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VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN 

 

Câu 1 [81065]: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 8 kV và công suất 

200 kW. Điện trở đường dây tải điện là 16 Ω. Coi dòng điện cùng pha với điện áp. Hiệu suất của 

quá trình truyền tải điện là 

 A. 80%. B. 90%.  C. 95%.  D. 98%.  

Câu 2 [81072]: Một đường dây có điện trở 4 Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi 

sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 10 kV, công 

suất điện là 400 kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công 

suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt? 

 A. 1,6%. B. 2,5%.  C. 6,4%.  D. 10%.  

Câu 3 [81080]: Người ta truyền đi một công suất điện không đổi từ máy phát điện xoay chiều 

một pha. Khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu đường dây truyền tải là U thì hiệu suất truyền tải là 

80%. Để hiệu suất truyền tải tăng thêm 15% thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đường dây truyền 

tải tăng lên 

 A. 2U. B. 2,5U.  C. 4,25U.  D. U.  

Câu 4 [81087]: Điện năng ở một trạm phát điện có công suất điện 200 kW được truyền đi xa 

dưới hiệu điện thế 2 kV. Số chỉ công tơ điện ở trạm phát và nơi tiêu thụ sau mỗi ngày chỉ lệch 

nhau 480 kWh thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng là? 

 A. 80%. B. 85%.  C. 90%.  D. 95%.  

Câu 5 [81306]: Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm 

công suất hao phí 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết khi 

chưa tăng điện áp, độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp giữa 2 cực của 

trạm phát và coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp (lấy số gần đúng). 

 A. 8,5 lần. B. 10 lần.  C. 8,615 lần.  D. 9,615 lần.  

Câu 6 [81307]: Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng thêm bao nhiêu lần để 

giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền tới tải tiêu thụ 

không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp thì độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 5% 

điện áp hiệu dụng trên tải. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp hai 

đầu đường dây? 

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG 

MÁY BIẾN ÁP – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG 
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 A. 9,5286 lần. B. 8,709 lần.  C. 10 lần.  D. 9,505 lần.  

Câu 7 [50920]: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải 

điện một pha. Để giảm hao phí trên đường dây người ta tăng điện áp ở nơi truyền đi bằng máy 

tăng áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn sơ cấp là k. 

Biết công suất nơi tiêu thụ không đổi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp không đổi, hệ 

số công suất của mạch điện bằng 1. Khi k = 10 thì công suất hao phí trên đường dây bằng 10% 

công suất ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây bằng 5% công suất ở nơi tiêu thụ 

thì k phải có giá trị là 

 A. 13,5. B. 13,8.  C. 15.  D. 19,1.  

Câu 8 [81084]: Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ 

được đưa đến một khu tái định cư. Các kỹ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ 

U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có 

hao phí trên đường dây là đáng kể; các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 

3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho 

 A. 164 hộ dân. B. 324 hộ dân.  C. 252 hộ dân.  D. 180 hộ dân.  

Câu 9 [81095]: Một máy phát điện gồm 8 tổ máy có cùng công suất P. Điện sản xuất ra được 

truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất 90%. Biết rằng điện áp khi truyền đi không đổi. Nếu khi 

chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất truyền tải bằng  

 A. 78,75%. B. 88,75%.  C. 68,75%.  D. 98,75%.  

Câu 10 [49486]: Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm nhiều tổ máy đến nơi 

tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Bình thường có 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền 

tải đạt 85%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, 

công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Vào giờ cao điểm, 

công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ tăng 20% so với khi hoạt động bình thường thì cần bao 

nhiêu tổ máy hoạt động? 

 A. 9. B. 10.  C. 12.  D. 11.  

Câu 11 [54763]: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một 

pha với hiệu suất truyền tài là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và 

không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên 

điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là 

 A. 87,7%. B. 89,2%.  C. 92,8%.  D. 85,8%.  

Câu 12 [81374]: Điện năng được truyền từ một trạm tăng áp đến nơi tiêu thụ bằng đường dây 

tải điện một pha. Biết máy biến áp của trạm tăng áp là lí tưởng, có tỉ số giữa số vòng dây của 
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cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn sơ cấp là k. Coi chỉ có hao phí trên đường dây là đáng 

kể và điện áp cùng pha với dòng điện. Khi k = 10 thì hiệu suất truyền tải bằng 80%. Khi công 

suất nơi tiêu thụ điện tăng 20% và k = 18 thì hiệu suất truyền tải gần giá trị nào nhất sau 

đây? 

 A. 84%. B. 98%.  C. 94%.  D. 88%.  

Câu 13: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây tải điện 

một pha.  Vào mùa đông, hiệu suất truyền tải điện là 90%. Vào mùa hè, công suất tiêu thụ 

của khu dân cư tăng lên gấp đôi so với mùa đông. Biết điện áp hiệu dụng tại cuối đường 

dây truyền tải và hệ số công suât nơi tiêu thụ không đổi so với mùa đông. Để giảm hao 

phí trên đường dây người ta đã thay thế dây tải điện băng dây dẫn cùng vật liệu nhưng 

đường kính tiết diện tăng 1,2 lần. Hiệu suất truyền tải sau khi đã thay dây tải điện là 

 A.   87.8%. B.  84,4%. C.  92,8%. D.  86,6%. 

Câu 14 [81451]: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi 

tiêu thụ B bằng đường dây một pha. Nếu điện áp truyền đi là U và ở B lắp một máy hạ áp với tỉ 

số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp k = 30 thì đáp ứng được 
20

11
 nhu cầu điện năng của B. 

Bây giờ, nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho B với điện áp truyền đi là 2U thì ở B phải dùng 

máy hạ áp có k bằng bao nhiêu? Coi hệ số công suất luôn bằng 1, bỏ qua mất mát năng lượng 

trong máy biến áp. 

 A. 63. B. 58.  C. 53.  D. 44.  

Câu 15 [32945]: Điện năng được truyền từ đường dây điện một pha có điện áp hiệu dụng ổn 

định 220 V vào nhà một hộ dân bằng đường dây tải điện có chất lượng kém. Trong nhà của hộ 

dân này, dùng một máy biến áp lí tưởng để duy trì điện áp hiệu dụng ở đầu ra luôn là 220 V (gọi 

là máy ổn áp). Máy ổn áp này chỉ hoạt động khi điện áp hiệu dụng ở đầu vào lớn hơn 110 V.  

Tính toán cho thấy, nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 1,1 kW thì tỉ số giữa điện áp hiệu 

dụng ở đầu ra và điện áp hiệu dụng ở đầu vào (tỉ số tăng áp) của máy ổn áp là 1,1. Coi điện áp và 

cường độ dòng điện luôn cùng pha. Nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 2,2 kW thì tỉ số tăng 

áp của máy ổn áp bằng. 

 A. 1,55. B. 1,62.  C. 1,26.  D. 2,20.  

 

Câu 16 [81453]: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải 

điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số 
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công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,8. Để giảm hao phí trên đường 

dây 4 lần thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên n lần. Giá trị của n là 

 A. 2,1. B. 2,2.  C. 2,3.  D. 1,9.  

 

 

 

 

 


