
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THỰC TẬP ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ 

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

 

Câu 1-Bài 1: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch hạn chế phần dương/phần âm của tín hiệu trong sơ 

đồ hình A1-4. 

b) Giải thích hoạt động của mạch hạn chế phần dương/âm. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 1: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch dịch mức dương/âm dùng Diode trong sơ đồ hình 

A1-4.  

b) Giải thích hoạt động của mạch dịch mức dương/âm. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3- Bài 1: 

a) Phần thực hành: Khảo mạch chỉnh lưu cả chu kỳ sử dụng 2 Diode (sơ đồ A1-2).  

b) Vẽ và giải thích dạng tín hiệu qua mạch chỉnh lưu với tải là điện trở; điện dung; 

điện trở và điện dung. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 4-Bài 1: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch chỉnh lưu toàn sóng bằng cầu diode (sơ đồ A1-2). 

b) Vẽ và giải thích dạng tín hiệu qua mạch chỉnh lưu với tải là điện trở; điện dung; 

điện trở và điện dung. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

 

Câu 1-Bài 2: 

a) Phần thực hành: Xác định hệ số khuếch đại dòng  của transistor trong sơ đồ hình 

A2-1. 

b) Vẽ  và giải thích đường tải tĩnh của tầng khuếch đại dùng transistor.  

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 2: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch khuếch đại dùng transistor mắc theo kiểu Emitter 

chung (sơ đồ hình A2-2). Đo hệ số khuếch đại trong hai trường hợp: có hồi tiếp âm 

qua điện trở R4 nối với E và không có hồi tiếp âm.  

b) Giải thích nguyên lý hoạt động của sơ đồ và các linh kiện trong mạch. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3-Bài 2: 



a) Phần thực hành: Khảo sát mạch khuếch đại mắc theo kiểu Collector chung (sơ đồ 

hình A2-3). Đo hệ số khuếch đại dòng điện và điện áp của mạch.  

b) Nêu những đặc điểm chính của tầng khuếch đại dùng transistor với các sơ đồ 

Emittor chung, Base chung, Colector chung và các ứng dụng của các sơ đồ đó. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 3: 

a) Phần thực hành: Đo hệ số khuếch đại của các tầng khuếch đại và cả bộ khuếch đại 

trong sơ đồ hình A3-1. Nhân xét kết quả đo trong trường hợp bộ khuếch đại có sử 

dụng tầng đệm dùng transistor T3 và không sử dụng tầng đệm dùng transistor T3.  

b) Trình bày các cách nối tầng trong tầng khuếch đại. Nêu ưu, nhược điểm của từng 

cách. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 3: 

a) Phần thực hành: Cho sơ đồ hình A3-2. Lắp ráp để được khuếch đại thuật toán đơn 

giản. Đo điện áp offset của mạch. Nhận xét kết quả đo được. 

b) Giải thích nguyên lý hoạt động và tác dụng của từng linh kiện trong sơ đồ khuếch 

đại thuật toán trình bày trong sơ đồ hình A3-2. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3-Bài 3: 

a) Phần thực hành: Cho sơ đồ hình A3-2. Đo đáp ứng tần số của mạch. Nhận xét kết 

quả đo được. 

b) Thay đổi hệ số phản hồi âm trong hai trường hợp sử dụng chốt nối J4, J5 thì đáp 

ứng tần số thay đổi như thế nào? Giải thích? 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 4: 

a) Phần thực hành: Cho sơ đồ A4-1, thực nghiệm đo đặc tuyến truyền đạt ID = f(UGS). 

b) Vẽ và giải thích đặc tuyến ID = f(UGS) khi UDS thay đổi. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 4: 

a) Phần thực hành: Cho sơ đồ A4-1, thực nghiệm đo đặc tuyến lối ra ID = f(UDS). 

b) Vẽ họ đặc tuyến ID = f(UDS). Khi UGS thay đổi (tăng hoặc giảm) (nguồn nuôi không 

đổi) thì các giá trị UDS, ID thay đổi như thế nào?  

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3-Bài 4: 

a) Phần thực hành: khảo sát mạch khuếch đại MOSFET mắc theo kiểu cực nguồn 

chung. 

b) Giải thích hoạt động của sơ đồ. 



c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 4- Bài 4: 

a) Phần thực hành: khảo sát mạch khóa nối tiếp hoặc song song sử dụng JFET. 

b) Giải thích hoạt động của sơ đồ. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 5: 

a) Phần thực hành: Cho sơ đồ mạch A5-1, thực nghiệm đo đặc trưng tần số của tầng 

khuếch đại lặp lại dùng khuếch đại thuật toán.   

b) Trình bày cách đo điện trở vào, điện trở ra của tầng khuếch đại dùng khuếch đại 

thuật toán.                 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 5: 

a) Phần thực hành: Cho sơ đồ mạch A5-2, thực nghiệm mạch khuếch đại đảo và không 

đảo. Đo hệ số khuếch đại trong các trường hợp cụ thể.   

b) Phân tích tác dụng của các linh kiện trong sơ đồ.                 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3-Bài 5: 

a) Phần thực hành: cho sơ đồ mạch A5-3, Thiết kế mạch tổng và hiệu.  

b) Viết biểu thức ở lối ra theo điện áp vào, giải thích các linh kiện trong mạch.                 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 6: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch trigơ Smith trong sơ đồ A6-4 

b) Giải thích hoạt động của trigơ Smith với hai ngưỡng so sánh.       

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 6: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch tích phân trong sơ đồ A6-1. Cho tín hiệu lối vào là 

xung vuông, vẽ dạng tín hiệu lối ra và giải thích.  

b) So sánh mạch tích phân dùng các linh kiện RC và mạch tích phân dùng khuếch đại 

thuật toán.                 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3-Bài 6: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch vi phân trong sơ đồ A6-1. Cho tín hiệu lối vào là 

xung vuông, quan sát dạng tín hiệu lối ra.  

b) So sánh mạch vi phân dùng các linh kiện RC và mạch vi phân dùng khuếch đại thuật 

toán.                 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 7: 



a) Phần thực hành: khảo sát mạch dao động cao tần LC ghép biến thế (Armstrong) và 

đo tần số dao động của mạch. 

b) Nêu các điều kiện dao động của mạch tạo dao động và cách thực hiện các điều kiện 

đó trong sơ đồ A7-1.     

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 7: 

a) Phần thực hành: khảo sát mạch dao động RC trong sơ đồ A7-4. 

b) Trình bày sự sai khác của mạch tạo dao động RC gồm một tầng khuếch đại và hai 

tầng khuếch đại.                       

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3-Bài 7: 

a) Phần thực hành: khảo sát mạch dao động cao tần LC trong sơ đồ A7-2 và đo tần số 

dao động của mạch. 

b) Trình bày các điều kiện dao động của mạch tạo dao động. Cách thực hiện các điều 

kiện dao động trong sơ đồ trên.                       

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 8: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch dao động đa hài trong sơ đồ hình A8-1. Vẽ dạng tín 

hiệu ở hai lối ra và Base của các transistor. 

b) Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch và giải thích tác dụng của các linh kiện.     

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 8: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch tạo dao động đa hài đợi trong sơ đồ A8-3. Quan sát 

dạng tín hiệu ở Base và Colector của transistor T1, T2. 

b) Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch đa hài đợi và tác dụng của các linh kiện.                    

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 3-Bài 8: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch tạo xung răng cưa trong sơ đồ A8-5.  

b) Giải thích nguyên lý hoạt động và nêu tác dụng của các linh kiện trong sơ đồ.                       

a) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 9: 

a) Phần thực hành: Đo đặc trưng V-A của Triac. Khi thế VG (thế điều khiển) thay đổi 

thì các tham số gì trong mạch thay đổi? 

b) Giải thích đặc tuyến V-A của Triac và các vùng làm việc. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 9:  

a) Phần thực hành: Khảo sát sơ đồ mạch điều khiển Thyristor trong sơ đồ A9-4. 



b) Giải thích hoạt động của sơ đồ và vai trò của bộ cách li quang (Optocoupler). 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 1-Bài 10: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch điều biên trong sơ đồ hình A10-1.  

b) Giải thích nguyên lý hoạt động của sơ đồ. 

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

Câu 2-Bài 10: 

a) Phần thực hành: Khảo sát mạch giải điều biên trong sơ đồ hình A10-3.  

b) Giải thích nguyên lý hoạt động của sơ đồ.  

c) Câu hỏi tùy chọn của cán bộ hỏi thi. 

 

Tổng số câu hỏi: 30 

 PHÒNG THỰC TẬP ĐTVT 

 


