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Tài liệu tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, định hướng chung để việc giảng dạy hiệu quả là kết
hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trên tinh thần đó nhóm tác giả đã
biên soạn quyển giáo trình “Thực tập chuyên đề điện tử” nhằm
phục vụ cho việc giảng dạy thực tập chuyên đề điện tử tại Bộ môn
Vật lý điện tử. Nội dung quyển giáo trình này tập trung vào các
chuyên đề như: điện tử, thiết bị đo và cảm biến, vi điều khiển và ứng
dụng, thiết kế vi mạch số và thiết kế MEMS. Những nội dung của
thực tập chuyên đề này giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn những nội
dung đã học trên cơ sở lý thuyết. Các bài thực hành được xây dựng từ
đơn giản đến nâng cao nhằm giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được
dễ dàng. Bên cạnh việc xây dựng các bài thực hành, đi kèm theo là
bộ KIT thí nghiệm.
Nhóm tác giả chân thành cảm ơn đến các đồng nghiệp ở Bộ môn
Vậy lý điện tử, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật đã tạo điều kiện và
nhiệt tình giúp đỡ để quyển giáo trình này được xuất bản. Lần đầu
xuất bản, chắc không tránh khỏi sai sót, nhóm tác giả rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của độc giả và đồng nghiệp để lần xuất bản sau
giáo trình được hoàn thiện hơn.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Hồ Thanh Huy, Bộ môn Vậy lý
Điện tử, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5,
TP.HCM, Email: hothuy@hcmus.edu.vn.
Nhóm tác giả
Hồ Thanh Huy
Nguyễn Chí Nhân - Trần Lê Thiên Thuỷ
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