
 

CHƯƠNG V – DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Chủ đề Mức độ cần đạt  Ghi chú 

 

a) Dòng điện xoay 

chiều. Điện áp xoay 

chiều. Các giá trị 

hiệu dụng của dòng 

điện xoay chiều. 

b) Cảm kháng, dung 

kháng và điện 

kháng. 

c) Định luật Ôm đối 

với đoạn mạch xoay 

chiều có R, L, C mắc 

nối tiếp. 

d) Công suất của 

dòng điện xoay 

chiều.  

e) Dòng điện ba pha. 

f) Các máy điện. 

Kiến thức 

- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện 

áp xoay chiều tức thời. 

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính 

giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp 

xoay chiều. 

- Viết được công thức tính cảm kháng, dung kháng và 

tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu 

được đơn vị đo các đại lượng này. 

- Viết được hệ thức của định luật Ôm đối với các đoạn 

mạch xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm kháng, 

thuần dung kháng và đối với đoạn mạch RLC nối tiếp. 

- Nêu được độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp tức 

thời đối với các đoạn mạch xoay chiều thuần điện trở, 

thuần cảm kháng, thuần dung kháng và chứng minh 

được các độ lệch pha này. 

- Viết được công thức tính độ lệch pha giữa dòng điện 

và điện áp tức thời đối với đoạn mạch RLC nối tiếp và 

nêu được trường hợp nào thì dòng điện trễ pha, sớm pha 

so với điện áp. 

- Nêu được điều kiện và các đặc điểm của hiện tượng 

cộng hưởng điện đối với đoạn mạch RLC nối tiếp. 

- Viết được công thức tính công suất điện và công thức 

tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp. 

- Nêu được lí do tại sao phải tăng hệ số công suất ở nơi 

tiêu thụ điện. 

- Nêu được hệ thống dòng điện ba pha là gì. 

- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của 

máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều ba 

pha, máy biến áp. 

Kĩ năng 

- Vận dụng được các công thức tính cảm kháng, dung 

kháng và điện tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp. 

- Vẽ được giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp. 

- Giải được các bài tập về đoạn mạch RLC nối tiếp. 

- Vẽ được đồ thị biểu diễn hệ thống dòng điện ba pha. 

- Vẽ được sơ đồ biểu diễn cách mắc hình sao và cách 

mắc hình tam giác đối với hệ thống dòng điện ba pha. 

- Giải được các bài tập về máy biến áp lí tưởng. 

- Tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch 

RLC nối tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn mạch xoay 

chiều có R, L, C mắc 

nối tiếp gọi tắt là đoạn 

mạch RLC nối tiếp. 

Định luật Ôm đối với 

đoạn mạch RLC nối 

tiếp biểu thị mối quan 

hệ giữa i và u. 



 

 


