Độ bất định tiêu chuẩn loại B của tốc độ gió trong bin i [m/s]
uT,i Độ bất định tiêu chuẩn loại B của nhiệt độ trong bin i [K]
uα,i,j Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp của hiệu chỉnh địa điểm trong bin tốc độ j [m/s]
V Tốc độ gió [m/s]
Vave Tốc độ gió trung bình năm ở độ cao của trục cánh quạt tua bin [m/s]
Vi Tốc độ gió đã chuẩn hóa và lấy trung bình tưong bin i [m/s]
Vn Tốc độ gió đã chuẩn hóa [m/s]
Vn,i,j Tốc độ gió đã chuẩn hóa của bộ số liệu j trong bin i [m/s]
V10min Tốc độ gió đo được trong 10 phút và được lấy trung bình [m/s]
v Thành phần tốc độ gió nằm ngang [m/s]
ῡ Tốc độ dòng không khí trung bình [m/s]
w Thành phần tốc độ gió thẳng đứng [m/s]
wi Hàm trọng số để xác định độ lệch biên 
Xk Thông số được lấy trung bình trong khoảng thời gian tiền xử lý 
X10min Thông số được lấy trung bình trong khoảng thời gian 10 phút 
x Khoảng cách của vật cản phía hạ lưu đến cột hoặc tua bin [m]
z Chiều cao từ mặt đất [m]
z0 Chiều cao nhám [m]
α Khu vực bị ảnh hưởng [o]
α Góc xung kích [o]
αj Tỷ số tốc độ gió trong bin hướng gió j (vị trí của tua bin gió đến vị trí của cột khí tượng) 
∆Uz Ảnh hưởng của vật cản trong chênh lệch tốc độ gió [m/s]
�max,i Độ lệch lớn nhất đối với bin tốc độ gió i bất kỳ trong dải tốc độ gió [m/s]
K’ Hằng số von Karman 0,4 
λ Tỷ số tốc độ 
ρ Hệ số tương quan 
ρ Mật độ không khí 
ρ0 Mật độ không khí tham chiếu [kg/m3]
ρ10min Mật độ không khí lấy trung bình trong 10 phút [kg/m3]
σP,i Độ lệch tiêu chuẩn của số liệu công suất điện được chuẩn hóa trong bin i [W]
σ10min Độ lệch tiêu chuẩn của thông số được lấy trung bình trong cả khoảng 10 phút 
σu/σv/σw Các độ lệch tiêu chuẩn của các tốc độ gió dọc/ngang/thẳng đứng 
Φ Độ ẩm tương đối (dải từ 0 đến 1) 
ω Tốc độ góc [s-1]

→
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5.  Chuẩn bị cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng

Các điều kiện thử nghiệm riêng liên quan đến đo hiệu suất năng lượng của tua bin gió phải được xác định 
đúng và làm tài liệu dẫn chứng trong báo cáo thử nghiệm, như mô tả chi tiết trong Điều 9.

5.1  Tua bin gió và đấu nối điện

Như trình bày chi tiết trong Điều 9, tua bin gió và đấu nối điện phải được mô tả và dẫn chứng để xác định 
một cách duy nhất cấu hình máy cụ thể trong báo cáo thử nghiệm.

5.2   Điểm thử nghiệm

Tại điểm thử nghiệm, cột khí tượng được bố trí gần tua bin gió thử nghiệm để xác định được tốc độ gió 
khiến tua bin hoạt động.  Điểm thử nghiệm có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất năng lượng đo được của tua 
bin gió. Đặc biệt, hiệu ứng biến dạng dòng không khí có thể làm cho tốc độ gió tại cột khí tượng và tại tua 
bin gió là khác nhau, mặc dù chúng tương quan với nhau. 

Các nguồn gây biến dạng dòng gió tại điểm thử nghiệm sẽ được đánh giá để:

 ▪  Chọn vị trí của cột khí tượng;
 ▪  Xác định khu vực đo phù hợp;
 ▪  Ước tính các hệ số điều chỉnh dòng gió thích hợp;
 ▪  Đánh giá độ bất định do biến dạng dòng gió.

Những yếu tố sau sẽ được xem xét, đặc biệt là:

 ▪  Những biến đổi địa hình;
 ▪  Các tua bin gió khác;
 ▪  Những vật cản (các tòa nhà, cây cối, vv.)

5.2.1  Vị trí cột khí tượng

Cần chú ý khi xác định vị trí lắp đặt cột khí tượng. Cột phải được đặt  không quá gần tua bin gió vì tốc độ 
gió sẽ bị tác động/thay đổi/ảnh hưởng ở phía trước của tua bin gió. Nó cũng không được đặt quá xa tua 
bin gió vì sự tương quan giữa tốc độ gió và sản lượng điện sẽ bị giảm. Cột khí tượng phải được đặt trong 
khoảng cách từ 2 đến 4 lần  đường kính D của rotor của tua bin gió tính từ cột turbine gió. Khuyến cáo 
nên chọn khoảng cách này bằng 2,5 lần đường kính rotor D. Trong trường hợp tua bin trục đứng, D được 
xác định một cách tương đương là 2√(A/π), trong đó A là diện tích quét của rotor, và khoảng cách được 
xác định là L+0,5D, trong đó L là khoảng cách giữa tâm của cột tua bin và cột khí tượng của một tua bin 
gió có trục nằm ngang tương đương.

Trước khi thực hiện thử nghiệm đánh giá hiệu suất năng lượng và để giúp chọn vị trí của cột khí tượng, 
cần tính đến sự cần thiết loại bỏ đo tất cảc các khu vực mà trong đó cột khí tượng hoặc tua bin sẽ phải 
chịu sự nhiễu loạn của dòng gió. 

Trong hầu hết các trường hợp, vị trí tốt nhất của cột khí tượng sẽ là theo chiều gió đến tua bin theo hướng 
mà phần lớn gió có giá trị sẽ đến trong thời gian thử nghiệm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác, 
có thể phù hợp hơn khi đặt cột khí tượng dọc tua bin, ví dụ đối với tua bin ở trên đỉnh núi. 

5.2.2  Khu vực đo

(Các) khu vực đo cần loại trừ các hướng có nhiều vật cản và có những tua bin gió khác, khi nhìn từ tua 
bin gió thử nghiệm và cột khí tượng.

Đối với những tua bin gió lân cận và các vật cản, các hướng sẽ bị loại trừ vì hiệu ứng dòng đuôi cần được 
xác định theo quy trình miêu tả trong Phụ lục A. Các khu vực bị nhiễu loạn gió sẽ bị loại do cột khí tượng 
ở trong dòng đuôi của tua bin gió thử nghiệm được trình bày trong hình 1 với các khoảng cách là 2, 2.5 
và 4 lần đường kính rotor của tua bin gió. Lý do giảm khu vực đo có thể là do các điều kiện địa hình đặc 
biệt hoặc số liệu đo thu được từ các hướng có cấu trúc phức tạp không tốt như kỳ vọng. Tất cả các lý do 
làm giảm khu vực đo phải được lập tài liệu báo cáo rõ ràng. 

Hình 1 – Những yêu cầu về khoảng cách từ cột khí tượng  đến tua bin gió và khu vực đo lớn nhất 
được phép

5.2.3   Hệ số điều chỉnh và độ bất định do biến dạng dòng gió gây ra bởi địa hình  

Địa điểm thử nghiệm phải được đánh giá đối với các nguồn gây biến dạng dòng gió do những thay đổi địa hình. 
Sự đánh giá này sẽ xác định xem có thể đo đường cong công suất mà không yêu cầu hiệu chỉnh địa điểm hay 
không. Nếu các tiêu chí của Phụ lục B được thỏa mãn, thì chế độ dòng gió của địa điểm không cần hiệu chỉnh 
điểm đo. Tuy nhiên, nếu giả thiết không cần các hệ số hiệu chỉnh dòng, thì độ bất định áp dụng do biến dạng 
dòng gió của điểm thử nghiệm tối thiểu phải bằng 2% tốc độ gió đo được nếu cột khí tượng cách tua bin trong 
khoảng từ 2 đến 3 lần đường kính rotor của tua bin gió và bằng 3% hoặc hơn nếu khoảng cách từ 3 đến 4 lần 
đường kính rotor, trừ phi có bằng chứng định lượng chỉ ra độ bất định khác.

Nếu không thỏa mãn các tiêu chí của Phụ lục B, hoặc nếu muốn độ bất định do sự biến dạng dòng gió của 
điểm thử nghiệm nhỏ hơn, thì cần thử thay đổi điểm thử nghiệm. Phụ lục C được sử dụng để thực hiện 
hiệu chỉnh thí nghiệm điểm thử nghiệm. Các hệ số hiệu chỉnh dòng gió đo được sẽ được sử dụng cho từng 
khu vực.
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6.    Thiết bị thử nghiệm

6.1  Công suất điện

Công suất hữu công của tua bin gió sẽ được đo bằng thiết bị đo công suất điện (v.d. bộ chuyển đổi công 
suất) và dựa vào việc đo dòng điện và điện áp trên từng pha. 
Chủng loại biến thế đang dùng phải đạt tiêu chuẩn IEC 60044-1 và cấp chính xác của máy biến  áp, nếu sử 
dụng, phải  đạt chuẩn IEC 60186. Độ chính xác phải ở mức 0,5 hoặc tốt hơn. 

Độ chính xác của thiết bị đo điện, nếu là một bộ chuyển đổi công suất, phải đáp ứng các yêu cầu của IEC 
60688 và cấp chính xác là 0,5 hoặc tốt hơn, nếu thiết bị đo điện không phải là bộ chuyển đổi công suất thì 
độ chính xác phải tương đương cấp 0,5 của bộ chuyển đổi công suất. Dải vận hành của thiết bị đo điện sẽ 
được đặt để đo tất cả công suất đỉnh tức thời dương và âm do tua bin gió phát ra. Theo hướng dẫn, dải 
thang đo của thiết bị đo điện sẽ được đặt là từ -50% đến +200% công suất định mức của tua bin gió. Tất 
cả các số liệu phải được rà soát định kỳ trong khi thử nghiệm để đảm bảo rằng giới hạn dải của thiết bị 
đo điện không bị vượt quá. Bộ chuyển đổi công suất phải được hiệu chỉnh theo các tiêu chuẩn có thể truy 
dẫn được. Thiết bị đo điện phải được lắp giữa tua bin gió và đường nối điện để đảm bảo chỉ đo công suất 
điện tác dụng thực (v.d. bị giảm do điện tự dùng). Cần phải chỉ rõ vị trí đo, được đặt trên tua bin hay trên 
lưới biến thế.

6.2  Tốc độ gió

Thiết bị đo gió phải có dạng cốc thỏa mãn các yêu cầu trong Phụ lục I. Để đo hiệu suất năng lượng nên sử 
dụng máy đo gió có cấp chính xác tốt hơn 1,7A. Ngoài ra, trong địa hình không thỏa mãn những yêu cầu 
của Phụ lục B, không cần hiệu chỉnh địa điểm, khuyến cáo sử dụng máy đo tốt hơn loại 2,5B hoặc 1,7S. Tốc 
độ gió phải đo chính là biên độ trung bình của toàn bộ trục hoành  véc tơ tốc độ gió tức thời2, chỉ bao gồm 
thành phần dọc và ngang nhưng không bao gồm các thành phần thẳng đứng và nhiễu loạn. Kết quả là, góc 
đo tương ứng của sensor dạng cốc sẽ có dạng hình sin (xem Phụ lục J). Tất cả các tốc độ gió sẽ được ghi 
lại, và tất cả các độ bất định gắn với các đặc tính vận hành phải liên quan đến định nghĩa tốc độ gió này.
Máy đo gió dạng cốc phải được hiệu chỉnh trước và hiệu chỉnh lại sau đợt đo. Sự chênh lệch giữa các 
đường hồi quy của hiệu chỉnh và hiệu chỉnh lại phải nằm giữa ±0,1 m/s trong dải từ 6m/s đến 12 m/s. 
Chỉ những hiệu chỉnh trước đợt đo mới được dùng cho thử nghiệm hiệu suất điện. Hiệu chỉnh máy đo 
gió dạng cốc sẽ được thực hiện theo quy trình của Phụ lục F. Khi hiệu chỉnh, máy đo gió dạng cốc sẽ được 
lắp trên một cấu hình ống thẳng đứng giống như máy đang sử dụng trong khi thử nghiệm tính năng hoạt 
động điện.

Một phương án đơn giản (kém chuyên nghiệp) hơn so với việc hiệu chỉnh lại là có thể lập báo cáo chứng 
minh máy đo gió dạng cốc duy trì thông số hiệu chỉnh trong suốt thời gian đo. Quy trình trong Phụ lục K 
sẽ được áp dụng.

Máy đo gió dạng cốc sẽ được lắp ở độ cao trục cánh quạt ± 2,5%, trên mặt đất tại nơi lắp cột khí tượng. 
Những yêu cầu liên quan đến lắp đặt nêu trong Phụ lục G sẽ được sử dụng.

Độ bất định trong đo gió đến từ ba nguồn (xem Bảng D.1): hiệu chỉnh thiết bị đo, các đặc tính vận hành 
của máy đo gió và sự biến dạng dòng không khí do ảnh hưởng của lắp thiết bị đo. Độ bất định trong hiệu 
chỉnh máy sẽ được đánh giá theo Phụ lục F. Độ bất định do các đặc tính vận hành sẽ được đánh giá theo 
Phụ lục I về phân loại phép đo gió. Độ bất định do ảnh hưởng lắp đặt sẽ được đánh giá theo Phụ lục G.

6.3  Hướng gió

Hướng gió phải được đo bằng một cảm biến hướng gió. Thiết bị này phải được lắp trên một cần đỡ gắn 
vào cột khí tượng như được mô tả trong Phụ lục G. Độ bất định tổng hợp do hiệu chỉnh, vận hành, và 
hướng đo gió phải nhỏ hơn 5o.

6.4  Mật độ không khí

Mật độ không khí được tính theo phương trình (1) với thông số là nhiệt độ và áp suất không khí. Ở nhiệt 
độ cao, khuyến nghị đo cả độ ẩm tương đối và hiệu chỉnh mật độ không khí. Hiệu chỉnh ảnh hưởng của độ 
ẩm không khí lên mật độ không khí sẽ thực hiện theo phương trình (F.1). 

Cảm biến nhiệt độ không khí và cảm biến độ ẩm, nếu được sử dụng, sẽ được lắp trong khoảng cách 10 m 
từ chiều cao của trục cánh quạt để đại diện nhiệt độ không khí ở tâm rotor của tua bin gió.

Cảm biến áp suất không khí sẽ được lắp trên cột khí tượng gần độ cao của trục cánh quạt nơi có thể đại 
diện áp suất không khí ở tâm rotor của tua bin gió. Nếu cảm biến áp suất không được lắp gần chiều cao 
của trục cánh quạt, thì các số đo áp suất phải được hiệu chỉnh về chiều cao của trục cánh quạt theo tiêu 
chuẩn ISO 2533.

6.5  Tốc độ quay và góc nghiêng 

Tốc độ quay và góc nghiêng sẽ được đo trong suốt thời gian thử nghiệm nếu cần thiết, ví dụ, nếu cần thực 
hiện phép đo có liên quan đến thử nghiệm tạp âm. Nếu được đo thì những phép đo này phải được báo 
cáo theo Điều 9. 

6.6   Tình trạng cánh quạt

Tình trạng của các cánh có thể ảnh hưởng đến đường công suất điện, đặc biệt đối với các tua bin điều 
khiển kiểu thất tốc. Nó có thể có ích trong việc hiểu đặc tính của tua bin để theo dõi các yếu tố có thể ảnh 
hưởng đến trạng thái của cánh. Những yếu tố này bao gồm mưa, băng tuyết và bụi bẩn.

6.7  Hệ thống điều khiển tua bin gió

Những tín hiệu trạng thái đầy đủ sẽ được xác định, kiểm tra và giám sát để cho phép áp dụng các tiêu chí 
của mục 7.4. Những thông số này nhận được từ hệ thống số liệu của bộ điều khiển tua bin, nếu có, là đủ3. 
Định nghĩa của từng trạng thái tín hiệu cần được báo cáo.

6.8  Hệ thống thu thập số liệu

Một hệ thống thu thập số liệu số có tốc độ lấy mẫu trên một kênh ít nhất là 1 Hz sẽ được sử dụng để thu 
thập số liệu đo và lưu số liệu đã xử lý sơ bộ.2 Có thể tin rằng việc sử dụng các khí cụ có thể đo tốc độ gió theo định nghĩa này sẽ cho các đường cong công suất nhất quán trong hầu 

hết các điều kiện địa điểm. Sự nhất quán trong bối cảnh này có nghĩa là các đường cong công suất đo được trong dòng giảm là tương 
tự các đường công suất đo được trong điều kiện dòng không giảm. Cần lưu ý đặc biệt để các thiết bị được lắp đặt đúng (căn chỉnh thiết 
bị) và đặc biệt kiểm tra khi cốc đo bị lệch. Khi lắp không đúng hoặc cốc bị lệch có thể cho kết quả sai khác lớn. 3 Tín hiệu trạng thái về khởi động phát điện là đủ để kiểm chứng thuật toán điều khiển độ trễ dừng phát điện
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Sự hiệu chỉnh và độ chính xác của chuỗi số liệu hệ thống (truyền, điều tiết tín hiệu và ghi dữ liệu) sẽ được 
kiểm tra bằng cách đưa vào những tín hiệu đã biết ở các đầu của bộ biến đổi và so sánh những tín hiệu 
đầu vào này với các kết quả ghi được. Như một hướng dẫn, độ bất định của hệ thống ghi lưu số liệu phải 
là không đáng kể so với độ bất định của các cảm biến.  

7.   Quy trình đo

7.1   Điều khoản chung

Mục đích của quy trình đo là để thu thập số liệu thỏa mãn một bộ các tiêu chí đã được xác định rõ ràng 
để đảm bảo rằng các số liệu là đủ về mặt định tính và định lượng để xác định các đặc tính hoạt động điện 
của tua bin gió một cách chính xác. Quy trình đo cần được lập thành tài liệu, như quy định chi tiết trong 
Điều 9, để cho mỗi bước của quy trình và điều kiện thử nghiệm được rà soát, và nếu cần, được lặp lại. 

Độ chính xác của các phép đo sẽ được diễn đạt bằng các thuật ngữ về độ bất định, như được mô tả trong 
Phụ lục D. Trong khoảng thời gian đo, số liệu phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng cao và 
tính lặp lại của các kết quả đo.  Các bản ghi kết quả thử nghiệm phải được giữ để làm tài liệu về tất cả các 
sự kiện quan trọng trong thử nghiệm hiệu suất năng lượng. 

7.2   Vận hành tua bin gió

Trong thời gian đo, tua bin gió sẽ vận hành bình thường, như được quy định trong hướng dẫn vận hành 
tua bin gió, và cấu hình của máy có thể không thay đổi. Trạng thái vận hành của tua bin gió sẽ được báo 
cáo bằng những tín hiệu trạng thái như quy định trong Điều 9. Bảo dưỡng bình thường của tua bin sẽ 
được thực hiện trong suốt thời gian đo, nhưng công việc này phải được ghi vào sổ nhật ký thử nghiệm. 
Bất kỳ hoạt động bảo dưỡng đặc biệt nào, như rửa cánh thường xuyên để đảm bảo hoạt động tốt trong 
thử nghiệm sẽ được ghi cụ thể. Những hoạt động bảo dưỡng đặc biệt này sẽ không được làm một cách 
mặc định, trừ phi có sự thỏa thuận của các bên hợp đồng trước khi thực hiện thử nghiệm.

7.3   Thu thập số liệu

Số liệu sẽ được thu thập  liên tục ở tốc độ lấy mẫu là 1 Hz hoặc cao hơn. Nhiệt độ không khí, áp suất không 
khí, trạng thái của tua bin gió và lượng mưa, nếu đo, có thể được lấy mẫu ở tốc độ chậm hơn nhưng ít 
nhất một phút một lần.

Hệ thống thu thập số liệu sẽ lưu số liệu đã lấy mẫu hoặc thống kê các bộ số liệu như sau:

 ▪  Giá trị trung bình;
 ▪  Độ lệch tiêu chuẩn;
 ▪  Giá trị lớn nhất;
 ▪  Giá trị nhỏ nhất.

Các bộ số liệu được chọn sẽ dựa vào các khoảng thời gian đo 10 phút lấy từ các số liệu đã đo liên tục. Số 
liệu sẽ được thu thập cho đến khi thỏa mãn những yêu cầu quy định trong mục 7.6. 

7.4   Loại bỏ số liệu 

Để đảm bảo chỉ những số liệu có được  khi tua bin vận hành bình thường mới được sử dụng vào phân tích, 
và để số liệu không bị hỏng thì các bộ số liệu sẽ bị loại bỏ ra khỏi cơ sở dữ liệu trong các trường hợp sau:

 ▪  Các điều kiện bên ngoài trừ tốc độ gió nằm ngoài dải vận hành của tua bin gió;
 ▪  Tua bin không thể vận hành do sự cố;
 ▪  Tua bin bị dừng bằng tay hoặc đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc vận hành bảo dưỡng;
 ▪  Thiết bị thử nghiệm hỏng hóc hoặc xuống cấp (v.d. do băng tuyết);
 ▪  Hướng gió nằm ngoài (các) khu vực đo như quy định trong mục 5.2.2;
 ▪  Các hướng gió nằm ngoài (hoàn toàn) các khu vực hiệu chỉnh có giá trị của địa điểm. 

Tất cả các tiêu chí loại trừ sẽ được báo cáo rõ ràng.

Đường cong công suất cần thu được hiệu ứng của độ trễ tại thuật toán điều khiển khởi động phát điện 
cũng như ảnh hưởng của tổn thất ký sinh dưới mức khởi động. Ảnh hưởng lên đường cong công suất của 
vòng trễ lớn trong thuật toán điều khiển dừng phát điện có thể là đáng kể. Trong trường hợp tác động 
dừng phát điện xảy ra trong thời gian thử nghiệm thì hai bộ số liệu cần được trình bày. Một bộ số liệu bao 
gồm tất cả các điểm số liệu trong cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu A). Bộ số liệu kia sẽ không bao gồm tất cả 
các bộ số liệu ở những điểm tua bin đã dừng phát điện do tốc độ gió cao (cơ sở dữ liệu B)4.

Các bộ số liệu của cơ sở dữ liệu trong các điều kiện vận hành đặc biệt (v.d. độ nhám cao của cánh do bụi, 
muối, côn trùng, đóng băng) hoặc các điều kiện khí quyển (v.d. mưa, gió) xuất hiện trong thời gian đo có 
thể được chọn là các cơ sở dữ liệu đặc biệt.

Nếu tần số lưới điện thay đổi vào khoảng 2 Hz hoặc hơn, thì có thể chọn hiệu suất năng lượng ở các mức 
tần số khác làm cơ sở dữ liệu đặc biệt. Trong trường hợp này, các tần số của lưới điện sẽ được chia thành 
các bin tần số, với trung tâm là các giá trị số nguyên của tần số lưới.

7.5  Điều chỉnh số liệu

Đối với các bộ số liệu đã chọn, tốc độ gió sẽ được điều chỉnh đối với độ biến dạng dòng không khí từ hiệu 
chỉnh địa điểm (xem mục 5.2) và áp suất không khí sẽ được hiệu chỉnh nếu được đo ở độ cao khác với độ 
cao gần trục của cánh quạt (xem mục 6.4).

7.6  Cơ sở dữ liệu

Sau khi chuẩn hóa số liệu (xem mục 8.1) các bộ số liệu được chọn sẽ được sàng lọc bằng quy trình 
“phương pháp bin” (xem mục 8.2). Các bộ số liệu được chọn ít nhất phải bao trùm dải tốc độ gió từ 1 m/s 
dưới tốc độ gió khởi động phát điện đến tốc độ gió bằng 1,5 lần tốc độ gió ở mức 85 % công suất định 
mức của tua bin gió. Hoặc, dải tốc độ gió sẽ được mở rộng từ 1 m/s dưới tốc độ gió khởi động đến tốc độ 
gió mà ở đó “AEP đo được” là lớn hơn hoặc bằng 95% của “AEP-ngoại suy” (xem mục 8.3). Báo cáo sẽ nêu 
rõ cái nào trong hai định nghĩa này đã được sử dụng để xác định dải của đường cong công suất đã đo. Dải 
tốc độ gió sẽ được chia thành các bin liền kề 0,5 m/s với trung tâm là các bội số của 0,5 m/s.

Cơ sở dữ liệu sẽ được coi là đầy đủ khi nó đáp ứng các tiêu chí sau: 

 ▪  Mỗi bin có tối thiểu 30 phút các số liệu đã lấy mẫu;
 ▪  Cơ sở dữ liệu có tối thiểu 180 giờ các số liệu đã lấy mẫu;

4 Đường cong công suất dựa vào cơ sở số liệu A có thể sử dụng để ước tính ảnh hưởng của tác động dừng phát điện của tua bin. Trong 
khi chính xác đối với vị trí và giai đoạn thử nghiệm, nó có thể lệch so với các tác động thu được trong các giai đoạn khác hoặc các vị 
trị khác. Đường cong công suất dựa vào cơ sở số liệu B, không bao gồm tổn thất điện do trễ dừng phát điện có thể được sử dụng để so 
sánh hoặc kiểm tra các đường cong công suất theo một cách chung hơn.
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Nếu một bin không đầy đủ làm cản trở việc hoàn thành thử nghiệm thì giá trị của bin đó có thể được ước 
tính bằng nội suy tuyến tính từ hai bin hoàn thành liền kề. Để hoàn thành đường cong công suất ở các tốc 
độ gió cao, sẽ thực hiện quy trình sau:

 ▪  Đối với các tốc độ gió trên 1,6 lần tốc độ gió ở mức 85% công suất định mức, khu vực đo có thể được mở.

Điều kiện sau phải được đáp ứng bằng hai biện pháp: AEP đo được bằng các quy trình mở rộng có sai lệch 
nhỏ hơn 1% từ AEP ngoại suy đến bin tốc độ gió hoàn thành cao nhất đối với các quy trình mở rộng (đối 
với phân bố Rayleigh trong mục 8.3).

Cơ sở dữ liệu cần được trình bày trong báo cáo thử nghiệm như quy định chi tiết trong Điều 9.

8.   Kết quả nhận được

8.1  Chuẩn hóa số liệu

Các bộ số liệu được chọn cần được chuẩn hóa theo hai mật độ không khí tham chiếu. Một là mật độ không 
khí ở mực nước biển, tham chiếu khí quyển theo tiêu chuẩn ISO (1,225 kg/m3). Hai là trung bình của các 
số liệu mật độ không khí đo tại địa điểm thử nghiệm trong các khoảng thời gian lấy số liệu có giá trị, làm 
tròn lên gần nhất cách 0,05 kg/m3. Không cần chuẩn hóa mật độ không khí về mật độ  trung bình thực 
nếu nó nằm trong khoảng 1,225 ± 0,05 kg/m3. Cách khác là có thể thực hiện chuẩn hóa về mật độ không 
khí danh định tiền xác định cho địa điểm. Mật độ không khí có thể được xác định từ nhiệt độ và áp suất 
không khí đã đo theo phương trình sau:

Trong đó:
  
ρ10min   là mật độ không khí đo và lấy trung bình trong 10 phút 

T10min   là nhiệt độ tuyệt đối của không khí đo và lấy trung bình trong 10 phút

B10min   là áp suất không khí đo và lấy trung bình trong 10 phút

R0       là hằng số khí của không khí khô 287,05 J/(kg x K)

Đối với tua bin gió điều khiển kiểu thất tốc có góc nghiêng cố định và tốc độ quay không thay đổi, thì 
chuẩn hóa số liệu sẽ được áp dụng cho công suất đầu ra đo được theo phương trình sau:

Trong đó: 
 
Pn              là công suất phát ra được chuẩn hóa

P10min     là công suất đo và lấy trung bình trong 10 phút 

ρ0               là mật độ không khí tham chiếu

Đối với tua bin gió với điều khiển công suất tác dụng, chuẩn hóa sẽ được áp dụng cho tốc độ gió theo 
phương trình sau: 

Trong đó:  

Vn                là tốc độ gió đã chuẩn hóa 

V10min      là tốc độ gió đo được và lấy trung bình trong khoảng thời gian 10 phút

8.2   Xác định đường cong công suất đo được

Đường cong công suất  được xác định bằng áp dụng “phương pháp bin” cho các bộ số liệu đã được chuẩn 
hóa, sử dụng các bin 0,5 m/s và bằng tính toán các giá trị trung bình của tốc độ gió đã chuẩn hóa và công 
suất ra đối với từng bin tốc độ gió theo các công thức sau:

Trong đó:

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

Vn,i,j                 là tốc độ gió đã chuẩn hóa của bộ số liệu j trong bin i

Pi                       là công suất đầu ra đã chuẩn hóa và lấy trung bình trong bin i

Pn,i,j                 là công suất đầu ra đã chuẩn hóa của bộ số liệu j trong bin i

Ni                     là số các bộ số liệu của 10 phút đo trong bin i 

Đường cong công suất đo được sẽ được trình bày theo quy định chi tiết trong Điều 9. Trong trường hợp 
xảy ra tác động dừng phát điện trong thời gian đo thì hai đường cong công suất sẽ được trình bày. Đường 
cong công suất A sẽ dựa vào cơ sở dữ liệu A và đường cong công suất B sẽ dựa vào cơ sở dữ liệu B, như 
được mô tả trong mục 7.4. Cả hai đường cong công suất sẽ được trình bày theo quy định chi tiết trong 
Điều 9.

8.3   Sản lượng điện năng hàng năm (AEP)
AEP chung được ước tính bằng cách áp đường cong công suất đo được vào các phân bố tần suất tốc độ 
gió tham chiếu khác nhau. Phân bố Rayleigh, giống như phân bố Weibull có hệ số hình dạng là 2, sẽ được 
sử dụng làm phân bố tần suất tốc độ gió tham chiếu. Cần thực hiện tính AEP cho các tốc độ gió trung bình 
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năm là 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 và 11 m/s ở độ cao của trục cánh quạt theo phương trình sau: 

Trong đó:

AEP                là sản lượng điện hàng năm
 
Nh                     là số giờ trong một năm ≈ 8760

N                       là số bin

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

Pi                      là công suất đầu ra đã chuẩn hóa và lấy trung bình trong bin i 

và

Trong đó:

F(V)               là hàm phân bố xác suất tích lũy Rayleigh cho tốc độ gió

Vave                  là tốc độ gió trung bình năm ở chiều cao của trục cánh quạt

V                         là tốc độ gió 

Phép tính tổng được bắt đầu bằng việc đặt Vi-1 bằng Vi - 0,5 m/s và Pi-1 bằng 0,0 kW.

Đối với mục đích phát triển cụ thể, các điều kiện danh định của địa điểm về điều kiện gió có thể đã biết. 
Trong trường hợp đó, AEP của địa điểm xác định có thể được báo cáo và tính toán thêm dựa vào các thông 
tin đặc thù của địa điểm này.

 AEP sẽ được tính bằng hai cách, cách thứ nhất là lấy “AEP đã đo”, cách thứ hai là lấy “AEP ngoại suy”. Nếu 
đường cong công suất đo được không có các số liệu đến tốc độ gió dừng phát điện thì đường cong công 
suất sẽ được ngoại suy từ tốc độ gió lớn nhất đo được đến tốc độ gió dừng phát điện.

AEP đã đo thu được từ đường cong công suất đo được bằng cách giả định công suất zero cho tất cả các tốc 
độ gió bên trên và bên dưới dải tốc độ gió của đường công suất đo được.

AEP ngoại suy thu được từ đường công suất đo được bằng cách giả định công suất zero cho tất cả các tốc 
độ gió bên dưới dải tốc độ gió của đường công suất đo được và công suất không đổi đối với gió nằm giữa 
tốc độ gió cao nhất trên đường công suất đo được và tốc độ gió dừng phát điện. Công suất không đổi này 
được sử dụng cho AEP ngoại suy sẽ là giá trị công suất từ bin tốc độ gió cao nhất trên đường công suất 
đo được.

AEP đo được và AEP ngoại suy cần được trình bày trong báo cáo thử nghiệm, theo quy định chi tiết tại 
Điều 9. Đối với tất cả các tính toán AEP, mức khả dụng của tua bin gió phải giả thiết là 100 %. Đối với các 
tốc độ gió trung bình năm đã cho, ước tính AEP đo được sẽ được coi là “chưa hoàn thành” khi những tính 
toán chỉ ra rằng AEP đo được là nhỏ hơn 95% của AEP ngoại suy. 

Những ước tính độ bất định trong đo đạc xét về mặt bất định tiêu chuẩn của AEP theo Phụ lục D, cần được 
báo cáo đối với AEP đo được với tất cả các tốc độ gió trung bình năm đã cho.

Những độ bất định trong AEP, như mô tả ở trên, chỉ liên quan tới những bất định xuất phát từ thử nghiệm 
hiệu suất năng lượng và không tính đến những bất định do các yếu tố quan trọng khác liên quan với sản 
suất năng lượng thực tế của một hệ thống đã cho.

8.4   Hệ số công suất

Hệ số công suất, Cp, của tua bin gió cần được bổ sung vào kết quả thử nghiệm và được trình bày chi tiết 
theo quy định trong Điều 9. Cp sẽ được xác định từ đường cong công suất đo được theo phương trình sau:

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

9.   Hình thức báo cáo

Báo cáo thử nghiệm cần có những thông tin sau:

a. Xác định và mô tả cấu hình riêng của tua bin gió được thử nghiệm (xem 5.1) bao gồm:

1. Nhà chế tạo tua bin, loại, số seri, năm chế tạo;
2. Đường kính rotor và mô tả phương pháp kiểm tra đã sử dụng hoặc tham chiếu đến tài liệu về 

đường kính rotor;
3. Tốc độ của rotor hoặc dải tốc độ của rotor;
4. Công suất định mức và tốc độ gió định mức;
5. Số liệu về cánh: chế tạo, loại, số seri, số cánh, bước cánh cố định hay điều chỉnh được, và (các) bước góc;
6. Chiều cao của trục cánh quạt và loại cột;
7. Mô tả hệ thống điều khiển (thiết bị và phiên bản phần mềm) và tài liệu về tín hiệu trạng thái sử 

dụng để rút gọn số liệu;
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8. Mô tả các điều kiện của lưới điện tại tua bin gió, v.d. điện áp, tần số và những dung sai của chúng, 
và bản vẽ chỉ rõ vị trí nối bộ chuyển đổi công suất, đặc biệt liên quan đến máy biến áp trong hoặc 
ngoài và điện tự dùng.

b. Mô tả địa điểm thử nghiệm (xem 5.2), bao gồm:

1. Ảnh của tất cả các khu vực đo nên chụp từ vị trí tua bin gió ở độ cao của trục cánh quạt;
2. Bản đồ địa điểm thử nghiệm thể hiện khu vực xung quanh bao phủ khoảng cách đến tâm ít nhất 

bằng 20 lần đường kính rotor của tua bin gió và chỉ rõ địa hình, vị trí của tua bin gió, cột khí tượng, 
những vật cản chính, các tua bin gió khác, và khu vực đo;

3. Kết quả đánh giá địa điểm, v.d. những giới hạn của (các) khu vực đo có giá trị;
4. Nếu thực hiện hiệu chỉnh địa điểm thì những giới hạn của (các) khu vực đo cuối cùng cũng cần 

được báo cáo gồm cả lý do thay đổi nếu có so với kết quả đánh giá địa điểm.

c. Mô tả thiết bị thử nghiệm (xem Điều 6):

1. Xác định các bộ cảm biến và hệ thống thu thập số liệu, bao gồm tài liệu hiệu chỉnh đối với các cảm 
biến, đường dây truyền tín hiệu, và hệ thống thu thập số liệu;

2. Mô tả sự bố trí máy đo gió dạng cốc trên cột khí tượng, theo những yêu cầu và mô tả trong Phụ lục G;
3. Sơ đồ bố trí cột khí tượng thể hiện những kích thước nguyên tắc của cột và những phụ kiện để lắp 

máy đo;
4. Mô tả phương pháp duy trì hiệu chỉnh máy đo gió trong cả thời gian đo và tài liệu về kết quả chứng 

minh rằng việc hiệu chỉnh được duy trì.

d. Mô tả quy trình đo (xem 5.1 và Điều 7):

1. Lập tài liệu về các bước của quy trình, điều kiện thử nghiệm, tốc độ lấy mẫu, thời gian lấy trung 
bình, khoảng thời gian đo;

2. Sổ theo dõi thử nghiệm ghi tất cả những sự kiện quan trọng trong khi thử nghiệm hiệu suất năng 
lượng; bao gồm liệt kê tất cả các hoạt động bảo dưỡng phát sinh trong thử nghiệm và liệt kê tất cả 
các hoạt động đặc biệt (như rửa cánh) đã thực hiện để đảm bảo hoạt động tốt;

3. Xác định các tiêu chí loại trừ số liệu ngoài những tiêu chí đã liệt kê trong 7.4.
 
e. Trình bày số liệu đã đo (xem từ 7.3 đến 7.6):

Các số liệu từ mỗi bộ số liệu đã chọn cần được trình bày trong cả dạng biểu bảng và đồ thị, cung cấp số 
thống kê về công suất đo được là một hàm số của tốc độ gió và của các thông số khí tượng quan trọng 
bao gồm:

 ▪  Biểu đồ phân tán của công suất phát trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, độ lệch chuẩn là hàm số của tốc 
độ gió (biểu đồ phải có thông tin về tần số lấy mẫu). Hình 2 trình bày một ví dụ;

 ▪  Biểu đồ phân tán của tốc độ gió trung bình và cường độ nhiễu loạn là hàm số của hướng gió;
 ▪  Biểu đồ phân tán của cường độ nhiễu loạn là hàm số của tốc độ gió, và trình bày cường độ nhiễu loạn 

trung bình trong từng bin tốc độ gió;
 ▪  Các cơ sở dữ liệu đặc biệt bao gồm các số liệu thu thập trong các điều kiện vận hành hoặc điều kiện 

khí quyển đặc biệt cũng sẽ được trình bày như đã được mô tả ở trên; 
 ▪  Nếu được đo, thì tốc độ quay và góc nghiêng sẽ được trình bày bằng sơ đồ, biểu đồ có các giá trị bin 

đối với tốc độ gió và bảng có các giá trị bin;
 ▪  Xác định các tín hiệu trạng thái và biểu đồ tín hiệu trạng thái trong thời gian đo.

f. Trình bày đường cong công suất đo được đối với mật độ không khí ở mức nước biển (xem 8.1 và 8.2):
1. Đường cong công suất sẽ được trình bày trong một bảng giống Bảng 1. Đối với từng bin tốc độ gió, 

bảng sẽ liệt kê:

 ▪  Tốc độ gió   chuẩn và trung bình;
 ▪  Sản lượng điện chuẩn và trung bình;
 ▪  Số các bộ số liệu;
 ▪  Giá trị Cp đã tính;
 ▪  Độ bất định tiêu chuẩn loại A (xem Phụ lục D và E)
 ▪  Độ bất định tiêu chuẩn loại B (xem Phụ lục D và E)
 ▪  Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp (xem Phụ lục D và E).

2.  Đường cong công suất sẽ được trình bày ở dạng đồ thị giống như ở Hình 3. Đồ thị phải thể hiện 
được  hàm  tốc độ gió đã được chuẩn hóa và lấy trung bình:

 ▪  Công suất ra đã được chuẩn hóa và lấy trung bình;
 ▪  Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp;

3. Đường Cp sẽ được trình bày ở dạng đồ thị giống như Hình 4;
4.  Cả đồ thị và bảng sẽ trình bày mật độ không khí ở mức nước biển là 1,225 kg/m3, sử dụng cho 

chuẩn hóa;
5.  Trong trường hợp tốc độ gió đạt tốc độ dừng phát điện trong thời gian đo, đường cong công suất 

và đường Cp, hoặc các phần của các đường này bị ảnh hưởng bởi độ trễ của điều khiển dừng phát 
điện thì sẽ được trình bày theo cách tương tự như các hạng mục 1), 2), 3) và 4).

g. Trình bày đường cong công suất đo đối với mật độ không khí riêng của địa điểm (xem 8.1 và 8.2):
Nếu mật độ không khí trung bình của địa điểm không nằm trong khoảng 0,05 kg/m3 – 1,225 kg/m3, hoặc 
nếu đòi hỏi xác định sơ bộ mật độ không khí danh định, thì sẽ trình bày đường cong công suất đo lần thứ 
hai. Trình bày này sẽ giống như trình bày về mật độ không khí ở mức nước biển nhưng sẽ thể hiện các kết 
quả đường công suất nhận được từ chuẩn hóa về mật độ không khí riêng của địa điểm.  

h. Trình bày các đường công suất đo được trong các điều kiện khí quyển và điều kiện vận hành đặc biệt 
(xem 7.5):

Các đường cong công suất, nhận được từ các bộ số liệu đối với các điều kiện khí quyển và điều kiện vận 
hành đặc biệt, cũng có thể được báo cáo. Trong trường hợp này, thì đường cong công suất sẽ được báo 
cáo như là đối với mật độ không khí ở mức nước biển, nhưng có sự biểu thị rõ ràng trong tất cả các biểu 
đồ và biểu bảng của các điều kiện vận hành đặc biệt và/hoặc các điều kiện khí quyển đặc biệt. 

i. Trình bày sản lượng điện năng hàng năm đã ước tính cho mật độ không khí ở mức nước biển (xem 8.3):

1. Một bảng cho từng tốc độ gió trung bình  ở chiều cao của trục cánh quạt sẽ bao gồm:

 ▪  AEP đo được,
 ▪  Độ bất định tiêu chuẩn của AEP đo được (xem Phụ lục D và E);
 ▪  AEP ngoại suy;

2.  Bảng này cũng trình bày:

 ▪  Mật độ không khí tham chiếu;
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 ▪  Tốc độ gió dừng phát điện;
3.  Nếu ở tốc độ gió trung bình năm bất kỳ mà ở đó AEP đo được nhỏ hơn 95% của AEP ngoại suy thì 

bảng này cũng sẽ cần được dán nhãn “không đầy đủ” trong cột giá trị AEP đo được.
 

4. Trong trường hợp đã đạt tới tốc độ gió dừng phát điện trong thời gian đo thì sản lượng điện năng 
hàng năm ước tính, bao gồm cả trễ dừng phát điện, cần được trình bày bổ sung giống như hạng mục 
1), và 3); bảng này cũng sẽ trình bày mật độ không khí tham chiếu. 

j. Trình bày sản lượng điện năng hàng năm ước tính đối với mật độ không khí riêng của địa điểm (xem 
8.3):

Nếu mật độ không khí trung bình của địa điểm không nằm trong khoảng 0,05 kg/m3  của 1,225 kg/m3, 
hoặc nếu yêu cầu xác định sơ bộ mật độ không khí danh định, thì bảng thứ hai về AEP sẽ được trình bày. 
Trình bày này sẽ giống như trình bày cho mật độ không khí ở mức nước biển nhưng sẽ thể hiện các kết 
quả AEP nhận được từ chuẩn hóa về mật độ không khí riêng của địa điểm.

k. Trình bày hệ số công suất đo được (xem 8.4):

Hệ số công suất đo được sẽ được trình bày là hàm số của tốc độ gió trong một bảng và một đồ thị trong 
đó diện tích quét của rotor được thể hiện. 

l. Trình bày kết quả của hiệu chỉnh địa điểm (xem Phụ lục C):

1. Nếu hiệu chỉnh địa điểm được thực hiện, thì nó sẽ được trình bày trong báo cáo là một bảng và một 
đồ thị;

2. Bảng này sẽ trình bày cho mỗi bin tốc độ gió:

 ▪  Giới hạn hướng gió lớn nhất và nhỏ nhất;
 ▪  Hướng gió trung bình của bin;
 ▪  Tỷ số trung bình bin của các tốc độ gió;
 ▪  Số giờ của số liệu;
 ▪  Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp của tỷ số tốc độ gió cho 6, 10, và 14 m/s; 

3.  Đồ thị (xem Hình 5) sẽ trình bày:

 ▪  Tỷ số trung bình bin của các tốc độ gió có độ lệch Sαj tiêu chuẩn đối với hướng gió. Độ bất định của 
phép đo (xem Phụ lục D):

Những giả định của độ bất định trên tất cả các thành phần của bất định sẽ được cung cấp.

n. Những sai lệch từ quy trình:

Tất cả những sai số so với các yêu cầu của tiêu chuẩn này sẽ được lập thành tài liệu một cách rõ ràng trong 
một điều khoản riêng. Từng sai số sẽ được hỗ trợ bằng lý do kỹ thuật hợp lý và ước tính ảnh hưởng của 
nó lên kết quả thử nghiệm.

Biểu đồ phân tán của công suất ra đo được (cơ sở dữ liệu A)

Biểu đồ phân tán của công suất ra đo được (cơ sở dữ liệu B)
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Hình 2 – Trình bày ví dụ cơ sở dữ liệu A và B: Biểu đồ phân tán thử nghiệm hiệu suất năng lượng 
lấy mẫu ở tần số 1 Hz (các giá trị lấy trung bình trong 10 phút)

Đường cong công suất được hiệu chỉnh về mật độ không khí ở mức nước biển 1,225 kg/m3 (cơ sở dữ 
liệu A)

Đường cong công suất được hiệu chỉnh về mật độ không khí ở mức nước biển 1,225 kg/m3 (cơ sở dữ 
liệu A)

Hình 3 – Trình bày ví dụ đường cong công suất đo được cho cơ sở dữ liệu A và B

Cp ở mật độ không khí ở mức nước biển 1,225 kg/m3 (cơ sở dữ liệu A)

Cp ở mật độ không khí ở mức nước biển 1,225 kg/m3 (cơ sở dữ liệu A)

Hình 4 – Trình bày ví dụ đường Cp cho cơ sở dữ liệu A và B
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Hình 5 – Trình bày ví dụ hiệu chỉnh địa điểm (chỉ những khu vực từ 20o đến 30o, từ 40o đến 60o, từ 
160o đến 210o và từ 330o đến 350o là những khu vực có giá trị)

Bảng 1 – Ví dụ về trình bày đường công suất đo được cho cơ sở dữ liệu A

Đường công suất đo được (cơ sở dữ liệu A)

Mật độ không khí tham chiếu:1,225 kg/m3 Loại A

Độ bất định 
tiêu chuẩn si 

[kW]

Loại B

Độ bất định 
tiêu chuẩn ui 

[kW]

Độ bất định 
kết hợp độ 

bất định tiêu 
chuẩn uci

[kW]
Bin số

Tốc độ gió 
ở chiều cao 

hub
[m/s]

Công suất 
điện đầu ra 

[kW]
Cp

Số của bộ số 
liệu

(trung bình 
10 phút)

4 2,1 –3,6 –0,26 138 0,05 6,3 6,3

5 2,5 –3,6 –0,16 275 0,04 6,3 6,3

6 3,0 –3,8 –0,10 270 0,13 6,3 6,3

7 3,5 –2,2 –0,03 320 0,56 6,3 6,3

8 4,0 –0,4 0,00 347 0,56 6,3 6,3

9 4,5 6,0 0,05 362 0,67 6,3 6,4

10 5,0 27,7 0,15 333 1,09 6,8 6,9

11 5,5 67,4 0,28 285 1,65 10,9 11,0

12 6,0 111,3 0,36 262 2,26 16,1 16,3

13 6,5 160,9 0,40 265 3,08 20,1 20,3

14 7,0 209,4 0,42 286 3,22 20,4 20,7

15 7,5 262,0 0,43 287 3,23 20,7 20,9

16 8,0 327,6 0,44 248 3,28 23,3 23,5

17 8,5 395,2 0,44 215 4,38 28,6 28,9

18 9,0 462,0 0,44 179 4,94 29,8 30,2

19 9,5 556,1 0,45 183 5,02 29,9 30,3

20 10,0 629,8 0,43 133 5,83 41,5 41,9

21 10,5 703,1 0,42 127 6,82 32,8 33,5

22 11,0 786,5 0,41 119 6,75 36,1 36,7

23 11,5 836,5 0,38 101 6,65 36,5 37,1

24 12,0 893,5 0,36 94 7,27 25,2 26,2

25 12,5 928,6 0,33 74 5,59 28,8 29,3

26 13,0 956,4 0,30 70 6,38 19,5 20,5

27 13,5 971,3 0,27 63 4,66 16,5 17,1

28 14,0 980,9 0,25 71 3,19 13,5 13,8

29 14,5 988,2 0,22 77 2,53 12,2 12,4

30 15,0 993,5 0,20 64 1,37 11,9 11,9

31 15,5 993,7 0,18 47 0,84 11,6 11,6

32 16,0 995,7 0,17 54 0,83 11,3 11,3

33 16,5 996,2 0,15 33 0,42 11,4 11,4

34 17,0 996,4 0,14 23 0,23 11,3 11,3

35 17,5 996,5 0,13 30 0,24 11,3 11,3

36 18,0 996,5 0,12 13 0,18 11,3 11,3

37 18,5 995,7 0,11 11 0,21 11,3 11,3

38 19,0 935,5 0,09 15 0,70 11,3 11,4

39 19,5 900,5 0,08 12 61,11 36,8 71,3

40 20,0 842,5 0,07 8 65,05 23,0 69,0

41 20,5 551,2 0,04 5 122,70 33,9 127,3

42 20,9 661,2 0,05 6 230,33 159,9 280,4

43 21,5 396,5 0,03 8 211,08 77,3 224,8

44 22,0 –6,3 0,00 6 176,06 144,4 227,7

45 22,6 494,3 0,03 4 0,03 224,5 224,5

49 24,6 –6,3 0,00 3 0,19 125,4 125,4

50 25,0 –6,3 0,00 3 0,04 6,3 6,3

Bảng 2 – Ví dụ về trình bày đường công suất đo được cho cơ sở dữ liệu B

Đường công suất đo được (cơ sở dữ liệu B)

Mật độ không khí tham chiếu:1,225 kg/m3 Loại A

Độ bất định 
tiêu chuẩn si 

[kW]

Loại B

Độ bất định 
tiêu chuẩn ui 

[kW]

Độ bất định 
kết hợp độ 

bất định tiêu 
chuẩn uci

[kW]
Bin số

Tốc độ gió 
ở chiều cao 

hub
[m/s]

Công suất 
điện đầu ra 

[kW]
Cp

Số của bộ số 
liệu

(trung bình 
10 phút)

4 2,1 –3,6 –0,26 138 0,05 6,3 6,3

5 2,5 –3,6 –0,16 275 0,04 6,3 6,3

6 3,0 –3,8 –0,10 270 0,13 6,3 6,3

7 3,5 –2,2 –0,03 320 0,56 6,3 6,3

8 4,0 –0,4 0,00 347 0,56 6,3 6,3

9 4,5 6,0 0,05 362 0,67 6,3 6,4

10 5,0 27,7 0,15 333 1,09 6,8 6,9

11 5,5 67,4 0,28 285 1,65 10,9 11,0

12 6,0 111,3 0,36 262 2,26 16,1 16,3

13 6,5 160,9 0,40 265 3,08 20,1 20,3

14 7,0 209,4 0,42 286 3,22 20,4 20,7

15 7,5 262,0 0,43 287 3,23 20,7 20,9

16 8,0 327,6 0,44 248 3,28 23,3 23,5

17 8,5 395,2 0,44 215 4,38 28,6 28,9

18 9,0 462,0 0,44 179 4,94 29,8 30,2

19 9,5 556,1 0,45 183 5,02 29,9 30,3

20 10,0 629,8 0,43 133 5,83 41,5 41,9

21 10,5 703,1 0,42 127 6,82 32,8 33,5

22 11,0 786,5 0,41 119 6,75 36,1 36,7

23 11,5 836,5 0,38 101 6,65 36,5 37,1

24 12,0 893,5 0,36 94 7,27 25,2 26,2

25 12,5 928,6 0,33 74 5,59 28,8 29,3

26 13,0 956,4 0,30 70 6,38 19,5 20,5

27 13,5 971,3 0,27 63 4,66 16,5 17,1

28 14,0 980,9 0,25 71 3,19 13,5 13,8

29 14,5 988,2 0,22 77 2,53 12,2 12,4

30 15,0 993,5 0,20 64 1,37 11,9 11,9

31 15,5 993,7 0,18 47 0,84 11,6 11,6

32 16,0 995,7 0,17 54 0,83 11,3 11,3

33 16,5 996,2 0,15 33 0,42 11,4 11,4

34 17,0 996,4 0,14 23 0,23 11,3 11,3

35 17,5 996,5 0,13 30 0,24 11,3 11,3

36 18,0 996,5 0,12 13 0,18 11,3 11,3

37 18,5 995,7 0,11 11 0,21 11,3 11,3

38 19,0 996,6 0,10 14 0,59 11,3 11,3

39 19,4 996,1 0,09 10 0,21 11,3 11,3

40 20,0 994,1 0,09 5 0,41 11,3 11,3

41 20,5 987,4 0,08 2 2,67 11,4 11,7

42 20,9 996,9 0,08 3 3,38 11,8 12,3
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Bảng 3 – Ví dụ trình bày sản lượng điện năng hàng năm ước tính (cơ sở dữ liệu A)

Sản lượng điện năng hàng năm ước tính (cơ sở dữ liệu A)
Mật độ không khí tham chiếu: 1,225 kg/m3

Tốc độ gió dừng phát điện 25 m/s
(ngoại suy theo công suất không đổi từ bin cuối cùng)

Tốc độ gió trung bình 
năm ở độ cao của trục 

cánh tua bin (Rayleigh)
m/s

AEP đo được (đường 
công suất đo được)

MWh

Độ bất định tiêu chuẩn 
trong AEP

MWh

Độ bất định tiêu chuẩn 
trong AEP

%

AEP ngoại suy (đường 
công suất đo được)

MWh

4 481 99 21 481

5 1083 129 12 1083

6 1825 152 8 1825

7 2596 168 7 2596

8 3305 181 6 3305

9 3892 197 5 3892

10 4329 216 5 4329

11 4615 238 5 4615

Bảng 4 – Ví dụ trình bày sản lượng điện năng hàng năm ước tính (cơ sở dữ liệu B)

Sản lượng điện năng hàng năm ước tính (cơ sở dữ liệu B)
Mật độ không khí tham chiếu: 1,225 kg/m3

Tốc độ gió dừng phát điện 25 m/s
(ngoại suy theo công suất không đổi từ bin cuối cùng)

Tốc độ gió trung bình 
năm ở độ cao của trục 

cánh tua bin (Rayleigh)
m/s

AEP đo được (đường 
công suất đo được)

MWh

Độ bất định tiêu chuẩn 
trong AEP

MWh

Độ bất định tiêu chuẩn 
trong AEP

%

AEP ngoại suy (đường 
công suất đo được)

MWh

4 481 99 21 495

5 1083 129 12 1097

6 1825 152 8 1841

7 2597 165 6 2621

8 3307 170 5 3362

9 3890 169 5 4026

10 4318 163 4 4590

11 4591 156 4 5045

GHI CHÚ:  Số liệu về độ bất định trong các bảng trên dựa vào hệ số bao phủ là 1. Điều này ngầm hiểu rằng mức độ tin cậy (phần trăm 

của các thời gian trong đo đường công suất, là các khoảng thời gian chứa giá trị AEP “thực”) là thứ tự từ 58% đến 68%. Mức tin cậy 

chỉ là một ước tính vì thường không biết chi tiết về phân bố xác suất của đối tượng đo. Giá trị trên (68%) áp dụng cho phân bố bình 

thường và giá trị thấp (58%) áp dụng cho phân bố hình chữ nhật. 
 

Phụ lục A
(có tính chất quy phạm)

Đánh giá những vật cản ở địa điểm thử nghiệm

A.1 Những yêu cầu liên quan đến các tua bin gió lân cận và đang vận hành

Tua bin gió thử nghiệm và cột khí tượng phải không bị ảnh hưởng bởi các tua bin gió ở lân cận. Nếu tua 
bin lân cận vận hành bất cứ lúc nào trong thời gian thử nghiệm hiệu suất năng lượng, thì hiệu ứng dòng 
đuôi của nó sẽ được xác định và tính theo mô tả trong phụ lục này. Nếu tua bin này dừng hoạt động  trong 
suốt thời gian thử nghiệm hiệu suất năng lượng thì nó được coi là một vật cản và được tính theo mô tả 
trong Điều A.2.

Khoảng cách tối thiểu từ tua bin thử nghiệm và cột khí tượng đến các tua bin gió ở lân cận và đang vận 
hành phải bằng hai lần đường kính rotor Dn của tua bin lân cận hoặc hai lần đường kính rotor của tua bin 
thử nghiệm nếu nó có đường kính lớn hơn. Các khu vực loại trừ do hiệu ứng dòng đuôi từ các tua bin gió 
ở lân cận và đang vận hành sẽ được lấy từ Hình A.1. Kích thước được tính đến là khoảng cách thực tế Ln 
và đường kính rotor Dn của tua bin gió lân cận đang vận hành. Các khu vực loại trừ sẽ được lấy cho cả tua 
bin thử nghiệm và cột khí tượng, và chúng sẽ là ở tâm trên hướng từ tua bin lân cận đang vận hành đến 
cột khí tượng hoặc tua bin gió. Hình A.2 trình bày ví dụ minh họa.

A.2   Những yêu cầu về vật cản

Không có vật cản lớn nào (như tòa nhà, cây, các tua bin gió) được hiện diện trong khu vực đo trong 
khoảng cách hợp lý từ tua bin thử nghiệm đến cột khí tượng. Chỉ có thể chấp nhận những nhà nhỏ, liên 
quan đến vận hành tua bin gió hoặc thiết bị đo. 

Mô hình vật cản được sử dụng để dự đoán ảnh hưởng của các vật cản bên trên vị trí của cột khí tượng và 
tua bin gió thử nghiệm ở độ cao của trục cánh quạt. Những tiêu chí để xác định một vật cản lớn là dòng gió 
bị ảnh hưởng 1% hoặc hơn giữa vị trí của tua bin ở độ cao của trục cánh quạt và vị trí của cột khí tượng 
ở độ cao của trục cánh quạt đối với bất kỳ hướng gió nào trong khu vực đo.

Ảnh hưởng của một vật cản lên vị trí của cột khí tượng hoặc tua bin ở độ cao z được ước tính bằng công 
thức: 

Trong đó:

x  là khoảng cách của vật cản xuôi gió đến cột khí tượng hoặc tua bin gió [m]

h  là chiều cao của vật cản [m]
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Uh  là tốc độ gió tự do ở chiều cao h của vật cản [m/s]

n  là số mũ của biên dạng tốc độ (n = 0,14)

P0  là độ rỗng của vật cản (0: đặc, 1: không cản)

H  là chiều cao của trục cánh quạt [m]

zo  là chiều dài nhám [m]

K’  là hằng số von Karman 0,4 

Các khu vực có vật cản lớn sẽ bị loại trừ với sự tham khảo Hình A.1. Các kích thước cần tính đến là khoảng 
cách thực tế Le và đường kính rotor tương đương De của vật cản. Đường kính rotor tương đương của vật 
cản được định nghĩa là:

Trong đó:
  
De  là đường kính rotor tương đương

lh  là chiều cao của vật cản

lw  là chiều rộng của vật cản

Hình A.1 – Các khu vực loại trừ do hiệu ứng dòng đuôi  của các tua bin gió ở lân cận đang vận 
hành và những vật cản lớn

Hình A.2 – Ví dụ các khu vực bị loại trừ do hiệu ứng dòng đuôi  của tua bin gió thử nghiệm, tua bin 
gió lân cận đang vận hành và vật cản lớn
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Hình trên cho thấy các khu vực sẽ bị loại trừ khi:

a.  Cột khí tượng nằm trong vùng ảnh hưởng bởi dòng đuôi của tua bin gió thử nghiệm;
b.  Cột khí tượng nằm trong vùng ảnh hưởng của dòng đuôi của tua bin gió lân cận đang vận hành;
c.  Tua bin gió thử nghiệm nằm trong vùng ảnh hưởng của dòng đuôi của tua bin gió lân cận đang vận 

hành;
d.  Cột khí tượng nằm trong vùng ảnh hưởng bởi dòng đuôi của vật cản lớn;
e.  Tua bin gió thử nghiệm nằm trong vùng ảnh hưởng bởi dòng đuôi của vật cản lớn;
6.  Kết hợp tất cả những ảnh hưởng trên từ a) đến e).

Phụ lục B 
(có tính chất quy phạm)

Đánh giá địa hình tại địa điểm thử nghiệm

Đối với thử nghiệm không có hiệu chỉnh   địa điểm, thì địa hình ở địa điểm thử nghiệm chỉ có thể có thay 
đổi nhỏ trong mặt phẳng, chạy qua móng của cột tua bin khí, và địa hình trong các khu vực đo.

Nếu địa hình thỏa mãn những yêu cầu trong Bảng B.1, thì không cần hiệu chỉnh địa điểm.

Nếu đặc điểm địa hình thuộc loại có thêm 50% giới hạn độ dốc lớn nhất trong Bảng B.1, thì có thể sử dụng 
mô hình dòng để xác định xem có thể tránh được việc đo phải hiệu chỉnh địa điểm hay không. Nếu mô 
hình dòng thể hiện sự chênh lệch tốc độ gió giữa vị trí của máy đo gió và trục cánh quạt của tua bin nhỏ 
hơn 1% ở tốc độ gió 10 m/s đối với các khu vực đo, thì đo không đòi hỏi hiệu chỉnh địa điểm.

Nếu không thì thực hiện đo phải có hiệu chỉnh địa điểm.

Bảng B.1 – Yêu cầu về địa điểm thử nghiệm: những thay đổi địa hình

Khoảng cách Khu vực Độ dốc lớn nhất
%

Sự thay đổi địa hình lớn nhất 
từ mặt phẳng

< 2L 360o < 3o < 0,04 (H+D)

≥ 2L và < 4L Khu vực đo < 5o < 0,08 (H+D)

≥ 2L và < 4L Ngoài khu vực đo < 10** Không áp dụng

≥ 4L và < 8L Khu vực đo <10* < 0,13 (H+D)

*      là độ dốc lớn nhất của mặt bằng, phù hợp nhất đối với địa hình của khu vực và đi qua bệ móng của cột
**    là đường dốc nhất nối bệ móng của cột đến các điểm riêng rẽ của địa hình trong khu vực

Hình B.1 – Minh họa diện tích sẽ được đánh giá, nhìn từ trên xuống
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Phụ lục C 
(có tính chất quy phạm)

Quy trình hiệu chỉnh địa điểm

C.1   Điều khoản chung

Sự hiệu chỉnh địa điểm sẽ định lượng và có khả năng làm giảm các ảnh hưởng của địa hình và các vật cản 
lên công việc đo tính năng hoạt động điện. Địa hình và những vật cản có thể gây ra sự chênh lệch có hệ 
thống về tốc độ gió giữa vị trí lắp máy đo gió trên cột khí tượng và tâm của rotor tua bin gió. 

Kết quả chính của thử nghiệm hiệu chỉnh địa điểm là một bảng các hệ số điều chỉnh dòng gió cho tất cả 
các hướng gió trong khu vực đo. Một kết quả nữa là ước tính độ bất định của các hệ số điều chỉnh này. Thử 
nghiệm có thể cung cấp thông tin để luận chứng sự thay đổi được phép đối với khu vực đo.

C.2   Bố trí thử nghiệm

Trước khi lắp đặt hoặc sau khi tháo dỡ tua bin gió, hai cột khí tượng sẽ được dựng lên. Một cột ở vị trí 
tham chiếu cũng sẽ được sử dụng cho thử nghiệm tính năng hoạt động điện. Cột thứ hai là ở vị trí tua bin 
gió. Việc bố trí thử nghiệm yêu cầu hai máy đo gió, một cảm biến đo hướng gió và một hệ thống thu thập/
xử lý số liệu. Máy đo gió ở vị trí tham chiếu và cảm biến đo hướng gió sẽ được lắp trên cột khí tượng cũng 
sẽ được dùng cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Máy đo gió ở vị trí tua bin gió sẽ được lắp trên một 
cột tạm thời ở vị trí càng gần càng tốt vị trí trục của cánh tua bin sẽ hoặc đã được bố trí. Máy đo gió này 
sẽ trong khoảng 2,5 % của chiều cao của trục cánh của tua bin gió và cột gần nhất có thể tới đường tâm 
của cột tua bin nhưng không quá 0,2 H từ đường tâm trong đó H là chiều cao trục cánh của tua bin. Cảm 
biến đo hướng gió thứ hai có thể lắp trên cột tạm thời ở vị trí của tua bin để cung cấp thêm thông tin về 
độ biến dạng dòng gió ở địa điểm.

Các bộ cảm biến sử dụng trong thử nghiệm hiệu chỉnh địa điểm phải thỏa mãn những yêu cầu của Điều 6. Các 
máy đo gió sẽ là cùng loại, có cùng đặc tính vận hành. Các máy đo gió sẽ được hiệu chỉnh trong cùng một đợt 
hiệu chỉnh máy đo gió. Dụng cụ đo của cột khí tượng phải là cùng loại dùng để đo đường cong công suất điện 
như khi đo hiệu chỉnh địa điểm. Nếu không như vậy, thì sẽ phải tính đến sự tăng thêm độ bất định. 

C.3   Ghi lưu và phân tích số liệu

Số liệu cần được thu thập liên tục ở tốc độ lấy mẫu như trong trường hợp thử nghiệm hiệu suất năng 
lượng. Các bộ số liệu sẽ dựa vào các khoảng thời gian 10 phút lấy từ các số đo liền kề. Các giá trị trung 
bình, độ lệch tiêu chuẩn, các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cho từng khoảng thời gian 10 phút sẽ được lấy 
và được lưu lại.

Các bộ số liệu sẽ được chọn thành các bin hướng gió. Mỗi bin sẽ không lớn hơn 10o. Bin hướng gió không 
được nhỏ hơn độ bất định của cảm biến hướng gió.

Các bộ số liệu sẽ bị loại khỏi cơ sở dữ liệu trong các trường hợp sau:

1.  Thiết bị thử nghiệm bị hỏng hoặc xuống cấp (v.d. do băng tuyết);
2.  Hướng gió nằm ngoài (các) khu vực đo như định nghĩa trong 5.2.2;
3.  Tốc độ gió trung bình nhỏ hơn 4m/s hoặc lớn hơn 16 m/s;
4.  Những điều kiện khí quyển đặc biệt sẽ được sử dụng làm tiêu chí loại bỏ trong thử nghiệm tính năng 

hoạt động điện.

Số liệu hiệu chỉnh địa điểm phải có tối thiểu bộ có 24 giờ đo đối với mỗi bin hướng gió. Từ mỗi bin này 
sẽ có ít nhất 6 giờ số liệu mà ở đó tốc độ gió trên 8 m/s và ít nhất 6 giờ số liệu mà ở đó tốc độ gió thấp 
hơn 8 m/s. Ngoài yêu cầu tối thiểu này, thử nghiệm phải được giám sát để chỉ thị sự hội tụ của số liệu5.

Từ cơ sở dữ liệu hiệu chỉnh địa điểm, các giá trị trung bình của hệ số điều chỉnh dòng gió do địa hình (tỷ 
số của tốc độ gió tại vị trí của tua bin gió lấy theo tốc độ gió ở cột khí tượng) cho từng khu vực sẽ được 
tạo ra.

C.4   Phân tích độ bất định

Độ bất định  của các hệ số điều chỉnh dòng sẽ được xác định theo Phụ lục D. Ví dụ được trình bày trong 
Phụ lục E, ở đó độ bất định kết hợp được tính cho từng bin hướng gió.

C.5   Lựa chọn khu vực đo cuối cùng

Thường thì số liệu nhận được để xác định các hệ số điều chỉnh dòng ngang qua khu vực đo sử dụng để 
đánh giá địa điểm theo Phụ lục A bị thiếu. Ngoài ra, các hệ số điều chỉnh có thể thay đổi mạnh giữa các 
bin hướng gió. Khuyến cáo loại bỏ những hướng gió từ các khu vực có hệ số điều chỉnh dòng giữa các khu 
vực ở gần nhau thay đổi lớn hơn 0,02.

Trong một số trường hợp, thử nghiệm hiệu chỉnh địa điểm chỉ ra rằng một vật cản không có ảnh hưởng rõ 
rệt lên các hệ số điều chỉnh dòng gió đo được. Trong những trường hợp đó, khu vực đo có thể được tăng 
lên ngoài những yêu cầu nêu trong Phụ lục A.  Khu vực đo phải tính đến tiềm năng hiệu ứng dòng đuôi từ 
vật cản ảnh hưởng đến rotor của tua bin thử nghiệm ngay cả nếu nó không ảnh hưởng lên máy đo gió ở 
độ cao của trục cánh quạt của tua bin. 

C.6   Yêu cầu báo cáo

Những yêu cầu lập báo cáo của hiệu chỉnh địa điểm được mô tả trong Điều 9.

C.7   Kiểm tra kết quả

Nếu thực hiện hiệu chỉnh địa điểm, thì bản thân kết quả hiệu chỉnh địa điểm, từ các số liệu đo ở hai cột, có 
thể được kiểm tra qua số liệu đo trực tiếp tại tua bin trong khi đo cong đường công suất. Dưới công suất 
định mức, tốc độ gió ngẫu nhiên tới tua bin gió có thể lấy từ giá trị trung bình tại một thời điểm của đường 
cong công suất điện đo được. Tỷ số của tốc độ gió ước tính từ công suất điện và tốc độ gió đo tại cột khí 
tượng có thể là trung bình bin theo hướng gió. Lý tưởng là những hệ số tốc độ gió này giống những hệ số 
điều chỉnh tốc độ gió được thiết lập từ hiệu chỉnh địa điểm trước khi dựng tua bin gió. 

5 Đồ thị minh họa tốt nhất cho mục đích này là sơ đồ các khoảng thời gian chạy trung bình được chuẩn hóa đối với số giờ của mỗi 
bin. Mỗi khoảng chạy trung bình được chuẩn hóa bằng khoảng trung bình cuối cùng nhận được vào ngày phân tích. Đối với nhiều địa 
điểm, các khoảng thời gian chạy trung bình có thể thấy sẽ hồi quy đến khoảng trung bình cuối cùng trong vòng 1% sau khoảng từ 8 
giờ đến 16 giờ của số liệu đã nhận được. Sự giảm tiếp theo đến 0,5% có thể nhận được bằng việc tiếp tục thử nghiệm đến 24 giờ hoặc 
dài hơn của số liệu đã nhận được của bin. Nếu một hoặc nhiều hơn các khoảng chạy trung bình lệch với giá trị đã được chuẩn hóa của 
một khoảng sau khi có biểu hiện sẽ ốn định, thì bộ số liệu phải được phân tích thêm để đảm bảo không có vần đề đã xảy ra với các máy 
đo gió hoặc cảm biến đo hướng gió.
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Phụ lục D 
(có tính chất quy phạm)

Đánh giá độ bất định trong phép đo

Phụ lục này trình bày những yêu cầu đối với xác định độ bất định trong phép đo. Cơ sở lý thuyết cho xác 
định độ bất định là sử dụng phương pháp bin, với ví dụ ước tính độ bất định cho trong Phụ lục E.

Đường công suất đo được sẽ được bổ sung một ước tính độ bất định của phép đo. Ước tính này sẽ dựa vào 
ấn phẩm thông tin của tiêu chuẩn ISO “Hướng dẫn biểu diễn độ bất định trong phép đo”.

Theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO, có hai loại bất định: Loại A, biên độ của nó có thể suy ra được từ các 
số đo, và loại B, được ước tính bằng các cách khác. Trong cả hai loại, độ bất định được biểu diễn là những 
sai lệch tiêu chuẩn và là độ bất định tiêu chuẩn được chỉ rõ.

a.  Các đối tượng đo

Đối tượng đo là đường cong công suất điện, được xác định bằng các giá trị bin của công suất điện và tốc 
độ gió đo được và được chuẩn hóa (xem 8.1 và 8.2), và sản lượng điện năng hàng năm được ước tính (xem 
Điều 8.3). Độ bất định trong đo được đổi sang độ bất định trong các đối tượng đo bằng các giá trị trung 
bình của các hệ số độ nhạy. 

b.  Các thành phần của độ bất định

Bảng D.1 cung cấp một danh sách tối thiểu các thông số của độ bất định sẽ được đưa vào phân tích bất 
định.   

Bảng D.1 – Danh mục các thành phần của độ bất định

Thông số đo Thành phần của độ bất định Loại bất định

Công suất điện

Các máy biến dòng điện
Các bộ chuyển đổi công suất áp
Bộ biến điện và thiết bị đo điện
Hệ thống ghi lưu số liệu
Độ khả dụng của công suất điện

B
B
B
B
A

Tốc độ gió

Hiệu chỉnh máy đo gió
Đặc tính vận hành
Ảnh hưởng của lắp ráp
Hệ thống thu thập số liệu (xem ghi chú)
Biến dạng dòng gió do địa hình

B
B
B
B
B

Nhiệt độ không khí

Cảm biến nhiệt độ
Che chắn bức xạ
Ảnh hưởng của lắp ráp
Hệ thống thu thập số liệu (xem ghi chú)

B
B
B
B

Áp suất không khí
Cảm biến nhiệt độ
Ảnh hưởng của lắp ráp
Hệ thống thu thập số liệu (xem ghi chú)

B
B
B

Hệ thống thu thập số liệu
Truyền tín hiệu
Độ chính xác của hệ thống
Điều tiết hệ thống

B
B
B

GHI CHÚ: Giả định ngầm của phương pháp  tiêu chuẩn này là công suất điện trung bình phát ra 10 phút từ tua bin gió là hoàn toàn 

tương ứng với tốc độ gió trung bình mười phút đo ở độ cao của trục cánh quạt, và đồng thời đo mật độ không khí.

Đây không phải là trường hợp thực tế. Các biến số khác của dòng không khí ảnh hưởng đến công suất 
phát và do đó các tua bin gió cùng loại sẽ phát ra công suất khác nhau ở các vị trí khác nhau ngay cả nếu 
chiều cao trục cánh quạt và mật độ gió là như nhau. Những biến số này bao gồm sự nhiễu loạn, thay đổi 
tốc độ gió (trong ba hướng), sự giảm vec tơ dòng liên quan đến thành phần nằm ngang, mức độ của nhiễu 
loạn và biến dạng trượt của tốc độ gió trung bình trên rotor. Hiện nay, các công cụ phân tích cũng không 
giúp được nhiều trong việc xác định ảnh hưởng của các thông số này và các phương pháp thực nghiệm 
cũng gặp các khó khăn tương tự.

Kết quả là đường công suất sẽ thay đổi từ vị trí này sang vị trí khác, nhưng vì không đo và không xét đến 
các biến số ảnh hưởng khác, nên sự biến đổi trong đường công suất được coi là độ bất định. 

Độ bất định biểu kiến xuất phát từ những sự khác nhau của công suất phát trong các điều kiện địa hình 
và khí hậu khác nhau, v.d. khi so sánh một AEP đo được trong địa hình đồng nhất với một AEP đo được 
trong một địa điểm trang trại điện gió không đồng nhất. 

Lượng hóa độ bất định biểu kiến này là khó. Tùy thuộc vào các điều kiện địa điểm và khí hậu, độ bất định 
có thể là vài phần trăm. Nhìn tổng quát, độ bất định có thể tăng cùng với độ phức tạp của địa hình và tăng 
tần suất xuất hiện của các điều kiện khí quyển không trung hòa. 
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Phụ lục E
(có tính chất quy phạm)

Cơ sở lý thuyết cho việc xác định độ bất định khi sử dụng 
phương pháp bin

E.1  Điều khoản chung

Ở dạng chung nhất, độ bất định tiêu chuẩn kết hợp của công suất điện trong bin i, uc,i có thể được biểu 
diễn bằng công thức: 

Trong đó:
  
ck,i là hệ số độ nhạy của thành phần k trong bin i;

uk,i  là độ bất định tiêu chuẩn của thành phần k trong bin i;

M  là số các thành phần bất định trong từng bin 

ρk,l,i,j  là hệ số tương liên giữa thành phần bất định k trong bin i và thành phần bất định l trong bin j 
(trong biểu thức, thành phần k và l đều là trong bin j)

Thành phần bất định là số lượng cá thể đầu vào của độ bất định của mỗi thông số đo. Độ bất định tiêu 
chuẩn kết hợp trong sản lượng điện năng hàng năm ước tính, uAEP, có thể được biểu thị ở dạng chung 
nhất bằng:

Trong đó:
  
fi là sự xuất hiện tương đối của tốc độ gió giữa Vi-1 và Vi: F(Vi) – F(Vi-1) trong bin i;

F(V) là hàm phân bố xác suất tích lũy Rayleigh đối với tốc độ gió;

N là số bin; 

NH là số giờ trong một năm ≈ 8760.

Có ít khả năng suy ra một cách rõ ràng tất cả các giá trị của các hệ số tương quan ρk,l,I,j và thông thường 
cần đơn giản hóa. Để cho phép các biểu thức trên của độ bất định kết hợp được đơn giản hóa đến mức độ 
thực hành, những giả thiết sau được thực hiện:

 ▪  Các thành phần của độ bất định là tương liên hoàn toàn (ρ =1, ý là phép lấy tổng tuyến tính để có một 
độ bất định tiêu chuẩn kết hợp) hoặc độc lập (ρ =0, ý là phép lấy tổng bậc hai, v.d. độ bất định tiêu 
chuẩn kết hợp là căn bậc hai của các tổng bình phương của các thành phần của độ bất định);

 ▪  Tất cả các thành phần của độ bất định loại A là độc lập và các thành phần của độ bất định loại A và B 
là độc lập (chúng là từ cùng một bin hoặc từ các bin khác nhau), trong khi các thành phần của độ bất 
định loại B là hoàn toàn tương tác với nhau (v.d. độ bất định trong máy biến đổi điện trong các bin 
khác nhau).

Sử dụng những giả thiết trên, độ bất định kết hợp của công suất trong một bin, uc,i, được biểu diễn như sau:

Trong đó:
  
MA là số các thành phần bất định loại A;

MB là số các thành phần bất định loại B;

sk,i là độ bất định tiêu chuẩn loại A của thành phần k trong bin i;

si  là độ bất định kết hợp loại A trong bin i;

ui  là độ bất định kết hợp loại B trong bin i; 

Cần lưu ý rằng uc,i
2 là không độc lập đối với cỡ bin do sự phụ thuộc của sP,i vào số lượng các bộ số liệu trong 

bin (xem phương trình E.10).

Những giả định ngầm ý rằng độ bất định tiêu chuẩn kết hợp trong sản lượng điện uAEP, là:

 Ý nghĩa của số hạng thứ hai trong phương trình này là mỗi thành phần bất định riêng lẻ loại B tiến đến 
độ bất định AEP tương ứng, áp dụng giả định tương liên đầy đủ đối với các thành phần riêng lẻ qua các 
bin. Cuối cùng, các thành phần bất định kết hợp qua các bin được cộng bình phương lên thành độ bất 
định AEP cuối cùng. 

Trên thực tế, tính tổng các thành phần bất định loại B của tất cả các bin có thể không thuận tiện trước khi 
chúng được kết hợp một cách riêng rẽ. Một phép tính gần đúng, cho phép các thành phần bất định loại B 
sẽ được kết hợp trong từng bin trước khi chúng được kết hợp qua các bin (v.d. có thể sử dụng si và ui) dẫn 
đến phương trình sau tiện lợi hơn: 
 
uAEP nhận được từ phương trình này luôn luôn bằng hoặc lớn hơn gía trị nhận được từ phương trình (E.4).

E.2   Độ bất định mở rộng

Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp của đường công suất và AEP có thể được biểu diễn thêm bằng độ bất định 
mở rộng. Tham khảo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO và giả định các phân bố bình thường, các khoảng có 
các mức tin cậy nêu trong Bảng E.1 có thể tính được bằng cách nhân độ bất định này với một hệ số bao 
phủ cũng được trình bày trong Bảng này.
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Bảng E.1 – Độ bất định mở rộng

Mức độ tin cậy % Hệ số bao phủ

68,27
90
95

95,45
99

99,73

1
1,645
1,960

2
2,576

3

E.3  Ví dụ

Ví dụ sau trình bày cách tính độ bất định loại A và B cho từng bin của đường công suất đo được. Độ bất 
định của đường công suất sẽ lấy được và cuối cùng ước tính độ bất định của AEP.

Ví dụ theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO và dựa vào các giả định đặt ra ở trên. Thực hiện kết hợp các thành 
phần bất định loại B theo phương trình (E.5), đầu tiên tất cả các thành phần bất định trong từng bin có thể 
được kết hợp để biểu thị độ bất định loại B kết hợp của từng thông số đo, như ví dụ cho tốc độ gió:

 
trong đó các thành phần bất định là tham chiếu đến các thành phần bất định trong Bảng E.2, sử dụng các 
ký hiệu và chỉ số như trong bảng. Thứ hai, các bất định tiêu chuẩn của các đối tượng đo có thể được biểu 
thị bằng các bất định của các thông số đo trong bin i:

 
Trong đó độ bất định do hệ thống  lưu số liệu là độ bất định của từng thông số đo và độ biến dạng dòng 
gió do địa hình được đưa vào độ bất định của tốc độ gió. Độ bất định liên quan với những thay đổi khí 
hậu, sw, sẽ được đánh giá riêng. 

Ví dụ này chỉ xem xét những thành phần bất định  sẽ được đưa vào phân tích tính bất định theo Bảng D.1. 
Đường cong công suất đo được, được trình bày trong các Hình 2 và 3 và Bảng 1 được sử dụng trong ví 
dụ. Đường cong công suất được ngoại suy từ công suất không đổi, là công suất trong bin cuối cùng, đến 
tốc độ gió 25 m/s tua bin dừng phát điện. Kết quả của phân tích bất định trong ví dụ cũng được trình bày 
trong Hình 3 và các Bảng 1 và 2. Tất cả các hệ số độ nhạy được liệt kê trong các Bảng E.4 và E.5 và các độ 
bất định được liệt kê trong Bảng E.6 và E.7.

E.4   Độ bất định loại A

Chỉ số bất định loại A cần được xem xét là độ bất định của  công suất điện với công suất danh định trong 
từng bin.

E.4.1   Độ bất định loại A trong công suất điện

Độ lệch tiêu chuẩn của phân bố số liệu công suất danh định trong từng bin được tính bằng phương trình: 

Trong đó:
  
σP,i  là độ lệch tiêu chuẩn số liệu công suất danh định trong bin i;

Ni là số các bộ số liệu 10 phút trong bin i;

Pi là công suất danh định và lấy trung bình trong bin i;

Pn,i,j là công suất danh định của bộ số liệu j trong bin i;

Bảng E.2  Danh sách các bất định loại A và B

Lọai B: thiết bị đo Ghi chú Tiêu chuẩn Độ bất định Độ nhạy

Công suất điện
Máy biến dòng *
Máy biến thế điện áp *
Bộ chuyển đổi năng lượng *
Công cụ đo công suất *

a
a
a
c

IEC 60044-1
IEC 60044-2
IEC 60688

uP,i
uP1,i
uP2,i
uP3,i
uP4,i

Tốc độ gió
Máy đo gió *
Đặc tính vận hành *
Ảnh hưởng của lắp đặt *

b
cd
c

uV,i
uV1,i
uV2,i
uV3,i

Mật độ không khí
Nhiệt độ
Cảm biến nhiệt độ *
Che chắn bức xạ *
Ảnh hưởng của lắp đặt *
Áp suất không khí
Cảm biến áp suất *
Ảnh hưởng do lắp đặt *

a
cd

a
c

ISO 2533

uT,i
uT1,i
uT2,i
uT3,i
uB,i
uB1,i
uB2,i

Hệ thống ghi lưu số liệu
Truyền tín hiệu *
Độ chính xác của hệ thống *
Điều tiết tín hiệu *

b
cb

ud,i
ud1,i
ud2,i
ud3,i

Hệ số độ nhạy lấy từ thông 
số bất định thực tế

Loại B: Địa hình

Biến dạng dòng do địa hình bc uV4,i cV,i (xem ở trên)

Loại B: Phương pháp

Phương pháp
Điều chỉnh mật độ không khí cd um,i

um1,i cT,i và cB,i

Loại A: Thống kê

Công suất điện *
Thay đổi khí hậu

e
e

sP,i
sw

cP,i = 1
----

* thông số yêu cầu cho phân tích bất định

GHI CHÚ Xác định các bất định:
a = tham chiếu đến tiêu chuẩn
b = hiệu chỉnh;
c = phương pháp “khách quan” khác
d = “ước lượng”
e = thống kê

Độ bất định tiêu chuẩn của công suất điện được chuẩn hóa và lấy trung bình trong bin được ước tính theo 
phương trình sau: 
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Trong đó:
  
sP,i là độ bất định tiêu chuẩn loại A của công suất trong bin i;

σP,i là độ lệch tiêu chuẩn của số liệu công suất được chuẩn hóa trong bin i;

Ni là số các bộ số liệu 10 phút trong bin i; 

E.4.2   Độ bất định loại A trong sự thay đổi khí hậu

Thử nghiệm đặc tính hoạt động điện có thể được thực hiện trong điều kiện khí hậu đặc biệt mà nó ảnh 
hưởng đến kết quả thử nghiệm một cách có hệ thống, như rất ổn định (cắt thẳng đứng lớn và nhiễu loạn 
thấp) hoặc không ổn định (ít cắt và nhiễu loạn cao) sự phân tầng khí quyển hoặc thay đổi thường xuyên 
và/hoặc lớn hướng gió. Có thể thử nghiệm thứ tự của biên độ của bất định khí hậu này, sw, bằng

a. Chia nhỏ số liệu thành các phần, mỗi phần có độ dài đủ để có độ bất định nhỏ (thống kê) trên công suất;
b. Ước tính sản lượng điện năng hàng năm cho từng đường công suất nhận được, và
c. Tính độ lệch tiêu chuẩn của các sản lượng điện năng hàng năm đã ước tính.

E.5   Độ bất định loại B

Độ bất định loại B được giả định là có liên quan đến thiết bị đo, hệ thống thu thập số liệu, và địa hình xung 
quanh địa điểm thử nghiệm tính năng hoạt động điện. Nếu độ bất định được biểu diễn là giới hạn bất định 
hoặc ngầm định là hệ số bao phủ đơn vị, thì độ bất định tiêu chuẩn phải được ước tính hoặc nó phải được 
chuyển đổi đúng về độ bất định tiêu chuẩn.

GHI CHÚ:  Xét độ bất định được biểu thị là giới hạn bất định ± U. Nếu phân bố xác suất được giả định là hình chữ nhật, thì xác suất 

tiêu chuẩn là:

Nếu phân bố xác suất được giả định là hình tam giác, thì xác suất tiêu chuẩn là:

E.5.1   Độ bất định loại B trong hệ thống ghi lưu số liệu

Có thể có bất định từ truyền, điều tiết tín hiệu, chuyển từ analog sang số, và xử lý số liệu trong hệ thống 
ghi lưu số liệu. Những bất định này có thể khác nhau đối với mỗi kênh đo. Độ bất định tiêu chuẩn của hệ 
thống ghi lưu số liệu cho toàn dải của một kênh đo nhất định, ud,i, có thể được biểu diễn bằng biểu thức:

Trong đó:
  
 ud1,i là độ bất định trong truyền tín hiệu và điều tiết tín hiệu trong bin i;

ud2,i là độ bất định trong số hóa trong bin i, ví dụ độ phân dải của lượng tử hóa;

ud3,i là độ bất định trong các phần khác của hệ thống ghi lưu số liệu tích hợp (phần mềm, hệ  thống  
 lưu) trong bin i; 

Trong ví dụ này, giả định là hệ thống ghi lưu số liệu có độ bất định tiêu chuẩn ud,i là 0,1 % của toàn dải của 
từng kênh đo.

E.5.2   Độ bất định loại B trong công suất điện

Độ bất định của cảm biến công suất có phân bố bất định từ các máy biến dòng điện và bộ chuyển đổi công 
suất áp và từ máy biến công suất. Bất định của những thành phần này bình thường được báo cáo theo sự 
phân loại của chúng.

Độ bất định tiêu chuẩn của công suất điện cho từng bin, uP,i, được tính bằng cách kết hợp cás độ bất định 
tiêu chuẩn từ máy biến công suất, máy biến dòng điện và bộ chuyển đổi công suất áp và hệ thống ghi lưu 
số liệu:

Trong đó:
  
uP1,i là độ bất định trong máy biến dòng điện trong bin i;

uP2,i là độ bất định trong bộ chuyển đổi công suất áp trong bin i;

uP3,i là độ bất định trong máy biến công suất trong bin i;

udP,i là độ bất định trong trong hệ thống ghi lưu số liệu cho kênh công suất trong bin i;

Trong ví dụ này, tất các các máy biến dòng điện, biến điện áp và biến công suất được giả định có cấp chính 
xác là 0,5.

Các máy biến dòng điện có cấp chính xác là 0,5 (phụ tải danh định của máy biến dòng điện ở đây được 
quy định là tương thích với công suất danh định, 1000 kW, và không quá 200 % công suất danh định). Các 
máy này có giới hạn bất định, tham chiếu tiêu chuẩn IEC 60044-1, là ±0,5% của dòng điện ở mức 100% 
phụ tải. Mặc dù ở mức phụ tải 20% và 5%, giới hạn bất định tăng lên tương ứng đến ±0,75% và ±1,5% của 
dòng điện. Đối với việc đo hiệu suất năng lượng trên tua bin gió, sản lượng điện quan trọng nhất được sản 
xuất ở mức công suất không tối đa. Do đó, chúng tôi dự kiến giới hạn bất định là ±0,75% của dòng điện 
ở mức phụ tải 20% là một giá trị trung bình tốt. Phân bố độ bất định được giả định là hình chữ nhật. Giả 
định là độ bất định của ba máy biến dòng điện bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài  như nhiệt độ không 
khí, tần số lưới điện, vv. Do đó chúng được giả thiết là tương tác đầy đủ (trừ ngoại lệ từ quy định chung) 
và được tính tổng một cách tuyến tính. Vì mỗi máy biến dòng điện đóng góp một phần ba vào đo công suất 
nên độ bất định của tất cả các máy biến dòng điện là tỷ lệ thuận với công suất như sau:

Các bộ chuyển đổi công suất áp có cấp chính xác là 0,5, có giới hạn bất định, tham chiếu tiêu chuẩn IEC 
69944-2, là ±0,5% ở tất cả các mức phụ tải. Phân bố bất định được giả định là hình chữ nhật. Điện áp của 
lưới điện bình thường là khá ổn định và không phụ thuộc vào công suất của tua bin gió. Độ bất định của 
ba bộ chuyển đổi công suất áp là giống như đối với máy biến dòng điện được giả định là chịu ảnh hưởng 
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bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ không khí, tần số lưới điện vv. Do đó chúng được giả thiết là tương 
tác đầy đủ (trừ ngoại lệ từ quy định chung) và được tính tổng một cách tuyến tính. Vì mỗi bộ chuyển đổi 
công suất áp đóng góp một phần ba vào đo công suất nên độ bất định của tất cả các bộ chuyển đổi công 
suất áp là tỷ lệ thuận với công suất như sau:

Nếu các máy biến dòng điện và biến điện áp không vận hành trong giới hạn phụ tải vận hành vòng hai, thì 
độ bất định phụ sẽ được cộng thêm vào.

Mya biến công suất có cấp chính xác là 0,5, tham chiếu IEC 69688, có công suất định mức là 2000 KW 
(bằng 200 % công suất định mức, 1000 kW, của tua bin gió) có giới hạn bất định là 10 kW. Phân bố độ bất 
định được giả định là hình chữ nhật. Do đó, độ bất định của máy biến đổi công suất là: 

Xét dải công suất điện của kênh đo là 2500 kW và độ bất định của hệ thống ghi lưu số liệu là 0,1 % của dải 
này, thì độ bất định tiêu chuẩn từ cảm biến công suất điện cho từng bin là: 

E.5.3   Độ bất định loại B trong tốc độ gió

Độ bất định của đo tốc độ gió là một tổ hợp nhiều thành phần bất định. Thông thường, các bất định quan 
trọng nhất là biến dạng dòng gió do địa hình, đặc tính vận hành của máy đo gió dạng cốc, những ảnh 
hưởng của lắp đặt lên máy đo gió và độ bất định của hiệu chỉnh máy đo gió. Nếu địa hình thỏa mãn các 
yêu cầu về địa hình của Phụ lục B, thì độ biến dạng của dòng gió được xác định là 2% hoặc 3%, phụ thuộc 
vào khoảng cách từ tua bin gió đến cột khí tượng. Nếu hiệu chỉnh địa điểm thử nghiệm được thực hiện 
theo Phụ lục C, thì độ bất định tiêu chuẩn nhận được từ hiệu chỉnh địa điểm sẽ được sử dụng. Độ biến 
dạng dòng gió do ảnh hưởng của lắp đặt (xem Phụ lục G) có thể là đáng kể trừ phi máy đo gió được lắp 
trên một ống ở trên đỉnh cột. Độ bất định của hiệu chỉnh máy đo gió (xem Phụ lục F) và độ bất định do 
đặc tính vận hành (xem Phụ lục I) có thể chiếm ưu thế trong phép đo. 

Độ bất định loại B từ tốc độ gió trong bin i, uV,i, là:

Trong đó:
  
uV1,i là độ bất định của hiệu chỉnh máy đo gió trong bin i;

uV2,i là độ bất định do đặc tính vận hành của máy đo gió trong bin i;

uV3,i là độ bất định của biến dạng dòng gió do ảnh hưởng của lắp đặt trong bin i;

uV4,i là độ bất định của biến dạng dòng gió do địa hình trong bin i;

udV,i là độ bất định trong trong hệ thống ghi lưu số liệu đối với vận tốc gió trong bin i;

Hệ số độ nhạy được xác định là độ dốc cục bộ của đường công suất đo:

Độ bất định tiêu chuẩn của việc hiệu chỉnh máy đo gió được ước tính là 0,1 m/s. Độ bất định do các đặc 
tính vận hành của máy đo gió được lấy từ sự phân loại (Phụ lục I), ước tính cấp chính xác là 1,2A. Giả thiết 
phân bố bất định là hình chữ nhật, thì cấp này tương ứng độ bất định tiêu chuẩn là 0,034 m/s + 0,0034 
Vi. Độ bất định tiêu chuẩn của biến dạng dòng do ảnh hưởng lắp đặt ước tính bằng 1% của tốc độ gió. 
Xét dải tốc độ gió là 30 m/s của kênh đo và độ bất định của hệ thống ghi lưu số liệu là 0,1% của dải này, 
thì độ bất định tiêu chuẩn từ hệ thống ghi lưu số liệu là 0,03 m/s. Trong ví dụ này, giả định là không thực 
hiện hiệu chỉnh địa điểm, và biến dạng dòng do địa hình ước tính là 3% của tốc độ gió. Độ bất định của 
từng bin tốc độ gió là:
 
Trong trường hợp có thực hiện hiệu chỉnh địa điểm, độ bất định từ hiệu chỉnh địa điểm sẽ được đưa vào 
là độ bất định của biến dạng dòng do địa hình uV4,i, thay vì giá trị cố định (2% hoặc 3%). Độ bất định loại 
A của hệ số điều chỉnh dòng gió của từng bin hướng gió được xác định từ phân bố các hệ số điều chỉnh 
dòng đo được (tỷ số tốc độ gió tại tua bin gió và tốc độ gió ở cột khí tượng). Độ lệch tiêu chuẩn của phân 
bố trong từng bin là Sα,j và độ bất định loại A là độ lệch tiêu chuẩn của giá trị trung bình Sα,j/√(N_j ) , 
trong đó Nj là số các tỷ số tốc độ trong bin hướng gió j. Độ bất định của hiệu chỉnh là giống như đối với đo 
đường cong công suất. Những bất định vận hành của hai máy đo gió dạng cốc trong hiệu chỉnh địa điểm 
có thể được coi là tương hỗ nếu các máy đo dạng cốc là cùng một loại và do đó có thể bỏ qua. Độ bất định 
của hiệu chỉnh địa điểm (tỷ số của các tốc độ gió) cho từng bin hướng gió j là: 

Trong đó:
  
uα,i,j là độ bất định của hiệu chỉnh địa điểm trong bin tốc độ gió i và trong bin hướng gió j;

uV,1,i là độ bất định của hiệu chỉnh máy đo gió trong bin i;

udV,i là độ bất định trong hệ thống ghi lưu số liệu cho tốc độ gió trong bin i;

uα,j là độ lệch tiêu chuẩn của các tỷ số tốc độ gió trong bin hướng gió j;

Nj là độ bất định trong trong hệ thống ghi lưu số liệu đối với vận tốc gió trong bin j;

Độ bất định của hiệu chỉnh địa điểm phụ thuộc vào tốc độ gió. Đề xuất trình bày độ bất định của hiệu 
chỉnh địa điểm cho một tốc độ gió cụ thể, ví dụ 10 m/s. Điều 6 quy định độ bất định sẽ được tính cho 3 
tốc độ gió.

Khi độ bất định của hiệu chỉnh địa điểm được đưa vào trong độ bất định của tốc độ gió, thì độ bất định 
của hiệu chỉnh địa điểm được nhân với hệ số độ bất định, cho ta tốc độ gió của mỗi bin:
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Độ bất định của từng bin tốc độ của đường công suất sẽ được gán trọng số vớicác số liệu trong bin tốc độ 
gió đối với bin hướng gió của hiệu chỉnh địa điểm:

 Trong đó Ni,j là các bộ số liệu đường công suất cho bin tốc độ gió i  và bin hướng gió j.

E.5.4   Độ bất định loại B trong mật độ gió

Mật độ gió tính được từ số đo nhiệt độ không khí và áp suất không khí.

Đo nhiệt độ không khí có thể có những thành phần bất định sau:

 ▪  Độ bất định từ hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ; 
 ▪  Độ bất định do che chắn bức xạ không hoàn hảo của cảm biến nhiệt độ (che chắn bức xạ kém làm tăng 

nhiệt độ ở cảm biến);
 ▪  Độ bất định do ảnh hưởng của lắp đặt (sự thay đổi của biên dạng nhiệt độ không khí theo phương 

thẳng đứng từ ngày sang đêm có thể ảnh hưởng đến ước tính nhiệt độ nếu cảm biến nhiệt độ không 
ở độ cao của trục cánh quạt).

Độ bất định tiêu chuẩn trong nhiệt độ đo đối với từng bin, uT,j, có thể biểu thị là:

Trong đó:
  
uT1,i là độ bất định của hiệu chỉnh của cảm biến nhiệt độ trong bin i;

uT2,i là độ bất định do che chắn bức xạ không hoàn hảo của cảm biến nhiệt độ trong bin i;

uT3,i là độ bất định do ảnh hưởng của lắp đặt cảm biến nhiệt độ trong bin i;

udT,i là độ bất định  trong hệ thống thu thập số liệu đối với nhiệt độ không khí trong bin i;

Hệ số bất định đối với đo nhiệt độ không khí, đối với các điều kiện ở mức nước biển, được ước tính bằng 
công thức:

Phép đo của cảm biến áp suất có thể bao gồm thứ nhất là hệ số điều chỉnháp suất không khí về độ cao 
của trục cánh quạt nếu cảm biến không lắp ở độ cao của trục cánh quạt. Độ bất định do điều chỉnh có 
thể được xem xét, và độ bất định (do hiệu chỉnh) của cảm biến áp suất sẽ được đưa vào. Độ bất định tiêu 
chuẩn trong áp suất không khí đo được cho từng bin, uB,i, là:

Trong đó:
  

uB1,i là độ bất định của hiệu chỉnh của cảm bién áp suất trong bin i;

uB2,i là độ bất định do ảnh hưởng lắp đặt của cảm biến áp suất trong bin i;

udB,i là những độ bất định trong hệ thống ghi lưu số liệu đối với áp suất không khí trong bin i;

Hệ số độ nhạy đối với đo áp suất không khí, trong điều kiện mức nuớc biển, được ước tính theo công thức: 

Độ bất định do độ ẩm tương đối có thểlớn nếu nhiệt độ không khí trung bình cao. Ở mức nước biển và 
ở nhiệt độ không khí là 20oC, thì mật độ không khí thay đổi 1,2% trong khoảng từ 0% đến 100% độ ẩm 
tương đối. Nó thay đổi 2% và 4,0% tương ứng ở nhiệt độ 30oC và 40oC. Như vậy, nếunhiệt độ cao thì nên  
đo độ ẩm tương đối và hiệu chỉnh theo. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối không đánh giá trong ví dụ này. 
Độ bất định tiêu chuẩn của cảm biến nhiệt độ được giả định là 0,5oC. Độ bức xạ của cảm biến nhiệt độ 
được giả thiết tạo ra độ bất định tiêu chuẩn 2oC. Độ bất định tiêu chuẩn do ảnh hưởng từ việc lắp đặt bộ 
cảm biến nhiệt độ phụ thuộc vào khoảng cách thẳng đứng từ độ cao của trục cánh quạt. Với bộ cảm biến 
nhiệt độ lắp trong khoảng 10m của chiều cao của trục cánh quạt giả định độ bất định tiêu chuẩn là 1/3oC. 
Xét dải nhiệt độ là 40oC của kênh đo và độ bất định của hệ thống ghi lưu số liệu là 0,1% của dải này, thì 
phương trình biểu diễn độ bất định tiêu chuẩn của nhiệt độ không khí trong từng bin là:

Độ bất định tiêu chuẩn của bộ cảm biến áp suất dự kiến là 3,0 hPa. Giả định rằng áp suất được điều chỉnh 
về độ cao của trục cánh quạt theo tiêu chuẩn ISO 2533 (đối với khí quyển tiêu chuẩn và chênh lệch độ cao 
là 28 m giữa bộ cảm biến và trục cánh quạt thì độ bất định tiêu chuẩn này là 3,4 hPa). Độ bất định do lắp 
đặt ước tính là 10% của điều chỉnh, là 3,4 hPa. Xét dải áp suất là 100 hPa của kênh đo và độ bất định của 
hệ thống ghi lưu số liệu là 0,1 % của dải này, biểu thức đối với áp suất không khí là:  

E.5.5  Kế hợp các độ bất định loại B 

Các độ bất định loại B được kết hợp là:

E.5.6  Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp

Các độ bất định tiêu chuẩn kết hợp từng bin của đường công suất được hình thành với sự kết hợp bất 
định loại A và loại B. 
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E.5.7   Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp – Sản lượng điện

Độ bất định tiêu chuẩn kết hợp của AEP bằng kết hợp từng bin chọn lọc của các bất định loại A và B:

 Trong đó
f1=((Fi+1 - F) + (Fi - Fi-1))/2  Là xác suất trung bình của tốc độ gió của bin i.

Bảng E.3 – Độ bất định từ hiệu chỉnh địa điểm

Bin số i Tốc độ gió Vi (m/s) Hiệu chỉnh địa điểm u,V4,i

4 2,0 0,1477

5 2,5 0,1477

6 3,0 0,1472

7 3,5 0,1473

8 4,0 0,1474

9 4,5 0,1479

10 5,0 0,1475

11 5,5 0,1480

12 6,0 0,1481

13 6,5 0,1482

14 7,0 0,1478

15 7,5 0,1478

16 8,0 0,1484

17 8,5 0,1486

18 9,0 0,1488

19 9,5 0,1489

20 10,0 0,1490

21 10,5 0,1492

22 11,0 0,1493

23 11,5 0,1494

24 12,0 0,1494

25 12,5 0,1499

26 13,0 0,1498

27 13,5 0,1499

28 14,0 0,1500

29 14,5 0,1501

30 15,0 0,1503

31 15,5 0,1503

32 16,0 0,1507

33 16,5 0,1513

34 17,0 0,1512

35 17,5 0,1523

36 18,0 0,1530

37 18,5 0,1522

38 19,0 0,1521

39 19,5 0,1539

40 20,0 0,1541

41 20,5 0,1505

42 21,0 0,1512

43 21,5 0,1548

44 22,0 0,1530

45 22,5 0,1533

46 23,0 0,1557

47 23,5 0,1567

614000-12-1©
 IEC: 2005 (E)61

40
00

-1
2-

1©
 IE

C:
 2

00
5 

(E
)

5554
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/



Bảng E.4 – Hệ số độ nhạy (cơ sở dữ liệu A) 

Đường công suất (cơ sở dữ liệu A) Hệ số độ nhạy

Bin số i Tốc độ gió Vi 
(m/s)

Công suất điện
Pi (kW)

Tốc độ gió
cV,i (kW/ms)

Nhiệt độ không 
khí

cT,i (kW/K)

Áp suất không khí
cB,i (kW/hPa)

4 2,13 –3,64 1,71 0,01 0,00
5 2,49 –3,65 0,01 0,01 0,00
6 2,99 –3,78 0,27 0,01 0,00
7 3,51 –2,19 3,06 0,01 0,00
8 3,99 –0,43 3,65 0,00 0,00
9 4,50 6,04 12,83 0,02 0,01

10 4,98 27,70 44,69 0,10 0,03
11 5,52 67,39 74,00 0,23 0,07
12 5,98 111,30 94,47 0,39 0,11
13 6,51 160,95 95,05 0,56 0,16
14 7,01 209,42 95,41 0,73 0,21
15 7,50 261,96 107,51 0,91 0,26
16 8,00 327,63 132,16 1,14 0,32
17 8,50 395,23 136,16 1,37 0,39
18 8,99 462,01 134,67 1,60 0,46
19 9,49 556,06 187,71 1,93 0,55
20 10,00 629,80 144,25 2,19 0,62
21 10,47 703,06 157,30 2,44 0,69
22 11,00 786,55 156,23 2,73 0,78
23 11,50 836,48 101,15 2,90 0,83
24 11,99 893,52 116,32 3,10 0,88
25 12,49 928,61 69,27 3,22 0,92
26 13,03 956,44 51,66 3,32 0,94
27 13,50 971,30 31,58 3,37 0,96
28 14,00 980,92 19,49 3,40 0,97
29 14,48 988,17 15,10 3,43 0,98
30 15,00 993,46 10,20 3,45 0,98
31 15,49 993,71 0,50 3,45 0,98
32 15,99 995,70 3,97 3,46 0,98
33 16,54 996,22 0,96 3,46 0,98
34 17,02 996,42 0,42 3,46 0,98
35 17,48 996,48 0,12 3,46 0,98
36 17,95 996,50 0,04 3,46 0,98
37 18,49 995,71 1,48 3,46 0,98
38 18,97 935,54 125,87 3,25 0,92
39 19,45 900,46 71,97 3,12 0,89
40 19,97 842,52 112,19 2,92 0,83
41 20,50 551,21 549,95 1,91 0,54
42 20,92 661,19 261,26 2,29 0,65
43 21,47 396,55 480,32 1,38 0,39
44 22,02 –6,30 738,89 0,02 0,01
45 22,60 494,34 861,43 1,72 0,49
46 23,00 231,88 656,95 0,80 0,23
47 23,56 193,49 67,81 0,67 0,19
48 24,02 –7,92 445,39 0,03 0,01
49 24,56 –6,34 2,89 0,02 0,01
50 25,03 –6,30 0,08 0,02 0,01

Bảng E.5 – Hệ số độ nhạy (cơ sở dữ liệu B) 

Đường công suất (cơ sở dữ liệu B) Hệ số độ nhạy

Bin số i Tốc độ gió Vi 
(m/s)

Công suất điện
Pi (kW)

Tốc độ gió
cV,i (kW/ms)

Nhiệt độ không 
khí

cT,i (kW/K)

Áp suất không khí
cB,i (kW/hPa)

4 2,13 –3,64 1,712 0,013 0,004
5 2,49 –3,65 0,014 0,013 0,004
6 2,99 –3,78 0,269 0,013 0,004
7 3,51 –2,19 3,062 0,008 0,002
8 3,99 –0,43 3,645 0,001 0,000
9 4,50 6,04 12,825 0,021 0,006

10 4,98 27,70 44,664 0,096 0,027
11 5,52 67,39 74,049 0,234 0,067
12 5,98 111,30 94,430 0,386 0,110
13 6,51 160,95 95,019 0,558 0,159
14 7,01 209,42 95,472 0,727 0,207
15 7,50 261,96 107,566 0,909 0,259
16 8,00 327,63 131,992 1,137 0,323
17 8,50 395,23 136,290 1,372 0,390
18 8,99 462,01 134,677 1,603 0,456
19 9,49 556,06 187,824 1,930 0,549
20 10,00 629,80 145,079 2,186 0,622
21 10,47 703,06 155,957 2,440 0,694
22 11,00 786,55 157,358 2,729 0,776
23 11,50 836,48 100,000 2,903 0,826
24 11,99 893,52 116,327 3,101 0,882
25 12,49 928,61 70,200 3,223 0,917
26 13,03 956,44 51,481 3,319 0,944
27 13,50 971,30 31.702 3.371 0.959
28 14,00 980,92 19,200 3,404 0,968
29 14,48 988,17 15,208 3,429 0,976
30 15,00 993,46 10,192 3,448 0,981
31 15,49 993,71 0,408 3,449 0,981
32 15,99 995,70 4,000 3,455 0,983
33 16,54 996,22 0,909 3,457 0,983
34 17,02 996,42 0,417 3,458 0,984
35 17,48 996,48 0,217 3,458 0,984
36 17,95 996,50 0,000 3,458 0,984
37 18,49 995,71 0,556 3,457 0,983
38 18,97 996,6 0,833 3,459 0,984
39 19,42 996,1 1,111 3,457 0,983
40 19,96 994,1 3,704 3,450 0,981
41 20,51 987,4 12,182 3,427 0,975
42 20,88 996,9 25,676 3,460 0,984
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Bảng E.6 – Độ bất định loại B (cơ sở dữ liệu A)

Bin số i
Công suất 

điện
uPi (kW)

Tốc độ gió
uVi (m/s)

Tốc độ gió
cV,i *uV,i (K)

Nhiệt độ 
không khí

uT,i (K)

Nhiệt độ 
không khí
cT,i *uT,i (kK)

Áp suất
không khí
uB,i (hPa)

Áp suất
không khí

cB,i *uB,i(kW)

4 6,29 0,19 0,33 2,09 0,03 3,18 0,01

5 6,29 0,19 0,00 2,09 0,03 3,18 0,01
6 6,29 0,19 0,05 2,09 0,03 3,18 0,01
7 6,29 0,19 0,60 2,09 0,02 3,18 0,01
8 6,29 0,20 0,71 2,09 0,00 3,18 0,00
9 6,29 0,20 2,53 2,09 0,04 3,18 0,02

10 6,29 0,20 8,86 2,09 0,20 3,18 0,09
11 6,30 0,20 14,81 2,09 0,49 3,18 0,21
12 6,32 0,20 19,05 2,09 0,81 3,18 0,35
13 6,35 0,20 19,35 2,09 1,17 3,18 0,51
14 6,39 0,21 19,57 2,09 1,52 3,18 0,66
15 6,44 0,21 22,27 2,09 1,90 3,18 0,82
16 6,52 0,21 27,70 2,09 2,37 3,18 1,03
17 6,62 0,21 28,85 2,09 2,86 3,18 1,24
18 6,74 0,21 28,86 2,09 3,35 3,18 1,45
19 6,93 0,22 40,68 2,09 4,03 3,18 1,75
20 7,09 0,22 31,64 2,09 4,57 3,18 1,98
21 7,28 0,22 34,91 2,09 5,10 3,18 2,21
22 7,51 0,22 35,13 2,09 5,70 3,18 2,47
23 7,65 0,23 23,03 2,09 6,06 3,18 2,63
24 7,82 0,23 26,81 2,09 6,48 3,18 2,81
25 7,93 0,23 16,19 2,09 6,73 3,18 2,92
26 8,02 0,24 12,24 2,09 6,93 3,18 3,00
27 8,07 0,24 7,58 2,09 7,04 3,18 3,05
28 8,10 0,24 4,74 2,09 7,11 3,18 3,08
29 8,13 0,25 3,72 2,09 7,16 3,18 3,10
30 8,14 0,25 2,55 2,09 7,20 3,18 3,12
31 8,14 0,25 0,13 2,09 7,20 3,18 3,12
32 8,15 0,26 1,02 2,09 7,22 3,18 3,13
33 8,15 0,26 0,25 2,09 7,22 3,18 3,13
34 8,15 0,26 0,11 2,09 7,22 3,18 3,13
35 8,15 0,27 0,03 2,09 7,22 3,18 3,13
36 8,15 0,27 0,01 2,09 7,22 3,18 3,13
37 8,15 0,28 0,41 2,09 7,22 3,18 3,13
38 7,96 0,28 35,16 2,09 6,78 3,18 2,94
39 7,84 0,28 20,44 2,09 6,53 3,18 2,83
40 7,67 0,29 32,32 2,09 6,11 3,18 2,65
41 6,91 0,29 159,68 2,09 4,00 3,18 1,73
42 7,17 0,29 76,82 2,09 4,79 3,18 2,08
43 6,62 0,30 144,22 2,09 2,87 3,18 1,25
44 6,29 0,30 224,40 2,09 0,05 3,18 0,02
45 6,80 0,31 265,85 2,09 3,58 3,18 1,55
46 6,41 0,31 205,65 2,09 1,68 3,18 0,73
47 6,37 0,32 21,58 2,09 1,40 3,18 0,61
48 6,29 0,28 125,27 2,09 0,06 3,18 0,02
49 6,29 0,29 0,83 2,09 0,05 3,18 0,73
50 6,29 0,29 0,02 2,09 0,05 3,18 0,61

Bảng E.7 – Độ bất định loại B (Cơ sở dữ liệu B)

Bin số i
Công suất 

điện
uPi (kW)

Tốc độ gió
uVi (m/s)

Tốc độ gió
cV,i *uV,i (K)

Nhiệt độ 
không khí

uT,i (K)

Nhiệt độ 
không khí
cT,i *uT,i (kK)

Áp suất
không khí
uB,i (hPa)

Áp suất
không khí

cB,i *uB,i(kW)

4 6,29 0,19 0,33 2,09 0,03 3,18 0,01

5 6,29 0,19 0,00 2,09 0,03 3,18 0,01
6 6,29 0,19 0,05 2,09 0,03 3,18 0,01
7 6,29 0,19 0,60 2,09 0,02 3,18 0,01
8 6,29 0,20 0,71 2,09 0,00 3,18 0,00
9 6,29 0,20 2,53 2,09 0,04 3,18 0,02

10 6,29 0,20 8,85 2,09 0,20 3,18 0,09
11 6,30 0,20 14,82 2,09 0,49 3,18 0,21
12 6,32 0,20 19,04 2,09 0,81 3,18 0,35
13 6,35 0,20 19,34 2,09 1,17 3,18 0,51
14 6,39 0,21 19,58 2,09 1,52 3,18 0,66
15 6,44 0,21 22,28 2,09 1,90 3,18 0,82
16 6,52 0,21 27,66 2,09 2,37 3,18 1,03
17 6,62 0,21 28,87 2,09 2,86 3,18 1,24
18 6,74 0,21 28,86 2,09 3,35 3,18 1,45
19 6,93 0,22 40,71 2,09 4,03 3,18 1,75
20 7,09 0,22 31,82 2,09 4,57 3,18 1,98
21 7,28 0,22 34,61 2,09 5,10 3,18 2,21
22 7,51 0,22 35,38 2,09 5,70 3,18 2,47
23 7,65 0,23 22,77 2,09 6,06 3,18 2,63
24 7,82 0,23 26,81 2,09 6,48 3,18 2,81
25 7,93 0,23 16,41 2,09 6,73 3,18 2,92
26 8,02 0,24 12,20 2,09 6,93 3,18 3,00
27 8,07 0,24 7,61 2,09 7,04 3,18 3,05
28 8,10 0,24 4,67 2,09 7,11 3,18 3,08
29 8,13 0,25 3,75 2,09 7,16 3,18 3,10
30 8,14 0,25 2,55 2,09 7,20 3,18 3,12
31 8,14 0,25 0,10 2,09 7,20 3,18 3,12
32 8,15 0,26 1,03 2,09 7,22 3,18 3,13
33 8,15 0,26 0,24 2,09 7,22 3,18 3,13
34 8,15 0,26 0,11 2,09 7,22 3,18 3,13
35 8,15 0,27 0,06 2,09 7,22 3,18 3,13
36 8,15 0,27 0,00 2,09 7,22 3,18 3,13
37 8,15 0,28 0,15 2,09 7,22 3,18 3,13
38 8,15 0,28 0,23 2,09 7,22 3,18 3,13
39 8,15 0,28 0,32 2,09 7,22 3,18 3,13
40 8,15 0,29 1,07 2,09 7,21 3,18 3,12
41 8,12 0,29 3,54 2,09 7,16 3,18 3,10
42 8,15 0,29 7,54 2,09 7,23 3,18 3,13
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Phụ lục F
(có tính chất quy phạm)

Quy trình hiệu chỉnh máy đo gió dạng cốc

F.1   Yêu cầu chung

Những yêu cầu chung khi hiệu chỉnh máy đo gió được tóm tắt như sau:

 ▪  Tất cả các bộ chuyển đổi công suất và thiết bị đo khi được hiệu chỉnh phải có thể truy nguồn gốc. Giấy 
chứng nhận hiệu chỉnh và các báo cáo hiệu chỉnh phải có mọi thông tin về khả năng truy nguồn gốc 
liên quan. Tất cả những tiêu chuẩn tham chiếu sử dụng để  hiệu chỉnh máy đo gió phải được trình bày 
trong báo cáo  hiệu chỉnh;

 ▪  Các ống pitot sử dụng phải được hiệu chỉnh cho các dải tốc độ gió phù hợp, và có báo cáo.
 ▪  Trước mỗi vòng hiệu chỉnh, phải kiểm tra tính nhất quán của phép thử qua việc so sánh với “máy đo 

gió chuẩn” của viện;
 ▪  Đo chất lượng dòng gió;
 ▪  Kiểm tra sự cần thiết phải tiếp tục hiệu chỉnh;
 ▪  Hiệu chỉnh máy đo gió dựa trên việc đánh giá thấu đáo tính bất biến của hiệu chỉnh, được thực hiện 

theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO.

F.2   Yêu cầu đối với tunnel gió

Tunnel gió phải được trang bị đầy đủ và chuẩn bị cẩn thận để thực hiện hiệu chỉnh máy đo gió một cách 
chính xác.

Máy đo gió được lắp không được gây ảnh hưởng nhiều đến trường  gió trong tunnel gió. Trong các lần đo 
máy đo gió sẽ bị ảnh hưởng, ở một mức độ nào đó, bởi hiệu ứng tắc nghẽn của tunnel gió hoặc hiệu ứng 
biên. Tỷ số tắc nghẽn - được định nghĩa là tỷ số giữa diện tích phía trước (bao gồm cả hệ thống lắp đặt nó) 
chia cho tổng diện tích khu vực thử nghiệm – sẽ không được vượt quá 0,1 đối với khu vực thử nghiệm mở 
và 0,05 đối với khu vực thử nghiệm kín. 

Dòng gió đi qua diện tích bao phủ bởi máy đo gió phải là đồng nhất. Sự đồng nhất của dòng sẽ được đánh 
giá trước khi hiệu chỉnh máy đo. Có thể ước tính sự đồng nhất của dòng bằng thiết bị cảm ứng tốc độ, như 
ống pitot, dây nóng hoặc tốc kế laser hiệu ứng Doppler và đo biên dạng của dòng trong các hướng dọc, 
ngang và thẳng đứng. Dòng phải có độ đồng nhất đến 0,2%. Những khảo sát này phải được thực hiện một 
lần cho tunnel gió và làm thêm sau mỗi lần sửa đổi khí động học của tunnel gió. 

Máy đo gió dạng cốc rất nhạy cảm với biến thiên gió nằm ngang. Những biến thiên gió nằm ngang khác 
nhau phụ thuộc vào độ bẩn của lưới và thiết bị làm phẳng. Do đó, cần kiểm tra biến thiên gió nằm ngang 
bằng việc sử dụng 2 ống pitot. Chúng cần được đặt tại vị trí chính xác nơi máy đo gió sẽ được lắp với các 
đầu mở rộng gần đúng bằng diện tích bao phủ của phần cốc quay của máy đo gió dạng cốc. Một bộ các 
phép đo cần được thực hiện và sự hồi quy tuyến tính giữa các áp suất động đo được bằng các ống pitot 
sẽ được tính toán. Sự chênh lệch phải ít hơn 0,2%. Cường độ nhiễu loạn dọc trục ở vị trí của máy đo gió 
phải thấp hơn 2%.

Hệ số hiệu chỉnh tunnel gió là hệ số về quan hệ giữa các điều kiện ở vị trí đo chuẩn và các vị trí đặt máy 
đo, sẽ được thẩm định bằng sử dụng ống pitot.

Hệ thống cần được kiểm tra chi tiết về tính lặp lại của các hiệu chỉnh máy đo gió. Hệ thống cần chỉ định 
một máy đo gió tham chiếu để sử dụng cho các kiểm tra này. Máy đo gió tham chiếu cần chỉ được sử dụng 
để kiểm tra hoạt động của hệ thống này và những hệ thống máy đo gió khác. Sự kiểm tra tính lặp lại sẽ 
bao gồm ít nhất 5 hiệu chỉnh máy đo gió tham chiếu (trong các điều kiện khí quyển thay đổi). Mức chênh 
lệch lớn nhất giữa các lần hiệu chỉnh phải nhỏ hơn 0,5% ở tốc độ gió 10 m/s. Quá trình này sẽ được lặp 
lại sau khi sửa hoặc hiệu chỉnh lại của hệ thống.

Hệ thống sẽ chứng minh, thông qua thử nghiệm theo vòng tròn, rằng các kết quả của nótương thích với 
hệ thống hiệu chỉnh máy đo gió khác. Giá trị trung bình của hệ thống, hiệu chỉnh máy đo gió tham chiếu 
(như được xác định từ các thử nghiệm tính lặp lại mô tả ở trên) phải là nhất quán với giá trị trung bình 
của các hiệu chỉnh của các hệ thống khác chỉ với sai số cho phép 1% trên dải từ 4 m/s đến 16 m/s.

F.3   Những yêu cầu về bố trí trang thiết bị đo và hiệu chỉnh

Thiết bị điều tiết tín hiệu ngoài dành riêng như bộ biến đổi tần số sang điện áp,..., sẽ được hiệu chỉnh 
riêng với máy đo gió để cho phép lấy được hiệu chỉnh máy đo gió và lập báo cáo cho  từng thiết bị điều 
tiết tín hiệu.

Độ phân dải của hệ thống thu thập số liệu ít nhất phải là cấp chính xác 0,02 m/s. Cũng cần cẩn thận trong 
trường hợp thiết bị đo điện áp tương tự để đảm bảo rằng tín hiệu được tạo đệm đủ để chống lại việc suy 
giảm bởi thiết bị ghi có trở kháng thấp. 

Trong thời gian hiệu chỉnh, máy đo gió cần được lắp ở đầuống để giảm thiểu độ biến dạng dòng. Ống này 
cần có các kích thước như của ống có lắp máy đo gióđể hoạt động trong khí quyển tự do. Vị trí lắp đặt có 
thể có ảnh hưởng lớn đến độ nhạy của thiết bị đo, đặc biệt nếu tỷ số giữa đường kính ống lắp với trên 
đường kính của rotor cao.

Điều quan trọng là máy đo gió sẽ không bị ảnh hưởng nếu có một thiết bị đo tốc độ gió tham chiếu. Ngược 
lại,  máy đo gió sẽ không làm ảnh hưởng đến dòng trong vùng của thiết bị đo gió tham chiếu. Sự ảnh 
hưởng này có thể được đánh giá bằng việc di dời và sau đó lắp lại máy đo gió và sau đấy là thiết bị đo gió 
tham chiếu (là ống pitot hoặc một máy đo gió tham chiếu), và xác định chắc chắn rằng tín hiệu đầu ra của 
các thiết bị còn lại có thay đổi không. Để loại bỏ sự bất định do không kiểm soát được độ trượt của ống,  
nên lặp lại quy trình này vài lần.

Các ống pitot sẽ được đặt ở khu vực thử nghiệm vuông góc với trường của dòng gió của tunnel gió một 
cách chính xác nhất có thể. Độ lệch lớn nhất cho phép là 1o. Một số nghiên cứu cho thấy độ nhạy của máy 
đo gió dạng cốc đến góc xung kích thẳng đứng phụ thuộc vào hình dạng của thiết bị đo, và nói chung là 
rất nhạy cảm xung quanh góc thẳng đứng.

Trong khi hiệu chỉnh, tín hiệu ra của máy đo gió sẽ được kiểm tra để đảm bảo rằng nó không bị nhiễu 
hoặc tạp âm. 

F.4   Quy trình hiệu chỉnh

Máy đo gió sẽ chạy khoảng 5 phút trước khi bắt đầu quy trình hiệu chỉnh để tránh hiệu ứng do thay đổi 
nhiệt độ lớn có thể có lên ma sát cơ khí của các ổ trục của máy đo gió. Hiệu chỉnh sẽ được thực hiện trong 
hai trường hợp tăng và giảm tốc độ gió trong dải từ 4 m/s đến 16m/s ở bước điều chỉnh là 1 m/s hoặc 
nhỏ hơn. Với việc lấy cả hai kết quả tăng và giảm các bước điều chỉnh, có thể xác định xem có hiệu ứng 
trễ trong thiết bị đo hay không.
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GHI CHÚ: Các quãng 1 m/s cũng có thể được dãn ra với bước nhảy là 2 m/s, ví dụ 4, 6, 10, 12, 14,16, 15, 13, 11, 9, 7, 5 m/s.

Tần số lấy mẫu ít nhất sẽ là 1 Hz và thời gian lấy mẫu ít nhất là 30 s. Thời gian này sẽ được tăng lên khi 
hiệu chỉnh máy đo gió có độ phân dải thấp. Điều quan trọng là đảm bảo rằng máy đo gió và dải kết quả 
đọc tốc độ gió ở trong cùng khoảng thời gian. Trước khi lấy số liệu ở từng tốc độ gió, phải cho phép có đủ 
thời gian để thiết lập các điều kiện ổn định dòng. Thông thường việc này mất 1 phút. Sự ổn định có thể 
được giả định nếu hai số trung bình liên tiếp 30s không sai lệch nhau quá 0,05 m/s.  

Mật độ không khí ρ sẽ được tính dựa vào nhiệt độ không khí trung bình của tunnel gió T, độ ẩm tương đối 
Φ và áp suất khí áp kế B theo phương trình (F.1) (độ bất định tiêu chuẩn nhỏ hơn 10-3 kg/m3):

Trong đó:
  
ρ là áp suất khí áp kế [Pa]

T  là nhiệt độ tuyệt đối [K]

Φ  là độ ẩm tương đối (dải từ 0 đến 1)

R0 là hằng số khí của không khí khô [287,05 J/kgK]

Rw là hằng số khí của hơi nước [461,5 J/kgK]

Pw là áp suất hơi nước [Pa]
 

trong đó áp suất hơi nước Pw phụ thuộc vào nhiệt độ trung bình của không khí

Tốc độ trung bình của dòng tại vị trí của máy đo gió được tính từ chênh lệch áp suất trung bình ∆Pref tại vị 
trí tham chiếu bằng phương trình:

Trong đó:
  
Ch là hệ số đầu ống pitot

kc là hệ số hiệu chỉnh tunel gió được xác định trước

kb là hệ số điều chỉnh độ tắc nghẽn

n là số các mẫu trong khoảng thời gian lấy mẫu

Hệ số điều chỉnh độ tắc nghẽn đối với các trường hợp tunnel gió kín được tính theo định lý Maskells. Nếu 
hệ số điều chỉnh độ tắc nghẽn không được tính, thì sử dụng tỷ số tắc nghẽn là khoảng 1/4 để tính độ bất 
định cho các tunnel gió kín và 1/16 cho các tunnel gió hở.

F.5   Phân tích số liệu

Phân tích hồi quy tuyến tính sẽ được thực hiện trên các số liệu hiệu chỉnh để ước tính các thông số hồi 
quy sau: Độ lệch, độ dốc, hệ số hồi quy, độ bất định tiêu chuẩn trong độ dốc và giao điểm và hàm hiệp 
phương sai của độ dốc và giao cắt của tốc độ gió. Các giá trị tốc độ gió sẽ được hồi quy trên số liệu đầu 
ra của máy đo gió. Mặc dù có vẻ lô gich là làm hồi quy các số liệu đầu ra của máy đo gió trên tốc độ gió, 
nhưng làm ngược lại thì thuận tiện hơn. Trong khi hiệu chỉnh, bình thường số liệu đầu ra của máy đo gió 
được biết là có độ chính xác cao, trong khi đo tốc độ gió là ít chắc chắn hơn nhiều.

Nếu hệ số điều chỉnh, r, đối với số liệu là nhỏ hơn 0,99995, thì hiệu chỉnh sẽ được làm lại. Nếu hệ số này 
vẫn chưa đủ cao, thì hệ thống hiệu chỉnh là chưa đủ hoặc máy đo gió là phi tuyến tính quá mức và sẽ 
không được sử dụng. 

F.6   Phân tích độ bất định

Điều quan trọng là xác định độ bất định mà với nó tốc độ gió nằm ngang tới trên máy đo gió đã biết. Cần 
thực hiện một phân tích độ bất định theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO để biểu diễn độ bất định bao 
gồm cả độ bất định loại A và độ bất định loại B. Biên độ của bất định tính sẽ được đánh giá về mắt thống 
kê và tính đến:

 ▪  Độ bất định đo tốc độ dòng gió (ống pitot, bộ chuyển đổi công suất, đánh giá mật độ không khí, vv);
 ▪  Đo tần số;
 ▪  Hiệu chỉnh tunnel gió gồm cả hiệu ứng tắc nghẽn;
 ▪  Tính thay đổi của dòng gió ở vùng lân cận của máy đo gió.

E.7  Hình thức báo cáo

Tài liệu liên quan sẽ cung cấp thông tin về quy trình đã theo và hệ thống đã sử dụng để hiệu chỉnh các 
máy đo gió (báo cáo thử nghiệm về đợt hiệu chỉnh) và về hiệu chỉnh máy đo gió riêng lẻ (báo cáo hiệu 
chỉnh máy đo gió).

Báo cáo thử nghiệm về đợt hiệu chỉnh tối thiểu sẽ có các thông tin sau:

 ▪  Mô tả tunnel gió;
 ▪  Vẽ sơ đồ tunnel gió thể hiện chính xác vị trí của máy đo gió và (các) ống pitot trong khu vực thử 

nghiệm;
 ▪  Các đo chất lượng dòng;
 ▪  Hệ số điều chỉnh tắc nghẽn;
 ▪  Các giấy chứng nhận thiết bị đo;
 ▪  Quy trình đo;
 ▪  Quy trình đánh giá số liệu;
 ▪  Báo cáo về tính lặp lại của hiệu chỉnh máy đo gió;
 ▪  Phân tích độ bất định;
 ▪  Sai lệch so với những yêu cầu này.

Báo cáo hiệu chỉnh của máy đo gió sẽ có tối thiểu những thông tin sau:

 ▪  Nhà chế tạo, loại và số seri của máy đo gió thử nghiệm và số seri của cốc nếu được vận chuyển riêng 
rẽ;

 ▪  Đường kính ống của hệ thống lắp đặt;
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 ▪  Nhà chế tạo, loại và số seri của những máy biến đổi ngoài (như các máy biến tần số sang điện áp);
 ▪  Tên và địa chỉ của khách hàng;
 ▪  Chữ ký của những người thực hiện hiệu chỉnh, kiểm tra kết quả và phê duyệt phát hành của họ;
 ▪  Tên của tunnel gió;
 ▪  Các điều kiện môi trường (nhiệt độ không khí, áp suất không khí và độ ẩm);
 ▪  Các thông số hồi quy (độ lệch, độ dốc, hệ số hồi quy, độ bất định tiêu chuẩn trong dốc và giao nhau và 

hiệp phương sai của dốc và giao chéo của tốc độ gió);
 ▪  Trình bày dạng bảng và đồ thị (độ lệch so với đường hồi quy tuyến tính khuyếch đại) của tất cả các 

điểm hiệu chỉnh và kết quả hồi quy;
 ▪  Tham chiếu đến báo cáo đợt hiệu chỉnh tương ứng, ngày hiệu chỉnh;
 ▪  Ảnh của máy đo gió và lắp đặt trong tunnel gió. 

F.8   Ví dụ về tính độ bất định

Về mặt lý tưởng thì tính độ bất định sẽ được áp dụng độc lập cho từng điều kiện hiệu chỉnh tốc độ gió sử 
dụng trong thử nghiệm hiệu chỉnh. Nhưng trong ví dụ này, lấy một điểm hiệu chỉnh được cho là đáng chú 
ý của tốc độ 10 m/s sử dụng một tunnel gió được định mức ở 25 m/s. 

Bảng F.1 trình bày lần lượt từng nguồn bất định, đầu tiên là của loại B.

Để tránh lặp lại, đánh giá chi tiết đo áp suất khí quyển để ngoài bảng này vì nó được tính cùng cách như 
đối với đo nhiệt độ. 

Bảng F.1 – Ví dụ đánh giá độ bất định hiệu chỉnh máy đo gió

Nguồn sai số
ui

Bàn luận Giá trị
ui

Giá trị độ nhạy
ci

ui ci
m/s

uf, hệ số điều 
chỉnh tunnel 
gió, kf

So sánh với các tunnel tương thích với hiện trạng 
công nghệ cho thấy hệ số điều chỉnh 0,5% trên tốc độ 
gió là cần thiết, tức là kf = 1,005. Gợi ý nên áp dụng 
độ bất định tiêu chuẩn bằng một nửa chênh lệch giữa 
giá trị được điều chỉnh và giá trị chưa điều chỉnh.

0,0025

Cf = v/kf

= 10m/s/1,005

= 9,95 m/s

0,025

ut, hệ số hiệu 
chỉnh tunnel 
gió, kc

Có thể thực hiện hiệu chỉnh tunnel gió bằng hai ống 
pitot, một ống ở vị trí tham chiếu lâu dài và một ống 
ở vị trí của máy đo gió thử nghiệm. Bằng việc hoán 
đổi hai hệ thống pitot, có thể loại bỏ các sai số loại 
B, và áp dụng phân tích hồi quy để tạo ra hệ số điều 
chỉnh (giao cắt bị buộc đi qua gốc) và độ bất định 
tiêu chuẩn loại A liên quan.

Giả thiết hệ số điều chỉnh có giá trị là 1,02 và độ bất 
định tiêu chuẩn là 0,01.

0,01

Ct = 0,5 v/kC

= 0,5 x 10/1,02

= 4,90 m/s

0,049

up,t độ nhạy 
của máy biến 
đổi áp suất, 
Kp,t

Giả sử máy biến đổi áp suất ở công suất định mức 
là 500 N/m2. Ở tốc độ gió 10 m/s, áp suất là khoảng 
60 N/m2. Giả sử giới hạn sai số lấy từ nhà chế tạo là 
0,2% của thang đo (1N/m2), và giả sử nó liên quan 
đến phân bố độ bất định tam giác, thì độ lệch tiêu 
chuẩn tương đương có thể là 1 x 1/√6 hoặc 0,40 N/
m2.

Cũng giả sử rằng độ nhạy của máy biến áp suất , Kp,t, 
là 5000 N/m2/V (đầu ra lớn nhất là 100 mV), thì độ 
bất định tiêu chuẩn ở 60 N/m2 up,t bằng 33 N/m2/V.

33

Cp,t = 0,5 v/Kp,t

= 0,5 x 10/5000

= 0,001

0,033

up,s độ 
khuyếch đại 
điều tiết tín 
hiệu của máy 
biến đổi áp 
suất, Kp,s

Giả sử điều tiết tín hiệu được thiết kế để tăng điện áp 
ra lớn nhất của máy biến đổi áp suất (100 mV) lên 
toàn dải thang đo của hệ thống số liệu (10V), thì độ 
khuyếch đại yêu cầu là 100. Như vậy Kp,s = 0,001. Giả 
sử độ bất định tiêu chuẩn là 0,2% thì giá trị của up,s 
là 0,00002.

0,00002

Cp,s = 0,5 v/Kp,s

= 0,5 x 10/0,01

= 500

0,010

up,d hệ  số biến 
đổi lấy mẫu số 
liệu của máy 
biến đổi áp

Độ phân dải của hệ thống số liệu được xác định bằng 
các giá trị của toàn thang đo, ví dụ 12 bít (4096 giá 
trị) cho 10V hay là 0,00244. Giới hạn lượng hóa là 
một nửa số này, tức là 0,00122 V, và vì phân bố hình 
chữ nhật là tỷ lệ thuận nên độ bất định tiêu

0,000704

cp,d = 0,5 v/Kp,d

= 0,5 x 10/0,00244

= 2049

0,004

suất, Kp,d chuẩn liên quan là 0,00122/√3 hay 0,000704 V.

uT,t máy biến 
đổi nhiệt độ 
môi trường 
KT,t

Nhiệt độ có vẻ là khó xử lý vì lý thuyết giả định độ 
lệch là zero trong quan hệ giữa nhiệt độ và đầu ra 
của máy biến đổi nhiệt độ, nhưng trong thực tế tồn 
tại độ lệch rất cao. Thông thường hệ thống nhiệt 
độ có thể cho dải dòng từ 1mA đến 20mA cho dải 
nhiệt độ từ -20 oC đến 30 oC. Thay vì cố gắng tái cấu 
trúc toán học, có thể sử dụng phương pháp tiếp cận 
ngang. Giả sử máy có cấp chính xác đến 0,2 oC. Giả sử 
phân bố là tam giác, điều này liên quan đến độ bất 
định tiêu chuẩn là 0,08 oC. Chúng ta biết đây là sai số 
nhiệt độ do máy biến đổi nhiệt độ chứ không phải là 
chuỗi nhiệt độ hoàn chỉnh. Trở về phương trình cơ 
bản đối với tốc độ gió về mặt các thông số vật lý T, B 
và p, dễ dàng thay đổi T (từ 15 oC, 288 K lên 15,08 oC, 
288,08 K) để xác định sự thay đổi tương ứng trong 
tốc độ gió. Kết quả là đối với 10 m/s, là 0,001 m/s. 
Giá trị này có thể đưa trực tiếp vào cột cuối cùng của 
bảng mà không cần tham chiếu đến cột thứ ba và thứ 
tư, vì chúng dựa vào cách tiếp cận phân tích chung 
hơn

Không có
cT,t = 0,5 v/KT,t

n/a
0,001

uT,s độ khuyếch 
đại điều tiết 
tín hiệu nhiệt 
độ, KT,s

Giả sử dòng điện ra từ một máy cấp vào một điện trở 
chính xác 500 Ω, cho ra từ 2V đến 10 V đối với dải 
nhiệt độ. Độ khuyếch đại KT,s là 2mA/V. Giả sử điện 
trở có độ bất định tiêu chuẩn là 0,2 Ω, thì độ khuyếch 
đại sẽ có độ bất định tương ứng là 0,0008 mA/V.

0,0008

cT,t = 0,5 v/KT,s

= 0,5 x 10/2

= 2,5

0,002

uT,d hệ số biến 
đổi số của tín 
hiệu nhiệt độ, 
KT,d

Như đối với đường tín hiệu của máy biến đổi áp suất 
trong trường hợp trên, độ bất định tiêu chuẩn của 
lượng tử hóa là 0,000704 V.

Đối với nhiệt độ 15 oC, điện áp của hệ thống d/a sẽ là 
trong khoảng 7,6 V, cho giá trị chuyển đổi danh định 
là 3113.

Vậy thì độ bất định uT,d của chuyển đổi là không lớn 
hơn 0,0000023 V.

0,0000023

cT,d = 0,5 v/KT,d

= 0,5 x 10/0,00244

= 2049

0,004

uk hệ số đầu 
ống pitot, Ch

Hệ số của đầu ống pitot phụ thuộc vào góc xung kích 
của gió. Có thể có hai nguồn sai số, một nguồn liên 
quan với độ chính xác  của sự bố trí thẳng hàng giữa 
ống pitot và hướng dòng gió trung bình, và nguồn 
thứ hai là do những biển đổi nhiễu loạn trong hướng 
gió tức thời.

Giả sử hệ số danh định của đầu ống, Ch , là 0,997, và 
cũng giả sử rằng nó có thể giảm để độ lệch tiêu chuẩn 
của góc xung kích là 2o. Những tiêu chuẩn ISO liên quan 
gợi ý rằng điều này sẽ làm tăng 0,1% hệ số đầu ống. 

0,000997

ch = -0,5 v/Ch

= -0,5 x 10/0,997

= -5,015

0,005

uB,t độ nhạy 
của khí áp kế 
KB,t

Khí áp kế có thể được hiệu chỉnh theo cách giống 
như đầu đo nhiệt độ, vì nó có độ lệch vật lý lớn. cB,t = -0,5 v/kB,t

uB,s khuyếch 
đại điều tiết 
tín hiệu trên 
khí áp kế, KB,t

Cách tiếp cận tương tự như đối với các thông số xử 
lý tín hiệu. cB,s = 0,5 v/KB,s

uB,d hệ số biến 
đổi số của tín 
hiệu khí áp 
kế, KB,s

Cách tiếp cận tương tự như đối với các kênh ghi lưu 
số liệu khác. cB,d = 0,5 v/KB,d

sA độ bất định 
thống kê trong 
trung bình 
của chuỗi thời 
gian tốc độ gió

Giả sử độ bất định của nhiễu loạn là 2%, và tốc độ 
lấy mẫu 2 Hz trong 30s được sử dụng, thì có 60 mẫu. 
Như vậy, độ bất định tiêu chuẩn trong giá trị trung 
bình của 10 m/s sẽ là  √(1/60)x0,02 x10

0,026 1 
0,026 1 0,026
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uρ hệ số điều 
chỉnh độ ẩm 
cho mật độ, kρ
hoặc 
uφ độ ẩm 
tương đối, φ

Có thể chứng minh rằng cρ
2uρ

2 là tương đương với 
cρ

2uρ
2 ( trong đó uρ là độ bất định trong độ ẩm tương 

đối và cφ là độ bất định của tốc độ gió lấy theo độ ẩm) 
nếu cρ bị chi phối bởi cφ chứ không phải cB hay cT. Đây 
là trường hợp bình thường.

Giả sử độ ẩm tương đối, φ , được đo bằng đồng hồ 
cầm tay, là 50 % với độ chính xác 5% trong 95% tin 
cậy. φ = 0,5 và  uφ = 0,025

Ở 15 oC, Pw = 1700 Pa và giả sử B = 1013 mbar = 
101300 Pa, kρ được đánh giá là 0,997 và cφ
(ở 10 m/s ) là 0,032.

uφ = 0,025 cp = 0,032 0,001

Độ bất định kết hợp có thể tính được bằng cách lấy căn bậc hai của các độ bất định ở trong cột bên phải. 
Đối với các giá trị đã được xử lý, độ bất định này lên tới 0,07 m/s.

Ví dụ cho thấy rằng sai lệch loại B có khả năng chi phối. Việc mở rộng khoảng thời gian hiệu chỉnh có thể 
giúp làm giảm độ bất định loại A, nhưng không ảnh hưởng đến loại B. Hơn nữa, các nguồn sai lệch loại B, 
mặc dù không tương tác với nguồn khác đối với một tốc độ gió cụ thể, nhưng lại tự tương tác hoàn toàn 
xuyên qua các tốc độ gió, có nghĩa là có thể nhận được những hiệu chỉnh rõ ràng tốt (các đường thẳng tốt) 
trong khi vẫn duy trì độ bất định đáng kể.  

Phụ lục G
(có tính chất quy phạm)

Lắp đặt các thiết bị đo trên cột khí tượng

G.1  Điều khoản chung

Bố trí phù hợp các thiết bị đo trên cột khí tượng là quan trọng để thực hiện thử nghiệm chính xác tua bin 
gió. Đặc biệt, máy đo gió phải được đặt ở vị trí để giảm tối đa độ biến dạng của dòng gió do ảnh hưởng của 
cột và thanh đỡ. Độ biến dạng dòng nhỏ nhất của máy đo gió đạt được khi đặt máy đo gió ở trên đỉnh cột 
khí tượng. Khi các máy đo gió được đặt dọc theo cột trên các thanh đỡ thì phải tính đến sự biến dạng dòng 
gió do cả cột và các thanh đỡ. Các thiết bị khác trên cột phải được bố trí gần trục của cánh quạt nhưng 
theo cách tránh làm ảnh hưởng đến máy đo gió.

G.2 Phương pháp ưa chuộng lắp máy đo gió trên đỉnh cột.

Phương pháp ưa chuộng lắp máy đo gió là ở trên đỉnh cột khí tượng không có các thiết bị đo hoặc thiết bị 
khác ở gần. Tất cả các quy định của phần này phải được thỏa mãn để đạt được mức biến dạng dòng nhỏ 
đến mức không đáng kể trong đo gió. 

Máy đo gió sẽ được lắp trên một ống tròn thẳng đứng, có đường kính ngoài bằng đúng ống sử dụng trong 
hiệu chỉnh, với dây cáp đến máy đo gió ở bên trong. Độ lệch góc từ phương thẳng đứng phải nhỏ hơn 2o, 
và đề xuất sử dụng máy đo độ nghiêng để xác định. Ống không được có đường kính lớn hơn thân của máy 
đo gió và đỡ cốc của máy đo gió cao hơn cột khí tượng ít nhất là 0,75 m và cao hơn các nhiễu loạn dòng 
gió khác. Giá đỡ nối máy đo gió vào ống thẳng đứng phải chặt sít, trơn phẳng và đối xứng. Nếu cần giữ 
chắc máy đo gió, thì lắp một ống nhỏ hơn thẳng đứng trên một ống có đường kính lớn hơn để đảm bảo 
rằng không có phần nào của cột khí tượng ở bên ngoài hình nón 1:5 có chỏm ở độ cao của cốc của máy 
đo gió. Các thiết bị đo khác phải được đặt thấp hơn cốc của máy đo gió ít nhất là 1,5 m. Những thiết bị đo 
này và các giá đỡ chúng gắn vào một thanh đỡ có thể mở rộng quá hình nón 1:5. Hình G.1 trình bày ví dụ 
của cấu hình lắp trên đỉnh cột.

Hình G.1 – Ví dụ về máy đo gió đặt trên đỉnh cột và những yêu cầu cho lắp đặt

614000-12-1©
 IEC: 2005 (E)61

40
00

-1
2-

1©
 IE

C:
 2

00
5 

(E
)

6766
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/



G.3 Phương pháp khác lắp máy đo gió trên đỉnh cột

Các phương pháp lắp máy đo gió thay thế được coi là làm tăng độ bất định trong đo tốc độ gió do biến 
dạng dòng gió. Có thể đạt được độ biến dạng dòng tương đối nhỏ khi hai máy đo gió dạng cốc được lắp 
cạnh nhau trên đỉnh cột cách nhau và cách cột ở cự ly đủ khoảng cách yêu cầu. Trong bố trí cạnh nhau 
này, hai ống thẳng đứng và các giá đỡ máy đo gió sẽ phải thỏa mãn những yêu cầu được mô tả trong Điều 
G.2. Các cốc của máy đo gió phải được lắp ở bên trên thanh ít nhất 15 lần đường kính của thanh đỡ, và đề 
xuất là 25 lần đường kính thanh đỡ. Các máy đo gió phải cách xa nhau ít nhất là 1,5 m nhưng không quá 
2,5 m. Hình G.2 trình bày ví dụ của cấu hình bố trí bên cạnh nhau. Máy đo gió dạng cốc chính sẽ được xác 
định trước khi bắt đầu thử nghiệm. Máy đo gió thứ hai là máy đo kiểm tra. Khu vực đo được hạn chế để 
máy đo gió dạng cốc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến máy đo gió dạng cốc chính. Phải xác định độ bất 
định do ảnh hưởng của các thiết bị đo khác và cột và thanh đỡ làm biến dạng dòng gió.

Hình G.2 – Ví dụ về phương án lắp máy đo gió chính và máy đo gió kiểm tra đặt cạnh nhau trên 
đỉnh cột và mũi tên gió và các thiết bị khác lắp trên thanh đỡ

G.4   Bảo vệ chống sét

Hình chạm đầu mái chống sét (đầu thu sét) có thể bảo vệ các thiết bị đo lắp trên đỉnh cột. Nếu lắp bảo vệ 
chống sét, phải thực hiện những biện pháp an toàn sau: 

 ▪  Đầu thu sét phải được lắp đặt ở đỉnh của cột theo cách để nó bao phủ các máy đo gió lắp ở trên đỉnh 
với sự bảo vệ hình ô 60o và theo cách để máy đo gió không bao giờ ở trong dòng đuôi của bộ thu sét 
khi có gió ở trong khu vực đo;

 ▪  Dây nối đất có cỡ đủ lớn được nối vào bệ cột. 
 ▪  Phải đánh giá độ biến dạng dòng gió trên máy đo gió, và bổ sung thêm độ bất định.

G.5   Lắp các thiết bị đo khí tượng khác

Nếu máy đo gió kiểm tra được sử dụng, nó phải được lắp gần máy đo gió chính để có sự tương tác tốt giữa 
hai thiết bị đo này trong thử nghiệm. Sự tương tác này phải được thẩm định để đảm bảo rằng máy đo gió 
chính không làm thay đổi sự hiệu chỉnh của nó trong khi thử nghiệm. Tuy nhiên, máy đo gió kiểm tra có 
thể gây nhiễu cho máy chính. 

Cảm biến đo gió sẽ được lắp ở độ cao thấp hơn máy đo gió chính tối thiểu là 1,5 m nhưng không quá 10% 
chiều cao của trục cánh quạt tính từ mặt đất ở chỗ cột khí tượng. Nó sẽ được lắp sao cho ảnh hưởng biến 
dạng dòng liên quan với khu vực đo là nhỏ nhất.

Các cảm biến nhiệt độ và áp suất sẽ được đặt gần chiều cao của trục cánh quạt trên cột khí tượng, thấp 
hơn máy đo gió chính ít nhất là 1,5 m. Cảm biến nhiệt độ sẽ được đặt trong vỏ che chắn bức xạ. Có thể 
đặt cảm biến áp suất trong hộp bảo vệ thời tiết. Tuy nhiên, phải cẩn thận để đảm bảo rằng hộp này được 
thông gió đúng để các kết quả đọc áp suất không bị ảnh hưởng bởi áp suất xung quanh hộp.

Các ví dụ về bố trí phù hợp cho các thiết bị đo đặt trên thanh đỡ và các máy đo gió đặt trên đỉnh cột được 
trình bày trong Hình G.3 và G.4. 

Hình G.3 – Ví dụ máy đo gió lắp trên cột và lắp đặt máy đo gió kiểm tra, cảm biến hướng gió và các 
cảm biến khác lắp trên thanh đỡ

Hình G.4 – Ví dụ lắp đặt trên đỉnh cột của máy đo gió chính và máy đo gió kiểm tra đặt cạnh nhau, 
cảm biến hướng gió và các thiết bị đo khác đặt trên thanh đỡ

G.6   Thanh đỡ để lắp máy đo gió dạng cốc

Các máy đo gió dạng cốc đặt trên thanh đỡ sẽ bị ảnh hưởng bởi cả cột và thanh đỡ. Ảnh hưởng của thanh 
đỡ hình ống là 0,5 % cho khoảng cách của rotor cốc là 15 lần đường kính thanh đỡ bên trên thanh đỡ. Độ 
biến dạng dòng gió do các thanh đỡ phải được giữ dưới 0,5 %.

Máy đo gió hoạt động trong vùng đuôi gió của cột khí tượng sẽ bị nhiễu loạn cao. Những đo như vậy có 
thể không được sử dụng trong đo hiệu suất năng lượng. Biến dạng dòng gió phía  hướng gió đến của cột 
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có thể là lớn. Phải cho phép có khoảng cách đủ xa giữa máy đo gió dạng cốc và cột để giữ hiệu ứng biến 
dạng dòng ở mức thấp có thể chấp nhận được. Hướng dẫn về khoảng cách phù hợp giữa máy đo gió và 
cột có trong G.6.1 và G.6.2.

Hiệu ứng dòng đuôi gió từ các dây lèo giữ cột có ảnh hưởng mạnh lên các máy đo gió dạng cốc trong các 
khoảng cách dài. Cần tránh đặt máy đo gió dạng cốc trong vùng lân cận có các dây lèo ở phía hướng gió 
đến.

Phụ thuộc nhiều vào người sử dụng trong việc quyết định mức độ ảnh hưởng và từ đó là độ bất định có 
thể chấp nhận được, nhưng mục đích thích hợp là tránh độ biến dạng dòng do cột và thanh đỡ tương ứng 
lớn hơn 1% và 0,5%.

Cột khí tượng có thể có cấu tạo hình trụ hoặc giàn. Khoảng cách từ máy đo gió đến cột phụ thuộc vào loại 
cột và trạng thái đặc của cột. 

G.6.1   Cột khí tượng hình trụ

Số tính gần đúng sự nhiễu loạn trong vùng lân cận của cột hình trụ có thể lấy từ Hình G.5. Hình này trình 
bày một sơ đồ đẳng-tốc của dòng gió xung quanh một cột hình trụ từ phân tích của Navier – Stokes. Sự 
nhiễu loạn ít nhất xuất hiện khi đối mặt với gió ở 45o. Phổ biến hơn là có sự giảm tốc của dòng ngược gió 
của cột, tăng tốc dòng xung quanh nó và có dòng đuôi sau nó.

Hình G.5 – Sơ đồ đẳng tốc của tốc độ dòng gió cục bộ xung quanh cột hình trụ, được chuẩn hóa 
theo tốc độ gió trường tự do (từ bên trái); phân tích theo tính toán hai chiều của Navier

Đối với gió trong góc 45o với đường thẳng từ máy đo gió đến cột khí tượng, tốc độ gió tương đối là lớn 
nhất khi gió thẳng hàng với máy đo gió và cột. Hình G.6 trình bày tốc độ gió tương đối là một hàm của 
khoảng cách. Tuy nhiên cần lưu ý rằng độ biến dạng của tốc độ gió có thể cao hơn số được trình bày trong 

Hình G.6 nếu gió đến từ góc lớn hơn 45o từ đường thẳng nối máy đo gió, cột. 

Hình G.6 – Tốc độ gió tương đối đường tâm là hàm của khoảng cách R từ tâm của cột hình trụ và 
đường kính của cột

Tốc độ gió tương đối 99,5% xuất hiện ở tỷ số R/d là 8,2. Số tương ứng cho tốc độ gió tương đối 99% là 6,1.

G 6.2   Cột khí tượng kiểu giàn

Phân tích dòng xung quanh kết cấu giàn có thể dựa vào sự kết hợp của đĩa dẫn động và lý thuyết và phân 
tích của Navier-Stokes. Mức độ ảnh hưởng dòng của cột là một hàm số của độ đặc của cột, lực cản của các 
bộ phận riêng rẽ, hướng gió và khoảng cách từ điểm đo đến cột. Hình G.7 trình bày kích thước nhìn từ 
trên xuống của cột giàn hình tam giác.

Hình G.7 – Hình vẽ cột giàn ba chân cho thấy thiếu tốc độ gió ở đường tâm, hình vẽ đĩa dẫn động 
của cột với khoảng cách chân L và khoảng cách R từ tâm của cột đến điểm đo

Độ biến dạng dòng là hàm của hệ số lực cản giả định, CT, mà nó lại phụ thuộc vào độ rỗng của cột và lực 
cản của các bộ phận riêng rẽ. CT có thể được coi là tổng lực cản của một đơn vị chiều dài của cột, chia cho 
áp suất động và chiều rộng bề mặt, L.

Hình G.8 trình bày dòng tính toán xung quanh cột giàn có hệ số CT bằng 0,5. Tại các khoảng cách đặc 
trưng của máy đo gió, R trên 2, độ nhiễu loạn dòng này là rất ít bị ảnh hưởng bởi hướng cột (dù mặt hay 
góc hướng về gió), và do đó có thể giả định là như nhau.

Nếu khu vực đo là 90o hoặc nhỏ hơn, thì độ biến dạng là nhỏ nhất khi máy đo gió được đặt ở góc 90o đến 
tâm của khu vực đo. Nếu không thì độ biến dạng dòng có thể được xác định bằng xem xét sự thiếu ngược 
gió là hàm của khoảng cách. Hình G.9 cho thấy các tốc độ gió tương đối trên đường tâm tính toán đối với 
các cột giàn có các giá trị CT khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng độ biến dạng tốc độ gió có thể là cao hơn 
giá trị trong Hình G.9 nếu gió đến từ các góc lớn hơn 100o từ đường thẳng nối cột – máy đo gió.
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Hình G.8 – Sơ đồ đẳng tốc của tốc độ dòng gió cục bộ xung quanh giàn hình tam giác có CT bằng 
0,5, được chuẩn hóa theo tốc độ gió trường tự do (từ bên trái); phân tích theo tính toán hai chiều 

của Navier-Stokes

Hình G.9 – Tốc độ gió tương đối ở đường tâm là hàm của khoảng cách R từ tâm của cột giàn hình 
tam giác có chiều rộng mặt L đối với các giá trị CT khác nhau

Có thể sử dụng phương trình sau để tính sự thiếu hụt tốc độ gió ở đường tâm Ud là hàm của CT và R/L:

CT có thể ước tính từ tiêu chuẩn xây dựng địa phương hoặc, trong các dải quy định, từ Bảng G.1. Trong 
bảng này, độ đặc t được định nghĩa là tỷ số của diện tích nhô ra của tất cả các thành phần kết cấu trên phía 
của cột chia cho tổng diện tích lộ.

Bảng G.1 – Phương pháp ước tính CT cho các loại cột giàn khác nhau

Loại cột Phần của bản vẽ Biểu thức cho CT Giải giá trị

Mặt cắt vuông, các chi tiết có 
mép sắc

4,4(1 – t)t 0,1 < t < 0,5

Mặt cắt vuông c, các chi tiết 
tròn

2,6(1 – t)t 0,1 < t < 0,3

Mặt cắt tam giác, các chi tiết 
tròn

2,1(1 – t)t 0,1 < t < 0,3

Hoặc, nếu mức thiếu tốc độ gió lớn nhất mong muốn ở đường tâm được xác định thì khoảng cách R có 
thể tính được từ phương trình sau:

Đối với cột giàn có CT là 0,5 và mức thiếu tốc độ gió ở đường tâm là 99,5 % thì R sẽ là 5,7 lần khoảng cách 
giữa chân cột L. Mức thiếu tốc độ gió là 99 % sẽ làm giảm khoảng cách R xuống 3,7 lần khoảng cách giữa 
chân cột.
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Phụ lục H
(có tính chất quy phạm)

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng của tua bin gió nhỏ

Các tua bin gió nhỏ (theo định nghĩa của xuất bản gần đây nhất IEC 61400-2) đòi hỏi những điều khoản 
đặc biệt cho thử nghiệm tính năng hoạt động điện. Đặc biệt, các tua bin sử dụng để nạp ắc quy sẽ được 
thử nghiệm theo cách đại diện của vận hành bình thường nhưng giảm hoặc loại trừ ảnh hưởng của cấu 
hình ắc quy cụ thể và điều kiện sử dụng trong thời gian thử nghiệm. Khi thử nghiệm tua bin gió nhỏ, phải 
thỏa mãn tất cả các yêu cầu mô tả trong tiêu chuẩn này cùng với những bổ sung và thay đổi sau:

a.  Trong 5.1: Khi mô tả đặc tính hoạt động nạp ắc quy, hệ thống máy phát điện tua bin gió sẽ bao gồm 
tua bin, cột tua bin, bộ điều khiển tua bin và phụ tải. Hệ thống máy phát điện tua bin gió bao gồm điều 
khiển bộ nạp là thiết bị bảo vệ điện áp, làm giảm công suất phát của tua bin gió khi ác quy đã nạp đầy. 
Nó có thể bao gồm một phụ tải giả dùng để tiêu hao năng lượng từ tua bin khi ác quy đã được nạp 
đầy. Hệ thống máy phát điện tua bin gió không có dàn ắc quy vì nó được coi là phần của phụ tải;

b.  Trong 5.1: Khi mô tả đặc tính công suất phát của hệ thống vào lưới điện, hệ thống máy phát điện tua 
bin gió sẽ bao gồm tua bin, cột tua bin, bộ điều khiển tua bin, dây nối tua bin và phụ tải, bộ điều khiển 
nạp ắc quy và phụ tải giả (nếu sử dụng) như đã ghi chú ở trên. Ngoài ra, hệ thống có thể bao gồm bộ 
biến đổi điện áp. Nếu một máy biến thế được lắp giữa bộ biến đổi điện áp và lưới điện, thì nó có thể 
được coi là phần của hệ thống máy phát điện tua bin gió hoặc phụ tải.

c.  Cũng trong 5.1: Tua bin gió sẽ được nối vào một phụ tải điện là đại diện của phụ tải mà tua bin được 
thiết kế cho nó. Trong trường hợp ứng dụng nạp ắc quy, phụ tải bao gồm một dàn ắc quy, một bộ 
điều khiển và một phương tiện để tiêu hao điện và chuyển qua bộ điều chỉnh điện áp. Trong bố trí 
thử nghiệm lý tưởng, dàn ắc quy không tích năng lượng do tua bin sản xuất, mà điện phát ra của tua 
bin được chuyển qua bộ điều chỉnh điện áp. Do đó dàn ắc quy có thể là nhỏ hơn mức đề xuất thông 
thường đối với tua bin chừng nào mà điện áp ở chỗ nối tua bin với phụ tải có thể được giữ trong 
phạm vi các đặc tính kỹ thuật được nêu sau đây;

d.  Cũng trong 5.1:  Tua bin gió sẽ được lắp đặt sử dụng hệ thống lắp được quy định của nhà chế tạo. Nếu 
tua bin gió không đựợc cung cấp hệ thống lắp đặt riêng, thì máy phát điện phải được lắp ở độ cao của 
trục cánh quạt, ít nhất là 10 m; 

e.  Cũng trong 5.1: Để giảm đến mức tối thiểu chênh lệch trong kết quả do dây nối giữa tua bin và phụ 
tải, thì sự nối đến phụ tải phải không được gần hơn bệ của cột tua bin và không xa hơn ba lần chiều 
cao của cột. Dây nối giữa tua bin gió nhỏ và phụ tải phải theo quy định đặc tính kỹ thuật của nhà chế 
tạo. Nếu đặc tính kỹ thuật quy định dải của cỡ dây, thì dây phải có cỡ gần nhất có thể với giá trị trung 
bình của dải đó. Nếu không được cung cấp đặc tính kỹ thuật, thì dây nối phải có kích cỡ sao cho sự 
giảm điện áp giữa máy phát điện của tua bin gió và phụ tải tương đương 10 % của điện áp danh định 
ở công suất định mức; 

f.  Cũng trong 5.1: Bộ điều chỉnh điện áp phải có khả năng duy trì điện áp ở chỗ nối tua bin với phụ tải 
trong khoảng 10 % giá trị đặt cho trong Bảng G.1 trên toàn dải của công suất ra của tua bin. Giá trị 
trung bình một phút của điện áp phụ tải phải nằm trong khoảng 5 % của giá trị đặt cho trong Bảng 
G.1 sẽ được đưa vào bộ số liệu có thể sử dụng;

g.  Trong 5.2.1: Nếu là thực tế hơn khi lắp máy đo gió trên một dầm dài nối với cột của tua bin, thì không 
cần tách riêng cột khí tượng. Để giảm thiểu tiềm năng hiệu ứng dòng đuôi từ máy đo gió, cảm biến 
hướng gió và phần gá lắp của chúng tác động lên dòng gió vào một rotor nhỏ, tất cả những bộ phận 
này sẽ được đặt xa ít nhất là 3 m từ bất kỳ phần nào của rotor. Ngoài ra, việc lắp đặt máy đo gió phải 
có cấu hình giảm thiểu diện tích mặt cắt của nó ở bên trên mức 1,5 lần đường kính rotor tính từ độ 
cao của trục cánh quạt;

h.  Trong 6.1: Công suất ra của tua bin sẽ được đo ở chỗ nối với phụ tải;

i.  Trong 6.1: Ngoài công suất điện, phải đo điện áp ở chỗ nối với phụ tải phải để đảm bảo tuân thủ 
những yêu cầu liệt kê ở dưới đây;

j.  Trong 6.4: Cảm biến nhiệt độ không khí và cảm biến áp suất không khí phải được lắp sao cho chúng 
thấp hơn chiều cao của trục cánh quạt ít nhất là 1,5 lần đường kính rotor ngay cả nếu sự lắp này dẫn 
đến vị trí thấp hơn 10 m tính từ mặt đất.

k.  Trong 6.6: Sự giám sát trạng thái của tua bin gió nhỏ chỉ yêu cầu khi bộ điều khiển tua bin chỉ báo tua 
bin bị sự cố;

l.  Trong 7.2: Nếu bộ điều khiển nạp của tua bin gió làm giảm công suất ra của tua bin ở giá trị đặt công 
suất cao tùy chọn, thì thiết bị có thể được điều chỉnh về điện áp cao. Nếu thiết bị được điều chỉnh, thì 
báo cáo thử nghiệm phải có tài liệu về các giá trị đặt này trước và sau điều chỉnh. Tất cả những điều 
chỉnh khác đối với điều khiển tua bin phải được báo cáo rõ ràng;

m.  Trong 7.3: Các số liệu tiền xử lý sẽ là của khoảng thời gian 1 phút. Tất cả các tham chiếu đến các bộ 
số liệu 10 phút trong tiêu chuẩn sẽ áp dụng số liệu 1 phút khi thực hiện thử nghiệm tua bin gió nhỏ;

n.  Trong 7.6: Cơ sở dữ liệu sẽ được coi là đầy đủ khi nó thỏa mãn những tiêu chí sau:
 ▪ Mỗi bin tốc độ gió trong khoảng giữa 1 m/s dưới tốc độ khởi động phát điện và 14 m/s sẽ chứa 

tối thiểu 10 phút số liệu lấy mẫu; 
 ▪  Tổng cơ sở dữ liệu chứa ít nhất 60 giờ số liệu với tua bin gió nhỏ trong dải tốc độ gió;
 ▪  Trong trường hợp tua bin cụp cánh, cơ sở dữ liệu sẽ đưa vào những bin tốc độ gió đã hoàn thành 

mô tả đặc tính hoạt động khi tua bin cụp cánh. 
o.  Trong 8.1: Đối với tua bin có điều khiển công suất thụ động như cụp hoặc vẫy cánh, việc chuẩn hóa 

tốc độ gió sẽ sử dụng phương trình (5) (điều chỉnh tốc độ gió), phươnng trình (6) (điều chỉnh công 
suất), hoặc phương pháp thay thế. Phải cung cấp tài liệu để luận chứng cho việc sử dụng phương 
pháp thay thế;

p.  Trong 8.3: Trong trường hợp tua bin gió nhỏ không dừng phát điện khi tốc độ gió cao, thì AEP đo 
được và AEP dự báo sẽ được tính như thể tốc độ gió dừng phát điện là cao nhất, theo tốc độ gió của 
bin tốc độ gió được nạp đầy hoặc là tốc độ gió 25m/s, lấy theo số cao hơn;

q.  Trong Điều 9: Ngoài thông tin đã nêu trong Điều 6, mô tả tua bin gió và tiến hành thử nghiệm sẽ bao 
gồm:
 ▪  Cỡ, vật liệu, loại, chiều dài của dây dẫn sử dụng để nối tua bin gió với phụ tải,
 ▪  Điện trở đo được của dây nối giữa máy biến tần và phụ tải hoặc giữa tua bin và phụ tải nếu không 

sử dụng máy biến tần, 
 ▪  (Các) giá trị đặt điện áp đối với bất kỳ thiết bị bảo vệ quá điện áp hoặc dưới điện áp là bộ phận của 

hệ thống phát điện tua bin gió,
 ▪  Điện áp danh định của dàn ắc quy (v.d. 12V, 24v, 48V),
 ▪  Cỡ của dàn ắc quy (như công suất ampe-giờ), loại và tuổi của ắc quy,
 ▪  Mô tả bao gồm chế tạo, model và đặc tính kỹ thuật của thiết bị điều khiển điện áp sử dụng để duy 

trì điện áp của dàn ắc quy trong giới hạn đã được quy định. 
r.  Kiến nghị là lấy thêm các số liệu hiệu suất hoạt động để định lượng ảnh hưởng do những thay đổi 

điện áp của dàn ắc quy lên tính năng hoạt động của tua bin. Những đường cong công suất thêm này 
sẽ được lấy qua việc đặt điện áp của dàn ắc quy ở mức thấp và cao tùy chọn được liệt kê trong Bảng 
H.1, và  thu được ít nhất 30 giờ số liệu trung bình 1 phút. Khi lập báo cáo đường công suất này, các 
biểu bảng và đồ thị phải chỉ rõ những giá trị điện áp đó. Đề xuất sử dụng đồ thị đơn để biểu diễn sự 
thay đổi công suất theo tốc độ gió và điện áp dàn ắc quy. 
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Bảng H.1 – Giá trị đặt điện áp của dàn ắc quy

Điện áp danh định Giá trị đặt yêu cầu Giá trị đặt thấp tùy chọn Giá trị đặt cao tùy chọn

12 12,6 11,4 14,4

24 25,2 22,8 28,8

36 37,8 34,2 43,2

48 50,4 45,6 57,6

Khác 2,1* 1,9* 2,4*

* Số vôn / cell

Phụ lục I
(có tính chất quy phạm)

Phân loại phép đo gió

I.1  Điều khoản chung  

Máy đo gió là một thiết bị để đo tốc độ gió. Do đó, nó phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài có thể ảnh 
hưởng đến việc đo gió thông quan các đặc tính vận hành của thiết bị đo này. Các thông số ảnh hưởng 
chung của các máy đo gió dạng cốc là độ nhiễu loạn của gió, nhiệt độ không khí, mật độ không khí và góc 
nghiêng của dòng gió. Máy đo gió được sử dụng để đo hiệu suất năng lượng phải được đánh giá đối với 
các thông số ảnh hưởng này6 và độ bất định vận hành, theo yêu cầu trong Phụ lục D (Bảng D.1). Phương 
pháp phân loại của một loại máy đo gió, được mô tả trong phụ lục này, sẽ được sử dụng để xác định các 
bất định vận hành. Phương pháp phân loại là tương tự như phương pháp tiếp cận phân loại các máy biến 
đổi điện, xem tiêu chuẩn IEC 60688.

Ít nhất hai ví dụ của loại máy đo gió sẽ được đánh giá. Bất kỳ sự thay đổi thiết kế nào của hình dạng bên 
ngoài hoặc những thay đổi thiết kế bên trong mà có thể ảnh hưởng đến mô men ma sát của máy đo gió 
dạng cốc thì yêu cầu có đánh giá mới.

Trước khi sử dụng máy đo gió có sự phân loại thử nghiệm hiệu suất năng lượng, kiến nghị kiểm tra hình 
dạng bên ngoài của máy đo gió với một mô tả phân loại tương ứng.

I.2  Các dải và cấp của thông số ảnh hưởng 

Các dải thông số ảnh hưởng có thể áp dụng theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất là áp dụng các 
dải thông số ảnh hưởng, từ đó lấy số cấp k. Số cấp k là số liên quan với đánh giá những chênh lệch đáp 
ứng của máy đo gió thông qua dải thông số ảnh hưởng. Số cấp k sẽ được xác định là độ sai lệch đáp ứng 
lớn nhất của máy đo gió (từ tốc độ gió đầu vào phương nằm ngang) trong dải tốc độ gió theo công thức: 7

Trong đó:
  
 wi là hàm trọng số xác định định đường bao độ sai lệch
�max,i là độ sai lệch lớn nhất đối với bin tốc độ gió bất kỳ trong dải tốc độ gió trong m/s. 

k  là số cấp 

Ui  là tốc độ gió trong bin i;

Các dải thông số chung được chia thành hai cấp, phụ thuộc vào việc địa hình có đáp ứng các yêu cầu trong 
Phụ lục B hay không (cấp A của dải thông số ảnh hưởng, xem Bảng I.1) hoặc có cần hiệu chỉnh địa điểm 
hay không (Cấp B của dải thông số ảnh hưởng, xem Bảng I.1).

Bảng I.1 – Dải thông số ảnh hưởng (dựa vào các giá trị trung bình 10 phút) của Cấp A và B

Cấp A
Địa hình đáp ứng các yêu cầu

trong Phụ lục B

Cấp B
Địa hình không đáp ứng những yêu cầu 

trong Phụ lục B

Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất

Dải tốc độ gió [m/s] 4 16 4 16

Cường độ nhiễu loạn 0,03 0,12 + 0,48/V 0,03 0,12 + 0,96/V

Cấu trúc nhiễu loạn σu/σv/σw
8 1/0,8/0,5

(nhiễu loạn không đẳng hướng)
1/1/1

(nhiễu loạn đẳng hướng)

Nhiệt độ không khí (oC) 0,9 1,35 0,9 1,35

Mật độ không khí (kg/m3) −3 3 −15 15

Góc nghiêng dòng trung bình (o) 0,9 1,35 0,9 1,35

Cách khác áp dụng dải thông số ảnh hưởng là xác định một cấp đặc biệt S, có cấp dòng yêu cầu k, mà đối 
với nó dải thông số ảnh hưởng được xác định riêng. Dải thông số ảnh hưởng đối với cấp S sẽ được trình 
bày trong một Bảng tương đương với Bảng I.1.

Lựa chọn cấp máy đo gió phụ thuộc vào địa hình  hoặc độ chính xác cần cho đo.

Cấp A: Liên quan đến địa hình đáp ứng các yêu cẩu của Phụ lục B, và có dải thông số ảnh hưởng chung 
cho loại địa hình này.

Cấp B: Liên quan đến địa hình không đáp ứng các yêu cẩu của Phụ lục B, và có dải thông số ảnh hưởng 
chung cho địa hình phức tạp.

6 Các thông số khác gồm tuyết, băng giá và sương muối. Nếu những thông số này được  máy đo gió vận hành bình thường đo, thì độ 
bất định do những thông số này gây ra cũng sẽ được đánh giá.

7 Số cấp chính xác là 1 tương ứng với 1% ở 10 m/s nhưng lớn hơn 1% ở tốc độ gió dưới 10 m/s và nhỏ hơn 1% ở tốc độ gió lớn hơn 
10 m/s.

8 Để đánh giá một cấp sử dụng mô phỏng, gợi ý độ phân dải gió Kaimai có chiều dài nhiễu loạn theo chiều dọc là 350m, xem 
IEC 61400-1.
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Cấp S: Là cấp liên quan đến độ chính xác được xác định, ở nơi mà dải thông số ảnh hưởng được giới hạn 
cho phép đối với độ chính xác được xác định của máy do gió. Hoặc là cấp có thể liên quan đến dải thông 
số ảnh hưởng nhưng không thuộc cấp A hay cấp B hoặc dải thông số ảnh hưởng đã được thẩm định trong 
đo tính năng hoạt động điện9.

Sự phân loại máy đo gió được xác định bởi số cấp k và loại cấp theo kA và kB hoặc kS, ví dụ 1,7A và 2,5S. 
Độ bất định vận hành tiêu chuẩn (xem Bảng D.1 và E.2) của máy đo gió dạng cốc có thể nhận được từ sự 
phân loại với giả định phân bố độ bất định dạng hình chữ nhật trong trường hợp mà độ bất định tiêu 
chuẩn sử dụng trong đo độ bất định tính năng hoạt động điện là:

Phụ lục J
(có tính chất quy phạm)

Đánh giá phép đo gió dạng cốc

J.1  Điều khoản chung

Đánh giá phép đo gió để phân loại có thể nhận được từ thử nghiệm tunnel gió, các thử nghiệm khác trong 
phòng thí nghiệm, thử nghiệm tại địa điểm, và lập mô hình liên quan và phép ngoại suy. Phương pháp 
đánh giá kỹ phải bao gồm thử nghiệm tunnel gió và thử nghiệm trường, và cả hai thử nghiệm này phải 
được thẩm định chung.

Đánh giá loại của máy đo gió dạng cốc sẽ bao gồm các quy trình đã được thẩm định để  đưa vào ảnh 
hưởng của các đặc tính cơ bản sau lên vận hành máy đo gió dạng cốc:

 ▪  Các đặc tính đáp ứng góc;
 ▪  Ảnh hưởng động do đặc tính tăng và giảm mô men rotor khác nhau;
 ▪  Mô men ma sát trong các ổ trục.

Các điều khoảng J.3 và J.4 mô tả hai ví dụ đánh giá. Một đánh giá thực tê của loại máy đo gió dạng cốc có 
thể dựa vào các ví dụ, nhưng cũng có thể dựa vào các phương pháp đánh giá khác, miễn là chúng bao gồm 
các quy trình đã được thẩm định để đưa vào ảnh hưởng của các đặc tính cơ bản.

J.2  Đo đặc tính của máy đo gió dạng cốc

J.2.1  Các đặc tính đáp ứng góc đo được trong tunnel gió

Đáp ứng góc của máy đo gió được đo trong tunnel gió. Đối với ba tốc độ gió (được phân bố đều trong dải 
từ 4 m/s đến 16 m/s, đề xuất là 5, 8, và 12 m/s), góc nghiêng của dòng sẽ được kiểm tra ít nhất trong dải 
từ - 30o đến +30o và đặc tính góc phải được đo với độ phân dải là 2o. Ví dụ (bao gồm hình sin lý tưởng) 
trong Hình J.1. 

Hình J.1 – Đáp ứng góc đo của máy đo dạng cốc so với đáp ứng hình sin
9 Dải thông số ảnh hưởng đã được thẩm định trong đo tính năng hoạt động điện bao gồm các thông số đã đo: tốc độ gió, nhiễu loạn, 
nhiệt độ không khí, mật độ không khí. Góc lệch dòng trung bình có thể được xác định trong hiệu chỉnh địa điểm bằng việc lắp hai mũi 
tên gió hoặc máy đo gió siêu âm ba chiều ở độ cao của trục cánh quạt trên cột khí tượng tại món của tua bin gió.
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J.2.2  Đo lực tăng và lực giảm trong tunnel gió 

Có thể đo mô men trên rotor máy đo gió trong tunnel gió bằng cách gắn thêm một trục nhỏ vào đỉnh của 
rotor máy đo gió, và qua trục này quay máy đo gió dạng cốc ở tốc độ quay không cân bằng so với tốc độ 
không khí của tunnel gió. Vì mô men đáp ứng lên trục bằng mô men của rotor máy đo gió nên có thể đo. 
Cần thực hiện các phép đo chi tiết và chính xáchơn với tỷ số tốc độ cân bằng. Ví dụ đo mô men, ở chỗ tốc 
độ không khí trong tunnel gió được giữ không đổi ở mức 8 m/s và tốc độ quay của rotor thay đổi được 
trình bày trong Hình J.2. 

Hình J.2 -  Đo mô men của tunnel gió trên máy đo gió dnạng cốc ở tốc độ gió là 8 m/s

J.2.3  Đo mô men ma sát trong các ổ trục

 Mô men ma sát phải được thực hiện bằngviệc thay rotor của máy đo gió bằng một bánh đà, và đo dộ giảm 
tốc từ tốc độ quay tương ứng khoảng 20 m/s. Mô men tác dụng lên rotor là mô men ma sát trong các ổ 
trục và mô men ma sát lên bánh đà, trừ đi mô men đo được. Hình J.3 trình bày ví dụ của đo mô men ma 
sát.

Hình J.3 – Ví dụ đo mô men ma sát của ổ trục

J.2.4   Đo so sánh trường tự do 

Trong đo so sánh trường tự do, máy đo gió dạng cốc và máy đo tunnel gió loại siêu âm ba chiều được hiệu 

chỉnh và được lắp đặt trên đỉnh cột như được trình bày trong Điều G.2. Chỉ những giá trị đo trung bình 10 
phút trong vùng tương đối nhỏ vuông góc với dầm có thể chấp nhận. Phải thu thập một cơ sở dữ liệu có 
thể chấp nhận cho một dải cường độ nhiễu loạn (ví dụ từ 0,04 đến 0,14).

J.3   Phương pháp đánh giá dựa vào các thử nghiệm tunnel gió và thử nghiệm ở phòng thí nghiệm và so 
sánh trường tự do đối với máy đo gió dạng cốc cấp S1 

J.3.1  Đặc tính góc trong dòng nhiễu loạn đối với các góc dòng trung bình khác nhau

J.3.1.1  Dòng trung bình 0o

Đáp ứng góc trong dòng nhiễu loạn phải được tính cho các góc nghiêng dòng trung bình. Ví dụ, trường 
hợp địa hình phẳng có dòng nằm ngang trung bình (góc nghiêng dòng trung bình bằng 0o) sẽ được xem 
xét trước tiên. Sự nhiễu loạn được biểu diễn bằng cường độ nhiễu loạn:

Trong đó:
  
σu  là độ lệch tiêu chuẩn của tốc độ gió nằm ngang

u là tốc độ gió trung bình nằm ngang. 

Đặc tính đáp ứng góc của máy đo gió dạng cốc trong dòng nhiễu lọan phụ thuộc vào thành phần thẳng 
đứng của dòng nhiễu loạn. Độ lệch tiêu chuẩn của thành phần thẳng đứng của tốc độ gió là nhỏ hơn độ 
lệch tiêu chuẩn của thành phần nằm ngang (để phân loại, sẽ sử dụng quan hệ σv = 0,8σu).

Xác suất của các góc của dòng (dương cho các dòng đến từ dưới) nhận được từ các cường độ nhiễu loạn 
khác nhau, xem Hình J.4:

Hình J.4  -  Phân bố các thành phần tốc độ gió thẳng đứng với giả thiết tỷ số giữa độ lệch tiêu 
chuẩn của thành phần thẳng đứng và nằm ngang trong tốc độ gió là cố định

Bước tiếp theo, các xác suất cho trong Hình J.4 sẽ được nhân với chênh lệch giữa đặc tính góc và hình 
dạng hình sin lý tưởng trong hình J.5 đối với tất cả các góc (xem Hình J.5a), cho kết quả là giá trị đại diện 
cho chênh lệch giữa máy đo gió đã được phân loại và máy đo gió lý tưởng đối với cường độ nhiễu loạn cụ 
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thể. (v.d. 0,8% cho TI =0,15 trong Hình J.4). Những chênh lệch được vẽ thành độ thị trong Hình J.5b cho 
toàn dải cường độ nhiễu loạn đến TI = 0,2.

Hình J.5a 

Hình J.5b

Hình J.5 – Tính tổng độ lệch liên quan với đáp ứng hình sin

J.3.1.2   Dòng trung bình từ -20o đến + 20o 

Nếu dòng trung bình khác với 0o trong địa hình phức tạp, thì xác suất của góc dòng có giá trị lớn nhất tại 
góc dòng trung bình được trình bày trong Hình J.6.

Hình J.6 – Phân bố xác suất cho ba góc trung bình khác nhau trong dòng vào

Đối với mức nghiêng của dòng trung bình giữa -20o và + 20o (bước thay đổi là 5o) và dao động cường độ 
nhiễu loạn của thành phần tốc độ gió thẳng đứng thì phải tính độ đáp ứng của máy đo gió và phải báo cáo 
độ lệch so với đáp ứng hình sin lý tưởng (xem Hình J.7).

Hình J.7 – Tổng độ lệch từ đáp ứng hình sin đối với ba góc trung bình khác nhau của dòng vào trên 
cường độ nhiễu loạn nằm ngang

Từ kết quả này có thể xác định dải của các góc của dòng trung bình và các cường độ nhiễu loạn mà đối với 
chúng máy đo gió là máy cấp 1. Trong những dải vận hành này, máy đo gió dạng cốc chỉ được lệch ít hơn 
1% từ đáp ứng hình sin lý tưởng.

J.3.2   Hiệu ứng động do các trạng thái dòng không ổn định

Ngoài những hiệu ứng mô tả ở trên, do các trạng thái dòng không ổn định gây ra bởi các đặc tính góc của 
máy đo gió dạng cốc, một số máy đo gió có xu hướng có loại hiệu ứng động, thường liên quan đến quá tốc 
độ khí động học. Phải phân loại các hiệu ứng này bằng thử nghiệm trường. 

Phải thực hiện so sánh trường ở độ cao 30m. Cần so sánh máy đo gió dạng cốc sẽ phân loại với một máy 
đo gió siêu âm đã hiệu chỉnh. Phải đo và báo cáo hiệu ứng quá tốc độ (biểu thị bằng tỷ lệ độ lệch của máy 
đo gió dạng cốc và máy đo gió siêu âm) liên quan đến cường độ nhiễu loạn, xem Hình J.8. 

Hình J.8 – Ví dụ về máy đo gió không đáp ứng tiêu chí về độ dốc

Máy đo gió cấp 1 trong tunnel gió phải có độ dốc <0,05, tương ứng với hiệu ứng quá tốc độ  nhỏ hơn 1%, 
đối với dải cường độ nhiễu loạn là 0,2 (20%).
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J.3.3   Ma sát trong các ổ trục

Hiệu chỉnh máy đo gió trong tunnel gió thường được thực hiện ở nhiệt độ môi trường trong nhà trong 
khi máy đo gió được vận hành trong một dải rộng nhiệt độ. Độ lệch của đầu ra của máy đo gió trong sự 
thay đổi nhiệt độ như vậy cần phải được điều tra. Máy đo gió cấp 1 không được lệch nhiều hơn 1 % trong 
dải nhiệt độ vận hành.

Vì độ lệch theo quy trình trên có thể là âm hoặc dương, máy đo gió cấp 1 phải có tổng độ lệch không lớn 
hơn 1 % trong các dải thông số hiệu ứng vận hành của đo đường công suất.

J.4 Phương pháp đánh giá dựa vào các thử nghiệm tunnel gió và phòng thí nghiệm và lập mô hình máy 
đo gió dạng cốc

J.4.1 Phương pháp

Phương pháp này dựa vào đo các đặc tính cơ bản của loại máy đo gió dạng cốc trong tunnel gió và phòng 
thí nghiệm và các mô phỏng với model máy đo gió dạng cốc và các số liệu gió nhân tạo để xác định độ đáp 
ứng đối với tất cả các dải thông số ảnh hưởng.

J.4.2 Lập mô hình máy đo dạng cốc

Với các đặc tính cơ bản đo được của máy đo gió dạng cốc: hiệu chỉnh chính thức bình thường, các đặc 
tính góc, hệ số mô men đối với tỷ số tốc độ, và ma sát, và với một số tính chất vật lý: quán tính của rotor, 
diện tích của một cốc và bán kính đến tâm của cốc, thì sự đáp ứng đối với gió vào bất kỳ có thể nhận được 
bằng một mô hình máy đo gió dạng cốc thích hợp, có tất cả các đặc tính cơ bản. Mô hình sau đây sẽ được 
sử dụng.

Độ đáp ứng của máy đo gió dạng cốc nhận được từ phương trình vi phân mô men dẫn động, trong đó mô 
men trên rotor là tổng mô men khí động và mô men ma sát: 

Mô men khí động QA là hàm của véc tơ tốc độ gió tức thời U={u,v,w} với góc dòng vào và đại lượng vô 
hướng: 

Tốc độ gió nằm ngang tương đương có thể tìm thấy bằng cách áp dụng các đặc tính góc với góc dòng vào 
và đại lượng vô hướng của véc tơ tốc độ gió:

Bây giờ mô men khí động có thể được biểu diễn là: 

Trong đó:
  
ρ là mật độ không khí

A là diện tích cốc của một cốc

R là bán kính đến cốc

Ueq là tốc độ gió nằm ngang tương đương

Ut là tốc độ gió ngưỡng (là phần còn lại của độ lệch hiệu chỉnh khi trừ 
 ảnh hưởng của ma sát; nếu ma sát là zero thì tốc độ gió ngưỡng bằng độ lệch hiệu chỉnh);

CQA là hệ số tổng quát của mô men khí động của rotor  

Hệ số mô men khí động tổng quát của rotor được tính từ giá trị đo mô men tunnel gió trong đó Ueq bằng 
tốc độ gió ở tunnel:

Hệ số tổng quát của mô men khí động của rotor là hàm của tỷ số tốc độ:
 

Mô men ma sát là hàm của nhiệt độ và tốc độ quay nhận được khi đo ma sát:

 
J.4.3   Những thay đổi dải thông số ảnh hưởng và xác định cấp

Các dải thông số ảnh hưởng có thể thay đổi theo mô hình nhiễu loạn tạo ra gió nhân tạo ba chiều được 
sử dụng. Đặt mô hình máy đo gió dạng cấp vào luồng gió nhân tạo này trong 10 phút, sẽ nhận được đáp 
ứng của máy đo gió dạng cốc. Độ lệch so với giá trị chính xác, lấy từ cùng nguồn số liệu gió để xác định tốc 
độ gió, được định rõ cho tất cả các dải thông số ảnh hưởng và sau đó sử dụng các độ lệch này để xác định 
cấp chính xác của máy đo gió. Hình J.9  mô tả ví dụ độ lệch nhận được đối với các độ lệch dải thông số ảnh 
hưởng Cấp A. Kết quả cấp liên quan với đánh gía máy đo gió dạng cấp là Cấp 2.0A. 

Hình J.9 – Ví dụ về các độ lệch của máy đo gió dạng cốc cấp 2,0A
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Phụ lục K
(Có tính chất quy phạm)

So sánh tại chỗ các máy đo gió

K.1  Điều khoản chung

Cần chứng minh rằng những hiệu chỉnh của máy đo gió được sử dụng để đo đường cong công suất điện 
không thay đổi trong khoảng thời gian đo. Máy đo gió có thể được hiệu chỉnh trong tunnel gió sau khoảng 
thời gian đo để chỉ ra những chênh lệch so với hiệu chỉnh lần đầu. Khả năng khác là so sánh tại chỗ bằng 
so sánh máy đo gió chính với máy đo gió kiểm tra lắp gần nó trong đợt đo. Cần lưu ý rằng phương pháp 
này không xác định được sự xuống cấp dần dần của hiệu chỉnh máy đo gió nếu máy đo gió kiểm tra cũng 
bị xuống cấp ở tốc độ tương đương.

K.2   Điều kiện tiên quyết

Trong đợt đo, hai máy đo gió được lắp đặt trên cột khí tượng theo Phụ lục G. Máy đo gió chính được sử 
dụng để đo tính năng hoạt động. Máy đo thứ hai là máy đo gió kiểm tra dùng để so sánh. Các máy đo gió 
có thể được lắp đặt theo hai phương án: 

 ▪  Phương án 1: Lắp trên đỉnh cột theo Điều G.2.
 ▪  Phương án 2: Lắp trên đỉnh cột theo Điều G.3

K.3  Thực hiện 

Tất cả các giá trị trung bình 10 phút được ghi trong giai đoạn đo đều được xem xét. Số liệu này được lọc 
cho một khu vực hướng gió hẹp (như ± 20o hoặc ± 40o với tâm là 90o đối với dầm, tùy theo khu vực đo) và 
đưa vào dải tốc độ gió từ 6m/s đến 12m/s. Quan hệ giữa các số đo của hai máy đo gió sẽ được phân tích 
bằng phương pháp bin áp dụng cho các bin 1m/s (tốc độ gió của máy đo gió kiểm tra).

Từ phần đầu của khoảng thời gian đo đến khi hoàn thành tất cả các bin 1m/s (ít nhất ba giá trị cho mỗi 
bin và trong khoảng thời gian lớn nhất là 8 tuần) sẽ thực hiện hồi quy tuyến tính với máy đo gió kiểm tra 
là biến số độc lập và máy đo gió chính được sử dụng để đo đường cong công suất là biến số phụ thuộc.
Sau khi xác định các hệ số hồi quy tuyến tính, sẽ sử dụng công thức sau: 

Vcontrol_corr = m.Vcontrol + b

Tùy thuộc vào loại máy đo gió, có thể cần sử dụng công thức bậc cao hơn cho phù hợp hơn. Mục đích là 
để chỉ ra sự thay đổi có thể trong cả thời gian trong đáp ứng của máy đo gió chứ không phải là sự hiệu 
chỉnh tuyệt đối.

K.4   Các tiêu chí đánh giá

Hiệu chỉnh lại trong tunnel gió của máy đo gió chính sau khoảng thời gian đo là không cần thiết nếu thỏa 
mãn hai tiêu chí sau (chỉ phải thực hiện phân tích những số liệu được ghi sau hồi quy tuyến tính):

a.  Có ít nhất 30 phút số liệu lấy mẫu cho một bin;
b.  Các giá trị trung bình của các chênh lệch trong số liệu tốc độ gió (chênh lệch đối xứng) của máy đo 

gió kiểm tra được điều chỉnh (vcontrol_corr) và máy đo gió chính (vprimary) được tính cho từng bin tốc độ 

gió. Hơn nữa, độ bất định tiêu chuẩn trong số liệu tốc độ gió (chênh lệch tĩnh) của máy đo gió kiểm 
tra đã được hiệu chỉnh (vcontrol_corr) và máy đo gió chính (vprimary) được tính cho từng bin tốc độ gió. Độ 
bất định tiêu chuẩn của các chênh lệch tốc độ gió được tính trong từng bin tốc độ gió là độ lệch tiêu 
chuẩn của các chênh lệch tốc độ gió chia cho căn bậc hai của số các điểm số liệu cho từng bin tốc độ 
gió. Tổng bình phương của độ lệch có tính hệ thống và độ lệch tĩnh phải nhỏ hơn 0,1 m/s đối với mỗi 
bin tốc độ gió.
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Thư mục

IEC 60044-2:1997, Máy biến thế đo lường – Phần 2: Bộ chuyển đổi công suất áp cảm ứng
Bản sửa lần 1 (2000)
Bản sửa lần 2 (2002)
IEC 61400-1: Tua bin gió – Phần 1: Yêu cầu thiết kế

Khảo sát về các tiêu chuẩn của IEC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEC mong muốn mang đến cho các bạn những tiêu chuẩn có chất lượng tốt nhất có thể. Để đảm bảo cho chúng 
tôi tiếp tục đáp ứng những nhu cầu của các bạn, sự phản hồi của các bạn là rất cần thiết. Xin giành vài phút thời 
gian trả lời những câu hỏi trong phiếu này và gửi lại cho chúng tôi theo số fax: +41 22 919 03 00 hoặc gửi tới 
địa chỉ ở dưới. Xin cám ơn!

Trung tâm Dịch vụ Khách hành (CSC)
Ủy ban Điện kỹ thuật điện Quốc tế
3, rue de Varembé
1211 Genève 20
Thụy Sỹ
hoặc
Gửi đến IEC/CSC bằng số fax: +41 22 919 03 00
Cám ơn bạn vì đã đóng góp vào quá trình soạn thảo các tiêu chuẩn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q1 Đề nghị báo cáo về một tiêu chuẩn và chỉ một tiêu chuẩn. Viết chính xác số của tiêu chuẩn 
(v.d. 60601-1-1)

Q2 Đề nghị cho chúng tôi biết chức danh của đối tượng mua tiêu chuẩn 
(đánh dấu tất cả nếu áp dụng).

(Chúng) tôi là: 
Đại lý mua hàng 
Thủ thư 
Nhà nghiên cứu
Kỹ sư thiết kế
Kỹ sư an toàn
Kỹ sư thử nghiệm
Chuyên gia tiếp thị
Khác .....................................................................................................................................

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

Q3 Tôi làm việc cho/trong/là:
(đánh dấu tất cả nếu áp dụng)

Chế tạo
Tư vấn 
Chính phủ
Cơ sở thử nghiệm cấp giấy chứng nhận
Công ty nhà nước
Giáo dục
Quân đội
Khác .....................................................................................................................................

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

Q4 Tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng để:
(đánh dấu tất cả nếu áp dụng):

tham khảo chung
nghiên cứu sản xuất
thiết kế/phát triển sản xuất
đặc tính kỹ thuật
đấu thầu
đánh giá chất lượng
chứng nhận
lập tài liệu kỹ thuật
luận án
chế tạo
khác .....................................................................................................................................

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

Q5 Tiêu chuẩn này đáp ứng nhu cầu của tôi (đánh dấu một ô):

Không một tý nào
Gần
Khá tốt
Chính xác

⎕
⎕
⎕
⎕

Q6 Nếu bạn đánh dấu KHÔNG MỘT TÝ NÀO trong câu hỏi 5 thì lý do là: 
(đánh dấu tất cả nếu áp dụng) 

Tiêu chuẩn đã quá hạn 
Tiêu chuẩn không đầy đủ 
Tiêu chuẩn lý thuyết quá 
Tiêu chuẩn quá hình thức 
Tôi đã chọn sai 
Khác .....................................................................................................................................

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
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Q7 Đề nghị đánh giá tiêu chuẩn trong các loại sau, sử dụng con số:
(1) Không thể chấp nhận
(2) Dưới trung bình
(3) Trung bình
(4) Trên trung bình
(5) Ngoại lệ
(6) Không áp dụng
Tính phù hợp về thời gian…..
Chất lượng viết……
Tính logic của bố trí mục lục, bảng, đồ thị , biểu đồ, hình vẽ…
Khác .....................................................................................................................................

Q8 Tôi đọc/sử dụng (đánh dấu một ô)

Chỉ văn bản tiếng Pháp
Chỉ văn bản tiếng Anh
cả văn bản tiếng Pháp và tiếng Anh

⎕
⎕
⎕

Q9 Đề nghị chia sẻ nhận xét về bất cứ mặt nào của IEC mà bạn muốn chúng 
tôi biết:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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