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I. Nội dung thi: 
Phần 1: Giải tích mạch điện        
1. Mục tiêu: 
- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay 
chiều, mạch ba pha. 
- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha 
ở trạng thái xác lập và quá độ. 
- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch 
điện hợp lý. 
- Vận dụng phù hợp các định lý các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức 
tạp. 
- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện. 
2. Nội dung:  

2.1. Mạch điện một chiều 
2.2. Dòng điện xoay chiều hình sin  

Phần 2: Khí cụ điện         
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng. 
- Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải. 
- Giải thích được các nguyên nhân hư hỏng của khí cụ điện. 
- Có phương pháp vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống.  
- Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. 
- Đọc được các thông số trên khí cụ điện  
- Vẽ được các ký hiệu điện trên bản vẽ. 
2. Nội dung: 

2.1. Khí cụ điện đóng cắt  
2.2. Khí cụ điện bảo vệ  
2.3. Khí cụ điện điều khiển 

Phần 3: Cung cấp điện        
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được các phương án lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng 
phù hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam. 
- Chọn phương được án, lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù 
hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam. 



- Tính chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục 
đích sử dụng theo qui định kỹ thuật. 
- Tính chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp điều 
kiện làm việc, theo Tiêu chuẩn Việt Nam. 
2. Nội dung: 

2.1. Tính toán phụ tải điện 
2.2. Trạm biến áp 
2.3. Lựa chọn các thiết bị điện trong lưới cung cấp điện 
2.4. Nâng cao hệ số công suất 

Phần 4: Máy điện         
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện. 
- Trình bày được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện. 
- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện. 
- Vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện  
- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện. 
- Tính toán được quấn máy biến áp công suất nhỏ. 
2. Nội dung: 

1. Máy biến áp.                                                                     
2. Máy điện không đồng bộ. 
3. Máy điện đồng bộ. 

 
II. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: từ phần 1 đến phần 4. 
- Kỹ năng: tính toán các thông số trong nội dung liên quan từ phần 1 đến phần 4. 
2. Phương pháp: Trắc nghiệm (50% - 60 phút) + Tự luận (50% - 60 phút)   
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