
10 điều bạn chưa biết về năng lượng gió 

"10 điều quan trọng hàng đầu bạn chưa biết về năng lượng". 

10. Nền văn minh nhân loại đã khai thác năng lượng gió trong hàng ngàn 

năm. Các hình thức ban đầu của cối xay gió sử dụng gió để nghiền nát ngũ 

cốc hoặc bơm nước. Bây giờ, các tuabin gió hiện đại sử dụng gió để tạo ra 

điện. Tìm hiểu cách thức hoạt động của tuabin gió. 

9. Tuabin gió ngày nay là những cỗ máy phức tạp hơn nhiều so với cối xay 

gió thảo nguyên truyền thống. Một tuabin gió có tới 8.000 thành phần khác 

nhau. 

8. Tuabin gió rất lớn. Cánh tuabin gió dài trung bình gần 60 thước và tháp 

tuabin cao trung bình 90 thước - khoảng chiều cao của Tượng Nữ thần Tự 

do. Công suất bảng tên trung bình của tuabin cũng đang tăng lên, có nghĩa 

là chúng có máy phát điện mạnh hơn. Công suất trung bình của các tuabin 

gió quy mô tiện ích được lắp đặt vào năm 2020 là 2,75 megawatt (MW), 

tăng 8% so với năm trước. 

7. Tốc độ gió cao hơn có nghĩa là nhiều điện hơn, và tuabin gió đang trở 

nên cao hơn để đạt được độ cao cao hơn so với mặt đất, nơi nó thậm chí 

còn gió hơn. Xem bản đồ tài nguyên gió của Bộ Năng lượng để tìm tốc độ 

gió trung bình ở tiểu bang hoặc quê hương của bạn và tìm hiểu thêm về cơ 

hội cho các tuabin gió cao hơn trong một báo cáo từ Phòng thí nghiệm 

năng lượng tái tạo quốc gia của Bộ Năng lượng. 

6. Hầu hết các thành phần của tuabin gió được lắp đặt tại Hoa Kỳ đều 

được sản xuất tại đây. Có hơn 530 cơ sở sản xuất liên quan đến gió nằm 

trên 43 tiểu bang và ngành công nghiệp gió của Hoa Kỳ hiện đang sử dụng 

hơn 116.000 người. 

5. Gió ngoài khơi chiếm một cơ hội lớn để cung cấp năng lượng cho các 

thành phố ven biển đông dân cư. Có những dự án nhỏ được lắp đặt ngoài 

khơi bờ biển Rhode Island và Virginia, và dự án đã được phê duyệt để lắp 

đặt ngoài khơi bờ biển Massachusetts. Xem những gì Bộ Năng lượng 

đang làm để phát triển gió ngoài khơi ở Hoa Kỳ. 



4. Có nhà máy điện gió quy mô tiện ích (từ tuabin trên 100 kilowatt) được 

lắp đặt tại 41 tiểu bang. Có gió phân tán (điện gió công suất nhỏ đặt gần 

nơi tiêu thụ) được lắp đặt ở tất cả 50 tiểu bang cộng với Puerto Rico, 

Guam và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. 

3. Công suất điện gió của Hoa Kỳ là khoảng 122.000 megawatt vào cuối 

năm 2020, khiến nó trở thành nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất ở Hoa Kỳ. 

Năm 2020, công suất điện gió của Mỹ tương đương 17 MW. Sự tăng 

trưởng này đại diện cho 24,6 tỷ đô la đầu tư vào việc lắp đặt dự án điện gió 

mới vào năm 2020. 

2. Năng lượng gió có giá cả phải chăng. Giá gió cho các hợp đồng điện 

được ký kết trong vài năm qua và giá gió được bình giá (giá mà tiện ích trả 

để mua điện từ một trang trại gió) là 2-4 cent mỗi kilowatt giờ. 

1. Năng lượng gió cung cấp hơn 10% tổng sản lượng điện ở 16 tiểu bang 

và hơn 30% ở Kansas, Iowa, Bắc Dakota, Nam Dakota và Oklahoma. Nhìn 

chung, năng lượng gió cung cấp hơn 8% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ 

vào năm 2020. 


