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Abstract: Universities need to innovate teaching methods in order to develop student’s technical
creative capacity in training manpower with technical expertise, creative and independent solving
real technical issue. Using map in design and solve technical issue is considered as one of the most
effective methods to develop student’s technical creative capacity. The article presents some
theories on the usage of map in technical teaching and analyses some models of teaching electric
engineering for students of technical education major.
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1. Mở đầu
Để đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước, giáo dục
đại học cần đào tạo nguồn nhân lực không chỉ có chuyên
môn sâu về kĩ thuật mà còn có khả năng hành động sáng
tạo và độc lập khi giải quyết các vấn đề kĩ thuật trong thực
tiễn đời sống. Nhiều công trình của các nhà nghiên cứu đã
đánh giá vai trò quan trọng của các bài toán trong phát triển
trí tuệ và năng lực của người học [1], [2], [3]; vai trò của
bài toán kĩ thuật trong việc hình thành và phát triển tư duy
kĩ thuật [4], [5], tư duy sáng tạo cho người học [6], [7].
Trong đó, các bài toán thiết kế kĩ thuật (TKKT) gần gũi
với hoạt động sáng tạo của các nhà sáng chế, nhà nghiên
cứu trong thực tiễn đời sống. Vì vậy, trong dạy học kĩ
thuật, việc xây dựng và sử dụng bài toán TKKT có vai trò
to lớn trong việc phát huy tính tích cực, độc lập sáng tạo;
giúp phát triển tư duy kĩ thuật, tư duy sáng tạo và bồi
dưỡng năng lực sáng tạo kĩ thuật của người học.
Bài viết nghiên cứu một số vấn đề lí luận về sử dụng
bài toán TKKT trong dạy học kĩ thuật và phân tích một
số ví dụ minh họa trong dạy học các nội dung về kĩ thuật
điện tử cho sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bài toán thiết kế kĩ thuật
2.1.1. Khái niệm bài toán thiết kế kĩ thuật
- Kĩ thuật: Có thể hiểu kĩ thuật theo 2 nghĩa: kĩ thuật là
tổng thể nói chung những phương tiện và tư liệu hoạt động
của con người, được tạo ra để thực hiện quá trình sản xuất
và phục vụ cho các nhu cầu phi sản xuất của xã hội (theo
nghĩa hẹp); hoặc kĩ thuật là tổng thể nói chung những
phương pháp, phương thức sử dụng trong một hoạt động
nào đó của con người (theo nghĩa rộng) [8; tr 520].
- Bài toán: Theo Từ điển tiếng Việt, bài toán là “một
vấn đề cần giải quyết bằng phương pháp khoa học” [8;
tr 27]. Bài toán chứa đựng những dữ kiện (còn gọi điều
kiện) và yêu cầu (hoặc câu hỏi) đòi hỏi phải giải quyết.
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- Thiết kế: Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, thiết
kế là “lập hồ sơ kĩ thuật để xây dựng hay cải biến một
công trình hay mô hình sản xuất hoặc chế tạo một
phương tiện, thiết bị nào đó. Hồ sơ bao gồm các bản vẽ
tổng thể, chi tiết, kèm theo bảng thống kê vật liệu sử
dụng, thuyết minh phần tính toán và những chỉ dẫn cần
thiết” [9; tr 231]. Tác giả Nguyễn Thanh Nam lại cho
rằng thiết kế là “quá trình chuyển đổi thông tin đặc tả sự
cần thiết tất yếu về sản phẩm thành kiến thức về sản
phẩm, đưa ra bản vẽ, tài liệu như vật liệu, thành phần,
nguyên tắc hoạt động và chỉ dẫn lắp ráp, chế tạo ra sản
phẩm” [7; tr 13].
- TKKT: Có thể hiểu TKKT là quá trình biến đổi
thông tin về nhu cầu thành sơ đồ tổng thể, chi tiết kèm
theo phần tính toán, vật liệu sử dụng, nguyên tắc hoạt
động và những chỉ dẫn cần thiết để xây dựng một quy
trình kĩ thuật hoặc chế tạo ra sản phẩm nào đó.
Vậy, bài toán TKKT là bài toán thuộc lĩnh vực kĩ
thuật và sản xuất, yêu cầu xây dựng sơ đồ tổng thể, chi
tiết kèm theo phần tính toán, vật liệu sử dụng, nguyên tắc
hoạt động và những chỉ dẫn cần thiết để xây dựng một
qui trình kĩ thuật hoặc chế tạo ra sản phẩm nào đó đáp
ứng yêu cầu xác định cho trước. Bài toán TKKT cần
được giải quyết bằng phương pháp khoa học dựa trên vận
dụng tổng hợp các kiến thức - kĩ năng - kĩ xảo.
2.1.2. Đặc điểm bài toán thiết kế kĩ thuật
Bài toán TKKT mang hầu hết đặc điểm của bài toán
[1], bài toán kĩ thuật [5] và mang những đặc điểm nổi bật
như sau:
- Dữ kiện bài toán thường không rõ ràng, thậm chí
thiếu hoàn toàn khi đó là các bài toán TKKT xuất hiện
trong sản xuất hoặc thiết kế mới hoàn toàn;
- Có nhiều cách giải khác nhau, nhiều kết quả tùy
thuộc vào trình độ người giải và điều kiện phương tiện
giải bài toán;
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- Quá trình giải bài toán thường cần khâu đánh giá
lựa chọn kết quả tối ưu dựa vào mức độ đáp ứng nhu cầu,
tính kinh tế và tính khả thi;
- Dạng bài toán vừa mang tính định tính vừa mang
tính định lượng;
- Dữ kiện bài toán gắn với thực tế và được đặt trong
bối cảnh đời sống.
2.2. Sử dụng bài toán thiết kế kĩ thuật trong dạy học kĩ
thuật nhằm phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho
sinh viên
2.2.1. Vai trò của bài toán thiết kế kĩ thuật trong dạy học
kĩ thuật
- Bài toán TKKT góp phần trang bị kiến thức mới
cho người học, giúp người học hiểu kiến thức một cách
hệ thống và bền vững hơn: Quá trình tìm tòi sáng tạo
giải bài toán TKKT sẽ dẫn đến những hiểu biết mới,
phương pháp tư duy, phương thức giải quyết mới mà
trước đó người học chưa biết. Mặt khác, giải bài toán
TKKT đòi hỏi người học phải hiểu rõ bản chất và mối
quan hệ quy luật giữa các kiến thức, hiểu biết quá trình
kĩ thuật trong thực tiễn mới có khả năng vận dụng linh
hoạt, sáng tạo kiến thức vào giải quyết vấn đề. Như vậy,
sử dụng các bài toán TKKT trong dạy học kĩ thuật giúp
người học mở rộng và củng cố kiến thức một cách hệ
thống và bền vững.
- Bài toán TKKT giúp rèn luyện ý chí, tính kiên
nhẫn, tin vào khoa học và rèn luyện tính tích cực, độc
lập làm tăng hứng thú nhận thức: Quá trình vận dụng
kiến thức để giải quyết vấn đề kĩ thuật và sản xuất đòi
hỏi người học phải có tính kiên nhẫn, ý chí vượt khó và
có tính tích cực, độc lập trong suy nghĩ để tìm ra lời giải
đúng cho bài toán. Kết quả giải bài toán TKKT là những
sản phẩm đáp ứng nhu cầu nào đó, có khả năng ứng
dụng trong thực tế. Điều này giúp nâng cao hứng thú
học tập, niềm tin vào khoa học được củng cố. Đây chính
là cơ sở quan trọng để người học thực hiện hoạt động
sáng tạo kĩ thuật.
- Bài toán TKKT có khả năng phát triển tư duy kĩ
thuật, tư duy sáng tạo, giúp bồi dưỡng và phát triển năng
lực sáng tạo kĩ thuật cho người học:
+ Bài toán TKKT có dữ kiện không đầy đủ, có nhiều
cách giải khác nhau thì tính linh hoạt sáng tạo và thiết
thực của tư duy kĩ thuật được phát huy tối đa. Bài toán
TKKT gần với hoạt động sáng tạo kĩ thuật của các nhà
khoa học/nhà sáng chế trong thực tiễn. Do đó, bài toán
TKKT với tình huống cụ thể gắn thực tiễn được sử dụng
trong dạy học là một trong những con đường để hình
thành và phát triển cho người học tư duy kĩ thuật, tư duy
sáng tạo.
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+ Năng lực sáng tạo kĩ thuật được hiểu là khả năng
huy động vốn kiến thức - kĩ năng - kĩ xảo vào giải quyết
có hiệu quả các vấn đề kĩ thuật mới được thúc đẩy bởi
hứng thú làm việc, động cơ làm việc phù hợp. Nó còn là
khả năng tư duy sáng tạo, tư duy kĩ thuật và tưởng tượng
kĩ thuật để tạo ra các giải pháp kĩ thuật mới, quy trình kĩ
thuật mới hay sản phẩm mới có giá trị. Như vậy, sử dụng
bài toán TKKT trong dạy học kĩ thuật là một trong những
biện pháp hiệu quả để hình thành và phát triển năng lực
sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật.
2.2.2. Nguyên tắc xây dựng bài toán thiết kế kĩ thuật sử
dụng trong dạy học kĩ thuật
- Phù hợp với mục đích và nội dung dạy học: Mỗi bài
toán TKKT phải chứa đựng kiến thức cơ bản trong
chương trình, đảm bảo tính chính xác và khoa học. Giải
được bài toán đem lại cho người học những tri thức mới,
củng cố kiến thức đã học một cách hệ thống và bền vững.
- Đảm bảo tính khả thi, vừa sức và tạo hứng thú giải
quyết cho sinh viên: Bài toán TKKT chứa đựng một vấn
đề hoặc một mâu thuẫn vừa sức, được diễn đạt rõ ràng và
tạo hứng thú giải quyết cho sinh viên để đảm bảo tính
khả thi.
- Đa dạng cách thức giải quyết khác nhau: Bài toán
TKKT phải đa dạng cách thức giải quyết khác nhau với
nhiều kết quả tùy thuộc vào trình độ người giải để phát
huy tối đa tính linh hoạt và sáng tạo của sinh viên, giúp
bồi dưỡng và phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật. Do đó
quá trình giải bài toán thường cần khâu đánh giá lựa chọn
kết quả tối ưu.
- Gắn với giải quyết bài toán thực tiễn: Bài toán
TKKT được đặt trong bối cảnh gắn với thực tế giúp sinh
viên không chỉ biết cách vận dụng tổng hợp kiến thức kĩ
thuật để giải quyết, xác định khả năng ứng dụng của kiến
thức trong thực tế mà còn phát triển kĩ năng tìm kiếm
thông tin, tìm hiểu quá trình kĩ thuật trong thực tế, cũng
như xác định vấn đề liên quan để giải quyết cách trọn vẹn
một vấn đề cụ thể.
- Diễn đạt rõ ràng các yêu cầu đặt ra, ngôn ngữ chính
xác khoa học: Nội dung phải diễn đạt rõ ràng, súc tích
các yêu cầu cần giải quyết, ngôn ngữ chính xác khoa học.
Bài toán TKKT đảm bảo có đầy đủ các thành phần nội
dung: vấn đề được đặt trong bối cảnh gắn thực tế - dữ
kiện bài toán - yêu cầu cần giải quyết.
2.2.3. Quy trình xây dựng và sử dụng bài toán thiết kế kĩ
thuật trong dạy học kĩ thuật
Xây dựng bài toán TKKT sử dụng trong dạy học kĩ
thuật thường được thực hiện theo 3 bước chính: lựa chọn
đối tượng kĩ thuật và soạn thảo sơ bộ bài toán - xác định
lời giải bài toán - biên soạn hoàn thiện nội dung bài toán
(hình 1).
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Hình 1. Quy trình xây dựng bài toán thiết kế
trong dạy học kĩ thuật

Hình 2. Quy trình sử dụng bài toán thiết kế
trong dạy học kĩ thuật
Bài toán TKKT được sử dụng quá trình dạy học với
mục đích khác nhau như để hình thành kiến thức mới,
vận dụng và mở rộng kiến thức, chẩn đoán hiện trạng học
tập của sinh viên hoặc kiểm tra đánh giá hiện trạng học.
Tuy nhiên, việc sử dụng bài toán TKKT trong dạy học kĩ
thuật thường được thực hiện theo 3 bước chính: chuẩn bị
- thực hiện trên lớp - rút kinh nghiệm (hình 2).
2.3. Một số ví dụ minh họa bài toán thiết kế kĩ thuật
trong dạy học các nội dung về kĩ thuật điện tử
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Bài toán TKKT có thể sử dụng trong hầu hết các khâu
của quá trình dạy học kĩ thuật như: hình thành kiến thức
mới, vận dụng và mở rộng kiến thức, chuẩn đoán hiện
trạng học tập hoặc kiểm tra đánh giá hiện trạng học.
Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả tập trung vào xây
dựng các bài toán TKKT trong dạy học các nội dung về
kĩ thuật điện tử cho sinh viên ngành Sư phạm Kĩ thuật và
sử dụng chúng ở hai khâu quan trọng trong quá trình dạy
học là hình thành kiến thức mới, vận dụng và mở rộng
kiến thức. Dưới đây là một số ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Trong dạy học nội dung Bộ so sánh (học
phần Kĩ thuật số, chương 6 “Một số mạch tổ hợp chuyên
dụng”), có thể xây dựng bài toán TKKT gắn với thực tiễn
trong khâu hình thành kiến thức mới như sau:
- Bước 1: Lựa chọn đối tượng kĩ thuật, soạn thảo sơ
bộ bài toán:
+ Mục đích bài toán: sử dụng trong khâu hình thành
kiến thức mới.
+ Nội dụng: bộ so sánh hai số nhị phân.
+ Bối cảnh bài toán gắn thực tiễn: máy bán hàng tự
động, máy nhận dạng giá trị tờ tiền đưa tiền vào và so
sánh với giá sản phẩm để đưa ra các thông báo phù hợp.
+ Soạn thảo sơ bộ bài toán:
Một máy bán hàng tự động chỉ nhận tiền có mệnh giá
5.000đ, 10.000đ và 20.000đ, giả sử sản phẩm chai nước
suối có giá 10.000đ. Khi đưa tiền vào máy bán hàng tự
động, máy tự động nhận dạng giá trị tờ tiền đưa vào và
có thể xảy ra các tình huống sau:
+ Nếu số tiền đưa vào nhỏ hơn giá sản phẩm thì sẽ có
thông báo “không đủ mua sản phẩm”, không có sản
phẩm được bán ra.
+ Nếu số tiền đưa vào vừa bằng giá sản phẩm thì sẽ
có thông báo “vừa đủ mua sản phẩm”, có 01 sản phẩm
được bán ra.
+ Nếu số tiền đưa vào lớn hơn giá sản phẩm thì sẽ có
thông báo “còn lại tiền thừa”, có 01 sản phẩm được bán
ra và số tiền thừa được trả lại.
Hãy sử dụng nguyên tắc bộ so sánh 2 số nhị phân để
thiết kế mạch điều khiển cho máy bán hàng tự động.
a) Vẽ sơ đồ khối mạch điều khiển máy bán hàng tự động.
b) Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện điều khiển.
- Bước 2: Xác định lời giải bài toán
Phương án giải quyết: Quy ước mã hóa các dữ kiện
đầu vào và đầu ra.
+ Dùng 2 bít A1A0 để mã hóa giá trị tờ tiền: 5.000đ
~A1A0=01; 10.000đ ~ A1A0 =10; 20.000đ ~A1A0 =11.
+ Dùng 2 bít B1B0 để mã hóa giá sản phẩm, chai nước
suối 10.000đ ~B1B0 =10.
+ Hiển thị thông báo (FA>B=1 tương ứng “còn lại tiền
thừa”, FA<B=1 tương ứng “không đủ mua sản phẩm”,
FA=B=1 tương ứng “vừa đủ mua sản phẩm”).
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+ Trả hàng, bán ra sản phẩm H=1 và
không bán ra sản phẩm H=0.
+ Trả tiền thừa, trả lại tiền thừa T=1 và
không phải trả lại tiền thừa T=0.
Phân tích bài toán, máy bán hàng tự
động so sánh mệnh giá tiền đưa vào (A1A0)
với giá sản phẩm (B1B0):
+ Nếu mệnh giá tiền đưa vào nhỏ hơn giá
sản phẩm (A1A0)<(B1B0) thì: hiển thị
FA<B=1, FA>B=0, FA=B=0; Trả hàng H=0; Trả
tiền thừa T=0.
+ Nếu mệnh giá tiền đưa vào lớn hơn giá
sản phẩm (A1A0)>(B1B0) thì: hiển thị
FA>B=1, FA<B=0, FA=B=0; Trả hàng H=1; Trả tiền thừa
T=1.
+ Nếu mệnh giá tiền đưa vào bằng giá sản phẩm
(A1A0)=(B1B0) thì: hiển thị FA=B=1, FA<B=0, FA>B=0; Trả
hàng H=1; Trả tiền thừa T=0.
Bài toán thực tiễn được chuyển đổi về dạng bài toán
đơn giản là thiết kế bộ so sánh hai số nhị phân n bit (2
bit). Thiết kế mạch có thể dùng các hàm NOT - AND OR hoặc thiết kế mạch chỉ dùng hàm NAND.
Phác thảo lời giải: Giải quyết bài toán này, sinh viên
tiến hành các công việc: 1- Xây dựng mạch so sánh 2 số
nhị phân 1 bít; 2- Xây dựng nguyên tắc so sánh 2 số nhị
phân n bit; 3- Vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán,
vẽ sơ đồ khối (hình 3) và sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển
trong máy bán hàng tự động (hình 4).
- Bước 3: Biên soạn hoàn thiện nội dung
+ Xét tính khả thi - vừa sức - hứng thú: Thông qua
giải bài toán thiết kế, sinh viên hình thành kiến thức mới
và xác định được khả năng ứng dụng trong thực tế của
Bộ so sánh hai số nhị phân; củng cố kiến thức, kĩ năng
về thiết kế mạch logic; hình thành phương pháp tư duy
giải quyết các bài toán thiết kế gắn thực tiễn; vận dụng
linh hoạt và sáng tạo kiến thức - kĩ năng đã có vào giải
quyết một tình huống cụ thể gắn với thực tiễn.
+ Hoàn thiện bài toán thiết kế: đảm bảo có đầy đủ
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các thành phần “vấn đề được đặt trong bối cảnh gắn thực
tế” - “dữ kiện bài toán” - “yêu cầu cần giải quyết”.
Ví dụ 2: Trong dạy học nội dung Bộ đếm (học phần
Kĩ thuật số, chương 8 “Các mạch logic dãy”), có thể xây
dựng bài toán TKKT để sinh viên vận dụng kiến thức vào
giải quyết trọn vẹn vấn đề như sau:
- Bước 1: Lựa chọn đối tượng kĩ thuật, soạn thảo sơ
bộ bài toán:
+ Mục đích bài toán: sử dụng trong khâu vận dụng
và mở rộng kiến thức.
+ Nội dung: xây dựng các bộ đếm thập phân, bộ đếm
đặt lại trạng thái.
+ Bối cảnh bài toán gắn thực tiễn: Dây chuyền đóng
gói sản phẩm.
+ Soạn thảo sơ bộ bài toán:
Bộ đếm sản phẩm trong dây chuyền đóng gói sản
phẩm có thể đếm từ 0-99 sản phẩm. Trên dây chuyền,
mỗi khi có sản phẩm đi bộ phận cảm biến, mạch đếm
tăng lên một đơn vị. Mạch có thể reset lại hệ thống khi
cần thiết.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện và mô phỏng hoạt động mạch
đếm sản phẩm dùng vi mạch.
b) Giả sử khi có đủ 24 chai nước, mạch sẽ có thông
báo đã đủ số lượng chai nước cho một thùng và mạch
tiếp tục đếm lại từ đầu. Vẽ sơ đồ mạch điện
và mô phỏng hoạt động mạch đếm dùng vi
mạch trong trường hợp này.
c) Để có thể ứng dụng trong thực tế, mạch
điện cần bổ sung thêm những bộ phận như
thế nào?
- Bước 2: Xác định lời giải bài toán:
Phương án giải quyết:
+ Câu a, đây là tình huống cụ thể có trong
sản xuất sử dụng mạch đếm thập phân với tín
hiệu xung nhịp Cp được lấy ra từ mạch cảm
biến chuyển động phát hiện sản phẩm đi qua.
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Bài toán quy về dạng bài toán thiết kế bộ đếm thập phân,
đếm thuận từ 0-99 hiển thị trên 2 LED 7 thanh.
+ Câu b, bản chất vấn đề chính là sử dụng bộ đếm đã
có rồi dùng các trạng thái đưa về chân xóa Clr để đặt lại
trạng thái ban đầu, xây dựng bộ đếm thập phân từ 0-23.
Qua bài tập thiết kế này sinh viên hiểu được ứng dụng
của đặt lại trạng thái bộ đếm vào tình huống cụ thể.
+ Câu c, để giải quyết trọn vẹn vấn đề gắn thực tiễn,
sinh viên cần nghiên cứu thêm một số nội dung như:
phần mạch cảm biến (phát hiện có sản phẩm đi qua, sử
dụng các loại cảm biến chuyển động), phần mạch chấp
hành (công tắc reset hệ thống, điều khiển băng tải), phần
mạch nguồn nuôi.
Phác thảo lời giải: Vẽ sơ đồ khối mạch điện (hình 5).
Bài toán có nhiều phương án giải quyết khác nhau tùy
thuộc vào việc lựa chọn vi mạch thực hiện dẫn đến sơ đồ
mạch tương ứng sẽ khác nhau, có thể chọn 1 trong 3 loại
sau: họ TTL (hình 6), họ CMOS hoặc vi mạch tích hợp
đếm và giải mã. Ngoài ra bài toán còn đòi hỏi sinh viên
biết cách sử dụng phần mềm mô phỏng hoạt động mạch
điện tử vừa thiết kế để kiểm tra tính khả thi của giải pháp
được thực hiện.

Hình 5. Sơ đồ khối mạch điện điều khiển
bộ đếm sản phẩm trong dây chuyền đóng gói sản phẩm

Hình 6. Sơ đồ mạch điện điều khiển bộ đếm sản phẩm
trong dây chuyền đóng gói sản phẩm dùng vi mạch
74192 và vi mạch 7447
- Bước 3: Biên soạn hoàn thiện nội dung:
+ Xét tính khả thi - vừa sức - hứng thú: Để giải quyết
nội dung này, sinh viên cần huy động tổng hợp các kiến
thức đã học (thiết kế bộ đếm thập phân, thiết kế mạch

53

logic, bộ đếm đặt lại trạng thái), huy động kĩ năng tìm
hiểu quá trình kĩ thuật trong thực tế cuộc sống và vận
dụng vào giải quyết trọn vẹn một vấn đề gắn thực tế.
+ Hoàn thiện bài toán thiết kế: đảm bảo có đầy đủ
các thành phần “vấn đề được đặt trong bối cảnh gắn thực
tế” - “dữ kiện bài toán” - “yêu cầu cần giải quyết”.
3. Kết luận
Bài toán TKKT là một trong những biện pháp hiệu
quả giúp hình thành và phát triển tư duy kĩ thuật, tư duy
sáng tạo và năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong
dạy học kĩ thuật. Để phát huy tính tích cực, độc lập và
sáng tạo của sinh viên trong giải quyết vấn đề, bài toán
thiết kế được xây dựng phải: gắn với thực tiễn với yêu
cầu giải quyết trọn vẹn một vấn đề, có nhiều phương án
giải quyết khác nhau để sinh viên lựa chọn theo khả năng,
đảm bảo tính khả thi và thường cần khâu đánh giá để lựa
chọn giải pháp tối ưu.
Nghiên cứu sử dụng bài toán thiết kế gắn với thực
tiễn trong dạy học các nội dung về kĩ thuật điện tử giúp
sinh viên hình thành và củng cố kiến thức, hình thành
phương pháp tư duy giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn,
vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức vào giải quyết
trọn vẹn một vấn đề, qua đó hình thành và phát triển năng
lực sáng tạo kĩ thuật.
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