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LÔØI NOÙI ÑAÀU
Vôùi muïc tieâu xaây döïng moät chöông trình thí nghieäm maïch vaø maïch ñieän
töû cho heä chöông trình ñaøo taïo tín chæ, Phoøng Thí Nghieäm Maïch & Ño bieân soaïn
hai taäp taøi lieäu höôùng daãn thí nghieäm goàm :
Taäp 1 : Höôùng daãn thí nghieäm maïch ñieän .
Taäp 2 : Höôùng daãn thí nghieäm maïch ñieän töû .
Noäi dung caû hai taäp chuû yeáu xaây döïng cho sinh vieân caùc thao taùc thöïc
haønh cô baûn treân moät soá maïch thöïc vaø phöông phaùp moâ phoûng caùc maïch ñieän
vaø maïch ñieän töû treân maùy tính caù nhaân söû duïng chöông trình Workbench vaø
Pspice laøm neàn taûng.
Noäi dung cuûa taäp höôùng daãn thí nghieäm maïch ñieän naøy goàm coù:
Baøi môû ñaàu: Noäi qui, chuaån bò, baùo caùo thí nghieäm vaø ñaùnh giaù.
Baøi 1: Giôùi thieäu thieát bò trong phoøng thí nghieäm.
Baøi 2: Maïch ñieän DC.
Baøi 3: Maïch ñieän AC.
Baøi 4: Maïch coäng höôûng vaø ñaùp öùng taàn soá.
Baøi 5: Maïch quaù ñoä.
Mong raèng caùc sinh vieân ñaït nhieàu keát quûa toát trong ñôït thí nghieäm .
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BAØI MÔÛ ÑAÀU
NOÄI QUI THÍ NGHIEÄM, CHUAÅN BÒ BAØI
VAØ BAÙO CAÙO THÍ NGHIEÄM
A. NOÄI QUI THÍ NGHIEÄM:
1) Noäi qui khi thao taùc laép maïch :
+ Phaûi taét nguoàn cung caáp cho maïch trong khi ta laép maïch hay thaùo rôøi caùc daây
daãn vaø phaàn töû maïch.
+ Ngoaøi tieáp xuùc vôùi maïch ñang hoaït ñoäng thoâng qua que ño (probe), traùnh vieäc
tieáp xuùc cô theå vôùi maïch hay thieát bò ñang laøm vieäc.
+ Khoâng ñöôïc thí nghieäm vôùi quaàn aùo hay cô theå ñang bò öôùt.
+ Caån thaän vôùi ñoà trang söùc hay ñoàng hoà ñeo treân ngöôøi coù theå chaïm vaøo maïch
ñang thí nghieäm gaây chaäp ñieän.
2) Noäi qui khi söû duïng thieát bò thí nghieäm:
+ Caàu chì 0,5A vaø 2A ñöôïc söû duïng ñeå baûo veä amper keá vaø watt keá.
+ Khoâng ñöôïc ngaén maïch nguoàn aùp (DC hay AC).
+ Khi söû duïng volt keá vaø amper keá, thang lôùn nhaát luoân ñöôïc ñeà nghò duøng ñaàu
tieân, hoaëc neân tham khaûo yù kieán cuûa giaùo vieân höôùng daãn thí nghieäm
(GVHDTN).
+ Khi söû duïng ohm keá, khoâng ñöôïc ño ñieän trôû khi maïch ñang coù ñieän.
+ Traùnh ñöa thieát bò ra gaàn meùp baøn thí nghieäm (TN).
+ Khoâng ñöôïc mang linh kieän, thieát bò TN töø baøn naøy sang baøn khaùc.
3) Moät soá qui ñònh khaùc:
+ Tuùi xaùch ñaët treân keä gaàn cöûa ra vaøo PTN. Do khoâng coù nhaân vieân baûo quaûn
neân SV khoâng ñöôïc ñeå taøi saûn quí giaù trong tuùi xaùch khi vaøo thí nghieäm nhö :
tieàn baïc, tö trang, maùy tính, theû giöõ xe ... .
+ Khoâng ñöôïc mang thöùc aên vaø nöôùc uoáng vaøo phoøng thí nghieäm (PTN).
+ Khoâng ñöôïc mang thieát bò thöïc haønh, vaät duïng chaùy noå ... vaøo PTN.
+ Khoâng ñöôïc vieát, veõ leân baøn, gheá vaø thieát bò TN.
+ Thu doïn giaáy, vieát treân baøn sau buoåi TN vaø boû vaøo thuøng raùc.
+ Taét caàu dao hay CB cuûa baøn TN sau khi thí nghieäm xong.
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B. CHUAÅN BÒ, BAÙO CAÙO, KIEÅM TRA VAØ ÑIEÅM THÍ NGHIEÄM:
1) Chuaån bò thí nghieäm:
+ Moãi SV khi vaøo laøm TN phaûi thöïc hieän tröôùc moät Baøi chuaån bò TN vaø trình
cho giaùo vieân (GV) höôùng daãn TN khi vaøo thí nghieäm. Do ñoù SV phaûi xem roõ
lòch thí nghieäm cuûa mình (Phoøng 102B3 – CS1 hay Phoøng 202H6 – CS2) ñeå
chuaån bò baøi cho toát, nhaát laø ôû tuaàn TN ñaàu tieân.
+ GV xem xong baøi chuaån bi TN seõ traû laïi baøi chuaån bò cho SV.
+ Baøi chuaån bò duøng giaáy A4, vieát tay, baám ba ñinh theo caïnh beân traùi, ñaùnh soá
trang, trong ñoù ghi roõ:
 Hoï teân SV vaø MSSV ôû goùc treân beâân traùi trang 1.
 Trình töï thí nghieäm nhö trong taøi lieäu höôùng daãn TN. Moãi phaàn TN bao
goàm : Maïch TN, Baûng soá lieäu keõ saün ñeå ñieàn soá lieäu ño vaø soá lieäu tính.
+ Caùc SV khoâng coù Baøi chuaån bò TN hay chuaån bò baøi khoâng ñaït seõ khoâng ñöôïc
vaøo phoøng TN (do GVHD quyeát ñònh), vaø xem nhö vaéng buoåi TN ñoù.
+ Ñieåm baøi chuaån bò qui ñoåi laø 30% Ñieåm baùo caùo TN cuûa baøi thí nghieäm ñoù
(xem theâm phaàn rubric chaám baøi chuaån bò thí nghieäm maïch ñieän).
2) Baùo caùo thí nghieäm:
+ Sau moãi Baøi TN , Moãi toå phaûi laøm moät Baøi Baùo caùo TN vaø noäp vaøo buoåi TN
keá tieáp cho GV höôùng daãn TN.
+ Baøi baùo caùo TN cuõng duøng giaáy A4, vieát tay, baám ba ñinh theo caïnh beân traùi,
ñaùnh soá trang, trong ñoù coù 3 phaàn:
 Trang ñaàu tieân: Teân baøi thí nghieäm / Ngaøy thí nghieäm / Hoï teân caùc SV
trong toå, MSSV töông öùng vaø ñieåm chaám cheùo, moãi SV kyù teân.
 Caùc trang tieáp theo: Trình töï thí nghieäm nhö trong taøi lieäu höôùng daãn
TN. Moãi phaàn TN bao goàm : Muïc ñích baøi TN, Maïch TN, Baûng soá lieäu
(ño vaø tính), ñoà thò nhaän ñöôïc, Coâng thöùc lyù thuyeát lieân quan, nhaän xeùt
keát quaû TN vaø keát luaän.
 Phaàn phuï luïc: laø ñoà thò boå sung, keát quaû moâ phoûng ôû nhaø neáu coù vaø taát
caû caùc baøi chuaån bò cuûa caùc SV trong toå ñaõ laøm cho baøi TN naøy.
+ Caùc Baøi Baùo caùo seõ ñöôïc GV höôùng daãn cho ñieåm, chieám 50% Ñieåm baùo caùo
TN cuûa baøi TN ñoù (xem theâm phaàn rubric chaám baùo caùo thí nghieäm maïch ñieän).
3) Kieåm tra (Thi) thí nghieäm:
+ Caùc SV seõ tham gia ñôït kieåm tra phaàn TN vaøo buoåi cuoái cuøng cuûa ñôït TN.
Hình thöùc kieåm tra laø : thöïc haønh laép maïch vaø traû lôøi vaán ñaùp lyù thuyeát lieân
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quan trong moân Giaûi tích Maïch ñieän (xem theâm phaàn rubric chaám Thi thí
nghieäm maïch ñieän).
+ Khi kieåm tra SV khoâng ñöôïc duøng taøi lieäu höôùng daãn TN. Moãi SV chuaån bò
moät tôø giaáy kieåm tra (giaáy A4, ghi roõ hoï teân vaø MSSV) + vieát muïc xanh hay
ñen, vieát chì, thöôùc, compa, maùy tính tay vaø boác thaêm ñeà kieåm tra cho mình.
Caùc ñeà kieåm tra thuoäc veà caùc phaàn ñaõ thöïc haønh vaø lyù thuyeát lieân quan.
+ Ñieåm kieåm tra TN cuõng chaám treân ba phaàn : Chuaån bò cho ñeà kieåm tra, Thöïc
hieän ñeà kieåm tra vaø baùo caùo keát quaû kieåm tra.
4) Ñieåm cho hoïc phaàn thí nghieäm:
+ Ñieåm cho hoïc phaàn thí nghieäm giaûi tích Maïch ñieän ñöôïc tính nhö sau: Ñieåm
baùo caùo TN (40%) + Ñieåm kieåm tra thí nghieäm (60%). Trong ñoù, Ñieåm baùo caùo
TN goàm coù : 30% cho baøi chuaån bò TN cuûa caù nhaân, 20% cho quaù trình laøm TN
cuûa caù nhaân vaø 50% cho ñieåm baøi baùo caùo TN cuûa toå.
+ Ñieåm khoâng (0) cuûa moân thí nghieäm do CBHD tröïc tieáp ghi duøng cho caùc
tröôøng hôïp:
1. Bò caám thöïc haønh tieáp tuïc do vi phaïm nghieâm troïng (nhieàu laàn hay coá yù)
noäi qui PTN.
2. Vaéng maët treân 20% thôøi gian thí nghieäm.
+ Neáu hoïc phaàn thí nghieäm laø moät phaàn ñieåm cuûa moân hoïc lyù thuyeát thì ñieåm
TN ≤ 2,5 seõ laø ñieåm toång keát cuûa moân hoïc lyù thuyeát.
+ Chæ baûo löu ñieåm cuûa hoïc phaàn thí nghieäm khi: ñieåm hoïc phaàn thí nghieäm cao
hôn 8 vaø chaáp nhaän 8 ñieåm vaøo baûng ñieåm hoïc kyø xin baûo löu.
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C. CHUAÅN ÑAÀU RA CUÛA HOÏC PHAÀN THÍ NGHIEÄM MAÏCH
ÑIEÄN:
Sau khi hoaøn taát hoïc phaàn thí nghieäm maïch ñieän, sinh vieân coù theå:
[L.O.1] Thiết kế và tiến hành thí nghiệm để xác định các tính chất đặc trưng của
các mạch điện cơ bản. (b.1 P)
[L.O.2] Phân tích và diễn giải kết quả thí nghiệm để kiểm chứng lý thuyết mạch
điện. (b.3 P)
[L.O.3] Phát triển khả năng làm việc nhóm và viết báo cáo thí nghiệm chuẩn (S).
At the end of this lab, the student should be able to:
[L.O.1] Designing and implementing experiments to determine
characteristics of basic electric circuits. (b.1 P)
[L.O.2] Analyzing measured data and interpreting experimental results to
verify basic circuit theory. (b.3 P)
[L.O.3] Develop an ability to work in a team and write formal technical lab
reports. (S)
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D. RUBRIC CHO BAÙO CAÙO VAØ THI THÍ NGHIEÄM MAÏCH ÑIEÄN:
+ Master Rubric to evaluate PI b.1 and b.3 : base on lab preparation, lab
report and lab exam.
2 points
0

1 point

4 points
3 points

(Hiểu
nhưng
chưa áp
dụng
được)

(Hiểu, áp
dụng được
nhưng còn
sai sót)

(Hiểu, áp
dụng
thành
thạo,
chính
xác)

(Không
biết)

(Biết
nhưng
chưa hiểu)

b1. Design
and
implement
experiment
to determine
operating
characteristi
cs or
performance
of electrical
systems.

Không
biết
dùng
thí
nghiệm
để tìm
hiểu
đặc tính
mạch
điện.

Có thể
hiện việc
dùng thí
nghiệm để
tìm hiểu
đặc tính
mạch điện
nhưng
chưa hợp
lý.

Thể hiện
việc dùng
dùng thí
nghiệm để
tìm hiểu
đặc tính
mạch điện
hợp lý
nhưng khi
tiến hành
có nhiều
lỗi.

Thể hiện
việc dùng
thí nghiệm
để tìm
hiểu đặc
tính mạch
điện hợp
lý nhưng
khi tiến
hành có
vài sai sót
nhỏ.

Thể hiện
việc dùng
TN để tìm
hiểu đặc
tính mạch
điện hợp
lý và tiến
hành các
TN một
cách đầy
đủ, chính
xác.

b3. Analyze
measured
data and
interpret
experimenta
l results to
verify
theoretical
knowledge

Không
biết
dùng lý
thuyết
phân
tích kết
quả thí
nghiệm.

Biết dùng
lý thuyết
phân tích
kết quả
thí nghiệm
nhưng
không hợp
lý.

Biết dùng
lý thuyết
phân tích
kết quả
thí nghiệm
nhưng
nhiều lỗi.

Biết dùng
lý thuyết
phân tích
kết quả
thí nghiệm
nhưng có
sai sót.

Biết dùng
lý thuyết
phân tích
kết quả
thí
nghiệm
hợp lý và
đầy đủ.
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