Đào tạo cách thức mô phỏng
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21 tháng 7 - 12 tháng 8, 2021

Khóa tập huấn thuộc hoạt động của Dự án Lưới điện thông minh
cho Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (SGREEE). SGREEE
là dự án hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính
phủ CHLB Đức. Dự án được GIZ (dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác và
Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ) và Cục Điều tiết Điện lực
(trực thuộc Bộ Công Thương) phối hợp thực hiện.

Truy cập để biết thêm thông tin tại
https://smart-grid.vn/

Tham gia Cộng đồng Lưới điện Thông minh Việt Nam
https://www.facebook.com/groups/smartgridvn

HỌC PHẦN

NỘI DUNG

GIẢNG VIÊN
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Kỹ năng mềm cho
điều độ viên

Valentin von Feilitzsch
Chuyên gia về đào tạo kỹ năng
mềm của công ty DNV

2

Quản lý tổng thể
hệ thống điện dựa trên
các quy định hiện hành

Juan-Jose Diaz Gonzalez
Chuyên gia về thị trường năng
lượng của công ty DNV

3

Bảo vệ lưới điện

HỌC VIÊN
Cán bộ Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV)
Chuyên gia, Điều độ viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc Gia, Trung tâm
điều độ các miền và các Tổng công ty Điện lực

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Học online có tương tác với giảng viên trong cả 8 học phần, bao gồm:
bài thuyết trình, bài tập, bài tập thực hành mô phỏng cấu hình hệ thống
điện có công nghệ lưới điện thông minh sử dụng thiết bị trong phòng
thí nghiệm, và thảo luận mở.

4

Ổn định tần số và điện áp

Nền tảng học tập trực tuyến: Nội dung các bài trình bày trong các buổi
học trực tiếp sẽ được ghi lại và đăng tải lên https://gridlab.iprendo.de/
public#login. Học viên có thể xem lại các bài học trong thời gian khóa
học diễn ra.

5

Khôi phục lưới điện

Trước ngày diễn ra bài kiểm tra tổng kết, hai buổi thảo luận sẽ được tổ
chức cho học viên trao đổi về các chủ đề liên quan.

6

Tài sản mạng lưới điện hiện đại:
máy biến áp HVDC và máy biến
áp dịch pha

(Công nghệ lưới điện thông minh 1)

André Lehmann & Andreas Münz
Chuyên gia về đào tạo mô phỏng
lưới điện của công ty DNV

Matthias Müller-Mienack
Chuyên gia về công nghệ
lưới điện của công ty DNV

Cuối khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra tổng kết và nhận chứng chỉ.

MỤC TIÊU
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(Công nghệ lưới điện thông minh 2)

Nâng cao năng lực và kĩ năng trong vận hành hệ thống điện với
tỉ trọng lớn năng lượng tái tạo biến đổi (vRE).
Nâng cao kiến thức về cấu trúc, đặc tính, vận hành, dự báo, khung pháp
lý của các nhà máy vRE và tác động của chúng lên lưới điện.
Nâng cao kiến thức về các công nghệ lưới điện thông minh trong
vận hành hệ thống điện với tỉ trọng lớn vRE
Nâng cao kiến thức, kĩ năng mô phỏng lưới điện
trong phòng thí nghiệm

Công cụ dành cho công tác
vận hành hệ thống, Đáp ứng
tần số nhanh
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Vận hành an toàn năng lượng
tái tạo biến đổi (vRE), tác động
của sự phát triển của hệ thống
giao thông điện đối với lưới điện

(Công nghệ lưới điện thông minh 3)

Aleksandra Tausan
Chuyên gia về lưới điện thông
minh của công ty DNV
Matthias Müller-Mienack
Chuyên gia về công nghệ lưới
điện của công ty DNV
Matthias Müller-Mienack
Chuyên gia về công nghệ lưới
điện của công ty DNV
Karsten Trepte
Chuyên gia về hệ thống điện và
hệ thống giao thông điện của
công ty DNV

