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Đề bài 

Câu 1: Cho mạch điện như trên Hình 1,  

a) Xác định hệ số khuếch đại điến áp 𝐴𝑣 =  
𝑣𝑐

𝑣𝑏
 của mạch 

điện này. Cho 𝑟𝜋= 0.5Ω, 𝛽 = 150, 𝑅𝐸 = 2𝑘Ω, vẽ 

dạng điện áp trên điện trở tải trong trường hợp tín 

hiệu lối vào là tín hiệu hình sine có biên độ đỉnh-đỉnh 

là 100 mV. 

b) So sánh hệ số khuếch đại của mạch điện này với 

trường hợp nối tắt điện trở RE (thay RE bằng dây dẫn). 

c) Người ta mắc song song với điện trở RE một tụ điện 

CE. Xác định hệ số khuếch đại điện áp của mạch trong 

2 trường hợp, (1): tín hiệu lối vào là tín hiệu xoay 

chiều và (2): tín hiệu lối vào là tín hiệu một chiều.  

 

 
(Hình 1) 

Câu 2: Cho mạch khuếch đại sử dụng khuếch đại thuật toán 

(KĐTT) như trên Hình 2.  

a) Với điển trở tải RL = 0.5 kΩ, xác định các giá trị v1, 

i1, i2, vo, vL, io. Xác định hệ số khuếch đại điện áp Av, 

hệ số khuếch đại dòng điện Ai, hệ số khếch đại công 

suất AP.  

b) Tín hiệu lối vào là tín hiệu hình sine có biên độ đỉnh 

đỉnh là 1V. Vẽ dạng tín hiệu lối ra vo. 

c) Với tín hiệu lối vào có biên độ cực đại là 3V, điện 

trở tải có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu để lối ra 

không bị méo dạng. 

 
 

(Hình 2) 

Câu 3: Cho sơ đồ sử sụng KĐTT lý tưởng như trên Hình 3.    

a) Áp dụng nguyên lý xếp chồng (superposition) chỉ ra 

rằng lối ra vo được xác định là: 

 

b) Thiết kế mạch với lối ra là vo = -10vN1 + 5vP1 + 4vP2, 

trong đó các điện trở sử dụng có giá trị tối thiểu là 1 k, 

tối đa là 1M. 

 
(Hình 3) 

----------------------- HẾT ----------------------- 

TailieuVNU.com


