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Lời nói đầu 

Để hoàn thành các bài thực hành trong tài liệu này đúng giờ và có hiệu quả, yêu cầu sinh 

viên phải chuẩn bị đọc và tìm hiểu kỹ nội dung các bài trước khi đến phòng thực tập: 

- Nhất thiết phải đọc kỹ các tài liệu lý thuyết liên quan đến bài thực nghiệm trước khi đến 

phòng thực hành. 

- Đọc từng hướng dẫn thực nghiệm trong tài liệu thực hành một cách cẩn thận, cố gắng tưởng 

tượng sẽ tiến hành các bước thực nghiệm của mình như thế nào. 

- Cố gắng dự đoán trước các kết quả có thể nhận được qua các phép đo cũng như các hiệu 

ứng sẽ xuất hiện trong thực nghiệm. 

- Ghi cẩn thận các điểm lưu ý cần thiết, để khi thực nghiệm đem ra sử dụng. 

- Khuyến khích việc thảo luận với nhóm cùng thực nghiệm trên một bài với mình. 

Trong khi tiến hành thực nghiệm, cần tuân thủ các điều sau: 

- Luôn đọc kỹ từng bước hướng dẫn trước khi thực thi. Không dừng ở giữa chừng để bắt đầu 

lại nối dây hoặc đo, vì phần còn lại của bước thực nghiệm có thể cần các thông tin vừa đã 

nhận được.  

- Cố gắng hình dung kết quả của mỗi bước trước khi thực thi nó. Điều này sẽ tăng cường sự 

hiểu biết của anh/chị và cho phép giải quyết tốt nhiệm vụ cũng như tiết kiệm được thời 

gian thực hành. 

- Nên vẽ nháp ngay các đồ thị khi có yêu cầu trong bài trong quá trình thực nghiệm. Bởi vì 

một vài đồ thị có thể cho thấy ngay sự đúng, sai các kết quả đo so với lý thuyết, trong vài 

trường hợp có thể cho biết ngay mạch thí nghiệm bị hỏng hóc và như vậy sẽ tiết kiệm được 

thời gian. Vẽ ngay đồ thị cũng cho phép ta biết được vùng đang đo cần nhiều điểm hay ít 

điểm hơn trong khi mạch vẫn đang hoạt động.  

- Nhớ rằng các phép đo không bao giờ chính xác tuyệt đối cả, do đó luôn cố gắng đo cẩn 

thận càng chính xác càng tốt. Hãy suy nghĩ về sai số gây nên trong mỗi trường hợp và suy 

đoán kết quả tương ứng.  

- Sử dụng dải đo của thiết bị một các thích hợp để nhận được đủ các con số có ý nghĩa và ít 

tác động nhất đến mạch đo (thí dụ khi dùng ampemeter). 

- Cần rất cẩn thận nếu ta cần có kết quả là một số nhỏ bằng phép trừ hai số lớn. Thí dụ: 1,344 

- 1,336 = 0,008. Nhưng nếu hai số này đã được đo chỉ với 3 con số có ý nghĩa thì kết quả 

chỉ là: 1,34 - 1,34 = 0!  
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- Cần nắm vững cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo trong thực nghiệm. Không được tùy 

tiện nhấn các phím nhấn (button) khi chưa hiểu về nó, phải biết phím nào để nhấn. 

- Hai người cùng làm thực nghiệm phải đóng góp công sức như nhau trong suốt quá trình. 

Nếu anh/chị không tham gia thực sự thì không chỉ là hành vi không hay với người cùng 

làm mà mình cũng chẳng học được gì. Cũng nhớ rằng: quan sát thụ động không thể thay 

thế việc bắt tay làm thực sự. Hãy chắc rằng cả hai đều có cơ hội tham gia trong mỗi nhiệm 

vụ của bài thực nghiệm. Thí dụ, nếu anh/chị nối dây thì người cùng làm sẽ có nhiệm vụ đo 

lấy số liệu và lần sau thì đổi lại. 

- Với tất cả những điều nói trên, cần tránh sự thực hiện các nhiệm vụ của bài thực hành một 

cách thụ động. Cần quan sát, suy nghĩ, thực thi và khám phá! Nhiều câu hỏi “tại sao” trong 

tài liệu này là cách để anh/chị suy nghĩ. Nhưng đừng dừng ở đó, hãy tự mình đặt câu hỏi 

hơn nữa: tại sao việc này lại làm như vậy? tại sao không làm khác đi? điều gì sẽ xảy ra nếu 

làm khác đi?v.v... Đây là phần rất quan trọng trong việc học thực hành của anh/chị. Hãy 

thảo luận các câu hỏi kiểu như vậy với bạn cùng nhóm. Nếu anh/chị có một ý tưởng mới 

muốn thử làm, đầu tiên hãy đảm bảo nó là chắc chắn; nếu còn nghi ngờ, có thể hỏi các 

thày/cô hướng dẫn. 

 Phòng Thực tập Điện tử - Viễn thông 

 Tháng 8/2020 

 

CÁC KÝ HIỆU CẦN BIẾT TRÊN BẢN MẠCH THỰC NGHIỆM 

 Chốt cắm dây điện 

 Dây điện hay chân linh kiện được hàn vào mối nối 

 
Hình trang trí khối thực nghiệm 

 Dây điện đã nối ở mặt dưới bản mạch panel 
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THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN DÙNG TRONG CÁC THỰC NGHIỆM 
 

Ngoài bản mạch (panel) dùng cho từng bài thực hành, trong quá trình thực nghiệm còn cần 

một số thiết bị và các phụ kiện kèm theo dùng cho đo đạc. Sinh viên cần kiểm tra trước khi thực 

hành xem có đầy đủ không. Nếu thiếu, có thể hỏi các thày/cô hướng dẫn để đảm bảo có đủ các 

thiết bị và phụ kiện này. Danh mục các thiết bị và phụ kiện về cơ bản dùng cho các bài thực hành 

như sau: 

1. Bộ thiết bị cơ bản, trong đó có: 

- Nguồn xoay chiều mạng điện thành phố: 9VAC, 50 Hz. 

- Nguồn một chiều DC: ± 12 V. 

2. Bộ nguồn chuẩn DC POWER SUPPLY của thiết bị cung cấp các điện áp ổn áp ± 5V, ± 12V. 

3. Bộ nguồn điều chỉnh DC ADJUST POWER SUPPLY của thiết bị cung cấp các giá trị điện 

áp một chiều 0... +15V và 0... -15V. Khi vặn các biến trở chỉnh nguồn, cho phép định giá 

trị điện áp cần thiết. Sử dụng đồng hồ đo thế DC trên thiết bị chính để xác định điện áp đặt. 

4. Đồng hồ vạn năng (V-A-Ω Multimeter). 

5. Máy phát sóng tạo hàm (Function Generator), có sẵn cáp truyền tín hiệu. 

6. Máy hiện sóng 2 kênh (2-channels Oscilloscope), có sẵn cáp đo. 

7. Cáp nguồn và các dây nối có đầu cắm. 

8. Bản mạch thực nghiệm đã cắm và hàn sẵn các linh kiện điện tử. Nhớ rằng đây chưa phải 

là một mạch hoàn chỉnh cho thực nghiệm. Căn cứ vào hướng dẫn và sự chuẩn bị trên cơ sở 

lý thuyết, sinh viên có nhiệm vụ nối các chốt cắm dây trên bản mạch bằng các dây nối có 

đầu cắm hay cáp truyền tín hiệu của các thiết bị đo để hoàn thiện thiết kế mạch điện cho 

đo đạc thực nghiệm. 

LƯU Ý CÁCH NỐI DÂY KHI CHUẨN BỊ THỰC NGHIỆM 
1. Các panel thí nghiệm gồm một số mạch điện riêng rẽ. Khi sử dụng mảng nào thì cấp 

nguồn cho mảng sơ đồ đó. Đất (GND) của các mảng sơ đồ đã được nối sẵn với nhau. Do đó chỉ 

cần nối đất chung cho toàn khối. 

2. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn và các đồng hồ đo. 

3. Chú ý sử dụng đúng đầu tín hiệu và đầu đất (dây chung) của các thiết bị (như dao động 

ký, máy phát sóng). Nếu không thì có thể làm hỏng thiết bị hay mạch thực nghiệm do hiện tượng 

đoản mạch đầu ra. 

CHÚ Ý:  

Ký hiệu các vấn đề phải chuẩn bị trả lời trong hay sau khi thực nghiệm, viết báo cáo.
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THỰC NGHIỆM 1 
CÁC LOẠI DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG 

 

Mục đích: Khảo sát đặc tuyến I-V của các loại diode và dùng chúng để xây dựng một số ứng dụng 

như bộ nguồn chỉnh lưu DC, mạch sửa dạng sóng. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo và các đặc điểm của diode 

Diode là một linh kiện điện tử có 2 đầu (cực) được chế tạo trên cơ sở sử dụng lớp tiếp giáp 

bán dẫn p-n (nguyên tắc hoạt động của lớp tiếp giáp này được trình bày trong giáo trình linh kiện 

bán dẫn). Trong thực hành này, chúng ta chỉ quan tâm đến các đặc tính bên ngoài của diode (như 

đặc tuyến I-V, gọi là đặc tuyến Vôn-Ampe) và một số mạch điện tử sử dụng diode. Ký hiệu diode 

được chỉ ra trên hình 1.1(a), trong đó đầu được nối với lớp bán dẫn loại N gọi là Cathode (ký hiệu 

là K), đầu còn lại nối với lớp bán dẫn loại P gọi là Anode (ký hiệu là A). Hình một trong những 

diode thực được chỉ ra trên hình 1.1(b), trong đó đầu K được đánh dấu bằng một vòng sơn tròn 

bao quanh thân vỏ diode. 

Hình 1.1. Ký hiệu của diode (a) và hình dạng đóng vỏ thực (b) 

Sự phụ thuộc của dòng chảy qua diode iD vào thế sụt trên 2 đầu của nó VD được xác định 

theo công thức: 

 

Trong đó: 
IS là dòng bão hoà hay dòng ngược khi diode được phân cực ngược; 

𝑉  gọi là thế nhiệt. Tại nhiệt độ phòng VT cỡ 25,5 mV. 

Với K là hằng số Boltzmann (bằng 1,38.10-23 J/K ), T là nhiệt độ Kenvin, 𝑒  là điện tích của 

điện tử (bằng 1,6. 10-19C). 
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Khi 𝑣  dương, diode được thiên áp thuận, một dòng thuận lớn có thể chảy qua diode. 

Thường khi 𝑣  lớn hơn một thế gọi là 𝑉  dòng qua diode tăng rất nhanh theo hàm số mũ 𝐼

𝐼 𝑒 / , diode được coi là dẫn điện (thông). Thế 𝑉  chính bằng hiệu thế tiếp xúc của lớp p-n 

(với diode Si thì 𝑉  ≈0,7V và với diode Ge thì 𝑉  ≈ 0,3V). Còn khi 𝑣  âm, diode được thiên áp 

ngược, dòng chảy qua diode rất nhỏ cỡ 𝑖 ≈ 𝑖 , diode được coi là không dẫn điện (cấm). 

Vậy, với các ứng dụng thông thường có thể coi diode là một linh kiện điện tử có tính dẫn 

điện chỉ theo một chiều.  

Đặc tuyến I-V điển hình của diode như trên hình 2. 

 
 

Hình 1.2. Đặc tuyến I-V điển hình của diode 
 
 

Do còn có mặt của điện trở ohmic của các miền bán dẫn và điện dung nội của diode, nên 

sơ đồ tương đương tổng quát của một diode như hình 1.3. 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ tương đương của diode trong mạch điện 
 
Trong đó: 

RS: điện trở tiếp xúc điện ohmic. 

iD: nguồn dòng được điều khiển bởi thế (VCCS) 

i'D: dòng trong mạch điện qua diode. 
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C: điện dung của diode. 

CJ: điện dung lớp tiếp giáp p-n (điện dung ngược).  

CD: điện dung khuếch tán (điện dung thuận). 

Điện dung trên lớp tiếp giáp p-n ảnh hưởng tới quá trình quá độ khi diode chuyển giữa 2 

trạng thái thông và cấm, tức là làm tăng thời gian chuyển tiếp khi diode hoạt động với các tín hiệu 

ở tần số cao. Vì vậy, khi dùng diode làm các chuyển mạch ở tần số cao thì mới phải chú ý đến các 

điện dung này. 

2. Các loại diode 

Trong thực tế có nhiều loại diode, có thể liệt kê một số loại phổ biến như sau : 

- Diode có lớp tiếp giáp thông thường: được phân loại theo mục đích sử dụng (chỉnh lưu, tách 

sóng), theo tần số làm việc và công suất (diode tiếp điểm có công suất tiêu tán thấp dùng để 

tách sóng ở tần số cao, diode tiếp mặt có công suất tiêu tán lớn hơn, dùng để chỉnh lưu dòng 

điện ở tần số thấp), v.v... 

- Diode Zener (còn gọi là diode ổn áp): được chế tạo hoạt động tốt trong miền đánh thủng 

ngược. Sử dụng hiệu ứng đánh thủng Zener hay đánh thủng thác lũ. Tại vùng đánh thủng, 

với sự tăng nhanh dòng đánh thủng cho phép giữ ổn định thế đánh thủng. Điều này làm cơ 

sở để thiết kế các bộ ổn áp dùng diode zener. 

- Diode Schottky: được cấu tạo bởi lớp tiếp giáp (bán dẫn N - kim loại) cho phép tăng hàng 

rào thế chuyển tiếp và giảm điện dung lớp tiếp giáp; do đo giảm được thời gian quá độ khi 

thay đổi hướng phân cực trên diode. Được sử dụng làm các chuyển mạch bán dẫn hoạt động 

ở tần số cao. 

- Diode phát quang (LED): có khả năng phát ra ánh sáng với các bước sóng nào đó từ lớp 

tiếp giáp p-n khi được thiên áp thuận. 

- Diode quang (photodiode): cho dòng ngược có độ lớn nhạy với cường độ ánh sáng với bước 

sóng nhất định chiếu vào lớp tiếp giáp p-n. 

- Diode biến dung: có điện dung của lớp tiếp giáp (vùng nghèo) trong vùng thiên áp ngược 

phụ thuộc mạnh vào độ lớn của thế thiên áp. Được dùng làm các tụ điện biến đổi được điều 

chỉnh bằng thế. 

- Diode xuyên hầm (tunel diode): sử dụng hiệu ứng đánh thủng thác lũ khi tăng mật độ tạp 

chất trong chất bán dẫn lên rất cao. Đặc trưng I-V của nó có một đoạn điện trở âm được 

dùng cho những ứng dụng trong dải sóng siêu cao tần. 
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3. Các mô hình biểu diễn diode khi phân tích mạch điện 

Tùy yêu cầu phân tích mạch điện trong các ứng dụng mà có thể mô hình hóa hoạt động của 

diode theo một trong các mô hình sau: 

- Mô hình toán học: sử dụng chính xác quy luật 𝑖  = f(𝑣 ) như trên. 

- Mô hình diode lý tưởng: Diode được coi như một công tắc có trở tiếp xúc bằng không. Nếu 

được phân cực thuận, công tắc sẽ đóng đoản mạch, thế sụt trên diode 𝑣  bằng 0. Nếu được 

phân cực ngược công tắc sẽ mở. 

- Mô hình VCD (Voltage-Constant Diode): Khi phân cực thuận, thế sụt trên diode được quy 

ước là khác không, không đổi và bằng VON. Như vậy, với mô hình VCD: 

𝑣 = 𝑉  với 𝑖  > 0 

𝑖 = 0 với 𝑣 ≤ 𝑉  

Một diode VCD có thể coi như một diode lí tưởng mắc nối tiếp với nguồn thế 𝑉  

- Mô hình diode lí tưởng được tuyến tính hóa: với tín hiệu lớn, từ các mô hình lí tưởng và 

VCD, ta có thể có mô hình diode lý tưởng được tuyến tính hóa với điện trở từ thế VON trở 

đi trong vùng phân cực ngược là khác không và bằng điện trở tĩnh RS. 

- Mô hình diode hoạt động trong chế độ tín hiệu nhỏ: Tín hiệu nhỏ là tín hiệu có biên độ nhỏ 

quanh điểm làm việc (Q-point). Q là giao điểm giữa đặc tuyến I-V và đường tải trong mạch 

sử dụng diode. Tổng quát có mối quan hệ giữa các biến dòng và thế của diode quanh điểm 

làm việc Q là:  

𝑖 = 𝐼 + 𝑖  𝑣 = 𝑉 + 𝑣  

với 𝐼  và 𝑉  là các giá trị thiên áp một chiều dc; 𝑖 và 𝑣  là các biến thiên nhỏ quanh Q. 

Do đó, nếu tín hiệu qua diode là nhỏ thì có thể thay đường cong I-V bằng một đoạn đường 

thẳng là tiếp tuyến với đường cong đó tại Q. Các phép tính sẽ trở nên đơn giản hơn với các khái 

niệm độ dẫn động hay điện trở động của diode quanh điểm làm việc Q. 

4. Các sơ đồ ứng dụng của diode 

4.1. Các sơ đồ chỉnh lưu 

• Chỉnh lưu nửa sóng với bộ lọc gợn sóng 

 

 

Hình 1.4. Mạch chỉnh lưu nửa sóng  
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Khảo sát mạch với mô hình diode VCD. Khi thế nguồn 𝑣  âm, diode bị phân cực ngược 

nên cấm, thế lối ra 𝑣  không thể âm được và bằng 0. Khi thế nguồn 𝑣  dương, diode thông, vì 

được phân cực thuận, dòng chảy qua diode tạo nên thế lối ra 𝑣  dương trên trở R. Tuy nhiên, do 

sụt thế trên diode bằng 𝑣  = 𝑉  = 0,7 V, nên thế ra sẽ nhỏ hơn thế nguồn và bằng 𝑣  = 𝑣  - 0,7 V. 

Nếu nguồn 𝑣  là một sóng hình sin, thì từ nhận xét trên có thể thấy rằng thế lối ra sẽ có 

dạng như hình 1.5. Nửa chu kỳ âm sẽ bị cắt và nửa chu kỳ dương sẽ xuất hiện ở lối ra nhưng có 

biên độ nhỏ hơn biên độ thế vào 0,7 V. Ta có thế lối ra đã được biến đổi thành thế 1 chiều, hay đã 

được chỉnh lưu. 

 

 

Hình 1.5. Dạng sóng chỉnh lưu dùng diode 
  

Tuy thế lối ra là một chiều nhưng nó chưa thể gọi là thế DC được vì biên độ vẫn biến đổi theo 

thời gian. Ta có thể nhận được thế gần như DC bằng việc mắc song song với trở R một tụ lọc C 

như sơ đồ hình 1.6. 

  

Hình 1.6. Mạch chỉnh lưu nửa sóng có lọc bằng tụ điện 

Do sự thông và cấm của diode trong nửa chu kỳ dương và nửa chu kỳ âm nên tụ điện được 

nạp nhanh qua nội trở diode và phóng chậm qua trở tải R. Kết quả thế lối ra hầu như không đổi 

với một thăng giáng nhỏ gọi là thế mấp mô (ripple voltage) như trên hình 1.6. Thế mấp mô có thể 

nhỏ tùy thuộc vào việc chọn hằng số thời gian phóng của tụ RC đủ lớn. 

 

Hình 1.6. Dạng sóng lối ra khi được lọc  

• Chỉnh lưu toàn sóng dùng biến thế có điểm nối giữa cuộn thứ cấp
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Hình 1.7. Chỉnh lưu toàn sóng dùng 2 nửa cuộn biến thế thứ cấp 

 Chỉnh lưu toàn sóng dùng mạch cầu diode 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.8. Sơ đồ chỉnh lưu toàn sóng dùng cầu diode 

 Sơ đồ chỉnh lưu bội áp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.9. Sơ đồ chỉnh lưu bội áp 

4.2 Sơ đồ ổn áp dùng diode zener 

Phân tích đặc trưng I-V của diode zener với đường tải như hình 1.10. 
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Hình 1.10. Sơ đồ bộ ổn áp dùng diode zener 

 
Với 𝑣  = 20V, RS = 5kΩ, đặc tuyến I-V cho Vz = - 5V và Rz ≈100Ω với đường tải như sau 

 

Hình 1.11. Đặc tuyến I-V và đường tải của một diode zener 

 - Điện áp ổn áp VZ: là điện áp khi xảy ra hiện tượng đánh thủng. 

 - Điện trở tĩnh: 𝑅 =  

 - Điện trở động: 𝑟 =  

                - Điện trở lối ra: 𝑅 =             𝑅  càng nhỏ càng tốt. 

                     - Hệ số ổn định: 𝐾  
⁄

⁄
,      Hệ số ổn định càng lớn càng tốt. 

4.3. Các mạch sửa dạng sóng 

• Mạch dịch mức một chiều (clamping hay DC-restore Circuit) 
 

 
Muốn có thế offset khác không, ta có các sơ đồ sau: 

 
 
 

𝑟  càng nhỏ tính ổn định càng cao. 
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Hình 1.12: Mạch dịch mức một chiều có thế offset khác không 

 

• Mạch hạn chế biên độ (clipping hay limiting circuit) 

 
Hình 1.13: Mạch hạn biên một chiều 

 
Hình 1.14: Mạch hạn biên hai chiều 
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THỰC NGHIỆM 

Mạch thí nghiệm AE – 101 Module: 

 

1. Khảo sát đặc tuyến I-V của các loại diode 

• Bản mạch thực nghiệm: A1-1. 

 
 

• Nhiệm vụ: Bản mạch này gồm các linh kiện để xác định đặc tuyến I-V của các diode 

trong 2 vùng thiên áp thuận và ngược như sơ đồ dưới đây. Căn cứ vào 1 trong 2 sơ đồ này, 

sinh viên tự mắc dây trên bản mạch để đo đặc tuyến I-V cho mỗi trường hợp thiên áp. 
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(a) (b) 

Sơ đồ nguyên lý đo đặc tuyến I-V trong 2 vùng thiên áp thuận (a) và ngược (b) 
 

Để đo hết đặc tuyến I-Vcủa 7 diode trong cả 2 vùng thiên áp, cần đổi cực dây dẫn và các 
đồng hồ đo bao nhiêu lần? Suy nghĩ trước giải pháp cho cách tiến hành hiệu quả nhất trong 
thực nghiệm ở Phòng thực hành. 

1.1 Đo đặc tuyến I-V với các diode Si (D1) và Ge (D2) thông thường 

• Đo trong vùng thiên áp thuận: 

- Cắm các dây dẫn và cấp nguồn +12 V theo sơ đồ hình (a). 

- Chọn dải đo V cho đồng hồ đo thế, dải đo mA cho đồng hồ đo dòng. 

- Bật điện nguồn nuôi ở thiết bị chính. Vặn biến trở P1 cực đại. Ghi giá trị dòng chảy 

qua diode ID và sụt thế VD trên diode vào bảng. 

- Giảm từng bước biến trở P1. Tại mỗi bước, ghi giá trị dòng chảy qua và sụt thế trên 

diode vào bảng. Chú ý xác định giá trị thế ngưỡng (VON) mà tại đó dòng qua diode đo 

có sự thay đổi đột ngột. 

𝑉          

𝐼  

        

 

• Đo trong vùng thiên áp ngược: 

- Cắm các dây dẫn và cấp nguồn -12 V theo sơ đồ hình (b). 

- Chọn dải đo V cho đồng hồ đo thế, dải đo 𝜇A cho đồng hồ đo dòng. 

- Bật điện nguồn nuôi ở thiết bị chính. Vặn biến trở P1và ghi giá trị dòng ngược chảy 

qua diode ID và sụt thế VD trên diode vào bảng. 

Chú ý: Với diode silic, dòng ngược cỡ nA, nên có thể các giá trị đo luôn bằng 0. 

𝑉          

𝐼  
        

 
- Với kết quả  đo được trên 2 bảng, vẽ đồ  thị biểu diễn đặc tuyến I-V của các diode Si và 

Ge theo thang độ tuyến tính. 

 - Nhận xét kết quả về đặc điểm mắc thuận và ngược của các diode và trả lời các câu hỏi sau: 
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+ Tại sao lại gọi điện trở RS là trở bảo vệ cho diode trong sơ đồ đo I-V ? Có biểu hiện gì 

của điện trở này và P1 trên đường đặc tuyến I-V không? Tại sao? Đường đặc tuyến này chỉ 

phụ thuộc vào gì? 

+ Xác định thế VON của từng diode, xác định dải biến đổi thế nhỏ cho một dải biến đổi dòng 

lớn trong vùng thiên áp thuận. 

1.2 Đo đặc tuyến I-V của diode Zener (D3) 

• Đo trong vùng thiên áp thuận: 

Tiến hành đo như loại diode D1 và D2 kể trên. 

• Đo trong vùng thiên áp ngược: 

- Cắm các dây dẫn và cấp nguồn DC ADJUST POWER SUPPLY điều chỉnh được từ 0 đến 

-15 V theo sơ đồ hình (b) để mắc phân cực ngược cho diode. Chọn dải đo V cho đồng hồ 

đo thế, dải đo mA cho đồng hồ đo dòng. 

- Đặt thế nguồn nuôi DC là -12V. Vặn biến trở P1 để dòng qua D3 gần bằng 

5mA. Giảm thế nuôi xuống dưới -8,2 V. Sau đó vặn biến trở chỉnh nguồn thay đổi theo 

từng bước -9V, -10V, -11V, -12V, -13V, -14V, -15V. Ứng với mỗi giá trị V, ghi giá trị 

dòng chảy qua ID và sụt thế VD trên D3 vào bảng sau: 

V - 8V2 - 9V - 10V - 11V - 12V - 13V - 14V - 15V 

ID 
        

VD 
        

 

- Với kết quả đo được trên 2 bảng, vẽ đồ thị biểu diễn đặc trưng I-V của diode zener. 

- Từ kết quả đo trên, tính hệ số ổn áp của diode zener D3: 

𝛽(%)= 
á ị  đổ  ế  ê   

ả   đổ  ế à  đượ  ọ
 

         - Nhận xét kết quả: 

  + Đặc điểm mắc thuận - ngược và vai trò ổn áp của diode zener. 

+ Đặc điểm của đặc tuyến I-V của diode zener. So sánh với diode Si va Ge thông thường 

? Vai trò của diode zener trong mạch ổn áp ? 

1.3 Đo đặc tuyến I-V với các diode phát quang LED: D4, D5, D6, D7 

• Đo trong vùng thiên áp thuận: 

- Nối mạch và cấp nguồn DC ADJUST POWER SUPPLY điều chỉnh được từ 0 đến +15 V 

theo sơ đồ hình (a) để mắc phân cực thuận cho LED đỏ D4. Chọn dải đo V cho đồng hồ 
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đo thế, dải đo 20 mA cho đồng hồ đo dòng. 

- Bật điện nguồn nuôi ở thiết bị chính. Vặn biến trở P1 cực đại. Ghi giá trị dòng chảy qua 

diode ID và sụt thế VD trên diode vào bảng dưới đây. 

- Giảm từng bước biến trở P1. Tại mỗi bước, ghi giá trị dòng chảy qua và sụt thế trên diode 

vào bảng. Chú ý xác định giá trị thế ngưỡng (VON) mà tại đó dòng qua diode đo có sự thay 

đổi đột ngột. 

- Đặt thế nguồn cấp ở mức +12V. Bật điện nguồn nuôi cho thiết bị chính. Vặn biến trở P1 

để dòng chảy qua LED là 16mA. Ghi giá trị dòng ID4. 

- Giảm thế nuôi (vặn biến trở nguồn) cho đến khi LED tắt hẳn, sau đó tăng thế dần thế cho 

đến khi LED sáng. Ghi giá trị thế VD4 và dòng ID4 đo được tương ứng vào bảng. 

- Thay đổi LED đỏ bằng LED xanh (D5), vàng (D6), cam (D7), khi nối lần lượt các chốt A 

với A5, A6, A7. Lặp lại bước trên. Ghi giá trị dòng điện chảy qua LED: ID5, ID6, ID7 và sụt 

thế trên LED: VD5, VD6, VD7 vào bảng cho các LED màu tương ứng. 

 
 

Căn cứ vào kết quả ghi trong các bảng, so sánh dòng và thế sử dụng cho mỗi loại LED. 

 

LED đỏ Điểm bắt đầu sáng Sáng trung bình Sáng rõ 

Thế nuôi +V    

Dòng qua LED - ID4    

Sụt thế trên LED -VD4    

LED xanh Điểm bắt đầu sáng Sáng trung bình Sáng rõ 

Thế nuôi +V    

Dòng qua LED - ID5    

Sụt thế trên LED -VD5    

LED vàng Điểm bắt đầu sáng Sáng trung bình Sáng rõ 

Thế nuôi +V    

Dòng qua LED - ID6    

Sụt thế trên LED -VD6    

LED cam Điểm bắt đầu sáng Sáng trung bình Sáng rõ 

Thế nuôi +V    

Dòng qua LED - ID7    

Sụt thế trên LED -VD7    
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2. Khảo sát mạch chỉnh lưu 

• Thực hành trên bản mạch: A1 - 2. 

• Nhiệm vụ: Nghiên cứu và xác định vai trò của diode trong các loại mạch chỉnh lưu để 

sử dụng trong các bộ tạo nguồn một chiều và các thiết bị khác. 

2.1 Sơ đồ chỉnh lưu nửa sóng và lọc gợn sóng 

• Sơ đồ nguyên lý khảo sát mạch chỉnh lưu nửa sóng tương tự như hình 1.4 ở phần tóm tắt 

lý thuyết, ở đây sử dụng diode D1 và trở R1 của bản mạch như sau: 

 

 𝑣  là thế nguồn tín hiệu vào từ máy phát sóng, 𝑣 là thế ra trên trở tải R1. Trong thực nghiệm này, 

để dễ quan sát, ta sử dụng 𝑣  là sóng hình sin có tần số 1.000 Hz cao hơn tần số mạng điện thành 

phố 50 Hz. Dạng sóng lối vào 𝑣  và dạng sóng lối ra trên trở tải vo được quan sát trên máy hiện 

sóng tại các kênh 1 và 2. 

 
 

- Nối J1 (Các J2, J3, J4 không nối) 

- Nối lối ra máy phát sóng tới chốt A của mạch, đồng thời nối với kênh 1 của máy hiện 

sóng. 

- Nối lối ra OUT của mạch với kênh 2 của máy hiện sóng. 

- Đặt thang đo của máy hiện sóng ở mức biên độ vào 1V/cm, chu kỳ quét 0,05 ms/cm để 

có thể quan sát được vài chu kỳ sóng tín hiệu vào/ra của mạch. Sử dụng chuyển mạch 

ghép tín hiệu lối vào là “DC” trên cả hai kênh của máy hiện sóng. 
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- Đặt chế độ máy phát sóng: phát sóng sin, tần số 1.000 Hz. 

- Bật các thiết bị. 

- Quan sát trên máy hiện sóng và chỉnh biên độ máy phát sóng sao cho biên độ này (cũng 

là biên độ vào mạch) là 4,0 V. 

- Chỉnh đồng bộ tín hiệu trên máy phát sóng, quan sát và vẽ lại tín hiệu vS từ máy phát sóng 

và dạng sóng lối ra v0 trên điện trở. 

Giải thích sự khác nhau của dạng sóng tại A và OUT? Sự chênh lệch thế đỉnh tương ứng? 

• Khảo sát bộ chỉnh lưu có lọc gợn sóng: 

- Nối J1 và J3 để mắc tụ C1 song song với trở tải R1 (Các J2, J4 không nối). 

- Tiến hành các bước như thực nghiệm trên. 

- Vẽ lại dạng sóng ở lối ra OUT sau khi mắc tụ. 

- Xác định thế gợn sóng, tính tỷ lệ phần trăm so với thế trung bình. 

Giải thích hiện tượng xảy ra ? Chưa thực nghiệm tiếp vội, hãy suy nghĩ: tỷ lệ kể trên phụ 

thuộc vào các thông số nào của mạch ? 

• Khảo sát sự phụ thuộc của thế gợn sóng vào trở tải và tụ lọc 

- Nối J2 và J3 để thay trở R1 bằng trở R2 trong mạch (Các J1 và J4 không nối) 

- Tiến hành các bước thực nghiệm như trên. 

- Vẽ lại dạng sóng lối ra OUT. Xác định tỷ lệ gợn sóng. 

- Tiếp tục nối J4. 

- Tiến hành các bước thực nghiệm như trên. 

- Vẽ lại dạng sóng ở lối ra. Xác định lại tỷ lệ gợn sóng. 

- Xác định góc  cắt 𝜃 (góc pha khi xuất hiện dòng dẫn qua diode) bằng so sánh 2 dạng sóng 

trên máy hiện sóng. 

  Tỷ lệ gợn sóng tăng lên hay giảm đi khi thay trở tải R1 bằng R ? Giải thích ?  

Tỷ lệ gợn sóng tăng lên hay giảm đi khi mắc thêm tụ C2 ? Giải thích ? 

Dự đoán góc cắt θ tăng lên hay giảm đi khi thay R1 bằng R2 ? 

2.2 Sơ đồ chỉnh lưu toàn sóng dùng thứ cấp biến thế ra có điểm giữa 

• Khảo sát mạch chỉnh lưu toàn sóng gồm 2 diode D1 , D2 và trở R1: 

- Nối J1. 
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- Nối nguồn xoay chiều ~9V, ~0V, ~9V của khối thiết bị chính lần lượt với các chốt A, C 

và B trên bản mạch. Chú ý, chốt C nối với điểm giữa của biến áp nguồn AC. 

- Đặt thang đo thế lối vào của máy hiện sóng ở 5V/cm, thời gian quét ở 5ms/cm. Chỉnh 

cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Sử dụng 

các nút chỉnh vị trí của máy hiện sóng để dịch tia theo chiều X, Y về vị trí dễ quan sát. 

- Nối chốt A với kênh 1 của máy hiện sóng, lối ra OUT với kênh 2 máy hiện sóng. 

- Bật nguồn cho thiết bị chính. 

- Quan sát tín hiệu tại các điểm A và lối ra OUT. Vẽ lại dạng sóng tương ứng. Ghi giá trị 

thế đỉnh cho mỗi dạng sóng, chu kỳ tín hiệu. 

Giải thích sự khác nhau của dạng sóng tại lối ra OUT so với trường hợp chỉnh lưu nửa sóng 

nói trên. 

• Khảo sát bộ chỉnh lưu toàn sóng có lọc gợn sóng: 

Chưa thực nghiệm vội, hãy tự suy đoán: nếu mắc các tụ lọc vào mạch thì thế gợn sóng so 

với các trường hợp chỉnh lưu nửa sóng sẽ thay đổi thế nào ? 

- Nối thêm J3 (Thêm tụ C1 vào mạch). 

- Vẽ lại dạng sóng ở lối ra OUT sau khi mắc tụ. Xác định thế gợn sóng, tính tỷ lệ gợn sóng.  

So sánh kết quả nhận được với kết quả trong trường hợp chỉnh lưu nửa sóng. Xác định suy 

đoán nói trên. 

2.3 Sơ đồ chỉnh lưu toàn sóng bằng cầu diode 

• Khảo sát mạch chỉnh lưu gồm cầu diode D3, D4, D5, D6 và trở R3: 

- Đặt thang đo thế lối vào của máy hiện sóng ở 5V/cm, thời gian quét ở 5ms/cm. Chỉnh cho 

cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Sử dụng các 

nút chỉnh vị trí của máy hiện sóng để dịch tia theo chiều X, Y về vị trí dễ quan sát. Nối 

kênh 1 của máy hiện sóng tới lối ra K1 của mạch. 

- Nối nguồn xoay chiều ~9V của khối thiết bị chính với chốt D và E. 

- Bật nguồn cho thiết bị chính. 

- Nối K1, không nối K2 và quan sát tín hiệu tại lối ra OUT. Vẽ lại dạng sóng tương ứng. 

Ghi giá trị thế đỉnh cho mỗi dạng sóng, chu kỳ tín hiệu. 

Chú ý! do vấn đề nối đất cho máy hiện sóng, nên bước thực nghiệm này không yêu cầu quan 

sát tín hiệu vào từ nguồn xoay chiều AC. Suy đoán tại sao ? 
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Nhận xét về trường hợp dùng 2 diode với biến thế có điểm giữa ở cuộn thứ cấp. 

• Khảo sát bộ chỉnh lưu mạch cầu có lọc gợn sóng: 

- Nối K1 và K2 

- Vẽ dạng sóng ở lối ra OUT sau khi mắc tụ. Xác định thế gợn sóng, tính tỷ lệ gợn sóng. 

Nhận xét về trường hợp dùng 2 diode với biến thế có điểm giữa ở cuộn thứ cấp và bộ lọc. 

3. Khảo sát quá trình chuyển trạng thái của 2 loại diode tiếp điểm và tiếp mặt 

• Thực hành trên bản mạch : A1 - 3. 

• Nhiệm vụ: Khảo sát sự ảnh hưởng quá trình chuyển trạng thái của mạch chỉnh lưu ở tần số cao 

do điện dung tiếp xúc gây nên tại các diode tiếp mặt 1N- 4001 và tiếp điểm 1N- 4148. 

 

3.1 Khảo sát với diode tiếp mặt 1N-4001 

- Nối lối ra của máy phát sóng tới chốt A1 của diode 1N-4001, đồng thời cũng nối tới kênh 

1 của máy hiện sóng. 

- Nối lối ra OUT của mạch tới kênh 2 của máy hiện sóng. 

- Máy phát tạo hàm đặt ở chế độ phát sóng vuông, tần số biến đổi từ 50Hz đến 500 KHz, 

biên độ giữ không đổi 500 mV. 

- Chỉnh tần số sóng lần lượt 50 Hz, 500 Hz, 50 KHz, 500 kHz. Mỗi lần, chỉnh đồng bộ sóng 

ở 2 kênh máy hiện sóng, quan sát và vẽ lại trên cùng tọa độ các dạng sóng trên kênh 1 và 

kênh 2. 

Nhận xét có sự thay đổi dạng sóng lối ra so với lối vào khi tăng tần số sóng? 

Thay đổi thông số gì? Từ tần số nào xuất hiện sự khác biệt? 

3.2 Khảo sát với diode tiếp điểm 1N-4148 
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- Tiến hành như trên với diode 1N-4148, bằng việc nối lối ra của máy phát với chốt A2. Cũng 

quan sát và vẽ lại trên cùng tọa độ các dạng sóng trên kênh 1 và kênh 2. 

 Có sự khác nhau của 2 dạng sóng vào và ra khi tần số tăng lên hay không?  

Nhận xét so sánh với trường hợp của diode tiếp mặt 4001. Giải thích? Qua thực nghiệm, 

xác định lĩnh vực ứng dụng của mỗi loại diode ? 

4. Các mạch dịch mức tín hiệu và hạn biên dùng diode 

 Thực hành trên bản mạch : A1 - 4. 

 Nhiệm vụ: Khảo sát các bộ dịch mức thành phần DC của tín hiệu và bộ hạn chế biên độ 

sử dụng diode. Hiểu biết về nguyên tắc hoạt động của chúng. 

 

4.1 Bộ dịch mức một chiều DC của tín hiệu 

• Dịch mức dương của tín hiệu 

- Nối J2, không nối J1 để tạo sơ đồ dịch mức dương cho tín hiệu. 

- Cấp nguồn DC điều chỉnh (từ 0 ...+ 15V) từ thiết bị chính với chốt VC của mạch. Vặn 

biến trở nguồn về 0. 

- Đặt chế độ cho máy phát tín hiệu FUNCTION GENERATOR của thiết bị chính ở chế độ: 

phát dạng sin, tần số 1KHz, biên độ ra ±5V từ đỉnh tới đỉnh; 

- Nối tín hiệu từ máy phát với lối vào B của mạch, đồng thời nối lối vào này tới kênh 1 của 

máy hiện sóng. 

- Đặt thang đo thế lối vào của máy hiện sóng kênh 1 ở 1V/cm, thời gian quét ở 1ms/cm. 

Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng để 

dễ quan sát. 

- Nối lối ra OUT của mạch với kênh 2 máy hiện sóng. Bật điện nguồn nuôi cho thiết bị 
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chính. Tăng dần thế VC theo các giá trị: VC = 0,25V; 1V; 2V và 4V. Vẽ dạng tín hiệu ra 

và đo biên độ của chúng. Xác định và vẽ giá trị đường trung bình của tín hiệu ra. 

Vẽ lại sơ đồ nguyên lí của mạch vừa được nối trong báo cáo thực nghiệm. Trên cơ sở đặc 

tính dẫn dòng của diode khi phân cực thuận, giải thích nguyên tắc dịch mức tín hiệu bằng 

sơ đồ diode. 

• Dịch mức phần âm của tín hiệu 

- Cấp nguồn DC điều chỉnh (từ 0 ...- 15V) từ thiết bị chính với chốt VC của Sơ đồ A1-4. 

Vặn biến trở nguồn về 0. Nối J1, không nối J2 để tạo sơ đồ dịch mức phần âm cho tín 

hiệu. 

- Bật điện cho thiết bị chính. Tăng dần thế VC theo các giá trị, VC = - 0,25V; -1V; -2V và -

4V. Vẽ dạng tín hiệu ra và đo biên độ của chúng. Xác định và vẽ giá trị đường trung bình 

của tín hiệu ra. 

Vẽ lại sơ đồ nguyên lí của mạch trong bản báo cáo thực nghiệm. Trên cơ sở đặc tính dẫn 

dòng của diode khi phân cực thuận, giải thích nguyên tắc dịch mức biên độ tín hiệu bằng 

sơ đồ diode. 

4.2 Bộ hạn chế tín hiệu 

• Hạn chế phần dương của tín hiệu 

- Cấp nguồn DC điều chỉnh (từ 0 ... +15V) từ thiết bị chính với chốt VC của sơ đồ A1-4. 

Vặn biến trở nguồn về 0. 

- Nối J1, không nối J2 để tạo sơ đồ hạn chế phần dương của tín hiệu. 

- Vẽ lại sơ đồ nguyên lí của mạch trong bản báo cáo thực nghiệm. 

- Đặt máy phát tín hiệu của thiết bị chính ở chế độ: phát dạng sin, tần số 1KHz, biên độ ra 

±5V từ đỉnh tới đỉnh. 

- Nối tín hiệu từ máy phát với lối vào A của mạch, đồng thời nối lối vào này tới kênh 1 của 

máy hiện sóng. 

- Đặt thang đo thế lối vào của máy hiện sóng kênh 1 ở 1V/cm, thời gian quét ở 1ms/cm. 

Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 2 máy hiện sóng vào lối ra OUT. Bật điện nguồn nuôi cho thiết bị chính. Tăng 

dần thế VC theo các giá trị VC = 0,25V; 1V; 2V và 4V. Vẽ dạng tín hiệu ra và đo biên độ của chúng. 

Trên cơ sở đặc tính dẫn dòng của diode khi phân cực thuận, giải thích nguyên tắc hạn chế 

biên độ tín hiệu bằng sơ đồ diode. 
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• Hạn chế phần âm của tín hiệu 

- Cấp nguồn DC điều chỉnh (từ 0 ... -15V) từ thiết bị chính với chốt VC của sơ đồ A1-4. 

Vặn biến trở nguồn về 0. Nối J2, không nối J1 để tạo sơ đồ hạn chế phần âm tín hiệu. 

- Bật điện cho thiết bị chính. (Tăng dần thế VC theo các giá trị, VC = - 0,25V; -1V; -2V và -

4V. Vẽ dạng tín hiệu ra và đo biên độ của chúng. 

Vẽ lại sơ đồ nguyên lí của mạch trong bản báo cáo thực nghiệm. Trên cơ sở đặc tính dẫn 

dòng của diode khi phân cực thuận, giải thích nguyên tắc hạn chế biên độ tín hiệu bằng sơ 

đồ diode. 
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TRANSISTOR LƯỠNG CỰC BJT 
VÀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI 

Mục đích: Khảo sát các đặc tuyến I-V của transistor lưỡng cực BJT. Khảo sát các thông 

số của các mạch khuếch đại đơn transistor BJT mắc theo các kiểu Emitter 

chung CE, Base chung CB và Collector chung CC. Khảo sát ảnh hưởng của 

phản hồi âm lên mạch khuếch đại. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo và các đặc điểm của transistor lưỡng cực BJT 

Transistor lưỡng cực BJT (bipolar junction transistor) là một linh kiện bán dẫn 

3 cực thường được sử dụng cho mục đích khuếch đại tín hiệu hay các mạch điện tử khác. 

Nguyên tắc hoạt động của transistor dựa trên 2 lớp tiếp giáp p-n được tạo bởi 3 lớp bán 

dẫn được chế tạo tiếp xúc xen kẽ nhau (pnp hay npn). Nguyên tắc này đã được trình bày 

trong giáo trình linh kiện bán dẫn. Trong thực hành, chúng ta chỉ quan tâm đến các đặc 

tính bên ngoài của BJT (như họ đặc tuyến I-V) và các mạch điện tử sử dụng nó. 

Ký hiệu cho transitor npn và pnp được chỉ ra trên hình 2.1 với 3 cực: cực phát - 

Emitter (ký hiệu là E), cực gốc - Base (ký hiệu là B) và cực góp - Collector (ký hiệu là 

C). 

 
 

Hình 2.1. Ký hiệu của 2 loại transistor BJT p-n-p và n-p-n 

Có một số mô hình biểu diễn BJT trong mạch điện (như mô hình Ebers-Mool, 

mô hình chuyển vận Transport model). Khi hoạt động ở tần số cao, các thông số điện 

THỰC NGHIỆM 2
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dung trong các lớp tiếp giáp pn của BJT sẽ có ảnh hưởng đến truyền tín hiệu. Còn khi 

BJT hoạt động ở tần số thấp, có thể bỏ qua các thông số điện dung này. Một ví dụ với 

transistor npn hoạt động ở tần số thấp sẽ có sơ đồ tương đương về điện như hình 2.2. 

Nó bao gồm 2 diode, biểu diễn cho 2 lớp tiếp giáp pn, nối đấu lưng nhau và một nguồn 

dòng điện. Các chỉ số F và R trong sơ đồ là chỉ các dòng thuận và ngược qua các lớp tiếp 

giáp. 

  
Hình 2.2. Sơ đồ tương đương của một mô hình điện cho BJT loại npn 

Mối quan hệ giữa dòng chảy qua các cực transistor là: 

𝑖 𝑖 𝑖  

Các hệ số khuếch đại dòng là: 

 

Mô hình toán học của BJT cho các biểu thức với các dòng như sau: 

 

trong đó: 

IS : là hằng số, cỡ từ 10-14 đến 10-16 A.  

βF: hệ số khuếch đại dòng thuận. 

VT = KT/q ≈ 0,025 mV là thế nhiệt. 

VA là thế sớm (early voltage) 

iC 
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2. Các sơ đồ với transistor BJT 

2.1. Ba cách mắc transistor trong mạch điện 

Transistor BJT tương đương với một nguồn dòng phụ thuộc được điều khiển bởi thế 

(VCCS) hay được điều khiển bởi dòng (CCCS). Do BJT có 3 cực, nên khi mắc vào sơ 

đồ khuếch đại sẽ phải có 1 cực là chung cho cả lối vào và lối ra tín hiệu. Tùy cực nào 

nối chung với đầu tín hiệu vào và tín hiệu ra trong sơ đồ tương đương xoay chiều mà ta 

có 3 kiểu mắc BJT trong mạch là các sơ đồ Emitter chung: CE, Collector chung: CC và 

Base chung: CB, như chỉ ra trên hình 2.3. Các kiểu mắc này có đặc điểm và tính năng 

khác nhau. 
 
2.2. Các đường đặc tuyến I-V và thiên áp cho BJT 

Lấy ví dụ điển hình cho sơ đồ mắc CE, ta có các đặc tuyến như sau. 

 
Hình 2.3. Ba cách mắc transistor trong mạch điện 

• Họ đặc tuyến vào 𝒊𝑩 𝒇 𝒗𝑩𝑬  với 𝒗𝑪𝑬 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕:  

Do ảnh hưởng của thế 𝑣  là ít, nên các đường đặc tuyến này khá giống với đặc 

tuyến I-V của một diode có lớp tiếp giáp BE được phân cực thuận và không khác nhau 

bao nhiêu với mỗi 𝑣  khác nhau. 

• Họ đặc tuyến ra 𝑖 𝑓 𝑣  với 𝒗𝑩𝑬, 𝒊𝑩 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕: 

Họ đặc tuyến có các vùng khác nhau rõ rệt: vùng bão hòa, vùng tích cực, vùng 

cut- off và vùng đánh thủng. Vùng tích cực được dùng để thiết kế các bộ khuếch đại tín 

hiệu analog, hai vùng bão hòa và cut-off được dùng để thiết kế các chuyển mạch 

transistor cho các sơ đồ logic số. 

- Vùng bão hòa, tại các thế 𝑣  còn thấp, dòng iC tăng nhanh theo thế 𝑣 . 

- Vùng tích cực thuận, dòng iC phụ thuộc ít vào thế 𝑣  mà chỉ phụ thuộc vào 

dòng lối vào iB hay thế vào 𝑣 . 

- Vùng đánh thủng : dòng iC tăng đột ngột đánh thủng hỏng transistor khi thế 

𝑣  quá một mức nào đó. 
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Hình 2.4. Họ đặc tuyến lối ra của BJT trong sơ đồ CE  

• Đặc tuyến truyền đạt : iout = f (vin) hay vout = f (vin):  

Trong sơ đồ CE: iout = iC vout = vCE. Đặc tính khuếch đại của BJT có thể được biểu 

diễn bằng đặc tuyến truyền đạt, đó là sự phụ thuộc trực tiếp dòng (hay thế) lối ra theo 

thế lối vào. 

 

Hình 2.5 Các đặc tuyến truyền đạt 

• Đường tải và thiên áp cho BJT 

- Điểm làm việc (IC, VCE) là giao điểm của đường tải và họ đặc tuyến ra, là 

nghiệm của hệ phương trình: 

 

  

Hình 2.6 Họ đặc tuyến ra, đường tải và các điểm làm việc 



27  

- Điểm làm việc khi không có tín hiệu vào xoay chiều (ib = 0) được gọi là điểm 

làm việc tĩnh (Q-point). Ký hiệu các giá trị dòng và thế của BJT tại điểm làm việc tĩnh 

là (IC0, VC0). Mạch điện xác lập điểm làm việc tĩnh cho transistor gọi là mạch thiên áp. 

Mạch thiên áp đơn giản sử dụng 2 nguồn (hình 2.7a) và mạch sử dụng 1 nguồn (hình 

2.7b). 

 
Hình 2.7. Các mạch thiên áp không ổn nhiệt. 

Do thông số 𝛽 của dụng cụ bán dẫn BJT phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và dòng 

iC nên trong các sơ đồ này điểm làm việc tĩnh không ổn định khi các thông số này thay 

đổi theo nhiệt độ. Vì vậy mạch thiên áp thường được thiết kế để có khả năng tự điều 

khiển cho điểm làm việc tĩnh được ổn định mặc dù nhiệt độ của môi trường thay đổi, 

như các sơ đồ phản hồi tại collector (hình 2.8a), và sơ đồ phân áp có phản hồi dòng tại 

emitter (hình 2.8b). 

 
 

Hình 2.8. Các mạch thiên áp có ổn nhiệt 

3. Mô hình BJT hoạt động với tín hiệu nhỏ 

Khi tín hiệu vào xoay chiều có biên độ là nhỏ quanh điểm làm việc tĩnh, có thể 

coi transistor như một mạng điện 2 cổng tuyến tính. Tín hiệu tổng cộng bao gồm thành 

phần 1 chiều và thành phần xoay chiều : 

vBE = VBE + vbe vCE = VCE + vce 

iB = IB + ib iC = IC + ic 
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Có một số sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ cho BJT như sơ đồ ma trận điện trở R, 

sơ đồ ma trận dẫn nạp Y, sơ đồ ma trận hỗn hợp H. Sơ đồ tương đương dẫn nạp Hybrid-

π cho tín hiệu nhỏ với 2 loại VCCS (a) và CCCS (b) như hình 2.9. 

 
 

Hình 2.9. Sơ đồ tương đương Hybrid-π 
Từ đây có thể nhận được các thông số của transistor: 

   
4. Các bộ khuếch đại đơn transistor BJT 

4.1. Bộ khuếch đại emitter chung CE 

Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ tương đương xoay chiều của bộ khuếch đại CE lắp trên 

một transistor BJT loại npn vẽ trên hình 2.10. 

 
 

Hình 2.10. Mạch khuếch đại emitter chung CE (a) và sơ đồ tương đương xoay chiều (b)  

 tụ C1 và C2 được thiết kế có giá trị điện dung đủ lớn để được coi là đoản mạch 

cho tín hiệu xoay chiều. Các tụ này chỉ cho qua tín hiệu xoay chiều nhưng ngăn dòng một 

chiều từ nguồn nuôi +VCC về nguồn tín hiệu vi và từ nguồn nuôi ra trở tải RL. Mạch tạo 

thiên áp một chiều bao gồm 4 điện trở R1, R2, RE và RC. 

Điện trở R1 và RE có tác dụng là mạch phân áp và mạch phản hồi âm về dòng một 

chiều dc nhằm ổn định điểm làm việc tĩnh Q-point cho transistor. Trở RE cũng gây nên 

E 
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phản hồi âm cả với tín hiệu xoay chiều và làm giảm hệ số khuếch đại của mạch. Do đó 

nếu muốn tránh ảnh hưởng của trở này về tín hiệu xoay chiều thì tụ CE được thiết kế mắc 

song song với RE. Điện dung của tụ cũng cần đủ lớn để cho phép nối tắt về xoay chiều 

qua trở RE. Hoạt động của tầng khuếch đại này như sau: Điện áp xoay chiều vi cần khuếch 

đại qua tụ C1 tới lối vào base của transistor tạo nên dòng xoay chiều ib trên transistor. Do 

đó làm dòng collector iC biến thiên theo, tạo nên dòng xoay chiều ic có độ lớn gấp 𝛽

𝛽  lần so với dòng lối vào ib. Dòng này tạo nên thế tín hiệu xoay chiều ra v0 = vce trên tải. 

Trên đồ thị tín hiệu nhận được hình 2.11, ta thấy thế trên cực collector 𝒗  chính bằng thế 

tại Q-point VC cộng với thế xoay chiều vc có pha ngược với thế tín hiệu vào vi. 

 

Hình 2.11. Điện áp vào và ra bộ khuếch đại C-E có pha ngược nhau  

Với mô hình tín hiệu nhỏ Hybrid-π, các thông số của bộ khuếch đại tính được như sau: 

 

Do ảnh hưởng của các tụ tạp tán bên trong các lớp tiếp giáp của transistor và các tụ ghép 

tầng trong mạch khuếch đại nên đáp ứng tần số của bộ khuếch đại có hệ số truyền bị hạn 

chế ở 2 phía tần số thấp và tần số cao. Bộ khuếch đại mắc kiểu emitter chung CE sẽ có 

một dải truyền qua hạn chế nhất định từ 𝜔  đến  𝜔 .  
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Hình 2.12. Dải truyền qua của bộ khuếch đại CE 

4.2. Bộ khuếch đại collector chung CC 

Mạch điện nguyên lý và sơ đồ tương đương xoay chiều vẽ trên hình 2.13. 

 

Hình 2.13. Bộ khuếch đại collector chung CC 

Với mô hình tín hiệu nhỏ Hybrid-𝝅, các thông số của bộ khuếch đại được tính như sau: 

- Hệ số khuếch đại thế trên transistor: 𝑨𝒗𝒕
𝒗𝒐

𝒗𝟏
≅ 𝒈𝒎 𝑹𝑳||𝑹𝑬

𝟏 𝒈𝒎 𝑹𝑳||𝑹𝑬
≅ 𝟏 

- Điện trở vào: 𝑹𝒊𝒏 ≅ 𝒓𝝅 𝜷𝟎 𝟏 𝑹𝑳 

- Điện trở ra: 𝑹𝒐𝒖𝒕 ≅ 𝟏

𝒈𝒎
 

- Hệ số khuếch đại nguồn tín hiệu: 𝑨𝒗
𝒗𝒐

𝒗𝒊
≅ 𝒈𝒎 𝑹𝑳||𝑹𝑬

𝟏 𝒈𝒎 𝑹𝑳||𝑹𝑬

𝑹𝑩||𝑹𝒊𝒏

𝑹𝑰 𝑹𝑩||𝑹𝒊𝒏
≅ 𝟏 

4.3. Bộ khuếch đại base chung CB 

Mạch điện nguyên lý và sơ đồ tương đương vẽ trên hình 2.14 

 
 

Hình 2.14. Mạch khuếch đại base chung B-C 
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5. Ảnh hưởng của phản hồi âm lên bộ khuếch đại 

Các điện trở phản hồi về dòng một chiều như trở RB mắc từ collector về base và trở 

RE mắc từ emitter xuống đất như sơ đồ hình 2.8, ngoài tác dụng ổn nhiệt cho BJT nhờ 

phản hồi âm về dòng 1 chiều, chúng còn tạo ra phản hồi âm cả với dòng tín hiệu xoay 

chiều. 

Tuy làm hệ số khuếch đại của mạch giảm đi (1 + β) lần nhưng các mạch phản hồi âm 

này đem lại các tính chất quý báu khác cho bộ khuếch đại, đó là: 

- Làm tăng tính ổn định của bộ khuếch đại. 

- Làm tăng dải truyền qua bộ khuếch đại lên (1 + β) lần. 

- Làm tăng trở vào của bộ khuếch đại lên (1 + β) lần. 

- Làm giảm trở ra của bộ khuếch đại xuống (1 + β) lần. 

Việc thiết kế mắc song song với các trở này các tụ đoản mạch (bypass) với điện 

dung đủ lớn sẽ làm giảm hoặc triệt tiêu tác động về phản hồi âm về tín hiệu xoay chiều 

của mạch khuếch đại. 
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THỰC NGHIỆM 

Bản mạch thí nghiệm AE – 102 Module: 

 

1. Khảo sát đặc tuyến I-V của transistor NPN và PNP 

• Nhiệm vụ: Kiểm tra sơ bộ transistor bằng ôm kế, đo họ đặc tuyến ra của transistor 

loại npn-C1815 và transistor loại pnp-A1015. 

• Bản mạch thực nghiệm : A2 -1. 

 
 
 
 

• Các bước thực nghiệm: 
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1.1. Kiểm tra sơ bộ transitor bằng Digital Multimeter 

Vì BJT có cấu trúc gồm 2 lớp tiếp giáp pn nối đấu lưng nhau, nên có một cách 

nhanh chóng để kiểm tra sơ bộ nó là đo điện trở 2 lớp tiếp giáp này theo các hướng phân 

cực thuận và ngược. Nhớ rằng cực base B là điểm giữa. Về nguyên tắc, có thể dùng một 

ôm-kế để đo các trở tiếp giáp này vì thiết bị đo có nguồn điện bên trong tạo dòng chảy 

qua linh kiện và chỉ thị thế sụt trên đó. Trong phòng thực hành đã có sẵn các đồng hồ vạn 

năng (Digital Multimeter) cho phép kiểm tra trực tiếp lớp tiếp giáp p-n của diode với vị 

trí chức năng có đánh dấu ( ). Khi đặt các đầu đo của thiết bị lên diode theo chiều phân 

cực thuận, nếu lớp tiếp giáp tốt dụng cụ sẽ hiện thế VON (ví dụ, là 0.7V với diode silic), 

khi đặt theo chiều ngược lại dụng cụ sẽ hiển thị báo ngắt mạch (OL). 

Chưa mắc các dây nối và chưa tiến hành thực nghiệm vội, suy nghĩ cách thức 

tiến hành kiểm tra BJT bằng Digital Multimeter với chức năng “kiểm tra diode”. 

- Dùng Digital Multimeter, chọn chức năng đo có đánh dấu ký hiệu của diode. Nhớ 

rằng: diode được phân cực thuận nếu anode (A) được nối với đầu đo “VΩ” (có 

thế dương, ‘+') và cathode (K) được nối với đầu đo “COM” (có thế âm ‘-'). 

- Hãy kiểm tra các tiếp giáp BC và BE của diode và ghi các kết quả hiển thị trên 

đồng hồ vạn năng trong cả các hướng phân cực thuận và ngược. 

Nhận xét và kết luận sơ bộ xem tình trạng của transistor? Khi chưa biết cực nào là 

base B, làm sao xác định được ? 

Có thể phân biệt 2 cực C và E không? Nhớ lại trong bài giảng cấu tạo BJT trong 

giáo trình “linh kiện bán dẫn” về cấu hình khác nhau giữa cực collector và emitter. 

1.2. Đo đặc tuyến lối ra iC = f(vCE) với các iB = const của transistor NPN 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A2- 1 cho transistor NPN - C1815. 

- Mắc các đồng hồ đo: 

■ Đo sụt thế trên collector vCE: nối các chốt đồng hồ đo (V) của mạch với đồng 

hồ đo thế hiện số. Khoảng đo của đồng hồ đặt ở 20V. 

■ Đo dòng collector iC: Nối các chốt đồng hồ đo (mA) của mạch với đồng hồ 

đo dòng hiện số. Khoảng đo của đồng hồ đặt ở mA. 

■ Đo dòng base iB : Nối các chốt đồng hồ đo (𝜇A) của mạch với đồng hồ đo 

dòng hiện số. Khoảng đo của đồng hồ đặt ở 𝜇A. 

- Đo sự phụ thuộc của dòng iC vào thế vCE trong khoảng từ 0V đến 10V, với giá trị 

cố định iB = 10𝜇A: 
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■ Bật điện nguồn nuôi cho thiết bị chính và các đồng hồ. Vặn biến trở P1 và 

P2 để dòng qua iC cỡ khoảng 2mAvà thế vCE cỡ khoảng 4V đến 6V.. 

■ Chỉnh lại P1 thật cẩn thận để đo được dòng iB 10𝜇A. 

■ Biến đổi P2, đo các giá trị tương ứng giữa vCE và iC. Ghi kết quả vào bảng sau. 

Chú ý : trong vùng có iC hầu như không đổi đối với vCE (vùng tích cực), chỉ 

cần đo vài điểm ; còn trong vùng iC phụ thuộc mạnh vào vCE (vùng bão hòa, 

có vCE thấp) cần đo nhiều điểm gần nhau hơn. 

■ Lặp lại 2 bước kể trên ứng với các giá trị iB  20𝜇A, 30𝜇A và 40𝜇A và ghi 

các kết quả vào bảng A2-B1. 

Bảng A2-B1 

Kiểu Dòng iB (chỉnh P1) chỉnh P2

NPN 

10 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

20 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

30 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

40 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

 
Vẽ họ đặc tuyến ra iC = f(vCE) với các iB = const của transistor NPN. Xác định 

hệ số khuếch đại dòng 𝛽    

1.3. Đo đặc tuyến lối ra iC = f(vCE) với các iB = const của transistor PNP 
 

Tiến hành đo với transistor PNP A-1015 trong bản mạch. Chú ý rằng các nguồn 

nuôi và các đầu đo có phân cực ngược với loại NPN kể trên. Ghi các kết quả vào bảng 

A2-B2. 

Kiểu Dòng iB (chỉnh P1) chỉnh P2 

PNP 

10 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

20 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

30 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

40 𝜇A 
𝒗𝑪𝑬 

          

𝒊  
          

Bảng A2-B2 
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Vẽ họ đặc tính ra iC = f(vCE) với các iB = const của transistor PNP. Xác định hệ 
số khuếch đại dòng 𝜷 𝒊𝒄𝟏 𝒊𝒄𝟐

𝒊𝑩𝟏 𝒊𝑩𝟐
 

 
2. Khảo sát bộ khuếch đại kiểu Emitter chung CE 

 Nhiệm vụ: Khảo sát sơ đồ khuếch đại tín hiệu xoay chiều lắp trên một transistor 

BJT mắc theo kiểu emitter chung CE, có trở gánh là điện trở. Sơ đồ này còn được gọi là 

bộ đảo tín hiệu (BJT-resistor inverter) do tín hiệu ra ngược pha với tín hiệu vào. 

• Bản mạch thực nghiệm : A2 - 2. 

 

• Các bước thực nghiệm: 

2.1. Đo hệ số khuếch đại 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A2-2. 

- Đặt thang đo thế lối vào kênh 1 của dao động ký ở 50mV/cm và kênh 2 ở 2V/cm, 

thời gian quét của dao động ký đặt ở 1ms/cm. Đặt chuyển mạch ghép tín hiệu vào 

dao động ký ở vị trí DC. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần 

dưới của màn hình dao động ký để vị trí dễ quan sát. 

- Nối kênh 1 dao động ký với điểm thế vào IN/A trên mạch khuếch đại, nối kênh 2 

dao động ký với điểm thế ra OUT/ C của mạch khuếch đại. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát dạng sin, tần số 1kHz, biên độ sóng ra 50mV 

đỉnh-đỉnh (quan sát kiểm tra trước trên máy hiện sóng). 

- Nối tín hiệu từ máy phát với lối vào IN/A của mạch khuếch đại. 

- Nối các chốt theo bảng A2-B3. Nối J3 và không nối J7. Ứng với mỗi cấu hình nối, 

vẽ dạng tín hiệu và đo biên độ, mặt tăng của xung ra. Chú ý, J = 1 biểu thị có nối, 

J = 0 là không nối. Ghi kết quả đo biên độ thế VOUT vào bảng: 
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Bảng A2-B3 
Kiểu 

Trạng thái 

J1 J2 J4 J5 J6 J8 J9 Biên độ VOUT A 

1 K = K1 1 0 0 1 0 0 0
  

2 K = K2 0 1 0 1 0 0 0
  

3 K = K3 0 1 0 0 1 0 0
  

4 K = K4 0 1 0 0 1 1 0
  

5 Có tải ra 0 1 0 0 1 1 1 
  

 
- Tính hệ số khuếch đại thế A = VOUT/ VIN cho mỗi kiểu nối và ghi vào bảng. Giải 

thích nguyên nhân làm thay đổi hệ số khuếch đại cho mỗi kiểu nối trong bảng. 

Vẽ lại các dạng sóng trên 2 kênh máy hiện sóng. Nhận xét dạng sóng trên 2 

kênh đó và hiểu lý do bộ khuếch đại này được gọi là bộ đảo dạng sóng. 

- Thử nghiệm với một trạng thái K = K1, tăng chậm rãi biên độ tín hiệu vào của 

máy phát tín hiệu từ 50 mV trở lên rồi quan sát dạng sóng ra VOUT trên kênh 2. 

Nếu biên độ dạng sóng ra bị cắt do vượt quá độ cao màn hình, thì tăng dải đo biên 

độ kênh 2 lên cho tới khi lại nhận được đầy đủ dạng sóng lối ra (vặn núm xoay 

chọn dải đo ngược chiều kim đồng hồ). 

Tại biên độ vào là bao nhiêu thì dạng sóng ra bị méo dạng ? Tại sao dạng sóng ra 

bị méo dạng? Căn cứ vào đặc tuyến truyền đạt, giải thích vùng bị méo dạng đó gọi 

là vùng gì trong chế độ hoạt động của transistor ? 

Theo anh/chị điểm làm việc tĩnh phải chọn thế nào để có biên độ ra cực đại khi tín 

hiệu ra còn chưa bị méo dạng ? 

Thay máy phát tín hiệu bằng một microphone. Nối lối ra của microphone với lối 

vào IN/A của bộ khuếch đại. Nói vào microphone và quan sát dạng sóng vào và ra 

trên máy hiện sóng. 

2.2. Đo đáp ứng tần số của bộ khuếch đại 

- Sử dụng máy phát tín hiệu có tần số sóng sin cực đại 10MHz, đặt biên độ xung 

ra bằng 50mV. Nối lối ra máy phát với lối vào IN/A của mạch khuếch đại. 

- Sơ đồ mạch nối theo kiểu 1 của bảng A2-B3 trên. 

- Thay đổi tần số sóng vào theo bảng A2-B4 dưới dây, đo biên độ xung ra ứng với 

mỗi tần số. Ghi kết quả vào bảng. 

Chú ý: mỗi lần đổi tần số, phải kiểm tra lại biên độ sóng vào và chỉnh lại cho biên độ này 

giữ không đổi ở 50mV. 
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  Bảng A2-B4 

f 100Hz 1KHz 100KHz 1MHz 2MHz 5MHz 7MHz 10MHz

Vin 
        

Vout 
        

A =Vout/ Vin 
        

 

Vẽ đồ thị sự phụ thuộc hệ số khuếch đại A (trục y) vào tần số (trục x) theo thang 
tuyến tính và thang lô-ga-rit. 

  Xác định dải tuyền qua của bộ khuếch đại ? 

Giải thích nguyên nhân suy giảm ở các tần số thấp và cao ? 

2.3. Khảo sát các mạch phản hồi âm cho tầng khuếch đại emitter chung. 

2.3.1. Xác định hệ số khuếch đại: 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng vuông, tần số 1 kHz, biên độ ra 50mV. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 50mV/cm và kênh 2 ở 2V/cm, 

thời gian quét của dao động ký đặt ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần 

trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với điểm thế vào IN/A. Nối kênh 2 dao động ký với điểm 

thế ra OUT/ C. 

- Nối J5. Các chốt J3, J6 không nối. Các chốt còn lại nối theo bảng sau cho sơ đồ 

mạch. Ứng với mỗi kiểu nối, vẽ dạng sóng và đo biên độ sóng vào và sóng ra ghi vào 

bảng dưới. 

- Chú ý, J = 1 biểu thị có nối, J = 0 là không nối. 

  Tính hệ số khuếch đại thế A = VOUT/ VIN cho mỗi kiểu mắc và ghi vào bảng A2-B5. 

Bảng A2-B5 

Kiểu Trạng thái J1 J2 J4 J7 VIN VOUT A

1 Không có phản hồi âm 1 0 0 1
   

2 Có phản hồi âm 1 1 0 0 0
   

3 Có phản hồi âm 2 0 1 1 1
   

4 Có phản hồi âm 1 + 2 0 1 1 0
   

2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của các kiểu phản hồi âm lên đặc trưng tần số: 

- Nối mạch như kiểu 1 trong bảng A2-B5. 

- Sử dụng máy phát sin có tần số cực đại 10MHz, biên độ sóng ra bằng 50mV. Nối 

lối ra máy phát với lối vào IN/A trong mạch. 

- Thay đổi tần số sóng vào theo bảng A2-B6 dưới đây. Đo biên độ sóng ra ứng với 

mỗi tần số cho kiểu không phản hồi (nối J1, J5, J7) và có phản hồi (nối J2, J4, J5). Ghi 

kết quả vào bảng. 
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Bảng A2-B6 

f 
100 
Hz 

1 
KHz

100 
KHz

1 
MHz

2  
MHz

7  
MHz

10 
MHz 

20  
MHz

VIN khi nối J1, J5, J7         

VOUT khi nối J1, J5, J7         

A =VOUT/ VIN 
        

VIN khi nối J2, J4, J5         

VOUT khi nối J2, J4, J5         

A =VOUT/ VIN 
        

 
Biểu diễn kết quả sự phụ thuộc hệ số khuếch đại vào tần số cho hai trường hợp có 

phản hồi âm và không có phản hồi âm. 

2.3.3. Khảo sát ảnh hưởng phản hồi âm lên tổng trở vào: 

- Nối mạch như kiểu 1 trong bảng A2-B5 (không phản hồi âm - Nối J5, J1, J7). 

Máy phát của thiết bị chính ở chế độ phát sóng sin ở tần số 1KHz, biên độ 

200mV. 

- Đo biên độ sóng ra máy phát Vm(0) khi chưa nối máy phát vào điểm IN/A của 

sơ đồ. Ghi kết quả vào bảng A2-7. 

- Cắm chốt máy phát vào điểm A. Cấp tín hiệu cho mạch. Đo biên độ sóng vào 

Vm(1). Ghi kết quả vào bảng A2-7. 

- Nối cho trường hợp có phản hồi âm 1 + 2 (nối J2, J4, J5). Máy phát của thiết bị 

chính ở chế độ phát sóng sin ở tần số 1 kHz, biên độ 200mV. 

- Đo biên độ sóng ra máy phát Vm(0) khi chưa nối máy phát vào điểm IN/A của 

sơ đồ. Ghi kết quả vào bảng A2-B7. 

- Cắm chốt máy phát vào điểm A. Cấp tín hiệu cho sơ đồ. Đo biên độ sóng vào 

Vm (1) . Ghi kết quả vào bảng A2-B7. 

Bảng A2-B7 

Kiểu Trạng thái J1 J2 J4 J5 J7 J8 Vm (0) Vm (1)

1 Không có 
phản hồi âm 

1 0 0 1 1 0 
200mV   

2 
Có phản hồi 

âm 1 + 2 0 1 1 1 0 0 
200mV   

 
Từ giá trị đo, tính điện trở vào Rin của hệ khuếch đại cho hai trường hợp với điện 

trở nội của máy phát RI = 500W. 

Kết luận về vai trò của mạch phản hồi âm đối với một số đặc trưng của sơ đồ 

khuếch đại emitter chung. 
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3. Khảo sát bộ khuếch đại kiểu Collector chung CC (bộ lặp lại emitter) 
 
• Bản mạch thực nghiệm : A2 - 3. 

 

  
• Các bước thực nghiệm: 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ. 

- Nối J2 (nối trở R5). 

- Mắc các đồng hồ đo: nối 2 đồng hồ đo dòng hiện số với chốt đo (mA) trên cực 

base và emitter của mạch A2-3, khoảng đo đặt ở mA. Chú ý: Cắm đúng phân cực 

nguồn và đồng hồ đo. 

- Bật điện nguồn nuôi cho thiết bị chính. Vặn biến trở P1 để dòng qua base transistor 

T1 cỡ 20mA. 

- Thay đổi giá trị điện trở P1, do đó làm thay đổi dòng base transistor T1 theo các 

lần đo cho trong bảng A2-B8. Ghi giá trị dòng chảy qua emitter của transistor vào 

bảng. 

Bảng A2-B8 
 

Dòng iB /T1 (chỉnh P1) Dòng iE /T1 

1 iB1 = 20 mA                    iE1 = ... mA 

2 iB2 = 20 mA                    iE2 = ... mA  

Tính hệ số khuếch đại dòng DC: 𝐴 𝐼  
   

Lặp lại thực nghiệm với các trường hợp nối với J1 (trở R4) và J3 (trở R6). Nhận xét 

và so sánh các trường hợp. 
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4. Khảo sát bộ khuếch đại kiểu Base chung CB 

• Bản mạch thực nghiệm: A2 - 4. 

 
 
 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A2- 4. 

- Mắc các đồng hồ đo: 

■ Đồng hồ đo thế collector: Nối các chốt đồng hồ đo (V) của mạch với đồng hồ 

đo thế hiện số. Khoảng đo đặt ở 20V. 

■ Đồng hồ đo dòng collector: Nối các chốt đồng hồ đo (mA) của mạch với chốt 

vào bộ đo. Đặt các công tắc của bộ đo hiện số ở chế độ đo dòng (A). Khoảng 

đo đặt ở mA. 

■ Đồng hồ đo dòng emitter: Nối các chốt đồng hồ đo (mA) của mạch với đồng 

hồ đo dòng hiện số. Khoảng đo đặt ở mA. 

- Chú ý: cắm đúng phân cực nguồn và đồng hồ đo. 

- Đo hệ số truyền dòng α: Chỉnh biến trở P1 để dòng emitter 𝑖  ứng với các giá 

trị cho trong bảng A2-B9. Ghi giá trị dòng collector 𝑖  vào bảng. 

Bảng A2-B9 
 

Dòng iE/ T1 (chỉnh P1) Dòng iC / T1 
1 iE1 = 1,0 mA iC1 = ......  mA 

2 iE2 = 1,5 mA iC2 = ......  mA 

 

Tính hệ số truyền dòng: 𝛼  
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- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng vuông, tần số 1 kHz, biên độ ra 50mV. 

- Bật điện nguồn nuôi cho khối thiết bị chính. Vặn biến trở P1 để dòng qua emitter 

transistor cỡ 20mA. 

- Vặn biến trở P2 để có sụt thế trên collector T1 là 6V và dòng collector là 2mA. 

Đo dòng qua base transistor. 

- Nối lối ra máy phát tín hiệu tới lối vào IN/A trên mạch. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 50mV/cm, kênh 2 ở 2V/cm, 

thời gian quét của dao động ký ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng 

phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Sử dụng các nút chỉnh vị trí để 

dịch tia theo chiều X và Y về vị trí dễ quan sát. 

- Nối kênh 1 dao động ký với điểm thế vào IN/A. Nối kênh 2 với điểm thế ra 

OUT/C. 

- Đo biên độ sóng vào và ra. Tính hệ số khuếch đại thế bằng VOUT / VIN . 

- Nối J1, đo biên độ sóng ra. Tính tỉ số biên độ sóng ra khi có tải (VOUT có nối 

J1) và khi không có tải (VOUT không nối J1). 

So sánh sự mất mát biên độ sóng khi nối trở tải cho 3 bộ khuếch đại emitter chung 

CE, collector chung CC và base chung CB. Kết luận sơ bộ về khả năng ứng dụng 

của mỗi loại. 
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THỰC NGHIỆM 3 

CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI NHIỀU 

TẦNG DÙNG BJT 

Mục đích: Tìm hiểu cơ sở mạch khuếch đại nhiều tầng. Khảo sát sơ đồ ứng dụng mạch khuếch 

đại nhiều tầng lắp trên các BJT với các cách ghép khác nhau. Khảo sát cụ thể 1 sơ đồ mạch khuếch 

đại vi sai lắp trên các transistor BJT và ghép nó với các tầng khuếch đại transistor rời rạc khác để 

tạo nên một bộ khuếch đại thuật toán. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Bộ khuếch đại ghép tầng 

Do một tầng khuếch đại thường không đảm bảo đủ hệ số khuếch đại cần thiết, nên các bộ 

khuếch đại trong thực tế thường gồm nhiều tầng mắc nối tiếp nhau như hình 3.1. 

 
Hình 3.1 Sơ đồ khối bộ khuếch đại nhiều tầng 

 
Hệ số khuếch đại tính từ nguồn tín hiệu là: 

 

Hệ số khuếch đại tính theo dB sẽ bằng tổng các hệ số khuếch đại dB từng tầng: 

 

Ở đây tín hiệu ra của tầng đệm hay tầng trung gian bất kỳ sẽ là tín hiệu vào tầng sau nó và 

tải của một tầng là điện trở vào của tầng sau nó. 

Mạch ghép giữa các tầng có nhiệm vụ truyền đạt tín hiệu từ một tầng sang tầng tiếp theo 

sao cho tổn hao trên nó nhỏ nhất. Vì điện áp ra tầng trước thường khác với điện áp vào tầng tiếp 

theo, nên ngoài nhiệm vụ truyền đạt tín hiệu, mạch ghép còn có nhiệm vụ dịch mức để phối hợp 

mức ra tầng trước với mức vào tầng sau. Sau đây sẽ giới thiệu một số sơ đồ cách ghép quan trọng 

nhất được trình bày trên các hình từ 3.2(a) đến 3.2(k). 
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Hình 3.2. Các sơ đồ ghép tầng cơ bản 

1.1. Ghép trực tiếp (hình 3-2a) 

Ghép trực tiếp là loại ghép đơn giản nhất. Nó truyền đạt được các tín hiệu một chiều và 

xoay chiều hay được dùng trong các vi mạch tích hợp, nhất là các mạch dùng transistor trường 

MOSFET. Trong cách ghép này, điện thế base tầng sau phụ thuộc vào điện thế collector tầng trước. 

Đây là vấn đề cần lưu ý để chọn điểm làm việc tĩnh khi sử dụng loại ghép này. 

1.2. Ghép điện trở (hình 3-2b) 

Do các điện trở R1, R2, nên trong mạch ghép có tổn hao và nó tạo ra một mức dịch điện áp 

nào đó. Nếu trong mạch phân áp có thêm phần tử phụ thuộc tần số, thì mạch ghép này có thể tạo 

nên một hàm truyền đạt tuỳ ý phụ thuộc tần số. Trong thực tế, điện dung vào của transistor tầng 

sau có tham gia vào mạch ghép, do đó đây là một mạch ghép phụ thuộc tần số. Để truyền các tín 

hiệu tần số cao, người ta mắc song song với R1 thêm một tụ điện. Mạch phải thoả mãn điều kiện 

Io (qua R1, R2) >> IB2 sao cho điện thế điểm b hầu như không đổi. 

Ghép điện trở ít được dùng trong các vi mạch tích hợp, vì các điện trở lớn chiếm thể tích 

lớn. Có thể thay đổi R2 bởi một nguồn dòng có điện trở nội vi phân lớn. Do đó ở tần số thấp khi 

R1 còn nhỏ hơn nhiều so với (RV // R1), thì hầu như không có sụt áp trên mạch ghép. 
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1.3. Ghép dùng diode zener (hình 3-2d) 

Trong mạch phân áp hình 3-2b thay R1 bởi một diode zener, là loại ghép diode zener. Loại 

ghép này vẫn tạo ra được một mức dịch điện áp nào đó, trong khi sụt áp trên nó không đáng kể, vì 

điện trở vi phân của diode zener nhỏ. Để cho diode luôn làm việc trong vùng ổn áp, phải có dòng 

cỡ 1mA chạy qua diode. 

Ghép diode zener đắt hơn các loại ghép khác, nên nó ít được dùng. Để giảm giá thành có 

thể thay zener bởi một hay một số diode thường mắc nối tiếp và được phân cực thuận hoặc dùng 

mạch ghép transistor như trên hình 3-2c, hình 3-2e, transistor ghép có hồi tiếp âm điện áp và nó 

giữ cho điện áp ra không đổi. Mạch ghép này thường được dùng trong các tầng khuếch đại đẩy 

kéo. 

1.4. Ghép RC (hình 3-2f) 

Đây là loại ghép được dùng rộng rãi trong các mạch dùng linh kiện rời rạc. Điện dung ghép 

ngắn mạch tín hiệu xoay chiều từ đầu ra tầng trước tới đầu vào tầng sau. Điện thế trên đầu ra tầng 

trước và trên đầu vào tầng sau có thể chọn tuỳ ý, vì không có dòng một chiều qua tụ ghép. Nhược 

điểm cơ bản nhất là mạch không truyền đạt được tín hiệu có tần số thấp và loại ghép này gây ra di 

pha có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của bộ khuếch đại, nó ít được dùng trong các vi mạch tích 

hợp vì khó tích hợp được các tụ có điện dung lớn. 

1.5. Ghép biến áp (hình 3-2g) 

Dùng ghép biến áp có thể cách ly được về điện giữa đầu ra và đầu vào và dễ phối hợp trở 

kháng. Tuy nhiên, mạch ghép biến áp có dải tần làm việc hẹp, có kích thước và trọng lượng lớn, 

không thể ghép một chiều được và không thể tích hợp trên vi mạch được. Vì lý do đó hiện nay nó 

ít được dùng. 

1.6. Ghép transistor bù (hình 3-2h) 

Ghép transistor bù không những có thể dịch mức điện áp trong một dải rộng và với cực 

tính tuỳ ý và còn cho hệ số khuếch đại tín hiệu lớn. Sự khác nhau về điện thế giữa collector T1 và 

base T2 được khắc phục bởi transistor T3. Loại ghép này thường hay được dùng bởi bộ khuếch đại 

vi sai (hình 3-2i). Sự dịch mức điện áp về phía dương do bộ khuếch đại vi sai (T1, T2) gây ra sẽ 

được bù lại nhờ bộ khuếch đại vi sai bù (T3, T4) và hạ áp của mạch lặp emitter T5. Trong các vi 

mạch tích hợp R3, R4 thường được thay thế bởi các nguồn dòng. 

1.7. Ghép điện quang (hình 3-2k) 

Ghép điện quang là một loại ghép điện tử theo kiểu như ghép biến áp, nhưng nó có đặc 

tính tần số tốt hơn ghép biến áp. Nó có thể truyền đạt được từ các tín hiệu một chiều đến các tín 

hiệu có tần số nằm trong phạm vi GHz. Mạch ghép có thể cách điện tới vài KV. Nó được dùng 

chủ yếu để truyền đạt các tín hiệu số. Do phần tử ghép điện quang có sai số phi tuyến tương đối 

lớn, nên độ chính xác của mạch ghép loại này có giới hạn. Nếu dùng mạch ghép này trong sơ đồ 

đẩy kéo thì sai số phi tuyến có được bù một phần. 
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2. Tầng khuếch đại vi sai 
2.1. Nguyên tắc hoạt động 

Khuếch đại vi sai là một bộ phận quan trọng thường được thiết kế trong các bộ khuếch đại 

thuật toán hiện đại. Sơ đồ bộ khuếch đại vi sai hoạt động theo nguyên lý cầu cân bằng như trên 

hình 3.3. Hai nhánh của cầu là 2 transistor cùng loại ghép emitter qua trở REE. Hai nhánh khác là 

các điện trở RC1 và RC2. Có thể lấy điện áp ra trên 2 collector T1 và T2 (vod) hoặc trên từng collector 

so với đất (vC1 hoặc vC2). Thế vid = v1 - v2 gọi là thế lối vào vi sai, và vod = vC1 - vV2 gọi là thế lối ra 

vi sai. 

 

Hình 3.3. Cặp transistor vi sai  

Nếu các phần tử trong mạch cầu giống nhau một cách tuyệt đối (hai transistor giống hệt 

nhau, hai điện trở giống hệt nhau) thì sự thay đổi nguồn nuôi, và nhiệt độ ảnh hưởng đến 2 nhánh 

là như nhau dẫn tới không có sự trôi thế lối ra vi sai. Lúc này mạch chỉ khuếch đại sự sai khác của 

hai thế lối vào là tín hiệu vào vi sai vid và được thế lối ra vi sai vod bằng: 

vod = Admvid (1) 

trong đó Adm là hệ số khuếch đại tín hiệu vi sai. 

Tuy vậy, một bộ khuếch đại vi sai thực tế cũng còn khuếch đại các tín hiệu vào đồng pha (là trung 

bình của 2 tín hiệu vào): 

voc = Acmvic (2) 

trong đó Acm là hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha, vic = (v1 + v2)/2 là thế vào đồng pha và voc = 

(vC1 + vC2)/2 là thế ra đồng pha. 

Chất lượng của một bộ khuếch đại vi sai được định lượng qua tỷ số triệt tín hiệu đồng pha: 

CMRR = Adm/Acm (3) 

Tỷ số này càng lớn (Adm càng cao, Acm<1 và càng nhỏ càng tốt) thì phẩm chất của bộ khuếch đại 

vi sai càng cao. 

Với các tín hiệu nhỏ, do tính đối xứng của cặp transistor vi sai nên với tín hiệu vào thuần là vi sai 
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(vid 0, 𝑣 0), điểm chung emitter sẽ luôn có thế tín hiệu xoay chiều bằng 0. Nếu tín hiệu vào 

là thuần đồng pha (𝑣 0, 𝑣 0), dòng chảy qua trở REE chính xác là gấp đôi dòng emitter của 

mỗi transistor. Do vậy mà khi nhìn từ một phía nửa cặp vi sai, giá trị điện trở này như được nhân 

lên gấp đôi. Ta có thể biểu diễn 2 mạch điện ở mỗi nửa cặp vi sai trong chế độ tín hiệu nhỏ như 

hình 3.4. 

  
Hình 3.4. Hai sơ đồ nửa mạch vi sai với 2 chế độ tín hiệu vào. 

Qua hình này thấy rằng bộ khuếch đại với tín hiêu vào vi sai sẽ giống như một mạch khuếch 

đại emitter chung CE. Còn với tín hiệu vào đồng pha, bộ khuếch đại cũng giống mạch khuếch đại 

CE nhưng có thêm điện trở 2REE mắc ở emitter. Hệ số khuếch đại trong các trường hợp này lần 

lượt sẽ là: 

 

2.2. Ảnh hưởng của sự không đối xứng hoàn toàn trong bộ khuếch đại vi sai 

Nếu cặp vi sai là lý tưởng (hoàn toàn đối xứng) thì thế lối ra của bộ khuếch đại sẽ bằng 

không khi tín hiệu vào vi sai Vid bằng không và đặc tuyến truyền đạt của bộ khuếch đại phải đi qua 

điểm 0. 

Tuy nhiên, do các transistor và trở gánh RC không hoàn toàn giống nhau nên đặc tuyến 

truyền đạt của bộ khuếch đại vi sai thực tế sẽ bị lệch một chút như hình 4.3. Kết quả là để nhận 

được thế lối ra một chiều Vod đúng bằng không thì cần phải đặt một thế offset VOS lên lối vào bộ 

khuếch đại. 

Từ đặc tuyến này cho thấy: 

 VOD = Adm(VID - VOS) (5) 

Thông số thế offset VOS này là quan trọng khi thiết kế bộ khuếch đại vi sai thực. Cũng với 

lý do bất đối xứng như vậy mà dòng thiên áp base của 2 transistor cũng không tương đương. Sự 

sai khác nhau được biểu diễn bởi dòng offset IOS và một dòng thiên áp IBIAS được định nghĩa là 

trung bình của 2 dòng thiên áp này. 
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Hình 3.5. Đặc tuyến truyền đạt DC của cặp vi sai thực  

2.3. Bộ khuếch đại vi sai với thiên áp là nguồn dòng điện 

Từ các công thức (3) và (4) thấy rằng: phẩm chất của bộ khuếch đại vi sai được đánh giá 

qua tỷ số CMRR phụ thuộc vào giá trị trở thiên áp emitter REE càng cao càng tốt. Để đảm bảo có 

được điện trở động đủ cao mà vẫn duy trì được mức thiên áp một chiều thông thường, điện trở REE 

thường được thay bằng một nguồn dòng điện có giá trị điện trở động cao. Nguồn này được lắp trên 

một transistor hoạt động ở vùng tích cực thuận, tại vùng đó điện trở động của transistor có giá trị 

rất lớn. Sơ đồ điển hình như trên hình 3.6 với nguồn dòng là transistor T3. 

 

Hình 3.6. Sơ đồ khuếch đại vi sai với nguồn gương dòng điện 

Để ổn định nhiệt cho dòng điện, sơ đồ gương dòng điện cũng thường được áp dụng. Vì T4 

mắc theo kiểu diode bù nhiệt cho T3 nên dòng IE rất ít thay đổi theo nhiệt độ và luôn bằng dòng 

gương I1. 

3. Bộ khuếch đại thuật toán lắp trên các transistor rời rạc 

Sau đây giới thiệu một mạch điện thiết kế bộ khuếch đại thuật toán trên cơ sở nối các tầng 

khuếch đại BJT cơ bản với nhau. Bộ khuếch đại thuật toán này tuy đơn giản nhưng nó cũng có cấu 

hình phổ biến như các bộ khuếch đại thuật toán thương phẩm kể cả bộ khuếch đại thuật toán nổi 

tiếng uA741. Sơ đồ của bộ khuếch đại thuật toán như hình 3.7 sau. 
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Hình 3.7. Bộ khuếch đại thuật toán lắp trên các transistor rời rạc  

Mạch khuếch đại thuật toán gồm các khối như sau: 3 transistors npn là T1, T2 và T3 tạo 

thành mạch khuếch đại vi sai ở tầng vào bộ khuếch đại thuật toán với T3 có chức năng tạo nguồn 

dòng điện. Hai lối vào vi sai là v1 (đồng pha với tín hiệu ra) và v2 (ngược pha). Tín hiệu ra đơn cực 

trên collector T1 được cấp tới bộ khuếch đại đệm là transistor pnp T5 được lắp theo sơ đồ emitter 

chung CE. Tải của T5 là mạch tích cực gồm transistor T6, cùng 2 diode D1, D2 và trở R5. Vì tải 

tích cực cho một điện trở động lớn do đó cho phép tăng hệ số khuếch đại của tầng. Tín hiệu ra tầng 

đệm điều khiển cặp transistor của tầng lối ra T7 và T8 được mắc theo kiểu đẩy kéo hoạt động ở chế 

độ B. Hai diode D1 và D2 có tác dụng sửa dạng sóng cho mức tín hiệu nhỏ hơn thế VON trên các 

transistor này. Từ lối ra OUT, tín hiệu ra được phản hồi trở về lối vào ngược pha v2 qua mạch 

phản hồi R8-R2. Hệ số phản hồi lớn thì hệ số khuếch đại càng giảm, nhưng tính ổn định của mạch 

được nâng cao và dải truyền qua được mở rộng. Tụ C làm tăng tính ổn định của mạch. Transistor 

T4 và trở R4 tạo thành mạch gương dòng điện cho T3 cấp dòng cho cặp vi sai. Trở R4 cùng với R3 

và R5 quyết định dòng định thiên cho T3 và T6. 
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THỰC NGHIỆM 

Mạch thí nghiệm AE -103 Module: 

 

1. Khảo sát bộ khuếch đại nối tầng ghép RC 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc xây dựng bộ khuếch đại nhiều tầng trên transistor. Tìm 

hiểu nguyên nhân giảm hệ số khuếch đại khi ghép tầng và phương pháp làm giảm sự mất mát đó. 

• Bản mạch thực nghiệm: A3-1. 

 
 
1.1 Đo hệ số khuếch đại 1 tầng transistor T1: 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A3- 1. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát dạng sin, tần số 1kHz, biên độ ra ± 10mV đỉnh-đỉnh. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 50mV/cm và kênh 2 ở 2V/cm, thời gian 



51  

quét của dao động ký ở 1ms/cm. 

- Nối kênh 1 dao động ký với từng chốt vào tuỳ theo thực nghiệm. Nối kênh 2 dao động ký 

với từng chốt ra tuỳ theo thực nghiệm. 

- Nối tín hiệu từ máy phát tín hiệu vào IN. Đo biên độ dạng sóng vào và sóng ra (trên 

collector - lối ra A) của T1. 

Tính hệ số khuếch đại A1 = VoutT1 / VinT1 

1.2 Đo hệ số khuếch đại 1 tầng transistor T2: 

- Nối tín hiệu từ máy phát tới lối vào B. Đo biên độ sóng vào và sóng ra (trên collector - lối 

ra OUT/C) của tầng T2. 

Tính hệ số khuếch đại A2 = VoutT2 / VinT1 

1.3 Tính hệ số khuếch đại ghép 2 tầng: 

A (tính_toán) = A1 xA2 

1.4. Đo hệ số khuếch đại ghép 2 tầng thực tế: 

- Nối điểm A với B để ghép hai tầng khuếch đại T1 và T2 bằng mạch C4 - R8 // R9. Cấp tín hiệu 

máy phát vào IN. Đo biên độ sóng vào (tại IN) và sóng ra (tại C). 

Tính hệ số khuếch đại: A (đo) = VoutT2/ VinT1 

So sánh giá trị hệ số A (tínhtoán) và A (đo). Tính hệ số khuếch đại mất mát khi nối tầng: ΔA 

[%] = [ A(tính _ toán) - A(đo)] X100 / A(tính _ toán) 

1.5. Ghép tầng qua bộ đệm là mạch lặp lại emitter lắp trên transistor T3 

- Nối các chốt A với E và F với B để ghép hai tầng khuếch đại T1 và T2 qua tầng lặp lại emitter 

T3 . Chú ý rằng: tầng lặp lại emitter có trở vào lớn và trở ra nhỏ. Đo biên độ sóng vào (tại IN), 

và sóng ra (tại C). Tính hệ số khuếch đại: 

A (đo 2) = VoutT2 / VinT1 (qua T1, T2, T3). 

Tính hệ số mất mát khi nối tầng: 

ΔA(T3)(%)=[A(tính_toán)- A(đo)]X100/A(tính_toán) 

So sánh giá trị hệ số mất mát hệ số khuếch đại trong hai trường hợp nối tầng bằng mạch 
RC và bằng tầng lặp lại Emitter. Giải thích kết quả. 

2. Khảo sát bộ khuếch đại vi sai 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của bộ khuếch đại vi sai lắp trên 2 transistor 

T1, T2 với 2 cấu hình: dùng mạch thiên áp bằng điện trở ghép emitter R4 và thiên áp bằng nguồn 

dòng lắp trên transistor T3. 

• Bản mạch thực nghiệm: A3 – 2 
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2.1 Bộ khuếch đại vi sai với điện trở lắp trên mạch emitter. 

2.1.1 Phân tích 1 chiều DC: 

- Nối các dây nguồn ±12V cho mảng sơ đồ A3-2. 

- Nối J1 để sử dụng R4, các J còn lại ngắt. 

- Nối các chốt lối ra V1 và V2 của nguồn 1 chiều VDC SOURCES với các chốt lối vào tương 

ứng A1 và A2 của bộ khuếch đại. 

- Nối các chốt C1 và C2 với đồng hồ đo thế hiện số DIGITAL VOLTAGE METER trên thiết 

bị chính (chọn khoảng đo V) để đo thế lối ra vi sai DC của mạch (VOD). 

- Bật công tắc nguồn thiết bị chính. 

- Dùng đồng hồ vạn năng số (Digital Multimeter) kiểm tra thế trên A1 và A2. Vặn 2 biến trở 

P1 và P2 theo chiều sao cho thế tại các điểm đó bằng 0, tức là V1 = V2= 0 và VID = V1 - V2 

= 0. Ghi lại giá trị thế vi sai lối ra VOD (đây chính là thế lối ra offset). 

   Nếu VOD ≠ 0, giải thích nguyên nhân vì sao ? 

- Xác định chiều thế VOD để xem transistor nào trong T1,T2 cấm hơn. Dùng đồng hồ vạn 

năng đo thế VB trên transistor đó, vặn từ từ biến trở tương ứng (P1 hoặc P2) đến khi thế lối 

ra vi sai VOD = 0. Thế VB lúc này chính là thế offset VOS của bộ khuếch đại vi sai. 

- Tiếp tục vặn biến trở để thay đổi thế lối vào trên transistor này từng khoảng một và ghi 10 

cặp giá trị của VOD từ nhỏ đến các giá trị bão hòa phụ thuộc vào VID vào bảng A3-1. 

- Vặn biến trở này về không, tiến hành đo như vậy nhưng lần này là vặn biến trở kia để tăng 

dần thế lối vào vi sai theo chiều ngược lại. Ghi tiếp 10 cặp giá trị VOD và VID vào bảng A3-

B1. 

Bảng A3-B1. 

Khuếch đại với trở thiên áp R4 

V1 
           

V2 
           

VID=V1-V2 
           

VOD 
           

            Vẽ đặc tuyến truyền đạt VOD = f(VID).  
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Xác định thế offset lối vào? thế offset lối ra? 

Xác định hệ số khuếch đại vi sai một chiều Adm? Xác định khoảng V1 và V2 mà hệ số 

Adm không đổi (bào hòa)? 

2.1.2 Xác định hệ số khuếch đại vi sai với tín hiệu nhỏ: 

- Tháo các dây nối A1, A2 với V1, V2 ra. 

- Nối J3 để nối đất tín hiệu xoay chiều lối vào A2 qua tụ C2. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát dạng sóng sin, tần số 1kHz, biên độ ra bằng ± 10mV 

đỉnh-đỉnh. 

- Nối lối ra máy phát với lối vào IN1 của bộ khuếch đại. Dùng dao động ký kiểm tra và chỉnh 

chính xác biên độ thế phát ra. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 và kênh 2 ở 50mV/cm, thời gian quét ở 

1ms/cm. 

- Nối lối vào 2 kênh dao động ký với các chốt C1 và C2. 

- Chú ý: lối vào các kênh dao động ký phải chọn ở mode ghép tín hiệu xoay chiều (AC) để 

loại thành phần 1 chiều DC cao trên các collector. 

Quan sát và vẽ lại dạng tín hiệu lối ra trên C1 và C2. Chú ý đến tương quan pha của 2 tín 

hiệu này để vẽ tín hiệu vod. Tính Adm = vod/ vid ? 

2.1.3 Xác định hệ số triệt tín hiệu đồng pha: 

- Bây giờ tháo J3 ra và nối 2 lối vào IN1, IN2 với nhau. Với việc nối như vậy, luôn có vic = 

v1 = v2 và 2 tín hiệu vào là đồng pha với nhau (vì cùng 1 tín hiệu từ máy phát sóng). 

- Giữ nguyên chế độ đặt cho máy phát và dao động ký như thực nghiệm trên. 

- Tăng biên độ tín hiệu vào (có thể lên tới vài vôn) cho đến khi nhìn rõ biên độ các sóng lối 

ra vC1 và vC2 trên C1 và C2. Tín hiệu ra đồng pha voc sẽ được tính bằng trị trung bình:  

 

Tính hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha Acm ? 

Tỷ số triệt tín hiệu đồng pha CMRR là bao nhiêu ? 

2.2. Bộ khuếch đại vi sai với nguồn dòng lắp trên mạch emitter 

- Tiến hành các bước thực nghiệm đo Adm và Acm như mục 2.1 (không phải làm thực nghiệm 

phân tích DC nữa). Chỉ có việc ngắt J1, nối J2 để thay thế trở R4 bằng nguồn dòng T3.  

Ghi các giá trị đo được vào bảng A3-B2. 
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Bảng A3-B2. 

Khuếch đại với nguồn dòng T3 

V1 
           

V2 
           

VID=V1-V2 
           

V
OD 

           

 
Tính hệ số khuếch đại vi sai Acm và hệ số khuếch đại đồng pha Acm ? Tính CMRR trong 

trường hợp này ? 

So sánh giá trị hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha Acm với trường hợp bộ khuếch đại dùng 

trở thiên áp để thấy rõ vai trò của nguồn dòng trong việc tăng tỷ số CMRR. Giải thích ? 

3. Khảo sát bộ khuếch đại thuật toán lắp trên các transistor rời rạc 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của một kiểu bộ khuếch đại thuật toán đơn giản 

được lắp trên các transistor rời rạc như phần tóm tắt lý thuyết. Đo đạc một số đặc trưng của bộ 

khuếch đại. 

• Bản mạch thực nghiệm: cũng dùng các transistor trên mảng sơ đồ A3 - 2. 

• Các bước tiến hành: 

3.1 Khảo sát chế độ một chiều DC 

- Nối J2, J3, J4 và nối chốt C1 với chốt B. Cấp nguồn ±12V cho mảng sơ đồ. 

- Xác định các giá trị thế và dòng DC tại một số điểm quan trọng trong mạch và ghi các 

giá trị thực nghiệm vào bảng A3-B3 

Bảng A3-B3 
 

      T1 
 

T2 T3 Lối ra 
 VC IC VC IC VC IC Vout 

Tính tay 
       

Thực nghiệm 
       

 

Nếu các kết quả thực nghiệm khác quá 25% so với các gíá trị khác thì thử tìm hiểu 

nguyên nhân và giải thích cách khắc phục. 

3.2 Khảo sát hệ số khuếch đại vi sai Aim các tầng trong bộ KĐTT 

- Nối J4 để chọn hệ số phản hồi âm lớn. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát dạng sóng sin, tần số 1 kHz, biên độ ra ±10mV đỉnh-

đỉnh. Nối lối ra máy phát tới lối vào IN1 để cấp tín hiệu tới lối vào 1. Còn lối vào IN2 của 

bộ khuếch đại đã được nối về mặt xoay chiều (AC) xuống đất qua tụ C2 vì đã nối J3. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 20mV/cm và kênh 2 ở 0,2V/cm, thời 

gian quét của dao động ký ở 1ms/cm. 

- Chú ý: lối vào của cả 2 kênh dao động ký phải đặt ở chế độ xoay chiều (AC) để loại thành 

phần thế 1 chiều DC lớn trong tín hiệu cần quan sát. 
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- Nối lối vào kênh 1 dao động ký với lối vào IN1, kênh 2 với lối ra OUT. 

Xác định biên độ đỉnh-đỉnh sóng lối ra, tính hệ số khuếch đại ? 

Dùng máy kênh 2 dao động ký đo dạng sóng tại lối ra C1,C2 của tầng vi sai lối vào bộ 

khuếch đại thuật toán. Nhận xét ? 

3.3 Khảo sát đáp ứng tần số của bộ khuếch đại thuật toán với 2 hệ số phản hồi âm khác nhau 

- Giữa nguyên cấu hình mạch như thực nghiệm trên với việc dùng trở phản hồi R11 = 10 kΩ 

bằng việc nối J4. 

- Thay đổi tần số tín hiệu từ 50 Hz đến 1 MHz, chú ý: luôn giữ nguyên biên độ tín hiệu vào 

±10 mV, đo biên độ tín hiệu ra tại chốt OUT. Ghi các số liệu vào bảng A3-B4. 

- Thay đổi cấu hình: ngắt J4, nối J5 dùng trở phản hồi R12 = 100 kΩ. 

- Đo đáp ứng tần số như trên. Ghi các số liệu vào bảng A3-B4 

Bảng A3-B4 

Tần số 
(kHz) 

0,05 0,10 0,50 1 10 50 100 200 500 1000 

Điện trở phản hồi 10 kΩ 

Vinl 
          

Vout 
          

Điện trở phản hồi 100 kΩ 

Vin1 
          

Vout 
          

 
Vẽ đáp ứng tần số của bộ khuếch đại (trục hoành theo thang logarit) với 2 trường hợp trở 

phản hồi. Trường hợp nào có hệ số phản hồi lớn hơn ? Nhận xét so sánh về dải truyền bộ 

KĐTT trong 2 trường hợp ? Rút ra kết luận ? 
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THỰC NGHIỆM 4 

TRANSISTOR TRƯỜNG FET - 

KHÓA CHUYỂN MẠCH DÙNG FET 

Mục đích: Khảo sát các đặc tuyến I-V của transistor trường JFET và MOSFET. Khảo sát các 

thông số của các mạch khuếch đại đơn FET mắc theo các kiểu Source chung CS, Gate chung CG 

và Drain chung CD. Một số chuyển mạch điện tử tương tự FET dùng cho các sơ đồ điện tử cũng 

được khảo sát. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo và các đặc điểm của transistor trường FET 

Giống như transistor lưỡng cực, transistor trường FET là một linh kiện bán dẫn có khả năng 

khuếch đại tín hiệu. Về định tính, chúng hoạt động giống như các transistor lưỡng cực nhưng có 

trở kháng vào cao hơn nhiều và có độ hỗ dẫn cũng như hệ số khuếch đại thế thấp hơn. Có 2 loại 

transistor FET, đó là: loại J-FET (Junction FET) và MOS-FET (MetalOxide-Semiconductor FET). 

Trong cả hai loại, một kênh dẫn giữa các cực máng D (drain) và cực nguồn S (source) được điều 

khiển bởi thế áp đặt lên cực cửa G (gate). Kênh có thể được chế tạo hoặc bởi chất bán dẫn loại N 

hoặc loại P. Loại dùng kênh N khá thông dụng hơn do độ dẫn cao hơn loại P. 

1.1. Transistor trường MOS-FET 

Linh kiện về cơ bản gồm có 3 cực: cực nguồn S và cực máng D nối với hai đầu kênh dẫn, 

cực cửa G nối với bản kim loại được cách điện cao với kênh qua một lớp cách điện, thường là ô-

xit nhôm có điện trở rất cao với cấu trúc như hình 1.1. Thí dụ, transistor MOS-FET kênh N sử 

dụng đế Silicon loại p, cực nguồn và cực máng là silicon N+. 

 

Hình 1.1. Cấu trúc của transistor MOS-FET. 

Với mỗi loại kênh dẫn, tùy vào công nghệ chế tạo, sẽ có thể có một trong hai loại : 

1.1.1. Loại kênh không có sẵn (enhancement-mode): thí dụ với loại N-MOS, kênh dẫn giữa cực 

máng D và cực nguồn S chỉ hình thành khi thế cực cửa VGS lớn hơn một thế ngưỡng +VTN nào đó. 
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1.1.2. Loại kênh có sẵn (deplete-mode): trong loại này kênh dẫn được hình thành ngay cả khi 

thế VGS bằng không. Kênh chỉ mất đi khi thế VGS nhỏ hơn một thế ngưỡng -VTN nào đó. 

Hình 4.1 là thí dụ về ký hiệu và đường cong sự phụ thuộc dòng kênh dẫn iD vào thế cực 

cửa VGS của 2 loại transistor này. 

 

Hình 4.2. Ký hiệu và các đường cong sự phụ thuộc của dòng iD vào thế VGS  

của 2 loại transistor MOS-FET.  

Như vậy sẽ có 4 loại transistor trường MOS-FET với các ký hiệu, phân cực thế nuôi và 

đường cong đặc tính truyền đạt khác nhau như bảng tổng kết A4-B1 sau: 

Bảng A4-B1. 

  

1.2. Transistor trường J-FET 

Hình 4.3 trình bày cấu trúc, ký hiệu và cách mắc nguồn cho transistor trường JFET kênh N. 
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Hình 4.3. Cấu trúc, ký hiệu và cách mắc nguồn nuôi N-JFET  

Ở phần giữa của tấm bán dẫn loại N người ta tạo ra một lớp tiếp giáp p - n để làm thành 

cực cửa điều khiển. Khi đặt một điện áp phân cực ngược vào cực cửa sẽ làm thay đổi bề rộng của 

vùng diện tích không gian lớp tiếp giáp (vùng nghèo). Vùng nghèo càng rộng, tiết diện của kênh 

dẫn N sẽ hẹp đi làm dòng qua kênh dẫn giảm. Do đó khi thay đổi điện áp đặt vào G sẽ điều khiển 

được dòng điện qua transistor trường. Kết quả là dòng máng ngoài sự phụ thuộc vào điện áp giữa 

cực máng và cực nguồn (VDS) còn phụ thuộc mạnh cả vào điện áp điều khiển giữa cực cửa và cực 

nguồn (VGS): ID = f(VGS, VDS). 

2. Các đặc tuyến của transistor trường FET 

2.1. Họ đặc tuyến lối ra 

 
 

Hình 4.4: Họ đặc tuyến ra 

2.1.1 Các công thức với họ đặc tuyến ra của MOSFET 

Trong vùng tích cực (pinch-off): 

 
với độ hỗ dẫn (transconductance): 

 

Trong vùng ohmic (triode): với các thế vDS nhỏ, dòng iD phụ thuộc tuyến tính vào thế vDS . 

Transistor có đặc tính giống như một điện trở. 
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2.1.2 Các công thức với họ đặc tuyến ra của JFET 

Trong vùng tích cực (pinch-off): 

 
 Trong vùng ohmic (Triode): 

  

Trong vùng cut-off:  

2.2 Đặc tuyến truyền đạt 

Đặc tuyến ID = f (𝑣 ) với 𝑣  = const; gọi là đặc tuyến truyền đạt. Đường đặc tuyến này 

được xác lập từ thực nghiệm. 

 

Độ dốc của đường đặc tuyến xác định độ khuếch đại tín hiệu của transistor: 

 

3. Các sơ đồ khuếch đại sử dụng transistor FET 

Tương tự như transistor lưỡng cực, với transistor trường FET có 3 kiểu mắc khuếch đại là: 

- Kiểu cực nguồn chung Common-Source CS (tương ứng với kiểu emitter chung dùng 

Trong vùng ohmic (triod): 

Hình 4.5. Đặc tuyến truyền đạt 
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transistor lưỡng cực). 

- Kiểu cực máng chung Common-Drain CD (tương ứng với kiểu collector chung). 

- Kiểu cực cửa chung Common-Gate CG (tương ứng với kiểu base chung).  

 Điểm lưu ý chủ yếu khi phân cực cho transistor JFET là phải có phân cực ngược cho lớp 

tiếp giáp GS. Với các sơ đồ dùng MOSFET loại kênh không có sẵn có khác so với khi dùng JFET 

là không cần phân cực ngược cho cực cửa. 

4. Các sơ đồ khóa chuyển mạch dùng transistor trường FET 

Do transistor trường có trở trong vùng cut-off rất lớn nên thường hay được sử dụng như 

các khóa chuyển mạch đóng-mở trong các sơ đồ điện tử. 

4.1. Sơ đồ khoá nối tiếp 

Sơ đồ trên mạch điện như hình 4.6a. 

 

Hình 4.6. Các sơ đồ khóa điện tử  

Khi khóa K mở: Vout = 0 

Khi khóa K đóng (nối):  

 

4.2. Sơ đồ khoá song song 

Sơ đồ trên mạch điện hình 4.6b. 

Khi khóa K mở: Vout = Vin 

Khi khoá K đóng (nối): Vout = 0 

Trong bài thực nghiệm này khoá một transistor trường JFET kênh N được sử dụng làm 

khóa K. Do đó, khoá K sẽ ở trạng thái mở (R = ∞) khi thế cực Gate là âm so với cực Source (VGS 

<0) và khoá K ở trạng thái đóng (R = 0) khi thế này VGS > 0. Để điều khiển khoá ta dùng các thế 

1 chiều hoặc máy phát xung. Tín hiệu đưa vào các lối vào mạch (giá trị Vin) có thể là các thế một 

chiều hoặc xoay chiều tần số thấp (so với tín hiệu điều khiển khoá).  
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THỰC NGHIỆM 

Mạch thí nghiệm AE – 104 Module: 

 
1. Sơ đồ khuếch đại dùng JFET mắc theo kiểu cực nguồn chung CS 

• Nhiệm vụ: Khảo sát nguyên tắc khuếch đại của transistor trường, sơ đồ mắc kiểu 

source chung và đo hệ số khuếch đại của transistor trường. 

• Bản mạch thực nghiệm: A4 – 1 

 

• Các bước thực nghiệm: 

1.1. Khảo sát khuếch đại 1 chiều (DC): 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A4-1. 

- Mắc các đồng hồ đo: 
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■ Đồng hồ đo sụt thế trên cực máng của transistor trường: Nối các chốt đồng hồ đo (V) 

của mạch A4-1 với đồng hồ đo thế hiện số DIGITAL VOLTMETER của thiết bị 

chính. Khoảng đo đặt ở 20V. 

■ Đồng hồ đo dòng cực máng ID của transistor trường: Nối các chốt đồng hồ đo (mA) 

của mạch A4-1 với đồng hồ đo dòng hiện số DIGITAL mAMETER của thiết bị 

chính. Thang đo đo đặt ở mA. 

Nối J3, không nối J1, J2 – để nối cực gate T1 qua trở R3 và P1 xuống đất (không cấp thế 

nuôi cho gate của JFET). 

- Bật điện nguồn nuôi cho thiết bị chính. 

- Ghi giá trị dòng và thế trên của transistor trường. Chỉnh P2 để dòng ID qua T1 ~ 1mA. 

Nêu đặc điểm khác biệt giữa transistor trường (yếu tố điều khiển bằng thế) và 

transistor lưỡng cực (yếu tố điều khiển bằng dòng). 

- Ngắt J3, nối J1, J2 để phân cực thế cho cực gate của JFET. 

- Vặn biến trở P1 từng bước từ giá trị cực tiểu tới giá trị cực đại. 

- Sử dụng đồng hồ vạn năng (Digital Multimeter) để đo thế điều khiển Uv (đo tại cực gate 

của JFET) từ biến trở P1, qua trở R3. 

- Ghi giá trị dòng 𝐼  và thế 𝑉  trên transistor trường tại mỗi giá trị 𝑈  được điều chỉnh 

bởi P1 vào bảng A4-B2 
 

1.2. Khảo sát khuếch đại xoay chiều (AC): 

- Giữ nguyên sơ đồ đã xác lập trong mục 1.1 trên, nối J1, J2, ngắt J3. 

- Chỉnh P1 để lớp tiếp giáp GS phân cực ngược, dòng cực máng ID cỡ 1  2mA. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát dạng sóng vuông, tần số 1kHz, biên độ ra 10mV. 

- Nối lối ra máy phát tín hiệu với lối vào IN của sơ đồ A4-1. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 50mV/cm và kênh 2 ở 1V/cm, thời 

gian quét của dao động ký ở 1ms/cm.. 

- Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký vào lối vào A. Nối kênh 2 dao động ký vào lối ra C. 

- Thay đổi biên độ tín hiệu vào từ 10mV đến 500mV. Đo biên độ tín hiệu ra tương ứng. 

Ghi các kết quả vào bảng A4-B3. 

 

 

 

𝑈  
      

𝐼  
      

𝑉        

Bảng A4-B2 

Biểu diễn trên đồ thị các giá trị đo được giữa dòng 𝐼  (trục y) và thế 𝑉 (trục x). 
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Bảng A4-B3 

Vin (IN) 10mV 100mV 200mV 300mV 400mV 500mV 

Biên độ 
Vout 

      

A       

 

Tính hệ số khuếch đại thế A = VouJVin cho mỗi bước. Ghi các kết quả vào bảng A4-3. 

- Giữ biên độ tín hiệu vào ở 100mV. Vẽ dạng tín hiệu ra. 
- Đổi chế độ phát từ phát từ sóng vuông góc sang phát sóng dạng hình sin. Giữ nguyên 

biên độ sóng vào, thay đổi tần số vào từ cực tiểu đến cực đại (bằng cách chỉnh tần số máy 

phát của khối thiết bị chính). 

- Đo biên độ tín hiệu vào và tín hiệu ra ở mỗi tần số. Tính hệ số khuếch đại thế 𝐴
𝑉

𝑉  cho mỗi bước dịch tần số. Ghi các kết quả vào bảng A4-B4. 

Bảng A4-B4 

F 
      

Biên độ Vout 
      

A       

Biểu diễn kết quả sự phụ thuộc hệ số khuếch đại vào tần số. 
 

- Đo biên độ tín hiệu vào tại lối vào IN. 

- Tháo dây tín hiệu khỏi chân IN, đo biên độ tín hiệu từ lối ra máy phát tín hiệu (không tải). 

So sánh biên độ tín hiệu trong hai trường hợp, tính sự mất mát biên độ (%) do ảnh hưởng 

điện trở vào của sơ đồ. 

2. Sơ đồ khóa nối tiếp dùng JFET 

• Nhiệm vụ: Nắm được nguyên tắc hoạt động của transistor trường trong sơ đồ khoá 

tương tự kiểu nối tiếp (transistor trường mắc nối tiếp với nguồn tín hiệu). 

• Bản mạch thực nghiệm: A4-2 
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• Các bước thực hiện: 

2.1. Khảo sát hoạt động với tín hiệu 1 chiều (DC) 

- Nối lối vào IN/A sơ đồ A4-2 với nguồn điều chỉnh 0 ÷ +15V của thiết bị chính. 

- Nối chốt V với nguồn -12V để cấm transistor trường T1. Thay đổi thế nguồn V- IN/A theo 

các giá trị cho trong bảng A4-B5. Đo giá trị thế ra DC tại OUT/C. Ghi kết quả vào bảng 

A4-B5. 

- Ngắt chốt V khỏi nguồn -12V. Nối J1. Thay đổi thế nguồn V - IN/A theo các giá trị cho 

trong bảng A4-B5. Đo giá trị thế ra tại OUT/C. Ghi kết quả 

vào bảng A4-B5 

         Bảng A4-B5 

Vin (IN) 0,5V 1V 2V 3V 4V 5V 
Biên độ Vout 

V →-12V 

      

Biên độ Vout 

(J1 nối) 

      

 
Kết luận về mối liên hệ giữa thế ra và thế vào theo tín hiệu điều khiển. 

 
 
2.2 Khảo sát hoạt động với tín hiệu xoay chiều (AC) 

- Sử dụng dây có chốt cắm để nối sơ đồ hình A4-2. 

- Đặt máy phát tín hiệu của thiết bị chính ở chế độ: phát sóng dạng vuông góc, tần số 1kHz, 

biên độ ra cực đại. 

- Cấp nguồn điện xoay chiều AC ~9V từ nguồn AC SOURCE của  thiết bị chính cho lối vào 

IN/A của sơ đồ A4-2. Chốt ~0V nối đất. 

- Nối lối vào điều khiển (CTRL) với lối ra máy phát tín hiệu thiết bị chính. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 5V/cm và kênh 2 ở 5V/cm, thời gian 

quét của dao động ký ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần 

dưới của màn máy hiện sóng. Nối kênh 1 dao động ký với điểm thế vào (IN). Nối kênh 2 

dao động ký với điểm thế ra OUT/ C. 

- Nối chốt V với nguồn -12V. Quan sát dạng tín hiệu ra. 

Nhận xét hiện tượng. 

- Ngắt chốt V khỏi nguồn -12V. Nối chốt J1. Quan sát dạng tín hiệu ra theo tín hiệu điều 

khiển CTRL và tín hiệu vào. 

- Tháo dây từ ngoài tới lối vào (IN). Nối đất lối vào IN/A. Quan sát xem có tín hiệu ra không. 

Đo giá trị thế ra này (thường gọi là thế đế truyền qua). 

3. Sơ đồ khóa song song dùng JFET 
• Nhiệm vụ: Nắm được nguyên tắc hoạt động của transitor trường trong sơ đồ khoá tương 
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tự kiểu song song (transistor trường mắc song song với nguồn tín hiệu). 

• Bản mạch thực nghiệm: A4-3 

 
  

• Các bước thực nghiệm: 

- Đặt nguồn 0...+15V của thiết bị chính ở +4V và nối tới lối vào IN của sơ đồ hình A6- 3.  

- Đặt máy phát tín hiệu của thiết bị chính ở chế độ: phát dạng sóng vuông góc, tần số 1kHz, 

biên độ ra 5V.. 

- Nối lối ra của máy phát tín hiệu của thiết bị chính với lối vào điều khiển (CTRL) của mạch 

A4-3. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 5V/cm và kênh 2 ở 5V/cm, thời gian 

quét của dao động ký ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần 

dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A. Nối kênh 2 dao động ký vào lối ra OUT/ C. 

- Vẽ dạng tín hiệu theo tín hiệu điều khiển ở lối vào điều khiển (CTRL). 

- Thay đổi thế vào IN trong khoảng từ 0...+ 5V , đo biên độ tín hiệu ra tương ứng. Ghi các 

kết quả vào bảng A4-B6. 

Bảng A4-B6 

Vin (IN) 0,5V 1V 2V 3V 4V 5V 

Biên độ Vout 
      

 

- Nối đất với lối vào (IN), đo biên độ sóng đế truyền qua. 

- Cấp nguồn xoay chiều ~9V từ nguồn AC SOURCE của thiết bị chính cho lối vào IN/A sơ 

đồ A4-3. Chốt ~0V nối đất.  

Quan sát và vẽ dạng xung ra theo xung điều khiển (CTRL) và tín hiệu vào. 

4. Các sơ đồ khuếch đại trên MOSFET 
• Nhiệm vụ: Nắm được nguyên tắc khuếch đại của transistor MOSFET trong các sơ đồ 

mắc kiểu source chung Drain chung và Gate chung. 
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4.1. Sơ đồ source chung CS 

• Bản mạch thực nghiệm: A4 - 4. 

  
•   Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A4-4. 
- Mắc các đồng hồ đo: 

■ Đồng hồ đo sụt thế trên Drain cực máng của MOSFET: Nối DIGITAL METER, 

thang đo V tới các chốt đo (V) của mạch A4- 4. 

■ Đồng hồ đo dòng máng của transistor: Nối DIGITAL METER, thang đo mA với các 

chốt đo (mA) của mạch A4- 4. 

- Ghi giá trị dòng ban đầu qua T1. Chỉnh biến trở P1 để dòng qua T1 trong dải từ 4 ÷ 5mA. 

- Đặt máy phát tín hiệu của thiết bị chính ở chế độ: phát dạng sóng vuông góc, tần số 1KHz, 

biên độ ra 50mV. 

- Nối lối ra của máy phát tín hiệu của thiết bị chính với lối vào IN của sơ đồ. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 20mV/cm và kênh 2 ở 2V/cm, thời gian 

quét của dao động ký ở 1mV/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần 

dưới của màn máy hiện sóng. Nối kênh 1 dao động ký vào lối vào IN/A. Nối kênh 2 dao 

động ký vào lối ra OUT/ C của sơ đồ A4- 4. 

- Thay đổi biên độ tín hiệu vào từ 20mV đến 500mV. Đo biên độ tín hiệu ra tương ứng. Ghi 

các kết quả vào bảng A4-B7. 

- Tính hệ số khuếch đại thế 𝐴 𝑉 𝑉⁄ . Ghi các kết quả vào bảngA4-B7. Vẽ dạng tín 

hiệu vào và ra. 

Bảng A4-B7 

Vin (IN) 10mV 100mV 200mV 300mV 400mV 500mV 

Biên độ Vout 
      

A       

- Đổi chế độ phát của thiết bị chính từ phát sóng vuông sang phát sóng dạng hình sin. Thay 

đổi tần số sóng vào từ cực tiểu đến cực đại (bằng cách chỉnh tần số máy phát của thiết bị 

chính), khi giữ nguyên biên độ sóng vào. 
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- Đo biên độ sóng vào và sóng ra ở mỗi tần số. Tính hệ số khuếch đại thế A = Vout/Vn cho mỗi 

bước dịch tần số. Ghi các kết quả vào bảng A4-B8. 

Bảng A4-B8 

f 
      

Biên độ Vout 
      

A       

    Biểu diễn đồ thị kết quả sự phụ thuộc hệ số khuếch đại vào tần số. 

- Đo biên độ tín hiệu vào tại lối vào IN. Sau đó tháo dây tín hiệu khỏi chân IN, đo biên độ 

tín hiệu từ lối ra máy phát sóng (không tải). 

So sánh biên độ sóng để tính sự mất mát biên độ (%) do ảnh hưởng của điện A trở vào 

của sơ đồ. 

4.2. Sơ đồ Drain chung CD 

 • Bản mạch thực nghiệm: A4-5. 

 
  

• Các bước thực hiện: 

- Mắc các đồng hồ đo với sơ đồ A4-5. 

- Ghi giá trị dòng ban đầu qua T2. 

- Nối lối ra của máy phát tín hiệu của thiết bị chính với lối vào IN/A của sơ đồ A4-5. 

- Nối kênh 1 dao động ký với điểm lối vào IN/A. Nối kênh 2 dao động ký vào lối ra OUT/ 

C của sơ đồ. 

- Thay đổi biên độ tín hiệu vào từ 100mV đến 5V. Đo biên độ tín hiệu ra tương ứng. Tính 

hệ số khuếch đại thế A = Vout/Vin. Ghi các kết quả vào bảng A4-B9. 

Bảng A4-B9 

Vin(IN) 10mV 100mV 200mV 300mV 400mV 500mV 

Biên độ Vout 
      

A       
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Vẽ dạng tín hiệu vào và ra. 
  
4.3. Sơ đồ Gate chung CG 

• Bản mạch thực nghiệm: A4-6 

 
  

• Các bước thực hiện: 

- Mắc các đồng hồ đo với sơ đồ A4-6.. 

- Ghi giá trị dòng ban đầu qua T3 . 

- Nối lối ra của máy phát tín hiệu của thiết bị chính với lối vào IN của sơ đồ. 

- Nối kênh 1 dao động ký với điểm lối vào A/D. Nối kênh 2 dao động ký với điểm lối ra C/D 

của sơ đồ. 

- Thay đổi biên độ tín hiệu vào từ 100mV đến 5V. Đo biên độ tín hiệu ra tương ứng. Tính 

hệ số khuếch đại thế A = Vout/Vin . Ghi các kết quả vào bảng A4-B10 

Bảng A4-B10 

Vin (IN) 0,1V 1V 2V 3V 4V 5V 

Biên độ Vout 
      

A       

 
Vẽ dạng tín hiệu vào và ra. 
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THỰC NGHIỆM 5 
BỘ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN - 1 

CÁC SƠ ĐỒ ỨNG DỤNG 

Mục đích: Khảo sát các thông số và các đặc trưng của một bộ khuếch đại thuật toán thông dụng. 

Khảo sát 2 cách mắc phản hồi âm của bộ khuếch đại thuật toán để có các bộ khuếch đại không đảo 

và đảo. Khảo sát một số sơ đồ ứng dụng của bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Ký hiệu và các thông số của bộ khuếch đại thuật toán 
Khuếch đại thuật toán (KĐTT) về nguyên tắc hoạt động cũng giống như một bộ khuếch 

đại ghép trực tiếp (ghép một chiều) thông thường nhưng đặc biệt có phẩm chất rất cao với hệ số 

khuếch đại rất lớn, trở kháng vào rất cao và trở kháng ra nhỏ. Các bộ khuếch đại thuật toán thường 

được thiết kế có tầng lối vào là bộ khuếch đại vi sai. Ký hiệu mạch điện bộ khuếch đại thuật toán 

như hình 5.1a. Hình 5.1b là ký hiệu sơ đồ bộ KĐTT với các trở lối vào, nguồn thế được điều khiển 

và trở lối ra. 

 
 

Hình 5.1. Ký hiệu bộ KĐTT (a) và sơ đồ tương đương (b) 
 

Ở đây, lối vào P gọi là lối vào không đảo (non-invert) vì điện áp lối ra được thiết kế là 

đồng pha với điện áp lối vào này (vP) ở tần số thấp. Trên sơ đồ, lối vào không đảo được đánh dấu 

"+". Lối vào N là lối vào đảo (invert) vì điện áp lối ra ngược pha với điện áp lối vào này (vN) ở tần 

số thấp. Trên sơ đồ, lối vào đảo được đánh dấu "-". 

Hiệu 2 điện áp lối vào này gọi là điện áp vào vi sai: vD ≡ vP - vN 

Điện áp nuôi bộ KĐTT có thể là đơn cực nhưng thường là lưỡng cực (thí dụ ±5V, ±15V) 

vì để đảm bảo cho nó hoạt động trong cả dải các tín hiệu dương và âm so với điểm chung (đất). 

Sơ đồ tương đương của bộ KĐTT ở hình 5.1b cho phép định nghĩa một số thông số của nó 

như sau: 
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 𝑅 là điện trở vào bộ khuếch đại (trở vào vi sai) 

 𝑅  là điện trở ra bộ khuếch đại  

 𝑣   là thế tín hiệu vào vi sai. 

 𝐴  là hệ số khuếch đại tín hiệu vi sai: 

  
 AG là hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha: 

 
■ Hệ số suy giảm tín hiệu đồng pha đánh giá phẩm chất của bộ KĐTT:  

 
■ Thế sai lệch điểm không (thế offset) là giá trị thế cần đặt tới lối vào khi tín hiệu 

vào bằng không để tín hiệu ra cũng bằng không. 

■ Đáp ứng tần số của bộ KĐTT: để đảm bảo tính ổn định, đáp ứng tần số của bộ 

KĐTT thường giống đáp ứng của bộ lọc tần thấp. Nếu mắc mạch phản hồi âm vào 

bộ KĐTT thì ta được: Tích của hệ số khuếch đại có phản hồi nhân với bề rộng dải 

thông sẽ là một số không đổi fT. 

2. Bộ khuếch đại thuật toán lý tưởng 

Bộ KĐTT lý tưởng có sơ đồ tương đương như hình 5.2, trong đó: dòng vào bằng không, 

trở ra bằng không. Do đó, hệ số khuếch đại và dải truyền bằng vô cùng. 

 
Hình 5.2: Sơ đồ tương đương của bộ KĐTT lý tưởng 

3. Các cách mắc mạch phản hồi với bộ KĐTT lý tưởng 

3.1 Sơ đồ khuếch đại không đảo
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Hình 5.3. Sơ đồ mắc kiểu không đảo 

Trường hợp đặc biệt: Bộ khuếch đại lặp lại 

Av = 1, nhưng Rin rất lớn và Rout rất nhỏ -> làm bộ đệm! 

 
3.1. Sơ đồ khuếch đại đảo 

 
Hình 5.4: Sơ đồ mắc kiểu có đảo 

 
 
 

4. Các sơ đồ ứng dụng bộ KĐTT 

4.1. Bộ khuếch đại tổng đại số các tín hiệu vào 

 
 

 

𝑣 𝑣 𝑣 ) 
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4.2. Bộ khuếch đại hiệu hai tín hiệu vào    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Bộ khuếch đại công cụ 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. Bộ khuếch đại tích phân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Bộ khuếch đại vi phân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6. Bộ khuếch đại lôgarit  
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4.7. Bộ khuếch đại đối lôgarit (hàm mũ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8. Bộ so sánh tín hiệu tương tự và tri-gơ Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9. Bộ tách sóng chính xác 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.10. Các bộ lọc tích cực dùng KĐTT 

- Bộ lọc thông thấp bậc 2 
 

𝑣 𝐼 𝑅 exp 𝑣 𝑉⁄  

vo = - a ln (vin) + b 
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Hàm truyền: 
 
 
- Bộ lọc thông cao bậc 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hàm truyền: 
 
 
 
- Bộ lọc thông dải: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hàm truyền: 
 
 
- Bộ lọc chặn dải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hàm truyền: 
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THỰC NGHIỆM 

1. Đo các thông số và đặc trưng cơ bản của một bộ KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và các đặc trưng cơ bản của bộ khuếch đại 

thuật toán uA-741 

• Bản mạch thực nghiệm: A5-1 

 

• Các bước thực nghiệm: 

1.1 Đo thế OFFSET 

- Cấp nguồn ±12V cho mảng sơ đồ A5-1. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng dạng vuông, tần số phát 1kHz, biên độ ra 4V. 

- Nối các chốt I+ và I- với K và L, để nối cả hai lối đảo và không đảo của bộ khuếch đại 

thuật toán xuống đất. 

- Bật điện thiết bị chính. Đo giá trị điện thế lối ra Voffset (ra). 

Tính giá trị: Voffset (vào) = Voffset (ra)/Ao 

A0 là hệ số khuếch đại hở của khuếch đại thuật toán, Ao của IC-741 cỡ 2.105. 

1.2 Đo đáp ứng biên độ 

- Nối chốt I+ với H, để cấp thế từ biến trở P1 vào lối vào không đảo IC1. 

- Nối chốt I- với K, để nối đất với lối vào đảo. 

- Vặn biến trở P1 quanh giá trị 0V. Đo các giá trị điện thế vào và ra. Ghi kết quả giá trị đo 

vào bảng A5-B1. 

Bảng A5-B1 

Uvào (H) 
      

Ura (C) 
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Lập đồ thị sự phụ thuộc thế ra (trục y) và thế vào (trục x). Xác định giá trị điện thế ra cực 

đại và cực tiểu của IC. Tính số % giá trị này so với thế nguồn. 

Trên cơ sở đồ thị thu được, xác định độ nhạy của IC, bằng giá trị chênh lệch thế cực tiểu 

giữa hai lối vào đảo và không đảo của IC làm thay đổi thế lối ra. 

Căn cứ độ dốc đồ thị, xác định hệ số khuếch đại hở của bộ khuếch đại thuật toán. 

1.3 Đo đáp ứng tần số 

- Sử dụng máy phát tín hiệu có dải tần số tới 2MHz. Nối lối ra của máy phát với lối vào IN 

của mạch A5- 1. 

- Nối I+ với F và G với L, để đưa tín hiệu vào lối vào “+” của bộ khuếch đại thuật toán. 

- Nối I- với “O” để tạo bộ lặp lại thế. 

- Sử dụng kênh 1 dao động ký nối với IN. Nối kênh 2 với lối ra OUT/C. Đặt thang đo lối 

vào 2V/cm, thời gian quét 1ms/cm. Thay đổi tần số tín hiệu vào và ghi các kết quả đo thế 

ra vào bảng A5-B2. 

Bảng A5-B2 
 

100Hz 1KHz 10KHz 100KHz 500KHz 1MHz 2MHz 

Uvào 
       

Ura 
       

K =        

 
Lập đồ thị sự phụ thuộc hệ số K (trục y) theo tần số tín hiệu (trục x). Xác định khoảng tần số 

làm việc của sơ đồ khuếch đại thuật toán. 

1.4 Đo điện trở vào Rin 

- Máy phát tín hiệu đặt ở chế độ: phát sóng vuông góc, tần số 1kHz. 

- Nối lối ra máy phát với lối vào IN của sơ đồ. Nối F với G để cấp tín hiệu từ máy phát qua 

điện trở R3 vào IC1. Điện trở R3 khi đó được mắc nối tiếp với điện trở Ri của bộ khuếch 

đại thuật toán. 

- Nối I- với “O”. 

- Dao động ký đặt ở thang lối vào 0,1V/cm, thời gian quét 1ms/cm, đầu đo đặt ở chế độ suy 

giảm 1:10 để tăng tổng trở đo của máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với IN. Nối kênh 2 với I+. 

Đo biên độ tín hiệu ViF tại lối vào IN/A và biên độ Vi tại I+. Bỏ qua điện trở nội máy phát, 
tính điện trở vào của IC1 theo công thức:  

1.5. Đo điện trở ra R0 

- Nối máy phát tín hiệu với lối vào IN/A của mạch 

- Nối I+ với F và G với L và I- với “O” . 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A, kênh 2 với lối ra OUT/C. Dao động ký đặt ở 
thang lối vào 2V/cm. Đo biên độ tín hiệu ra V0 khi không nối J1 và giá trị V0f khi có nối 
J1. 
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Giả thiết điện trở vào dao động ký là vô cùng lớn so với trở ra IC1, tính điện 

trở ra của IC1 theo công thức: 𝑅 𝑅  

 

2. Khảo sát bộ lặp lại thế lắp trên bộ KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ KĐTT để lặp lại thế. 

• Bản mạch thực nghiệm: cùng sử dụng bản mạch A5 - 1 trên. 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn ±12V cho mảng sơ đồ A5 - 1. 

- Nối IC1 theo sơ đồ lặp lại thế: nối chốt I- với “O”, nối I+ với E và để cấp điện thế từ biến 

trở P2 cho lối vào “+” của IC1. 

- Vặn biến trở P2 từ giá trị thấp đến ca. Đo và ghi giá trị điện thế vào và ra vào bảng A5-B3 

Bảng A5-B3 

Uvào (E) 
       

Ura (C) 
       

 
Lập đồ thị sự phụ thuộc thế ra (trục y) và thế vào (trục x). 

Xác định độ lệch cực đại của đường đặc trưng thu được so với đường thẳng (tuyến 

tính), định khoảng làm việc tuyến tính cho sơ đồ. 

Nêu ưu điểm của bộ lặp lại thế trên OP-AMP so với bộ chia thế dùng biến trở. 

3. Khảo sát các bộ khuếch đại không đảo và đảo 

 Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của bộ khuếch đại thuật toán không đảo và đảo 

phân cực tín hiệu. 

 Bản mạch thực nghiệm : A5 - 2 

 

 Các bước thực nghiệm: 
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3.1 Khảo sát bộ khuếch đại không đảo 

- Cấp nguồn ±12V cho mảng sơ đồ A5 - 2. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng vuông, tần số 10 kHz, biên độ ra 100 mV. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 1V/cm, thời gian quét ở 0,1ms/cm. 

Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký vào lối vào IN/A. Nối kênh 2 dao động ký vào lối ra OUT/ C. 

- Nối lối ra máy phát tín hiệu với lối vào IN/A. 

- Nối J1, J3 để đưa tín hiệu lối vào “+” IC1 và nối đất cho đầu còn lại của điện trở R1. 

- Thay đổi biên độ tín hiệu vào (Vin) theo bảng A5-B4, quan sát dạng và đo biên độ tín hiệu 

ra (Vout), ghi các kết quả vào bảng A5-B4. Tính giá trị Ad =Vout /Vin cho mỗi trường hợp 

biên độ vào. Ghi các kết quả vào bảng. 

Bảng A5-B4 

 

   
Tính các giá trị : At1 = R3/R1 

 At2 = R4/R1 

At3 = R5/R1 

At4 = R6/R1 

So sánh giá trị Ad và At cho các trường hợp. Nếu xem chúng bằng nhau thì sai số là bao 

nhiêu? Giải thích sự không tương ứng của chúng trong một số trường hợp. 

3.2 Khảo sát bộ khuếch đại đảo: 

-     Nối lối ra máy phát tín hiệu tới lối vào IN/A. 

- Nối J2 để đưa tín hiệu lối vào “-” của IC1. 
- Thay đổi biên độ tín hiệu vào (Vin) theo bảng A5-B5, quan sát dạng và đo biên độ tín 

hiệu ra (Vout), ghi các kết quả vào bảng A5-B5. 

Tính giá trị Ad = Vout/Vin cho mỗi trường hợp biên độ vào. Ghi các kết quả vào bảng A5-

B5. 
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         Tính các giá trị : At1 = R3/R1 

 At2 = R4/R1 

At3 = R5/R1 

At4 = R6/R1 

          Bảng A5-B5 

 

   
-     Thay đổi biên độ tín hiệu vào (Vin), vẽ dạng và đo biên độ tín hiệu ra (Vout), đo thế Vin - 

trên lối vào I- , ghi các kết quả vào bảng A5-B5. 

Nhận xét về giá trị Vin - cho tất cả các trường hợp để chứng minh điểm “-” trong sơ đồ sử 

dụng gọi là điểm đất ảo. Giải thích bằng lý thuyết cho giá trị đất ảo. 

So sánh giá trị Ad và At cho các trường hợp. Nếu xem chúng bằng nhau thì sai số là bao 

nhiêu? Giải thích sự không tương ứng của chúng trong một số trường hợp. 

4 Bộ lấy tổng đại số tín hiệu tương tự 

• Nhiệm vụ: Khảo sát sơ đồ thực hiện các phép toán tổng đại số dùng KĐTT. 

• Bản mạch thực nghiệm: A5 - 3 
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• Các bước thực nghiệm: 

4.1. Phép lấy tổng được thực hiện với tổng 2 số hạng: 

- Nguồn nối cố định từ biến trở P2 qua trở R4 tới lối vào “-'' bộ khuếch đại thuật toán. 

- Nguồn nối qua các chốt E, F từ biến trở P1 hoặc P3 tới lối vào “+'' bộ khuếch đại thuật 

toán. 

4.1.1. Phép thử 1: Lấy tổng các giá trị điện thế 

- Đặt nguồn: 

■  Nguồn 1: Đặt biến trở P1 = +1,5V = Vin1 

■ Nguồn 2: Đặt biến trở P2 = -1V = Vin2 

 ■  Nguồn 3: Đặt biến trở P3 = -0,5V = Vin3 

- Nối các chốt theo bảng A5-B6, trong đó: 

■ E lần lượt nối với H , I , K để thực hiện lấy tổng từ nguồn P1 và P2 theo các hệ số 

khác nhau. 

■ F lần lượt nối với H , I , K để thực hiện lấy tổng từ nguồn P3 và P2 theo các hệ số 

khác nhau. 

- Đo các giá trị điện thế ra V0 của IC1 (điểm OUT/C) cho từng trường hợp. Ghi các kết quả 

vào bảng A5-B6. 

Bảng A5-B6 
 

 E nối H E nối I E nối K F nối H F nối I F nối K 

Giá trị đo Vo
      

Giá trị tính Vo 
      

Rj= R5 = 1K R6 = 2K R7 =5K R5 =ỉK R6 = 2K R7 =5K  

- Giá trị tính cho các trường hợp, theo công thức: 

 

trong đó Rj lấy theo bảng A5-6 và  𝑉 𝑃 1,5𝑉, 𝑉 𝑃 1𝑉, 𝑉 𝑃 0,5𝑉 
 

So sánh các kết quả đo và tính toán tương ứng. Nếu xem chúng bằng nhau thì sai số là bao 

nhiêu? Tìm những nguyên nhân gây nên sự sai khác đó. 

4.1.2. Phép thử 2: Lấy tổng các giá trị điện thế 

- Đặt nguồn: 

■ Nguồn 1: Đặt biến trở Pỉ = +0,75V = Vinỉ 

■ Nguồn 2: Đặt biến trở P2 = -0,5V = Vin 2 

■ Nguồn 3: Đặt biến trở P3 = -0,75V = Vin3 
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- Lặp lại như các bước như tại 4.1.1., ghi kết quả vào bảng A5-B7. 

Bảng A5-B7 
 E nối H E nối I E nối K F nối H F nối I F nối K 

Giá trị đo V0 
      

Giá trị tính V0 
      

 

4.2. Lấy tổng các giá trị điện thế và sóng tín hiệu 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 1V/cm, thời gian quét ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 

hai tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A. Nối kênh 2 với lối ra OUT/ C. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng vuông, tần số 1kHz, biên độ ra 1V. 

-    Nguồn 2: Đặt biến trở P2 = -0,25V = Vin2 

-    Nguồn 4: Nối máy phát sóng với lối vào IN/A của sơ đồ. Nối chốt G với I. 

- Vặn biến trở P2 để thay đổi Vin2, đo biến độ tín hiệu ra và mức thế một chiều nền của tín 

hiệu, ghi kết quả vào bảng A5-B8. 

Bảng A5-B8 

Vin2 -0,25V -0,5V -0,75V -1V -1,5V -2V 

Biên độ xung ra 
      

Thế nền lối ra       

 
Tương tự mục 4.1.1, tính toán các giá trị thế và tín hiệu lối ra IC1 và so sánh với giá trị đo 

tương ứng. 

5 Bộ khuếch đại hiệu hai tín hiệu 
• Nhiệm vụ: Tìm hiểu cách dùng bộ khuếch đại thuật toán ở chế độ khuếch đại hiệu của 2 

tín hiệu (vi sai). 

• Bản mạch thực nghiệm: A5 – 3 

• Các bước thực hiện: 

5.1. Phép thử 1: 

-  Cấp các nguồn thế tới cả hai lối vào “+” và “-’’ của bộ khuếch đại thuật toán IC1. 

- Nguồn cho lối vào “+” : Vin3 - thế âm lấy từ biến trở P3. Nối J1. 

- Nguồn cho lối vào “- ” : Vin2 - thế âm lấy từ biến trở P2. 

- Đặt các biến trở P2 = -1V, P3 ở các giá trị theo bảng A5-B9. 

 

P3/ v,3 -1V -1,5V -2V -2,5V -3V -4V 

Điện thế ra Uo 
      

Giá trị tính Vo 
      

Bảng A5-B9 

Tính giá trị thế ra cho các trường hợp theo công thức: 

𝑽𝒐 𝑽𝒊𝒏𝟑
𝑹𝟒 𝑹𝟗

𝑹𝟒
𝑽𝒊𝒏𝟐

𝑹𝟗

𝑹𝟒
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5.2. Phép thử 2: 

Vin3 (P3) = giá trị theo bảng A5-B10, Vin2 = -1,5V 

Bảng A5-B10 

P3/ Vin3 -1V -1,5V -2V -2,5V -3V -4V 

Điện thế ra Uo 
      

Giá trị tính Vo 
      

 
So sánh các kết quả đo và tính toán tương ứng. Nếu xem chúng bằng nhau thì sai số là 

bao nhiêu? Tìm những nguyên nhân gây nên sự sai khác đó. 
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THỰC NGHIỆM 6 
CÁC SƠ ĐỒ ỨNG DỤNG BỘ 
KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN - 2 

Mục đích: Nghiên cứu sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để thực hiện các mạch tích phân, vi phân, 

mạch biến đổi lôgarit, biến đổi hàm mũ, mạch so sánh, trigger Schmitt. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Bộ tính tích phân dùng KĐTT 

Bộ khuếch đại tích phân thực hiện phép toán 𝑉 𝐾 𝑉 𝑑𝑡, với K là hệ số tích 

phân. Sơ đồ của mạch tích phân đảo dùng bộ KĐTT như hình 6.1 sau:   

 
                                                                         Hình 6.1: Sơ đồ mạch tích phân   

Trong trường hợp 𝑉  là một thế nhảy bậc không đổi ta có 𝑉  là một hàm tuyến 

tính. Với bộ khuếch đại thuật toán thực, ảnh hưởng của dòng vào và điện áp offset có thể 

gây ra sai số đáng kể trong mạch tích phân. 

2. Bộ tính vi phân dùng KĐTT 

Bộ tính vi phân thực hiện phép toán 𝑉 𝐾  , trong đó K là hệ số vi phân. 

Sơ đồ mạch lấy vi phân dùng KĐTT như hình 6.2 sau. 

 
         Hình 6.2. Sơ đồ mạch vi phân 

Trong trường hợp Vin =Vosinωt, ta có Vout = -RCωVocosωt. Khi đó hệ số khuếch đại của 

mạch sẽ là: A= 𝜔𝑅𝐶 tức là A tăng theo tần số. 



84  

Với sơ đồ mạch vi phân này, gặp phải một số nhược điểm sau: 

- Tạp âm ở tần số cao ở lối ra lớn, có thể lấn át tín hiệu ra. 

- Trở kháng vào của mạch Rin =  giảm khi tần số tăng. Do đó với nguồn tín hiệu có trở nội 

lớn thì chỉ một phần tín hiệu được vi phân. Đồng thời ở tần số cao thì hệ số hồi tiếp của mạch 

giảm. 

- Mạch kém ổn định vì mạch hồi tiếp gây ra sự di pha - 90o . 

Để khắc phục các nhược điểm trên trong thực tế người ta dùng mạch vi phân như hình 6.3 

sau. Trong đó, R1 thêm vào làm giảm tạp âm tần số cao và mạch chỉ có tác dụng vi phân khi 𝜔 ≪

𝜔  .  Tụ C1 thêm vào tiếp tục hạn chế tạp âm ra vì ở tần số cao vì trở kháng của nó nhỏ 

trong dải tần số đó.  

 

Hình 6.3: Mạch vi phân cải tiến 

3. Bộ tính lôgarit dùng KĐTT 

Mạch thực hiện chức năng khuếch đại và tạo hàm phi tuyến 𝑉 𝐾𝑙𝑛𝑉  dựa vào đặc 

trưng phi tuyến của diode hoặc transistor  khi phân cực thuận. Mạch có sơ đồ như trên hình 6.4. 

Dòng và điện áp của diode có quan hệ: 𝑖 𝐼 exp 𝑣 𝑉⁄ ;  

iD và vD là dòng qua diode và điện áp đặt lên diode 

        I0 là dòng ban đầu 

        VT là thế nhiệt. 

Nhìn trên sơ đồ ta thấy: 

Vout ≈ -VD =-VT ln  

Vậy: Vout = -VT ln  

4. Bộ tính hàm mũ (đối lôgarit) 

Hình 6.5 là sơ đồ bộ biến đổi tín hiệu vào thành hàm số mũ lối ra dùng bộ KĐTT. Mạch 

thực hiện chức năng tạo hàm: Vout = K exp(Vin) với K là hệ số. 

 Vì: Vout =𝑖 R=-R𝐼 exp(𝑣 /𝑉 ) và 𝑣  = 𝑉  nên Vout = -R.Io exp (𝑉 𝑉⁄ ) 

Hình 6.4. Bộ khuếch đại lôgarit 
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Hình 6.5. Sơ đồ biến đổi hàm mũ 

5. Bộ so sánh tín hiệu tương tự 

5.1 Mạch so sánh dùng KĐTT 

 Mạch có chức năng so sánh điện áp vào Vin  với một điện áp chuẩn Vref. Tùy thuộc tín hiệu 

vào tương tự lớn hơn hay nhỏ hơn tín hiệu chuẩn, mạch so sánh sẽ cho tín hiệu lối ra hoặc ở mức 

điện áp cao (H) hoặc ở mức điện áp thấp (L), giống như mã số nhị phân. Vì vậy cũng có thể coi 

mạch so sánh là mạch nối ghép giữa phần tử tương tự và phần tử số. 

 Sơ đồ của bộ so sánh dùng KĐTT với đặc tuyến truyện đạt lý tưởng (thế offset bằng 0) 

hoặc đặc tuyến truyền đạt thực (thế offset khác không) của nó như hình 6.6 sau: 

 

Hình 6.6. Sơ đồ quy ước của bộ so sánh (a), đặc tuyến truyền đạt lý tưởng  

(b) và đặc tuyến truyền đạt thực (c) 

Khi Vin - Vref > 0 -> Vout = VoutH (VoutH ứng với điện áp ra ở mức điện áp cao) 

Vin - Vref < 0 -> Vout = VoutL (VOUtL ứng với điện áp ra ở mức điện áp thấp) 

Trong thực tế, có thể dùng mạch so sánh sử dụng vi mạch chuyên dụng như LM-311 hay 

dùng một bộ KĐTT thông dụng như LM-741 được mắc trong chế độ hở mạch để làm mạch so 

sánh. Điện áp chuẩn được lấy từ nguồn nuôi có thể biến đổi được. 

5.2. Mạch so sánh là trigger Schmidt 

Do bộ so sánh dùng sơ đồ KĐTT hở mạch như trên không ổn định tại lân cận thế ngưỡng 

nên thực tế phải dùng mạch so sánh đặc biệt gọi là trigger Schmidt. Mạch này về cơ bản cũng dùng 
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bộ KĐTT làm một mạch so sánh, nhưng vì có thêm một mạch phản hồi dương (lắp trên 2 trở R1 

và R2) nên nó có hai ngưỡng chuyển trạng thái tách biệt, làm cho mạch hoạt động ổn định. Dạng 

trigger Schmidt đảo có sơ đồ như hình 6.7 sau: 

 

Hình 6.7. Sơ đồ trigger Schmidt (a) và đặc tuyến truyền đạt trễ (b) 

Khi 𝑉  có giá trị âm lớn 𝑉 = 𝑉   ở lối vào không đảo P có: 

 

Nếu tăng dần Vin, trạng thái của trigger không đổi cho đến khi Vin chưa đạt tới Vngưỡng1. 

Khi Vin Vngưỡng 1 thì trigger chuyển trạng thái: Vout = - Vra min. Khi đó: 

 

trạng thái này giữ nguyên trong lúc Vin tiếp tục tăng. 

Nếu Vin giảm dần cho đến khi Vin ≤ Vngưỡng2 thì trigger lại chuyển trạng thái: Vout chuyển từ 

-Vra min đến Vra max.  

Để hai trạng thái của trigger ổn định cần có điều kiện: 𝐴 1 ở đây, A là hệ số 

khuếch đại của bộ khuếch đại thuật toán. 
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THỰC NGHIỆM 

Mạch thí nghiệm AE-106 Module: 

 

1. Bộ tích phân lắp trên KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để thực hiện phép 

toán tích phân. 

• Bản mạch thực nghiệm: A6 – 1 

 
 

• Các bước thực nghiệm: 
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- Cấp nguồn ±12V cho mảng sơ đồ A6-1. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 

- Nối J8 để chuyển mảng A6-1 làm việc ở chế độ tích phân. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 1V/cm, thời gian quét ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 

2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A. Nối kênh 2 với lối ra OUT/C. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng vuông, tần số 1 kHz, biên độ ra 4V. 

- Nối lối ra máy phát với lối vào IN/A của sơ đồ. 

- Tạo các mạch tích phân với thông số khác nhau bằng cách nối các chốt theo bảng A6-B1. 

Quan sát tín hiệu và đo biên độ sóng ra V0. Tính thời gian kéo dài độ dốc mặt tăng của tín 

hiệu ra tr . Ghi kết quả vào bảng A6-B1. 

- Sử dụng các giá trị R, C trong mạch được tạo tương ứng (ví dụ nối A x 11, R = R1Ω, C = 

C4 [Fara], t = [giây], tính giá trị: 

tr (tính) = 𝑉 . RC/Vin =….. 

 Trong đó Vin là biên độ tín hiệu vào. Ghi kết quả vào bảng A6-B1. 

Bảng A6-B1 

 Nối I1 Nối I2 Nối I3 Nối I1 VÀ J9 Nối I2 VÀ J9 Nối I3 VÀ J9 

Vo 
      

tr (đo)       

tr (tính)       

So sánh giá trị tr đo và tính toán. Giải thích nguyên nhân sai lệch giữa chúng. 

Giải thích tại sao mặt dốc tăng và giảm của tín hiệu giống nhau. 

Giải thích tại sao tín hiệu trên lối ra lại có các độ dốc tuyến tính không giống như dạng 

mũ trong mạch tích phân RC thông thường. 

- Đặt sơ đồ ở chế độ I3 và J9 nối. Tăng dần tần số máy phát, quan sát đoạn đỉnh phẳng giảm 

dần cho đến lúc xung từ dạng hình thang chuyển sang dạng tam giác. 

Xác định độ rộng xung vào tại thời điểm đó. So sánh giá trị này với Tr. 

Nếu tiếp tục tăng tần số máy phát, sẽ có hiện tượng gì xảy ra, giải thích ? 

2. Bộ vi phân lắp trên KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc vi phân của sơ đồ dựa trên bộ khuếch đại thuật toán. 

• Bản mạch thực nghiệm: A6 – 1 

• Các bước thực nghiệm: 

- Cấp nguồn ±12V cho mảng sơ đồ A6-1. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 
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- Nối J7 để bản mạch A6 - 1 làm việc ở chế độ vi phân. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 1 V/cm, thời gian quét ở 1 V/cm. Chỉnh cho cả 

2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A. Nối kênh 2 với lối ra OUT/C. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng vuông, tần số 1 kHz, biên độ ra 4V. 

- Nối lối ra máy phát tín hiệu với lối vào IN/A của sơ đồ. 

- Nối các chốt theo bảng A6-B2, đo biên độ sóng lối ra V0, vẽ dạng sóng ra. 

Tính thời gian kéo dài mặt giảm của tín hiệu ra tđ (tính từ 10% đến 90% giá trị biên độ). 

Ghi kết quả vào bảng A6-B2. 

Bảng A6-B2 

 Nối D1 Nối D2 Nối D3 

Vo 
   

t = R.C    

tđ (đo) 
   

k = tđ (đo) / RC    

Từ kết quả thu được viết công thức liên hệ giữa tđ (đo) và RC. 

3. Bộ biến đổi lôgarit dùng KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để thực hiện phép 

toán lấy logarit tín hiệu. 

• Bản mạch thực nghiệm: A6 – 2 

 
 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn ±12V cho bản mạch A6 - 2. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 

- Nối J6 để chuyển mạch làm việc ở chế độ biến đổi logarit. 

-  Nối nguồn biến đổi 0…+15V của thiết bị chính tới lối vào IN/A của sơ đồ. 
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- Nối các chốt theo bảng A6-B3 và điều chỉnh nguồn để thay đổi thế Vin. Đo điện thế ra V0 

cho mỗi trường hợp nối chốt. Ghi kết quả vào bảng A6-B3. 

Bảng A6-B3 

Vin 0,1V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 

Vo (Nối L1)          

Vo (Nối L2) 
         

Vo (Nối L3)          

Biểu diễn đồ thị sự phụ thuộc thế lối ra V0 (trục y) theo thế vào Vin. Kết luận về sự phụ 

thuộc thế ra đối với thế vào. 

4. Bộ biến đổi hàm mũ dùng KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để thực hiện phép 

biến đổi hàm mũ. 

• Bản mạch thực nghiệm: A6 – 2 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn ±12V cho bản mạch A6 - 2. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 

- Nối J5 để bản mạch làm việc ở chế độ hàm mũ. 

- Nối nguồn biến đổi 0…+15V của thiết bị chính tới lối vào IN/A của sơ đồ. 

- Điều chỉnh nguồn để thay đổi thế Vin theo bảng A6-B4 và đo điện thế ra Vo. Ghi kết quả 

vào bảng A6-B4. 

Bảng A6-B4 

Vin 0,1V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 

Vo 
         

Biểu diễn đồ thị sự phụ thuộc thế lối ra V0 (trục y) theo thế vào Vin (trục x). Kết luận về sự 

phụ thuộc thế ra đối với thế vào. 

5. Bộ so sánh dùng KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của bộ khuếch đại thuật toán để so sánh tín 

hiệu tương tự. 

• Bản mạch thực nghiệm: A6 – 3 
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• Các bước thực hiện: 

5.1. Khảo sát bộ so sánh lắp trên KĐTT LM-741 

- Cấp nguồn ±12V cho bản mạch A6 - 3. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 2V/cm, kênh 2 ở 5V/cm, thời gian quét 

ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện 

sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A. Sử dụng kênh 2 để quan sát thế ngưỡng (điểm 

E) hoặc tín hiệu ở các lối ra OUT/C1 (lối ra LM311) và C2 (lối ra LM741). 

■ Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng dạng sin, tần số 1 kHz, biên độ ra 5V đỉnh-

đỉnh. 

- Nối lối ra máy phát sóng với lối vào IN/A của sơ đồ. 

- Thay đổi biến trở P1, ứng với mỗi giá trị thế của P1. 

Vẽ dạng tín hiệu ra ở C1 – C2 tương ứng với tín hiệu vào. 

5.2 Xác định độ nhạy của các bộ so sánh sử dụng khuếch đại thuật toán IC1  (LM 741) và 

vi mạch so sánh chuyên dụng IC2 (LM 311) 

- Cố định biên độ tín hiệu vào, vặn biến trở P1 để xác định vị trí khi lối ra C xuất hiện hoặc 

mất tín hiệu. 

- Dùng dao động ký để xác định độ lệch nhỏ nhất giữa biên độ tín hiệu và thế ngưỡng P1 mà 

IC1 và IC2 hoạt động. 

- Đo mặt tăng tín hiệu ra cho IC1, IC2. 

So sánh các xung quan sát đo được giữa các bộ so sánh dùng khuếch đại thuật toán IC1 và 

dùng vi mạch so sánh chuyên dụng IC2. 
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6. Trigger Schmidt 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để tạo sơ đồ trigger 

Schmidt. 

• Bản mạch thực nghiệm: A6 – 4 

 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn ±12V cho bản mạch A6 - 6. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 2V/cm, kênh 2 ở 5V/cm, thời gian quét 

ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện 

sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A. Sử dụng kênh 2 để quan sát thế ngưỡng (điểm 

E) hoặc tín hiệu ở các lối ra OUT/C1. 

- Vặn biến trở P1 để Vu =+3 V, thế ra Vo(C) ≡ +12 V-1 V =11 V. 

- Đo thế tại điểm E=Vu(E). Ghi kết quả vào bảng A6-B5. 

Bảng A6-B5 

 Vin (A) V(E) đo V(E) tính Vo(C) 

Vin tăng Vu in Vu (E) Vu (E) = 11. R4/( R5 + R4) 
 

Vin giảm Vl in V1 (E) V (E) = (-11. R4/( R5 + R4)) + V (P1) - V (D1) 
 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng dạng sin, tần số 1 kHz, biên độ ra 1V đỉnh-đỉnh; 

Nối lối ra máy phát sóng với lối vào IN/A của sơ đồ. Vặn nút chỉnh tăng biên độ máy phát 

cho tới khi lối ra có tín hiệu biên độ đỉnh-đỉnh V0(C) = 22V. Xác định biên độ tín hiệu vào 

Vu in tại thời điểm IC1 có tín hiệu lối ra. Đo thế tại điểm E=Vl(E). Ghi kết quả vào bảng 

A6-B5. 

- Vặn nút chỉnh giảm biên độ máy phát cho tới khi lối ra C mất tín hiệu và ở giá trị V0(C) ≡ 

+12 V-1 V=11 V. Xác định biên độ tín hiệu vào Vl in tại thời điểm IC1 mất tín hiệu ra. Đo 

thế tại điểm E = V1 . Ghi kết quả vào bảng. 

E

u
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Biểu diễn giản đồ xung, trong đó: 1) Vẽ dạng tín hiệu vào với hai ngưỡng trên Vu in và dưới 

Vl in theo giá trị đo được; 2) Vẽ dạng tín hiệu ra tương ứng với tín hiệu vào. 

- Thay đổi vị trí P1 = +2V, lặp lại các bước 5, 6, 7. Ghi các kết quả vào bảng A6-B6. 

Bảng A6-B6 

 Vin (A) V(E) đo V(E) tính Vo(C) 

Vin tăng V
u in Vu (E) Vu (E) = 11. R4/( R5 + R4) 

 

Vin giảm Vl in Vi (E) Vt (E) = (-11. R4/( R5 + R4)) + V (P1) - V (D1) 
 

Nhận xét kết quả. Kết luận về nguyên tắc hoạt động của trigger Schmitdt với hai ngưỡng.
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THỰC NGHIỆM 7 

CÁC MẠCH PHÁT DAO ĐỘNG 

DẠNG SIN 

Mục đích: Khảo sát nguyên lý hoạt động của các sơ đồ tạo dao động hình sin tần số cao, tần số 

thấp và mạch tạo dao động có độ ổn định tần số cao dùng thạch anh. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Điều kiện phát dao động 

Mạch phát dao động điện là mạch điện tử có khả năng phát ra một chuỗi tín hiệu điện lặp 

lại hình sin (gọi là dao động điều hòa) hay khác sin. Các mạch dao động hình sin thường được 

dùng trong các hệ thống thông tin, trong các máy đo kiểm. Các mạch phát dao động này có thể 

làm việc trong dải tần từ vài Hz đến vài nghìn MHz. Để tạo dao động có thể dùng các phần tử tích 

cực như transistor lưỡng cực BJT, transistor trường FET hay khuếch đại thuật toán cùng các phần 

tử thụ động như R, L, C hay thạch anh. 

Xét một mạch điện có phản hồi gồm một bộ khuếch đại có hệ số khuếch đại phức A*và một 

mạch phản hồi có hệ số phản hồi phức β như hình 6.1. 

 

Hình 7.1. Mạch khuếch đại có phản hồi 

Mạch này có thể tự phát và duy trì dao động điện mà không cần có tín hiệu vào VS với 2 

điều kiện sau : 

1. Điều kiện pha: phản hồi trong mạch là dương, tức là có sự đồng pha giữa tín hiệu phản 

hồi Vf và tín hiệu vào VI của mạch, hay tổng dịch pha của mạch khuếch đại 𝜑  và dịch 

pha của mạch phản hồi 𝜑  bằng 2kπ: 

φ = φA + φβ= 2kπ với k = 0, ±1, ±2,... 

2. Điều kiện biên độ: tích hệ số khuếch đại hở mạch A với hệ số phản hồi β phải lớn hơn 

và bằng 1: 𝐴   → 𝐴𝛽 ≥ 1 
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2. Mạch tạo dao động cao tần LC ghép biến áp (Amstrong) 

Mạch tạo dao động ghép biến áp khung cộng hưởng nối với cực collector (hay cực drain) được 

cho trên hình 6.2. 

 
 

Hình 6.2. Mạch dao động ghép biến áp dùng BJT (a) và JFET (b) 

 

Trước hết ta xét điều kiện cân bằng pha của mạch. Giả sử điện áp tín hiệu đặt vào base tại 

thời điểm nào đó là     , điện áp trên collector      được xác định như sau: 

 

Điện áp này tạo trên cuộn cảm colectơ dòng điện      : 

 

Dòng       cảm ứng sang cuộn thứ cấp điện áp hồi tiếp: 

 

Để thoả mãn điều kiện cân bằng pha       phải đồng pha với điện áp ban đầu      . Mà trong 

biểu thức các      thì S, ZC, L đều là dương, (S là độ hỗ dẫn hay độ dốc đặc trưng truyền của 

transistor, ZC là trở kháng collector, L là hệ số điện cảm của cuộn sơ cấp), vậy M phải âm để      và 

      đồng pha. 

Tóm lại điều kiện cân bằng pha thoả mãn khi M < 0. Dấu (*) trong sơ đồ cuộn biến áp 

chứng tỏ điện áp hồi tiếp về ngược pha với điện áp collector. 

Xét điều kiện cân bằng biên độ: A = -SZC 

Trong đó: 

 

Ở đây hij là hệ số trong hệ phương trình hỗn hợp
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Hệ số hồi tiếp:  
 

     n là hệ số biến áp, chính là tỉ số vòng của thứ cấp và sơ cấp. 

Điều kiện dao động của mạch tạo dao động là: Aβ ≥ 1  

Do đó có thể suy ra: 

 
Trong đó Z = Requ || Zt 

Nếu cho vế trái của phương trình (*) bằng không, ta có:  

 

Như vậy ứng với mỗi tải, có thể xác định hệ số phản hồi từ đó suy ra hệ số biến áp để 

mạch dao động được. 

3. Các loại mạch dao động LC ba điểm 

Các mạch tạo dao động LC kiểu 3 điểm có thể đưa về một kết cấu chung như hình 7.3. 

 
Hình 7.3. Sơ đồ tổng quát mạch tạo dao động ba điểm 

Trong đó A1 là một bộ khuếch đại bất kỳ dùng transistor lưỡng cực, transistor trường hay 

khuếch đại thuật toán. Trong đó Vd là điện áp vào. 

Các ký hiệu: C - tương ứng với điểm nối với collector của transistor  

      B - tương ứng với điểm nối với base của transistor  

      E - tương ứng với điểm nối với emitter của transistor 

Z1, Z2, Z3 là các trở kháng tương ứng 

Có 2 loại mạch tạo dao động ba điểm: 

- Mạch ba điểm điện cảm: Khi Z1, Z2 là điện cảm Z3 là điện dung. 
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- Mạch ba điểm điện dung: Khi Z1, Z2 là điện dung Z3 là điện cảm. 

3.1. Mạch dao động ba điểm điện cảm (Hartley) 

Sơ đồ được trình bày trên hình 7.4 thoả mãn điều kiện phát về pha. Trong đó các tụ C1, C2 

và CE đủ lớn để coi như nối tắt về tín hiệu xoay chiều. 

Vì Z1 = X1 = ωL1 mang tính cảm kháng 

Z2 = X2 = ωL2 mang tính cảm kháng 

Z3 = Z4 =  mang tính dung kháng 

Hình 7.4. Mạch dao động 3 điểm điện cảm 

Do đó ta chỉ quan tâm đến điều kiện biên độ. 

 Ở đây hệ số phản hồi:                                                 n là hệ số biến áp. 

 Hệ số khuếch đại: 

 

Trong đó P là hệ số ghép giữa transistor và mạch. 

Thay các giá trị trên vào biểu thức yêu cầu về biên độ Aβ ≥ 1 ta được: 

 
Giải ta được 2 nghiệm:  

 

Ta xét dấu sẽ được: n2 ≤ n ≤ n1 

 Trong mạch có dao động hình sin với tần số dao động: 

1 

Ở đây fresonance là tần số cộng hưởng của mạch L1, L2, C. 

3.2. Mạch dao động 3 điểm điện dung (colpits) 
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Sơ đồ được trình bày trên hình 7.5 là mạch tạo dao động 3 điểm điện dung. Giả thiết R1 // 

R2 >> h11e. Xét điều kiện cân bằng pha: 

𝑋  𝑋    mang tính dung kháng 

𝑋  𝑋    mang tính dung kháng 

𝑋  𝑋  𝜔𝐿 mang tính cảm kháng 

Hình 7.5: Sơ đồ phát ba điểm điện dung 

Do đó mạch thoả mãn điều kiện phát về pha. 

Xét điều kiện dao động về biên độ. Hệ số phản hồi là:  

Tương tự như phần máy phát 3 điểm điện cảm ta có: 

 

Kết quả được: 

 

 

và suy ra: n2 ≤ n ≤ n1 mạch có dao động hình sin với tần số gần bằng tần số riêng của mạch cộng 

hưởng song song gồm C1, C2, L: 

 
4. Mạch tạo dao động dùng thạch anh 

Khi yêu cầu mạch tạo dao động có tần số ổn định cao, người ta thường dùng mạch tạo dao động 

dùng thạch anh. Hình 7.6 trình bày ký hiệu quy ước và sơ đồ tương đương của thạch anh. Vì điện 

trở tiêu hao rq nhỏ nên trong tính toán có thể bỏ qua. Trở kháng tương đương của thạch anh được 

xác định như sau:  
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Hình 7.6. Ký hiệu (a) và sơ đồ tương dương của thạch anh (b) 

Từ công thức trên ta có thể suy ra thạch anh có 2 tần số cộng hưởng: tần số cộng hưởng 

nối tiếp fq ứng với Zq = 0 và tần số cộng hưởng song song f p ứng với Zq = ∞. 

Do đó suy ra:  

 

trong đó: 

 

Các tính chất về điện của khung cộng hưởng thạch anh có thể tóm tắt như sau: 

- Có hệ số phẩm chất rất cao: Q = 104 ÷ 105  

- Tỷ số 𝐿 𝐶⁄  rất lớn nên trở kháng tương đương của thạch anh 𝑅   rất lớn, 𝐶 ≪ 𝐶  

- Mạch dao động dùng thạch anh có độ bất ổn định tần số tương đối rất nhỏ:  

 
4.1 Mạch dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song 

Hình 7.7 là mạch tạo dao động dùng thạch anh có tần số cộng hưởng song song. Đây chính 

là sơ đồ 3 điểm điện dung. Nhánh có thạch anh nối tiếp với tụ CS tương đương như một điện cảm. 

Tần số dao động của mạch:  

 

trong đó Lequ là điện cảm tương đương của thạch anh. 
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Hình 7.7: Mạch dao động dùng thạch anh 

 Để giảm ảnh hưởng của điện dung ra và điện dung vào đến tần số dao động của mạch, 

người ta chọn: CS << C1, C2. Tần số dao động của mạch: fosc  fp . 

4.2. Mạch tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp. 

Sơ đồ được trình bày trên hình 7.8 sau. 

 

Hình 7.8. Mạch tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp 

Trong sơ đồ này, thạch anh được nối trong mạch hồi tiếp đóng vai trò như một phần tử 

ghép có tính chất chọn lọc tần số. Khi tần số dao động fosc  fq thì trở kháng thạch anh Zq = 0 do đó 

sụt áp trên thạch anh nhỏ làm cho điện áp hồi tiếp về base tăng và mạch có dao động với tần số 

dao động fosc   fq. 

Góc dịch pha trong mạch hồi tiếp là 180o do cách lấy điện áp hồi tiếp như hình vẽ nên điều 

kiện về pha được thoả mãn. 

5. Các mạch tạo dao động RC tần số thấp 

Các bộ tạo dao động RC thường được dùng ở phạm vị tần số thấp thay cho các bộ tạo dao 

động LC, vì kích thước của bộ tạo dao động LC ở tần số thấp quá lớn, làm mạch cồng kềnh và gây 

ra tiêu hao lớn, làm độ phẩm chất Q =  nhỏ, độ ổn định tần số rất thấp. 

Với cùng điện dung biến đổi, có thể điều chỉnh tần số dao động của bộ tạo dao động RC 

trong phạm vi rộng hơn bộ dao động LC vì trong bộ tạo dao động RC, tần số tỉ lệ với  , còn trong 

bộ dao động LC tần số tỉ lệ với 
√

.  
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Mạch phản hồi của bộ tạo dao động RC chỉ bao gồm các phần tử RC, để giảm méo phi 

tuyến thường yêu cầu bộ khuếch đại phải làm việc ở chế độ A. 

5.1. Mạch dao động dùng các bộ di pha trong vòng phản hồi 

Vì đối với một tầng khuếch đại, độ lệch pha của tín hiệu lối ra và lối vào của tầng là 180o, 

nên mạch hồi tiếp cũng phải có độ di pha là 180o. 

Đối với một mắt RC lối ra trên R như hình 7.9. 

 
Hình 7.9. Mạch RC lối ra trên R                

 

Hệ số truyền 𝐾:  

 

 

và góc lệch pha: 𝜑 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  

 

Như vậy ta thấy dịch pha < 90o, khi R và C khác không. Vì vậy để thỏa mãn điều kiện 

cân bằng pha, mạch hồi tiếp phải có 3 mắt RC nối tiếp nhau, mỗi mắt thực hiện một góc dịch pha 

φ = 60o . 

Hình 7.10 trình bày mạch hồi tiếp và sơ đồ nguyên lý của bộ tạo dao động RC, dùng 

mạch di pha trong mạch hồi tiếp. Để đơn giản thường chọn: R1 // R2 // 𝑟  = R. Để tính hệ số 

truyền của mạch di pha gồm 3 mắt RC, viết phương trình dòng điện cho nút 1, 2, 3, rồi dùng 

phương pháp thế để giải.

 
Hình 7.10. (a) Mạch phản hồi, (b) Sơ đồ nguyên lý mạch tạo dao động RC. 

Ta được: 

 
trong đó:  
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Từ đó suy ra modun của hệ số hồi tiếp: 

 

Góc di pha: 

 

φ =180o khi 𝛼  6 

Do đó:  

 

Thay giá trị α2 = 6 ta được: β  = 1 29 

Do đó muốn tạo ra dao động, hệ số khuếch đại của tầng phải cỡ A  29 

5.2. Mạch dao động dùng mạch cầu Viên trong vòng phản hồi 

Mạch cầu Viên được tạo ra từ mạch thông dải có dạng như hình 7.11.  

 

Hình 7.11. Mạch lọc thông dải 

Hệ số truyền đạt của mạch hồi tiếp: 

 

Từ đây ta xác định mô-đun của hệ số truyền: 

 

Độ lệch pha:  

 

Thường chọn: C1 = C2 = C ; R1 = R2 = R. Khi đó: 
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Độ lệch pha φ = 0 khi ω = 𝜔   

Lúc đó β = 𝛽  . Tại tần số bằng tần số cộng hưởng của mạch, hệ số phản hồi là 

lớn nhất, và độ lệch pha φ = 0, do đó có thể dùng bộ khuếch đại gồm 2 tầng như sơ đồ hình 7.12. 

Trong đó mạch cầu Viên bao gồm bộ lọc thông dải RCRC. 

 
Hình 7.12 Sơ đồ máy phát âm tần RC có độ dịch pha Zero 

Vì hệ số phản hồi lớn nhất β= 1, nên hệ số khuếch đại của 2 tầng: A = A1. A2 ≥ 3; 

A1, A2 là hệ số khuếch đại tầng 1 và tầng 2. 

Mạch thoả mãn điều kiện cân bằng biên độ sẽ tạo ra dao động hình sin tần số:  

𝜔  , (nếu R1 = R2 = R ; C1 = C2 = C) 
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THỰC NGHIỆM 

Mạch thí nghiệm AE-107 Module: 

 

1. Máy phát cao tần LC ghép biến thế (Armstrong) 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ dao động có phản hồi 

dương qua biến thế kiểu Armstrong. 

• Bản mạch thực nghiệm: A7 - 1 

 
 

• Các bước thực nghiệm: 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A7- 1. 
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- Nối E-F để phân cực base cho transistor T1. Kiểm tra chế độ một chiều cho transistor T1. 

Đo độ sụt thế trên biến trở P1, tính dòng qua T1. Chỉnh biến trở P1 để dòng qua T1 ~ 3 ÷ 
4mA cho transistor T1 dẫn ở chế độ khuếch đại. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 5V/ cm, thời gian quét ở 1ms/cm. 

- Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Sử 

dụng các nút chỉnh vị trí để dịch tia theo chiều X và Y về vị trí dễ quan sát. Nối kênh 1 của 

dao động ký với lối ra C. 

- Nối cặp A với E và B với F để tạo mạch phản hồi tín hiệu. Quan sát tín hiệu ra. Nếu không 

có tín hiệu phát nối đảo chiều A- F và B - E. Khi sơ đồ có tín hiệu ra, điều chỉnh biến trở 

P1 để tín hiệu ra không bị méo dạng. 

Vẽ lại dạng tín hiệu ra. 

Đo chu kỳ sóng phát ra, tính tần số phát. 

Giải thích vì sao khi đảo chiều nối A-B vơí E-F, sơ đồ đang phát tín hiệu lại không phát và 

ngược lại. 

- Nối J1, J2. Quan sát sự thay đổi tín hiệu ra. Chỉnh biến trở P1. 

Đo chu kỳ sóng, tính tần số phát. 

2. Mạch dao động cao tần LC kiểu 3 điểm điện dung (colpit) 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ dao động 3 điểm điện 

dung (Colpitts). 

• Bản mạch thực nghiệm: A7 – 2 

 
• Các bước thực nghiệm: 

- Cấp nguồn +12V cho bản mạch A7 - 2. 

- Không nối J1. 

- Kiểm tra chế độ một chiều cho transistor T1. Đo độ sụt thế trên điện trở R2 ở 

base T1: V(R2 ) = ........... 

\/ 
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- Chỉnh biến trở P1 để V(R2) = 7,3V, đảm bảo cho T1 ở chế độ khuếch đại với dòng qua T1 

≈ 6 ÷ 7mA. 

- Đặt thang đo của dao động ký ở chế độ AC. Điều chỉnh thời gian quét và thang đo thế lối 

vào của dao động ký thích hợp để quan sát tín hiệu. 

- Nối kênh 1 của dao động ký với lối ra sơ đồ. 

- Quan sát tín hiệu ra trên máy hiện sóng. Chỉnh biến trở P1 để xuất hiện sóng sin không bị 

méo dạng. 

Vẽ lại dạng tín hiệu ra. 

Từ kết quả thí nghiệm tính tần số dao động F(Hz) = 1/T(giây) 

Với các giá trị cuộn cảm L1(μH) cho trên sơ đồ (sai số 10%), tính tần số dao động của 

mạch f(Hz)? 

So sánh kết quả đo với kết quả tính toán. 

- Lặp lại thí nghiệm khi nối J1. 

           Vẽ lại dạng tín hiệu ra. 

Từ kết quả thí nghiệm tính tần số dao động F(Hz) = 1/ T(giây) 

Với các giá trị cuộn cảm L1(μH) cho trên sơ đồ (sai số 10%), tính tần số dao động của 

mạch f(Hz) ? 

So sánh kết quả đo với kết quả tính toán. So sánh kết quả thí nghiệm cho các trường hợp 

thí nghiệm ở trên. 

3. Sơ đồ máy phát thạch anh 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ dao động dùng thạch anh. 

• Bản mạch thực nghiệm: A7 - 3 

 
• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12V cho bản mạch A7 - 3. 
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- Ngắt J1. Kiểm tra chế độ một chiều cho transistor T1. Đo độ sụt thế trên điện trở R3, tính 

dòng qua T1. Chỉnh biến trở P1để dòng qua T1~3 ÷ 4mA cho transistor dẫn ở chế độ khuếch 

đại. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 5 V/ cm,  thời gian quét ở 1ms/cm. 

- Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Sử 

dụng các nút chỉnh vị trí để dịch tia theo chiều X và Y về vị trí dễ quan sát. Nối kênh 1 của 

dao động ký với lối ra C. 

- Nối J1 để tạo mạch phản hồi tín hiệu.  Quan sát tín hiệu ra, điều chỉnh biến trở P1 để tín 

hiệu ra không bị méo dạng. 

Vẽ lại dạng tín hiệu ra. 

Đo chu kỳ tín hiệu, tính tần số phát. 

4. Sơ đồ dao động dịch pha zero 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ dao động trên cơ sở bộ 

khuếch đại không đảo có phản hồi dương kiểu dịch pha zero từ lối ra tới lối vào. 

• Bản mạch thực nghiệm: A7 – 4 

 
• Các bước thực nghiệm: 

- Cấp nguồn +12V cho bản mạch A7 - 4. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 50mV/ cm, thời gian quét ở 1ms/cm. Chỉnh cho 

cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Sử dụng các nút 

chỉnh vị trí để dịch tia theo chiều X và Y về vị trí dễ quan sát. 

- Máy phát tín hiệu đặt ở chế độ: phát sóng dạng sin, tần số 1 kHz, biên độ ra 100mV đỉnh-

đỉnh; Nối lối ra máy phát sóng với lối vào A/IN của sơ đồ.  

- Bật điện nguồn nuôi. Điều chỉnh biến trở P1 để nhận sóng ra không méo và có biên độ 

được khuếch đại. Kiểm tra phân cực xung ra ở collector T1 là ngược pha với xung vào. 

Phân cực xung ra ở collector T2 cùng pha với xung vào. Sau đó ngắt tín hiệu từ máy phát. 

- Kiểm tra chế độ một chiều cho transistor T1, T2. Đo sụt thế trên trở R3 và R7, tính dòng 

qua T1, T2. 
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- Nối J1. Chỉnh P1 để lối ra xuất hiện sóng sin không méo dạng. Đặt P2 ở 3 vị trí: cực tiểu - 

giữa và cực đại. 

- Đo chu kỳ tín hiệu ra tương ứng trên máy hiện sóng, tính tần số dao động F(Hz) = 1/T 

(giây). Ghi kết quả vào bảng A7-B1. 

So sánh kết quả đo với kết quả tính toán. Lặp lại thí nghiệm khi nối J2. 

Nêu hai đặc điểm cụ thể về khuếch đại và phản hồi để sơ đồ làm việc ở chế độ phát xung. 

Bảng A7-B1 

 

f (tính toán) f (đo) 

Nối J1 P2 min 1/(2pC 2.R2) = 
 

Nối J1 P2 giữa 1/ (2pC 2.( R2 + P 22)) = 
 

Nối J1 P2 max 1/ (2pC 2.( R 2 + P2)) = 
 

Nối J1, J2 P2 min 1/ (2p(C1 + C 2).R 2) = 
 

Nối J1, J2 P2 giữa 1/ (2p(C1 + C 2).(R2 + P 22))
 

Nối J1, J2 P2 max 1/ (2p(C1 + C 2).(R2 + P2)) =
 

5. Sơ đồ phát dao động dịch pha 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ dao động có phản hồi với 

3 bộ dịch pha C-R. 

• Bản mạch thực nghiệm: A7 – 5 

 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12V cho bản mạch A7 - 5. 

- Ngắt J1 để không nối mạch phản hồi cho T1. Kiểm tra chế độ một chiều cho transistor T1. Đo 

độ sụt thế trên trở R1, tính dòng qua T1. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 5 V/cm, thời gian quét ở 1ms/cm; Chỉnh cho cả 2 

tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Sử dụng các nút chỉnh 

vị trí để dịch tia theo chiều X và Y về vị trí dễ quan sát;  

- Nối kênh 1 dao động ký với lối ra C/D. 
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- Nối J1. Quan sát tín hiệu ra, điều chỉnh biến trở P1 để tín hiệu ra không bị méo dạng. 

Vẽ lại dạng tín hiệu ra. Đo chu kỳ tín hiệu, tính tần số phát. 
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THỰC NGHIỆM 8 
CÁC MẠCH PHÁT DAO ĐỘNG 
DẠNG KHÁC SIN 

Mục đích: Nghiên cứu các mạch đa hài tự dao động, đa hài đợi, mạch tạo xung tam giác và các 

ứng dụng của các mạch đó. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Mạch đa hài tự dao động 
Mạch đa hài tự dao động (Astable Multivibrator) là mạch tạo ra chuỗi tín hiệu xung 

vuông liên tục theo thời gian. 

1.1. Đa hài dùng transistor BJT 

Sơ đồ nguyên lý và giản đồ xung của mạch được trình bày ở hình 8.1.  

Mạch đa hài tự dao động có 2 trạng thái cân 

bằng không bền (T1 mở, T2 khoá và T1 khoá, T2 mở). 

Mỗi trạng thái chỉ ổn định trong một thời gian hạn 

chế nào đó rồi tự động chuyển sang trạng thái kia và 

ngược lại. 

Hai trạng thái trên của mạch đa hài tự dao 

động còn gọi là hai trạng thái chuẩn cân bằng. 

Nhìn vào sơ đồ, ta thấy đây là 2 tầng khuếch 

đại phản hồi dương, có Aβ >> 1 .Trong đó A là hệ số 

khuếch đại và β là hệ số phản hồi của mạch điện. 

Nguyên lý hoạt động của mạch có thể tóm tắt như sau: Việc hình thành xung vuông ở cửa 

ra được thực hiện sau một khoảng thời gian τ1 = t1 - to (đối với cửa ra out 1) hoặc τ2 =t2 -t1 (đối với 

cửa ra out 2) nhờ các quá trình đột biến chuyển trạng thái của sơ đồ tại các thời điểm 𝑡 , 𝑡 , 𝑡 .  

Trong khoảng thời gian 𝜏 , transistor T1 khoá T2 mở. Tụ C1 được nạp đầy điện tích trước 

lúc 𝑡 , phóng điện qua T2, qua Ec qua R1 theo đường + C1 →T2 → R1 → - C1 làm điện thế trên base 

của T1 thay đổi theo như hình 8.2. Đồng thời trong khoảng thời gian này, tụ C2 được nguồn Ec nạp 

theo đường + EC → Rc1 → T2 → - EC làm điện thế trên base của T2 thay đổi theo hình. 

Hình 8.1. Máy phát đa hài dùng BJT 
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Lúc t = t1; VB1= 0,6V, transistor T1 mở, xẩy ra 

quá trình đột biến lần thứ nhất, nhờ mạch hồi tiếp 

dương làm sơ đồ lật trạng thái T1 mở, T2 khoá. 

Trong khoảng thời gian t2+ = t2 - t1 trạng thái 

trên được giữ nguyên, tụ C2 (đã được nạp trước lúc t1) 

bắt đầu phóng điện và tụ C1 bắt đầu quá trình nạp điện 

tương tự như đã nêu trên cho tới lúc t = t2, VB2 = 0,6V 

làm T2 mở và xẩy ra đột biến lần thứ hai, chuyển sơ đồ 

về trạng thái ban đầu T1 khoá, T2 mở. Chu kỳ xung ở 

lối ra: 𝑇  =𝜏 𝜏 . Ở đây: 

𝜏  = R1C1 ln2 ≈ 0,7 R1C1  

𝜏  = R2C 2 ln2 ≈ 0,7 R2C 2 

Nếu chọn đối xứng R1 = R2; C1 = C2; T1 giống 

hệt T2 ta có 𝜏  = 𝜏  và nhận được sơ đồ đa hài đối xứng, 

ngược lại ta được đa hài không đối xứng (𝜏 𝜏 ). 

Biên độ của xung ra được xác định gần đúng 

bằng giá trị nguồn 𝐸  cung cấp. Để tạo ra các xung 

có tần số thấp hơn 1000 Hz, các tụ C1, C2 trong sơ đồ 

cần có điện dung rất lớn. Còn cần tạo ra các xung có 

tần số cao hơn 10 kHz do ảnh hưởng quán tính của transistor làm xấu các thông số của xung vuông. 

Như vậy đa hài dùng transistor BJT chỉ dùng ở tần số trung bình, ở vùng tần số thấp và cao người 

ta đưa ra sơ đồ đa hài dùng IC tuyến tính. 

1.2. Mạch đa hài dùng bộ KĐTT là vi mạch IC tuyến tính 

Sơ đồ nguyên lý và giản đồ xung được trình bày ở hình 8.3 và hình 8.4. Sơ đồ có mạch hồi 

tiếp dương qua R1, R2. Điện áp ở P:  

𝑈  
𝑅

𝑅 𝑅
𝑈 𝛽𝑈  

Nếu dùng nguồn nuôi cho khuếch đại thuật toán là 

đối xứng. Điện áp ra có hai giá trị là 𝑈   và 𝑈  . 

𝑈  = -βU0 max =  𝑈  

𝑈  = βU0 max =  𝑈  

Giả sử lúc ban đầu U0 = U0 max, thì UP = βU0 max. Khi đó tụ C tích điện từ lối ra qua R, C 

xuống đất. 

UN = UC tăng lên có xu hướng tăng tới 𝑈   nhưng khi UN > UP = βU0 max điện áp lối vào 

của khuếch đại thuật toán đổi dấu. Do đó lối ra U0 lật trạng thái thành -U0 max khi đó UP = -βU0 max, 

Hình 8.2. Giản đồ xung của máy phát đa hài 

Hình 8.3. Mạch đa hài dùng KĐTT 
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tụ C phóng điện từ +C qua R qua lối ra của 

khuếch đại thuật toán tới -C. Tụ C phóng điện 

và điện áp UC = UN có xu hướng giảm đến -

Ura max nhưng khi UN < UP = -βUra max, điện áp 

lối vào đổi dấu, lối ra của khuếch đại thuật 

toán lại lật trạng thái thành Ura max. Quá trình 

như vậy sẽ tạo ra xung vuông ở lối ra. Chu kỳ 

của xung lối ra: 

T0 = 2𝜏 = 2 RC ln(1 + 2 ) 

Nếu chọn R1 = R2 ta có T0 ≈ 2,2 RC. 
 
 
 
 
 
 
2. Mạch tạo xung tam giác (xung răng cưa) 

Xung tam giác được sử dụng phổ biến trong hệ thống điện tử, thông tin đo lường hay tự động 

điều khiển làm tín hiệu chuẩn hai chiều biên độ và thời gian. Hình 8.5 đưa ra một xung tam giác 

lý tưởng. 

Ở đây : 

Umax: Biên độ 

U0: Mức 1 chiều ban đầu  

tq: Thời gian quét thuận  

tng: Thời gian quét ngược. 

Nguyên lý tạo xung tam giác dựa trên quá trình nạp hay phóng điện của 1 tụ điện qua một 

mạch nào đó. Khi đó quan hệ của dòng điện và điện áp trên tụ điện biến đổi theo thời gian có dạng: 

𝑖 𝑡 =C  

Trong điều kiện C là hằng số, muốn quan hệ UC(t) tuyến tính cần thoả mãn điều kiện iC(t) 

= hằng số. Nói cách khác sự phụ thuộc điện áp trên tụ điện theo thời gian là càng tuyến tính khi 

dòng điện phóng nạp cho tụ điện càng ổn định. 

Có 2 loại xung tam giác cơ bản là: trong thời gian quét thuận tq, Uq tăng tuyến tính theo 

thời gian và Uq giảm tuyến tính theo thời gian. 

Đối với xung răng cưa yêu cầu tq >> tng. 

Để điều khiển tức thời các mạch phóng nạp, thường dùng các mạch điện tử dùng transistor 

hay IC đóng mở theo nhịp điều khiển từ bên ngoài. 

Hình 8.4. Giản đồ xung của mạch đa hài. 

 Hình 8.5. Xung tam giác lý tưởng 
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Trong thực tế để ổn định dòng nạp hay phóng điện của tụ cần khối tạo nguồn dòng để nâng 

cao chất lượng các xung răng cưa. Có thể dùng một mạch tích phân đơn giản là một mạch RC lối 

ra trên tụ C để nạp điện từ một nguồn E, quá trình phóngnạp được 1 khoá điều khiển nhưng độ 

phẩm chất của mạch thấp và độ phi tuyến cao. Hình 8.6 là một mạch tạo xung tam giác dùng 

transistor BJT. 

Ban đầu khi chưa có xung điều khiển T1 

mở bão hoà nhờ R1, điện áp ra Ura = UC = 

UCEbh (T1) ≈ 0V. Trong thời gian có xung 

vuông có cực tính âm điều khiển đưa tới base 

của T1 làm T1 khoá, tụ C được nạp điện từ 

+EC, qua T2 xuống đất.                                                                        

Trong sơ đồ này T2 mắc theo sơ đồ base 

chung, có tác dụng như một nguồn ổn dòng 

(có bù nhiệt nhờ dòng ngược qua Z0 là diode 

ổn áp) cung cấp dòng IE2 ổn định nạp cho tụ C trong thời gian xung vuông có cực tính âm điều 

khiển làm khoá T1. Với điều kiện gần đúng dòng collector T2 không đổi thì:  

 

Có quan hệ bậc nhất. 

Khi hết xung điều khiển T1 lại mở, C 

phóng điện nhanh qua T1; Ura =UC ≈ 0, 

mạch trở về trạng thái ban đầu. 

Hình 8.7 biểu diễn dạng xung lối vào 

và lối ra của mạch tạo xung tam giác. 

3. Đa hài đợi hay trigger một trạng thái ổn định (one-shot) 

Đây là loại mạch có một trạng thái ổn định bền. Trạng thái thứ hai của nó chỉ ổn định trong 

một thời gian nhất định nào đó (phụ thuộc vào tham số của mạch) sau đó lại quay về trạng thái ổn 

định bền ban đầu. Từ một xung hay một chuỗi xung ở lối vào ta được một xung hay một chuỗi 

xung ở lối ra mà thời gian kéo dài xung (hay độ rộng xung) chỉ phụ thuộc vào tham số của mạch. 

3.1. Đa hài đợi dùng transistor 

Hình 8.8 trình bày sơ đồ nguyên lý và hình 8.9 trình bày giản đồ thời gian của mạch đa hài 

đợi dùng transistor. 

Trạng thái ban đầu nhờ điện trở R. T2 mở bão hoà làm cho UB1 ≈UCE2 ≈ 0V nên T1 khoá, đây 

là trạng thái ổn định bền (còn gọi là trạng thái đợi) của mạch. 

Lúc t = to có 1 xung điện áp dương đủ lớn (làm cho UBE của T1 cỡ 0,6V) tác dụng tới lối 

vào làm T1 mở. Điện thế cực collector của T1 giảm từ +EC lúc T1 cấm xuống gần bằng 0V lúc T1 

      Hình 8.8. Sơ đồ nguyên lý đa hài đợi 
Hình 8.6. Mạch tạo xung răng cưa dùng BJT

Hình 8.7. Dạng xung lối vào và lối ra của mạch tạo xung tam giác
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mở bão hòa. Bước nhảy điện thế này qua bộ lọc thông cao RC đặt toàn bộ đến cực base của T2 làm 

điện thế ở đó đột biến từ mức thông (khoảng 0,6V) đến mức -EC + 0,6V ≈ -EC, do đó T2 bị khoá. 

Khi đó T1 duy trì ở trạng thái mở nhờ 

mạch hồi tiếp dương R1, R2 ngay cả khi điện 

áp vào bằng không. Tụ C bắt đầu nạp điện từ 

EC → R → C → T1 xuống đất. Do đó điện thế 

của base T2 biến đổi theo quy luật sau: 

 
Với điều kiện ban đầu 

UB2(t =to) =-EC 

Và điều kiện cuối 

 

T2 bị khoá tới lúc t = t1, 

UB2 đạt giá trị khoảng 0,6V. 

t1 -to =tx = RC ln 2 ≈ 0,7RC 

Sau thời gian t = t1, T2 mở qua mạch 

hồi tiếp dương R1, R2 đưa mạch về trạng 

thái ban đầu đợi xung tiếp sau. 

Thông thường người ta chọn: 

 𝑇 𝑡  𝜏  

Ở đây T là chu kỳ xung lối vào 

tx là độ rộng của xung lối ra 

𝜏  là độ rộng của xung lối vào. 

Nếu thoả mãn điều kiện trên thì chu kỳ xung lối ra bằng chu kỳ xung lối vào. 

3.2. Mạch đa hài đợi dùng khuếch đại thuật toán (KĐTT) 

Hình 8.10 đưa ra 1 dạng sơ đồ nguyên lý của đa hài đợi dùng khuếch đại thuật toán. Hình 

8.11 trình bày giản đồ xung. 

Nếu IC được cung cấp bởi nguồn đối xứng ± E thì lối ra có hai giá trị là ± U0 max. Khi t < t1 

thế vào UIN = 0, diode D thông nối đất (bỏ qua điện áp thuận trên diode), từ đó UN = UC ≈ 0 do đó 

U0 = - U0 max. 

Qua mạch hồi tiếp dương R1, R2 điện áp ở chân P: UP = - βU0 max. Với β =  gọi là hệ 

Hình 8.9. Giản đồ xung của mạch đa hài đợi 

Hình 8.8 Sơ đồ nguyên lý đa hài đợi
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số hồi tiếp đây là trạng thái ổn định bền (trạng 

thái đợi) của mạch.  

Lúc t = t1, có 1 xung nhọn cực tính dương 

đưa tới lối vào P. Nếu có biên độ thích hợp lớn 

hơn I -βU0 max I, sơ đồ lật trạng thái cân bằng 

không bền với U0 = U0 max, khi đó qua mạch hồi 

tiếp dương tại chân P có UP = βU0 max. Sau lúc t1, 

điện áp Ur max nạp cho tụ C làm cho UC = UN 

dương dẫn cho tới lúc t = t2 khi đó UN = βU0 max 

(nói chính xác UN > βU0 max) thì xảy ra đột biến do điện áp đầu vào vi mạch UN và UP đổi dấu, điện 

áp ra lật trạng thái lần thứ hai U0 = - U0 max (trong khoảng thời gian t1 ÷ t2, UN = UC > 0 nên điốt bị 

phân cực ngược, có điện trở rất lớn như tách khỏi mạch). 

Tiếp sau thời gian t2, tụ C phóng điện qua R tới lối ra của bộ khuếch đại thuật toán hướng 

tới giá trị điện áp ra -U0max. Cho đến thời điểm t = t3, UC = UN ≈ 0 (nói chính xác là UC = UN = - 

0,7V) diode mở, ghim mức điện áp ở đầu vào đảo ở giá trị này, mạch quay về trạng thái đợi ban 

đầu. 

Độ rộng xung tx = t2 - t1 liên quan tới quá trình nạp của tụ C từ mức 0 tới mức βUo max, từ 

đó có: 

 

 

Thay giá trị UC(t1) = 0 ; UC(t2) = βU0 max vào phương trình trên ta được: 

Hình 8.10. Sơ đồ mạch đa hài đợi dùng KĐTT

Hình 8.11. Giản đồ xung của mạch đa hài đợi dùng KĐTT 
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Gọi t3 - t2 = thph là thời gian hồi phục về trạng thái ban đầu là quá trình phóng, điện của tụ 

C từ mức βU0max tới mức 0+. 

 

 Chu kỳ của xung ra bằng chu kỳ của xung vào với điều kiện:  
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THỰC NGHIỆM 

Bản mạch thí nghiệm AE – 108 Module 

 

1. Khảo sát sơ đồ máy phát đa hài lắp trên 2 transistor BJT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ dao động đa hài đối xứng 

và không đối xứng dùng transistor. 

• Bản mạch thực nghiệm: A8 - 1 

  

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12V cho bản mạch A8 -1. 
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- Chưa nối các J, để ngắt các mạch phản hồi cho T1, T2. Kiểm tra chế độ một chiều cho 

transistor T1, T2. Đo độ sụt thế trên trở R1, R2, tính dòng qua T1, T2. Các transistor phải 

được dẫn gần bão hoà hoặc bão hoà (thế trên collector T1, T2 gần hoặc bằng 0). 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 5V/ cm, thời gian quét ở 1ms/cm. Chỉnh cho 

cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng; Sử dụng các nút 

chỉnh vị trí dịch tia theo chiều X và Y về vị trí dễ quan sát 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối ra OUT1, kênh 2 với lối ra OUT2. 

- Nối các cặp chốt J theo bảng A8-B1. 

Tại mỗi cặp nối, quan sát và vẽ dạng tín hiệu ra. Đo chu kỳ xung ra, tính tần số phát. 

Bảng A8-B1 
 Nối 

J1 & J4 
Nối 

J2 & J5 
Nối 

J3 & J6 
Nối 

J1 & J5 
Nối 

J2 & J4 

Dạng xung ra 
     

Tính CR C1. R3 = C2. R3 = C3. R3 = C1. R3 = C2. R3 = 
(F.W = sec) C4. R4 = C5. R4 = C6. R4 = C5. R4 = C4. R4 = 

T (giây) 
     

f (Hz) = 1T      

k = T/RC      

 

2. Khảo sát sơ đồ máy phát đa hài lắp trên bộ KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng bộ khuếch đại thuật toán để phát 

xung vuông góc. 

• Bản mạch thực nghiệm: A8 - 2 

  
• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A9- 2. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 5V/cm, kênh 2 ở 5V/cm, thời gian quét 

ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện 
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sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối ra C. Sử dụng kênh 2 để quan sát thế tại các điểm ngưỡng 

(điểm E) hoặc tín hiệu F. 

- Vặn biến trở P1 để nối tắt P1. Đo và vẽ dạng biên độ tín hiệu tại điểm F và tại lối ra OUT/C. 

Vặn biến trở P1 để P1 có giá trị cực đại. Đo và vẽ dạng biên độ tín hiệu thế tại điểm F và 

lối ra OUT/C. 

Vẽ giản đồ hình thành xung của mạch trong đó biểu diễn: dạng xung tại F, dạng xung ra tại 

C, tương ứng với xung tại F. 

Tính toán giá trị V(E) theo hai trường hợp khi lối ra ở mức cao và mức thấp. So sánh giá trị 

tính toán với các giá trị ngưỡng thay đổi tín hiệu tại F. Giải thích vai trò mạch R2, R3. 

- Giữ nguyên P1 ở giá trị cực đại. Nối J1 để tăng tụ C = (C1 // C2) . Lặp lại bước 4. 

So sánh giá trị nhận được với bước 3 và 4. Giải thích vai trò mạch R4 + P1. C (C2 hoặc C1 

// C2). 

3. Khảo sát đa hài đợi (một trạng thái ổn định) lắp trên BJT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của máy phát đa hài đợi hình thành 

dạng tín hiệu. 

• Bản mạch thực nghiệm: A8 - 3 

  

• Các bước tiến hành: 

- Cấp nguồn +12V cho bản mạch A8 - 3. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 5V/cm, thời gian quét ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 

2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A, kênh 2 với lối ra OUT/C. 

- Kiểm tra chế độ một chiều cho transistor T1, T2. Đo độ sụt thế trên trở R3, R6, tính dòng 
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qua T1, T2. Chỉnh biến trở P1 để T1 cấm, không có dòng qua. T2 dẫn. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát xung vuông góc, tần số 1 kHz, biên độ ra 100mV. 

- Nối lối ra máy phát xung với lối vào IN/A của sơ đồ A8-3. Tăng dần biên độ tín hiệu. 

- Phát xung cho đến khi lối ra có tín hiệu. Đo biên độ xung vào và điện thế tại base T1 (thế 

ngưỡng) thế tại emitter T1, T2. 

- Đặt biên độ xung máy phát = 500mV. Vặn biến trở P1 cho đến khi lối ra xuất hiện tín hiệu. 

Giải thích mối liên hệ giữa thế base T1 và biên độ xung cần thiết để khởi động sơ đồ. 

- Đo độ rộng xung ra, tìm hệ số k liên hệ giữa độ rộng xung ra với C2, R5 : τ = k.C2.R5 

Vẽ lại dạng tín hiệu tương ứng tại các điểm: 

-    Tín hiệu vào. 

-    Tín hiệu base T1. 

- Tín hiệu collector T1 . 

- Tín hiệu base T2. 

- Tín hiệu collector T2 (lối ra). 

Giải thích qúa trình hình thành độ rộng xung ra. 

4. Khảo sát sơ đồ đa hài đợi lắp trên bộ KĐTT 

• Nhiệm vụ: Khảo sát đa hài đợi lắp trên bộ KĐTT. 

• Bản mạch thực nghiệm: A8 – 4 

 

• Các bước tiến hành: 

- Cấp nguồn ±12V cho bản mạch A8 -4. Chú ý cắm đúng phân cực nguồn. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 2V/cm, kênh 2 ở 5V/cm, thời gian 

quét ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn 

máy hiện sóng. 

- Nối kênh 1 dao động ký với lối vào IN/A. Sử dụng kênh 2 để quan sát thế ngưỡng (điểm 
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E) hoặc tín hiệu ở lối ra OUT/C. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát sóng dạng xung vuông, tần số 1 kHz, biên độ ra đặt 

ở cực tiểu. 

- Vặn biến trở P1 cực tiểu (min) để nối tắt P1. Đo thế tại điểm E: V(E), điểm C: Vo(C). 

- Nối lối ra máy phát xung với lối vào IN/A của sơ đồ. Vặn nút chỉnh tăng biên độ máy phát 

cho tới khi lối ra xuất hiện tín hiệu biên độ Vo(C)≈(-12V)-(-1V)=-11V . Xác định biên độ tín 

hiệu vào Vin ứng với thời điểm IC1 chuyển trạng thái lối ra. Đo độ rộng tín hiệu ra tx. Ghi 

kết quả vào bảng A8-B2. 

Bảng A8-B2 
 

Vin (A) V(E) đo tx Vo (C) 

P1 C3 
    

P1max, C3 
    

P1max, C2 // C3     

 
Biểu diễn giản đồ xung trong đó: Vẽ dạng tín hiệu vào với giá trị ngưỡng V(e), vẽ dạng tín 

ra tương ứng với tín hiệu vào. 

- Vặn P1 cực đại (max). Vặn nút chỉnh giảm biên độ máy phát về 0V sau đó tăng dần cho 

tới khi lối ra xuất hiện tín hiệu biên độ Vo(C) ≡ (-12V) -(-1V) = -11V . Xác định biên độ tín hiệu 

vào Vin ứng với thời điểm IC1 chuyển trạng thái lối ra. Đo độ rộng tín hiệu ra tx. Ghi kết 

quả vào bảng A8-2. 

- Giữ nguyên P1 ở giá trị cực đại. Nối J1 để tăng tụ C (= C2 // C3). Vặn nút chỉnh giảm biên 

độ máy phát về 0V sau đó tăng dần cho tới khi lối ra xuất hiện tín hiệu. Xác định biên độ 

tín hiệu vào Vin ứng với thời điểm IC1 chuyển trạng thái lối ra. Đo độ rộng tín hiệu ra tx. 

Ghi kết quả vào bảng A8-B2. 

Giải thích về vai trò mạch tạo ngưỡng đơn hài (R2. R3) và mạch hình thành độ rộng xung 

gồm các linh kiện (R2, R3, R4 + P1 và C2, C3). 

5. Khảo sát mạch phát xung tam giác (xung răng cưa) 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ tạo xung tam giác. 

• Bản mạch thực nghiệm: A8 - 5 
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• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12V cho mảng sơ đồ A8- 5. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 2V/cm, thời gian quét ở  lms/cm. Chỉnh cho 

cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng; Nối kênh 1 dao 

động ký với lối ra OUT/C. 

- Kiểm tra chế độ một chiều cho transistor T1, T2. Đo độ sụt thế trên trở R5, tính dòng qua 

T1, T2. Chỉnh biến trở P1 để T2 dẫn dòng ~ 5 ÷ 6mA. Sụt thế trên collector T1 ≈ 0 vì T1 mở 

bão hoà. 

- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát xung vuông góc, tần số 1 kHz, biên độ ra 5V. 

- Quan sát tín hiệu ra trên máy hiện sóng. Vẽ lại dạng tín hiệu. Thay đổi biến trở P1, quan 

sát sự thay đổi chu kỳ xung ra. 

Giải thích nguyên tắc hoạt động của sơ đồ. 

6. Khảo sát máy phát xung tổng hợp (máy phát tạo hàm) lắp trên KĐTT 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc sử dụng các bộ khuếch đại thuật toán để phát xung tam 

giác và vuông góc. 

• Bản mạch thực nghiệm: A8 – 6 

 

• Các bước thực nghiệm: 

- Cấp nguồn ±12V cho bản mạch A8 -6. Chú ý cắm phân cực của nguồn. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký kênh 1 ở 5V/cm, kênh 2 ở 5V/cm, thời gian 

quét ở 1ms/cm. Chỉnh cho cả 2 tia ở vị trí dễ quan sát. 
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- Nối kênh 1 dao động ký với lối ra 01. Sử dụng kênh 2 để quan sát tín hiệu tại các điểm E 

hoặc tín hiệu ra ở 02. 

- Vặn biến trở P1, P2 ở vị trí giữa. Quan sát tín hiệu tại E, 01, 02. Đo biên độ tín hiệu ra, 

thời gian kéo dài xung tx, tính tần số máy phát f = 1/2tx . Ghi kết quả vào bảng A8-B3. 

- Giữ nguyên P2. Vặn biến trở P1 cực tiểu (min), sau đó vặn P1 cực đại (max), lặp lại 

bước 3 cho từng giá trị P1. Ghi kết quả vào bảng A8-B3. 

- Từ kết quả đo, xác định khoảng biên độ tín hiệu ra của máy phát. 

- Đặt P1 ở vị trí giữa. Vặn biến trở P2 = min, sau đó vặn P2 = max, lặp lại bước 3 cho từng 

giá trị P2. Ghi kết quả vào bảng A8-B3. 

Bảng A8-B3. 

 V(01) V(02) tx f 

P1 giữa 
P2 giữa 

    

P1 min 
P2 giữa 

    

P1 max 
P2 giữa 

    

P1 giữa 
P2 min 

    

P1 giữa 
P2 max 

    

 

Từ kết quả đo, xác định khoảng biên độ tín hiệu ra của máy phát. 

Vẽ giản đồ hình thành xung của mạch trong đó biểu diễn:  

- Dạng xung tại E. 

- Dạng xung ra 01, tương ứng với xung tại E. 

- Dạng xung ra 02, tương ứng với xung tại E. 

Giải thích nguyên tắc hoạt động dựa trên phân tích các sơ đồ trên IC1, IC2 và IC3. 
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THỰC NGHIỆM 9 
CHUYỂN MẠCH QUANG VÀ 

THYRISTOR, TRIAC 

Mục đích: Tìm hiểu cấu trúc nguyên lý hoạt động của các bộ ghép quang, thyristor và triac, các 

mạch ứng dụng của chúng. 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Các bộ ghép quang (OPTRON) 

Trong hệ thống tự động điều khiển công suất thường có điện áp cao khoảng 200V tới 380V, 

có trường hợp lên tới 660V hay hơn 1000V. Trong khi đó các mạch điều khiển thường lại có điện 

áp thấp như các mạch điện tử tương tự, mạch logic, máy tính hoặc các hệ thống phải tiếp xúc với 

con người. Để tạo ra sự cách điện giữa mạch điều khiển và mạch công suất có sự khác biệt lớn về 

điện áp người ta chế tạo ra các bộ ghép quang. 

1.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ ghép quang 

Bộ ghép quang gồm có hai phần gọi là sơ cấp và thứ cấp: phần sơ cấp là một diode loại 

GaAs phát ra tia hồng ngoại, phần thứ cấp là một transistor nhạy quang (photo- transistor) loại 

Silic. Khi được phân cực thuận, diode phát ra bức xạ hồng ngoại chiếu lên transistor nhạy quang. 

Bộ ghép quang hoạt động theo nguyên lý: Tín hiệu điện điều khiển LED hồng ngoại (còn 

gọi là phần phát) tạo thành tín hiệu ánh sáng. Tín hiệu ánh sáng được chiếu vào transistor nhạy 

quang (còn gọi là phần nhận) để tạo thành tín hiệu điện. 

1.2. Đặc trưng kỹ thuật 

- Bộ ghép quang được dùng để cách điện giữa hai mạch điện có điện áp cách ly lớn. Điện 

áp cách điện giữa sơ cấp và thứ cấp thường từ vài trăm vôn đến hàng nghìn vôn. 

- Bộ ghép quang có thể làm việc với dòng một chiều, hay tín hiệu xoay chiều có tần số 

cao. 

- Điện trở cách điện giữa sơ cấp và thứ cấp có trị số rất lớn thường từ vài chục đến vài 

trăm mê-ga ôm đối với dòng điện một chiều. 

- Hệ số truyền đạt dòng điện là tỉ số phần trăm của dòng điện ở thứ cấp Ic với dòng điện 

vào ở sơ cấp IF. Đây là thông số quan trọng nhất của bộ ghép quang thường có trị số từ vài chục 

phần trăm đến vài trăm phần trăm tuỳ loại bộ ghép. 
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1.3. Các loại bộ ghép quang 

1.3.1. Bộ ghép quang transistor (OPTO- transistor). 

Phần thứ cấp của bộ ghép quang này là một photo-transistor loại Silic. Đối với bộ ghép 

quang transistor có 4 chân thì transistor không có cực B (base), trường hợp bộ ghép quang 

transistor có 6 chân thì cực B (base) được nối ra ngoài như hình 9.1. 

 

Hình 9.1. Các bộ ghép quang Transistor 

Bộ ghép quang không có cực B có ưu điểm là hệ số khuếch đại khá lớn, tuy nhiên loại này 

có nhược điểm là độ ổn định nhiệt kém. Đối với bộ ghép quang transistor có cực B, nếu nối giữa 

cực B và cực E một điện trở thì làm việc khá ổn định với nhiệt độ nhưng hệ số truyền đạt giảm. 

1.3.2. Bộ ghép quang Transistor-Dalington 

Bộ ghép quang transistor-Dalington có nguyên lý như bộ ghép quang transistor nhưng có 

hệ số truyền đạt lớn hơn vài trăm lần nhờ tính chất khuếch đại của mạch Dalington. Bộ ghép quang 

loại này bị ảnh hưởng của nhiệt độ lớn, nên thường được chế tạo có điện trở giữa BE của transistor 

sau để ổn định nhiệt. 

1.3.3. Bộ ghép quang Thyristor 

Bộ ghép quang Thyristor có sơ đồ cấu trúc như hình 9.2, gồm 1 photo-diode và 2 transistor 

mắc theo sơ đồ nguyên lý của Thyristor. Khi có ánh sáng hồng ngoại LED ở sơ cấp chiếu vào 

photo-diode thì sẽ có dòng điện IB cấp cho transistor NPN và khi transistor NPN dẫn sẽ điều khiển 

transistor PNP dẫn điện. Như vậy Thyristor nhạy quang được dẫn điện và sẽ duy trì trạng thái dẫn 

điện mà không cần kích liên tục ở sơ cấp nữa. 

 
Hình 9.2: Ký hiệu và sơ đồ cấu trúc của Opto - Thyristor 

Để tăng khả năng chống nhiễu, người ta nối giữa chân G và K một điện trở từ vài KΩ 

đến vài chục KΩ. 

1.3.4. Bộ ghép quang Triac 

Bộ ghép quang Triac có cấu trúc được trình bày ở hình 9.3, gồm 2 bộ ghép quang 

Thyristor mắc song song ngược nhau. 
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Hình 9.3. Ký hiệu và cấu trúc của bộ ghép quang Triac 

1.4. Ứng dụng của bộ ghép quang 

Các bộ ghép quang có dòng điện ở sơ cấp cho LED hồng ngoại khoảng 10mA. Đối với bộ 

ghép quang transistor khi thay đổi trị số dòng điện qua LED hồng ngoại ở sơ cấp sẽ làm thay đổi 

dòng điện ra Ic của photo-transistor ở thứ cấp. Bộ ghép quang có thể dùng thay cho rơle hay biến 

áp xung để giao tiếp với tải thường có điện áp cao và dòng điện lớn. Hình 9.4 là ứng dụng của bộ 

ghép quang transistor để điều khiển đóng ngắt rơle. Transistor quang trong bộ ghép quang được 

ghép Dalington với transistor công suất bên ngoài, khi LED hồng ngoại ở sơ cấp được cấp nguồn 

5V thì transistor quang dẫn, điều khiển transistor công suất dẫn, cấp điện cho rơle RY. Điện trở 

330W để giới hạn dòng qua LED hồng ngoại khoảng 10mA. 

 

Hình 9.4. Ứng dụng bộ ghép quang để điều khiển rơle RY  

Hình 9.5 trình bày sơ đồ ứng dụng của bộ ghép quang Triac để đóng ngắt cho tải của nguồn 

xoay chiều 220 VAC. Điện trở 1KΩ để giới hạn dòng qua LED hồng ngoại khoảng 10mA. Khi 

LED sơ cấp được cấp nguồn 12V thì triac nhạy quang sẽ được kích dẫn điện tạo dòng kích cho 

triac công suất, khi triac công suất dẫn điện, tải được cấp điện. 

Hình 9.5. Ứng dụng của bộ ghép quang Triac 
 
 

 

1 

2 

3 
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2. Thyristor 

Thyristor hoặc gọi là SCR (Silicon Controlled Rectifier) là linh kiện điện tử công suất có 

điều khiển do phòng thí nghiệm Bell Telephone sáng chế. 

2.1. Cấu tạo của Thyristor 

Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn P-N-P-N hoặc N-P-N-P liên tiếp, với 3 cực: anode 

(A), cathode (K), và cực điều khiển gate (G). Về mặt nguyên lý hoạt động, có thể coi thyristor như 

một cặp hai transistor lưỡng cực được ghép chặt với nhau với 3 lớp tiếp giáp p-n, ví dụ như J1, J2, 

J3 tính từ anode như hình 9.6. 

 

Hình 9.6. Cấu trúc vật lý, điện tử và ký hiệu thyristor 
2.2. Nguyên lý hoạt động của thyristor 

Thyristor có thể ở một trong ba trạng thái như đặc trưng I-V chỉ ra ở hình 9.7. 

- Trạng thái cấm với phân cực ngược VAK <0 (anode nối với cực âm và cathode với cực 

dương của nguồn 1 chiều). Khi độ lớn thế này lớn hơn thế VBR thì xảy ra hiện tương đánh 

thủng ngược làm hỏng thyristor. 

- Trạng thái cấm với phân cực thuận, khi 0 ≤ VAK < VBO (thế ngưỡng). 

- Trạng thái thông với phân cực thuận, khi VAK lớn hơn thế ngưỡng VBO, Lúc 

này thyristor thông đột biến do xảy ra đánh thủng thác lũ với dòng thuận lớn hơn 𝐼  

 
 

Hình 9.7. Đặc tuyến I-V của thyristor.  

Trong vùng phân cực thuận (VAK ≥ 0), nếu thế cực cửa VG = 0, các tiếp giáp J1 và J3 được 

phân áp thuận, trong khi J2 được phân áp ngược. Lúc này không có dòng dẫn xuất hiện, thyristor 

ở vào trạng thái cấm (OFF). Nếu VAK tăng quá ngưỡng VBO, lớp tiếp giáp J2 bị đánh thủng thác lũ 

làm dòng qua thyristor tăng lên, thyristor ở vào trạng thái thông (ON) với dòng I ≥ IH . Khi đặt một 

thế VG > 0 lên cực cửa, sự đánh thủng J2 sẽ xảy ra sớm hơn ở những giá trị có VAK < VBO. Do đó 
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nếu chọn giá trị VG thích hợp sẽ cho phép thyristor chuyển sớm sang trạng thái dẫn (ON). Các thế 

VG có thể được biểu diễn như các thế khởi phát VGT (thế mồi) và dòng mồi IGT. 

Một khi sự đánh thủng thác lũ đã xảy ra, thyristor thông liên tục và lúc này dòng dẫn không 

phụ thuộc vào thế cực cửa nữa. Thyristor sẽ chỉ chuyển sang cấm khi thế VAK bằng không hay 

dòng qua thyristor (qua anode-cathode) bị giảm xuống đến mức nhỏ hơn dòng duy trì IH (holding 

current). 

Để nghiên cứu hoạt động ta xét 2 trường hợp sau: 

2.2.1. Thyristor được phân cực ngược 

Khi phân cực ngược, anode nối với âm, cathode nối với dương của nguồn một chiều. 

Thyristor làm việc như một diode phân cực ngược (hình 9.8). 

 

Hình 9.8. Sơ đồ và đặc trưng tĩnh I-V của Thyristor phân cực ngược  

Dòng qua Thyristor là dòng ngược của các hạt tải điện thiểu số. Ở giá trị điện áp ngược 

đánh thủng khoảng từ 100V đến 3000V tuỳ theo loại Thyristor, năng lượng điện tử thiểu số trong 

vùng P2 đủ lớn gây ra hiệu ứng thác lũ làm dòng điện tăng đột ngột, thyristor bị đánh thủng. 

2.2.2. Thyristor được phân cực thuận 

Phân cực thuận cho Thyristor là nối anode với dương, cathode nối với âm của nguồn 1 

chiều. Để giải thích nguyên lý hoạt động của Thyristor ta xem cấu trúc bán dẫn PNPN như gồm 2 

transistor mà base của transistor này nối với collector của transistor kia và ngược lại (hình 9.9). 

 

Hình 9.9. Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ tương đương của Thyristor  

Transistor T1 là loại PNP, dòng điện collector được xác định theo biểu thức: 
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Ở đây ICB01 là dòng điện ngược giữa collector và base của T1; α1 là hệ số khuếch đại dòng T1.  

Tương tự đối với transistor T2 là loại NPN ta có: 

 

Ở đây ICB02 là dòng điện ngược giữa collector và base của T2; α2 là hệ số khuếch đại dòng T2. 

Dòng điện tổng cộng chạy qua Thyristor là: 

 
 Đặt IC0 = ICB01 + ICB02 là dòng điện ngược tổng qua Thyristor, khi đó ta có: 

 

Để tăng IA nghĩa để “mồi” hay “kích” “mở” thyristor tức là chuyển chế độ làm việc của 

nó từ cấm sang thông, cần cho biểu thức của mẫu số của IA tiến tới không. 

Như vậy khi phân cực thuận, đầu tiên α1 + α2 < 1 thyristor vẫn tiếp tục khoá, dòng điện 

IA bằng dòng điện rò (ngược). 

Khi α1 + α2 = 1, mẫu số tiến tới không, dòng IA tăng đột ngột, thyristor được mồi và trở 

nên dẫn điện tương tự như một diode phân cực thuận. 

Một trong những tính chất cơ bản của transistor silic là hệ số khuếch đại dòng điện tăng 

theo dòng emitter. Do đó có hai khả năng mồi thyristor: 

a) Tăng điện áp phân cực thuận. Bằng cách tăng điện áp phân 

cực thuận, điện áp trên các lớp chuyển tiếp tăng lên, các điện 

tích được tăng thêm năng lượng, tạo nên hiện tượng va chạm 

dây chuyền làm cho thyristor trở nên dẫn điện. Trị số điện áp 

UB tại đó thyristor trở nên dẫn điện gọi là điện áp mở (hình 

9.10), lúc đó điện áp UAK giảm xuống như điện áp giữa anode 

và cathode của diode, dòng IA tăng nhanh. 

Dòng điện và điện áp tương ứng khi chuyển từ trạng thái cấm 

sang mở (dẫn điện) gọi là dòng điện duy trì IH (holding), UH. 

b) Mồi xung vào cực điều khiển G. 

Nếu đưa dòng điện có cực tính dương so với 

cathode thì thyristor được mồi với điện áp thuận nhỏ hơn 

(hình 9.11). Khi tăng dòng điện điều khiển IG, các điểm 

chuyển trạng thái của thyristor lùi về bên trái ứng với điện 

áp thuận nhỏ hơn. Khi IG đạt tới giá trị đủ lớn thì ngay lập 

tức thyristor được mồi. Khi thyristor đã được mồi, nghĩa 

là chuyển sang trạng thái dẫn, thì cực điều khiển G không 

Hình 9.10. Mồi Thyristor bằng 
điện áp phân cực thuận 

 

Hình 9.11. Mồi thyristor 

 bằng xung điều khiển (IG2 > IG1) 
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còn tác dụng. Thyristor chỉ chuyển sang trạng thái khoá khi dòng IA nhỏ hơn 1 trị số gọi là dòng 

điện duy trì IH (holding current) và cần một khoảng thời gian đủ để lớp điều khiển phục hồi lại 

trạng thái ban đầu. Nói cách khác muốn khoá được, thyristor phải triệt tiêu được dòng ngược. 

2.2.3. Khoá Thyristor 

Thyristor chỉ bị khoá khi triệt tiêu hiện tượng thác lũ, nghĩa là phải giảm dòng điện xuống 

dưới mức dòng điện duy trì IH. Trong mạch xoay chiều, việc khoá được thực hiện khi dòng điện 

qua trị số không (gọi là chuyển mạch tự nhiên). 

Trong mạch một chiều, để khoá thyristor cần có mạch khoá phụ (chuyển mạch cưỡng bức) 

để đặt một điện áp ngược lên thyristor. Cấu trúc thyristor có bốn lớp tạo nên nhược điểm khi khoá 

thyristor, bởi vì từng lớp phải trở về trạng thái ban đầu. Vì vậy để khoá thyristor cần đặt một điện 

áp ngược trong một khoảng thời gian đủ để dòng điện đổi chiều và nhỏ hơn dòng điện duy trì. 

Chuyển mạch cưỡng bức sử dụng các thyristor nhanh, thời gian khoá cỡ hàng chục micro giây. 

2.2.4. Ứng dụng các thyristor làm bộ điều khiển 

Thyristor được ứng dụng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển cho các tải công suất như đèn 

chiếu sang, lò sưởi, động cơ, v.v. Một trong những sơ đồ ứng dụng thyristor và bộ ghép quang làm 

hệ điều khiển công suất đèn thắp sáng theo góc cắt pha trong bài thực hành như hình 9.12 sau. 

Yêu cầu của mạch này là cần có sự phân cách tốt giữa mạch tải hoạt động ở điện thế cao 

VAC-220V~ (gồm thyristor và đèn) và mạch điều khiển hoạt động ở điện thế thấp ±12VDC ( lắp 

trên các transistor và vi mạch). Tín hiệu xoay chiều mạng điện thành phố có điện thế cao VAC qua 

vi mạch ghép quang IC2 tạo thành các xung vuông điện thế thấp VA có chu kỳ và tần số tương ứng 

với 50Hz tại điểm test (A). Các xung vuông này được đưa tới lối vào bộ hình thành xung răng cưa 

gồm 2 transistor T1, T2 và tụ C1. Trong nửa chu kỳ khi mức xung vuông bằng 0, transistor T2 

(loại npn) cấm, tụ C1 được nạp điện từ nguồn +12V qua transistor T1 (loại pnp) tạo ra sườn lên 

của xung răng cưa ở điểm test (B). Đến thời điểm nửa chu kỳ sau, xung vuông nhảy lên mức thế 

cao làm T2 thông, T1 cấm đột ngột, tụ C1 phóng điện rất nhanh qua T2 xuống mức 0, tạo ra sườn 

xuống của xung răng cưa. Mức điện thế này giữ ở 0 cho đến khi hết nửa chu kỳ này của xung 

vuông. 

 

Hình 9.12. Mạch điều khiển công suất đèn phát sáng dùng thyristor và bộ ghép quang 

Tín hiệu từ B được đưa tới một lối vào (+) của bộ so sánh thế tương tự lắp trên vi mạch so 

sánh IC1. Lối vào thứ hai (-) được cấp thế từ nguồn thế chuẩn có thể điều chỉnh được bởi phân áp 
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điện trở R3 và biến trở P1. Nếu mức thế sườn xung răng cưa nhỏ hơn thế chuẩn, lối ra của vi mạch 

so sánh IC1 là VC sẽ ở mức thấp (0V). Nếu thế xung răng cưa lớn hơn, VC sẽ nhảy lên ở mức cao 

(+12V). Bằng cách điều chỉnh biến trở P1, thế chuẩn sẽ thay đổi và làm thay đổi độ rộng xung 

vuông VC tại lối ra IC1 (điểm test C) trong nửa chu kỳ thế mạng điện thành phố 50Hz. Điểm quan 

trọng là góc pha (vị trí) của chuỗi xung vuông này hoàn toàn đồng bộ với góc pha của thế nguồn 

xoay chiều VAC. Xung vuông có độ rộng biến đổi được này được đưa tiếp vào bộ tạo cổng ra cho 

sóng 1 kHz lắp trên 2 transistor T3 và T4. Sóng vuông 1 kHz từ một máy phát bên ngoài được đưa 

qua lối vào CTRL và các sóng này chỉ có thể đi qua T3 rồi được khuếch đại qua T4, ra biến thế TF1 

trong khoảng thời gian VC ở mức cao +12V. Các xung 1 kHz này sẽ được truyền qua biếp áp xung 

TF1 sang mồi cho thyristor để làm thyristor thông trong một khoảng thời gian xác định tại nửa chu 

kỳ VAC. Công suất ra đèn sẽ tỷ lệ với khoảng thời gian thyristor được thông. Giản đồ xung với 

một vị trí biến trở P1 (với một giá trị thế chuẩn) điển hình tại các điểm được cho trên hình 9.13. 

3. Triac (triode alternative current) 

Thyristor chỉ làm việc ở một trong hai nửa chu kỳ của điện áp xoay chiều, sau đó nếu ta 

nối song song ngược 2 thyristor thì có thể giải quyết được sự làm việc trong cả hai nửa chu kỳ của 

điện áp xoay chiều. Dụng cụ bán dẫn làm việc trong cả hai nửa chu kỳ đó là triac. 

 

Hình 9.13 Giản đồ xung điều khiển thyristor mở theo góc pha 

3.1 Cấu tạo của Triac: Triac là một linh kiện bán dẫn tương tự như 2 thyristor nối song song 

ngược nhau, được thực hiện trên cùng một đơn tinh thể silic gồm hai cực điều khiển (hình 9.14). 
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Hình 9.14. Cấu trúc và ký hiệu của Triac. 

Ba lớp P1, N2, P2 ở hình 9.12 và vùng N1 khuếch tán sang P1 và 2 vùng N3, N4 khuếch tán 

trong P2, các dây nối tạo ra 2 anode A1, A2 (hay 2 cực T1, T2) và cực điều khiển G. 

3.2 Đặc tính tĩnh 

Hình 9.15 trình bày đặc tính IT = f(UT) khi chưa sử dụng cực điều khiển. Khi UT dương tổ 

hợp N1, P1, N2, P2 hoạt động như tiristo thứ nhất, nó sẽ dẫn khi điện áp UT đạt đến điện áp UB0 của 

chuyển tiếp N2, P2 phân cực ngược. Khi UT âm tổ hợp N4, P2, N2, P1 hoạt động như thyristor thứ 

hai, nó sẽ dẫn khi điện áp -UT đạt đến điện áp -UB0 của chuyển tiếp P1, N2 phân cực ngược. Điện 

áp UB0 theo chiều thuận và chiều ngược bằng nhau, nhưng do sự không đối xứng của cấu trúc nên 

dòng điện duy trì IH (+) với 𝑈  dương lớn hơn nhiều dòng duy trì IH (-) với Ut âm nhiều. 

 

Hình 9.15 Đặc tính IT=f(UT) của Triac.  

3.3 Mồi triac 

Đưa một xung dương hoặc âm vào cực điều khiển sẽ mồi triac, điện áp trên các cực UT có 

thể dương hoặc âm. Có bốn chế độ mồi tuỳ theo cực tính điện áp của T1 và G so với T2 (hình 9.16). 

- Góc phần tư thứ nhất: UT hay UT1T2 dương, xung điện áp điều khiển dương giữa G và T2. 

Thyristor P1, N2, P2, N4 được mồi như thyristor thường, lúc đó T1 là anode, T2 là cathode. 

- Góc phần tư thứ hai: UT dương và xung điện áp âm giữa G và T2. Thyristor P1, N2, P2, 

N4 , chuyển tiếp P2N2 phân cực ngược, chuyển tiếp P2N3 phân cực thuận, các điện trở ở vùng N3 

khuếch tán sang P2 gây ra hiệu ứng thác lũ ở P2N2 gần N3. Điện trở bán dẫn trong vùng này giảm 

và điện áp của P2 xung quanh N3 gần bằng điện áp của T1. Bên trái chuyển tiếp P2N4 phân cực 

thuận, và vùng N4 khuếch tán điện tử trong P2 gây ra hiệu ứng thác lũ trong toàn bộ chuyển tiếp 

P2N20. 
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Hình 9.16: Bốn chế độ mồi Triac 
 

- Góc phần tư thứ ba: UT âm , UG.T2 âm. Thyristor bây giờ là P2, N2, P1, N1. Do ảnh hưởng 

UG.T2 vùng N3 khuếch tán vào P2. Một số chuyển động tới vùng điện tích không gian P2, N2 và bị 

đẩy về N2. Dòng điện ngược của chuyển tiếp N2P1 đóng vai trò vùng điều khiển, tăng thêm và tạo 

nên thác lũ. 

- Góc phần tư thứ tư: UT âm, UG.T2 âm, việc mồi cũng như trong trường hợp trước, bởi vì 

thyristor được mồi vẫn còn là P2, N2, P1, N1. Các điện tử đảm bảo tăng dòng điện ngược của chuyển 

tiếp N2P1, bây giờ được duy trì bởi phía trái của chuyển tiếp N4P2 phân cực thuận. 

Cũng tương tự thyristor, khi cực cửa có dòng điện kích, triac chuyển từ trạng thái khoá sang trạng 

thái mở ở điện áp thấp hơn. Ứng dụng của triac làm chuyển mạch cấp dòng cho tải. 
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THỰC NGHIỆM 

Mạch thí nghiệm AE – 109 Module: 

 

1. Khảo sát bộ liên kết quang 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của bộ liên kết quang. 

• Bản mạch thực nghiệm: A9 – 1 

 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +12 cho bản mạch A9 -1. 

- Máy phát tín hiệu đặt ở chế độ: phát sóng hình sin, tần số 50 Hz, biên độ 2V đỉnh - đỉnh. 

Nối lối ra máy phát với lối vào IN1 của bản mạch. 
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- Đặt thang đo thế lối vào của máy hiện sóng ở 1V/cm, thời gian quét ở 0,1ms/cm. Chỉnh 

cho cả 2 tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. 

 Chú ý: Trong các sơ đồ thực tế, nguồn tín hiệu VAC từ mạng điện thành phố thường phải 

cách ly với mạch lối ra bộ liên kết quang nên phải cẩn thận chú ý điểm nối đất của máy 

hiện sóng khi cần quan sát đồng thời cả 2 kênh cho lối vào (VAC) có điện thế cao và lối ra 

OUT1-đất. Tuy nhiên, trong thực nghiệm này dùng máy phát tín hiệu nên có thể nối đât 

máy hiện sóng và máy phát chung với mạch ở điểm B. 
  

- Điều chỉnh biên độ máy phát tại tần số 50 Hz để có các giá trị theo bảng A9-B1. Sử dụng 

máy hiện sóng quan sát tín hiệu vào (IN1/ A-B) và ra (OUT1). Vẽ lại dạng biên độ ra tương 

ứng cho mỗi bước thay đổi của tín hiệu vào. 

Bảng A9-B1 

Biên độ vào Dạng tín hiệu vào Biên độ ra Dạng tín hiệu ra 
~ 2V    

~ 3V    

~ 4V    

~ 6V 
   

~ 8V 
   

~ 10V    

 
Dựa theo kết quả thu được. Nhận xét về đặc điểm hoạt động của bộ liên kết quang. 

2. Khảo sát đặc tuyến I-V của thyristor 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và đặc tuyến I-V của Thyristor. 

• Bản mạch thực nghiệm: A9 – 2  nối với Thyristor trong A9-5 

 

• Các bước tiến hành:  

- Cấp nguồn ±12 cho bản mạch A9 - 2. 

- Mắc các đồng hồ đo: 

 Đồng hồ đo dòng điều khiển: Nối các chốt đo mA (G) của mạch A9-2 với đồng hồ đo 
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dòng hiện số DIGITAL mA METER của thiết bị chính. Khoảng đo đặt ở mA. 

 Đồng hồ đo dòng ra: Bộ đo hiện số DIGITAL V-A METER của thiết bị chính đặt ở 

chế độ đo dòng (A) và khoảng đo đặt ở mA. Nối bộ đo hiện số với đồng hồ đo dòng 

mA (E) của mạch. 

- Đồng hồ đo thế ra: Nối chốt đồng hồ đo V của mạch với đồng hồ đo thế hiện số DIGITAL 

VOLTMETER của thiết bị chính. Khoảng đo đặt ở 20V. 

- Nối mạch A9-2 với Thyristor trong mạch A9-5: G - G, E - A, F - K. 

- Vặn biến trở P1 để dòng điều khiển lối vào G là âm. Ghi giá trị dòng và thế ra. Nhận xét 

trạng thái hoạt động của Thyristor khi điều khiển bằng dòng phân cực âm. 

- Vặn biến trở P1 để dòng điều khiển lối vào G là dương I(G)1 =   mA. Vặn biến trở chỉnh 

nguồn 0 ... +15V để tăng dần V. Ứng với mỗi giá trị V, ghi giá trị dòng I(mA) và sụt thế 

U(A) tương ứng trên Thyristor vào bảng A9- B2. 

Bảng A9-B2 

V 
       

I        

- Vặn biến trở P1 để dòng điều khiển lối vào G là dương I(G)2 = mA. Lặp lại bước 5 để đo 

đặc trưng I-V của Thyristor theo dòng I(G)2 vào bảng A9-B3. 
 

Bảng A9-B3 

V 
       

I        

 
- Vẽ đồ thị biểu diễn đặc tuyến I-V của Thyristor: mô tả sự phụ thuộc dòng 

qua Thyristor I(A) - (trục y) theo sụt thế trên Thyristor U(A) - (trục x). 

- Tháo dây cấp nguồn ±12 cho bản mạch. Các dây nối còn lại giữ nguyên. Nối chốt P1/ A13- 

2 với máy phát xung của thiết bị chính (chế độ phát xung vuông). Điều chỉnh biên độ và 

tần số để khảo sát chế độ kích SCR bằng xung. 

 Xác định chế độ cụ thể để kích SCR bằng xung. 

3. Khảo sát đặc tuyến I -V của Triac 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và đặc tuyến I-V của Triac. 

• Bản mạch thực nghiệm: A9 – 2 nối với Triac trong A9-5 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn ±12 cho bản mạch A9 - 2. 

- Nối chốt V với nguồn điều chỉnh 0 ... +15V của thiết bị chính. 

- Mắc các đồng hồ đo: 

■ Đồng hồ đo dòng điều khiển: Nối các chốt đo mA (G) của mạch với đồng hồ đo dòng 
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hiện số DIGITAL mA METER của thiết bị chính. Khoảng đo đặt ở mA. 

■ Đồng hồ đo dòng ra: Bộ đo hiện số DIGITAL V-A METER của thiết bị chính đặt ở chế 

độ đo dòng (A) và khoảng đo đặt ở mA. Nối bộ đo hiện số với đồng hồ đo dòng mA 

(E) của mạch. 

■ Đồng hồ đo thế ra: Nối chốt đồng hồ đo V của mạch A9-2 với đồng hồ đo thế hiện số 

DIGITAL VOLTMETER của thiết bị chính. Khoảng đo đặt ở 20V. 
  

- Nối Triac từ bản mạch A9-5 vào sơ đồ hình A9-2: G - G, E - T1, F - T2. 

- Vặn biến trở P1 để dòng điều khiển lối vào G là âm I(G)1 = - ........... mA. Vặn 

biến trở chỉnh nguồn 0 ... +15V để tăng dần V. Ứng với mỗi giá trị V, ghi giá trị dòng I(A) 

và sụt thế U(A) tương ứng trên Triac vào bảng A9-B4. 

Bảng A9-B4 

V 
       

I        

 
- Vặn biến trở P1 để dòng điều khiển lối vào G là dương I(G)2 =  ......  mA. Vặn biến trở 

chỉnh nguồn 0 ... +15V để tăng dần V. Ứng với mỗi giá trị V, ghi giá trị dòng I(A) và sụt 

thế U(A) tương ứng trên Triac vào bảng A9-B5. 
Bảng A9-B5 

V 
       

I        

 

- Vặn biến trở P1 để dòng điều khiển lối vào G là âm I(G)3 = -   mA. Nối chốt V với nguồn 0 

... -15V. Vặn biến trở chỉnh nguồn để tăng dần V. Ứng với mỗi giá trị V, ghi giá trị dòng 

I(A) và sụt thế U(A) tương ứng trên Triac vào bảng A9-B6. 
Bảng A9-B6 

V 
       

I        

 
- Vặn biến trở P1 để dòng điều khiển lối vào G là dương I(G)3 =   mA. Vặn biến trở chỉnh 

nguồn 0 ... -15V để tăng dần thế -V. Ứng với mỗi giá trị V, ghi giá trị dòng I(A) và sụt thế 

U(A) tương ứng trên Triac vào bảng A9-B7. 

Bảng A9-B7 

V 
       

I        

 

- Vẽ đồ thị biểu diễn đặc trưng Volt-Ampere của Triac: mô tả sự phụ thuộc dòng qua 

Thyristor I(A) - (trục y) theo sụt thế trên Triac U(A) - (trục x), theo các cung phần tư tương 

ứng. 

- Tháo dây cấp nguồn ±12 cho bản mạch A9-2. Các dây nối còn lại giữ nguyên. Nối chốt P1/ 

A9-2 với máy phát xung của thiết bị chính (chế độ phát xung vuông). Điều chỉnh biên độ và 

tần số để khảo sát chế độ kích Triac bằng xung. 

Xác định chế độ cụ thể để kích Triac bằng xung. 
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4. Sơ đồ điều khiển đồng bộ Thyristor 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc điều khiển Thyristor theo góc cắt lựa chọn. 

• Bản mạch thực nghiệm: A9 – 4 

 
 

• Các bước thực hiện: 

- Nối bộ liên kết quang: Nối nguồn xoay chiều AC ~ 9V ~ 0V của thiết bị chính với các chốt 

VC1-VAC2 của bộ liên kết quang trên sơ đồ bản mạch A9-1. 

- Nối bộ điều khiển: 

■ Nối chốt lối ra OUT1 từ mạch A9-1 với chốt IN2 của mạch A9-4. 

■ Nối J1. 

- Máy phát tín hiệu đặt ở chế độ: phát sóng vuông, tần số 1 kHz, biên độ 5V. Nối lối ra máy 

phát với lối vào điều khiển CTRL của mạch A9-4. 

- Nối mạch thyristor và tải: 

■ Nối các chốt của nguồn xoay chiều (~ 9V ~ 0V) với các chốt VAC1 và VAC2 của 

sơ đồ thyristor và tải (bên phải bản mạch). 

■ Nối H và I từ A9-4 với các chân G và K của Thyristor trong A9-5. 

■ Nối chân K của thyristor  trong A9-5 với chốt VAC2 của nguồn xoay chiều. 

■ Nối chốt A của thyristor trong A9-5 với chốt L2 của đèn tải trong A9-3. Nối chốt L1 

trong A9-3 của đèn tải với chốt VAC1 của nguồn xoay chiều. 

- Bật nguồn thiết bị chính. 

- Sử dụng máy hiện sóng quan sát tín hiệu tại các vị trí: 

■ Tín hiệu vào bộ liên kết quang (IN1/ VAC1-VAC2). 

■ Tín hiệu ra bộ liên kết quang VA = OUT1 (điểm A). 

■ Tín hiệu VB tại điểm B ở lối ra bộ hình thành xung tam giác. 
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■ Tín hiệu ra VC tại điểm C bộ so sánh IC1. Nếu lối ra không có tín hiệu, cần vặn biến 

trở P1 để chọn ngưỡng tương ứng. 

■ Tín hiệu lối vào CTRL. 

■ Tín hiệu ra VD tại điểm D trên collector T3, T4 . 

■ Tín hiệu VE tại điểm E trên Anode của thyristor. 

Dựa trên kết quả quan sát tín hiệu, vẽ giản đồ xung hoạt động của mạch. 

So sánh với giản đồ trong phần lý thuyết. Nhận xét. 

- Thay đổi giá trị P1, quan sát sự thay đổi tín hiệu điều khiển tương ứng. Vẽ giản đồ xung 

tương ứng. 

Trên cơ sở giản đồ xung, giải thích lại nguyên tắc hoạt động của mạch. 

Chú ý: Do đã có các biến thế cách ly an toàn 2 cuộn sơ và thứ cấp tạo nguồn xoay chiều 50Hz 

của thiết bị chính, nên khi quan sát tín hiệu vào và ra có thể nối đất máy hiện sóng với các 

điểm VAC2. 
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THỰC NGHIỆM 10  
CÁC MẠCH ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ 
 

 

Mục đích: Khảo sát cấu trúc các mạch điều chế và giải điều chế (tách sóng) đơn giản cho biên độ 

AM, tần số FM và pha PM. Các mạch này hoạt động dựa trên đặc điểm phi tuyến của đặc trưng I-

V của diode, transistor cùng bộ khuếch đại thuật toán. 

 

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Điều chế biên độ 

1.1 Các sóng điều biên 

Điều biên là quá trình làm cho biên độ sóng mang biến đổi theo biên độ của sóng điều chế 

(là tin tức cần truyền). Trong trường hợp đơn giản, cả sóng mang vc và sóng điều chế vm đều là 

dao động điều hòa hình sin, ta có : 

vc = Vc cosωct 

vm = Vm cosωmt với ωc >> ωm 

ở đây:  vc và vm là các giá trị tức thời của sóng mang và sóng điều chế. 

                  Vc và Vm là biên độ đỉnh của sóng mang và sóng điều chế  

             ωc và ωm là tần số góc của sóng mang và sóng điều chế. 

Biểu thức của tín hiệu điều biên trong trường hợp này là: 

vs(t) =Vc(1+m cosωmt) cosωct     (1) 

với 𝑚 ≡  gọi là độ sâu điều chế. 

Thông thường chọn độ sâu điều chế m ≤ 1. Nếu m > 1, xảy ra hiện tượng quá điều chế, tín 

hiệu điều biên sẽ bị méo trầm trọng. Hình ảnh các sóng điều biên trong trường hợp điều chế đơn 

tần như hình 10.1. 

 
Hình 10.1: Dạng các tín hiệu điều biên AM 
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 Biến đổi lượng giác biểu thức trên sẽ nhận được: 
 

 

Vậy phổ của tín hiệu điều biên trong trường hợp này gồm thành phần tần số sóng mang 𝜔  

có biên độ Vc và hai thành phần 𝜔 𝜔  có biên độ 𝑉 . Tổng quát khi sóng điều chế có phổ tần 

số biến thiên từ ωm(min) đến ωm(max), ngoài thành phần sóng mang ωc không đổi, tín hiệu điều biên 

có hai dải biên tần: biên tần trên từ (ωc+ωm(min)) đến (ωc+ωm(max)) và biên tần dưới từ (ωc-ωm(max)) 

đến (ωc-ωm(min)). Phổ sóng điều biên trong các trường hợp này như hình 10.2. 

 

Hình 10.2. Phổ của tín hiệu điều biên với sóng điều chế đơn tần hình sin ωm  

và sóng điều chế có tần số từ ωm(min) đến ωm(max)  

Chỉ có các dải biên tần này mới chứa đựng tin tức cần truyền đi. Điều chế biên độ có hai 

dải biên và một sóng mang như vậy thường được gọi là điều biên kép DSB (Double Side Band). 

Điều biên kiểu này không có hiệu quả do năng lượng tập trung ít nhất đến 2 phần 3 ở tần số sóng 

mang nhưng lại không mang thông tin hữu ích, còn hai dải biên mang thông tin hữu ích thì chỉ có 

năng lượng thấp, mặc dù chỉ cần một trong hai dải biên là có thể truyền tin (do hai dải này chứa 

thông tin giống hệt nhau). 

Để tăng hiệu quả phát, sóng mang có thể được loại bỏ (hay triệt bỏ một phần) khỏi tín hiệu 

điều biên. Kiểu điều biên này tạo ra tín hiệu điều biên kép có nén sóng mang DSBSC (DSB 

Supressed Carier AM). Nếu sóng mang chỉ bị triệt một phần, một tín hiệu điều biên kép triệt một 

phần sóng mang (DSBRC) được tạo ra. Thậm chí hiệu quả cao hơn sẽ đạt được bằng cách triệt 

hoàn toàn cả sóng mang và một trong hai dải biên. Đây là kiểu điều chế đơn biên SSB (Single Side 

Band AM) được sử dụng rộng rãi do hiệu quả sử dụng năng lượng và dải tần. 

Một dạng sóng điều biên AM đơn giản thường được sử dụng cho truyền dẫn số là khóa bật 

tắt (on-off keying}, một kiểu của ASK (amplitude-shift keying - khóa dịch biên), trong đó dữ liệu 

nhị phân được biểu diễn như việc có hoặc không có một sóng mang. 

1.2 Các mạch tạo sóng điều biên 

Các mạch điều biên được xây dựng dựa trên hai nguyên tắc sau đây: 

- Dùng phần tử phi tuyến, cộng sóng mang và sóng điều chế trên vùng làm việc phi tuyến 

của phần tử đó để tạo ra các sóng hài bậc cao, sau đó dùng bộ lọc thông dải để lấy ra các thành 
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phần tần số mong muốn của tín hiệu AM. 

- Dùng phần tử tuyến tính có tham số điều khiển được (như độ hỗ dẫn) tạo thành bộ nhân 

tương tự sóng mang và sóng điều chế để tạo thành sóng điều biên. 

Để thực hiện điều biên theo nguyên tắc thứ nhất, có thể dùng phần tử phi tuyến như diode, 

nhưng nếu dùng transistor thì cùng với điều biên còn có thể có khuếch đại tín hiệu. 

1.2.1. Mạch điều biên dùng diode 

Là một phần tử phi tuyến nên diode có thể được sử dụng để tạo sóng điều biên AM. Diode 

có thể hoạt động ở một trong hai chế độ làm việc: chế độ A hoặc chế độ AB, B, C. 

 - Khi diode hoạt động ở chế độ A (hình 10.3), dòng qua diode có góc mở θ =180°, điện 

áp 1 chiều E0 tạo phân cực thuận cho diode. Chọn điểm làm việc gần điểm uốn của đặc tuyến I-V. 

Nếu tổng các tín hiệu vào nhỏ hơn E0 thì mạch làm việc ở chế độ A. Có thể khai triển dòng iD trên 

diode chảy qua trở tải RL theo chuỗi Taylor quanh điểm làm việc: 

 

Nếu đường cong I-V là bậc 2 thì tín hiệu ra trên trở tải đúng là tín hiệu điều biên (tần số ωc 

và ωc ± ωm). Còn trong các trường hợp chung, phải dùng bộ lọc thông dải để lấy ra các thành phần 

của tín hiệu AM mong muốn đó. Các thành phần hài bậc cao còn lại sẽ gây nên méo phi tuyến. 

 

Hình 10.3. Mạch điều biên AM dùng diode chế độ A 

- Diode hoạt động ở chế độ AB, B hoặc C như sơ đồ hình 10.4, trong đó nguồn E0 thiên áp 
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ngược cho diode. Dòng qua diode lúc này với góc mở θ <180°. Nếu biên độ tín hiệu vào đủ lớn 

thì có thể coi đặc tuyến I-V là một đường gấp khúc như hình vẽ chỉ ra. Nếu chọn điểm làm việc 

sâu trong vùng cấm của diode thì dòng qua diode là các xung. Triển khai theo chuỗi Fourier sẽ có 

các thành phần tần số của sóng trên trở tải: thành phần 1 chiều, các thành phần tín hiệu điều biên 

đơn tần và các hài bậc cao. Dùng bộ lọc thông dải ta có thể tách ra được tín hiệu điều biên (tần số 

ωc và ωc ± ωm). 

 

Hình 10.4. Mạch điều biên AM dùng diode chế độ C 

 

1.2.2. Mạch điều biên sử dụng transistor hoặc bộ khuếch đại thuật toán 

Các mạch này dùng transistor với vùng làm việc phi tuyến như diode nhưng có thêm sự 

khuếch đại tín hiệu hoặc dùng một phần tử tuyến tính có tham số điều khiển được để tạo thành bộ 

nhân hai tín hiệu tương tự. Hình 10.5 là hai sơ đồ điều biên dùng transistor. 

 

Hình 10.5. Hai sơ đồ điều chế base (a) và điều chế collector (b) dùng transistor 

Tùy vào việc đưa sóng tín hiệu điều chế tần thấp ωm vào cực nào mà có các loại sơ đồ: điều 

chế collector, điều chế base hay điều chế emitter. Hoạt động của mạch giống như trường hợp dùng 

diode với điểm làm việc được điều chỉnh theo thiên áp của transistor. 



 

144  

Với loại mạch điều biên dùng phần tử tuyến tính (dùng transistor hay bộ khuếch đại thuật 

toán) có tham số điều chỉnh được theo sóng điều chế ωm, có thể tóm tắt nguyên tắc hoạt động của 

mạch như hình 10.6 sau. 

 

Hình 10.6. Mạch điều biên dùng phần tử tuyến tính có tham số biến đổi 

và họ đặc tuyến truyền đạt biến đổi theo thế điều chế 𝝎m 

Phần tử được thiết kế là một bộ khuếch đại tuyến tính (x) cho sóng mang vS=Avc. Khi biên 

độ sóng điều chế vm biến đổi thì điểm làm việc của phần tử chuyển từ đặc tuyến truyền đạt này 

sang đặc tuyến khác, làm cho hệ số khuếch đại của mạch biến đổi tuyến tính theo biên độ này, A 

= Kvm. Kết quả ta có tín hiệu lối ra vS của mạch tỷ lệ với tích của sóng mang và sóng điều chế lối 

vào, vS = kvmvc. Do có thêm nguồn thiên áp nên điện áp lối ra mạch nhân trong hình nhận được như 

sau: 

vs(t)=(Eo+Vmcosωmt) Vccosωct 

Khai triển ra:  

 

Hình 10.7 là sơ đồ điều biên loại này dùng vi mạch khuếch đại thuật toán và transistor trường. 

 

 

Hình 10.7. Mạch điều chế dùng bộ khuếch đại tuyến tính 

 

Ta biết trong vùng ohmic, kênh DS của transistor trường có đặc tính giống như một điện 

trở có giá trị phụ thuộc tuyến tính theo thế vGS. Đối với sóng mang vc, mạch khuếch đại được lắp 

theo kiểu không đảo có hệ số khuếch đại bằng (1 + Rf /Ri), trong đó Ri là điện trở kênh DS của 

FET. Điện trở Ri có giá trị phụ thuộc vào thế điều chế vm đặt lên cực cửa qua tụ C. Khi biên độ vào 
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Am tăng, làm Ri giảm, dẫn tới hệ số khuếch đại sóng mang tăng. Ngược lại, khi biên độ vào Am 

giảm, làm Ri tăng, dẫn tới giảm hệ số khuếch đại. Kết quả cho tín hiệu điều biên với biên độ sóng 

mang biến đổi theo quy luật của sóng điều chế. Mạch thiên áp -Vbias đảm bảo cho điện trở FET 

biến đổi tuyến tính trên toàn dải biến đổi của biên độ sóng điều chế. 

Mạch nhân tương tự còn dùng trong điều chế số ASK, FSK, PSK. Trong đó tín hiệu điều 

chế là tín hiệu số, sóng mang là tín hiệu điều hòa, đó là một phần quan trọng trong MODEM ghép 

với máy tính hoặc các thiết bị số để truyền tín hiệu số trong mạng điện thoại công cộng. 

Như đã xét ở trên, đối với các mạch điều biên dùng phần tử phi tuyến, dòng điện ra tải 

ngoài thành phần mang tin tức (các dải biên tần gần sóng mang nhất) còn có nhiều thành phần 

không mong muốn khác như các hài bậc cao mà không lọc bỏ hết được trong mạch điều biên đơn 

giản kể trên. Các thành phần không mong muốn này gâu nên méo phi tuyến cho sóng điều biên. 

Để giảm méo phi tuyến, các mạch điều biên cân bằng và điều biên vòng thường được sử dụng. 

1.3. Các mạch giải điều chế biên độ (tách sóng) 

1.3.1. Mạch tách sóng dùng diode: 

Mạch gồm 2 phần chính là: bộ phận tách sóng sử dụng diode và yếu tố lọc thường dùng là 

tụ điện để loại bỏ thành phần sóng mang cao tần. Tín hiệu sau khi qua mạch giải điều chế sẽ là: 

 

Hình 10.8. Các mạch tách sóng AM dùng diode nối tiếp (a) và song song (b) 

Nếu tín hiệu vào đủ lớn, sao cho diode làm việc trong đoạn tương đối thẳng của đặc tuyến, 

khi đó có thể coi đặc tuyến của diode như một đường gấp khúc như trên hình 10.9 thì ta có quá 

trình tách sóng tín hiệu lớn. Đặc tuyến I-V của diode được biểu diễn theo phương trình sau. 

 

 

Vì diode chỉ thông đối với nửa chu kỳ dương của dao động cao tần 𝜔  ở đầu vào nên hình 

bao của nó nhận được nhờ sự nạp và phóng của tụ C qua nội trở diode và trở tải R. Quá trình tính 

toán lý thuyết cho thấy góc dẫn q của dòng qua diode chỉ phụ thuộc vào các tham số S và R của 

mạch điện mà không phụ thuộc vào tín hiệu vào. Từ đó kết luận là tách sóng tín hiệu lớn không 
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gây méo phi tuyến. Vì vậy trước khi tách sóng người ta thường khuếch đại để tín hiệu đủ lớn. 

Thường dùng tầng khuếch đại cộng hưởng có hệ số khuếch đại lớn tại tần số cộng hưởng, do đó 

loại được nhiễu, đảm bảo chế độ tách sóng tuyến tính. 

Trong các sơ đồ hình 10.8 phải chọn hằng số thời gian τ = RC đủ lớn sao cho dạng điện áp 

ra phải gần với dạng hình bao của điện áp cao tần ở đầu vào. Điều kiện tổng quát để chọn τ là: 

 

Tụ C không thể chọn quá lớn vì khi đó làm cho vế thứ hai của bất đẳng thức không thỏa 

mãn thì điện áp ra vC không biến thiên kịp với biên độ điện áp vào vS, gây méo tín hiệu như hình 

10.10 chỉ ra. Để tránh hiện tượng này phải chọn trị số tụ C sao cho tốc độ biến thiên của điện áp 

ra vC tối thiểu bằng tốc độ biến thiên của biên độ điện áp vào trong trường hợp tụ C phóng. Thực 

tế thường chọn RC theo điều kiện: 

 

Muốn dễ dàng thỏa mãn điều kiện trên thì phải đảm bảo ωc ≥ 100 ωm( max). 

 
Hình 10.10. Méo tín hiệu tách sóng do điện dung tụ C quá lớn 

Hình 10.9. Quá trình tách sóng tín hiệu lớn nhờ mạch chỉnh lưu dùng 
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Trong hai sơ đồ trên hình 10.8, sơ đồ tách 

sóng nối tiếp có điện trở vào Rin = R /2 lớn hơn điện 

trở vào của sơ đồ tách sóng song song. Ngoài ra trên 

tải của sơ đồ tách sóng song song còn có điện áp cao 

tần, do đó phải dùng bộ lọc để lọc bỏ nó. 

Vì những lý do đó, nên sơ đồ tách sóng 

song song chỉ dùng trong trường hợp cần ngăn 

thành phần một chiều từ tầng trước đưa đến như 

hình 10.11. 

1.3.2. Tách sóng biên độ dùng phần tử tuyến tính tham số 

Xét bộ tách sóng điều biên dùng mạch nhân tương tự hình 10.12. Tín hiệu điều biên đưa 

vào một đầu vào của bộ nhân tương tự. 

vs(t) =Vc(1+ mcosωmt)cosωct  

Trên đầu vào thứ hai đưa vào tín hiệu có tần số bằng 

tần số sóng mang bên phát. 

𝑣 𝑉 cos 𝜔 𝑡 𝜑  

Trên đầu ra của bộ nhân sẽ có tín hiệu: 

K là hệ số tỷ lệ của mạch nhân tương tự: 

 

Dùng mạch lọc thông thấp ta tách ra thành phần hữu ích: 

 

 

Từ các biểu thức này có thể rút ra những nhận xét sau đây: 

- Trong phổ điện áp ra không có thành phần sóng mang. Thực tế do mạch nhân không hoàn 

toàn đối xứng, nên phổ điện áp ra có chứa sóng mang với biên độ nhỏ. 

- Muốn tách sóng bằng mạch nhân phải có tín hiệu tần số bằng tần số của sóng mang của tín 

hiệu điều biên đưa vào đầu vào thứ hai của bộ nhân. 

- Biên độ điện áp đầu ra bộ tách sóng phụ thuộc vào góc pha φ, với φ là góc lệch pha giữa 

tín hiệu cần tách sóng và sóng mang phụ (đưa vào đầu thứ hai của bộ nhân). Khi pha φ = 0, π biên 

độ điện áp đầu ra bộ tách sóng đạt cực đại, khi j = ±  biên độ ra bằng không. Như vậy bộ tách sóng 

vừa có tính chất chọn lọc về biên độ, vừa có tính chất chọn lọc về pha. Nói cách khác đó là bộ tách 

Hình 10.11. Sơ đồ tách sóng song song ghép 

với tải tầng trước (ngăn điện áp một chiều ra tải 

tách sóng) 

Hình 10.12. Tách sóng đồng bộ 

dùng mạch nhân tương tự. 

vout = vs.𝑣  .K
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sóng biên độ - pha. Do đó để tách sóng có hiệu quả cần phải đồng bộ tín hiệu vào và sóng mang 

phụ cả về tần số lẫn về pha. Vì vậy bộ tách sóng này còn có tên gọi là bộ tách sóng đồng bộ. So 

với bộ tách sóng dùng diode, thì bộ tách sóng đồng bộ chứa ít thành phần tổ hợp ở đầu ra hơn. 

2. Điều chế góc 

2.1. Sóng điều tần và điều pha 

 Giữa tần số ω và góc pha ψ của một dao động có mối quan hệ:  

 Điều tần và điều pha là quá trình làm cho tần số hoặc pha tức thời của sóng mang biến 

thiên theo dạng sóng điều chế (tin tức). Với sóng mang là điều hoà (hình sin):  

          

Trong trường hợp sóng điều chế là đơn tần: vm = Vm cosωmt thì khi điều chế tần số hoặc 

điều chế pha, thì tần số hoặc pha của sóng mang sẽ biến thiên tỉ lệ với sóng điều chế: 

 

 

 

Ở đây kf và kp là các hệ số tỷ lệ, ωc gọi là tần số trung tâm của tín hiệu điều tần. 

 

 

 

 

 

Khi điều chế tần số thì góc pha đầu không đổi, do đó φ(t) = φo. Khi lấy tích phân, ta nhận 

được biểu thức của dao động điều tần vsf : 

 

Tương tự như vậy, biểu thức của dao động điều pha vsp tìm được bằng cách thay φ(t) 

trong (11) bởi giá trị trong (14b) và cho ω=ωc = const ta được: 

 

Đặt kfVm = ∆ωm gọi là lượng di tần cực đại. (13a) 

kpVm = ∆ϕm gọi là lượng di pha cực đại. (13b) 

Khi đó các biểu thức (12) trên được viết lại như sau:  

ω(t) =ωc +∆ωmcosωmt (14a) 

ϕ(t) =ϕ0 +∆ϕmcosωmt (14b) 
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Một dạng của sóng điều tần cho trên hình 10.13 sau. 

 

Hình 10.13. Dạng tín hiệu điều tần 
 

Lượng di pha đạt được khi điều pha: 

∆ϕ= ∆ϕm cosωmt          (17) 

Tương ứng với lượng di pha ta có lượng di tần: 

 

và lượng di tần cực đại đạt được khi điều pha: 

 

Theo công thức (12a), lượng di tần cực đại đạt được khi điều tân: 

∆ωm = kfVm (19b) 

 So sánh (19a) với (19b) ta nhận thấy rằng: điểm khác nhau cơ bản giữa điều tần và điều 

pha là lượng di tần cực đại khi điều pha tỉ lệ cả với biên độ điều chế và tần số điều chế, còn lượng 

di tần cực đại do điều tần chỉ tỉ lệ với biên độ điều chế. Vì vậy từ mạch điều chế pha có thể lấy ra 

tín hiệu điều chế tần số, nếu trước khi đưa vào điều chế, tín hiệu điều chế được đưa qua một mạch 

tích phân (hình 10.14a). Ngược lại có thể lấy ra tín hiệu điều chế pha từ một mạch điều chế tần số, 

nếu tín hiệu điều chế được đưa qua một mạch vi phân trước khi đưa vào bộ điều chế (hình 10.14b). 

Hình 10.14. Minh hoạ quan hệ giữa tín hiệu điều tần và tín hiệu điều pha. Sơ 

đồ khối mạch điều chế tần số thông qua điều chế pha (a); 

Sơ đồ khối mạch điều chế pha thông qua mạch điều chế tần số (b) 
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2.2 Phổ của dao động điều tần và điều pha 

Trong biểu thức của dao động điều tần (15) cho góc pha ban đầu φo = 0và đặt 
∆

 𝑀  (gọi M f là hệ số điều tần), biểu thức (15) được viết lại: 

 

Trong trường hợp tín hiệu điều chế biến đổi trong dải tần số từ ωm(min) đến ωm(max) , Mf 

được xác định như sau: 

 

Hệ số điều tần M f không những phụ thuộc vào biên độ điện áp điều chế mà còn phụ 

thuộc vào tần số điều chế. 

Tương tự, ta có biểu thức của dao động điều pha. 

 

Trong đó Mj = Djm gọi là hệ số điều pha. 

Biểu thức (20) và (22) có thể biểu diễn dưới dạng chuỗi, mà hệ số của nó là các hàm số 

Betxen loại một bậc n như sau: 

 

 

Trong đó Jn là hàm số Betxen loại một bậc n.Nếu không xét đến pha, thì phổ của tín hiệu 

điều tần và điều pha giống nhau, gồm có thành phần tần số sóng mang ωc (ứng với n = 0), biên 

độ JnVc và vô số các biên tần: ωc + nωm (n = -∞÷ +∞), biên độ JnVc, Jn phụ thuộc vào Mf hoặc Mφ. 

Trong bảng hàm số Betxen, khi Mf,Mϕ=2,405 thì Jn(Mf)=0, nghĩa là lúc này tín hiệu điều 

tần và điều pha không chứa sóng mang. Ngoài ra, còn thấy rằng, nếu biểu diễn hàm số Betxen theo 

bậc n của nó, trong trường hợp Mf > 1, tất cả các biên tần có bậc n > M f đều có biên độ nhỏ hơn 5% 

biên độ tải tần và đều có thể bỏ qua. 

Vì vậy có thể coi độ rộng dải tần của tín hiệu điều chế tần số và điều chế pha là hữu hạn và 

xác định chúng theo các biểu thức: 

 

Như vậy độ rộng dải tần của tín hiệu điều tần không phụ thuộc vào tần số điều chế còn độ 

rộng dải tần của tín hiệu điều pha phụ thuộc vào tần số điều chế. 
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Khi Mf,φ ≤ 1 thì chỉ có một cặp biên tần có biên độ lớn hơn 5% biên độ sóng mang, do đó 

 

Trường hợp này độ rộng dải tần của tín hiệu điều tần bằng độ rộng dải tần của tín hiệu điều 

biên, ta gọi là điều tần dải hẹp. Ngược lại Mf,φ>1 có điều tần dải rộng. 

Trong thực tế, tín hiệu điều chế gồm nhiều thành phần tần số. Khi đó tín hiệu điều tần và 

điều pha có thể biểu diễn tổng quát theo biểu thức sau: 

 

Trong biểu thức này có quan tâm đến góc pha ban đầu φ0, vì hiệu pha khác nhau của các 

thành phần phổ của tín hiệu điều chế có tính chất quyết định đến với dạng tín hiệu tổng quát của 

nó. Khai triển (28) theo chuỗi Betxen ta có: 

 

Theo (29) phổ của tín hiệu điều tần có thể có các thành phần tần số tổ hợp 

  

là số nguyên hữu tỷ 

2.2. Mạch tạo sóng điều tần 

Về nguyên tắc có thể phân biệt mạch điều tần trực tiếp và mạch điều tần gián tiếp, cũng 

như mạch điều pha trực tiếp và mạch điều pha gián tiếp. Trong đó điều tần gián tiếp là điều tần 

thông qua điều pha, còn điều pha gián tiếp là điều pha thông qua điều tần hình 10.14. Trên cơ sở 

đó, chỉ cần nghiên cứu các mạch điều tần trực tiếp và điều pha trực tiếp, rồi dựa vào các sơ đồ khối 

trên hình 10.14 có thể suy ra mạch điều tần gián tiếp và điều pha gián tiếp. 

2.2.1. Các mạch điều tần trực tiếp 

Khi điều tần trực tiếp, tần số dao động riêng của một mạch tạo dao động được điều khiển 

bởi sóng điều chế. Mạch điều tần trực tiếp, thường được thực hiện bởi các mạch tạo dao động mà 

tần số dao động riêng của nó được điều khiển bởi điện áp (VCO: Voltage Controlled Oscillator) 

hoặc dòng điện (CCO: Circuit Controlled Oscillator) hoặc các mạch biến đổi điện áp - tần số. Các 

mạch tạo dao động có tần số biến đổi theo điện áp đặt vào có thể là các mạch tạo dao động xung 

hoặc là các mạch tạo dao động điều hoà LC. Các mạch tạo dao động LC cho khả năng biến đổi tần 

số khá rộng và có tần số trung tâm cao. Nguyên tắc thực hiện điều tần trong các hệ tạo dao động 

là làm biến đổi trị số điện kháng của bộ tạo dao động theo điện áp đặt vào. Phương pháp phổ biến 

nhất là dùng diode biến dung (varicap) và transistor điện kháng. 
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• Điều tần trực tiếp dùng diode biến dung 

Diode biến dung có điện dung lớp tiếp giáp pn biến đổi theo điện áp phân cực ngược đặt vào. 

 

Trong đó: k là hệ số tỉ lệ 

φK: hiệu điện thế tiếp xúc của lớp tiếp giáp. Với diode silic, ở nhiệt độ 

thường, φk có giá trị khoảng 0,6V. 

 𝛾: hệ số phụ thuộc vào vật liệu 𝛾  

Mắc diode song song với khung dao động, đồng thời đặt điện áp một chiều để phân cực 

ngược cho diode và điện áp của tín hiệu điều chế lên diode làm điện dung CD thay đổi theo điện 

áp điều chế, do đó tần số dao động cũng biến đổi theo. Trên hình 10.15 là mạch điện bộ tạo dao 

động điều tần bằng diode biến dung. 

 

Hình 10.15. Sơ đồ tương đương của diode biến dung (a);  

mạch tạo dao động điều tần dùng diode biến dung  (b) 

Trong mạch này, diode được phân cực ngược nhờ nguồn E0. Biến trở R4 để thay đổi giá trị 

điện áp phân cực ngược. Các tụ điện C1, C2, C3 và C4 có tác dụng nối tắt về thành phần xoay chiều 

(tần số dao động). Tần số dao động của mạch gần bằng tần số cộng hưởng riêng của bộ tạo dao 

động và được xác định: 

  
CD được xác định theo biểu thức (30) 

Điện áp đặt lên diode là: vD = vc - vm - Eo = Vc cos ωc - Vm cos ωmt - Eo (32) 

Để cho diode luôn luôn phân cực ngược phải đảm bảo điều kiện: 

vD = vD max = Vc + Vm - Eo ≤ 0        (33) 

Nhưng điện áp đặt lên diode cũng không được vượt quá trị số điện áp đánh thủng, như vậy 

nó đồng thời phải thoả mãn: (34) 
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Ở đây Ubreak là điện áp đánh thủng. 

• Điều tần dùng transistor điện kháng 

Phần tử điện kháng (hoặc dung tính hoặc cảm tính) có trị số biến thiên theo điện áp điều chế 

đặt trên nó được mắc song song với hệ dao động của bộ tạo dao động làm cho tần số dao động 

thay đổi theo tín hiệu điều chế. Phần tử điện kháng được thực hiện nhờ một mạch dịch pha mắc 

trong mạch phản hồi của một transistor. Có bốn cách mắc phần tử điện kháng như biểu diễn trong 

bảng 10.1. 

 

 
 

Với mạch phân áp RC ta tính được: 

 

Nếu chọn các linh kiện, sao cho << R, thì trở kháng Z có thể xác định theo biểu thức 

gần đúng sau đây: 
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ở đây S: hỗ dẫn của transistor I = 

SVBE, trong đó Leq =  

Tương tự như vậy, có thể chứng 

minh cho các sơ đồ phân áp còn lại 

trong bảng. Các tham số tương đương 

của phần tử điện kháng đều phụ thuộc 

vào hỗ dẫn S. Rõ ràng khi điện áp điều 

chế đặt vào base của phần tử điện 

kháng thay đổi thì S thay đổi, do đó các 

tham số Leq hoặc Ceq thay đổi, làm cho 

tần số dao động thay đổi theo. Điều tần dùng phần tử điện kháng có thể đạt được lượng di tần 

tương đối 
∆

 khoảng 2%. 

Hình 10.16 là sơ đồ bộ dao động ghép biến áp được điều tần bằng phần tử điện kháng phân 

áp RC. Trong đó T1 là transistor điện kháng, T2 là transistor tạo dao động. Transistor điện kháng 

được mắc với một phần (phần trên L1) của hệ dao động. 

CB1, CB4: tụ ngắn mạch cao tần 

LC: cuộn chặn cao tần 

2.2.2. Điều tần trong các bộ tạo xung 

Trên hình 10.17 là sơ đồ mạch dao động đa hài mà 

dãy xung ra của nó có tần số thay đổi theo điện áp điều chế 

vm. Tần số của mạch dao động đa hài được xác định bởi quá 

trình phóng của tụ C qua điện trở RB và các transistor mở. 

Tần số của xung được xác định như sau: 

f =  

Để điều chế tần số của dãy xung, đưa điện áp điều 

chế vm vào base cùng với điện áp nguồn +EC. Lúc này tần số 

của dãy xung biến thiên theo điện áp điều chế và được xác định bởi biểu thức sau: 

 

Trong đó                                                là dòng base trong trạng thái bão hòa. 

UBEo - điện áp cắt base - emitter; 

IBopen - dòng base khi transistor mở; 

Hình 10.16. Sơ đồ bộ tạo dao động điều tần dùng phần tử 

điện kháng phân áp RC 

Hình 10.17. Điều tần với bộ 

dao động đa hài 
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∆𝑣  là lượng sụt điện áp trên collector của transistor chuyển từ trạng thái tắt sang mở. 

 

Với mạch này có thể đạt được di tần tương đối 
∆

 khoảng vài % và hệ số méo phi tuyến khoảng 

vài %. Mạch có tần số trung tâm không cao và khó ổn định. Mạch cũng là mạch điều tần trực tiếp. 

Nhược điểm chung của điều tần trực tiếp là độ ổn định tần số trung tâm thấp vì không thể dùng 

thạch anh thay cho mạch cộng hưởng trong bộ 

tạo dao động để ổn định trực tiếp được. Do đó để 

đạt được độ ổn định tần số trung tâm cao, trong 

mạch điều tần trực tiếp phải dùng mạch tự động 

điều chỉnh tần số, tuy nhiên với mạch điều tần 

trực tiếp có thể đạt lượng di tần tương đối lớn. 

2.3. Mạch tạo sóng điều pha 

2.3.1. Mạch điều chế pha theo Armstrong 

Sơ đồ khối mạch điều pha theo Armstrong 

được trình bày trên hình 10.18, được thực hiện theo 

nguyên lý sau: Tải tin từ bộ dao động thạch anh 

được đưa đến bộ điều biên 1 (ĐB1), đồng thời được 

quay pha 90o đưa đến bộ điều biên 2 (ĐB2), còn tín 

hiệu điều chế vm đưa đến hai mạch điều biên ngược 

pha nhau. Điện áp ra của hai bộ điều biên: 

  

Đồ thị vectơ của vsa1, vsa2 và vectơ tổng của chúng được biểu diễn trên hình 10.19. Từ đồ 

thị ta thấy rằng : tổng các dao động đã điều biên v = vsa1 + vsa2 là một dao động được điều chế về 

pha và về biên độ. Mạch có nhược điểm là lượng di pha nhỏ. Để hạn chế được điều biên kí sinh 

chọn ∆φ nhỏ. Để có điều biên kí sinh nhỏ hơn 1% thì ∆φ < 0,35. 

2.3.2. Mạch điều chế pha dùng mạch lọc. 

Sơ đồ nguyên lý điều chế pha dùng mạch lọc được biểu diễn trên hình 10.20. Trong mạch này, trị 

số điện dung của diode biến dung phụ thuộc vào điện áp điều chế 𝑢 . Khi 𝑢  thay đổi thì tần số 

cộng hưởng của mạch lọc lệch khỏi tần số tín hiệu vào ft 

một lượng ∆f sao cho đối với tín hiệu vào, mạch cộng hưởng là một trở kháng phức được xác định 

như sau: 

Hình 10.18. Sơ đồ khối mạch điều chế pha 

theo Armstrong 

Hình 10.19. Đồ thị vectơ của tín hiệu điều pha 

theo mạch Armstrong. 



 

156  

  

Góc pha của trở kháng đó được xác định theo biểu thức: 

 

Rõ ràng khi ωS thay đổi thì ∆ω 

thay đổi, do đó góc pha φ biến đổi một 

lượng tương ứng. 

Quá trình điều pha này có kèm theo 

điều biên ký sinh, vì |Z| cũng biến thiên 

theo ∆ω. Cũng tương tự như điều chế pha theo mạch Armstrong, nếu giữ cho mức điều biên nhỏ 

hơn 1% thì góc di pha cực đại ∆φ = 0,35. Nếu dùng nhiều mắt lọc như trên hình 10.20 thì nhờ các 

khâu ghép hợp lý, có thể làm cho đặc tuyến φ= f(vm) tuyến tính hơn, do đó đạt được lượng di pha 

tương đối lớn ∆φ =π. Trong thực tế mạch điều chế pha thường được dùng kết hợp với mạch tích 

phân để thực hiện điều tần gián tiếp. Mạch điều tần gián tiếp so với mạch điều tần trực tiếp thì 

lượng di tần nhỏ hơn, vì ∆φ nhỏ. Nhưng mạch điều tần gián tiếp có độ ổn định tần số trung tâm 

cao, vì có thể dùng thạch anh trong tầng dao động để ổn định tần số. Để khắc phục nhược điểm vì 

lượng di tần nhỏ, sau tầng điều tần có thể mắc thêm một số tầng nhân tần để đảm bảo lượng di tần 

theo yêu cầu như sơ đồ khối trên hình 10.21. Tín hiệu điều tần có hệ số điều chế 𝑀  ∆
. Khi 

tần số điều chế tăng thì Mf giảm (giả thiết Vm = const) làm cho tỉ số tín hiệu trên tạp âm (S/N ) 

giảm. Vì vậy trước khi điều chế, tín hiệu điều chế 𝑢  được đưa qua một mạch lọc thông cao. Các 

thành phần tần số cao của uS khi đi qua mạch đó được ưu tiên về mặt biên độ. Ở đầu thu, sau khi 

tách sóng lại phải dùng mạch lọc thông thấp có hằng số thời gian bằng hằng số thời gian của mạch 

lọc thông cao để nhận lại sự phân bố biên độ theo tần số đúng như tín hiệu thực ban đầu. Đây là 

một trong các biện pháp để nâng cao chất lượng tín hiệu điều tần. 

 

 

 

Hình 10.20. Sơ đồ nguyên lý điều chế pha dùng mạch lọc 

Hình 10.21. Sơ đồ khối minh họa phương pháp nâng cao lượng di tần trong mạch điều tần 

gián tiếp (điều tần thông qua điều pha) 

(1) Bộ tạo dao động; (2) Mạch điều tần gián tiếp; (3) Mạch nhân tần bậc n; (4) Mạch trộn tần; 

(5) Mạch nhân tần bậc n; (6) Mạch trộn tần; (7) Mạch nhân tần bậc (n-1) 



 

157  

2.4. Tách sóng tín hiệu điều tần 

Tách sóng tín hiệu điều tần là quá trình biến 

đổi độ lệch tần số tức thời của tín hiệu điều tần so với 

tần số trung tâm thành biến thiên điện áp ở đầu ra. 

Đặc trưng cho quan hệ biến đổi là đặc tuyến 

truyền đạt của bộ tách sóng. Đó là đường biểu diễn quan 

hệ giữa điện áp ra và lượng biến thiên tần số ở đầu vào 

như trên hình 10.22.  

Để hạn chế méo phi tuyến, phải chọn điểm làm 

việc trong phạm vi tuyến tính của đặc tuyến truyền đạt (đoạn AB trong đặc tuyến). 

Theo hình trên có thể xác định được hệ số truyền đạt: 

𝑆  
𝑑𝑉
𝑑∆𝑓 ∆

 

Tách sóng tần số và tách sóng pha thường được thực hiện theo một trong những nguyên 

tắc sau đây: 

- Biến tín hiệu điều tần hoặc điều pha thành tín hiệu điều biên, rồi thực hiện tách sóng biên. 

-  Biến tín hiệu điều tần thành tín hiệu điều chế độ rộng xung, rồi thực hiện tách sóng điều 

chế độ rộng xung nhờ một mạch lọc thông thấp. 

- Sử dụng vòng khóa pha PLL (Phase Locked Loop) để tách sóng tần số và pha. 

2.5.1. Các mạch tách sóng tần số 

a) Mạch tách sóng pha cân bằng dùng diode 

Mạch tách sóng pha cân bằng là hai mạch tách sóng biên độ dùng diode ghép với 

nhau như hình 10.23. 

 

Hình 10.23. Mạch điện bộ tách sóng pha dùng diode (a); Đồ thị vectơ của các điện áp (b) 

Tín hiệu cần tách sóng là tín hiệu điều pha 𝑢  được so sánh về pha với một dao động chuẩn 𝑢 . 

Biểu thức của vsp và vref như sau: 

udf =U1cos(ω01t+ϕ(t) +ϕ01)=U1cosϕ1(t) 

Hình 10.22. Đặc tuyến truyền đạt của 

bộ tách sóng tần số 
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uch =U2cos(ω02t+ϕ02) =U2cosϕ2(t). 

Điện áp đặt lên 2 diode D1, D2 có biên độ tương ứng là: 

uD1 = U1 cos(ω01t +φ(t) +φ01) +U2 cos(ω02t +φ02 ) 

uD2 = -U1 cos(ω01t +φ(t) +φ01)+U2 cos(ω02t +φ02) 

Điện áp ra tương ứng trên hai bộ tách sóng biên độ xác định được theo đồ thị vectơ hình 

10.23b. 

 

 Trong đó KTS là hệ số truyền đạt của bộ tách sóng biên độ, xác định theo biểu thức sau:  

  𝐾                                                                                     (39)  

 

∆φ(t) là hiệu pha của 2 điện áp vào 

∆𝜑 𝜔 𝜔 𝑡 𝜑  𝜑 - 𝜑  

Điện áp ra của bộ tách sóng: 

𝑢  𝑢 𝑈  

 

Vậy giá trị tức thời của điện áp ra trên bộ rách sóng phụ thuộc vào hiệu pha của tín hiệu 

điều pha và tín hiệu chuẩn. Trường hợp 𝜔  = 𝜔 , 𝜑  = 𝜑  thì điện áp ra chỉ còn phụ thuộc vào 

pha của tín hiệu vào φ(t). 

Nếu 𝜔  = 𝜔 , và tín hiệu vào không phải là tín hiệu điều chế pha, nghĩa là φ(t)= 0 thì điện 

áp ra có biểu thức sau đây: 

 

Theo biểu thức (6.98) đặc tuyến truyền đạt các bộ tách sóng pha cân bằng uS=f(∆φ) là một hàm 

số tuần hoàn theo hiệu pha, nó có cực đại khi ∆φ0=0, 2π, 4π ... cực tiểu khi ∆φ0 = π, 3π, 5π ... và 

bằng không khi ∆φ0 = 0(2π +1), π/2... (với n = 0, 1, 2, ...). 

Nguyên lý làm việc của mạch này dựa vào sự so pha của hai dao động giống như mạch tách 

sóng đồng bộ. Vì vậy có thể dùng mạch tách sóng đồng bộ để tách sóng pha. 

b) Bộ tách sóng tần số dùng mạch lệch cộng hưởng 

Hình 10.24 trình bày sơ đồ bộ tách sóng tần số dùng mạch lệch cộng hưởng. Đầu vào của hai 

bộ tách sóng biên độ gồm D1, D2 là hai mạch cộng hưởng được điều chỉnh cộng hưởng tại các tần 
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số w1 và w2. Nếu gọi tần số trung tâm của tín hiệu điều tần đầu vào là ω0 = ωt ta có:  

𝜔  𝜔 ∆𝜔 ;  

 𝜔  𝜔 ∆𝜔 ; 

 
Hình 10.24: Mạch điện bộ tách sóng tần số dùng mạch lệch cộng hưởng 

  

Sự điều chỉnh mạch cộng hưởng lệch khỏi tần số trung tâm của tín hiệu vào, làm điện áp 

vào của hai bộ tách sóng biên độ (U1, U2) thay đổi phụ thuộc vào tần số của điện áp vào. Từ mạch 

hình 10.24 ta xác định được: 

U1 = m.Uđt Z1 

U2 = m.Uđt Z2 

Trong đó m là hệ số ghép của biến áp vào; 

m =
 

; M là hệ số hỗ cảm giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp biến áp vào; L là hệ số điện cảm 

của cuộn sơ cấp; 

Z1 và Z2 là trở kháng của hai mạch cộng hưởng 1 và 2. 

 

 

Rtđ1, Rtđ2 lần lượt là trở kháng của hai mạch cộng hưởng tại tần số cộng hưởng 𝜔 , 𝜔 . 

Q1, Q2 là hệ số phẩm chất của các mạch cộng hưởng tương ứng. Chọn hai mạch cộng hưởng 

như nhau, ta có: 

 

(42a) 

(42b) 
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𝜉 ,  là độ lệch tần số tương đối giữa tần số cộng hưởng riêng của mạch cộng hưởng 

so với tần số trung tâm của tín hiệu vào 

𝜉
| |

 là độ lệch tần số tương đối giữa tần số tín hiệu vào và tần số trung tâm của nó. 

Khi tần số tín hiệu vào ω thay đổi thì Z1 , Z2 thay đổi, kéo theo sự thay đổi của biên độ điện 

áp vào của hai mạch tách sóng biên độ U1, U2, đây là quá trình biến đổi tín hiệu điều tần thành tín 

hiệu điều biên. Qua hai bộ tách sóng biên độ, ta nhận được các điện áp ra: 

 

Điện áp ra tổng cộng: 

 

      Trong đó: 

 

 

 

Độ dốc của đặc tuyến truyền đạt được xác định như sau: 

 

Vậy hệ số truyền của bộ tách sóng phụ thuộc vào , đạo hàm S f theo  và xét các cực trị ta 

thấy Sf = Sf max khi . Vậy muốn có hệ số truyền đạt cực đại phải chọn lượng lệch tần số ∆ωo 

theo điều kiện sau đây: 

 

Tách sóng dùng mạch lệch cộng hưởng có nhược điểm là khó điều chỉnh cho hạch cộng 

hưởng hoàn toàn đối xứng, nên ít được dùng. 

c) Tách sóng tần số dùng mạch cộng hưởng ghép 
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Hình 10.25. Sơ đồ bộ tách sóng tần số dùng mạch cộng hưởng ghép (a); 

Đặc tuyến truyền đạt của bộ tách sóng (b). 

Mạch điện bộ tách sóng tần số dùng mạch cộng hưởng ghép được biểu diễn trên hình 10.25. 

Mạch làm việc theo nguyên tắc chuyển biến thiên tần số thành biến thiên về pha, sau đó thực hiện 

tách sóng pha nhờ bộ tách sóng biên độ. 

Tín hiệu điều tần một mặt được ghép qua biến áp đưa đến khung dao động thứ cấp, một mặt được 

ghép qua tụ Cgh. Do đó điện áp đặt lên các diode D1, D2 lần lượt là: 

UD1 =U1+U21 

UD2 =U1+U22 

Ta phân biệt 3 trường hợp: 

+ Khi tần số tín hiệu vào f = fo (đồ thị vectơ hình 10.26), trong đó fo là tần số cộng hưởng của 

mạch cộng hưởng sơ cấp và thứ cấp, dòng điện qua điện cảm chậm pha so với U1 một góc 90o và 

được xác định như sau: 

𝐼         (48) 

I1L gây ra trong cuộn dây thứ cấp L2 một sức điện động: 

𝐸 𝑗𝜔𝑀𝐼                            (49) 
 

Giả thiết M > 0, khi đó EM sớm pha so với I1L một 

góc 90o. EM sinh ra dòng điện I2 trong mạch cộng 

hưởng thứ cấp. Vì f = fo tần số cộng hưởng, mạch cộng 

hưởng thứ cấp là thuần trở, nên I2 đồng pha với EM. 

 

𝐼   (50) 

 

r2 là điện trở tổn hao của mạch cộng hưởng thứ cấp. 

Điện áp U21 và U22 ngược pha với nhau, và lệch pha 

so với I2 là ±90o. Vì UD1 và UD2 có biên độ như nhau 

(47a)

(47b)

Hình 10.26. Đồ thị vectơ các dòng điện và điện áp 

vào của bộ tách sóng tần số dùng mạch cộng 

hưởng ghép 
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nên điện áp ra: 

 

+ Trường hợp f > fo (đường đứt nét) trên đồ thị vectơ hình 10.26. Mạch cộng hưởng thứ cấp 

mang tính chất điện cảm, nên I2 chậm pha so với EM một góc φ < 90o . U21 và U22 ngược pha nhau 

và vuông góc với I2. Giữa U1 và U21, U22 có góc lệch pha lần lượt là φ1 và π-φ1. Tần số tín hiệu vào 

càng lệch khỏi tần số cộng hưởng trung tâm fo thì biên độ của |𝑈 |càng lớn hơn biên độ của |𝑈 |, 

do đó trị số điện áp ra 𝑢  càng lớn. 

+ Trường hợp f < fo thì mạch thứ cấp mang tính chất điện dung, nên I2 sớm pha hơn EM , do đó 

|𝑈 |< |𝑈 | và uS < 0. 

Tóm lại khi tần số tín hiệu vào thay đổi thì đầu nút các vectơ UD1 và UD2 di chuyển trên các vòng 

tròn 1 và 2 trên hình 6.26 làm cho điện áp ra thay đổi về trị số và cực tính. Trị số điện áp ra đặc 

trưng cho độ lệch tần số của tín hiệu vào so với tần số trung tâm fo , còn cực tính của điện áp ra 

cho biết tần số tín hiệu vào lệch khỏi tần số trung tâm về phía nào (lớn hơn hay nhỏ hơn fo). 

Tính toán cụ thể, sẽ nhận được đặc tuyến truyền đạt của bộ tách sóng như biểu diễn trên hình 

10.25b. Trong đó 𝜉
| |

  đặc trưng cho độ lệch tần số so với tần số trung tâm và được gọi 

là độ lệch tần số tương đối, Uo là trị số chuẩn hóa của điện áp ra: β = k/Q là hệ số ghép giữa hai 

mạch cộng hưởng, k =  là hệ số ghép tổng quát; d = 1 𝑄⁄  là hệ số tổn hao của mạch cộng hưởng 

và Q là hệ số phẩm chất. 

Từ đặc trưng truyền đạt hình 10.25b rút ra những nhận xét sau đây: 

+ Hệ số tách sóng Sf phụ thuộc vào hệ số ghép β, Sf = Sfmax khi β = 0,85. 

Thường β= 1, lúc đó Sf =Sfmax. 

+ Khi = ±β thì đặc tuyến truyền đạt đổi chiều biến thiên. Thực tế đặc tuyến chỉ được coi là 

thẳng trong phạm vi: 

 

Do đó độ lệch tần số cực đại cho phép ở đầu vào phụ thuộc vào β. Từ biểu thức (47) suy ra: 

 

∆fm là lượng di tần cực đại của tín hiệu vào. Kinh nghiệm cho thấy chọn β = 2,04 thì méo phi 

tuyến là nhỏ nhất. 

Tách sóng dùng mạch cộng hưởng ghép, ít gây méo và dễ điều chỉnh vì cả hai mạch đều cộng 

hưởng ở cùng tần số fo. Tuy nhiên trị số điện áp ra trong bộ tách sóng này vừa phụ thuộc vào tần 
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số vừa phụ thuộc vào biên độ tín hiệu vào (|𝑈 |), nên nó sinh ra nhiễu biên độ. Để khắc phục hiện 

tượng này phải đặt trước bộ tách sóng một mạch hạn chế biên độ. 

d) Tách sóng tỉ lệ 

 
Hình 10.27. Sơ đồ tách sóng tỉ lệ 

Mạch điện tách sóng tỉ lệ được trình bày trên hình 10.23. Bộ tách sóng tỉ lệ khác với tách 

sóng cộng hưởng ghép ở chỗ: các diode tách sóng được mắc nối tiếp. Mạch vừa làm nhiệm vụ tách 

sóng vừa làm nhiệm vụ hạn chế biên độ. 

Dòng qua các diode nạp cho tụ C1, hằng số thời gian τ = RC1 ≈ (0,1 + 0,2) giây, khá lớn nên 

điện áp trên C1 biến thiên rất chậm làm cho nhiễu biên độ giảm. Có thể chứng minh điều đó bằng 

biểu thức sau đây:   𝑢 = 𝑢 𝑢 . 

Với  

Thay vào ta có: 

 

Hay 

 

Khi Uo = const, điện áp ra chỉ phụ thuộc vào tỉ số ; hơn nữa uS1 và uS2 giống như bộ tách 

sóng dùng mạch cộng hưởng ghép phụ thuộc vào biến thiên tần số ở đầu vào. Vì vậy bộ tách sóng 

tỉ lệ không có phản ứng đối với các biến thiên về biên độ ở đầu vào và tránh được nhiễu biên độ. 
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THỰC NGHIỆM 

Mạch thí nghiệm AE-110 Module: 

 

1. Bộ điều biên với diode có mạch cộng hưởng lối ra 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc điều biên sử dụng mạch diode có bộ cộng hưởng lối ra 

• Bản mạch thực nghiệm: A10 - 1 

 

• Các bước thực hiện: 

- Máy phát tín hiệu (HF) đặt ở chế độ: phát sóng hình sin, khoảng tần số quanh 10 kHz, biên 

độ 1V đỉnh-đỉnh. 
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- Nối lối ra của máy phát tín hiệu HF với lối vào sóng mang CARRIER của bản mạch A10-1. 

- Đặt thang đo thế lối vào kênh 1 và 2 của dao động ký ở 200mV/cm và thời gian quét ở 0,5 

ms/cm. Nối lối vào dao động ký với chốt AM OUT. 

- Biến đổi tần số máy HF để xác định đường cong cộng hưởng của khung L-C1, chỉnh biên 

độ vào HF cực đại đến khi sóng ra tại AM OUT không bị méo dạng. 

Vẽ đường cong cộng hưởng của mạch. Ghi lại giá trị tần số cộng hưởng. 

- Dùng máy phát sóng tín hiệu tần số thấp (LF) FUNCTION GENERATOR của thiết bị 

chính đặt ở chế độ: phát sóng sin, tần số từ 500Hz đến 1 kHz, biên độ 1V đỉnh- đỉnh. Nối 

lối ra máy phát LF với lối vào thấp tần TONE SIGNAL của sơ đồ bản mạch. 

- Nối kênh 2 của dao động ký với lối ra AM-OUT để quan sát sóng được điều chế. Sử dụng 

kênh 1 dao động ký để quan sát tín hiệu HF và LF. Điều chỉnh tần số và biên độ hai máy 

phát để nhận dạng sóng được điều biên. Có thể đảo hai chốt cắm lối vào HF để có tín hiệu 

ra tốt nhất. Vẽ lại dạng tín hiệu. 

Thay đổi biên độ của các máy phát để nhận các giá trị hệ số điều chế m khác nhau với điều 

kiện sóng ra không bị méo dạng, nhận xét kết quả. 

Thay đổi tần số của máy phát HF, quan sát và giải thích kết quả dựa trên đường đặc tuyến 

cộng hưởng vừa thu được ở trên. 

2. Bộ điều biên dùng transistor 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu mạch điều biên sử dụng transistor kiểu điều chế base. 

• Bản mạch thực nghiệm: A10 - 2. 

 

• Các bước thực hiện: 

- Máy phát tín hiệu sóng mang cao tần (HF) đặt ở chế độ: phát sóng sin, tần số quanh 100 
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kHz, biên độ 600mV đỉnh-đỉnh. Nối lối ra của máy phát HF với lối vào sóng mang 

CARRIER của bản mạch A10-2. 

-   Tinh chỉnh tần số và biên độ tín hiệu HF để lối ra AM OUT có tín hiệu HF cực đại và không 

méo dạng (xác định đường cong cộng hưởng và tần số cộng hưởng sóng mang). 

- Máy phát tín hiệu thấp tần (LF) là máy phát chức năng FUNCTION GEN của thiết bị chính 

đặt ở chế độ: phát sóng sin, tần số phát cỡ 1 kHz, biên độ 20mV đỉnh-đỉnh. Nối lối ra máy 

phát LF với lối vào thấp tần TONE SIGNAL của bản mạch. 

- Đặt thang đo thế lối vào của dao động ký ở 1V/ cm và thời gian quét ở 0,5 ms/cm. 

- Nối kênh 2 của dao động ký với lối ra AM-OUT. Sử dụng kênh 1 để quan sát tín hiệu HF 

và LF. Điều chỉnh tần số và biên độ máy phát HF và LF để nhận dạng điều biên cực đại. 

Vẽ lại dạng tín hiệu. 

Thay đổi biên độ và tần số của các máy phát để nhận các giá trị hệ số điều chế m khác 

nhau, nhận xét kết quả. 

3. Mạch giải điều chế biên độ (mạch tách sóng) 

• Nhiệm vụ: Khảo sát mạch tách sóng biên độ toàn sóng dùng diode 

• Bản mạch thực nghiệm: A10 - 2 và A10 - 3 

• Các bước tiến hành: 

- Giữ nguyên sơ đồ điều chế trên transistor của bản mạch 10-2 như mục trên. 

- Sử dụng sơ đồ giải điều chế toàn phần biên độ tín hiệu A10-3. 

- Nối lối ra điều biên AM OUT của mạch A10-2 với lối vào AM SIGNAL IN của sơ đồ giải 

điều chế của mach A10-3. 

- Sử dụng dao động ký quan sát và vẽ lại tín hiệu ra tại lối ra (SIGNAL OUT). 

So sánh tín hiệu giải điều chế với tín hiệu LF lối vào. Nhận xét kết quả. 
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4. Sơ đồ điều tần dùng transistor 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ điều tần trên transistor. 

• Bản mạch thực nghiệm: A10 – 4 

 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +5V cho bản mạch A10- 4. 

- Kiểm tra chế độ tĩnh của sơ đồ : 

■ Độ sụt thế trên các trở R2 để tính dòng collector T1. 

■ Độ sụt thế trên các trở (R5 + R6) để tính dòng emitter T2. 

■      Độ sụt thế trên các trở R10 để tính dòng emitter T3. 

- Đặt thang đo lối vào kênh 1 của dao động ký ở 2V/cm, lối vào kênh 2 ở 

1V/cm, thời gian quét đặt ở 20 . Chỉnh cho cả hai tia nằm giữa khoảng phần trên và 

phần dưới của màn máy hiện sóng. 

- Nối kênh 2 dao động ký tới lối ra OUT/B. Quan sát sóng lối ra. 

Xác định chu kỳ sóng mang được phát ra bằng dao động ký và ghi lại tần số trung tâm (khi 

chưa có sóng điều chế tác động vào IN/A). 

-    Đặt máy phát tín hiệu điều chế ở chế độ: phát dạng sóng hình vuông, tần số 1 kHz đến 3 

kHz, biên độ ra 0,1Vp-p đến 0,4Vp-p. Nối lối ra máy phát với lối vào IN/A của mạch và lối 

vào kênh 1 máy hiện sóng. Chọn chế độ đồng bộ sóng trên dao động ký là theo tín hiệu 
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kênh 1. 

-    Chỉnh biên độ tín hiệu điều chế cực đại sao cho dạng sóng được điều chế ở lối ra OUT/B 

có 2 tần số (chu kỳ) biến đổi nhảy bậc khác nhau trong mỗi nửa chu kỳ sóng vuông. Chú 

ý chỉnh sao cho độ lệch giữa 2 tần số là cực đại trong khi biên độ sóng biến đổi càng ít 

càng tốt. 

Xác định 2 tần số trên, tính độ di tần của sóng được điều chế tần số. 

- Chuyển chế độ máy phát tín hiệu điều chế sang dạng phát sóng tam giác. Tiến hành các 

bước thực nghiệm như trên. 

Xác định độ di tần của sóng được điều chế tần số với tín hiệu điều chế là sóng tam giác. 

- Chuyển chế độ máy phát tín hiệu điều chế sang dạng phát sóng sin. Tiến 

hành các bước thực nghiệm như trên. 

Xác định độ di tần của sóng được điều chế tần số với tín hiệu điều chế là hình sin. 

Nhận xét dạng biên độ và tần số sóng phát ra ? 

Giải thích nguyên lý hoạt động của sơ đồ ? 

5. Sơ đồ điều tần dùng vi mạch IC-555 

• Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên tắc làm việc và đặc trưng của bộ điều tần xung dùng IC555. 

• Bản mạch thực nghiệm: A10 - 5. 

• Các bước thực hiện: 

- Cấp nguồn +5V cho bản mạch A10 - 5. 
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- Đặt máy phát tín hiệu ở chế độ: phát dạng sóng sin, tần số từ 200 Hz đến 1 kHz, biên độ ra 5V 

đỉnh- đỉnh. 
 

- Nối lối vào IN/A với lối ra máy phát sóng FUNCTION GENERTOR của khối thiết bị chính. 

Vẽ dạng tín hiệu ra. 

- Đặt thang đo lối vào của dao động ký ở 2V/cm, thời gian quét từ 0,1ms/cm đến 1ms/cm. Chỉnh 

cho cả hai tia nằm giữa khoảng phần trên và phần dưới của màn máy hiện sóng. Nối kênh 1 

dao động ký với lối vào IN/A. Kênh 2 với lối ra OUT/C. 

Nhận xét sự phụ thuộc của biên độ và tần số xung ra theo xung điều chế lối vào. Giải thích 

nguyên tắc hoạt động của sơ đồ. 



HƯỚNG DẪN SỬA DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Máy phát chức năng
Function/Arbitrary Waveform 

Generator
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1. Màn hình (Display)
2. Các phím chức năng (Function Keys) – Continue, Modulate, Sweep, Burst, Dual Channel, Counter, 

CHA/CHB, Waveform, Utility, Output
Phím Utility: cài đặt các tham số chung; 
Phím Output:  Cho phép/Không cho phép lối ra tại cổng Output

3. Các phím số (Numeric Keypad)
4. Nút vặn (Knob)
5. Phím bật/tắt máy (On/off Switch)
6. Các phím chức năng thao tác trên Menu (Menu Operation Softkey): chức năng của phím được hiển

thị trên màn hình theo tình huống cụ thể. 
7. Lối ra kênh A/B (CHA/CHB Output): Đèn sáng – kênh đã có tín hiệu (điều khiển bởi phím Output)
8. Đồng bộ (Sync Connector)
9. Cổng USB (USB Port)
10. Các phím mũi tên (Arrow Keys) 
() và () để di chuyển con trỏ sang trái hoặc phải
() và () để tăng hoặc giảm giá trị tần số và biên độ khi cài đặt 171



Màn hình hiển thị
1. Thang điện áp (Voltage Scale)
2. Dạng sóng lối ra (Waveform)
3. Biên độ
4. Thang thời gian (Time Scale)
5. Thông tin kênh lối ra (Output

Information)
6. Các thông số làm việc

(Working parameters)
7. Menu làm việc (Operation

Menu) (Sử dụng các phím
chức năng Menu tương ứng
để thao tác (6‐ slide trước))

Thay đổi thông số (Tần số,
biên độ, pha, offset)

1. Sử dụng phím chức năng Menu tương
ứng (6‐slide trước) để chọn thông số
muốn thay đổi

2. Sử dụng các phím số (3‐slide trước)
để điền thông số

3. Sử dụng nút vặn (4‐slide trước) và các
phím mũi tên (() và ()) để thay đổi
giá trị thông số

4. Nhất thiết phải chọn đơn vị hoặc
chọn Cancel để kết thúc

Chọn kênh lối ra

1. Bấm nút [CHA/CHB] để chọn lối ra
kênh A hay B (màn hình hiển thị các
thông số sử dụng màu chỉ thị: kênh
A (CHA) màu vàng, kênh B (CHB)
màu xanh)

2. Thay đổi thông số cho dạng sóng lối
ra

3. Bấm nút [Output] để cho
phép/không cho phép lối ra trên
kênh (Nếu cho phép thì đèn chỉ thị
ở trên tên kênh sẽ sáng)

Chọn dạng sóng
1. Bấm nút [Waveform], lựa chọn dạng

sóng mong muốn (Sin (Sine), Vuông
(Square), Răng cưa (Ramp), Xung
(Pulse), Bất kỳ (Arbitrary), Nhiễu
(Noise))

2. Bấm lại nút [Waveform] để trở về
Menu hiện tại

Cài đặt chu kỳ xung (duty cycle)
Ví dụ, cài đặt chu kỳ xung của sóng
vuông
1. Nhấn [Duty] và thay đổi giá trị mong

muốn
2. Nhấn đơn vị [%] và kết thúc

Cài đặt tần số, biên độ, pha, offset
1. Nhấn nút tương ứng [Freq/Period]

(Tần số), [Ampl/High] (Biên độ),
[Offset/Low] (offset), [Phase] (Pha)

2. Sử dụng các phím số (3‐slide trước)
và nút vặn (4‐slide trước) và mũi tên
để thay đổi giá trị

3. Lựa chọn đơn vị tương ứng và kết
thúc
Phát dạng sóng điều chế

1. Nhấn nút [Modulate], lựa chọn kiểu
điều chế (AM, FM, PM, PWM, Sum,
FSK, QFSK, 4FSK, PSK, QPSK, 4PSK,
ASK, QSK)

2. Thay đổi các thông số điều chế phù
hợp
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Máy dao động ký tương tự

Analog Storage Oscilloscope

Kết nối để quan sát tín hiệu
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Nguyên lý hoạt động của dao động ký

Máy hiện sóng tương tự sử dụng ống phóng tia Cathode (CRT) được minh họa trong
hình. Tia điện tử phóng ra từ ống phóng tia đập vào màn hình huỳnh quang tạo ra các
điểm sáng được điều khiển bởi hai bản cực gồm bản lệch ngang và bản lệch dọc: (1)
bản lệch ngang X được điều khiển bởi xung răng cưa cho phép điểm sáng chạy từ trái
sang phải màn hình; (2) bản lệch dọc Y được điều khiển bởi tín hiệu cần đo cho phép
điểm sáng dao động theo dạng sóng của tín hiệu. Để dạng sóng của tín hiệu cần đo
dừng trên màn hình (đồng bộ), tần số quét ngang 𝑓 và tần số tín hiệu đo 𝑓 phải thỏa
mãn: 𝒇𝒙 𝒏 ∗ 𝒇𝒔 với n là số nguyên. Lưu ý rằng xung răng cưa quét ngang được khởi
tạo bởi xung Trigger (hình 1.c), do vậy điểm bắt đầu của tín hiệu cần đo đã được đồng
bộ hiển thị trên màn hình có thể được xác định chính xác. Ở chế độ trigger tự động,
điểm bắt đầu này từ giá trị 0 của tín hiệu cần đo.

Nguyên lý hiển thị tín hiệu Sơ đồ khối

𝑓 𝑛 ∗ 𝑓
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1. Power: Tắt/Bật nguồn
2. INTEN/READOUT/FOCUS: Điều chỉnh

cường độ sáng,… của màn hình
3. CAL: xung vuông chuẩn 1KHz
4. Ground:  tiếp đất thiết bị với vỏ máy.
5. Hiệu chỉnh trục dọc
• Cổng INPUT: Kết nối tín hiệu lối vào
• Nút vặn [VOLTS/DIV]: Chỉnh tỷ lệ chia 

màn hình theo trục dọc (thang chia mỗi
ô trên màn hình) bằng cách xoay nút. 
Nếu bấm nút, xuất hiện nút >, độ chia cố
định, không điều chỉnh được.

• Nút vặn [POSITION]: Điều chỉnh vị trí của
dạng sóng tín hiệu lên trên/xuống dưới

• Nút bấm CH1/CH2: Hiển thị/Tắt tín hiệu
kênh 1/2

• Nút bấm DC/AC: Chế độ DC: Hiển thị cả
thành phần DC và AC; Chế độ AC (ký
hiệu dấu ~ trên màn hình): Chỉ hiển thị
thành phần AC của tín hiệu

• Nút bấm GND (ký hiệu :Hiển thị điện
thế đất tham chiếu

• Nút bấm ADD/INV
ADD: tín hiệu tổng của 2 tín hiệu tại kênh 1 
và kênh 2 hiện lên trên màn hình (Ký hiệu
dấu + ở góc màn hình)
INV: hiển thị tín hiệu đảo ngược lại

6. Hiệu chỉnh trục ngang
• Nút vặn [POSITION]: Điều chỉnh vị trí dạng sóng tín hiệu sang 

trái/phải
• Nút bấm FINE (đèn chỉ thị bên cạnh): Hiệu chỉnh tín hiệu tốt hơn
• Nút vặn [TIME/DIV]: Chỉnh tốc độ quét (hiển thị ở góc trái bên trên

màn hình). Nếu bấm nút, xuất hiện nút >, tốc độ quét cố định, không
điều chỉnh được.

• Nút bấmMAGx10: Tăng tần số quét lên 10 lần. Dạng sóng tín hiệu
hiển thị dãn ra gấp 10 lần sang bên phải và trái màn hình kể từ trung
tâm.

• Nút bấm ALT CHOP: hai kênh được hiển thị luân phiên hay đồng thời

1 2 3 4 5

6

7

789 10
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7. Hiệu chỉnh đồng bộ
• EXT INPUT: lối vào tín hiệu đồng bộ ngoài, để sử dụng lối vào này cần điểu chỉnh

Source ở chế độ Ext.
• SOURCE: Chọn nguồn tín hiệu trigger (trong hay ngoài).

• CH1: chọn CH1 làm tín hiệu nguồn trigger
• CH2: chọn CH2 làm tín hiệu nguồn trigger
• Line: tín hiệu trigger từ nguồn xoay chiều
• Ext: nguồn trigger từ lối vào Ext Input.

• SLOPE: Chọn chế độ Trigger xảy ra khi tín hiệu trigger vượt quá mức trigger theo
thướng dương (“+”) hoặc âm (“‐”).

• Nút vặn [TRIG LEVEL] để đồng bộ và xác định điểm bắt đầu của dạng sóng trên màn
hình.

• Nút bấm COUPL: đặt chế độ trigger
• Auto: chế độ Trigger tự động
• Norm: Chế độ thông thường
• TV‐V/TV‐H: chế độ Trigger dùng trong tín hiệu Video ứng với các dạng tín hiệu

video được đặt bởi phím TV.
8. HORIZ DISPLAY (A/X‐Y): Chế độ thường hoặc chế độ X‐Y (hiển thị đường công Lissajou
tạo bởi tín hiệu X (CH1) và Y(CH2)
9. SWEEP MODE (AUTO, NORM, SGL/RST): Các chế độ quét.
10. CURSOR: (V‐t‐OFF, TCK/C2): Thước đo biên độ/chu kỳ (V- t-OFF); Chọn
con trỏ (TCK/C2).
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Máy dao động ký số

Digital Storage Oscilloscope

177



1. Nguồn bật/tắt (Power on/off)
2. Màn hình hiển thị (Display area)
3. Đèn chỉ thị nguồn điện (Power indication light)
4. Khu vực điều khiển (gồm các nút bấm, nút vặn) 

(Control (key and knob) area)
5. Lối ra tín hiệu (5V/1kHz) (Probe Compensation: 

Measurement signal (5V/1kHz) output)
6. Lối vào tín hiệu đồng bộ ngoài (EXT Trigger 

Input)
7. Lối vào tín hiệu kênh 1, 2(Signal Input Channel)
8. Tắt menu trên màn hình (Menu off)

1. Menu lựa chọn: H1~H5, chức năng phím hiển thị trên màn hình
2. Menu lựa chọn : F1~F5, chức năng phím hiển thị trên màn hình
3. Menu off: tắt Menu
4. Nút vặn đa chức năng (Multipurpose knob)
5. 12 nút chức năng (Total 12 function keys)
6. Khu vực điều khiển trục dọc
“CH1” và “CH2” tương ứng với menu cài đặt cho tín hiệu kênh 1 và kênh 2
“Math” tương ứng các phép toán với tín hiệu 2 kênh gồm 6 phép toán: CH1‐
CH2, CH2‐CH1, CH1+CH2, CH1*CH2, CH1/CH2, FFT
Nút “VERTICAL POSITION” điểu khiển vị trí tín hiệu trên 2 kênh theo chiều dọc
Nút “VOLTS/DIV” điều khiển thang tỉ lệ biên độ
7. Khu vực điều khiển trục ngang
Nút “HORIZONTAL POSITION” điều khiển vị trí đồng bộ; “SEC/DIV” điều khiển
thang tỉ lệ thời gian, “HORIZ MENU” để cài đặt điều khiển trục ngang
8. Vùng điều khiển đồng bộ gồm 3 nút bấm và 1 nút vặn
Nút vặn “TRIG LEVEL”: điều khiển điện áp đồng bộ; 3 nút còn lại để cài đặt chế
độ đồng bộ 178



Cài đặt CH1, CH2: 
Bấm nút CH1 MENU, CH2 MENU để tắt/hiển thị dạng sóng trên 2 kênh

Chức năng Cài đặt Miêu tả

Coupling DC

AC

GROUND

Hiện thị cả thành phần AC 
và DC của tín hiệu.
Chỉ hiện thị thành phần AC

Hiện thị Ground

Inverted OFF
ON

Hiển thị dạng sóng bình
thường hoặc đảo ngược

Probe 1X/10X/100X/
1000X

Chọn hệ số suy hao tương
ứng ở đầu đo để thang đo
tung độ chính xác

Limit Full band
20M

Cả dải băng thông
Giới hạn băng thông đến
20MHz để giảm nhiễu

Ví dụ điều chỉnh 
Coupling:
1. Bấm CH1 MENU
2. Bấm H1, xuất hiện 

menu Coupling
3. Bấm F1 để chọn 

chế độ DC/Bấm F2 
để chọn chế độ 
AC.

Chức
năng

Cài đặt Miêu tả

Dual
Wfm 
Math

Factor 1: CH1/CH2
Sign: +‐*/
Factor: CH1/CH2

Lựa chọn tín hiệu 1
Lựa chọn phép toán
Lựa chọn tín hiệu 2

FFT Source: CH1/CH2
Window: 
(Rectangle/Blackman/
Hanning/Hamming)
Format: dB/Vrms
Zoom: x1 x2 x5 x10

Chọn tín hiệu
Chọn cửa sổ lọc FFT

Chọn dB hoặc Vrms
Cài đặt x1 x2 x5 x10

Ví dụ cộng 2 tín hiệu CH1 
CH2
1. Bấm Math, chọn 

Wfm Math (Bấm 
H1)

2. Bấm F1, chọn CH1
3. Bấm F2, chọn +
4. Bấm F3, chọn CH2. 

Tín hiệu cộng M 
màu xanh lá cây 
hiển thị trên màn 
hình 179



Cài đặt trục dọc
1. Nút VERTICAL

POSITION: điều
chỉnh vị trí theo
chiều dọc màn hình

2. Nút VOLTS/DIV: điều
chỉnh độ phân giải
(thang chia mỗi ô
trên màn hình) theo
chiều dọc

3. Thông tin hiển thị ở
góc màn hình

Cài đặt trục ngang
1. Nút HORIZONTAL POSITION: điều chỉnh vị trí theo chiều ngang

màn hình
2. Nút SEC/DIV: điều chỉnh độ phân giải (thang chia mỗi ô trên

màn hình) theo chiều ngang
3. HORIZ MENU:

• Main: Các nút trên dùng để điều chỉnh cả màn hình
• Set: Màn hình xuất hiện hai con trỏ, các nút trên sử dụng để điều

chỉnh màn hình nằm trong vùng giữa 2 con trỏ (trong chế độ FFT
không thể chuyển menu Set)

• Zoom: Màn hình giữa hai con trỏ được phóng to toàn màn hình

Đo sử dụng con trỏ
1. Bấm nút Cusor để hiển thị Menu chức

năng đo

2. Type: OFF: Tắt chế độ đo; Voltage: Hiển thị
con trỏ đo điện áp và menu; Time: Hiển thị
con trỏ đo thời gian và menu.

3. Source: CH1/CH2: Chọn kênh chứa tín hiệu
muốn đo

4. Các bước đo:
a. Bấm nút Cursor, meny Cursor Measure xuất

hiện
b. Bấm nút H2, chọn kênh CH1 hoặc CH2 ở mục

Source
c. Bấm nút H1, lựa chọn đối tượng cần đo:

Voltage/Time
d. Điều chỉnh vị trí 2 con trỏ (đường nét đứt

màu tím) bằng 2 nút vặn VERTICAL POSITION
của CH1/CH2, đến khi vị trí 2 con trỏ tại vị trí
cần đo. Giá trị đo được hiển thị ở cửa sổ góc
trái bên dưới màn hình
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Đồng hồ vạn năng

Digital Multimeter
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Màn hình hiển 
thị (Display)

Các nút chức năng 
(Operation keys)

Công tắc vặn 
(Rotary switch)

Các cổng đo 
(Measurement 
terminals)

Nút Nhấn 1 lần Nhấn và giữ trên 1s

HOLD Cài đặt/Thoát chế độ giữ 
nguyên giá trị đo

Cài đặt/Thoát chế độ giữ nguyên 
giá trị đo tự động

MAX/MIN Hiển thị giá trị đo lớn nhất, 
nhỏ nhất hoặc trung bình

Thoát khỏi chế độ hiển thị giá trị 
đo lớn nhất, nhỏ nhất hoặc trung 
bình

FILTER Chuyển/Thoát cài đặt lọc 
thông thấp hoặc thông dải

Cài đặt/Thoát hiển thị giá trị 
tương đối (REL, ∆T)

RANGE Cài đặt dải đo bằng tay/ 
Chuyển dải đo

Thoát chế độ cài đặt dải đo bằng 
tay

Bật/Tắt đèn màn hình hiển thị ‐

Tắt Đo biên 
độ và tần 
số điện 
xoay 
chiều

Đo điện 
thế một 
chiều

Tự động 
đánh giá 
và đo 
điện thế 
một 
chiều/ 
xoay 
chiều

Kiểm tra 
thông 
mạch

Đo điện 
trở

Đo dung 
kháng

Kiểm tra 
diode

Đo điện
thế xoay
chiều (sử
dụng
cảm biến
clamp)

Đo nạp 
điện

Đo dòng 
một 
chiều

Đo dòng
xoay
chiều

1 Cổng đo dòng điện (cổng A), nối với dây màu đỏ

2 Cổng được sử dụng mỗi lần đo (cổng COM), nối với dây màu đen

3 Cổng đo điện thế, điện trở, kiểm tra thông mạch, kiểm tra diode, đo dung kháng (cổng V), nối 
với dây màu đỏ
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1 Kết nối với máy tính

2 Giữ nguyên giá trị đo

3 Đo thông mạch
Kiểm tra diode

Giá trị lớn
nhất (MAX), nhỏ nhất (MIN), trung
bình (AVG)

Kích hoạt chức năng lọc

4 AC, DC

5 Tự động kiểm tra AC, DC
Giá trị đo tương đối

6 Chỉ thị pin
Kích hoạt chức năng tiết 

kiệm pin

7 Đơn vị đo

8

Chỉ thị mức tỉ lệ (Ví dụ, nếu
khoảng đo là 60V, giá trị đo được
là 30V, thì thang tỉ lệ sẽ ở trung
tâm)

9
Đặt khoảng đo tự động/bằng tay

Màn hình hiển thị

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐO
1. Bật xoay công tắc vặn, lựa chọn chức năng đo

(điện thế xoay chiều/một chiều, dòng điện, 
…).

2. Cắm dây vào đúng cổng đo.
3. Kết nối dây vào đối tượng cần đo.
4. Bấm nút để giữ giá trị đo.
5. Bỏ dây đo ra khỏi đối tượng cần đo và tắt

đồng hồ.
Đo điện thế AC (tần số hiển thị ở 
phần sub display)

Đo thông mạch (nếu phát hiện thông 
mạch, chuông kêu, đèn LED sáng) Đo diode

Đo điện thế DC

Trường hợp đặt dây 
ngược
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