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GIA 

ĐỀ THI THỰC HÀNH 

Tên nghề Điện tử công nghiệp 

Bậc trình độ Bậc 3 

Công việc Thiết kế mạch in, lắp ráp mạch điện tử cơ bản, lắp ráp mạch điều 

khiển dùng các loại khí cụ điện và động cơ điện 

Mã đề thi 05 

Thời gian thi 200 phút 

 

Mô đun 1: THIẾT KẾ LẮP RÁP MẠCH DAO ĐỘNG CẦU WIEN 

 

 

I.  MÔ TẢ BÀI THI 

1 L¾p r¸p m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å nguyªn lý ®· cho lªn bo test  

2 §o, kiÓm tra c¸c th«ng sè tÝn hiÖu ra  

3 ThiÕt kÕ m¹ch in vµ hµn linh kiÖn lªn bo m¹ch in 

4 §o, kiÓm tra c¸c th«ng sè tÝn hiÖu ra 

 

II. S¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

III.    Yªu cÇu kü thuËt 

1. Thùc hiÖn bµi tËp theo tr×nh tù díi ®©y 

1.1  ChuÈn bÞ thiÕt bÞ, tÝnh to¸n vµ lùa chän linh kiÖn 

1.2  L¾p linh kiÖn lªn bo test 

1.3  §o, kiÓm tra vµ vÏ d¹ng tÝn hiÖu t¹i Ur 
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1.4  VÏ l¹i s¬ ®å nguyªn lý vµ thiÕt kÕ m¹ch in trªn phÇn mÒm thiÕt kÕ, víi kÝch thíc 

m¹ch in 6cm x 6cm, ®êng tÝn hiÖu 0,3mm, ®êng nguån 0,8mm. 

1.5  ChÕ t¹o m¹ch in theo ph¬ng ph¸p thñ c«ng (¨n mßn) 

1.6  Hµn r¸p linh kiÖn lªn m¹ch in 

1.7  §o, kiÓm tra vµ vÏ d¹ng tÝn hiÖu t¹i Ur 

2.  Quy tr×nh vµ thao t¸c 

2.1 Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh 

2.2 Sö dông ®óng thiÕt bÞ, dông cô, thao t¸c chuÈn x¸c 

3. Tæ chøc n¬i lµm viÖc - an toµn 

3.1 Bè trÝ n¬i lµm viÖc hîp lý, 

3.2 §¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp 

3.3 §Ó x¶y ra mÊt an toµn lao ®éng cho ngêi vµ thiÕt bÞ do héi  

®ång coi chÊm thi tuú møc ®é xö lý 

 

IV. THêi gian lµm bµi 2 giê
 

 

V. Dông cô thiÕt bÞ vËt liÖu (ThiÕt bÞ dông cô, linh kiÖn do héi ®ång thi cung cÊp) 

STT Tªn thiÕt bÞ dông cô vËt liÖu §Æc tÝnh Sè lîng Ghi chó 

ThÝ sinh ®îc trang bÞ 

1  Bo Test (Breadboad)  01  

2  §iÖn trë 1K  02  

3  §iÖn trë 4,7K  01  

4  BiÕn trë 100K  01  

5  Tô ®iÖn 103 Tô gèm 02  

6  IC LM358  01  

7  Bo m¹ch in kÝch thíc 8cm x 8cm  01  

8  ChÊt ¨n mßn (FeCl3)  50gr  

9  Bµn lµ  01  

10  ChËu nhùa nhá  01  

11  Níc röa m¹ch in (Axeton)  40ml  

12  Nguån mét chiÒu (DC Power) 
BiÕn ®æi 
®îc tõ 5V-
15V  

01  

13  §ång hå v¹n n¨ng (VOM)  01  

14  M¸y hiÖn sãng (Oscilloscope)  01  

15  ThiÕc  50gr  

16  Nhùa th«ng  10gr  

17  Má hµn 60W 01  
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V. Dông cô thiÕt bÞ vËt liÖu (ThiÕt bÞ dông cô, linh kiÖn do héi ®ång thi cung cÊp) 

STT Tªn thiÕt bÞ dông cô vËt liÖu §Æc tÝnh Sè lîng Ghi chó 

ThÝ sinh ®îc trang bÞ 

1  Bo Test (Breadboad) Phôc vô cho 
viÖc l¾p r¸p 

01 chiÕc  

2  C¸c lo¹i linh kiÖn trong s¬ ®å nguyªn lý   

3  Bo m¹ch in kÝch thíc 8cm x 8cm 

Phôc vô cho 
viÖc chÕ t¹o 
m¹ch in 

01 chiÕc  

4  ChÊt ¨n mßn (FeCl3) 200g  

5  Bµn lµ 01 chiÕc  

6  ChËu nhùa nhá 01 chiÕc  

7  Níc röa m¹ch in (Axeton) 0,5 l  

8  Nguån mét chiÒu (DC Power) Phôc vô cho 
viÖc ®o, 
kiÓm tra 
m¹ch ®iÖn 

01 chiÕc  

9  §ång hå v¹n n¨ng (VOM) 01 chiÕc  

10  M¸y hiÖn sãng (Oscilloscope) 01 bé 
 

11  Má hµn Phôc vô cho 
viÖc hµn r¸p 
linh kiÖn 

01 chiÕc  

12  ThiÕc  200g  

13  Nhùa th«ng 200g  
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Mô đun 2: thiÕt kÕ vµ L¾p r¸p m¹ch ®iÒu khiÓn dïng c¸c lo¹i khÝ 

cô ®iÖn vµ ®éng c¬ ®iÖn. 

GIỚI THIỆU. 

§Ò thi yªu cÇu thÝ sinh thiÕt kÕ vµ l¾p r¸p m¹ch ®iÒu khiÓn vµ vËn hµnh ®éng c¬ 

kh«ng ®ång bé 3 pha rotor lång sãc theo yªu cÇu c«ng nghÖ ë phÇn m« t¶ kü thuËt díi 

®©y.  

NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 

1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ 30 phót. 

2. Nhiệm vụ.  

ThiÕt kÕ vµ l¾p r¸p m¹ch ®iÒu khiÓn vµ m¹ch ®éng lùc, vËn hµnh m« h×nh theo yªu 

cÇu ë phÇn ‘m« t¶ yªu cÇu kü thuËt’ 

Nhiệm vụ được hoàn thành khi: 

1.  Hệ thống được kết nối chính xác thông qua mô hình đảm bảo yêu cầu, vËn hµnh 

m« h×nh ho¹t ®éng ®óng theo yªu cÇu c«ng nghÖ. (Dựa theo đánh giá sử dụng mô hình) 

2. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn vµ ph©n tÝch m¹ch ho¹t ®éng ®óng yªu cÇu c«ng nghÖ 

(Dựa trên s¬ ®å nguyªn lÝ m¹ch ®iÒu khiÓn vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng m¹ch ®iÒu khiÓn cña 

thÝ sinh) 

3. Hệ thống thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật khác nhau. 

3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật. 

Thiết  kế sơ đồ điều khiển vµ m¹ch ®éng lùc cho ®éng cơ không đồng bộ 3 pha 

theo yªu cÇu c«ng nghÖ sau:  

Thiết  kế sơ đồ khởi động động cơ không đồng bộ không đồng  bộ ba pha rô lồng 

sóc qua hai cấp điện trở mắc vào phần stator theo nguyên tắc thời gian, khi dừng hãm 

động năng theo nguyên tắc thời gian 

Yêu cầu: 

STT Nội dung chi tiết  

1 Thiết kê sơ đồ mạch lực và sơ đồ điều khiển  

2 Phân tích sơ đồ  

3 Lắp sơ đồ mạch điều khiển  

4 Lắp sơ đồ mạch ®éng lùc  

5 Vận hành bµi thi thùc hµnh.  

4. Phần trả lời của thí sinh. 

a/ S¬ ®å nguyªn lÝ cña m¹ch ®iªu khiÓn vµ s¬ ®å m¹ch ®éng lùc (thí sinh viết ra giấy). 

b/ Qui ®Þnh vµ kÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ (bảng gi¶i thÝch thiet bÞ) 

Ký hiệu Lo¹i thiÕt bÞ Chú thích 
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c/ ThiÕt kÕ s¬ ®å ®i d©y(thÝ sinh viÕt ra giÊy). 

d/ §Êu nèi, chạy thử, sửa đổi m¹ch ®iÒu khiÓn. 

(kiểm tra trực tiếp trên m¹ch ®iÖn) 

e/ §Êu nèi, chạy thử, sửa đổi m¹ch ®éng lùc 

(kiểm tra trực tiếp trên m¹ch ®iÖn) 

f/ Thuyết minh hoạt động của chương trình điều khiển đảm vµ m¹ch ®éng lùc bảo đúng 

yêu cầu công nghệ 

(thí sinh thuyết minh trên giấy) 

5. Trang thiết bị 

 

Hội đồng thi cung cấp 

Tên thiết bị Số lượng Quy cách 

§éng c¬ kh«ng 
®ång bé 3 pha 

1 lo¹i 3 pha rotor lång sãc, 380V, 50hz. 

§iÖn trë h·m 
03 Cã c«ng suÊt phï hîp víi c«ng suÊt cña ®éng c¬ 

cã tÝnh to¸n ®Õn qu¸ tr×nh khëi ®éng. 

Dây điện nối 100m TiÕt diÖn lâi 0,8 mm2, m¹ch ®iÒu khiÓn 02 mµu, 
m¹ch ®éng lùc 3 mµu. 

Nót nhÊn tù 

phôc håi. 

02 Lo¹i cã ®Ìn kÌm theo nót nhÊn, 01 mµu xanh, 01 

mµu ®á. 

CÇu ®Êu d©y 01 Lo¹i 16 cÇu ®Êu, dßng ®iÖn phï hîp víi c«ng suÊt 

®éng c¬ 3 pha. 

§Çu cèt hë 200 Lo¹i 0,8-1,5 mm2 

R¬ le trung gian 03 Lo¹i 14 ch©n ®iÖn ¸p cuén hót 220V, 50 Hz. 

R¬ le thêi gian 03 Lo¹i 8 ch©n, ®iÖn ¸p cuén hót 220V, 50Hz, cã 
®iÒu thÓ chØnh thêi gian trÔ tõ 0 ®Õn 60 gi©y. 

C«ng t¾c t¬ 04 Lo¹i 3 pha, cuén hót 220V, 50Hz, dßng ®iÖn phï 

hîp víi c«ng suÊt ®éng c¬. 

Bé nguån 1 
chiÒu 

01 Cã c«ng suÊt phï hîp c«ng suÊt ®éng c¬ cña 

®éng c¬ vµ tÝnh to¸n ®Õn qu¸ tr×nh h·m.  

B¶ng Mica 1 Kích thước 60cm x 40cm 

Có l¾p ®Æt s½n c¸c thanh ray ®Ó l¾p r¬ le 

Tovit 4 cạnh 1 Cỡ trung bình 

K×m tuèt d©y 1 Lo¹i cã thÓ tuèt d©y lâi 0,8mm2 

K×m tuèt d©y 1 Lo¹i cã thÓ tuèt d©y lâi 0,8mm2 

Lạt bó dây 30 Loại dµi 20 ®Õn 30 cm.  

Miếng dính để 

cố định bã d©y. 

15 Cỡ trung bình  

 


