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10.3.3  Giải phương trình điện áp nút có dùng ma trận nghịch đảo khi  

điện áp nút cân bằng khác không 579 

10.3.4  Lặp đơn và phương pháp Seidel 580 

10.4  Các ví dụ giải hệ thống phương trình tuyến tính điện áp nút 583 

10.5  Hệ phương trình phi tuyến của chế độ xác lập 592 

10.5.1  Phương trình phi tuyến điện áp nút khi cho công suất không đổi của 

phụ tải và của máy phát tại các nút của hệ thống điện xoay chiều 593 

10.5.2  Dạng tổng quát của phương trình phi tuyến của chế độ xác lập,  

được viết dưới dạng hệ hàm ấn: 595 

10.6  Dùng phương pháp gauss và ma trận Zy để giải hệ phương trình  

phi tuyến điện áp nút 596 

10.6.1  Phương pháp Gauss 596 

10.6.2  Ma trận tổng trở nút &
yZ  598 

10.7   Dùng phương pháp Seidel để giải hệ phương trình phi tuyến  

điện áp nút 598 

10.8  Phương pháp Newton 601 

10.8.1  Giải hệ phương trình điện áp nút ở dạng cân bằng  

công suất 604 

10.8.2  Giải hệ phương trình điện áp nút ở dạng cân bằng dòng 606 

10.9  Các ví dụ giải hệ phương trình phi tuyến điện áp nút 608 

10.10  Tính toán dòng điện, công suất trên đường dây và tổn thất  

công suất trong mạng điện 618 

10.11  Xác định dòng điện và công suất trên đường dây khi đã biết điện áp ở hai 

đầu đường dây 618 

10.11.1  Tổn thất công suất 621 
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10.12  Độ hội tụ của nghiệm khi giải hệ phương trình phi tuyến  

của chế độ xác lập 628 

BÀI TẬP CHƯƠNG 10 631 

ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 10 637 

Chương 11: TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI TRONG  MẠNG ĐIỆN  

ĐỊA PHƯƠNG 650 

11.1  Máy biến áp phân phối 650 

11.1.1  Giới thiệu chung 650 

11.1.2  Ký hiệu đầu đầu và đầu cuối của cuộn dây 652 

11.1.3  Cực tính của máy biến áp 652 

11.1.4  Tải của máy biến áp phân phối 653 

11.2  Kết nối máy biến áp một pha 654 

11.2.1  Khái niệm chung 654 

11.2.2  Vận hành song song máy biến áp một pha 656 

11.3  Kết nối ba pha 660 

11.3.1  Máy biến áp kết nối – 661 

11.3.2  Máy biến áp kết nối tam giác hở – tam giác hở 670 

11.3.3  Máy biến áp kết nối Y–Y 674 

11.3.4  Máy biến áp kết nối Y– 675 

11.3.5  Máy biến áp kết nối sao hở – tam giác hở 678 

11.3.6  Máy biến áp kết nối –Y 683 

11.4  Máy biến áp ba pha 685 

11.5  Máy biến áp kết nối kiểu hình T hay Scott 688 

11.6  Máy biến áp điều chỉnh đường dây 703 

11.7  Xác định vị trí của trạm phân phối nguồn 705 

11.8  Xác định công suất và bán kính cung cấp của trạm biến áp  

phân phối nguồn 705 

11.8.1  Phạm vi phân phối điện của trạm biến áp phân phối  

nguồn là một hình vuông 706 

11.8.2  Phạm vi phân phối điện của trạm biến áp phân phối nguồn  

là một hình lục giác 708 

11.8.3  Trường hợp tổng quát có n phát tuyến từ trạm phân phối  

nguồn cung cấp điện cho một vùng 709 

11.8.4  So sánh giữa mô hình bốn và sáu phát tuyến 711 

11.9  Xác định vị trí đặt trạm biến áp tại phân xưởng và xí nghiệp 726 

11.9.1  Giới thiệu chung 726 

11.9.2  Bản đồ phụ tải 727 

11.9.3  Xác định tâm quy ước của phụ tải điện 728 

11.10  Xác định miền tản mạn của tâm phụ tải điện 731 

11.11  Xác định vùng tăng chi phí tính toán hàng năm khi dịch  

chuyển trạm biến áp ra khỏi miền tản mạn tâm phụ tải 737 
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Chương 12:  ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN 741 

12.1  Khái niệm chung 741 

12.1.1  Nguyên nhân gây biến động điện áp và ảnh hưởng  

của nó đến chế độ làm việc của mạng và thiết bị điện 741 

12.1.2  Quan hệ công suất phản kháng với điện áp 744 

12.2  Các phương pháp điều chỉnh điện áp 745 

12.3  Các thiết bị điều chỉnh điện áp 748 

12.3.1  Đầu phân áp của các máy biến áp 749 

12.3.2  Máy biến áp điều áp dưới tải 751 

12.3.3  Máy biến áp bổ trợ và máy biến áp điều chỉnh đường dây 754 

12.3.4  Máy bù đồng bộ 756 

12.4  Điều chỉnh điện áp đối ứng 758 

12.5  Điều chỉnh điện áp tại các nhà máy điện 760 

12.6   Điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi đầu phân áp 762 

12.6.1  Chọn đầu phân áp của máy biến áp giảm áp hai dây cuốn 763 

12.6.2  Chọn đầu phân áp của máy biến áp tăng áp hai dây quấn 765 

12.6.3  Chọn đầu phân áp của máy biến áp ba dây quấn 766 

12.6.4  Các ví dụ lựa chọn đầu phân áp 768 

12.7  Điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi tổng trở đường dây 779 

12.8  Điều chỉnh điện áp bằng cách thay đổi dòng công suất phản kháng 786 

12.9  Xác định dung lượng nhỏ nhất của máy bù đồng bộ có kết hợp  

với chọn đầu phân áp của trạm biến áp 790 

12.10  Xác định tổn thất điện áp cho phép trong mạng điện phân  

phối theo độ lệch điện áp cho phép 797 

12.11  Đánh giá chất lượng điện áp trong mạng hạ áp 803 

12.12  So sánh các biện pháp điều chính điện áp 808 

BÀI TẬP CHƯƠNG 12 810 

ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 12 814 

Chương 13: GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG 

TRONG MẠCH ĐIỆN 815 

13.1  Khái niệm chung 815 

13.2  Hệ số công suất và vấn đề nâng cao hệ số công suất của phụ tải 819 

13.2.1  Hệ số công suất 819 

13.2.2  Hệ số công suất cos của phụ tải 821 

13.2.3  Biện pháp nâng cao hệ số công suất cos của phụ tải 823 

13.3  Nâng cao điện áp vận hành của mạng điện 825 

13.3.1  Đối với đường dây 826 

13.3.2  Đối với máy biến áp 826 

13.4  Vận hành kinh tế của trạm biến áp 828 

13.5  Sự phân bố kinh tế công suất trong mạng điện kín 832 
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13.6  Giảm tổn thất điện năng bằng cách giảm công suất phản kháng  

chuyên chở trong mạng điện 843 

13.6.1  Giới thiệu chung 843 

13.6.2  Lụa chọn dung lượng tụ bù 846 

13.6.3  Điều chỉnh dung lượng bù 848 

13.6.4  Các kiểu kết nối bộ tụ điện ba pha 849 

13.6.5  Sơ đồ đấu thiết bị bù vào mạng 850 

13.7  Lựa chọn dung lượng bù hợp lý nhất về mặt kinh tế 856 

13.8  Phân phối dung lượng bù tối ưu trong mạng điện xí nghiệp 862 

13.8.1  Phân phối dung lượng bù cho mạng cao và hạ áp 862 

13.8.2  Phân phối thiết bị bù cho mạng điện hình tia 864 

13.8.3  Phân phối thiết bị bù cho mạng nối thông liên tiếp 867 

13.9  Phương pháp tính toán lựa chọn công suất và vị trí bù tối ưu  

trong mạng điện phân phối 871 

13.9.1  Tính toán bù trên đường dây có phụ tải tập trung và  

phân bố đều 873 

13.9.2  Xác định vị trí tối ưu của tổ tụ bù 882 

13.9.3  Xác định độ giảm tổn thất điện năng tối ưu 886 

13.9.4  Quan hệ giữa công suất các bộ tụ bù khi trên đường dây có nhiều bộ 

tụ bù cố định 894 

13.9.5  Trường hợp tổng quát bù cố định với n bộ tụ bù 895 

BÀI TẬP CHƯƠNG 13 897 

ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 13 899 

Chương 14: SỰ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG  VÀ CÔNG  

SUẤT PHẢN KHÁNG  TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 900 

14.1  Sự phụ thuộc của tần số và điện áp vào cân bằng công suất 900 

14.2  Sự cân bằng và dự trữ công suất tác dụng của hệ thống điện 905 

14.3  Sự cân bằng và sự dự trữ công suất phản kháng của hệ thống điện 908 

Chương 15:  TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA  ĐƯỜNG  

DÂY TRÊN KHÔNG 912 

15.1  Đặc điểm của bài toán và các điều kiện ban đầu trong tính toán  

phần kết cấu của đường dây 912 

15.1.1  Độ bền cơ học của đường dây trên không 912 

15.1.2  Các nguyên nhân gây ra sự cố hư hỏng đường dây trên không 915 

15.1.3  Các điều kiện khí hậu tính toán 917 

15.2  Phụ tải cơ giới của dây dẫn và dây chống sét 918 

15.2.1  Tỷ tải do trọng lượng bản thân dây dẫn 918 

15.2.2  Tỷ tải do áp lực gió lên dây dẫn 919 

15.2.3  Tỷ tải tổng hợp tác dụng lên dây dẫn 920 
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15.3  Sức căng và độ võng của dây dẫn 920 

15.3.1  Sức căng và ứng suất của dây dẫn 920 

15.3.2  Phương trình độ võng đường dây trong khoảng vượt 921 

15.4  Ứng suất và độ võng của dây dẫn trong các điều kiện khí hậu  

khác nhau 927 

15.5  Khoảng vượt tới hạn 929 

15.6  Ứng suất cho phép và tính toán theo điều kiện trung bình  

trong năm 932 

15.6.1  Cường độ giới hạn đứt gh 932 

15.6.2  Ứng suất trung bình năm 934 

15.7  Độ võng và ứng suất của dây nhôm lõi thép  935 

15.8  Độ võng và ứng suất của dây nhôm lõi thép trong những  

điều kiện khí hậu khác nhau 937 

15.9  Khoảng vượt tới hạn của dây nhôm lõi thép 940 

15.10  Ba khoảng vượt tới hạn 945 

Chương 16:  DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN 949 

16.1  Khái niệm cơ bản 949 

16.1.1  Khái niệm về dự báo phụ tải 949 

16.1.2  Ý nghĩa của dự báo phụ tải 949 

16.1.3  Phân loại dự báo 950 

16.1.4  Định nghĩa sai số dự báo 950 

16.2  Mô hình dự báo 951 

16.3  Các phương pháp dự báo phụ tải điện 951 

16.3.1 Phương pháp tính hệ số vượt trước 951 

16.3.2  Phương pháp tính trực tiếp 952 

16.3.3  Phương pháp so sánh đối chiếu 953 

16.3.4  Phương pháp chuyên gia 953 

16.3.5  Phương pháp ngoại suy theo thời gian 953 

16.3.6  Dự báo theo phương pháp tương quan 955 

16.3.7  Dự báo dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI 958 

16.3.8  Dự báo dựa trên phân tích chuỗi thời gian 959 

16.4  Dự báo đồ thị phụ tải 961 
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Chương 17:  CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG 965 

17.1  Giới thiệu 965 

17.1.1  Tính liên tục và chất lượng điện áp 965 

17.1.2  Tương thích điện từ 967 
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17.1.5  Các ví dụ 970 



14  

17.2  Sụt áp (võng điện áp) và mất điện thoáng qua 972 

17.2.1  Định nghĩa 992 

17.2.2  Nguồn gốc 993 

17.2.3  Đặc điểm 997 

17.2.4  Đo lường 998 

17.2.5  Hậu quả 998 

17.2.6  Làm giảm và loại trừ 997 

17.3  Dao động và chập chờn điện áp 998 

17.3.1  Định nghĩa 999 

17.3.2  Đo lường độ chập chờn 1003 

17.3.3  Các dao động riêng 1005 
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17.3.6  Tiêu chuẩn và khuyến nghị 1032 
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