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1. Mục tiêu của môn học:

-

Môn học cung cấp kiến thức nền tảng về các vấn đề cơ bản về hệ thống năng lượng điện, nhiệt
động học, kế toán, quản trị doanh nghiệp và phân tích định lượng.

Aims:
- The course provides a basic knowledge of electrical energy system, thermodynamics, finacial
acounting, fundamental of management and quantitative methods
-

Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học giới thiệu tổng quan một số vấn đề về máy biến áp, đinh
̣ luâ ̣t nhiê ̣t đô ̣ng thứ nhấ t và các quá
triǹ h nhiê ̣t đô ̣ng cơ bản của khí lý tưởng, phân tích và thanh lý tài sản cố định, Sự phát triển của tư
tưởng quản trị và bài toán qui hoạch tuyến tính
Course outline:
The course generally introduces about the transformers, the first law of thermodynamics, finacial
acounting, fundamental of management and linear programing methods.

2. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học
Sau khi hoàn tất môn học, học viên sẽ có kiến thức và hiểu biết về (knowledge and understanding)
- Mô hình hóa máy biến áp lực
- Phân tích định luật thứ nhất về nhiệt động học
- Tính toán thanh lý tài sản cố định
- Mô tả đươc sự phát triển của tư tưởng quản trị
- Tính toán được bài toán giao thông vận tải.
Learning outcomes:
- Model the power transformers.
- Analyze the first law of thermodynamics
- Calculate the stock of fixed assets
- Desribe the development of managerial theories
- Calculate the transportation problem.

3. Nội dung chi tiết:
Tuần
1, 2

Nội dung
Chương 1: Máy biến áp
- Sơ đồ đấu dây, cực tính, tổ đấu dây
- Tổn thất công suất - Các giá trị định mức
- Mạch điện tương đương
- Máy tự biến áp
- Máy biến áp đo lường
- Máy biến áp dịch pha trong phân bố công suất truyền tải

3, 4

Chương 2: Truyền tải điện năng
- Các vấn đề kỹ thuật của đường dây truyền tải (cáp, hiện
tượng vầng quang, xung sét, mức cách điện xung cơ bản
BIL)
- Mạch tương đương của đường dây truyền tải
- Mạch tương đương đơn giản
- Điều chỉnh điện áp và công suất truyền tải khả dụng
- Bù công suất kháng trên đường dây truyền tải
- Cải thiện công suất truyền tải khả dụng
- Chuyển tải công suất giữa các trung tâm sản xuất điện

5, 6

Chương 3: Qui Hoạch Tuyến Tính
- Giới thiệu về bài toán qui hoạch tuyến tính
- Bài toán vận tải
- Bài toán phân công
- Bài toán dòng chảy tối đa

7, 8

Chương 4: Sự phát triển của tư tưởng quản trị - Bối cảnh lịch sử
- Nhóm học thuyết quản trị cổ điển
- Nhóm học thuyết tâm lý xã hội và hành vi (tác phong)
- Trường phái định lượng trong quản trị
- Trường phái hội nhập trong quản trị: tiếp cận theo quá
trình, theo hệ thống mở, theo tình huống.
- Xu hướng phát triển của quản trị học hiện đại.

9, 10

Ghi chú
Môn: Cơ sở năng
lượng
+ Bài tập

Môn: Cơ sở năng
lượng
+ Bài tập

Môn: Các phương
pháp phân tích
định lượng
+ Bài tập

Môn:
học

Quản

trị

+ Bài tập

Chương 5: Tài sản cố định và Thanh lý TSCĐ
- TSCĐ - Khấu hao TSCĐ và các phương pháp khấu hao
- Phân biệt chi phí được ghi tăng TSCĐ và chi phí thời kỳ
- Thanh lý TSCĐ - Bút toán thanh lý
- Bút toán trao đổi TSCĐ
- Khấu hao theo mức độ cạn kiệt của tài nguyên
- Bút toán tài sản vô hình

11,
12

Tài liệu
[1], [2]

Chương 6: Đinh
̣ luâ ̣t nhiêṭ đô ̣ng thứ nhấ t và các quá trin
̀ h
nhiêṭ đô ̣ng cơ bản của khí lý tưởng
- Công

Môn: Kế toán

Môn: nhiệt học,
chương này chọn
thi sau khi tham
khảo ý kiến của

- Nhiê ̣t lươ ̣ng
- Đinh
̣ luâ ̣t nhiê ̣t đô ̣ng thứ nhấ t viế t cho hê ̣ kín
- Đinh
̣ luâ ̣t nhiê ̣t đô ̣ng thứ nhấ t viế t cho hê ̣ hở
- Các da ̣ng phương triǹ h liên quan đế n tić h số T.dS
- Mô ̣t số quá trình nhiê ̣t đô ̣ng cơ bản của khí lý tưởng
13,
14

15

Chương 7: Đinh
̣ luâ ̣t nhiêṭ đô ̣ng thứ hai
- Khái niê ̣m
- Chu trình nhiê ̣t đô ̣ng
- Các phát biể u cơ bản của đinh
̣ luâ ̣t nhiê ̣t đô ̣ng thứ hai
- Quá triǹ h thuâ ̣n nghich
̣ và không thuâ ̣n nghich
̣
- Chu triǹ h và đinh
̣ lý Carnot
- Các hê ̣ quả của đinh
̣ luâ ̣t nhiê ̣t đô ̣ng thứ hai
- Thang nhiê ̣t đô ̣ đô ̣ng ho ̣c
- Entrôpi
- Công kỹ thuâ ̣t ứng với quá triǹ h có tiń h thuâ ̣n nghich
̣

bên nhiệt
+ Bài tập

Môn: nhiệt học,
chương này chọn
thi sau khi tham
khảo ý kiến của
bên nhiệt
+ Bài tập

Ôn tập
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