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1. Tên môn thi: Hệ thống điện
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi
- Bộ môn: Kỹ thuật điện.
- Khoa:

Công nghệ.

3. Mục tiêu của môn thi
3.1. Kiến thức
3.1.1. Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống điện bao gồm
các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng; thị trường điện, các
tham số của mạng điện, các loại tổn thất có trong hệ thống điện...;
3.1.2. Sinh viên xác định được các thông số chính của các phần tử chính trong hệ
thống điện: đường dây, máy biến áp, máy phát...;
3.1.3. Sinh viên tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng,
điều chỉnh điện áp và tần số trong hệ thống điện, tính phân bố công suất và
phân tích chế độ xác lập của hệ thống điện.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Có khả năng áp dụng kiến thức toán học, kiến thức chuyên ngành kỹ thuật
điện – điện tử để tính toán xác định các thông số chính của các phần tử
chính trong hệ thống điện, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn
thất điện năng, tính toán phân bố công suất và phân tích chế độ xác lập của
hệ thống điện;
3.2.2. Có khả năng phân tích, tính toán đường dây tải điện với các điều kiện ràng
buộc trong thực tế;
3.2.3. Có khả năng sử dụng các phương pháp kỹ thuật, các bảng tra và các công
cụ kỹ thuật để xác định các thông số kỹ thuật cần thiết.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Giới thiệu chung về hệ thống điện bao gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân
phối điện năng, thị trường điện, các tham số của mạng điện, các loại tổn thất có trong
hệ thống điện, điều chỉnh điện áp trên đường dây..., xác định được các thông số chính
của các phần tử chính trong hệ thống điện, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất công
suất, tổn thất điện năng, tính phân bố công suất và phân tích chế độ xác lập của hệ
thống điện...

5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Giới thiệu chung về hệ thống điện
1.1. Cấu trúc của hệ thống điện
1.2. Nguồn điện
1.3. Lưới truyền tải và lưới phân phối điện
1.4. Phụ tải điện
1.5. Thị trường điện
Chương 2. Các thông số của đường dây
2.1. Giới thiệu đường dây tải điện
2.2. Tổng trở đường dây
2.3. Tổng dẫn đường dây
2.4. Phân pha, đảo pha, hiện tượng vầng quang trên đường dây
Chương 3. Mô hình đường dây
3.1. Mô hình đường dây
3.2. Ma trận đường dây
3.3. Mô hình đường dây đơn giản
3.4. Đặc tính của đường dây
3.5. Bù trên đường dây
Chương 4. Ma trận mạng
4.1. Tổng quan về ma trận mạng
4.2. Ma trận tổng dẫn thanh cái
4.3. Ma trận tổng trở thanh cái
4.4. Ma trận liên lạc nút – nhánh
Chương 5. Phân bố công suất trong hệ thống điện
5.1. Giới thiệu phân bố công suất trong hệ thống điện
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Chương 6.
6.1.
6.2.
Chương 7.

Nút trong hệ thống điện
Công suất tại nút thanh cái trong hệ thống điện
Phương pháp toán Gauss Elimination
Phương pháp toán phi tuyến Newton-Raphson
Mô hình máy biến áp
Giới thiệu máy biến áp
Sơ đồ thay thế và tính toán máy biến áp
Mô hình máy phát

7.1. Giới thiệu máy phát
7.2. Đặc tính của máy phát điện đồng bộ
7.3. Phương pháp hoà máy phát vào hệ thống điện

6. Phương pháp giảng dạy
- Thuyết trình
- Thảo luận
- Bài tập
7. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Nắm vững các nội dung ôn tập môn thi (cả lý thuyết và bài tập)
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi.
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút.
8.2. Cách chấm điểm
Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn
điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt ≥ 1,25 điểm.
9. Tài liệu học tập
Thông tin về tài liệu
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