
LÝ THUYẾT MẠCH 

( Giảng viên: ThS Lê Tuấn Đạt) 

     1. Mã học phần:  

2. Số tín chỉ: 3 

3. Phân bố thời gian: Lý thuyết, thảo luận và kiểm tra: 45 tiết  

4. Mục tiêu của học phần : 

- Kiến thức: Hiểu được những những kiến thức về phân tích mạch điện theo nhiều 

phương pháp: Phương pháp dòng nhánh, dòng vòng, điện thế điểm nút, xếp chồng, biến đổi 

Laplace, mạng bốn cực. 

- Kỹ năng: Sinh viên có thể tính toán thông số của mạch như dòng điện, điện áp, công 

suất...Mô phỏng được mạch trên phần mềm chuyên dụng 

- Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.  

5. Mô tả học phần: 

 Trang bị cho người học kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về các linh kiện thụ động, 

các định luật Kirchop, các phương pháp phân tích mạch điện. Nắm được các phương pháp 

biến đổi Laplace, mạch bốn cực. 

6. Tài liệu học tập và tham khảo: 

[1]. Lý thuyết mạch  – PGS-TS. Hồ Anh Túy – NXB KHKT  

[2]. Lý thuyết mạch – TS. Phạm văn Bình (chủ biên), ThS. Đào Lê Thu Thảo, TS. 

Nguyễn Hữu Phát 

[3] Lý thuyết mạch- tín hiệu - PGS.TS. Đỗ Huy Giác, TS. Nguyễn Văn Tách NXB 

KHKT. 

7. Phƣơng pháp đánh giá học phần: 

- Chuyên cần: 10%.  

- Bài kiểm tra  giữa kỳ: 2 bài: 15%. 

- Thi cuối kỳ (viết): 60%. 

 

 

 

 



8. Nội dung học phần 

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Tài liệu 

học tập, 

tham khảo 

1 

Chƣơng 1: Các khái niệm và định luật cơ bản 

của mạch điện 

1.1. Mạch điện, sơ đồ mạch điện 

1.2. Các phần tử của mạch điện 

1.3. Một số định nghĩa và phân loại mạch điện 

1.4. Các định luật Kirchop của mạch điện  

4  1,2,3 

2 

Chƣơng 2: Phân tích mạch điện ở chế độ xác lập 

2.1. Phân tích mạch điện khi mạch thuần trở. 

    2.1.1.Phương pháp dòng điện nhánh 

    2.1.2. Phương pháp dòng điện mạch vòng 

4  1,2,3 

3 
    2.1.3. Phương pháp điện thế điểm nút         

    2.1.4. Phương pháp nguồn tương đương 
4  1,2,3 

4 

2.2. Phân tích mạch điện hình sin bằng số phức 

   2.2.1. Các đại lượng đặc trưng của dòng điện hình 

sin 

   2.2.2. Các bước phân tích mạch điện hình sin 

bằng số phức 

4  1,2,3 

5 2.3. Phân tích mạch điện hình sin có hỗ cảm 4   

6 
2.4. Đặc tính tần số và hàm truyền đạt phức của 

mạch điện 
4   

7 
2.5. Mạch dao động RLC mắc nối tiếp 

2.6. Mạch dao động RLC mắc song song 
4   

8 Chữa bài tập + kiểm tra 4   

9 

Chƣơng 4: Mạch bốn cực 

1. Khái niệm về mạch bốn cực 

2. Hệ phương trình hàm truyền của mạng bốn cực 

3. Các tham số riêng của mạng bốn cực 

4. Ghép nối các mạng bốn cực. 

4  1,2,3 

10 5. Một số mạng bốn cực đơn giản và các tham số 

của chúng 

5.1. Mạng bốn cực 1 phần tử 

5.2. Mạng bốn cực hình Γ  

4   

11 Thảo luận, bài tập và Kiểm tra 4  1,2,3 



PHƢƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CHO SINH VIÊN 

1. Về điểm chuyên cần: 

 Hình thức điểm danh: Điểm danh đầu giờ trên lớp 

 Đi học đầy đủ đúng giờ: 8 điểm 

 Có tinh thần xây dựng bài (trên lớp) thì được cộng vào điểm chuyên cần 

 Nghỉ 1 buổi trừ 1 điểm 

 02 buổi đi muộn thì tính bằng 01 buổi nghỉ 

 Nghỉ  quá 30% số tiết học thì không đủ điều kiện thi cuối kỳ 

2. Về kiểm tra giữa kỳ: 

 Kiểm tra 2 bài trên lớp, mỗi bài kiểm tra 50 phút (1 tiết) 

 Khi kiểm tra mỗi người ngồi 01 bàn và không được sử dụng tài liệu 

 02 bài kiểm tra dưới 5 điểm thì không đủ điều kiện thi 

3. Về thi cuối kỳ: 

 Hình thức thi: viết 

 Thời gian thi: 90 phút 

 Công ra đề và chấm bài theo quy chế nhà trường 

 Nên xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận (tính công theo chế độ nhà trường) 

 


