
THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ  

 

1. Tên học phần:   Thực hành điện tử số 

2. Số tín chỉ:   3 

3. Tính chất học phần: Bắt buộc 

4. Khoa phụ trách:  

5. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về công 

nghệ vi mạch số, các đặc tính linh kiện vi mạch số, các mạch phân kênh, so sánh, 

mã hóa, giải mạch, mạch phát xung và các dạng mạch đếm, chương trình này nằm 

trong các học phần chương trình đào tạo của cơ sở ngành. 

6. Mục tiêu của học phần: 

- Kiến thức: : Củng cố lại những kiến thức đã được trang bị trong học phần lý 

thuyết môn Điện tử số. 

- Kỹ năng: Tổ chức lao động, tác phong nghề nghiệp, các kỹ năng thực hành 

về dụng cụ, linh kiện điện điện tử số, vi mạch số cơ bản ứng dụng trong các thiết 

bị điện tử. Sửa chữa bảo dưỡng, lắp ráp các thiết bị  về số.  

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

7. Nội dung học phần: 

TT Nội dung 

Thời gian hướng dẫn (giờ) 

Tổng số Ban đầu 
Thường 
xuyên 

Kết thúc 

1 Khảo sát IC logic cơ bản 4 1 2 1 

2 
Láp ráp mạch số theo sơ đồ từ các IC logic 
cơ bản 

4 1 2 1 

3 Rút gọn hàm và thiết kế mạch 4 1 2 1 

4 Thiết kế mạch giải mã 4 1 2 1 

5 
Thiết kế mạch chuyển mã nhị phân sang mã 
Gray 

4 1 2 1 

6 Thiết kế mạch chuyển đổi bảng mã bất kỳ 4 1 2 1 

7 
Thiết kế mạch giải mã BCD sang mã led 7 
đoạn 

4 1 2 1 

8 Khảo sát IC đếm 4017 4 1 2 1 



TT Nội dung 

Thời gian hướng dẫn (giờ) 

Tổng số Ban đầu 
Thường 
xuyên 

Kết thúc 

9 Khảo sát IC ghi dịch 74164 4 1 2 1 

10 Khảo sát IC đếm, giải mã và hiển thị 4 1 2 1 

11 
Khảo sát IC đếm tăng giảm và đặt trước số 
đêm 74192 

4 1 2 1 

 Tổng cộng 44 11 22 11 

 

8. Tài liệu học tập 

1. Bài giảng thực hành  Điện tử số  

9. Tài liệu tham khảo 

2. Giáo trình “Kỹ thuật số” - Nguyễn Thuý Vân, NXB KH KT - 2004. 

3. Giáo trình “Đo lường điện tử" - Vũ Quý Điềm, NXB giáo dục - 2004. 

10. Phương pháp đánh giá học phần: 

Đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên (tham gia học đầy đủ, chăm chỉ 

trong thực hành thực tập, rèn luyện tay nghề...); kiểm tra đánh giá thường xuyên 

(mỗi tuần cho một điểm vào kỳ kiểm tra cuối tuần) 

- Điểm tổng kết môn sẽ là điểm trung bình giữa các tuần. 

 


