
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 202 /QĐ-CĐĐLHCM, ngày  03 tháng 05 năm 2019 của        

Hiệu  trưởng Trường Cao Đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh) 

 

Tên ngành, nghề: Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo 

Mã ngành, nghề: 6520270 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: CHÍNH TRỊ 

− Mã môn học: MH01 

− Số tín chỉ: 05 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, bậc Cao đẳng 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: Không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 41 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 05 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa KHCB-KT 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được: 

Về kiến thức 

Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất 

nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động 

tốt. 

Về kỹ năng 

Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong 

quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm 

gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu 

của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam. Môn học góp phần đào tạo người lao động 

bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học 

nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù 

hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] Bộ LĐ-TBXH, Tổng Cục Dạy Nghề, “Giáo trình Chính trị (Dùng cho hệ Cao đẳng 

nghề)”, Nhà xuất bản LĐ-XH, Hà Nội, 2010. 



− Tài liệu tham khảo 

[2] Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo 

dục quốc dân”. 

[3] Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 

của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 

28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị 

trong hệ thống giáo dục quốc dân”. 

[4] Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học sử dụng các phương pháp thuyết trình, 

nêu vấn đề, trắc nghiệm kết hợp với các mô hình học cụ, mô phỏng trên máy tính. 

− Ví dụ, bài tập nhằm phân tích nhằm làm rõ hơn phần lý thuyết 

− Tổ chức học tập tại lớp, kết hợp với ôn tập cá nhân và thảo luận nhóm 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia thảo luận. 

− Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn, chất lượng các bài 

tập, bài kiểm tra 

− Chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, 

tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học  

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: Tự luận 

− Thời lượng thi: 90 phút  

− Sinh viên không được tham khảo tài liệu. 

  



9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

STT Tên bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 Bài mở đầu 2 2     

2 
Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - 

Lênin 
13 9 4   

3 
Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
13 9 4   

4 Kiểm tra 2     2 

5 
Bài 3: Những thành tựu của cách mạng 

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
5 3 2   

6 
Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây 

dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
5 3 2   

7 
Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, 

con người ở Việt Nam 
10 5 5   

8 

Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, 

mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập 

quốc tế ở nước ta hiện nay 

6 3 3   

9 Kiểm tra 2     2 

10 
Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
7 3 4   

11 

Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc 

6 3 3   

12 
Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành 

người công dân tốt, người lao động tốt 
3 1 2   

13 Kiểm tra 1     1 

  Tổng cộng 75 41 29 05 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: PHÁP LUẬT 

− Mã môn học:  MH02 

− Số tín chỉ: 02 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, Bậc Cao đẳng 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:     

▪ Tự chọn:       

− Các môn học trước:  không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 18 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 10 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Khoa học Cơ bản – Kinh tế 

2. Mục tiêu của môn học 

Về kiến thức 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam; 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Về kỹ năng 

- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các 

tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các 

loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; 

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được 

các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống 

tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các 

hoạt động hàng ngày. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi 

của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định 

của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát về bộ máy Nhà nước và hệ thống pháp 

luật nói chung cũng như của nước CHXHCN Việt Nam. Giúp sinh viên biết được nội dung 

một số ngành luật giữ vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Nhà 



nước, Luật Dạy nghề, Pháp luật Kinh doanh, Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình, 

Luật Hành chính và Pháp Luật hình sự, Luật Phòng, chống tham nhũng. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

▪ [1] Bộ LĐ-TBXH, Tổng Cục Dạy Nghề, “Giáo trình pháp luật (Dùng cho hệ Cao đẳng 

nghề, Trung cấp Nghề”,  NXB Lao động - Xã hội, 2014. 

− Tài liệu tham khảo: 

[2] Nguyễn Thị Thanh Thúy, “Giáo trình Pháp luật đại cương”, NXB Giáo Dục, 2009. 

▪ [3] Lê Thị Kim Dung, Lê Ngọc Đức, Lê Thị Quỳnh, “Giáo trình pháp luật”,  NXB Lao 

động - Xã hội, 2010. 

▪ [4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Pháp luật Đại cương”, NXB Sư phạm Hà Nội, 2014 

▪ [5] Nguyễn Minh Đoan , “Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật”, NXB Chính trị 

quốc gia, 2010 

[6] Lê Minh Toàn (chủ biên), “Pháp luật đại cương dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng, trung học chuyên nghiệp”, NXB Chính trị quốc gia, 2007. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giáo viên thuyết trình, vấn đáp 

− Thảo luận nhóm 

− Thực hành và làm bài tập áp dụng 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

− Tham gia học tập trên lớp đủ số tiết quy định 

− Tham khảo tài liệu trước khi đến lớp 

− Tích cực phát biểu xây dựng bài và đóng góp ý kiến trong các buổi thảo luận 

− Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học 

− Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm 

− Thời lượng thi: 60 phút  

− Sinh viên không được tham khảo tài liệu 

  



9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

TT Tên chương/ bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thảo luận/ 

bài tập 
Kiểm tra 

1 
Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà 

nước và pháp luật 
2 1 1   

2 Bài 2: Hiến pháp 2 1 1   

3 Bài 3: Pháp luật dân sự 5 3 2   

4 Bài 4: Pháp luật lao động 7 5 2   

5 Bài 5: Pháp luật hành chính 4 3 1   

6 Bài 6: Pháp luật hình sự 5 3 2   

7 
Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham 

nhũng 
2 1 1   

8 
Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 
1 1 0   

9 Kiểm tra 2     2 

  Cộng 30 18 10 2 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

− Mã môn học: MH03 

− Số tín chỉ: 02  

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, Bậc Cao đẳng 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:     

▪ Tự chọn:      

− Các môn học trước: Không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 05 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 51 tiết 

▪ Kiểm tra: 04 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Khoa học Cơ bản – Kinh tế 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được: 

Về kiến thức  

Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể 

dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung. 

Về kỹ năng  

Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể 

thao được học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để 

góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.  

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực 

hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động. Môn học trang bị cho người học nghề một 

số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và 

tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập 

và tham gia lao động, sản xuất. Hơn nữa, môn học giáo dục cho người học nhân cách, phẩm 

chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] Trương Anh Tuấn, “Giáo trình thể dục”, NXB ĐHSP HN, 2004 

[2] Huỳnh Đắc Tiến, Nguyễn Phước Toàn “Giáo trình bóng chuyền”, NXB TDTTHN, 2004 

[3] “Giáo trình Điền kinh”, NXB TDTT Hà Nội, 2007. 



− Tài liệu tham khảo 

[4] Dương Nghiệp, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Hùng, Nguyễn Đại 

Dương “Giáo trình điền kinh”, NXB TDTTHN, 2000. 

[5] Phan Hồng Minh, Trần Đức Phấn “Luật bóng chuyền”, NXB TDTTHN, 2007 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng giải, nêu vấn đề, hỏi đáp, thị phạm 

− Phương pháp trực quan 

− Thực hiện bài tập, thảo luận 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tuân thủ các qui định về thời gian lên lớp, tác 

phong trang phục thể dục theo qui định của nhà trường. 

− Thực hiện các bài tập cụ thể theo yêu cầu 

− Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu, thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Điểm tổng kết môn học là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

TT Chương/ bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I BÀI MỞ ĐẦU 1 1   

II 
Chương I: GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT CHUNG 
   

 

1 Bài 1: Thể dục cơ bản 13 1 12  

2 Bài 2: Điền kinh 14 1 13  

3 Kiểm tra giáo dục thể chất chung 2   2 

III Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ 

DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN 

(chọn 1 trong các chuyên đề sau) 

30 2 26 2 

1 Chuyên đề 1: Môn bơi lội 30 2 26 2 

2 Chuyên đề 2: Môn cầu lông 30 2 26 2 

3 Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền 30 2 26 2 

4 Chuyên đề 4: Môn bóng rổ 30 2 26 2 



5 Chuyên đề 5: Môn bóng đá 30 2 26 2 

6 Chuyên đề 6: Môn bóng bàn 30 2 26 2 

7 Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao 

khác 
30 2 26 2 

 Cộng 60 5 51 4 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

− Mã môn học: MH04 

− Số tín chỉ: 04  

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, Bậc Cao đẳng 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:     

▪ Tự chọn:      

− Các môn học trước: Không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 36 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 35tiết 

▪ Kiểm tra: 04 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa KHCB-KT 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong môn học, người học đạt được: 

Về kiến thức 

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;  

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự 

bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt 

Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 

tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; 

tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông 

thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương. 

Về kỹ năng 

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay; 

- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; 

- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân Việt Nam;  



- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã 

hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh; 

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ 

khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác quốc phòng và an ninh;  

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự 

giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động; 

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến 

tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia 

bảo vệ Tổ quốc. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] Bộ LĐ-TBXH, “Giáo trình môn học Quốc phòng và An ninh (Dùng cho trình độ Cao 

đẳng Nghề)”, Hà Nội, 2015. 

− Tài liệu tham khảo: 

[2] Bộ giáo dục đào tạo, Cục giáo dục quốc phòng, “Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập 

I,II,III, NXB QĐND, Hà Nội, 2005. 

[3] “Diễn biến hoà bình và cuộc đấu tranh chống Diễn biến hoà bình ở Việt Nam”, NXB 

QĐND, Hà Nội, 2005. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng giải, nêu vấn đề, hỏi đáp, thị phạm 

− Phương pháp trực quan 

− Thực hiện bài tập, thực hành, thảo luận 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tuân thủ các qui định về thời gian lên lớp, tác 

phong trang phục thể dục theo qui định của nhà trường. 

− Thực hiện các bài tập cụ thể theo yêu cầu 

− Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu, thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 



8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Hình thức thi: Tự luận, trắc nghiệm, thực hành 

− Thời lượng thi: 120 phút  

− Sinh viên không được tham khảo tài liệu 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

STT Tên bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 
Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
2 2   

2 

Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến 

hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực 

thù địch đối với Việt Nam 
4 3 1  

3 
Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, 

lực lượng dự bị động viên  
4 3 1  

4 
Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, biên giới quốc gia 
4 3 1  

5 
Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và 

tôn giáo 
4 3 1  

6 
Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội 
4 3 1  

7 Kiểm tra  1   1 

8 

Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của nhà nước Việt 

Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, 

văn hóa, tư tưởng  

5 3 2  

9 
Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
5 3 2  

10 
Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân 

dân Việt Nam 
5 3 2  

11 

Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 

với tăng cường, củng cố quốc phòng và an 

ninh 

5 3 2  

12 Kiểm tra  1   1 

13 Bài 11: Đội ngũ đơn vị  4 1 3  

14 
Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử 

dụng một số loại vũ khí bộ binh 
19 5 14  

15 Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương 6 1 5  



STT Tên bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

16 Kiểm tra  2   2 

 CỘNG 75 36 35 4 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: TIN HỌC  

− Mã môn học: MH_05 

− Số tín chỉ: 3 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui _ Bậc Cao đẳng _ Chuyên ngành Công 

nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Lựa chọn:  

− Các môn học trước: Không yêu cầu 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết 

▪ Làm bài tập, thực hành: 58 tiết 

▪ Kiểm tra: 2 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Công nghệ Điện tử và Tự động hóa 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể: 

Về kiến thức 

Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng 

máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet. 

Về kỹ năng 

- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần 

mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;  

- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy 

tính và sử dụng máy in; 

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo 

đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; 

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để 

tính các bài toán thực tế; 

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung 

cần thiết; 

- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, 

tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng; 



- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ 

liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo 

vệ thông tin; 

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo 

vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách 

nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề 

nghiệp; 

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, 

cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau 

này. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] Tin học đại cương - Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Ngọc Tuân - Giáo viên khoa Viễn 

thông - Công nghệ Thông tin Trường cao đẳng Điện lực Tp.Hồ Chí Minh. 

− Tài liệu tham khảo: 

[2] Giáo trình “Ngôn ngữ Lập tr.nh C#” được biên dịch và tổng hợp từ Programming C#, 

Jesse Liberty, O’Reilly. 

[3] C# in 21 Days, Bradley L.Jones, SAMS. 

[4] Windows Forms Programming with C#, Erik Brown, Manning. 

[5] MSDN Library – April 2002. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học 

− Làm các bài tập vận dụng các vấn đề đã học nhằm nắm vững kiến thức hơn. 

− Tự học. 

− Sinh viên làm đề tài tiểu luận, báo cáo tiểu luận. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học. 

− Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư việc và 

internet. 

− Yêu cầu làm bài tập đầy đủ, chủ động tự tìm hiểu trước khi hỏi giáo viên. 

− Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm 

tra. 

7. Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 



8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%,  

8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: Thực hành. 

− Thời lượng thi: 90 phút 

− Sinh viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Số 

 TT 
Tên chương 

Tổng 

 số 

Thời gian (giờ) 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

thảo 

luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 
Chương I. Hiểu biết về công nghệ 

thông tin cơ bản 
5 3 2   

2 Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản 6 2 4   

3 Chương  III.  Xử lý văn bản cơ bản 17 2 15  

4 Kiểm tra  1   1 

5 
Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ 

bản 
29 4 25  

6 
Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ 

bản 
11 2 9  

7 Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản 5 2 3  

8 Kiểm tra  1   1 

  Tổng cộng 75 15 58 2 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: TIẾNG ANH  

− Mã môn học: MH06 

− Số tín chỉ: 03 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, Bậc Cao đẳng 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: Không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 42 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 72 tiết 

▪ Kiểm tra: 06 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Khoa học Cơ bản – Kinh tế 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực 

ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể: 

Về kiến thức 

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử 

dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân 

loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề 

quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa 

điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, 

ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm. 

Về kỹ năng 

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu 

thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các 

thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, 

các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, 

du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách 

và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt 

chậm và rõ ràng. 

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng 

ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến 

những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, 

sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả 

tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và 



công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các 

tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn. 

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề 

quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan 

đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ 

uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, 

cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm. 

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ 

cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt 

động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, 

các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công 

nghệ và thói quen mua sắm. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách 

nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp; 

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao 

động và các hoạt động khác. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học Tiếng Anh 1 cung cấp kiến thức về các cấu trúc ngữ pháp, vốn từ vựng Tiếng 

Anh thông dụng ở trình độ tiền trung cấp và giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người ở 

các quốc gia nói Tiếng Anh. Từ đó giúp người học rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ bao 

gồm đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] Jack C. Richards, “New Interchange 1 - Student’s book”, Cambridge University Press, 

2007 

[2] Jack C. Richards, “New Interchange 1 – Workbook”, Cambridge University Press, 2007 

− Tài liệu tham khảo: 

[3] Raymond Murphy, “Essential Grammar in Use, Third edition”, Cambridge University 

Press, 2007 

[4] Raymond Murphy, “English Grammar in Use, Fourth Edition”, Cambridge University 

Press, 2012 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản. 

− Luyện nghe, nói, đọc, viết. 

− Thực hành và làm bài tập áp dụng. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

− Sinh viên phải hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tuân thủ các quy định về thời 



gian. 

− Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

− Cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên 

internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo tài liệu mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Hình thức thi: trắc nghiệm 

− Thời lượng thi: 60 phút  

− Sinh viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Số TT Tên đơn vị bài học Tổng số 

Thời gian (giờ) 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra & 

Ôn tập 

1 
Bài 1: Gia đình và bạn bè (Family and 

friends) 
9 3 6   

2 Bài 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time) 9 3 6   

3 Bài 3: Địa điểm (Places) 9 3 6   

4 
Bài 4: Các loại thực phẩm và đồ uống 

(Food and drink) 
9 3 6   

5 Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) 4 2   2 

6 
Bài 5: Các sự kiện đặc biệt (Special 

occasions) 
9 3 6   

7 Bài 6: Kỳ nghỉ (Vacation) 9 3 6   

8 
Bài 7: Các hoạt động hàng ngày 

(Activities) 
9 3 6   

9 Bài 8: Sở thích (Hobbies and interests) 9 3 6   

10 Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) 4 2   2 

11 
Bài 9: Các kế hoạch trong tương lai 

(Future plans) 
9 3 6   

12 
Bài 10: Ngoại hình và tính cách 

(Appearance and personality) 
9 3 6   

13 Bài 11: Công nghệ (Technology) 9 3 6   

14 Bài 12: Mua sắm (Shopping) 9 3 6   

15 Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test) 4 2   2 

  Tổng cộng 120 42 72 6 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: TOÁN CAO CẤP 

− Mã môn học:  MH08 

− Số tín chỉ: 03 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính quy, Bậc cao đẳng, Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: Không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 30 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm : 28 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa KHCB-KT 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức:  

+ Hiểu được các kiến thức về ma trận, hệ phương trình tuyến tính 

+ Hiểu được số phức, các phép toán trên số phức 

+ Biết được lý thuyết về chuỗi số 

+ Hiểu được các kiến thức về giải tích hàm một biến 

− Kỹ năng:  

+ Tính toán được các bài toán trên ma trận giúp sinh viên học tốt các chuyên ngành 

về kỹ thuật điện 

+ Tính toán được trên số phức giúp sinh viên giải được mạch điện bằng số phức 

+ Giải các bài toán liên quan đến giải tích hàm một biến 

+ Vận dụng được kiến thức toán học vào học tập chuyên ngành điện 

− Thái độ: 

+ Cẩn thận, chính xác và khoa học 

+ Tích cực, chủ động học tập, tích cực tham gia thảo luận và hoạt động nhóm 

+ Có tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong học tập 

+ Nhận thức đúng vai trò của khoa học cơ bản nói chung và toán học nói riêng trong 

việc tiếp thu các kiến thức khoa học, công nghệ chuyên ngành điện. 

  



3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn toán cao cấp cung cấp các kiến thức về ma trận, giúp sinh viên năm thứ nhất tiếp 

cận lối tư duy dưới dạng hình học, giải một hệ phương trình tuyến tính dưới dạng ma trận. 

Đây là phần rất quan trọng cho các sinh viên ngành điện khi học về mạng phân phối và 

truyền tải điện, điều khiển tự động. Ngoài ra môn học còn đề cập đến giải tích hàm một biến 

số. Phần này chủ yếu được xây dựng từ nền tảng toán học phổ thông, tuy nhiên có bổ sung 

cả về lượng và chất ở phần số phức, là phần không thể thiếu đối với sinh viên ngành điện. 

Đây là công cụ hữu hiệu để giải tích mạch điện. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] Nguyễn Đình Trí, “Giáo trình Toán cao cấp tập1, 2 ”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007. 

[2] Đỗ Công Khanh(Chủ biên), Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng, “Toán cao cấp - Đại 

số tuyến tính - Giải tích hàm một biến”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2004. 

− Tài liệu tham khảo: 

[3] Nguyễn Đình Huy, “Toán cao cấp tập 1, 2”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005. 

[4] Đậu Thế Cấp, “Toán cao cấp tập 1, 2”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2002. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học. 

− Làm ví dụ mẫu, nêu nhận xét (nếu có) để sinh viên rút kinh nghiệm. 

− Yêu cầu sinh viên làm bài tập tại lớp và về nhà. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên. 

− Hiểu được những khái niệm cơ bản. 

− Nắm được nội dung các phương pháp. 

− Vận dụng các phương pháp trong các bài toán ứng dụng cụ thể. 

− Có khả năng sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán ma trận. 

− Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và 

trên internet. 

− Trau dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương mục trong các tài liệu tham khảo 

mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Hình thức thi: Tự luận 

− Thời lượng thi: 90 phút 

− Sinh viên không được tham khảo tài liệu. 

  



9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Số phức            

1.1 Các dạng số phức. 

1.2 Các phép toán về số phức. 

1.3 Biểu diễn số phức. 

1.4 Tính toán số phức bằng máy tính bỏ túi     

3 3  6 

Chương 2: Phép tính vi phân hàm một biến số 

2.1 Đạo hàm các hàm cơ bản và hàm số hợp. 

2.2 Ứng dụng vi phân tính gần đúng. 

2.3 Quy tắc L’ Hospital 

3 3  6 

Chương 3: Tích phân và ứng dụng             

3.1 Tích phân bất định. 

3.2 Tích phân xác định. 

3.3 Phương pháp tính tích phân. 

3.4 Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng 

4 4 1 9 

Chương 4: Chuỗi số             

4.1 Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương. 

4.2 Chuỗi đan dấu-Tiêu chuẩn Leibnitz. 

4.3 Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa. 

5 4  9 

Chương 5: Ma trận, Định thức, Hệ phương 

trình tuyến tính            

5.1 Ma trận 

5.2 Định thức 

 5.3 Hệ phương trình tuyến tính 

9 8 1 18 

Chương 6: Không gian véc tơ           

 6.1 Khái niệm về không gian véc tơ. 

 6.2 Không gian con - Hệ sinh. 

 6.3 Cơ sở - Tọa độ trong không gian véc tơ. 

 6.4 Ánh xạ tuyến tính. 

 6.5 Giá trị riêng - Véc tơ riêng 

6 6  12 

Tổng cộng 30 28 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 

− Mã môn học: MH09 

− Số tín chỉ: 02 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, Bậc Cao đẳng, Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước:  

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa KHCB-KT 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: 

+ Hiểu được các định luật Newton, các định luật bảo toàn trong chuyển động 

+ Nhận thức được các khái niệm về điện trường, vật dẫn, từ trường 

+ Hiểu rõ các định luật về tương tác điện, tương tác từ, chuyển động của hạt mang 

điện trong điện trường và trong từ trường, mối liện hệ giữa điện trường và từ trường 

biến thiên 

+ Mô tả, giải thích được một số hiện tượng và quá trình vật lý liên quan đến cơ học 

cổ điển và điện từ trường 

− Kỹ năng: 

+ Vận dụng được các định luật cơ học để khảo sát chuyển động của chất điểm 

+ Vận dụng được các định luật về tương tác điện từ để khảo sát chuyển động của 

hạt mang điện trong điện trường và từ trường 

+ Tính toán được lực điện, lực từ và các đại lượng đặc trưng cho trường điện từ 

− Thái độ: 

+ Cẩn thận, chính xác và khoa học 

+ Tích cực, chủ động học tập, tích cực tham gia thảo luận và hoạt động nhóm 

+ Có tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong học tập 

+ Nhận thức đúng vai trò của khoa học cơ bản nói chung và khoa học vật lý nói 

riêng trong việc tiếp thu các kiến thức khoa học, công nghệ chuyên ngành Hệ thống 

điện. 



  



3. Tóm tắt nội dung môn học 

Môn học Vật lý đại cương ở trình độ cao đẳng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 

bản vềcơ học cổ điển và điện từ học. Nội dung phần cơ học cổ điển bao gồm các định luật 

Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất 

điểm. Phần điện từ học cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các tương tác 

tĩnh điện, các tương tác tĩnh từ, mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên,các ứng 

dụng vào thực tế của điện từ trường. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] Lương Duyên Bình (chủ biên), “ Vật lý đại cương - tập 1,2’’, Nhà xuất bản Giáo 

dục,2011. 

[2] Lương Duyên Bình (chủ biên), “ Bài tập vật lý đại cương - tập 1,2’’, Nhà xuất bản Giáo 

dục, 2011. 

− Tài liệu tham khảo: 

[3] Trần Ngọc Hợi (Chủ biên), Phạm Văn Thiều: “ Vật lý đại cương các nguyên lý và ứng 

dụng - tập 1’’, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006. 

[4] Halliday D., Resnick R., Walker J., “ Cơ sở vật lý - tập 1, 3’’, Nhà xuất bản Giáo dục, 

2000. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học sử dụng các phương pháp thuyết trình, 

nêu vấn đề, trắc nghiệm kết hợp với các mô hình học cụ, mô phỏng trên máy tính. 

− Ví dụ, bài tập nhằm phân tích nhằm làm rõ hơn phần lý thuyết 

− Tổ chức học tập tại lớp, kết hợp với ôn tập cá nhân và thảo luận nhóm 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia thảo luận. 

− Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn, chất lượng các bài 

tập, bài kiểm tra 

− Chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, 

tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Hình thức thi:Tự luận 

− Thời lượng thi:90 phút 

− Sinh viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 



(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Động học chất điểm         

1.1 Các khái niệm cơ bản về chuyển động 

1.2 Vận tốc - gia tốc                            

1.3 Các dạng chuyển động cơ     

1 3  4 

Chương 2: Động lực học chất điểm    

2.1 Các định luật Newton 

2.2 Các lực cơ học 

2.3 Phương pháp động lực học 

2.4 Động lượng và xung lượng 

2 4  6 

Chương 3: Năng lượng 

3.1 Công - Công suất 

3.2 Năng lượng 

3.3 Va chạm 

1 3  4 

Chương 4: Trường tĩnh điện 

4.1 Định luật Coulomb 

4.2 Điện trường – Định luật Gauss về điện 

4.3 Điện thế - Hệ thức liên hệ giữa điện trường 

và điện thế 

4.4 Lưỡng cực điện 

3 6  9 

Chương 5: Vật dẫn 

5.1 Vật dẫn cân bằng tĩnh điện 

5.2 Điện dung của vật dẫn, tụ điện 

5.3 Năng lượng điện trường 

2 2 1 5 

Chương 6: Từ trường 

6.1 Tương tác từ giữa các dòng điện – Định luật 

Ampere 

6.2 Véc tơ cảm ứng từ và cường độ từ trường 

6.3 Đường sức từ - Định luật Gauss về từ 

6.4. Tác dụng của từ trường lên dòng điện - 

Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường     

3 6  9 

Chương 7: Hiện tượng cảm ứng điện từ 

7.1 Thí nghiệm Faraday – Các định luật về cảm 

ứng điện từ 

7.2 Hiện tượng tự cảm 

7.3 Hiện tượng hỗ cảm – Năng lượng từ trường 

7.4 Hiệu ứng bề mặt 

3 5  8 

Tổng cộng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

− Mã môn học:  MH10 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính quy, Bậc cao đẳng, Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: Không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa KHCB-KT 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức:  

+ Hiểu được các các phương pháp dự báo nhu cầu 

+ Hiểu các công tác quản lý tổ chức sản xuất từ việc hoạch định tổng hợp,điều độ 

sản xuất, quản lý tồn kho, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu. 

− Kỹ năng:  

+ Vận dụng được các mô hình dự báo để dự báo nhu cầu của các doanh nghiệp  

+ Phân tích và xử lý được các bài toán hoạch định tổng hợp, lập lịch trình sản xuất, 

quản lý hàng tồn kho, hoạch định nhu cầu vật tư 

+ Sử dụng được phần mềm POM để phân tích, tính toán các bài toán quản trị sản 

xuất 

− Thái độ: 

+ Cẩn thận, chính xác và khoa học 

+ Tích cực, chủ động học tập, tích cực tham gia thảo luận và hoạt động nhóm 

+ Có tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong học tập 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học cung cấp những khái niệm và nguyên tắc cơ bản về công tác tổ chức, điều 

hành quá trình sản xuất và dịch vụ trong doanh nghiệp. Nội dung bao gồm: các công  tác dự 

báo nhu cầu sản phẩm, hoạch định tổng hợp, lập lịch trình sản xuất, quản trị hàng tồn kho, 

và hoạch định nhu cầu vật tư. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho người học kỹ năng thực 



hành một số nội dung cơ bản của quản trị sản xuất và tác nghiệp trên cơ sở sử dụng phần 

mềm máy tính chuyên ngành. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] Đồng Thị Thanh Phương, “Quản trị sản xuất và dịch vụ”, Nhà xuất bản Lao động – Xã 

hội, 2011. 

− Tài liệu tham khảo: 

[2] Trương Đoàn Thể, “Quản trị sản xuất”, Nhà xuất bản Thanh niên, 2006. 

[3] Đặng Minh trang, “Quản trị sản xuất và tác nghiệp”, Nhà xuất bản Thống kê, 1997. 

[4] Nguyễn Thanh Liêm - Nguyễn Hữu Hiển, “Quản trị sản xuất và tác nghiệp”, Nhà xuất 

bản Giáo Dục, 1997. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học 

− Ví dụ, bài tập và mô phỏng máy tính nhằm phân tích làm rõ các nội dung môn học 

− Học viên làm bài tập tại lớp và về nhà, làm bài tập nhóm với phần mềm POM và báo 

cáo bài tập nhóm. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Tham gia học tập trên lớp đủ số tiết quy định 

− Tham khảo tài liệu trước khi đến lớp 

− Tích cực phát biểu xây dựng bài và đóng góp ý kiến trong các buổi thảo luận 

− Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc học phần 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Hình thức thi: Tự luận, trắc nghiệm 

− Thời lượng thi: 75 phút 

− Học viên được tham khảo tài liệu 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Nhập môn quản trị sản xuất             

1.1.Một số khái niệm   

1.2. Lịch sử phát triển của lý thuyết quản trị 

sản xuất                                    

1.3. Vấn đề năng suất 

3   3 



1.4. Lựa chọn chiến lược trong quản trị sản 

xuất 

1.5. Nội dung quản trị sản xuất                                                                                            

Chương 2: Dự báo nhu cầu             

2.1. Các loại dự báo 

2.2. Các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu                                  

2.3. Giám sát và kiểm soát dự báo                                                                                             

2 5  7 

Chương 3: Chiến lược hoạch định tổng 

hợp             

3.1. Quá trình hoạch định tổng hợp 

3.2. Các phương pháp hoạch định tổng hợp 

2 6  8 

Chương 4: Lập lịch trình sản xuất             

4.1. Sắp xếp thứ tự tối ưu trong quá trình sản 

xuất 

4.2. Phương pháp phân công công việc 

4.3. Phương pháp sơ đồ PERT 

3 6  9 

Chương 5: Quản trị hàng tồn kho 

5.1. Các khái niệm liên quan đến quản trị 

hàng tồn kho 

5.2. Các mô hình quản trị tồn kho 

5.3. Đo lường, đánh giá hiệu quả tồn kho 

2 6  8 

Chương 6: Hoạch định nhu cầu nguyên 

vật tư 

6.1. Các yêu cầu của mô hình tồn kho đối với 

các mặt hàng phụ thuộc 

6.2. Hệ thống hoạch định nhu cầu vật liệu 

6.3. Kỹ thuật xác định kích thước lô hàng 

3 6  9 

Kiểm tra   1 1 

Tổng cộng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: TIẾNG ANH KỸ THUẬT 

− Mã môn học: MH11 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo.  

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Lựa chọn:  

− Các môn học trước: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 

−  Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

−  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học : Kỹ Thuật Cơ Sở/ Bộ môn kỹ thuật điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Môn học Tiếng Anh kỹ thuật trang bị cho học viên:  

Kiến thức tiếng Anh chuyên ngành về hệ thống điện: các thiết bị điện, hệ thống phát 

điện, truyền tải và phân phối điện. 

− Kỹ năng: Có khả năng đọc hiểu và dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.  

− Thái độ: 

+ Học tập nghiêm túc, tự giác 

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học. 

3. Tóm tắt nội dung môn học 

− Môn Tiếng Anh kỹ thuật cung cấp cho học viên những bài đọc Tiếng Anh chuyên 

ngành điện như vật liệu điện, hệ thống điện, một số  thiết bị và máy điện. Các điểm ngữ 

pháp liên quan và một số cấu trúc câu căn bản  ở chương trình Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 

2 được đề cập lại và vận dụng trong chương trình giảng dạy Tiếng Anh kỹ thuật.  Môn 

học giới thiệu các cụm từ chuyên ngành rất cần thiết và căn bản cho nhân viên công tác 

ngành điện. Ngoài một số bài đọc chính, điểm ngữ pháp liên quan được giảng dạy trên 

lớp và các bài tập thảo luận, thực hành, chương trình  đưa vào các bài đọc thêm  để học 

viên tham khảo, nghiên cứu và tự học nhằm bổ sung vốn kiến thức chuyên ngành bằng 

Tiếng Anh.      

4. Tài liệu học tập 

[1] English in focus: English in Electrical Engineering and Electronics-Eric H 

Glendinning- Oxford University press -1980 

[2]  Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering – Eric H. Glendinning, 

Norman Glendinning, C Eng,  MIMechE Oxford University press-1995 



[3]  Reading materials – Ho Chi Minh City University of Industry 

[4]  Website 

       [5]  English Power Industry–Đo Huu Hai- Nguyen Viet Ha–Electric Power College –       

2001 

       [6] English Grammar In Use – Raymond Murphy –Second edition, Hong Duc                           

Publishing House, 2013 

Bài đọc chính  (Text for reading comprehension) :  [1], [2],  [3], [4] 

▪ Cấu trúc câu, từ  ( Use of language) : [1], [2], [5], [6] 

▪ Bài đọc thêm  (Further reading) : [1], [3], [4]  

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

−  Đưa ra tình huống  - Gợi mở 

−  Minh hoạ bằng hình ảnh 

−  Các phương pháp khác:  Sử dụng từ đồng nghĩa, phản nghĩa, giải thích bằng từ 

đơn giản. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

−  Học viên không được vắng mặt quá 20% số tiết 

−  Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

−  Tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin liên quan 

−  Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp 

7. Thang điểm đánh giá 

−  10/10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận (100%) 

−  Thời lượng thi: 60 phút 

−  Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Unit 1   

I. Reading and comprehension 

Conductors, insulators and semi-    

conductors  

    Exercises 

II.  Use of language 

1,0 

0.5 

 

 

 

 

3 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



Mathematical symbols  

Word formation 

Allow / permit / let links 

    Relative clause 1 

    Time clause 

III. Further reading 

Question and answer 

    Summerizing 

0,5 2.0 

Unit 2 

I. Reading and comprehension 

Circuit elements  

Exercises 

II. Use of language 

Item/unit/symbol    

     Describing function 

     Describing purpose  

       Making definition with relative      

clause 

    Subject-verb inversion  

 III. Further reading 

Question and answer 

     Summerizing 

1 

0.5 

 

 

 

0,5 

 

3 

1.0 

 

 

 

2.0 

 

 

4 

Unit 3 

I. Reading and comprehension 

Introduction to electric power  

system  

Exercises 

II. Use of language 

Number 

     Noun phrase 

 Be known as, be called   

 Relative clause 2 

     Subordinate conjunctions for 

• Describing reason 

• Describing result  

• Describing concession 

        Component values  

 III. Further reading 

Previewing 

      Note-taking 

1,0 

0.5 

 

 

 

0.5 

3 

1,5 

 

 

 

1.5 

 

 

4 

Unit 4 

I. Reading and comprehension 

Power station   

Exercises 

II.  Use of language 

 Some technical terms 

      Quantifiers 

Deals with/ be concerned with 

         Short relative clause 1 

      Ways to locate a stage in  process 

1 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

3 

1,5 

 

 

 

1.5 

 4 



• Preposition +Noun phrase 

• Where clause 

          Cause and effect 1 

▪  III. Further reading 

Previewing 

     Note-taking 

Unit 5 

I. Reading and comprehension 

Overhead power line  

Exercises 

II. Use of language 

 Describing shapes 

 “Made of” and “made from” 

     Making instruction 

     Describing sequence 

     Verbs with up and down 

     Clause of purpose 

 III. Further reading 

Reading for specific information 

     Summerizing 

1,5 

0.5 

 

 

 

1 

 

3 

1,5 

 

 

 

1.5 

 4.5 

Revision 0.5 0.5  1 

Test  1  1 

Unit 6 

I. Reading and comprehension 

Underground cable  

Exercises 

II. Use of language 

Property of material 

Preposition- Describing  position    

and connection 

 Comparative and superlative   form 

    Comparison and contrast 

    Describing manner 

 III. Further  reading 

Reading for specific information  

     Note-taking 

1,5 

0.5 

 

 

 

1 

2,5 

1.0 

 

 

 

1.5 

 4 

Unit 7 

I. Reading and comprehension 

Electrical substation  

Exercises 

II. Use of language 

Clause with however, but,  

although 

     Generalization 

     Article links between sentences 

     Cause and effect 2 

     Adding information to a text 

III. Further reading 

Question and answer 

Summerizing 

1,5 

0.5 

 

 

 

1 

2,5 

1.0 

 

 

 

1.5 

 4 



Unit 8 

I. Reading and comprehension 

Transformer  

Exercises 

II. Use of language 

Verbs with en 

     Describing components  

     Relative clause 3 

     Coordinating conjunction  

     Reinforcement connectives 

     Reduced time clause 

  III. Further reading 

Reading for specific information  

       Note- taking 

1,5 

0.5 

 

 

 

1 

2,5 

1.0 

 

 

 

1 

 4 

Unit 9 

I. Reading and comprehension 

Rotating electric machine  

    Exercises 

II.  Use of language 

Correlative conjunction  

     Verbs with ise, ize 

Expressing possibility 

     Short relative clause  

     Prefix 

III. Further reading 

Reading for specific information 

Checking facts and ideas     

1,5 

0.5 

 

 

 

1 

2,5 

1.0 

 

 

 

1 

 4 

Unit 10 

I. Reading and comprehension 

Circuit breaker  

Exercises 

II.  Use of language 

Clause with unless, if 

     Cause and effect 2 

        Certainty 

        Paraphrasing 

        Paragraph building 

        Suffixes 

III. Further reading 

 Reading for specific information 

    Matching ideas 

1.5 

0.5 

 

 

 

1 

 

 

2 

1.0 

 

 

 

1.0 

1,0 

1.0 

4,5 

Revision 0.5 0.5  1 

Test  1  1 

Tổng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: VẼ KỸ THUẬT 

− Mã môn học: MH12 

− Số tín chỉ:   1 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước:   (không cần) 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp / Tổ Cơ 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: 

+ Trình bày được những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật. 

+ Trình bày được phương pháp xác định các hình chiếu vuông góc của vật thể. 

+ Phân biệt được các loại hình chiếu trục đo. 

+ Trình bày được phương pháp vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều. 

− Kỹ năng: 

+ Dùng các dụng cụ vẽ thông qua các phép dựng hình để vẽ hình học. 

+ Vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể. 

+ Vẽ được hình chiếu trục đo vuông góc đều. 

+ Vẽ được hình cắt toàn phần, bán phần, riêng phần, bậc, xoay. 

− Thái độ: 

+ Có tinh thần học tập nghiêm túc. 

+ Phát huy tính tự giác, cần cù, sáng tạo. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại dụng cụ vẽ và cách sử dụng; các 

quy định trong Tiêu chuẩn Nhà nước và Tiêu chuẩn Quốc tế về bản vẽ kỹ thuật; phương 

pháp dựng hình cơ bản và vẽ nối tiếp; phân loại về phép chiếu; hình chiếu, cách ghi kích 

thước của các khối hình học và vật thể; hình cắt, mặt cắt; phân loại và phương pháp vẽ hình 

chiếu trục đo; đọc và lập bản vẽ kỹ thuật. 

  



4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1]   Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, "Giáo trình Vẽ kỹ thuật", NXB Giáo dục Việt Nam, 

2012 

− Tài liệu tham khảo 

[2]   Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, "Bài tập Vẽ kỹ thuật", NXB Giáo dục Việt Nam, 

2007 

[3]  Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn, "Vẽ kỹ thuật cơ khí" (tập 1,2), NXB 

Giáo dục, 2006 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng viên dạy lý thuyết, làm bài tập mẫu và hướng dẫn giải bài tập. 

− Học viên làm các bài tập trên lớp và bài tập về nhà. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp. 

− Làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi:   Tự luận 

− Thời lượng thi:  75 - 90 phút  

− Học viên được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực 

hành, thí 

nghiệm 

Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Dụng cụ vẽ và cách sử 

dụng 

1.1. Ván vẽ 

1.2. Thước chữ T 

1.3. Êke 

1.4. Hộp compa 

1.5. Thước cong 

1.6. Bút chì 

1.7. Trình tự hoàn thành bản vẽ 

 2  2 

Chương 2: Những tiêu chuẩn về 

trình bày bản vẽ kỹ thuật 

2.1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật 

 4  4 



2.2. Khổ giấy 

2.3. Khung vẽ và khung tên 

2.4. Tỷ lệ 

2.5. Các nét vẽ 

2.6. Chữ viết 

2.7. Ghi kích thước 

Chương 3: Vẽ hình học 

3.1. Dựng hình cơ bản 

3.2. Chia đều đường tròn 

3.3. Vẽ nối tiếp 

 4  4 

Chương 4:  Hình chiếu vuông góc 

4.1. Khái niệm về phép chiếu 

4.2. Hình chiếu của điểm, đường 

thẳng, mặt phẳng 

4.3. Hình chiếu của các khối hình 

học 

4.4. Cách ghi kích thước của các 

khối hình học 

 4  4 

Chương 5:  Giao tuyến của các 

khối hình học 

5.1. Giao tuyến của mặt phẳng với 

khối hình học 

5.2. Giao tuyến của hai khối hình học 

5.3. Giao tuyến của khối đa diện với 

khối tròn xoay 

 4  4 

Chương 6: Hình chiếu trục đo 

6.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo 

6.2. Hình chiếu trục đo vuông góc 

đều 

6.3. Hình chiếu trục đo xiên cân 

6.4. Cách dựng hình chiếu trục đo 

 4  4 

Chương 7: Hình chiếu của vật thể 

7.1. Các loại hình chiếu 

7.2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể 

7.3. Cách ghi kích thước của vật thể 

7.4. Cách đọc bản vẽ hình chiếu của 

vật thể 

 4  4 

Chương 8: Hình cắt và mặt cắt 

8.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt 

8.2. Hình cắt 

8.3. Mặt cắt 

 3 1 4 

Tổng cộng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: CƠ ỨNG DỤNG 

− Mã môn học:  MH13 

− Số tín chỉ:   2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước:   (không cần) 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp / Tổ Cơ 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: 

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về lực, momen, ngẫu lực. 

+ Trình bày được một số liên kết thường gặp trong kỹ thuật và đời sống. 

+ Trình bày được điều kiện cân bằng của các hệ lực. 

+ Trình bày được phương pháp tính toán để kiểm tra các điều kiện bền, cứng; xác 

định kích thước, hình dáng hợp lý; xác định giá trị tải trọng tác dụng lên thanh của 

thanh chịu kéo-nén đúng tâm, xoắn thuần túy, uốn phẳng và chịu lực phức tạp. 

− Kỹ năng: 

+ Tìm được phản lực liên kết tại các liên kết của thanh. 

+ Vẽ được biểu đồ nội lực của thanh chịu kéo-nén đúng tâm, xoắn thuần túy, uốn 

phẳng và chịu lực phức tạp. 

+ Xác định được điều kiện bền, cứng; xác định được kích thước, hình dáng hợp lý; 

xác định được giá trị tải trọng tác dụng lên thanh của thanh chịu kéo-nén đúng tâm, 

xoắn thuần túy, uốn phẳng và chịu lực phức tạp. 

− Thái độ: 

+ Có tinh thần học tập nghiêm túc. 

+ Phát huy tính tự giác, cần cù, sáng tạo. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về lực và ngẫu lực; momen của một lực đối 

với một điểm và một trục; liên kết và phản lực liên kết; các hệ lực và điều kiện cân bằng của 

một hệ lực; ngoại lực, nội lực, phương pháp mặt cắt, ứng suất khi tính toán sức bền vật liệu; 



tính toán khả năng chịu lực, kích thước mặt cắt ngang của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, 

thanh mặt cắt ngang tròn chịu xoắn thuần túy, thanh chịu uốn ngang phẳng và thanh chịu 

lực phức tạp. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1]   "Giáo trình Cơ kỹ thuật", Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM, 2015 

− Tài liệu tham khảo 

[2]   Đỗ Sanh (chủ biên), "Giáo trình Cơ kỹ thuật", NXB Giáo dục, 2005 

[3]   Bùi Trọng Lựu (chủ biên), "Sức bền vật liệu", NXB Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp, 1993 

[4]   Chu Tạo Đoan, "Cơ học lý thuyết", NXB Giao thông Vận tải, 2001 

[5]  Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, "Sức bền vật liệu", NXB GTVT, 2002  

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng viên dạy lý thuyết, làm bài tập mẫu và hướng dẫn giải bài tập. 

− Học viên làm tất cả các bài tập trong tài liệu học tập. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp. 

− Làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi:   Tự luận 

− Thời lượng thi:  75 - 90 phút  

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Các khái niệm cơ bản 

về cơ học 

1.1. Những khái niệm cơ bản 

1.2. Hình chiếu của lực lên hai trục 

tọa độ 

1.3. Momen của một lực đối với một 

điểm, một trục 

1.4. Ngẫu lực 

1.5. Liên kết và phản lực liên kết 

1 3  4 

Chương 2:  Các hệ lực và điều kiện 
2 4  6 



cân bằng 

2.1. Thu gọn hệ lực 

2.2. Điều kiện cân bằng 

Chương 3: Các khái niệm cơ bản 

về sức bền vật liệu 

3.1. Nhiệm vụ, đối tượng và mục tiêu 

nghiên cứu 

3.2. Ngoại lực - Nội lực – Phương 

pháp mặt cắt - Ứng suất 

3.3. Các giả thiết cơ bản 

2   2 

Chương 4: Đặc trưng hình học của 

hình phẳng 

4.1. Khái niệm 

4.2. Các đặc trưng quán tính  

4.3. Momen quán tính của một số 

hình đơn giản 

4.4. Công thức chuyển trục song 

song của momen quán tính 

4.5. Công thức xoay trục của momen 

quán tính 

2 4  6 

Chương 5: Kéo - nén đúng tâm 

5.1. Định nghĩa 

5.2. Nội lực – Biểu đồ nội lực 

5.3. Ứng suất 

5.4. Biến dạng  

5.5. Tính chất cơ học của vật liệu 

5.6. Tính toán thanh chịu kéo (nén) 

đúng tâm 

5.7. Bài toán kéo (nén) siêu tĩnh 

2 5  7 

Chương 6: Xoắn thuần túy thanh 

thẳng mặt cắt ngang tròn 

6.1. Định nghĩa 

6.2. Nội lực – Biểu đồ nội lực 

6.3. Ứng suất  

6.3. Biến dạng  

6.4. Tính toán thanh mặt cắt ngang 

tròn chịu xoắn thuần túy 

6.5. Khái niệm về mặt cắt hợp lý của 

thanh chịu xoắn 

6.6. Bài toán xoắn siêu tĩnh 

2 5  7 

Chương 7: Uốn ngang phẳng  

7.1. Định nghĩa 

7.2. Nội lực – Biểu đồ nội lực 

7.2. Ứng suất 

7.3. Tính toán thanh chịu uốn ngang 

phẳng 

2 5  7 

Chương 8: Thanh chịu lực phức 

tạp  

8.1. Khái niệm 

8.2. Uốn xiên 

2 3 1 6 



8.3. Kéo (nén) đúng tâm và uốn đồng 

thời 

8.4. Kéo (nén) lệch tâm 

8.5. Uốn và xoắn đồng thời thanh 

mặt cắt ngang tròn 

Tổng cộng 
15 30 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

− Mã môn học: MH14 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: cung cấp kiến thức an toàn lao động, các qui định về an toàn lao động, 

công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường, phương pháp ngăn ngừa tai nạn lao động 

và bệnh nghề nghiệp. 

− Kỹ năng: nâng cao ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, tự giác chấp 

hành và thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh môi trường trong đời sống và trong 

sản xuất. 

− Thái độ: Tham dự lớp học đúng số giờ tối thiểu qui định; Đọc các tài liệu ở phần tài 

liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn nội dung của môn học. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học đề cập đến những khái niệm cơ bản liên quan đến lao động và an toàn vệ sinh 

cho môi trường công nghiệp; đi sâu vào vấn đề giữ gìn môi trường làm việc, biện pháp 

phòng chống ô nhiễm, giải pháp cho tương lai; một số kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy 

móc để ngăn ngừa tai nạn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp; và một số vấn đề về 

Phòng cháy chữa cháy.  

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] “Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động-nhóm 3”, Trường Cao đẳng 

Điện lực TP. Hồ Chí Minh, 2014. 

[2] Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức, “Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao 

động”,  Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006. 

− Tài liệu tham khảo 



[3] Nguyễn thế Đạt, “Giáo trình an toàn lao động”,  Nhà xuất bản Giáo dục, 2003. 

[4] Đinh Đắc Hiến, Trần Văn Địch, “Kỹ thuật an toàn và môi trường”,  Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật, 2005. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng viên sẽ giảng dạy lý thuyết để cung cấp các kiến thức cơ sở của môn học cho 

học viên. 

− Giảng viên cung cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để tiếp thu môn học. 

− Học viên tham gia lớp học nghe giảng bài. 

− Học viên luyện tập các kỹ năng tìm kiếm tài liệu. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên. 

Yêu cầu học viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động 

thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn, chất 

lượng các bài kiểm tra. Học viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn 

học trong thư viện và trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục 

trong các tài liệu tham khảo mà giảng viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

8.1.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.1.2  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: trắc nghiệm kết hợp tự luận 

− Thời lượng thi: 60 phút 

− Học viên được tham khảo tài liệu. 

8.2. Đối với môn học thực hành: Điểm tổng kết môn học chính là trung bình cộng các bài 

kiểm tra. 

8.3. Đối với môn học đồ án hoặc bài tập lớn: Điểm tổng kết môn học chính là điểm trung 

bình của các thành viên trong hội đồng. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của 

kỹ thuật bảo hộ lao động (BHLĐ) 

1.1  Một số khái niệm về phạm trù lao 

động 

1.2  Một số khái niệm cơ bản về bảo hộ 

lao động 

 6  6 



1.3  Mục đích, ý nghĩa, tính chất của 

công tác BHLĐ 

1.4  Những nội dung chủ yếu của công 

tác BHLĐ 

1.5  Những nội dung về vệ sinh an toàn 

lao động (VS-ATLĐ) trong Bộ luật lao 

động 

1.6 Tình hình công tác BHLĐ của nước 

ta hiện nay và những vấn đề cấp bách 

phải giải quyết trong thời gian tới 

1.7 Mối quan hệ giữa BHLĐ với môi 

trường 

1.8 Sự phát triển bền vững 

Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh công 

nghiệp (VSCN) 

2.1 Những vấn đề chung về kỹ thuật 

VSCN 

2.2 Đặc điểm vi khí hậu (VKH) trong 

sản xuất 

2.3 Phòng chống bụi trong sản xuất 

2.4 Phòng chống hóa chất độc hại trong 

sản xuất 

2.5 Thông gió công nghiệp 

2.6  Kỹ thuật chiếu sáng 

2.7.Kỹ thuật chống tiếng ồn và rung 

động trong sản xuất 

 4  4 

Chương 3: Kỹ thuật an toàn trong 

ngành cơ khí 

3.1 Các yếu tố nguy hiểm trong sản 

xuất 

3.2 Những biện pháp an toàn chủ yếu 

3.3 An toàn trên một số máy thường 

gặp 

3.4 Kỹ thuật an toàn đối với máy nâng 

hạ 

3.5 Kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị 

nâng hạ 

 4  4 

Chương 4: Kỹ thuật an toàn điện 

4.1 Những khái niệm cơ bản về an toàn 

điện 

4.2 Các biện pháp cần thiết để đảm bảo 

 6  6 



an toàn điện 

4.3 Tránh điện áp cao xâm nhập vào 

điện áp thấp 

4.4 Bảo vệ chống sét cho công trình và 

nhà ở 

4.5 Phòng tránh ảnh hưởng của tĩnh 

điện 

Chương 5: Kỹ thuật phòng chống 

cháy, nổ 

5.1 Ý nghĩa, vai trò của quá trình cháy 

và vấn đề phòng chống cháy nổ 

5.2 Những kiến thức cơ bản về cháy nổ 

5.3 Những nguyên nhân gây cháy nổ 

trực tiếp 

5.4 Nguyên lý và các phương pháp 

phòng chống cháy, nổ 

5.5 Biện pháp phòng và chữa cháy ở 

một số lĩnh vực 

 6  6 

Chương 6: Công tác BHLĐ trong 

doanh nghiệp 

6.1 Bộ máy tổ chức quản lý công tác 

BHLĐ trong doanh nghiệp 

6.2 Xây dựng kế hoạch BHLĐ 

6.3 Tổ chức thực hiện công tác BHLĐ 

tại doanh nghiệp 

 3 1 4 

Tổng cộng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 

− Mã môn học: MH15 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Hệ Chính qui_Bậc Cao đẳng_Ngành Điện 

công nghiệp. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Lựa chọn:  

− Các môn học trước: không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Công Nghệ Điện Tử - Tự Động Hóa 

2. Mục tiêu của môn học: 

− Kiến thức: Nhận dạng, tra cứu các linh kiện điện tử cơ bản. 

− Kỹ năng: Phân tích và ứng dụng linh kiện vào các mạch điện tử cơ bản. 

− Thái độ: yêu thích môn học, ngành học 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học Điện tử cơ bản là môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành. Môn học đề cập 

đến việc phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tuyến, ứng dụng các linh kiện thụ 

động, tích cực như điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến thế, diode, transistor lưỡng cực, FET, 

UJT, SCR, DIAC, TRIAC và các linh kiện quang. Qua đó, học viên có thể nhận dạng, tính 

toán các thông số cơ bản trong mạch điện tử. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] Giáo trình “Linh kiện điện tử căn bản”, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM, 

2012 

− Tài liệu tham khảo: 

[1] Trần Kim Lợi, “Dụng cụ bán dẫn”, Nhà xuất bản Giáo dục 

[2] Nguyễn Tấn Phước, “Giáo trình linh kiện điện tử”, Nhà xuất bản Đại học Quốc 

gia TP.HCM 

[3] Mark N. Horenstein, “Microelectronic Circuits & Devices”, MC Graw – Hall, 

1990 

[4] Millman & Halkias, “Electronic Circuits And Devices”, Prentice Hall 



[5] Barry Downing, “Principles Of Electronic”, Prentice Hall 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học. 

− Học viên  làm các ví dụ, bài tập nhằm hiểu rõ hơn lý thuyết 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên. 

− Yêu cầu học viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt 

động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời 

hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra. Học viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông 

tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham 

khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

8.1.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.1.2  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: 60 phút 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo luận, 

thực hành, thí nghiệm 
Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Linh kiện thụ 

động 

1.1. Điện trở  

1.2. Tụ điện  

1.3. Cuộn dây 

1.4. Biến thế 

2 

 

 

 

4 

 

 

 6 

 

Chương 2: Chất bán dẫn – 

Diode 

2.1. Bán dẫn thuần  

2.2. Bán dẫn  tạp chất  

2.3. Diode  

2 4  6 

Chương 3: Transistor 

lưỡng cực 

3.1. Cấu tạo 

3.2. Nguyên lý hoạt động 

4 8  12 



3.3. Phương trình cơ bản 

3.4. Đặc tuyến 

3.5. Các cách mắc cơ bản 

3.6. Phân cực transistor 

3.7. Mạch tương đương dùng 

tham số h  

Chương 4: Transistor hiệu 

ứng trường (FET:Field 

Effect Transistor) 

4.1. Phân loại 

4.2. Cấu tạo  

4.3. Đặc tuyến 

4.4. Cách mắc FET 

4.5. Mạch tương đương ở tần 

số thấp  

4 8  12 

Chương 5: Linh kiện có 

vùng điện trở âm 

5.1. UJT (Uni-Junction 

Transistor) 

5.2. SCR (Silicon Controlled 

Rectifier) 

5.3. DIAC (Diode AC 

semiconductor Switch) 

5.4.TRIAC (Triode AC 

semiconductor Switch) 

3 3  6 

Chương 6: Linh kiện quang 

điện tử 

6.1. Điện trở quang 

6.2. Diode phát quang 

6.3. Diode thu quang 

6.4. Diode laser 

6.5. Quang transistor  

6.6. Quang thyristor 

6.7. Bộ ghép  quang 

1 1 1 3 

Tổng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: MẠCH ĐIỆN 

− Mã môn học: MH16 

− Số tín chỉ: 03 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: Vật lý kỹ thuật. 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 30 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 28 tiết 

▪ Kiểm tra: 2 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Kỹ thuật cơ sở - Tổ bộ môn Kỹ thuật điện. 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Môn học Mạch điện trang bị cho học viên: 

+ Những khái niệm cơ bản về mạch xoay chiều tuyến tính có dòng điện hình sin và các 

phương pháp giải mạch điện hình sin. 

+ Các khái niệm và đặc điểm cơ bản của mạch không hình sin. Biết cách phân tích 

mạch có nguồn chu kỳ không hình sin. 

+ Những khái niệm về tính chất cơ bản của mạch điện 3 pha. Cách tính toán mạch 3 

pha bình thường v khi xảy ra sự cố. 

+ Những khái niệm cơ bản và các phương pháp phân tích các mạch điện trong quá trình 

quá độ. Biết cách phân tích quá trình quá độ trong các mạch điện đơn giản. 

− Kỹ năng: 

+ Khả năng tính toán các mạch xoay chiều đơn giản bằng giản đồ véctơ và số phức. 

+ Khả năng tính toán mạch 3 pha bình thường và khi xảy ra sự cố. 

+ Phaân tích mạch có nguồn chu kỳ khuông hình sin. 

− Thái độ: 

+ Học tập nghiêm túc, tự giác 

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học Mạch điện có nội dung về mạch điện gồm: kết cấu mạch điện, các khái niệm và 

định luật cơ bản về mạch xoay chiều hình sin và không sin, các phương pháp phân tích 

mạch điện hình sin và mạch điện 3 pha. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính:  



Nguyễn Tấn Tài - Trần Thanh Sơn, Giáo trình Mạch Điện - Tài liệu lưu hành nội bộ, 

Trường Cao đẳng điện lực Tp.Hồ Chí Minh. 

− Tài liệu tham khảo: 

Phan Ngọc Bích, “Mạch điện” – Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng điện lực 

Tp.Hồ Chí Minh.  

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Trình bày lý thuyết - Diễn giải. 

− Nêu các ví dụ ứng dụng – Giải ví dụ. 

− Giao bài tập cho học viên tự làm. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Học viên phải trang bị máy tính cầm tay có chức năng tính toán số phức. 

− Phải biết được ý nghĩa của môn học: Đây là môn học nền tảng của ngành nên phải 

nắm kỹ kiến thức của môn học nhằm phục vụ các môn học tiếp theo. 

− Yêu cầu học viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp. Học viên cần chủ động tự 

học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, trao dồi kỹ 

năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên 

yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá 

− Thang điểm 10. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: Từ 75 phút đến 120 phút. 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (6) 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về 

mạch điện. 

1.1  Mạch điện – Kết cấu hình học của 

mạch điện. 

1.2  Các đại lượng đặc trưng cho quá trình 

năng lượng trong mạch điện 

1.3  Các phần tử của mạch điện 

1.4 Phân loại các chế độ làm việc của 

mạch điện 

1.5  Các định luật cơ bản của mạch điện 

3 

 

 

3  6 



Chương 2: Số phức – Dòng điện sin 

2.1 Số phức 
2.2 Dòng điện sin 
2.3 Dòng điện sin trong nhánh thuần 
điện trở 
2.4 Dòng điện sin trong nhánh thuần 
điện cảm 
2.5 Dòng điện sin trong nhánh thuần 
điện dung 
2.6 Dòng điện sin trong nhánh R-L-C 
mắc nối tiếp 
2.7 Dòng điện sin trong nhánh R-L-C 
mắc song song 
2.8 Công suất của dòng điện sin 
2.9 Nâng cao hệ số công suất cos 
2.10 Biểu diễn mạch hình sin bằng số 
phức 

9 9  18 

Chương 3: Các phương pháp giải mạch 

điện. 

3.1. Khái niệm – Các phép biến đổi tương 

đương 

3.2. Phương pháp dòng điện nhánh 

3.3 Phương pháp dòng điện vòng (phương 

pháp dòng điện mắc lưới) 

3.4.  Phương pháp điện áp các nút (phương 

pháp thế nút) 

3.5.  Phương pháp điện áp hai nút 

3.6.  Phương pháp biến đổi tương đương 

3.7. Nguyên lý xếp chồng. 

3.8. Dòng điện không sin. 

9 8 1 18 

Chương 4: Mạch điện ba pha 

4.1 Khái niệm chung về mạch điện ba pha 

4.2 Cách nối mạch điện ba pha 

4.3 Công suất mạch điện ba pha 

4.4 Đo công suất mạch ba pha 

4.5 Cách giải mạch điện ba pha đối xứng 

4.6 Cách giải mạch điện ba pha không đối 

xứng 

4.7 Các trường hợp sự cố trong mạch điện 

ba pha đối xứng: 

9 

 

 

8 

 

1 18 

Tổng cộng 30 28 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: MÁY ĐIỆN 

− Mã môn học: MH17 

− Số tín chỉ: 3 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:     

− Các môn học tiên quyết: Mạch điện 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 30 tiết 

▪ Bài tập: 28 tiết 

▪ Thảo luận: 2 tiết 

− Khoa: Kỹ thuật Cơ Sở / Bộ môn phụ trách môn học: Tổ Máy điện 

2. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức: Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về máy biến áp, lý luận chung về 

máy điện quay, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ làm cơ sở để học viên  

tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.  

- Kỹ năng:  

▪ Tính toán được các thông số của máy điện từ các kết quả thí nghiệm; vẽ được các đặc 

tính cơ bản của máy điện từ đó hiểu được đặc điểm vận hành của các loại máy điện 

▪ Tính toán được các thông số, hiệu suất khi vận hành của các loại máy điện  

- Thái độ: Có ý thức về an toàn, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả khi vận hành máy điện. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

- Môn học “Máy điện”  trang bị những kiến thức liên quan đến máy biến áp, máy điện 

không đồng bộ và máy điện không đồng bộ. Người học biết được cấu tạo và nguyên 

lý hoạt động của các loại máy điện này; phân tích được các hiện tượng điện từ xảy ra 

trong máy điện; tính toán các thông số của máy điện và các đại lượng về điện khi 

máy điện vận hành. Từ những kiến thức đã học người học có thể đưa ra những biện 

pháp vận hành hiệu quả đối với các loại máy điện trên. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] Phan Thanh Đức, “Máy điện ”, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng điện lực 

Tp.Hồ Chí Minh 1999 

− Tài liệu tham khảo 



[2] Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hòa, “Máy điện 1,2”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

Thuật 2008 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học. 

− Ví dụ, bài tập phân tích tình trạng vận hành của máy điện.  

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Tham dự ít nhất 80% thời lượng của môn học.  

− Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, học bài và làm bài tập đầy đủ.  

− Chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, trao 

dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giảng 

viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:Có trọng số chung là 30% 

− Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30% 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: 75 phút 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

 

Nội dung 

 

 

Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1:    MÁY BIẾN ÁP  

1.1.  Khái niệm chung 

1.2.  Cấu tạo của máy biến áp 

1.3.  Các đại lượng định mức 

1.4. Nguyên lý làm việc của máy biến áp 

1.5. Các chế độ làm việc của máy biến áp 

1.6.  Máy biến áp ba pha và tổ nối dây 

1.7.  Máy biến áp làm việc song song 

1.8.  Các loại máy biến áp đặc biệt 

10 9 1 20 



Chương 2:    MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 

2.1. Khái niệm chung 

2.2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ  

2.3. Từ trường quay của máy điện không đồng bộ 

2.4. Nguyên lý làm việc của máy điện không 

đồng bộ 

2.5. Sơ đồ thay thế máy điện không đồng bộ 

2.6. Các chế độ làm việc, giản đồ năng lượng và 

đồ thị véc tơ 

2.7. Mô men điện từ của máy điện không đồng bộ 

2.8. Mở máy động cơ điện không đồng bộ ba pha 

2.9. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng 

bộ  

10 10  20 

Chương 3:   MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ 

3.1. Khái niệm chung  

3.2. Cấu tạo máy điện đồng bộ 

3.3. Nguyên lý làm việc của máy  điện đồng bộ  

3.4. Từ trường trong máy điện đồng bộ   

3.5. Quá trình điện từ và phương trình cân bằng 

điện áp  

3.6. Cân bằng năng lượng trong máy điện đồng 

bộ  

3.7. Các đặc tính công suất của máy điện đồng 

bộ  

3.8. Đặc tính vận hành trong chế độ xác lập     

3.9. Các đặc tính làm việc của máy phát điện 

đồng bộ ở tải đối xứng  

3.10. Máy phát điện đồng bộ làm việc song song  

3.11. Động cơ và máy bù đồng bộ 

10 9 1 20 

Tổng cộng 30 28 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: ĐO LƯỜNG ĐIỆN 

− Mã môn học: MH18 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: Mạch điện 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 1 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Kỹ thuật cơ sở - Tổ bộ môn Kỹ thuật điện. 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Môn học Đo lường điện trang bị cho học viên: 

+ Biết phân loại được các dụng cụ đo lường và biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý. 

+ Hiểu rõ hình thức thể hiện kết quả đo của các dụng cụ đo lường. 

− Kỹ năng:  

+ Tính toán một số mạch điện cơ sở của các dụng cụ đo lường. 

+ Thực hành sử dụng các loại dụng cụ đo lường và các thiết bị phối hợp. 

+ Có thói quen tốt trong việc sử dụng, dụng cụ đo lường. 

− Thái độ: 

+ Học tập nghiêm túc, tự giác 

+ Cẩn thận, chính xác, khoa học. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học Đo lường điện gồm 5 chương, cung cấp các kiến thức về khái niệm,định 

nghĩa về “đo lường”, sai số, cấp chính xác; các loại cơ cấu đo; các thiết bị đo điện tử; cách 

đo các thông số R, L, C bằng các cầu đơn, cầu kép; đo công suất mạch ba pha… 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: Giáo trình Đo lường điện - Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường 

Cao đẳng điện lực Hà Nội. 

− Tài liệu tham khảo: 



[1]  Nguyeãn Troïng Queá, Nguyeãn Ngoïc Taân, ”Kyõù Thuaät Ño Löôøng”, ÑHBK  
Haø Noäi, 1987 

[2]  Phaïm Thöôïng Haøn ,Nguyeãn Troïng Queá,Nguyeãn Troïng Hoaø, “Kyõ Thuaät 
Ño Löôøng  caùc ñaïi löông vaät lyù  Taäp 1”,   NXB giaùo duïc.  1998  

[3]  Phaïm Thöôïng Haøn , Nguyeãn Troïng Queá,  Nguyeãn Thò Vaân, “Kyõ Thuaät Ño 
Löôøng caùc ñaïi löôïng vaät lyù, Taâp 2” , NXB  giaùo duïc, 1998 

4.  Nguyeãn Ngoïc Taân, “Kyõ Thuaät Ño”, NXB KH & KT, 1998    

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Trình bày lý thuyết - Diễn giải. 

− Nêu các ví dụ ứng dụng – Giải ví dụ. 

− Giao bài tập cho học viên tự làm. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Yêu cầu học viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp. Học viên cần chủ động tự học, 

tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, trao dồi kỹ năng 

học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu 

cầu. 

7. Thang điểm đánh giá 

− Thang điểm 10. 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh 

giá bộ phận như sau: 

− Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 30 % 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: Từ 60 phút đến 75 phút. 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Lý luận chung về đo lường và thiết bị 

đo lường 

1.1 Khái niệm chung về đo lường và mô hình của 

quá trình đo lường 

1.2 Các phương pháp đo và phân loại các phương 

pháp đo 

1.3 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá dụng cụ đo 

1.4 Sai số của phép đo 

3 4 

 

 

 

 

 

 

 7 



Chương 2: Các dụng cụ đo cơ điện 

2.1 Những vấn đề chung 

2.2 Dụng cụ đo có cơ cấu chỉ thị từ điện 

2.3 Dụng cụ đo có cơ cấu chỉ thị điện từ 

2.4 Dụng cụ đo có cơ cấu chỉ thị điện động 

2.5 Dụng cụ đo kiểu cảm ứng 

2.6  Các biến điện áp đo lường 

2.7 Dụng cụ đo cộng hưởng cơ học 

3 10 

 

 13 

Chương 3: Các dụng cụ đo điện tử 

3.1 Dao động ký điện tử 

3.2 Công tơ điện tử 

3 3 

 

 6 

Chương 4: Đo các thông số của mạch điện 

4.1 Đo điện trở trung bình bằng cầu Wheatstone 

4.2 Đo điện trở nhỏ bằng cầu kép Kelvin 

4.3 Xác định chỗ chạm đất của cáp 

4.4 Đo điện trở tiếp đất 

4.5 Cầu xoay chiều 

4.6 Cầu đo điện dung và góc tổn hao 

4.7 Cầu đo điện cảm của cuộn dây 

4.8 Cầu vạn năng đo thông số của mạch 

3 9 

 

 12 

Chương 5: Đo công suất và đo năng lượng mạch 

ba pha 

5.1 Đo công suất tác dụng mạch ba pha 

5.2 Đo điện năng tác dụng mạch ba pha 

5.3 Đo công suất năng lượng phản kháng mạch ba 

pha 

5.4 Đo công suất và năng lượng trong mạch cao áp. 

3 3 

 

 

 

1 7 

Tổng cộng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên môn học: THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN 

− Mã mô đun: MĐ19 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: Mạch điện. 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

-    Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Kỹ thuật cơ sở - Tổ bộ môn Kỹ thuật điện. 

2. Mục tiêu của mô đun 

- Kiến thức: Mô đun Thí nghiệm mạch điện trang bị cho học viên các loại mạch thí 

nghiệm trong môn học Mạch Điện. 

- Kỹ năng:  

+ Đấu dây các loại mạch điện. 

+ Thu thập dữ liệu của các dụng cụ đo như ampe kế, volt kế, Watt kế, cosφ kế và cách 

xử lý, tính toán kết quả của các phép đo và đối chiếu với các định luật trong mạch 

điện như Kirchhoff 1, Kirchhoff 2 đồng thời so sánh với kết quả tính toán trong các 

phương pháp giải mạch điện. 

+ Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật trên một thiết bị đo điện. 

- Thái độ: 

+ Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh 

thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.  

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

Mô đun Thí nghiệm mạch điện gồm các nội dung về mạch điện một chiều, mạch điện 

xoay chiều 1 pha và 3 pha. Học viên sẽ thực hiện đấu từng loại mạch điện, đo các thông số 

cần thiết như dòng điện, điện áp, công suất, hệ số công suất và xử lý các thông số  theo yêu 

cầu. 

4. Tài liệu học tập 

- Tài liệu học tập chính: Tài liệu học tập “Thí nghiệm Mạch điện” – Tổ bộ môn Kỹ 

thuật điện - Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng điện lực Tp.Hồ Chí Minh. 

- Tài liệu tham khảo: Nguyễn Tấn Tài - Trần Thanh Sơn, Giáo trình Mạch Điện - Tài 

liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng điện lực Tp.Hồ Chí Minh. 



5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

- Làm mẫu và hướng dẫn các bài thực hành. 

- Phân nhóm học viên 3-4 người/nhóm lần lượt thực hiện hết nội dung thực hành. 

- Học viên làm báo cáo thí nghiệm. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

- Phải nắm vững các loại mạch điện trong phần lý thuyết. 

- Phải có kỹ năng quan sát, kỹ năng phối hợp nhóm. 

- Cẩn thận, ngăn nắp và có tính thẩm mỹ khi đấu dây. 

- Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận 

trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn, chất lượng 

các bài tập, bài kiểm tra. 

7. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

- Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo luận, 

thực hành, thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1: THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN 

MỘT CHIỀU 

1.1 Đo điện dung, Điện trở của mạch 

điện bằng thiết bị đođa năng Protek 

506.1.2 Tính điện tích Q trên bộ tụ 

điện ghép nối tiếp, ghép song song 

bằng phương pháp thực nghiệm. 

1.3 Khảo sát  định luật Kirchhoff 1 và  

Kirchhoff 2 qua sơ đồ mạch điện và 

kiểm chứng kết quả đo được so với 

phương pháp giải mạch sử dụng định 

luật Kirchhoff 1 và  Kirchhoff 2. 

1.4 Thí nghiệm mạch điện sử dụng 

nguyên lý xếp chồng và kiểm chứng 

nguyên lý xếp chồng. 

 10 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

0 10 

Bài 2: THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN 

XOAY CHIỀU MỘT PHA 

2.1 Tính chất của mạch điện và sự 

cộng hưởng điện áp trong mạch 

RLC nối tiếp. 

2.2 Tính chất của mạch điện và sự 

cộng hưởng điện áp trong mạch 

RLC song song. 

 10 

 

 

5 

 

5 

 

0 10 

Bài 3: THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỆN 

XOAY CHIỀU BA PHA 

3.1 Phương pháp đấu nguồn, tải và 

cách đọc thông số trên công tơ 

điện tử đa năng. 

 9 

 

2 

 

 

1 10 



3.2 Mạch 3 pha có phụ tải 3 pha đối 

xứng đấu Y-Y.  

3.3 Mạch 3 pha có phụ tải 3 pha đối 

xứng đấu Y-Δ. 

3.4 Mạch 3 pha có phụ tải 3 pha bất 

đối xứng. 

2 

 

3 

 

2 

Tổng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun 

− Tên môn học: THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN 

− Mã mô đun: MĐ20 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

−  Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: Mạch điện. 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa: Kỹ thuật Cơ Sở / Bộ môn phụ trách mô đun: Tổ Máy điện 

2. Mục tiêu của mô đun 

▪ Kiến thức: Cung cấp kiến thức thực tế về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận 

hành các loại máy điện  cho học viên. 

− Kỹ năng:  

▪ Đấu dây các loại mạch thí nghiệm xác định thông số máy biến áp, đấu dây hệ thống 

thí nghiệm máy điện và vận hành các máy điện quay. 

▪ Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật trên các thiết bị đo điện. 

▪ Cách thu thập dữ liệu của các dụng cụ đo như ampe kìm, máy đo đa năng VOM, 

Ampe kế, Watt kế. 

▪ Xử lý các số liệu đo đạc để liên hệ với lý thuyết và rút ra bài học thực tế. 

− Thái độ:  

▪ Học viên cần phải tham dự lớp đầy đủ để nắm vững kiến thức mô đun, tạo nguồn 

cảm hứng yêu thích, đam mê mô đun, ngành học cho học viên. 

▪ Có ý thức về an toàn và tiết kiệm năng lượng khi làm việc với các loại máy điện. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun  

− Mô đun Thí nghiệm Máy điện gồm các nội dung:Thí nghiệm máy biến áp 1 pha, thí 

nghiệm máy biến áp 3 pha, xác định đặc tính không tải máy phát điện, xác định đặc tính 

ngoài và đặc tính làm việc máy phát điện 3 pha, vận hành máy điện một chiều. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

Tài liệu hướng dẫn thực hành Máy điện– Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao đẳng 

điện lực Tp.Hồ Chí Minh. 

  



5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Nhắc lại sợ lược một số vấn đề lý thuyết liên quan. 

− Làm mẫu và hướng dẫn các bài thực hành. 

− Phân nhóm học viên 5-6 người/nhóm lần lượt thực hiện hết nội dung thực hành. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Phải nắm vững các bài thực hành. 

− Phải có kỹ năng quan sát, kỹ năng nghề để sửa chữa các dụng cụ và thiết bị hư hỏng 

khi đang giảng dạy. 

− Cần cẩn thận, ngăn nắp và có tính thẩm mỹ khi hướng dẫn thực hành cho học viên. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

− Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo luận, 

thực hành, thí nghiệm 
Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1:    THÍ NGHIỆM     MÁY 

BIẾN ÁP 1 PHA 

1.1 Thí nghiệm không tải máy biến 

áp 1 pha 

1.2 Thí nghiệm ngắn mạch máy 

biến áp 1 pha 

 6  6 

Bài 2:  THÍ NGHIỆM MÁY 

BIẾN ÁP 3 PHA 

2.1 Thí nghiệm không tải máy biến 

áp 1 pha 

2.2 Thí nghiệm ngắn mạch máy 

biến áp 1 pha 

 6  6 

Bài 3:XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH 

KHÔNG TẢI MÁY PHÁT 

ĐIỆN 3 PHA.  

3.1 Nhắc lại nguyên lý hoạt động 

máy phát 

3.2 Hướng dẫn lắp ráp mạch thí 

nghiệm 

3.3 Thu thập thông số thí nghiệm 

3.4 Vẽ đặc tính không tải máy phát 

 6  6 



điện 

Bài 4:XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH 

NGOÀI VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU 

CHỈNH MÁY PHÁT ĐIỆN 3 

PHA.  

4.1 Hướng dẫn lắp ráp mạch thí 

nghiệm 

4.2 Thu thập thông số thí nghiệm 

4.3 Vẽ đặc tính không tải máy phát 

điện 

4.4 Vẽ đặc tính điều chỉnh máy 

phát điện 

 6  6 

Bài 5:   VẬN HÀNH MÁY ĐIỆN 

MỘT CHIỀU 

5.1 Nhắc lại nguyên lý hoạt động 

máy điện một chiều 

5.2 Hướng dẫn lắp ráp mạch thí 

nghiệm 

5.3 Thu thập thông số thí nghiệm 

5.4 Làm báo cáo, nhận xét. 

 5 1 6 

Tổng cộng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên môn học: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN 

− Mã mô đun: MĐ21 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: Khí cụ điện. 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 58 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của mô đun 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức về các dụng cụ, thiết bị đo, vật liệu thường dùng trong 

lắp đặt điện nhà, cách nối dây điện, các loại bóng đèn, các mạch đèn chiếu sáng thông 

dụng, cách xác định cực tính máy biến áp và động cơ. 

− Kỹ năng: sử dụng được các thiết bị dụng cụ theo yêu cầu, nối được dây điện, mách 

được mạch đèn chiếu sang, xác định được cực tính động cơ và máy biến áp. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun  

Cung cấp cho học viên các kiến thức về các dụng cụ, thiết bị đo, vật liệu thường dùng 

trong lắp đặt điện nhà, cách nối dây điện, các loại bóng đèn, các mạch đèn chiếu sáng thông 

dụng, cách xác định cực tính máy biến áp và động cơ. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] “Giáo trình thực tập điện cơ bản”, Trường Cao đẳng  Điện lực TP. Hồ Chí Minh. 

− Tài liệu tham khảo 

[2] Đào Hoa Việt (Chủ biên), Vũ Hữu Thích, Vũ đức Thoan, Đỗ Duy Hợp, “Giáo trình khí 

cụ điện”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2009. 

[3] Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, “Khí cụ điện lý thuyết kết cấu, tính toán lựa chọn và sử 

dụng”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2001. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Nghe giảng trên lớp 



− Thực tập lắp mạch điện 

− Làm bài tập 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào thực tập trên bàn thực hành.  

− Kiểm tra định kỳ sau mỗi mỗi bài thực tập. 

− Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

− Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo luận, thực 

hành, thí nghiệm 
Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1: Giới thiệu các dụng 

cụ, thiết bị, vật liệu thường 

dung trong lắp đặt điện dân 

dụng 

1.1 Nội dung lý thuyết 

1.1.1 Các dụng cụ 

1.1.2 Thiết bị đo 

1.1.3 Khí cụ điện 

1.1.4 Vật liệu điện 

1.1.5 Các ký hiệu thường 

gặp 

1.2 Trình tự thực hiện 

1.3 Nhiệm vụ thực hiện 

1.4 Báo cáo kết quả 

 6  6 

Bài 2:Hướng dẫn sử dụng 

các dụng cụ đo điện 

2.1 Nội dung lý thuyết 

2.1.1 Đồng hồ VOM 

2.1.2 Ampe kế kẹp 

2.2 Trình tự thực hiện 

2.3 Nhiệm vụ thực hiện 

2.4 Báo cáo kết quả 

 6  6 



Bài 3:Thực hành nối dây 

điện đơn 

3.1 Nội dung lý thuyết 

3.1.1 Nối thẳng 

3.1.2 Nối rẽ nhánh 

3.1.3 Nối dây trong hộp 

3.2 Trình tự thực hiện 

3.3 Nhiệm vụ thực hiện 

3.4 Báo cáo kết quả 

 6  6 

Bài 4:Giới thiệu các loại đèn 

chiếu sáng thông dụng 

4.1 Nội dung lý thuyết 

4.1.1 Đèn sợi đốt 

4.1.2 Đèn huỳnh quang 

4.2 Trình tự thực hiện 

4.3 Nhiệm vụ thực hiện 

4.4 Báo cáo kết quả 

 6  6 

Bài 5:Thực hành lắp các 

mạch chiếu sáng thông 

dụng 

5.1 Nội dung lý thuyết 

5.1.1 Các phương pháp đi 

dây 

5.1.2 Một số sơ đồ mạch đèn 

chiếu sang trong nhà 

thông dụng 

5.2 Trình tự thực hiện 

5.3 Nhiệm vụ thực hiện 

5.4 Báo cáo kết quả 

 11 1 12 

Bài 6:Xác định các đầu dây 

động cơ không đồng bộ một 

pha 

6.1 Nội dung lý thuyết 

6.1.1 Cấu tạo động cơ không 

đồng bộ 

6.1.2 Sơ đồ nối dây 

 6  6 



6.1.3 Cách kiểm tra tụ điện 

6.2 Trình tự thực hiện 

6.3 Nhiệm vụ thực hiện 

6.4 Báo cáo kết quả 

Bài 7:Xác định các đầu dây 

của quạt bàn 

7.1 Nội dung lý thuyết 

7.1.1 Cấu tạo động cơ quạt 

bàn thông dụng 

7.1.2 Sơ đồ nối dây 

7.1.3 Cách kiểm tra tụ điện 

7.2 Trình tự thực hiện 

7.3 Nhiệm vụ thực hiện 

7.4 Báo cáo kết quả 

 6  6 

Bài 8:Xác định cực tính 

động cơ ba pha – 6 đầu dây 

8.1 Nội dung lý thuyết 

8.1.1 Cấu tạo 

8.1.2 Sơ đồ nối dây 

8.2 Trình tự thực hiện 

8.3 Nhiệm vụ thực hiện 

8.4 Báo cáo kết quả 

 6  6 

Bài 9:Lắp mạch điều khiển 

khởi động từ 

9.1 Nội dung lý thuyết 

9.1.1 Nút nhấn 

9.1.2 Rơ le nhiệt 

9.1.3 Công tắc tơ 

9.1.4 Khởi động từ 

9.1.5 Đấu khởi động từ đơn 

ba pha khởi động động 

cơ 

9.1.6 Đấu khởi động từ kép 

khởi động và đảo 

chiều quay động cơ ba 

pha 

 5 1 6 



9.2 Trình tự thực hiện 

9.3 Nhiệm vụ thực hiện 

9.4 Báo cáo kết quả 

Tổng cộng  58 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên môn học: THỰC TẬP ĐO LƯỜNG ĐIỆN 

− Mã mô đun: MĐ22 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: Đo lường điện. 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Kỹ thuật cơ sở - Tổ bộ môn Kỹ thuật điện. 

2. Mục tiêu của mô đun 

− Kiến thức: Mô đun Thực tập Đo lường điện trang bị cho học viên: 

 Các phương pháp đo các thông số của mạch điện như dòng điện, điện áp, công suất, điện 

trở, điện cảm, điện dung… 

− Kỹ năng: 

+ Đấu dây các loại mạch đo đếm điện năng trong hệ thống điện. 

+ Thu thập dữ liệu của các dụng cụ đo như ampe kìm, máy đo đa năng VOM và cách 

xử lý sai số của các phép đo. 

+ Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật trên một thiết bị đo điện năng. 

+ Biết đo các thông số R, L, C bằng máy đo đa năng Protek 506. 

− Thái độ: 

+ Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh 

thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.  

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

− Mô đun Thực tập Đo lường điện gồm các nội dung: kiểm tra nguyên lý hoạt động của 

TI, TU; đấu dây hệ thống đo đếm điện năng trực tiếp và gián tiếp; đo các thông số của 

mạch điện như dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, điện cảm, điện dung bằng các 

dụng cụ đo tương ứng. 

4. Tài liệu học tập 

− Thực hành Đo lường điện – Trần Quốc Anh – Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao 

đẳng điện lực Tp.Hồ Chí Minh. 

  



5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Làm mẫu và hướng dẫn các bài thực hành. 

− Phân nhóm học viên 3-4 người/nhóm lần lượt thực hiện hết nội dung thực hành. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

- Phải nắm vững các loại mạch điện trong phần lý thuyết. 

- Phải có kỹ năng quan sát, kỹ năng phối hợp nhóm. 

- Cẩn thận, ngăn nắp và có tính thẩm mỹ khi đấu dây. 

- Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận 

trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn, chất lượng 

các bài tập, bài kiểm tra. 

7. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

− Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý  

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực 

hành, thí 

nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

BÀI 1: KIỂM TRA NGUYÊN LÝ 

HOẠT ĐỘNG CỦA TI, TU HẠ THẾ 

1.1 Thực hành sử dụng ampe kìm kiểm 

tra nguyên lý hoạt động của TI  

1.1.1 Sơ cấp mắc 1 vòng dây 

1.1.2 Sơ cấp mắc 2 vòng dây 

1.1.3 Thứ cấp để hở mạch 

1.2 Thực hành sử dụng máy đo vạn năng 

kiểm tra nguyên lý hoạt động của TU 

1.2.1 Một pha 

1.2.2 Ba pha 

 6 

 

3 

 

 

 

 

3 

 6 

BÀI 2: ĐẤU DÂY ĐO ĐẾM ĐIỆN 

NĂNG TRỰC TIẾP 

2.1  Đấu dây công tơ một pha trực tiếp 

2.1.1 Kiểm tra công tơ một pha trực tiếp 

2.1.2 Đấu dây công tơ một pha trực tiếp 

2.2 Công tơ ba pha trực tiếp 

2.2.1 Kiểm tra công tơ ba pha trực tiếp 

2.2.2 Đấu dây công tơ điện ba pha trực 

tiếp 

 6 

 

3 

 

 

3 

 6 

BÀI 3: ĐẤU DÂY ĐO ĐẾM ĐIỆN 

NĂNG GIÁN TIẾP 

3.1. Công tơ một pha đo gián tiếp 

3.1.1 Kiểm tra công tơ một pha gián tiếp 

3.1.2 Đấu dây công tơ một pha đo gián 

tiếp. 

 6 

 

3 

 

 

 

 6 



3.1.3 Khảo sát chiều quay của công tơ  

một pha đo gián tiếp trong một số trường 

hợp.  

3.2 Công tơ ba pha đo gián tiếp hạ thế 

3.2.1 Kiểm tra công tơ ba pha đo điện 

năng tác dụng gián tiếp hạ thế 

3.2.2 Đấu dây công tơ ba pha đo điện 

năng tác dụng gián tiếp hạ thế. 

 

 

 

3 

BÀI 4: THỰC HÀNH ĐẤU DÂY 

ĐỒNG HỒ ĐO ĐA NĂNG Ci3 VÀ  

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ VSE11 

4.1 Đấu dây đồng hồ đo đa năng Ci3 

4.1.1 Đo dòng điện 

4.1.2 Đo điện áp 

4.1.3 Đo công suất 

4.2 Đấu dây công tơ điện tử VSE11 

4.2.1 Đấu dây công tơ điện tử một pha 

4.2.2 Kiểm tra các đèn LED cảnh báo 

của công tơ điện tử 1 pha VSE11 

 6 

 

 

3 

 

 

 

3 

 6 

BÀI 5: ĐO ĐIỆN TRỞ - ĐIỆN CẢM - 

ĐIỆN DUNG - THÔNG SỐ CÔNG TƠ 

CẢM ỨNG 

5.1 Đo điện trở 

5.1.1 Giới thiệu máy đo vạn năng 

PROTEK506 

5.1.2 Thực hành đo điện trở 

5.2 Đo điện cảm và điện dung 

5.3 Thực hành ghi thông số kỹ thuật của 

công tơ kiểu cảm ứng 

 6 

 

 

2 

 

 

 

1 

2 

1 6 

Tổng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên môn học: THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 

− Mã mô đun: MĐ23 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Hệ Chính qui_ Bậc Cao đẳng_Ngành Điện 

công nghiệp. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Lựa chọn:  

− Các môn học trước: Điện tử cơ bản 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Công nghệ Điện tử - Tự động hóa  

2. Mục tiêu của mô đun 

− Kiến thức: Nhận dạng, phân tích, định nghĩa tính toán và đo đạc các linh kiện thông 

dụng nhất 

− Kỹ năng: Thiết kế và thi công bằng thủ công được mạch in đơn giản 

− Thái độ: yêu thích môn học, ngành học 

3. Tóm tắt nội dung mô đun  

Mô đun Thực tập Điện tử cơ bản là mô đun bổ sung kỹ năng thực hành cho môn 

học Điện tử cơ bản. Mô đun này hướng dẫn học viên cách nhận dạng các linh kiện điện 

tử cơ bản như điện trở, tụ điện, diode, transistor lưỡng cực, FET, điện trở nhiệt và các 

linh kiện liên quan. Ngoài ra mô đun này còn trang bị cho học viên kỹ thuật hàn, thiết 

kế và thi công bằng thủ công một số mạch in đơn giản  

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: 

[1] “Giáo trình Thực hành điện tử căn bản”, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM 

− Tài liệu tham khảo: 

[1]Trần Kim Lợi, “Dụng cụ bán dẫn”, Nhà xuất bản Giáo dục 

[2] Nguyễn Tấn Phước, “Giáo trình điện tử kỹ thuật linh kiện điện tử”, Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Giới thiệu các linh kiện, thiết bị sử dụng 

− Hướng dẫn các bước đo trị số, các bước phân tích mạch, các bước thiết kế và thi công 



mạch in 

− Cho học viên thực hành lại dưới sự giám sát của giáo viên. 

− Học viên báo cáo bằng các mạch in tự làm theo yêu cầu của giáo viên 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Yêu cầu học viên hiện diện đầy đủ các buổi thực hành trên lớp, tích cực tham gia thực 

hành dưới sự giám sát của giáo viên, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui 

định về thời hạn, chất lượng các bài thực hành. Học viên cần chủ động tự học, tìm kiếm 

thông tin tài liệu về mô đun trên thư viện và trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, 

tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

− Điểm tổng kết môn học chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo luận, thực 

hành, thí nghiệm 
Kiểm tra Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1: Sử dụng dụng cụ đo.  1  1 

Bài 2: Linh kiện thụ động.  3  3 

Bài 3: Kỹ thuật hàn.  2  2 

Bài 4: Kỹ thuật thiết kế mạch 

in. 

 3  3 

Bài 5: Diode.  3  3 

Bài 6: Transistor lưỡng cực 

(BJT). 

 3  3 

Bài 7: Transistor trường 

(FET). 

 3  3 

Bài 8: Transistor đơn nối 

(UJT). 

 3  3 

Bài 9: SCR, DIAC, TRIAC.  3  3 

Bài 10: Linh kiện quang điện 

tử. 

 3  3 

Bài 11: Mạch cấp điện ổn 

định. 

 2 1 3 

Tổng cộng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên môn học: THỰC TẬP CƠ KHÍ 

− Mã mô đun: MĐ24 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: Vẽ kỹ thuật. 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Điện công nghiệp/Tổ cơ 

2. Mục tiêu của mô đun 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát về gia công cơ khí; gia công cắt, dũa, khoan, 

mài kim loại. 

− Kỹ năng: Sử dụng thành thạo êtô bàn, dũa, cưa tay, các dụng cụ vạch dấu, dụng cụ đo 

kiểm nguội cơ bản; vận hành máy mài, máy khoan theo đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật 

và yêu cầu về an toàn. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun  

Mô đun thực tập cơ khí sẽ giúp học viên thực hiện được các thao tác vạch dấu, cách sử 

dụng cưa tay, kiểm tra và vận hành máy mài, sử dụng các loại dũa để tạo hình bề mặt kim 

loại, kiểm tra và vận hành máy khoan bàn. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1]  Phạm Minh Đạo, Nguyễn Thị Minh, Trần Sĩ Tuấn, “Gia công nguội cơ bản”, Nhà xuất 

bản Lao động, 2010. 

− Tài liệu tham khảo 

[2] Trần Văn Hiệu, “Kỹ thuật nguội cơ bản”, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2006. 

[3] Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai, “Kỹ thuật nguội”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Giảng giải các phương pháp vạch dấu, chấm dấu, dũa, cưa cắt. 



− Hướng dẫn công dụng của từng loại thiết bị, dụng cụ liên quan. 

− Trình bày các nguyên nhân gây mất an toàn trong sản xuất và biện pháp khắc phục. 

− Hướng dẫn lựa chọn, sử dụng đúng chỗ, đúng công dụng các trang bị và dụng cụ. 

− Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Nghe giảng. 

− Thực tập xưởng với các trang thiết bị cơ khí. 

− Thực hiện các công việc thực tập cơ khí đúng thao tác, quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật 

và các yêu cầu khác. 

− Thực hành gia công sản phẩm. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

− Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1: Vạch dấu  3  3 

Bài 2: Cắt kim loại bằng cưa tay  3  3 

Bài 3: Kỹ thuật Dũa cơ bản  6  6 

Bài 4: Dũa mặt phẳng  3  3 

Bài 5: Dũa mặt cong  3  3 

Bài 6: Vận hành máy mài 2 đá  3  3 

Bài 7: Vận hành máy khoan bàn  3  3 

Bài 8: Khoan lỗ  3  3 

Kiểm tra kết thúc mô đun  2 1 3 

TỔNG   29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

− Mã môn học: MH25 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪  Tự chọn:     

− Các môn học trước: Mạch điện, Điện tử cơ bản. 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức lý thuyết về hệ điều khiển tuyến tính liên tục. 

− Kỹ năng: xác định được hàm truyền, thành lập được hệ phương trình biến trạng thái, 

vẽ được biều đồ Bode, khảo xác được tính ổn định của hệ thống, đánh già được chất 

lượng của hệ thống điều khiển liên tục. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học trang bị học viên các kiến thức về hệ điều khiển tuyến tính liên tục: mô tả toán 

học, đặc tính động học, khảo sát tính ổn định của hệ thống, đánh giá chất lượng hệ thống 

điều khiển. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng, “Lý thuyết Điều khiển tự động”, Nhà xuất 

bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012. 

− Tài liệu tham khảo 

[2] Nguyễn Thị Phương Hà, “Bài tập Điều khiển tự động”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Nghe giảng trên lớp 

− Làm bài tập 



− Thảo luận 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

− Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

− Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: 75-90 phút 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Đại cương về hệ thống điều 

khiển tự động 

1.1. Khái niệm điều khiển 

1.2. Các nguyên tắc điều khiển 

1.3. Phân loại điều khiển 

1.4. Lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển 

1   1 

Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều 

khiển liên tục 

2.1. Khái niệm 

2.2. Hàm truyền đạt và hệ số sơ đồ khối 

2.3. Sơ đồ dòng tín hiệu 

2.4. Phương pháp không gian trạng thái 

3 9  12 

Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống 

3.1. Khái niện về đặc tính động học 

3.2. Khái niệm về đặc tính động học 

3.3. Các khâu động học điển hình 

3.4. Đặc tính động học của hệ thống tự động 

4 8  12 

Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ 

thống 

4.1. Khái niệm về ổn định 

4.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số 

4.3. Phương pháp quỷ đạo nghiệm số 

4.4. Tiêu chuẩn ổn định tần số 

3 9  12 

Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống 4 3 1 8 



điều khiển 

5.1. Các tiêu chuẩn chất lượng 

5.2. Sai số xác lặp 

5.3. Đáp ứng quá độ 

5.4. Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá 

độ 

5.5. Đánh giá chất lượng quá trình quá độ 

theo đặc tính tần số của hệ thống 

TỔNG 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: VẼ ĐIỆN 

− Mã môn học: MH26 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc cao 

đẳng_Ngành Điện công nghiệp. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học tiên quyết: Khí cụ điện, Vẽ kỹ thuật 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: cung các kiến thức về cách thiết lập một bản vẽ, cách trình bày được các 

tiêu chuẩn về khung tên, khung bản vẽ, kiểu chữ và nét vẽ, các quy tắc biểu diễn các 

máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử và các phụ tải lên  bảng vẽ. 

− Kỹ năng: Trình bày được cách thiết lập một bản vẽ; Trình bày được các tiêu chuẩn về 

khung tên, khung bản vẽ, kiểu chữ và nét vẽ; Trình bày được các quy tắc biểu diễn các 

máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử và các phụ tải lên  bảng vẽ; Đọc hiểu được các 

bản vẽ trong nghành điện công nghiệp, dân dụng; Vẽ được các bản vẽ sơ đồ mạng điện 

dân dụng, sơ đồ các máy công cụ; Chuyển đổi qua lại được giữa các sơ đồ. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học trang bị học viên các kiến thức cách thiết lập một bản vẽ, cách trình bày được 

các tiêu chuẩn về khung tên, khung bản vẽ, kiểu chữ và nét vẽ, các quy tắc biểu diễn các 

máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử và các phụ tải lên  bảng vẽ. 

4. Tài liệu học tập 

[1] Đỗ Văn Cường, “Giáo trình vẽ điện”, Trường Cao đẳng  Điện lực TP. Hồ Chí Minh, 

2014. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Nghe giảng trên lớp 

− Làm bài tập 

− Thảo luận 



6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

− Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

− Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giáv: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: 75-90 phút 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo luận, 

thực hành, thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (5) (6) 

Chương 1: Khái niệm chung về bản 

vẽ điện 

1.5. Quy ước trình bày bản vẽ 

1.6. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện 

 6  6 

Chương 2: Các ký hiệu dùng trong 

bản vẽ điện 

2.5. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt 

bằng xây dựng 

2.6. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ 

điện chiếu sáng 

2.7. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ 

điện công nghiệp 

2.8. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ 

cung cấp điện 

2.9. Vẽ các ký hiệu trong sơ đồ điện 

tử 

2.6. Các ký hiệu bằng chữ trong vẽ 

điện 

 12  12 

Chương 3: Các sơ đồ điện 

3.5. Khái quát 

3.6. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí 

3.7. Vẽ sơ đồ nguyên lý 

3.8. Vẽ sơ đồ nối dây 

3.9. Vẽ sơ đồ đơn tuyến 

3.10. Các nguyên tắc chuyển đổi sơ đồ 

 11 1 12 

Tổng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: KHÍ CỤ ĐIỆN 

− Mã môn học: MH27 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết:15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ 

điện. 

− Kỹ năng: Nhận dạng và phân loại khí cụ điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Giới thiệu chung lý thuyết cơ bản về khí cụ điện. Trình bày cấu tạo,  nguyên lý hoạt động 

và cách lựa chọn của các loại khí cụ điện: đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, cao áp.  

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] Đào Hoa Việt (Chủ biên), Vũ Hữu Thích, Vũ đức Thoan, Đỗ Duy Hợp, “Giáo trình khí 

cụ điện”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2009. 

− Tài liệu tham khảo 

[2] Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, “Khí cụ điện lý thuyết kết cấu, tính toán lựa chọn và sử 

dụng”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Nghe giảng trên lớp 

− Làm bài tập 

− Thảo luận 

  



6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên. 

− Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

− Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

− Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: 60 phút 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo luận, 

thực hành, thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Lý thuyết cơ bản về khí 

cụ điện              

1.1 Khái quát chung 

1.2 Phân loại và yêu cầu đối với khí cụ 

điện 

1.3 Phát nóng khí cụ điện 

1.4 Tiếp xúc điện 

1.5 Hồ quan điện 

1.6 Lực điện động 

1.7 Cơ cấu điện từ và nam châm điện 

3 5  8 

Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt 

2.1 Cầu dao 

2.2 Nút nhấn 

2.3 Áptômát 

2 3  5 

Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ 

3.1 Rơle điện từ 

3.2 Rơle nhiệt 

3.3 Cầu chì 

3.4 Thiết bị chống dòng rò 

2 6  8 

Chương 4: Khí cụ điện điều khiển 

4.1 Công tắc tơ 

4.2 Khởi động từ 

4.3 Rơle trung gian và rơle tốc độ 

4.4 Bộ khống chế 

5 10  15 



4.5 Một số ứng dụng của nam châm 

điện 

Chương 5: Khí cụ điện cao áp 

5.1 Máy cắt điện cao áp 

5.2 Dao cách ly 

5.3 Máy biến điện áp và máy biến dòng 

điện 

3 5 1 9 

TỔNG 15 29 1 45 

 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: KỸ THUẬT NHIỆT 

− Mã môn học:  MH28 

− Số tín chỉ:   2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước:   (không cần) 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp / Tổ Cơ 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: 

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt. 

+ Trình bày được các định luật nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản. 

+ Trình bày được các chu trình nhiệt động thực tế. 

+ Trình bày được phương pháp tính tổn thất nhiệt trong dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt bức xạ, trao 

đổi nhiệt đối lưu. 

− Kỹ năng: 

+ Xác định các thông số trạng thái của khí lý tưởng, hơi nước, không khí ẩm. 

+ Xác định tổn thất nhiệt trong dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt bức xạ, trao đổi nhiệt đối lưu. 

− Thái độ: 

+ Có tinh thần học tập nghiêm túc. 

+ Phát huy tính tự giác, cần cù, sáng tạo. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về phương trình trạng thái chất khí; nhiệt 

dung riêng chất khí; các định luật nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản; không khí 

ẩm, hơi nước và các quá trình nhiệt động khác; chu trình động cơ đốt trong và thiết bị động 

lực của hơi nước; dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ; truyền nhiệt và các 

thiết bị trao đổi nhiệt. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 



[1]  Hoàng đình Tín, Lê Chí Hiệp, “Nhiệt Công nghiệp”, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, 

2007. 

− Tài liệu tham khảo 

[2]  Hoàng đình Tín, Bùi Hải, “Bài Tập Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt”, NXB 

Giáo Dục, 2012. 

[3]  Bùi Hải, Trần Thế Sơn, “Kỹ thuật nhiệt”, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004  

[4]  Phạm Lê Dần, “Nhiệt động kỹ thuật”, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 1997. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng viên dạy lý thuyết, làm bài tập mẫu và hướng dẫn giải bài tập. 

− Học viên làm tất cả các bài tập trong tài liệu học tập. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp. 

− Làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi:   Tự luận 

− Thời lượng thi:  75 - 90 phút  

− Học viên được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PHẦN I - NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT     

Chương 1: Các kiến thức cơ bản về nhiệt 

động học 

1.1. Các khái niệm cơ bản  

1.2. Phương trình trạng thái chất khí . 

1.3. Nhiệt dung riêng chất khí 

2 5  7 

Chương 2:  Các định luật nhiệt động và 

các quá trình nhiệt động cơ bản 

2.1. Định luật nhiệt động 1. 

2.2. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí 

lý tưởng. 

2.3. Định luật nhiệt động 2 

2 5  7 

Chương 3: Không khí ẩm, hơi nước và các 

quá trình nhiệt động khác 

3.1. Hơi nước  

2 5  7 



3.2. Không khí ẩm 

3.3. Các quá trình không khí ẩm  

3.4. Các quá trình nhiệt động khác 

Chương 4: Các chu trình nhiệt động thực 

tế 

4.1. Chu trình động cơ đốt trong 

4.2. Chu trình thiết bị động lực của hơi nước 

4.3. Chu trình máy lạnh dùng hơi 

1   1 

PHẦN II – TRUYỀN NHIỆT     

Chương 5: Các khái niệm cơ bản về 

truyền nhiệt 

5.1. Mô tả quá trình trao đổi nhiệt. 

5.2. Các khái niệm cơ bản của truyền nhiệt. 

1   1 

Chương 6: Dẫn nhiệt 

6.1. Mô tả bài toán dẫn nhiệt. 

6.2. Phương trình vi phân dẫn nhiệt 

6.3. Dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn 

nhiệt bên trong 

2 5  7 

Chương 7: Trao đổi nhiệt đối lưu 

7.1. Các khái niệm cơ bản 

7.2. Cách xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu 

2 5  7 

Chương 8: Trao đổi nhiệt bức xạ 

8.1. Các khái niệm cơ bản  

8.2. Các định luật cơ bản của bức xạ. 

8.3. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai mặt 

phẳng song song vô hạn 

8.4. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai mặt kín 

bao nhau 

2 4  6 

Chương 9: Truyền nhiệt và các thiết bị 

trao đổi nhiệt 

9.1. Trao đổi nhiệt phức hợp và truyền nhiệt. 

9.2. Thiết bị trao đổi nhiệt. 

1  1 2 

Tổng cộng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN 

− Mã mô đun: MĐ29 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ Chính qui_Bậc Cao đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước:(không có) 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết:0 tiết 

▪ Bài tập,thảo luận, thực hành, thí nghiệm:58 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Điện công nghiệp.  

2. Mục tiêu của mô đun 

Mô đun Tin học ứng dụng trong điều khiển trang bị cho học viên: 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức về các ứng dụng của vi điều khiển, mô phỏng và thiết 

kế mạch in 

− Kỹ năng: Sử dụng được phần mềm mô phòng Proteus, phần mềm lập trình arduino, 

phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer 

− Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà.  

3. Tóm tắt nội dung mô đun  

− Giới thiệu tổng quan về board mạch arduino, lập trình điều khiển các ứng dụng cơ 

bản, mô phỏng ứng dụng trên Proteus và thiết kế mạch in. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] TS Trương Đình Nhơn- KS Phạm Quang Huy, “Hướng dẫn sử dụng Arduino”, Nhà 

xuất bản Thanh niên- 2018  

− Tài liệu tham khảo 

[2] Lê Cảnh Trung-  Phạm Quang Huy, “Lập trình điều khiển với Arduino”, Nhà xuất 

bản Khoa học và Kỹ Thuật- 2016 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Nghe giảng trên lớp 

− Làm bài tập thực hành trên máy tính 



6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Học viên có kiến thức về tin học cơ bản và kiến thức chuyên ngành. 

− Sinh viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

− Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: Tự luận. 

− Thời lượng thi: Từ 60 phút đến 90 phút. 

− Học viên được tham khảo tài liệu mọi hình thức. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian 

 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Phần mềm mô phỏng Proteus 

1.1 Giới thiệu  

1.2 Cài đặt chương trình 

1.3 Thêm thư viện bên ngoài vào Proteus 

1.4 Vẽ mạch nguyên lý 

1.5 Mô phỏng 

 3 
 

3 

Chương 2: Lập Trình ứng dụng với 

Arduino. 

2.1 Giới thiệu 

2.2 Phần cứng Arduino 

2.3 Phần mềm Arduino 

2.4 Các hàm cơ bản trong Arduino 

2.5 Chữ số, biến số và các phép tính số học 

2.6 Ứng dụng 

      2.6.1 Điều khiển Led 

2.6.2 Điều khiển động cơ DC 

2.6.3 Điều khiển động cơ Servo 

2.6.4 Điều khiển động cơ bước 

2.6.5 Điều khiển từ xa dùng led hồng 

 

 

 

 

27 
 

27 



ngoại 

2.6.6 Hiển thị LCD 

2.6.7 Đọc nhiệt độ, độ ẩm 

10. Chương 3: Vẽ sơ đồ nguyên lý trong 

Altium Designer 

3.1 Khởi động Altium Designer 

3.2 Màn hình làm việc 

3.2.1 Tạo một project mới 

3.2.2 Lấy linh kiện trong thư viện 

3.2.3 Add thư viện bên ngoài vào 

3.2.4 Vẽ mạch nguyên lý 

      3.2.5 Đặt tên và ký danh cho linh kiện 

3.2.6 Xóa bớt các ghi chú thừa trên linh 

kiện 

3.3 Lưu Project 

3.4 Xuất file nguyên lý sang PCB 

 

 6 
 

6 

Chương 4: Thiết kế mạch in 

4.1 Định dạng lại kích thước bảng mạch in 

4.1.1 Đơn vị đo độ dài trong altium 

Designer 

4.1.2 Định dạng kích thước bảng mạch 

theo một hình dạng khuôn khổ cho trước 

4.1.3 Đặt luật đi dây cho nét vẽ của đường 

mạch 

4.2 Các thao tác cơ bản khi vẽ mạch in một 

lớp 

4.2.1 Chọn lớp vẽ 

4.2.2 Bật tắt, ẩn hiện lớp vẽ 

4.2.3 Sắp xếp linh kiện trong PCB 

4.2.4 Xem linh kiện ở mô hình 3D sau khi 

sắp xếp linh kiện 

4.2.5 Tiến hành vẽ mạch 

4.2.6 Phủ mass và lưới chống nhiễu cho 

mạch 

4.2.7 Sắp xếp lại các ký danh của các linh 

kiện trước khi in 

 18 
 

18 



4.3 Xuất file PCB 

       4.3.1 Xem trước đường mạch chỉnh sửa 

lần cuối trước khi thi công mạch 

4.3.2 In trực tiếp mạch in ra máy in 

4.3.3 Xuất file mạch in ra Pdf 

4.3.4 Tạo file âm bản cho mạch in để chụp 

phim hoặc làm khung lụa 

4.4 Thi công mạch in 

 

Chương 5: Cách tạo thư viện linh kiện 

nguyên lý và linh kiện PCB 

5.1 Tạo thư viện linh kiện nguyên lý mới dựa 

trên thư viện có sẵn trong Altium Designer 

5.2 Tạo linh kiện nguyên lý mới theo phong 

cách riêng phục vụ cá nhân 

5.3 Add chân linh kiện PCB 

5.3.1 Download linh kiện 3D từ mạng 

internet 

5.3.2 Tự thiết kế linh kiện theo phong 

cách riêng tư Solidworks hoặc các phần 

mềm có hỗ trợ vẽ 3D khác 

5.4 Lưu lại các linh kiện khi vẽ xong 

 4 2 6 

Tổng cộng:  58 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: CUNG CẤP ĐIỆN 

− Mã môn học: MH30 

− Số tín chỉ: 3 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc cao đẳng_ Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Mạch điện, Máy điện.  

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 30 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 28 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Học viên nắm bắt được việc xác định phụ tải, tổn thất điện áp, tổn thất 

công suất, tổn thất điện năng trong lưới cung cấp điện. Trình bày được các phương án 

kinh tế kỹ thuật cấp điện, phương án chiếu sáng, cải thiện hệ số công suất, giảm tổn thất 

công suất. 

− Kỹ năng: Xác định được nhu cầu phụ tải điện, tính toán được các đại lượng tổn thất, 

tính toán ngắn mạch, lựa chọn được thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn. Tính toán chiếu 

sang và bù công suất phản kháng. 

− Thái độ: làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ứng dụng được kiến thức môn học vào thực 

tiễn.  

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học trang bị cho học viên các kiến thức mạng lưới cung cấp điện. Kết thúc học 

phần, học viên có thể tính toán thiết kế mạng cung cấp điện cho các công trình nhà xưởng, 

xí nghiệp, khu đô thị, tòa nhà cao tầng 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1]  TS. Ngô Hồng Quang, “Giáo trình Cung cấp điện”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2009 

− Tài liệu tham khảo 

[2]  Nguyễn Xuân Phú, “Cung cấp điện”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005  

[3]  TS. Ngô Hồng Quang, “Giáo trình Thiết kế Cung cấp điện”,  Nhà xuất bản Giáo dục, 

2009 

[4]  TS. Trần Quang Khánh, “Giáo trình Cung cấp điện”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010 



 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học. 

− Hướng dẫn các ví dụ, bài tập. 

− Học viên làm bài tập và tham gia thảo luận. 

6.  Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Yêu cầu học viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt 

động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời 

hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra.  

− Học viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và 

trên internet. 

− Trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo 

mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận. 

− Thời lượng thi: 75-90 phút 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Giới thiệu chung về cung cấp 

điện  

1.1 Những khái niệm cơ bản 

1.2 Lưới điện Việt Nam và lưới cung cấp điên 

1.3 Phân loại lưới cung cấp điện. 

1.4 Những yêu cầu đối với lưới cung cấp điện. 

1 1  2 

Chương 2:Xác định phụ tải điện  

2.1 Khái niệm phụ tải điện 

2.2 Xác định phụ tải tính toán khu vực công 

nghiệp 

2.3 Xác định phụ tải tính toán khu vực nông 

thôn 

2.4 Xác định phụ tải tính toán khu vực đô thị 

3 5  8 



Chương3: Tính toán các loại tổn thất trong 

trong lưới điện cung cấp ở chế độ xác lập 

3.1 Sơ đồ thay thế lưới cung cấp điện 

3.2 Xác định tổn thất công suất và điện năng 

3.3 Xác định tổn thất điện áp 

3.4 Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên 

lưới cung cấp điện 

4 3  7 

Chương 4: Phương pháp so sánh kinh tế kỹ 

thuật, các phương án cung cấp điện 

4.1 Các đại lượng đặc trưng cho tính kỹ thuật 

– kinh tế của phương án cung cấp điện 

4.2 Phương pháp so sánh kinh tế-kỹ thuật hai 

phương án cung cấp điện 

4.3 Phương pháp so sánh kinh tế-kỹ thuật n 

phương án cung cấp điện có cùng độ tin cậy 

cung cấp điện 

4.4 Phương pháp so sánh kinh tế-kỹ thuật n 

phương án cung cấp điện có độ tin cậy khác 

nhau 

2 2  4 

Chương 5:Các loại trạm trong lưới cung 

cấp điện 

5.1 Phân loại trạm điện 

5.2 Trạm phân phối (TPP) 

5.3 Trạm biến áp trung gian (TBATG hoặc 

TBATT) 

5.4 Trạm biến áp phân phối ( TBAPP) 

3 4  7 

Chương 6: Tính toán ngắn mạch trong lưới 

cung cấp điện 

6.1 Khái niệm chung về ngắn mạch và tính 

toán ngắn mạch 

6.2 Tính toán ngắn mạch lưới trung áp 

6.3 Tính toán ngắn mạch lưới hạ áp 

3 2  5 

Chương 7: Lựa chọn thiết bị điện trong 

lưới cung cấp điện 

7.1 Khái niệm chung về nhiệm vụ chức năng 

của các thiết bị điện và các phương án lựa 

chọn 

7.2 Lựa chọn máy biến áp.   

7.3 Lựa chọn máy cắt điện. 

7.4 Lựa chọn cầu chì, dao cách ly. 

7.5 Lựa chọn CB. 

7.6 Lựa chọn thanh góp. 

5 5  10 



7.7 Lựa chọn dây dẫn và cáp.   

Chương 8:Tính toán chiếu sáng 

8.1 Khái niệm chung về chiếu sáng 

8.2 Một số đại lượng dùng trong tính toán 

chiếu sáng  

8.3 Các loại đèn 

8.4 Nội dung thiết kế chiếu sáng 

8.5 Thiết kế chiếu sáng dân dụng 

8.6 Thiết kế chiếu sáng công nghiệp 

3 2  5 

Chương 9: Tính toán bù công suất phản 

kháng và nâng cao hệ số công suất  

9.1 Hệ số công suất và ý nghĩa của việc nâng 

cao hệ số công suất 

9.2 Các giải pháp bù cosφ tự nhiên 

9.3 Các thiết bị bù cosφ 

9.4 Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới xí 

nghiệp 

3 2 1 6 

Chương 10: Chống sét và nối đất 

10.1 Sự hình thành của sét và tác hại của sét 

10.2 Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 

10.3  Bộ phận nối đất 

10.4 Hệ thống chống sét đánh trực tiếp cải 

tiến 

10.5 Chống sét và nối đất cho các trạm biến 

áp, trạm phân phối và đường dây tải điện 

10.6 Bảo vệ chống sét cảm ứng và lan truyền 

từ đường dây và trạm 

3 2 1 6 

Tổng cộng 30 28 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 

− Mã môn học: MH31 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc cao 

đẳng_Ngành Điện công nghiệp. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Điện tử cơ bản, Mạch điện. 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản về điện tử công suất 

- Giải thích được các bộ biến đổi áp một chiều và xoay chiều. 

- Hiểu nguyên lý làm việc của các bộ chỉnh lưu.  

- Hiểu nguyên lý làm việc các bộ nghịch lưu và biến tần. 

- Biết một số ứng dụng bộ biến đổi công suất trong công nghiệp. 

− Kỹ năng: 

- Chuẩn bị và thuyết trình các nội dung của môn học được giao. 

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng liên quan. 

- Tìm kiếm được tài liệu liên quan trên mạng. 

- Biết làm việc nhóm. 

− Thái độ: 

- Có thái độ học tập nghiêm túc. 

- Tích cực phát biểu và thảo luận trong lớp học. 

- Tích cực học nhóm. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Trình bày Cáckhái niệm cơ bản và ứng dụng linh kiện bán dẫn công suất, phân tích 

khảo sát các bộ biến đổi công suất cơ bản như các mạch chỉnh lưu, các bộ biến đổi điện áp 

một chiều, xoay chiều, các bộ nghịch lưu và biến tần ứng dụng trong trong công nghiệp và 

trong hệ thống điện. Tính toán thiết kế mô phỏng các bộ biến đổi công suất. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 



[1] Nguyễn Văn Nhờ, “Điện tử công suất 1”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2005. 

[2] Huỳnh Vũ Quốc Khánh, “Bài giảng môn học Điện tử công suất”, 2011. 

− Tài liệu tham khảo 

[3]  Nguyễn Tấn Phước, “Điện tử công suất”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2005. 

[4]  Trần Trọng Minh,”Điện tử công suất”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005. 

[5]  Lê Văn Doanh, Nguyễn Bính, Nguyễn Văn Nhờ, “Điện tử công suất”, Nhà xuất bản 

Khoa học và Kỹ thuật, 2007. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Nghe giảng trên lớp 

− Làm bài tập 

− Thảo luận, tiểu luận 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học:  

− Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

− Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

− Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: 75-90 phút 

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (5) (6) 

Chương 1: Giới thiệu về điện tử công suất  

1.1 Khái niệm về điện tử công suất 

1.2 Những nhiệm vụ cơ bản của điện tử công 

suất 

1 1  2 

Chương 2: Các phần tử bán dẫn công suất 

cơ bản 

3 3  6 



2.1 Diode công suất 

2.2 Thyristor 

2.3 Triac và GTO 

2.4 Transistor công suất 

2.5 Transistor trường-MOSFET 

2.6  IGBT 

2.7 UJT 

Chương 3: Chỉnh lưu   

3.1 Tổng quan các bộ chỉnh lưu 

3.2 Chỉnh lưu một pha bán nửa chu kỳ 

3.3 Chỉnh lưu toàn kỳ với biến áp có dây 

trung tính 

3.4 Chỉnh lưu hình cầu 1 pha 

3.5 Chỉnh lưu tia 3 pha 

3.6 Chỉnh cầu 3 ba pha  

3.7 Chỉnh lưu nhiều pha 

4 11  15 

Chương 4: Các bộ biến đổi áp một chiều 

và xoay chiều  

4.1 Các bộ biến đổi xung áp một chiều 4.2 

Các bộ biến đổi xung áp xoay chiều 

3 4  7 

Chương 5:Nghịch lưu- Biến tần 

5.1 Tổng quan về nghịch lưu áp 

5.2 Phân tích bộ nghịch lưu áp 

5.3  Các phương pháp điều khiển bộ nghịch 

lưu áp 

5.4 Bộ biến tần 

4 10 1 15 

Tổng cộng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN 

− Mã môn học:  MH32 

− Số tín chỉ:   2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước:   (không cần) 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp / Tổ Cơ 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: 

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về đo lường và cảm biến. 

+ Trình bày được các loại cơ cấu đo. 

+ Trình bày được phương pháp đo dòng điện, điện áp, điện trở, điện dung, điện cảm, công 

suất, điện năng. 

+ Trình bày được các hiệu ứng vật lý ứng dụng trong cảm biến. 

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cảm biến quang, cảm biến nhiệt độ, cảm 

biến vị trí và chuyển dịch, cảm biến tiệm cận. 

− Kỹ năng: 

+ Đo được dòng điện, điện áp, điện trở, điện dung, điện cảm, công suất, điện năng. 

+ Lựa chọn cảm biến thích hợp cho yêu cầu bài toán đặt ra. 

− Thái độ: 

+ Có tinh thần học tập nghiêm túc. 

+ Phát huy tính tự giác, cần cù, sáng tạo. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về đo lường và cảm biến; các loại sai số của 

phép đo; cơ sở chung của các phương pháp đo dịch chuyển, lực, áp suất, gia tốc, tốc độ 

quay, mức, lưu lượng, nhiệt đô; phân loại, nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại cảm 

biến. 

4. Tài liệu học tập 



− Tài liệu học tập chính 

[1]  Lê Chí Kiên, “Đo lường cảm biến”, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013 

− Tài liệu tham khảo 

[2]  Lê Văn Doanh, “Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển”, NXB Khoa 

học kỹ thuật, 2007 

[3]  Hoàng Minh Công, “Cảm biến công nghiệp”, NXB Xây dựng, 2007  

[4]  Vũ Quang Hối, “Kỹ thuật cảm biến”, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 

[5]  Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến, “Cảm biến”, NXB Khoa học kỹ thuật, 2000 

[6]  Lê Chí Kiên, “Đo lường cảm biến”, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, 2013 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng viên dạy lý thuyết. 

− Học viên nghe giảng và tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp. 

− Trả lời được các câu hỏi theo yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi:   Tự luận 

− Thời lượng thi:  60 - 75 phút  

− Học viên không được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Tổng quan về đo lường cảm 

biến 

1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.2. Phân loại cảm biến 

1.3. Đơn vị đo lường 

1.4. Nguyên lý cảm biến 

1.5. Mạch cầu Wheatstone 

1.6. Ứng dụng Opamp trong mạch đo 

1.7. Tuyến tính hóa 

2 4  6 

Chương 2:  Đo dịch chuyển 2 4  6 



2.1. Giới thiệu 

2.2. Cảm biến điện trở 

2.3. Cảm biến điện cảm 

2.4. Cảm biến điện dung 

2.5. Biến áp vi sai (LVDT) 

2.6. Cảm biến từ 

Chương 3: Cảm biến tiệm cận 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Cảm biến tiệm cận điện cảm 

3.3. Cảm biến tiệm cận điện dung 

3.4. Cảm biên quang 

3.5. Cảm biến tiệm cận siêu âm 

2 4  6 

Chương 4: Đo lực, áp suất, gia tốc 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Nguyên lý cơ bản 

4.3. Nguyên lý đo áp suất 

4.4. Đo gia tốc 

2 3  5 

Chương 5: Đo tốc độ quay 

5.1. Đĩa mã hóa 

5.2. Máy đo góc tuyệt đối 

5.3. Cảm biển Hall 

5.4. Tốc kế góc 

2 3  5 

Chương 6: Đo mức, lưu lượng 

6.1. Đo mức 

6.2. Đo lưu lượng 

2 3  5 

Chương 7: Đo nhiệt độ 

7.1. Giới thiệu 

7.2. Nhiệt điện trở bán dẫn 

7.3. Nhiệt điện trở kim loại 

7.4. Cặp nhiệt ngẫu 

7.5. Diode/Transistor 

7.6. IC đo nhiệt độ 

7.7. Đo nhiệt độ dùng bức xạ 

2 4  6 

Chương 8: Cảm biến quang trở, siêu âm 

8.1. Cảm biến quang trở 

8.2. Cảm biến siêu âm 

1 4 1 6 

Tổng cộng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Năng lượng Mặt trời 

− Mã môn học: MH 33 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Máy điện, Khí cụ điện 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết:15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát về Năng lượng Mặt trời. 

− Kỹ năng: Tính toán thiết kế được hệ thống năng lượng mặt trời. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học giúp cho học viên biết được thức tổng quát về Năng lượng Mặt trời, có khả 

năng tính toán thiết kế được hệ thống năng lượng mặt trời. Học viên nắm được các nguyên 

tắc biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt năng, điện năng.  

4. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] Hồ Phạm Huy Ánh, Nguyễn Hữu Phúc “Kỹ Thuật Hệ Thống Năng Lượng Tái Tạo” Nhà 

xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2013. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 

2012. 

 [3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

    5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Nghe giảng trên lớp 

Làm bài tập 



Thảo luận 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

Tìm hiểu thêm về các nhà máy điện mặt trời đang được vận hành hiện nay. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

 8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: tự luận 

Thời lượng thi: 60-90 phút 

Học viên được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Đại cương về Năng lượng Mặt trời              

1.1 Tổng quan về Vũ trụ và Mặt trời 

1.2 Quỹ đạo Trái đất và Mặt trời 

1.3 Các thông số và hằng số Mặt trời 

2 1  3 

Chương 2: Bức xạ Mặt trời              

2.1 Năng lượng bức xạ Mặt trời 

2.2 Bức xạ Mặt trời trên trái đất 

2.3 Đo bức xạ Mặt trời 

 

2 1  3 

Chương 3: Biến đổi năng lượng Mặt trời thành 

nhiệt năng              

3.1 Nguyên lý chuyển đổi năng lượng nhiệt 

3.2 Hệ thống chuyển đổi nhiệt dạng ống 

3.3 Hệ thống chuyển đổi nhiệt dạng máng 

3.4 Hệ thống chuyển đổi nhiệt dạng parapol 

3.5 Hệ thống chuyển đổi nhiệt dạng tháp 

3 1  4 

Chương 4 Biến đổi năng lượng Mặt trời thành 

điện năng              

4.1 Hiệu ứng quang điện 

4.2 Pin quang điện tinh thể silicon 

3 2  5 



4.3 Pin quang điện màng mỏng 

4.4 Mạch biến đổi năng lượng điện Mặt trời 

Chương 5: Thiết kế hệ thống pin quang điện 

5.1 Khảo sát đặc tính dòng- áp của các loại tải 

5.2 Hệ thống pin quang điện độc lập 

5.3 Hệ thống pin quang điện hòa lưới không dự trữ 

5.4 Hệ thống pin quang điện hòa lưới có dự trữ 

5 24 1 30 

TỔNG 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Công nghệ điện gió 

− Mã môn học: MH 34 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Máy điện, Khí cụ điện 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết:15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát về năng lượng gió, cấu tạo tua-bin gió, máy 

phát điện gió. 

− Kỹ năng: Tính toán thiết kế được hệ thống năng lượng gió . 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học giúp cho học viên biết được thức tổng quát về năng lượng gió, cấu tạo tua-bin 

gió, máy phát điện gió, có khả năng tính toán thiết kế được hệ thống năng lượng gió. Học 

viên nắm được các nguyên tắc biến đổi năng lượng gió thành điện năng.  

4. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] Nguyễn Ngọc“Điện Gió” Nhà xuất bản Lao Động, 2012. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 

2012. 

 [3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

    5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Nghe giảng trên lớp 

Làm bài tập 



Thảo luận 

6.Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

Tìm hiểu thêm về các nhà máy điện gió đang được vận hành hiện nay. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

      8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

      8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: tự luận 

Thời lượng thi: 60-90 phút 

Học viên được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Đại cương về năng lượng gió              

1.1 Tổng quan về gió 

1.2 Bản đồ phân bố gió 

1.3 Ưu điểm của năng lượng gió 

2 1  3 

Chương 2: Quá trình phát triển và ứng dụng 

của năng lượng gió            

2.1 Ứng dụng cơ năng 

2.2 Cơ năng chuyển đổi thành điện năng 

2.3 Tích trữ năng lượng gió 

 

2 1  3 

Chương 3: Tua-bin điện gió 

3.1 Định luật Bezt và cánh quạt tua-bin gió 

3.2 Hệ thống rotor tua-bin gió 

3.3 Hộp số 

3.4 Máy phát điện nam châm vĩnh cửu 

3.5 Hệ thống điều khiển 

5 15  20 

Chương 4 Xây dựng công trình điện gió 

4.1 Các yếu tố tác động vào tua-bin gió 

4.2 Thất thoát cơ năng 

4.3 Trụ và chân đế trên đất liền 

3 2  7 



4.4 Trụ và chân đế trên đất biển 

Chương 5: Kết nối lưới điện 

5.1 Kết nối dây cáp cánh đồng điện gió 

5.2 Trạm biến thế 

5.3 Kết nối dây cáp trên biển đến trạm biến thế trên 

đất liền 

3 10 1 14 

TỔNG 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Công nghệ lưu trữ năng lượng 

− Mã môn học: MH 35 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Máy điện, Khí cụ điện 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết:15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát về công nghệ lưu trữ năng lượng. 

− Kỹ năng: Tính toán thiết kế được các bộ lưu trữ năng lượng như: ac-qui, pin. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học giúp cho học viên biết được thức tổng quát về công nghệ lưu trữ năng lượng, 

có khả năng tính toán thiết kế được các bộ lưu trữ năng lượng như: ac-qui, pin. Học viên 

nắm được các nguyên tắc biến đổi năng lượng hóa học, cơ năng, nhiệt năng thành điện 

năng.  

4. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 

2012. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

    4. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Nghe giảng trên lớp 

Làm bài tập 



Thảo luận 

5. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

Tìm hiểu thêm về các hệ thống lưu trữ năng lượng đang được vận hành hiện nay. 

6. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

 8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: tự luận 

Thời lượng thi: 60-90 phút 

Học viên được tham khảo tài liệu. 

9.Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Đại cương về hệ thống tích trữ năng 

lượng              

1.1 Giới thiệu 

1.2 Tích trữ điện năng 

1.3 Tích trữ nhiệt năng 

2 1  3 

Chương 2: Hệ thống tích trữ năng lượng bằng 

cơ năng            

2.1 Tích trữ năng lượng bằng bơm nước 

2.2 Tích trữ năng lượng bằng khí nén 

2.3 Tích trữ năng lượng bằng bánh đà 

2 1  3 

Chương 3: Hệ thống tích trữ năng lượng bằng 

nhiệt năng 

3.1 Tích trữ năng lượng bằng nhiệt hiện 

3.2 Tích trữ năng lượng bằng nhiệt ẩn 

3 1  4 

Chương 4 Hệ thống tích trữ năng lượng hóa lý 

4.1 Tích trữ năng lượng bằng ac-qui 

4.2 Tích trữ năng lượng bằng vật liệu siêu dẫn 

4.3 Tích trữ năng lượng bằng phản ứng nhiệt hóa 

3 2  5 

Chương 5: Thiết kế hệ thống lưu trữ năng lượng 

5.1 Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng 

5 24 1 30 



5.2 Hệ thống lưu trữ năng lượng công nghiệp 

5.3 Hệ thống lưu trữ năng lượng trong giao thông 

5.4 Hệ thống lưu trữ năng lượng trong quân sự 

TỔNG 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Năng lượng sinh khối 

− Mã môn học: MH 36 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Máy điện, Khí cụ điện 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết:15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát về năng lượng sinh khối. 

− Kỹ năng: Tính toán thiết kế được các hệ thống năng lượng sinh khối để phát điện, sử 

dụng làm chất đốt trong dân dụng, công nghiệp, giao thông. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học giúp cho học viên biết được thức tổng quát về năng lượng sinh khối, có khả 

năng tính toán thiết kế được các hệ thống năng lượng sinh khối để phát điện, sử dụng làm 

chất đốt trong dân dụng, công nghiệp, giao thông. 

4. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] Đặng Đình Thống, “Cơ Sở Năng Lượng Mới và Tái Tạo”, Nhà xuất bản KHKT, 2005. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Nghe giảng trên lớp 

Làm bài tập 

Thảo luận 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 



Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

Tìm hiểu thêm về hệ thống năng lượng sinh khối đang được vận hành hiện nay. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

 8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: tự luận 

Thời lượng thi: 60-90 phút 

Học viên được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Đại cương về năng lượng sinh khối              

1.1 Giới thiệu về năng lượng sinh khối 

1.2 Biến đổi năng lượng sinh khối thành điện năng 

1.3 Biến đổi năng lượng sinh khối thành nhiệt năng 

2 1  3 

Chương 2: Các công nghệ biến đổi sinh khối 

2.1 Đố cháy trực tiếp 

2.2 Cacbon hóa 

2.3 Nhiệt phân 

2.4 Khí hóa 

2 1  3 

Chương 3: Ưu thế và hạn chế của năng lượng 

sinh khối 

3.1 Ưu thế của năng lượng sinh khối 

3.2 Hạn chế của năng lượng sinh khối 

3 1  4 

Chương 4 Năng lượng sinh khối trong dân dụng 

4.1 Hầm khí sinh học 

4.2 Xăng sinh học 

3 2  5 

Chương 5: Nhà máy điện sinh khối 

5.1 Công nghệ sử dụng lò đốt chất rắn 

5.2 Công nghệ sử dụng khí đốt tổng hợp 

5.3 Công nghệ sử dụng khí hóa Plasma 

5 24 1 30 

TỔNG 15 29 1 45 

10. Ngày phê duyệt : ………………. 



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên mô đun: THỰC TẬP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

− Mã mô đun: MĐ37 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Khí cụ điện, Máy điện. 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 58 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của mô đun 

− Kiến thức:  

 +Cung cấp kiến thức tổng quát hệ thống pin quang điện: độc lập, nối lưới ở qui mô nhỏ 

và công nghiệp. 

+ Khảo sát, đề xuất phương án khai thác điện NLMT. 

+ Tính toán, thiết kế chi tiết hệ thống khai thác sử dụng hệ thống điện NLMT và kết 

nối lưới điện. 

+ Tạo mô hình và mô phỏng hệ thống điện NLMT trên máy tính. 

+ Lựa chọn được pin mặt trời, Inverter, phụ kiện lắp đặt kèm theo. 

+ Trình bày được các kỹ thuật lắp đặt theo công suất tính toán. 

+ Trình bày được cách vận dụng hệ thống NLMT tùy theo nhu cầu sử dụng. 

+ Trình bày được trình tự các bước thực hiện, thao tác lắp đặt, cài đặt thông số và theo 

dõi các số liệu qua các phần mềm có sẵn của hệ thống NLMT. 

+ Nắm được quy trình bảo trì, sửa chữa sau thời gian vận hành hệ thống. 

− Kỹ năng:  

+ Tính toán và thiết kế hệ thống điện NLMT đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. 

+ Kỹ năng sử dụng máy tính để tạo mô hình và mô phỏng hệ thống. 

+ Chuẩn bị đúng, đủ các dụng cụ, phương tiện, vật tư phục vụ lắp đặt hệ thống điện 

NLMT. 



+ Thực hiện thành thạo, đầy đủ các biện pháp an toàn cần thực hiện khi đo đạt, lắp đặt 

hệ thống điện NLMT. 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện thực hiện lắp đặt vật tư thiết bị, đấu 

nối hệ thống bảo vệ, đo đếm, cài đặt phần mềm theo dõi điện năng của hệ thống điện 

NLMT. 

Thái độ:Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

Mô đun giúp cho học viên làm được trình tự các bước thực hiện, thao tác lắp đặt.  Tính 

toán và thiết kế hệ thống điện NLMT đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật.  Thực hiện thành 

thạo, đầy đủ các biện pháp an toàn cần thực hiện khi đo đạt, lắp đặt hệ thống điện NLMT. 

4. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] “Bài giảng Thực tập Năng lượng mặt trời”, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí 

Minh. 

Tài liệu tham khảo 

      [2] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí 

Minh, 2012. 

     [3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley 

and Sons, New Jersey, USA, 2004. 

 5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

Nghe giảng trên lớp 

Thực tập trên các thiết bị. 

Báo cáo kết quả 

6.Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, thực tập trên thiết bị.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi mỗi bài thực tập và thi cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8.  Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9.  Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1. Thực hành thao tác đo bức xạ, nhiệt 

độ mặt trời tại vị trí lắp đặt. 
 6  6 



1.1 Nội dung lý thuyết 

1.1.1 Đo bức xạ 

1.1.2 Đo nhiệt độ 

1.2 Trình tự thực hiện 

1.3 Nhiệm vụ thực hiện 

1.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

Bài 2. Hướng dẫn phân loại, chọn lựa tấm 

pin NLMT, Inverter, ắc qui và phụ kiện 

đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

2.1 Nội dung lý thuyết 

2.1.1 Pin NLMT 

2.1.2 Inverter 

2.1.3 Ac-qui 

2.2 Trình tự thực hiện 

2.3 Nhiệm vụ thực hiện 

2.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 3. Thực hành lắp đặt hệ thống giá đỡ, 

thanh rây,... theo địa hình lắp đặt. 

3.1Nội dung lý thuyết 

3.1.1 Các loại giá đỡ 

3.1.2 Các loại thanh ray 

3.2 Trình tự thực hiện 

3.3 Nhiệm vụ thực hiện 

3.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 12  12 

Bài 4. Thực hành lắp đặt tủ điện dùng cho 

hệ thống NLMT 

4.1 Nội dung lý thuyết 

4.1.1 Sơ đồ nguyên lý 

4.1.2 Tính toán vật tư thiết bị 

4.2 Trình tự thực hiện 

4.3 Nhiệm vụ thực hiện 

4.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 11 1 12 

Bài 5. Lắp đặt hệ thống Điện NLMT Off-

Grid 

5.1 Nội dung lý thuyết 

5.1.1 Sơ đồ nguyên lý 

5.1.2 Thiết kế hệ thống 

5.2 Trình tự thực hiện 

5.3 Nhiệm vụ thực hiện 

5.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 6. Lắp đặt hệ thống Điện NLMT On-

Grid 

6.1 Nội dung lý thuyết 

6.1.1 Sơ đồ nguyên lý 

6.1.2 Thiết kế hệ thống  

 6  6 



6.2 Trình tự thực hiện 

6.3 Nhiệm vụ thực hiện 

6.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

Bài 7. Lắp đặt hệ thống Điện NLMT Hybrid 

7.1 Nội dung lý thuyết 

7.1.1 Sơ đồ nguyên lý 

7.1.2 Thiết kế hệ thống  

7.2 Trình tự thực hiện 

7.3 Nhiệm vụ thực hiện 

7.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 5 1 6 

Bài 8. Thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống điện NLMT. 

8.1 Nội dung lý thuyết 

8.1.1 Qui trình bảo trì pin NLMT 

8.1.2 Qui trình bảo trì inverter NLMT 

 

8.2 Trình tự thực hiện 

8.3 Nhiệm vụ thực hiện 

8.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

TỔNG   58 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên mô đun: THỰC TẬP CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIÓ 

− Mã mô đun: MĐ38 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Khí cụ điện, Máy điện. 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 58 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của mô đun 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát hệ thống công nghệ điện gió: tua-bin, máy 

phát điện. 

− Kỹ năng: Kỹ năng lắp ráp các bộ phận của tua-bin gió, đấu nối mạch inverter, hòa 

lưới điện gió. 

− Thái độ:Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

− Mô đun giúp cho học viên biết được kiến thức tổng quát hệ thống công nghệ điện gió: 

tua-bin, máy phát điện. 

− Học viên thực hiện được các nguyên tắc lắp ráp các bộ phận của tua-bin gió, đấu nối 

mạch inverter, hòa lưới điện gió. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] “Bài giảng Thực tập Công nghệ điện gió”, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí 

Minh. 

− Tài liệu tham khảo 

     [2] Nguyễn Ngọc“Điện Gió” Nhà xuất bản Lao Động, 2012. 

[3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley 

and Sons, New Jersey, USA, 2004. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

Nghe giảng trên lớp 

Thực tập trên các thiết bị. 

Báo cáo kết quả 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, thực tập trên thiết bị.  



Kiểm tra định kỳ sau mỗi mỗi bài thực tập và thi cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1. Đo tốc độ gió  

1.1 Nội dung lý thuyết 

1.4.1 Thiết bị đo gió cơ học 

1.4.2 Thiết bị đo gió bằng sóng siêu âm 

1.5 Trình tự thực hiện 

1.6 Nhiệm vụ thực hiện 

1.7 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 2. Xác định hướng gió, độ ẩm, nhiệt độ 

2.5 Nội dung lý thuyết 

2.5.1 Thiết bị xác định hướng gió 

2.5.2 Ẩm kế 

2.5.3 Nhiệt kế 

2.6 Trình tự thực hiện 

2.7 Nhiệm vụ thực hiện 

2.8 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 3. Tháo lắp cánh tuabin gió 

3.1 Nội dung lý thuyết 

3.1.1 Cấu tạo cánh tua-bin gió 

3.1.2 Các trạng thái làm việc của cánh tua-bin 

3.4 Trình tự thực hiện 

3.5 Nhiệm vụ thực hiện 

3.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 4:Tháo lắp trục tua-bin gió 

10.1 Nội dung lý thuyết 

10.1.1 Tua-bin gió trục đứng 

10.1.2 Tua-bin gió trục ngang 

10.2 Trình tự thực hiện 

10.3 Nhiệm vụ thực hiện 

10.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 5: Tháo lắp hộp số và máy phát điện 

9.1 Nội dung lý thuyết 

9.1.1 Cấu tạo hộp số 

9.1.2 Nguyên lý máy phát điện gió 

9.2 Trình tự thực hiện 

9.3 Nhiệm vụ thực hiện 

9.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 5 1 6 



Bài 6: Điều chỉnh mặt đón gió của cánh 

tua-bin 

11.1 Nội dung lý thuyết 

11.1.1 Nguyên tắc điều chỉnh theo cấp gió 

11.1.2 Mạch điều khiển  

11.2 Trình tự thực hiện 

11.3 Nhiệm vụ thực hiện 

11.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 7: Điều chỉnh trục tuabin theo hướng 

gió 

7.1  Nội dung lý thuyết 

7.1.1 Nguyên tắc điều chỉnh theo hướng gió 

7.1.2 Mạch điều điều 

7.2 Trình tự thực hiện 

7.3 Nhiệm vụ thực hiện 

7.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 8. Vận hành tuabin gió không kết nối 

lưới điện 

8.1 Nội dung lý thuyết 

8.1.1 Inverter độc lập 

8.1.2 Mạch kết nối 

8.2 Trình tự thực hiện 

8.3 Nhiệm vụ thực hiện 

8.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 9. Vận hành tuabin gió kết nối lưới điện 

không dự trữ  

9.1 Nội dung lý thuyết 

9.1.1 Inverter hòa lưới 

9.1.2 Mạch kết nối 

9.2 Trình tự thực hiện 

9.3 Nhiệm vụ thực hiện 

9.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

    

Bài 10. Vận hành tuabin gió kết nối lưới 

điện có dự trữ 

10.1 Nội dung lý thuyết 

10.1.1 Inverter hòa lưới và ac-qui 

10.1.2 Mạch kết nối 

10.2 Trình tự thực hiện 

10.3 Nhiệm vụ thực hiện 

10.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 5 1 6 

TỔNG   58 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên mô đun: THỰC TẬP NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI 

− Mã mô đun: MĐ39 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Khí cụ điện, Máy điện. 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 58 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của mô đun 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát hệ thống năng lượng sinh khối để phát nhiệt, 

phát điện. 

− Kỹ năng: Kỹ năng lắp ráp các bộ phận của hệ thống năng lượng sinh khối : hầm, ống 

dẫn khí, máy phát điện sinh khối. 

− Thái độ:Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

Mô đun giúp cho học viên biết được kiến thức tổng quát hệ thống năng lượng sinh khối 

để phát nhiệt, phát điện. 

Học viên thực hiện được các nguyên tắc lắp ráp các bộ phận của hệ thống năng lượng 

sinh khối : hầm, ống dẫn khí, máy phát điện sinh khối Tài liệu học tập 

4. Tài liệu học tập chính 

1. [1] “Bài giảng Thực tập Năng lượng sinh khối”, Trường Cao 

đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Qui trình phát điện, nhà máy xử lý rác Đa Phước. 

[3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

Nghe giảng trên lớp 

Thực tập trên các thiết bị. 



Báo cáo kết quả 

6.Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, thực tập trên thiết bị.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi mỗi bài thực tập và thi cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8.  Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9.  Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1. Tính toán thiết kế hệ thống năng 

lượng sinh khối qui mô nhỏ  

1.1 Nội dung lý thuyết 

1.7.1 Hầm khí sinh học 

1.7.2 Ống dẫn, van và thiết bị 

1.8 Trình tự thực hiện 

1.9 Nhiệm vụ thực hiện 

1.10 Báo cáo kết quả thực hiện 

 10  10 

Bài 2. Tính toán thiết kế hệ thống năng 

lượng sinh khối qui mô trang trại 

2.9 Nội dung lý thuyết 

2.9.1 Bể chứa 

2.9.2 Đường ống áp lực 

2.9.3 Hệ thống phụ trợ 

2.10 Trình tự thực hiện 

2.11 Nhiệm vụ thực hiện 

2.12 Báo cáo kết quả thực hiện 

 9 1 10 

Bài 3. Thực hành công nghệ biến đổi sinh 

khối nhiên liệu hóa thạch 

3.1Nội dung lý thuyết 

3.1.1 Quá trình đốt cháy 

3.1.2 Cacbon hóa 

3.6 Trình tự thực hiện 

3.7 Nhiệm vụ thực hiện 

3.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 10  10 

Bài 4: Thực hành công nghệ biến đổi sinh 

khối nhiên liệu lỏng 

14.1 Nội dung lý thuyết 

14.1.1 Nguyên lý biến đổi 

 10  10 



14.1.2 Xăng sinh học 

14.2 Trình tự thực hiện 

14.3 Nhiệm vụ thực hiện 

14.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

Bài 5: Thực hành công nghệ biến đổi sinh 

khối nhiên liệu khí 

14.1 Nội dung lý thuyết 

14.1.1 Nguyên lý biến đổi 

14.1.2 Khí đốt sinh học 

14.2 Trình tự thực hiện 

14.3 Nhiệm vụ thực hiện 

14.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 9 1 10 

Bài 6: Vận hành nhà máy điện nhiên liệu 

sinh khối 

17.1 Nội dung lý thuyết 

17.1.1 Các công nghệ phát điện sinh khối 

17.1.2 Công tác vận hành  

17.2 Trình tự thực hiện 

17.3 Nhiệm vụ thực hiện 

17.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 10  10 

TỔNG   58 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên mô đun: THỰC TẬP CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG 

− Mã mô đun: MĐ 40 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Khí cụ điện, Máy điện. 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 58 tiết 

▪ Kiểm tra: 02 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của mô đun 

Kiến thức:  

 +Cung cấp kiến thức tổng quát hệ thống lưu trữ năng lượng ở qui mô nhỏ, công nghiệp 

và giao thong vận tải. 

+ Khảo sát, đề xuất phương án khai thác điện NLMT, gió kết hợp lưu trữ năng lượng. 

+ Tính toán, thiết kế chi tiết hệ thống khai thác sử dụng hệ thống điện NLMT , gió kết 

nối lưới điện có lưu trữ.. 

+ Lựa chọn đượcthiết bị lưu trữ , phụ kiện lắp đặt phù hợp. 

+ Trình bày được các kỹ thuật lắp đặt theo công suất tính toán. 

+ Trình bày được cách vận dụng hệ thống lưu trữ năng lượng tùy theo nhu cầu sử 

dụng. 

+ Nắm được quy trình bảo trì, sửa chữa sau thời gian vận hành hệ thống. 

 

Kỹ năng:  

+ Tính toán và thiết kế hệ thống lưu trữ năng lượng đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật. 

+ Kỹ năng sử dụng máy tính để tạo mô hình và mô phỏng hệ thống. 

+ Chuẩn bị đúng, đủ các dụng cụ, phương tiện, vật tư phục vụ lắp đặt hệ thống lưu trữ 

năng lượng + Thực hiện thành thạo, đầy đủ các biện pháp an toàn cần thực hiện khi đo đạt, 

lắp đặt hệ thống điện NLMT. 



+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện thực hiện lắp đặt vật tư thiết bị, đấu 

nối hệ thống bảo vệ, đo đếm, cài đặt phần mềm theo dõi điện năng của hệ thống lưu trữ 

năng lượng  

Thái độ:Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

Mô đun giúp cho học viên làm được trình tự các bước thực hiện, thao tác lắp đặt.  Tính 

toán và thiết kế hệ thống lưu trữ năng lượng đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật.  Thực hiện 

thành thạo, đầy đủ các biện pháp an toàn cần thực hiện khi đo đạt, lắp đặt hệ thống lưu trữ 

năng lượng 

4. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

− [1] “Bài giảng Thực tập công nghệ lưu trữ năng lượng”, Trường Cao đẳng Điện lực TP. 

Hồ Chí Minh. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 

2012. 

 [3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

5.  Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

Nghe giảng trên lớp 

Thực tập trên các thiết bị. 

Báo cáo kết quả 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, thực tập trên thiết bị.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi mỗi bài thực tập và thi cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

Điểm tổng kết mô đun chính là trung bình cộng các bài kiểm tra. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bài 1. Hướng dẫn phân loại, chọn lựa ac-

qui. 

1.1 Nội dung lý thuyết 

 6  6 



1.10.1 Cấu tạo ac-qui điện môi axit 

1.10.2 Cấu tạo ac-qui điện môi kiềm 

1.11 Trình tự thực hiện 

1.12 Nhiệm vụ thực hiện 

1.13 Báo cáo kết quả thực hiện 

Bài 2. Đo đạc thông số ắc qui và phụ kiện 

đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

2.13 Nội dung lý thuyết 

2.13.1 Sơ đố nguyên lý 

2.13.2 Đo dung lượng 

2.13.3 Đo điện áp, dòng khởi động 

2.14 Trình tự thực hiện 

2.15 Nhiệm vụ thực hiện 

2.16 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 3. Chế tạo ac-qui axit chì 

3.1Nội dung lý thuyết 

3.1.1 Sơ đồ nguyên lý 

3.1.2  Thiết kế  

9.1. Trình tự thực hiện 

9.2. Nhiệm vụ thực hiện 

3.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 12  12 

Bài 4. Chế tạo ac-qui kiềm 

4.5 Nội dung lý thuyết 

4.5.1 Sơ đồ nguyên lý 

4.6 Thiết kế 

4.7 Trình tự thực hiện 

4.8 Nhiệm vụ thực hiện 

4.9 Báo cáo kết quả thực hiện 

 11 1 12 

Bài 5. Lắp đặt hệ thống ac-qui 

5.1 Nội dung lý thuyết 

5.5.1 Sơ đồ nguyên lý 

5.5.2 Thiết kế hệ thống 

5.6 Trình tự thực hiện 

5.7 Nhiệm vụ thực hiện 

5.8 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 6. Bảo dưỡng ac-qui 

6.1 Nội dung lý thuyết 

20.1.1 Qui trình bảo dưỡng ac-qui axit 

20.1.2 Qui trình bảo dưỡng ac-qui kiềm 

20.2 Trình tự thực hiện 

20.3 Nhiệm vụ thực hiện 

20.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

Bài 7. Vận hành hệ thống ac-qui trạm điện  5 1 6 



110kV 

7.4 Nội dung lý thuyết 

7.4.1 Sơ đồ nguyên lý 

7.4.2 Qui trình vận hành  

7.5 Trình tự thực hiện 

7.6 Nhiệm vụ thực hiện 

7.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

Bài 8. Vận hành hệ thống ac-qui trạm BTS, 

xe điện 

8.1 Nội dung lý thuyết 

8.1.1 Qui trình vận hành acqui trạm BTS 

8.1.2 Qui trình vận hành acqui xe điện 

8.2 Trình tự thực hiện 

8.3 Nhiệm vụ thực hiện 

8.4 Báo cáo kết quả thực hiện 

 6  6 

TỔNG   58 2 60 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: KỸ NĂNG MỀM 

− Mã môn học: MH41 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: không 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 0 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra:  01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện - Tổ cơ 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Hiểu các khái niệm về nhóm, các nguyên tắc hoạt động nhóm, ra quyết 

định, thuyết trình, quản lý thời gian và lập kế hoạch. 

− Kỹ năng: Tổ chức được 1 nhóm làm việc, có khả năng quyết định một vấn đề trong 

phạm vi quyền hạn của mình; Có khả năng thuyết trình trước đám đông một cách tự tin; 

Lập được kế hoạch thời gian cho bản thân; Lập được kế hoạch tổ chức và triển khai một 

số sự kiện trong thực tế. 

− Thái độ: tích cực, năng động, hiệu quả. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

− Môn học cung cấp kiến thức giúp học viên hiểu rõ hơn về tâm lý của bản thân và 

người đối diện, cải thiện những thói quen không tốt, giúp ta tác động vào các mối quan 

hệ theo hướng tích cực, vượt qua những trở ngại, vướng mắc. Kỹ năng mềm cũng góp 

phần quan trọng vào sự thành công hay thất bại của mỗi người.  

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

 [1] Trương Trung Hiếu, “ Bài giảng Kỹ năng mềm”, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2015.  

− Tài liệu tham khảo 

[2] Cẩm nang kinh doanh Harvard, “Kỹ năng ra quyết định”, Nhà xuất bản Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. 

[3] The Sunday Times, “Phát triển kỹ năng lãnh đạo”, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2008. 



[4] Cẩm năng quản ký hiệu quả, “Kỹ năng thuyết trình”, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2008. 

[5] Cẩm nang dành cho nhà quản lý, “Thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả”, Nhà xuất bản 

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. 

[6] Business Edge, “Quản lý thời gian”, Nhà xuất bản Trẻ, 2007. 

[7] Business Edge, “Ra và thực thi quyết định”, Nhà xuất bản Trẻ, 2007. 

[8] Business Edge, “Giải quyết vấn đề”, Nhà xuất bản Trẻ, 2006. 

[9] Business Edge, “Hội họp và thuyết trình”, Nhà xuất bản Trẻ, 2007. 

[10] Đào Công Bình, “Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất bản Trẻ, 2008. 

[11] John C. Maxwell, “17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm”, Nhà xuất bản Lao 

động – Xã hội, 2008. 

[12] Cẩm nang kinh doanh Harvard,  “Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả”, Nhà xuất bản 

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. 

[13] Cẩm nang kinh doanh Harvard, “Quản lý thời gian”, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành  

phố Hồ Chí Minh, 2008. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng viên hướng dẫn, giúp học viên nắm vững các lý luận về kỹ năng mềm. 

− Học viên nhận thức và khám phá các vấn đề thông qua sự hướng dẫn của giảng viên 

và thảo luận nhóm. 

− Sử dụng các tình huống thực tế và trò chơi nhằm giúp học viên gắn lý thuyết với thực 

tiễn. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Yêu cầu học viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt 

động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời 

hạn, chất lượng các bài kiểm tra. Học viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài 

liệu về môn học trong thư viện và trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo 

các chương, mục trong các tài liệu tham khảo mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

8.2.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận 

− Thời lượng thi: 60 phút 

− Học viên được tham khảo tài liệu. 

  



9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Kỹ năng làm việc nhóm 

1.1 Nguyên nhân con người thích làm việc 

một mình 

1.2 Nguyên nhân con người thích làm việc 

nhóm 

1.3 Các giai đoạn phát triển nhóm 

1.4 Đặc trưng nhóm hiệu quả 

1.5 Các nguyên tắc làm việc nhóm 

 6  6 

Chương 2: Kỹ năng ra quyết định 

2.1 Quy trình ra quyết định  

2.2 Bối cảnh thành công 

2.3 Đánh giá các phương án  

2.4 Biện pháp ra quyết định 

 6  6 

Chương 3: Kỹ năng thuyết trình 

3.1 Chuẩn bị khi thuyết trình 

3.2 Các lưu ý khi thuyết trình và thực hiện 

thuyết trình hiệu quả 

 6  6 

Chương 4: Kỹ năng quản lý thời gian 

4.1 Cạm bẫy trong công việc và cách thức 

thoát khỏi 

4.2 Suy tính những mục tiêu dài hạn 

4.3 Các thói quen 

4.4 Đồ thị thời gian 

 6  6 

Chương 5: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ 

chức công việc 

5.1 Khái niệm hoạch định, kế hoạch 

5.2 Cách thức lập kế hoạch  

5.3 Tổ chức công việc hiệu quả 

 5 1 6 

Tổng cộng  29 1 30 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun  

− Tên mô đun: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

− Mã mô đun: MĐ42 

− Số tín chỉ: 5 

− Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Hệ chính quy_Bậc cao đẳng_Ngành Lắp 

đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc: 

▪ Lựa chọn:  

− Các mô đuntrước: các môn thuộc kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, thực tập...): 255 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: khoa Điện công nghiệp 

2. Mục tiêu của mô đun: 

− Kiến thức:Giúp sinh viên nắm bắt kiến thức thực tế. 

− Kỹ năng: Sinh vieân có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề. 

− Thái độ:Giúp sinh viên có thái độ tốt trong công việc thực tập tại đơn vị. 

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

Mô đun Thực tập tốt nghiệp là mô đun được bố trí vào cuối chương trình học, 

sau khi sinh viên đã có những kiến thức khá đầy đủ về ngành. Trong mô đun này, 

sinh viên được bố trí thực tập ở những cơ sở, đơn vị sản xuất điện từ nguồn năng 

lượng tái tạo: các nhà máy năng lượng mặt trời, nhà máy điện gió, nhà máy  sản xuất 

thiết bị tích trữ năng lượng, công ty quản lý thiết bị lưu trữ năng lượng. Sinh viên 

được thực tập sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị trong ngành; thực tập các công việc 

cụ thể của các tổ, đội quản lý, vận hành được phân công. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính: tài liệu nơi thực tập 

− Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Ngọc“Điện Gió” Nhà xuất bản Lao Động, 2012. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 

2012. 

 [3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Ôn lại phần lý thuyết cơ bản của mô đun. 



− Sinh viên thực hành tại các đơn vị, công ty để nắm vững và hiểu rõ lý thuyết 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên. 

− Yêu cầu sinh viên hiện diện đầy đủ, tuân thủ các qui định ở cơ sở thực tập. Sinh viên 

cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu trên thư viện và trên internet, trao dồi 

kỹ năng làm việc nhóm theo sự sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn tại đơn vị. 

− Yêu cầu sinh viên có thái độ tốt trong ứng xử, giao tiếp với đơn vị, công ty  

− Yêu cầu sinh viên phải đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực tập. 

− Yêu cầu sinh viên ghi chép cụ thể các công việc đã thực tập trong ngày, tuần, tháng  

làm cơ sở cho việc viết báo cáo thực tập nộp cho khoa. 

7. Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

8.1. Đối với mô đun lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

−  Đánh giá ở đơn vị thực tập: khả năng hoàn thành công việc trong quá trình thực tập 

có trọng số 70 %. 

− -Đánh giá ở Khoa: báo cáo thực tập có trọng số 30% 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực 

hành, thí 

nghiệm 

Thực tập 

tại cơ sở 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (6) 

Bài 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, vận hành hệ 

thống  

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm 

vụ, lĩnh vực hoạt động và năng lực mạng lưới 

của đơn vị mình thực tập 

1.2. Tìm hiểu các công việc cụ thể của các tổ, 

đội quản lý, vận hành được phân công về thực 

tập 

  25 

 

25 

 

Bài 2: Tìm hiểu hệ thống thiết bị chuyên 

ngành và các thông số kỹ thuật  

2.1. Tìm hiểu thông số kỹ thuật hệ thống thiết 

bị. 

2.2. Tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý hoạt động các 

thiết bị 

  50 

 

50 

 

Bài 3: Tìm hiểu các loại hình dịch vụ, qui 

trình kinh doanh liên quan  

3.1. Tìm hiểu các loại hình dịch vụ trong đơn vị 

mình thực tập 

  50 

 

50 

 



3.2. Tìm hiểu và thực tập quy trình kinh doanh, 

chăm sóc khách hàng tại đơn vị 

3.3. Tìm hiểu và thực tập quy trình tính cước, 

thu cước (nếu có) 

3.4. Đánh giá kết quả công việc và tự rút ra các 

bài học hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp 

Bài 4: Thực tập về thiết bị 

4.1.  Tìm hiểu về các chủng loại thiết bị, quy 

trình sửa chữa, bảo hành thiết bị  

4.2. Thực tập cài đặt phần mềm (nếu có) và sử 

dụng các tính năng của các thiết bị, đấu nối 

thiết bị vào hệ thống  

4.3. Thực tập sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết 

bị 

4.4. Đánh giá kết quả công việc và tự rút ra các 

bài học hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp 

  60 

 

60 

 

Bài 5: Tìm hiểu công tác  quản lý, vận hành, 

thi công xây dựng và bảo dưỡng mạng lưới 

điện 

5.1. Tìm hiểu công tác thi công xây dựng, lắp 

đặt hệ thống pin mặt trời, điện gió, lưu trữ năng 

lượng.  

5.2. Tìm hiểu công tác quản lý, vận hành, bảo 

dưỡng pin mặt trời, điện gió, lưu trữ năng 

lượng. 

5.3. Đánh giá kết quả công việc và tự rút ra các 

bài học hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp 

  70 

 

70 

 

Tổng   255 255 

10. Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

1. Thông tin chung về mô đun 

− Tên mô đun: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

− Mã mô đun: MĐ43 

− Số tín chỉ: 4 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính quy_Bậc cao đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại mô đun:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các mô đun trước: các môn thuộc kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Tiểu luận, bài tập lớn, đồ án: 180 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách mô đun: khoa Điện công nghiệp 

2. Mục tiêu của mô đun 

−  Kiến thức: Hiểu biết tổng quan về năng lượng tái tạo, các công nghệ phát điện bằng 

nguồn năng lượng tái tạo 

− Kỹ năng:  Thiết kế được hệ thống phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo; chọn được 

thiết bị đóng cắt hệ thống điện bảo vệ đường dây và phụ tải điện; tổ chức thi công, lắp 

đặt được hệ thống pin năng lượng mặt trời, điện gió theo yêu cầu công nghệ đặt ra, điều 

khiển được hệ phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo. 

− Thái độ yêu thích môn học, ngành học  

3. Tóm tắt nội dung mô đun 

Mô đunđược bố trí vào cuối giai đoạn học tập chuyên ngành sau khi đã được cung 

cấp đầy đủ các kiến thức của các mô đun cơ sở và chuyên ngành. Một nhóm sinh viên được 

hướng dẫn thiết kế hoặc mô phỏng một hệ thống có tính ứng dụng thực tế hoặc nghiên cứu 

chuyên đề nào đó. Sau khi hoàn tất, sinh viên viết báo cáo và bảo vệ đề tài trước hội đồng 

tốt nghiệp. 

4. Tài liệu học tập 

- Tài liệu học tập chính 

[1] Nguyễn Ngọc“Điện Gió” Nhà xuất bản Lao Động, 2012. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 

2012. 

 [3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

- Tài liệu tham khảo 

[3] Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia – Bộ Công thương 

[4] Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia - Bộ Công thương 



[5] Quy định hệ thống điện truyền tải 

[6] Quy định hệ thống điện phân phối - Bộ Công thương 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của mô đun 

− Hướng dẫn tìm hiểu đề tài, tìm kiếm các tài liệu liên quan. 

− Hỗ trợ sinh viên thiết kế thi công phần cứng và lập trình mô phỏng. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên. 

− Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về mô đun trên thư việc và 

internet. 

− Yêu cầu làm bài tập đầy đủ, chủ động tự tìm hiểu trước khi hỏi giáo viên. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập mô đun 

8.1. Đối với mô đun đồ án hoặc bài tập lớn: Điểm tổng kết mô đun chính là điểm trung 

bình của các thành viên trong hội đồng. 

9. Nội dung chi tiết mô đun và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Tiểu luận, 

bài tập lớn, 

đồ án 

Tổng 

(1) (2) (3) (5) (6) 

Bài 1: Giới thiệu chung  

1.1. Giới thiệu về nội dung đề tài  

1.2. Giới thiệu các mục tiêu cần đạt được 

của đề tài 

+ 1.3. Lên kế hoạch thực hiện đề tài và phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên 

  5 

 

5 

 

Bài 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

hiện nay 

2.1. Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu của 

đề tài trong nước 

2.2. Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu của 

đề tài nước ngoài 

  10 

 

10 

 

Bài 3: Thiết kế hệ thống 

3.1 Thiết kế hệ thống theo sơ đồ khối 

3.2 Thiết kế các khối chức năng. 

3.3 Kiểm tra thiết kế bằng các phương 

pháp phân tích, đánh giá, phản biện. 

  10 

 

10 

 

Bài 4: Thiết kế các khối chức năng 
4.1.  Thiết kế chi tiết cho từng khối chức 

năng 

4.2. Xác định các phương pháp thu thập 

dữ liệu hoặc đo kiểm  

  30 

 

30 

 



4.3. Kiểm tra thiết kế bằng các phương 

pháp phân tích, đánh giá, phản biện. 

Bài 5: Mô phỏng thiết kế 
5.1. Tiến hành mô hình hóa từng phần 

trên phần mềm mô phỏng 

5.2. Mô hình hóa toàn bộ hệ thống trên 

phần mềm mô phỏng 

5.3. Mô phỏng và nhận xét kết quả theo 

mô phỏng 

  20 

 

20 

 

Bài 6: Thi công từng khối chức năng 

6.1. Thi công chi tiết từng phần 

6.2. Thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả 

cho từng khối riêng biệt 

  40 40 

Bài 7: Thi công toàn bộ hệ thống 

7.1. Ghép nối toàn bộ hệ thống 

7.2. Thu thập dữ liệu và đo đặc kết quả 

trên thực tế 

  30 30 

Bài 8: Đánh giá kết quả 

8.1. Tổng hợp kết quả đo đạc trên thực tế 

8.2. So sánh và đánh giá kết qủa thu được 

từ thực tế so với lý thuyết và mô phỏng 

  10 10 

Bài 9: Viết báo cáo 

9.1. Xác định cấu trúc , nội dung bài báo 

cáo 

9.2. Tập hợp các bản báo cáo từng phần 

đã thực hiện 

9.3. Thực hiện bài báo cáo theo chuẩn qui 

định của khoa hoặc trường 

  20 20 

Bài 10: Hoàn thiện báo cáo 

10.1. Hoàn thiện bài báo cáo 

10.2. Thực hiện một bài giới thiệu ngắn 

gọn về đề tài đã thực hiện 

  5 5 

Tổng 
  180 180 

10. Ngày phê duyệt : ………………. 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Năng lượng thủy triều và sóng biển 

− Mã môn học: MH 44 

− Số tín chỉ: 1 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Máy điện, Khí cụ điện 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết:14 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 0 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát về năng lượng thủy triều và sóng biển. 

− Kỹ năng: Tính toán thiết kế được các hệ thống năng lượng thủy triều và sóng biển để 

phát điện. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học giúp cho học viên biết được thức tổng quát về năng lượng thủy triều và sóng 

biển,nắm bắt được các công nghệ phát điện bằng thủy triều và năng lượng sóng biển. 

4. Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] Nguyễn Thanh Hào, “Năng Lượng Tái Tạo”, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 

2012. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Đặng Đình Thống, “Cơ Sở Năng Lượng Mới và Tái Tạo”, Nhà xuất bản KHKT, 2005. 

[3] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Nghe giảng trên lớp 

Làm bài tập 

Thảo luận 



6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

Tìm hiểu them về hệ thống năng lượng thủy triều và sóng biển đang được vận hành 

hiện nay. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

 8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: tự luận 

Thời lượng thi: 60-90 phút 

Học viên được tham khảo tài liệu. 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Đại cương về năng lượng thủy triều 

và sóng biển 

1.1 Đại dương và thủy triều 

1.2 Năng lượng thủy triều 

1.3 Năng lượng sóng biển 

2   2 

Chương 2: Nguồn tài nguyên thủy triều và đại 

dương 

2.1 Tài nguyên năng lượng thủy triều 

2.2 Dòng chảy đại dương 

2.3 Tài nguyên năng lượng sóng biển 

3   3 

Chương 3: Điện thủy triều 

3.1 Nhà máy điện thủy triều một hồ chứa 

3.2 Nhà máy điện thủy triều một hồ chứa có tiết lưu 

3.3 Nhà máy điện thủy triều hai hồ chứa 

3   3 

Chương 4 Điện sóng biển 

4.1 Hệ thống phát điện bằng phao 

4.2 Hệ thống phát điện bằng cột nước áp lực 

3   3 

Chương 5: Điện từ dòng hải lưu 

5.1 Tua-bin phát điện đáy biển 

5.2 Tua-bin phát điện treo di động 

3  1 4 



5.3 Máy phát điện áp suất 

TỔNG 14  1 15 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Năng lượng địa nhiệt 

− Mã môn học: MH 45 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo (Hệ_Bậc_Chuyên ngành): Hệ chính quy_Bậc cao 

đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:  

− Các môn học trước: Máy điện, Khí cụ điện 

− Phân bố thời gian:  

▪ Lý thuyết:14 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 0 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện công nghiệp/Tổ điện 

2.Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Cung cấp kiến thức tổng quát về năng lượng địa nhiệt. 

− Kỹ năng: Tính toán thiết kế được các hệ thống năng lượng địa nhiệt để phát điện, sử 

dụng làm chất đốt trong dân dụng, công nghiệp. 

− Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được tầm quan trọng của môn học, yêu 

thích nghề nghiệp, hoàn thành chương trình học theo đề cương. 

3.Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học giúp cho học viên biết được thức tổng quát về năng lượng địa nhiệt, có khả 

năng tính toán thiết kế được các hệ thống năng lượng địa nhiệt để phát điện, sử dụng làm 

chất đốt trong dân dụng, công nghiệp. 

4.Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] Đặng Đình Thống, “Cơ Sở Năng Lượng Mới và Tái Tạo”, Nhà xuất bản KHKT, 2005. 

Tài liệu tham khảo 

[2] Gilbert M. Master “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley and 

Sons, New Jersey, USA, 2004. 

 5.Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Nghe giảng trên lớp 

Làm bài tập 

Thảo luận 

6.Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 



Học viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm.  

Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. 

Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí, internet. 

Tìm hiểu thêm về hệ thống năng lượng địa nhiệt đang được vận hành hiện nay. 

7.Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8.Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

 8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: tự luận 

Thời lượng thi: 60-90 phút 

Học viên được tham khảo tài liệu. 

9.Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Đại cương về năng lượng địa nhiệt 

1.1 Giới thiệu về năng lượng địa nhiệt 

1.2 Hệ thống thủy nhiệt 

1.3 Nguyên lý và ảnh hưởng môi trường 

1   1 

Chương 2: Công nghệ biến đổi năng lượng địa 

nhiệt  

2.1 Hệ thống địa nhiệt dạng hơi 

2.2 Hệ thống địa nhiệt dạng lỏng 

2.3 Hệ thống địa nhiệt dạng lỏng kết hợp 

2.4 Hệ thống địa nhiệt dạng lỏng cải tiến 

3   3 

Chương 3: Khai thác năng lượng địa nhiệt 

3.1 Khảo sát thăm dò nguồn địa nhiệt 

3.2 Đánh giá tiềm năng nguồn năng lượng địa nhiệt 

3.3 Đánh giá tác động mội trường và xã hội 

3   3 

Chương 4 Sử dụng năng lượng địa nhiệt 

4.1 Sử dụng trực tiếp nguồn nước nóng 

4.2 Sử dụng bơm địa nhiệt điều hòa nhiệt độ 

3   3 

Chương 5: Nhà máy điện địa nhiệt 

5.1 Công nghệ sử dụng hơi nước nhiệt độ cao 

5.2 Công nghệ sử dụng hơi nước áp suất cao 

5.3 Công nghệ sử dụng nước nóng nhiệt độ trung 

bình 

4  1 5 



TỔNG 14  1 15 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH  MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 

− Mã môn học: MH46 

− Số tín chỉ: 3 

− Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Hệ Chính qui_Bậc Cao đẳng_Chuyên 

Ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo.Loại môn học:  

▪ Bắt buộc : 

▪ Lựa chọn:  

− Các môn học trước: Điện tử số 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập,thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 1 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Điện công nghiệp 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: Trang bị kiến thức về một hệ điều khiển hiện đại về Hệ điều khiển phân 

tán DCS, Sinh viên hiểu được cấu trúc, nguyên lý và cách truyền thông tin trong hệ 

DCS, đặc biệt trong nhà máy sản xuất điện 

− Kỹ năng: Sinh viên nắm được kiến thức tổng quát về tự động hóa trong các quá trình 

công nghiệp, các hệ khí nén, PLC, hệ tự động hóa dạng phân tán trong nhà máy điện 

DCS. Từ kiến thức về kỹ thuật số có cơ sở dữ liệu toàn cục giám sát vận hành, điều 

khiển giúp sinh viên hiểu rõ hơn về tự động hóa trong các nhà máy, khu công nghiệp, 

dây chuyền sản xuất. 

3.Tóm tắt nội dung môn học 

Nội dung của học phần này đề cập trực tiếp vào một lĩnh vực cụ thể: Hệ tự động hoá 

dạng phân tán trong nhà máy điện - DCS ( Distributed Control System). Hệ này được 

xây dựng trên môi trường kỹ thuật số có cơ sở dữ liệu toàn cục giám sát vận hành và 

điều khiển. Chức năng điều khiển được phân bổ cho các bộ điều khiển với khả năng 

điều khiển lớn được kết nối với các thiết bị chấp hành và đo lường thông minh. Tất cả 

hệ được tích hợp và kết nối với nhau nhờ mạng truyền thông công nghiệp. 

4.Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính: 

[1] Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Duy Bình, Phạm Quang Đăng, Phạm Hồ Sơn, “Hệ điều khiển 

DCS cho nhà máy sản xuất Điện năng”, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội , 2006 

5.Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học. 

Ví dụ, bài tập nhằm phân tích nội dung môn học. 

Sinh viên làm bài tập nhóm. 

 



6.Yêu cầu của giảng viên đối với môn học. 

Nắm được những cơ bản nội dung môn học. 

Có tính chủ động và thái độ nghiêm túc trong học tập 

Thi với hình thức trắc nghiệm, viết và bài tập. 

Yêu cầu sinh viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp 

Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp. 

Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và 

trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu 

tham khảo mà giáo viên yêu cầu. 

7.Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10 

8.Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

Hình thức thi: Tự luận 

Thời lượng thi: 60 phút 

Sinh viênkhông được tham khảo tài liệu. 

9.Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo 

luận, 

thực 

hành, thí 

nghiệm 

kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1:  Tổng quan về tự động hoá quá 

trình sản xuất và các hệ điều khiển  

1.1. Tự động hoá quá trình sản xuất và tự 

động hoá quá trình công nghệ  

1.2. Sự ra đời và phát triển của các hệ thống 

điều khiển  

1. 3. Các hệ thống điều khiển phổ biến hiện 

nay  

1.4. Điều khiển tập trung và điều khiển phân 

tán 

2 3 0 5 

Chương 2:  Yêu cầu công nghệ sản xuất  

2.1 .Các nhà máy có quá trình công nghệ liên 

tục  

2.2. Các nhà máy có quá trình công nghệ gián 

đoạn  

2.3. Các nhà máy tồn tại đồng thời quá trình 

liên tục và gián đoạn 

1 4 0 5 



Chương 3: Cấu hình của hệ DCS  

  3.1 .Cấp chấp hành – cảm biến  

3.2. Cấp điều khiển  

3.3. Cấp vận hành, giám sát chỉ huy  

3.4. Hệ thống quản lý thông tin  

3.5. Cấu trúc của bộ điều khiển  

 3.6. Các thiết bị giao tiếp vào/ra (các vào/ra 

phân tán) 

2 5 0 7 

Chương 4:Độ tin cậy của hệ thống điều 

khiển phân tán  

4.1. Lỗi phần cứng  

4.2. Khả năng dự phòng  

4.3. Độ tin cậy của hệ thống  

4.4 .Cách điện  

4.5. Tháo lắp các thiết bị phần cứng  

4.6. Thay đổi chương trình 

2 3 0 5 

Chương 5: Chức năng của hệ DCS  

5.1. Chức năng điều khiển  

5.2. Chức năng vận hành và giám sát hệ thống 

(chức năng SCADA) 

1 2 0 3 

Chương6:Truyền thông trong hệ DCS  

6.1. Giới thiệu chung  

6.2. Giao thức mạng (Network Protocol)  

6.3. Một số chuẩn mạng truyền thông tiêu 

biểu sử dụng trong hệ DCS  

6.4. Foundation FieldBus 

2 3 0 5 

Phần2:HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ 

MÁY ĐIỆN  

Chương 7 : Cấu trúc phần cứng DCS cho 

nhà máy nhiệt điện  

7.1 Cấu trúc hệ thống DCS  

7.2 Các mạng thông tin trong hệ thống  

7.3 Các phần tử khác của hệ thống 

2 3 0 5 

Chương8: Các chức năng điều khiển  

8.1. Phân cấp điều khiển  

 8.2. Các điều khiển tuần tự và hiển thị vận 

hành  

 8.3. Các yêu cầu chức năng logic ghép nối 

nhà máy 

8.4. Các yêu cầu chức năng logic điều khiển 

truyền động 

2 3 0 5 

Chương 9:Các yêu cầu chức năng điều 

khiển môđun  

9.1. Giới thiệu chung  

9.2 .Yêu cầu các vòng điều khiển chính  

9.3 .Các chức năng tiêu chuẩn cho điều khiển 

1 3 1 5 

Tổng 15 29 1 45 

10.Ngày phê duyệt : ………………. 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện 

− Mã môn học: MH 47 

− Số tín chỉ: 2 

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_Ngành Lắp đặt bảo trì hệ 

thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học tiên quyết: Máy điện, Cung cấp điện 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập,thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 01 tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Hệ thống điện/ Rơ le 

2. Mục tiêu của môn học 

− Về kiến thức: Giúp học viên: 

o Hiểu được các thuật ngữ trong bảo vệ rơ le va tự động hoá trong hệ thống điện 

o Biết được nguyên tắc hoạt động của các rơ le bảo vệ 

o Tính toán được thông số cài đặt cho các rơ le bảo vệ 

o Biết tính toán phối hợp các rơ le bảo vệ 

o Xây dựng được sơ đồ bảo vệ cho các phần tử trong hệ thống điện 

o Đọc được các sơ đồ bảo vệ và tự động hoá trong hệ thống điện 

o Biết đươc các phương pháp điều chỉnh điện áp và điều chỉnh công suất phản 

kháng trong hệ thống điện 

o Hiểu được nguyên tắc hoạt động và phối hợp recloser 

o Biết được các phương pháp và xây dựng được phương pháp tự đóng nguồn dự 

bị 

o Biết đươc các phương pháp điều chỉnh tần số và điều chỉnh công suất tác dụng 

trong hệ thống điện 

− Về kỹ năng: Rèn luyện tính cần cù, cẩn thận và chính xác cho học viên 

− Về thái độ:  

o Đi học đúng giờ 

o Phải chuẩn bị nội dung từng bài học trước khi bắt đầu buổi học 

o Tích cực thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến trong quá trình học tập 



3. Tóm tắt nội dung môn học 

− Môn học mô tả các khái niệm về bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện. 

Trình bày các nguyên tắc tác động, cách thức tác động, phối hợp bảo vệ trong hệ thống 

điện, ngoài ra môn học miêu tả các thông số cài đặt cho bảo vệ, các phương thức bảo vệ 

cho từng nhóm đối tượng trong hệ thống điện. Môn học miêu tả các hệ thống tự động 

hóa trong hệ thống điện. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1]Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hoá trong hệ thống điện – Hệ Cao Đẳng – 

Trường Cao đẳng điện lực Tp.HCM 

− Tài liệu tham khảo: 

[2] Nguyễn Hoàng Việt, “Bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện”, Nhà xuất 

bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học 

− Bài tập nhằm phân tích 

o Các mạch điện điều khiển tư đóng nguồn dự bị, Tự đóng lại; Tự động hoà 

đồng bộ; Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng; Tự động điều 

chỉnh tần số và công suất tác dụng. 

o Nguyên tắc hoạt động của bảo vệ 

o Tính toán thông số cài đặt bảo vệ; Tính toán các thông số phối hợp bảo vệ 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với học viên 

− Học viên phải hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp 

− Học viên phải tuân thủ nội qui học tập trên lớp 

− Học viên phải chuẩn bị bài trước  

− Học viên phải có tinh thần tự giác học tập 

− Học viên tuân thủ các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra. 

− Học viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và 

trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu 

tham khảo mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%,  

8.2 Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi:tự luận 

Thời lượng thi: từ 60 - 90 phút 

Học viên được tham khảo tài liệu/không được tham khảo tài liệu 



9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, thảo 

luận, thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Khái niệm chung 1   1 

1.1. Nhiệm vụ của bảo vệ rơ le.     

1.2. Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ rơ le     

1.3. Cơ cấu hệ thống bảo vệ, Chỉ danh và 

các ký hiệu thường gặp 

    

1.4. Biến điện áp và biến dòng điện trong 

hệ thống bảo vệ 

    

1.5. Nguồn thao tác     

Chương 2: Bảo vệ đường dây 2 6  8 
2.1. Đặc điểm chung.     

2.2. Bảo vệ điện áp     

2.3. Bảo vệ quá dòng vô hướng.     

2.4. Bảo vệ quá dòng có hướng     

2.5. Bảo vệ quá dòng chạm đất     

2.6. Bảo vệ so lệch.     

2.7. Bảo vệ khoảng cách     

Chương 3: Bảo vệ máy phát điện 1 3  4 
3.1. Các dạng hư hỏng, tình trạng làm việc 

không bình thường và rơle bảo vệ. 

    

3.2. Bảo vệ chống chạm đất dây quấn 

stator 

    

3.3. Bảo vệ ngắn mạch giữa các pha     

3.4. Bảo vệ chạm chập giữa các vòng dây 

trong cùng 1 pha của dây quấn stator 

    

3.5. Bảo vệ chạm đất dây quấn rotor     

3.6. Bảo vệ chống mất kích từ     

3.7. Bảo vệ quá tải     

3.8. Bảo vệ quá điện áp     

3.9. Bảo vệ tần số     

3.10. Bảo vệ công suất ngược.     

3.11. Bảo vệ dòng thứ tự nghich.     

Chương 4: Bảo vệ máy biến áp 2 5  7 
4.1. Các dạng hư hỏng, tình trạng làm việc 

không bình thường và rơle bảo vệ. 

    

4.2. Bảo vệ so lệch     

4.3. Bảo vệ quá dòng     

4.4. Rơ le khí     

4.5. Bảo vệ chạm đất máy biến áp     

4.6. Bảo vệ quá nhiệt máy biến áp     

4.7. Phương thức bảo vệ cho máy biến áp     

Chương 5: Bảo vệ thanh góp 1   1 
5.1. Các dạng hư hỏng, tình trạng làm việc 

không bình thường và rơle bảo vệ. 

    



5.2. Các loại sơ đồ thanh góp     

5.3. Bảo vệ so lệch hoàn toàn thanh góp.     

5.4. Bảo vệ so lệch không hoàn toàn thanh 

góp 

    

Chương 6: Bảo vệ động cơ 1   1 
6.1. Các dạng hư hỏng, tình trạng làm việc 

không bình thường và rơle bảo vệ. 

    

6.2. Bảo vệ ngắn mạch giữa các pha.     

6.3. Bảo vệ quá tải.     

6.4. Bảo vệ khoảng cách     

Chương 7: Khái niệm chung về tự 

động hoá trong hệ thống điện 

1   1 

7.1. Khái niệm chung.     

7.2. Phân loại chức năng về tự động hoá 

trong hệ thống điện 

    

Chương 8: Tự đóng nguồn dự bị 

(TĐD)  

1 3  4 

8.1. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với TĐD.     

8.2. Các nguyên tắc khởi động  TĐD.      

8.3. Sơ đồ  TĐD.     

8.4. Tính toán các thông số thời gian của  

TĐD. 

    

Chương 9: Tự đóng lại (TĐL) 1 3  4 
9.1. Ý nghĩa; Phân loại và các yêu cầu của 

TĐL. 

    

9.2. Nguyên tắc khởi động TĐL.     

9.3. Tự đóng lại 3 pha tác động 1 lần     

9.4. Phối hợp giữa TĐL với hệ thống bảo 

vệ rơ le 

    

9.5. TĐL đường dây 2 nguồn cung cấp     

Chương 10: Tự động hoà đồng bộ 1 3  4 
10.1. Khái niệm chung.     

10.2. Phương pháp hoà đồng bộ chính xác.     

10.3. Tự hoà đồng bộ.     

10.4. Một số sơ đồ hoà đồng bộ điển hình     

Chương 11: Tự động điều chỉnh 

điện áp và công suất phản kháng 

trong hệ thống điện 

1 3  4 

11.1. Nhiệm vụ và các nguyên tắc điều 

chỉnh điện áp trong hệ thống điện. 

    

11.2. Thiết bị kích từ cưỡng bức.     

11.3. Kompum dòng.     

11.4. Corrector điện áp.     

11.5. Kompum pha.     

11.6. Điều chỉnh và phân phối công suất 

phản kháng giữa các máy phát điện song 

song 

    

11.7. Điều chỉnh điện áp trong lưới phân     



phối. 

11.8. Tự động điều khiển tụ bù.     

Chương 12:  Tự động điều chỉnh 

tần số và công suất tác dụng trong 

hệ thống điện 

1 3  4 

12.1. Khái niệm chung.     

12.2. Bộ điều chỉnh tốc độ tua bin sơ cấp     

12.3.  Điều chỉnh và phân phối công suất 

tác dụng giữa các máy phát điện song 

song 

    

12.4. Các phương pháp điều chỉnh tần số 

trong hệ thống điện. 

    

12.5. Tự động điều chỉnh dòng công suất 

tác dụng. 

    

12.6. Hệ thống tự động điều chỉnh tần số 

trung tâm 

    

Chương 13:  Tự động giảm tải 

theo tần số (TGT) 

1  1 2 

13.1. Ý nghĩa và các nguyên tắc thực hiện 

TGT 

    

13.2. Ngăn ngừa TGT tác động nhầm khi 

tần số giảm ngắn hạn 

    

13.3. Tự động đóng trở lại sau TGT     

Tổng 15 29 1 45 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: QLVHSC đường dây và TBA có điện áp từ 110 KV trở xuống 

− Mã môn học: MH 48 

− Số tín chỉ: 02 

− Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_Chuyên 

ngành Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo. 

− Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:  

▪ Lựa chọn:  

− Các môn học trước: Kỹ Thuật Điện; Máy Điện; Cung cấp điện.  

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 30 tiết 

▪ Bài tập,thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 30 tiết 

▪ Tiểu luận, bài tập lớn, đồ án:……tiết 

− Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học:Hệ Thống Điện 

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức: 

• Hiểu rõ quy trình an toàn điện trong khi công tác trên lưới điện có điện áp từ 

110 kV trở xuống 

• Biết phương pháp quản lý và vận hành các trang thiết bị cơ bản trên lưới điện 

có điện áp từ 110 kV trở xuống 

• Biết phương pháp quản lý các loại vật tư, dụng cụ sử dụng trong công tác 

quản lý, vận hành lưới điện có điện áp từ 110 kV trở xuống 

• Nắm vững quy trình quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện trung-hạ thế 

• Nắm vững quy trình quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện cao thế điện áp đến 

110kV 

− Kỹ năng: 

• Phân tích,lập phương án an toàn trong công tác quản lý vận hành sửa chữa 

lưới điện 

• Quản lý – vận hành – sửa chữa lưới  điện trung-hạ thế 

• Quản lý – vận hành – sửa chữa lưới  cao thế 

• Quản lý tốt dụng cụ, vật tư, đồ nghề thi công 

− Thái độ: 

• Có thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện tính kiên nhẫn trong công việc và 

đam mê nghề nghiệp. 



3. Tóm tắt nội dung môn học  

- Công tác an toàn trong xây lắp đường dây & trạm biến áp 

- Quản lý – vận hành và sửa chữa cáp ngầm. 

- Quản lý dụng cụ - thiết bị - vật tư 

- Quản lý - vận hành - bảo dưỡng trạm biến áp phân phối. 

4. Tài liệu học tập 

− Tài liệu học tập chính 

[1] Qui trình quản lý vận hành trạm biến áp phân phối(Tổng Cty Điện lực Việt Nam). 

[2] Quản lý và sửa chữa lưới điện (Nguyễn Bỉnh – Nguyễn Quốc Hinh) 

[3]Qui trình an toàn điện (Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, 2014) 

[4] Quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đường dây trung áp (Tổng Cty 

Điện lực Việt Nam, 2005). 

− Tài liệu tham khảo 

[1] Bài Giảng Kỹ Thuật Thi Công lưới điện trên không (Trường Trung Học Điện 2). 

[2] Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện trong hệ thống điện (Lê Văn Doanh, Phạm 

Văn Chới, Nguyễn Thế Công và Nguyễn Đình Thiện) 

[3]Bộ quy trình về quản lý vận hành và bảo dưỡng lưới điện của Tổng Công ty Điện lực 

Thành phố Hồ Chí Minh 2016 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

− Phần lý thuyết, bài tập: nêu vấn đề, phân tích, thuyết trình, đàm thoại. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên. 

− Yêu cầu sinh viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt 

động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn, 

chất lượng các bài tập, bài kiểm tra.  

− Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện 

và trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu 

tham khảo mà giáo viên yêu cầu. 

7. Thang điểm đánh giá 

− Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học 

Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh 

giá bộ phận như sau: 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

− Hình thức thi: tự luận/trắc nghiệm 

− Thời lượng thi: 60 – 90 phút 

− Sinh viên được tham khảo tài liệu. 

  



9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1)  (2) (3) (5) (6) 

Chương 1: Các quy định trong quản lý, vận 

hành,bảo dưỡng lưới điện  

1.1 Các quy định chung trong công tác quản lý, 

vận hành, bảo dưỡng lưới điện 

1.2 Công tác an toàn trong công tác quản lý, vận 

hành, bảo dưỡng lưới điện 

2 2  4 

Chương 2: Quản lý dụng cụ, thiết bị, vật tư 

2.1 Quản lý vật tư kỹ thuật & dự phòng 

2.3 Quản lý trang thiết bị an toàn 

2.2 Quản lý thiết bị thí nghiệm, đo lường 

2 3  5 

Chương 3: Quản lý vận hành, kiểm tra và bảo 

dưỡng, sửa chữa lưới điện hạ thế 

3.1 Quản lý vận hành và sửa chữa đường dây hạ 

thế 

3.2 Quản lý vận hành và sửa chữa tủ phân phối hạ 

thế công cộng 

3.3 Quản lý vận hành và sửa chữa máy cắt điện hạ 

thế  

3.4 Quản lý vận hành và sửa chữa tụ bù hạ thế 

2 6  8 

Chương 4: Quản lý vận hành và bảo dưỡng 

thiết bị lưới điện trung thế 

4.2 Quản lý vận hành chống sét van trung thế 

4.3Quản lý vận hành và sửa chữa dao cách ly, 

LBFCO, FCO, máy cắt phụ tải trung thế 

4.4 Quản lý vận hành và sửa chữa máy cắt tự đóng 

lại 

4.5Quản lý vận hành và sửa chữa tụ bù trung thế 

4.6Quản lý vận hành và sửa chữa hệ thống đo đếm 

4.7 Kiểm tra chương 1, 2, 3, 4 

3 6  9 



Chương 5: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng trạm 

biến áp phân phối 

5.1. Vận hành trạm biến áp phân phối 

5.2 Công tác kiểm tra trạm biến áp phân phối 

5.3. Bảo dưỡng sửa chữa trạm biến áp phân phối 

3 6  9 

Chương 6: Quản lý vận hành bảo dưỡngđường 

dây trên không  

6.1 Quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng 

đường dây trung thế 

6.2 Quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng 

đường dây 110kV 

6.3 Kiểm tra chương 5, 6 

3 6 1 10 

Tổng 15 29 1 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: KỸ THUẬT CAO ÁP 

− Mã môn học: MH 49 

− Số tín chỉ: 2  

− Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui_Bậc Cao đẳng_ Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 

−  Loại môn học:  

▪ Bắt buộc:   

▪ Tự chọn:    

− Các môn học trước: Mạch điện, Lưới điện, An toàn điện 

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 tiết 

▪ Bài tập, thảo luận thực hành, thí nghiệm: 29 tiết 

▪ Kiểm tra: 1 tiết 

− Khoa: Kỹ thuật Cơ Sở / Bộ môn phụ trách môn học: Tổ Kỹ Thuật Điện 

2.Mục tiêu của môn học 

Kiến thức: biết các khái niệm cơ bản về quá điện áp, cách điện trong hệ thống điện, ảnh 

hưởng của quá điện áp lên cách điện của hệ thống, cách khắc phục quá điện áp. 

Kỹ năng: phân tích các hiện tượng xảy ra khi có quá điện áp, các biện pháp khắc phục 

quá điện áp, cách nối đất trong hệ thống điện 

Thái độ: cẩn trọng trước các hiện tượng bất thường trong hệ thống điện, tìm cách khắc 

phục ngay các hiện tượng này. 

3.Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học Kỹ Thuật Điện Cao Áp chủ yếu nghiên cứu các hiện tượng quá điện áp trong 

hệ thống điện, nguyên nhân xảy ra quá điện áp, các loại cách điện trong hệ thống, ảnh 

hưởng của quá điện áp trên cách điện của hệ thống. Từ đó giới thiệu về các thiết bị và 

cách nối đất trong hệ thống để chống quá điện áp, lựa chọn cách điện trong hệ thống 

điện và các sơ đồ bảo vệ chống quá điện áp. 

4.Tài liệu học tập 

Tài liệu học tập chính 

[1] Hoàng Thiện Kim − Giáo trình Kỹ Thuật Điện Cao Áp. Trường Cao Đẳng Điện Lực TP. 

HCM, 2012 

Tài liệu tham khảo 

[1] Voõ Vieát Ñaïn - Kyõ Thuaät Ñieän Cao Aùp. Ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi, 1972 
[2] Hoaøng Vieät  - Giaùo Trình Kyõ Thuaät Ñieän Cao AÙp, Taäp 1 – Kyõ Thuaät Caùch 

Ñieän (2000); Taäp 2 – Quaù ñieän aùp trong heä thoáng ñieän (2001). Tröôøng Ñaïi 
Hoïc Kyõ Thuaät (Baùch Khoa) TP Hoà Chí Minh 



[3] James J. Burke - Power Distribution Engineering. Nhaø xuaát baûn Marcel Dekker, New 

York 1994. 

[4] Donald G. Fink, H. Wayne Beaty - Standard Handbook for Electrical Engineers – Laàn 

xuaát baûn thöù 13 – NXB McGRAW-HILL, 1993. 

[5] Harold S. Brewer – The Ohio Brass Company. Reduction of Lightning-Caused 
Interruptions on Electric Power Systems. Ohio, USA – 2001. [Baøi baùo] 

[6] M. S. Naidu vaø V. Kamaraju -  High Voltage Engineering – Tata McGraw-Hill, New Delhi 
1995. 

[7] Hoà Vaên Nhaät Chöông – Ño löôøng xung ñieän aùp cao – Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc 
Quoác gia TP Hoà Chí Minh, 2002. 

[8] Vieãn Sum – Choáng seùt cho nhaø & coâng trình – Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ 
Thuaät. Haø Noäi, 2001. 

[9] Nguyeãn Ñöùc Chaâu – Giaùo trình Kyõ Thuaät Ñieän Cao AÙp – Tröôøng Cao Ñaúng 
Ñieän Löïc 1 – Haø Noäi, 06/2002. 

[10] Schneider Electric – Höôùng daãn thieát keá laép ñaët ñieän theo IEC – Nhaø xuaát 
baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät. Haø Noäi, 2002 

[11] Hoaøng Höõu Thaän – Höôùng daãn thieát keá ñöôøng daây taûi ñieän – Nhaø xuaát 
baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät, Chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh, 2005. 

[12] Traàn Vaên Tôùp – Kyõ thuaät ñieän Cao aùp: quaù ñieän aùp vaø baûo veä choáng 

quaù ñieän aùp – Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät – Haø Noäi, 2007. 

5.Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

2. Phần lý thuyết cơ bản bám sát thực tế, không đi quá sâu vào các học thuyết mà chú 

trọng giải thích các hiện tượng thực tế, các thiết bị hiện đang dùng trong hệ thống điện. 

3. Nêu các ví dụ, bài tập thực tế nhằm phân tích các hiện tượng xảy ra và các giải pháp 

khắc phục quá điện áp trong vận hành hệ thống. 

4. Sinh viên làm bài tập và tự trình bày, giáo viên chỉ đưa ra cách giải và cách trình bày. 

6.Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên. 

Yêu cầu sinh viên hiện diện ít nhất 75% số tiết học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt 

động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời 

hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra.  

Sinh viên chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên 

internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham 

khảo mà giáo viên yêu cầu. 

7.Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8.Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

a. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30% 

1. Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30% 

b.  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

1. Hình thức thi: tự luận 

2. Thời lượng thi: 60 phút 

3. Sinh viên không được tham khảo tài liệu. 



9.Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Khái niệm          

1.1 Khái niệm chung  

1.2 Giới thiệu về quá điện áp                                                                                                                            

1 1  2 

Chương 2: Quá trình phóng điện trong chất 

khí        

2.1 Các chất khí cách điện  

2.2 Phóng điện trong chất khí                                   

2.3 Các dạng phóng điện trong chất khí 

2.4 Phóng điện xung kích  

1 3  4 

Chương 3: Cách điện trong hệ thống điện 

3.1 Giới thiệu về cách điện  

3.2 Đặc tính của cách điện                                   

3.3 Cách điện đường dây 

3.4 Cách điện của trạm 

3.5 Cách điện của dây cáp  

2 4  6 

Chương 4: Quá điện áp khí quyển        

4.1 Phóng điện sét 

4.2 Tham số của phóng điện sét                                   

4.3 Quá điện áp cảm ứng 

2 4  6 

Chương 5: Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp        

5.1 Hệ thống thu sét 

5.2 Cột thu lôi                             

5.3 Dây chống sét 

3 5  8 

Chương 6: Các thiết bị chống sét        

6.1 Các loại thiết bị chống sét  

6.2 Các yêu cầu của thiết bị chống sét 

6.3 Chống sét van 

6.4 Phân loại chống sét van 

2 4  6 



6.5 Các thông số của chống sét van 

Chương 7: Nối đất trong hệ thống điện 

7.1 Khái niệm 

7.2 Điện trở nối đất 

7.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở nối đất 

7.4 Tiêu chuẩn nối đất 

7.5 Ví dụ tính nối đất 

2 6  8 

Chương 8: Sơ đồ bảo vệ chống sét đường dây 

& trạm 

8.1 Tần suất cắt điện do sét 

8.2 Bảo vệ chống sét đường dây 

8.3 Bảo vệ chống sét trạm 

2 2 1 5 

Tổng cộng 15 29 1 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

− Tên môn học: Vận hành trạm biến áp 110 kV 

− Mã môn học: MH50 

− Thời lượng môn học: 45 tiết 

− Số tín chỉ: 2 

       _ Thuộc chương trình: Hệ chính quy   -    Bậc cao đẳng    -  Chuyên nghành quản lý vận 

hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống 

− Loại môn học: 

▪ Bắt buộc:  

▪ Tự chọn:   

− Các môn học trước: Kỹ thuật an toàn điện, Phần điện trong NMĐ và TBA, Lưới điện 

,Kỹ thuật cao áp   

− Phân bố thời gian học:  

▪ Lý thuyết: 15 

▪ Bài tập:  29 

▪ Kiểm tra: 1 

− Khoa phụ trách môn học : Hệ thống Điện  

2. Mục tiêu của môn học 

− Kiến thức môn học: Hiểu biết vai trò của TBA 110kV trong hệ thống điện, phân cấp 

quản lý trong TBA, tiêu chuẩn cần thiết của vận hành viên.  

− Kiến thức nghề: Phân tích các hiện tượng xảy ra trong vận hành của thiết bị điện, 

,phán đoán các trường hợp sự cố xảy ra,  

− Kỹ năng nghề: Biết thao tác các thiết bị trong TBA một cách chính xác và an toàn, có 

khả năng tìm nguyên nhân và biết  cách xử lý các sự cố trong TBA 

_ Nắm vững các quy định về an toàn trong vân hành TBA 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Môn học vận hành trạm biến áp 110 kV là môn thuộc kiến thức ngành. Môn học này 

trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách vận hành các thiết bị trong trạm biến áp 

110 kV và xử lý khi xảy ra sự cố thiết bị trong vận hành.   

4. Tài liệu tham khảo 

− Quy trình điều độ HTĐ quốc gia 

− Quy trình thao tác HTĐ quốc gia 

− Quy trình xử lý sự cố HTĐ quốc gia 

− Quy trình vận hành sửa chữa MBT (Cty Lưới điện cao thế Miền nam)  

− Quy trình vận hành accu (Cty lưới điện cao thế Miền nam) 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 



− Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học 

− Làm các bài tập vận dụng các vấn đề đã học nhằm nắm vững kiến thức hơn. 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên. 

− Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện 

và internet. 

− Yêu cầu làm bài tập đầy đủ, chủ động tự tìm hiểu trước khi hỏi giáo viên. 

− Chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm 

tra. 

7. Thang điểm đánh giá : Theo thang điểm 10 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

− Hình thức thi: tự luận/trắc nghiệm 

− Thời lượng thi: 60 phút 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian: 

Nội dung 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

thảo luận, 

thực hành, 

thí nghiệm 

Kiểm 

tra 
Tổng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chương 1: Tổng quan về vận hành trạm biến áp 

1.1 Đặc điểm của công tác vận hành trạm  

1.2 Các yêu cầu đối với vận hành viên 

1.3  Chế độ giao nhận ca trực 

1.4 Các chế độ vận hành của trạm và thiết bị trong 

trạm biến áp 110kV 

1   1 

Chương 2: Nhiệm vụ và phân cấp điều độ trong 

hệ thống điện Việt nam 

2.1  Mục tiêu cơ bản của điều độ hệ thống điện quốc 

gia 

2.2   Phân cấp điều độ hệ thống điện quốc gia 

2.3  Quyền của các cấp điều độ 

1   1 

Chương 3: Chỉ danh thiết bị và quy trình thao 

tác trong trạm biến áp 

3.1 Giới thiệu thiết bị mạch nhất thứ 

3.2  Giới thiệu sơ đồ nối điện 

3.2.1  Khái niệm  

3 10  13 



3.2.2  Yêu cầu 

3.3  Chỉ danh thiết bị 

3.4 Nguyên tắc thao tác thiết bị trạm biến áp 110kV 

Chương 4: Vận hành MBA lực  

4.2  Quy định về kiểm tra và ghi thông số 

4.3  Các chế độ vận hành cho phép của máy biến áp 

4.4  Vận hành máy biến áp trong trường hợp không 

bình thường  

4.5  Xử lý các trường hợp sự cố khi vận hành 

4.6  Quy định về đóng điện vận hành máy biến áp 

4.7  Quy định về thí nghiệm máy biến áp 

4.8  Bảo trì sửa chữa MBA 

3 8  11 

Chương 5: Vận hành máy biến dòng, điện máy 

biến điện áp, tụ bù  

5.1  Sơ lược về máy biến điện áp  

5.2  Sơ lược về máy biến dòng điện 

5.3  Vận hành tụ điện 

1   1 

Chương 6: Vận hành máy cắt điện  

6.1  Giới thiệu máy cắt điện  

6.2  Quy định kiểm tra và vận hành an toàn máy cắt 

điện   

6.3  Sự cố máy cắt và cách xử lý các tình trang bất 

thường 

6.4  Thí nghiệm máy cắt 

6.5  Bảo trì sửa chữa máy cắt 

2 3  5 

Chương 7: Vận hành dao cách ly, dao nối đất  

7.1  Vận hành dao cách ly  

7.2  Thao tác dao cách ly  

7.3    Xử lý trở ngại thông thường 

1   1 

Chương 8: Vận hành accu nguồn tự dùng trong 

TBA 110kV 

8.1 Giới thiệu về accu 

8.2  Nạp điện cho accu 

8.3  Kiểm tra accu trong vận hành 

8.4  Các quy định an toàn 

8.5  Sửa chữa bảo trì accu          

2 6 1 9 



8.6 Vận hành nguồn điện tự dùng trạm biến áp 

Chương 9: Quy định an toàn trong vận hành 

trạm  

9.1  Hành lang an toàn trạm biến áp 

9.2  Các biện pháp an toàn khi làm việc tại trạm 

biến áp  

9.3  Quy định an toàn trong thao tác thiết bị đóng 

cắt cao áp   

9.4 Quy định an toàn  khi vận hành thiết bị bù công 

suất phản kháng  

1 2  3 

Tổng cộng 15 29 1 45 

 

 


